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التعلم يف املرحلة االبتدائية ابملنطقة الشرقية
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Elementary Level Pupils with Learning Difficulties the Eastern
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 عزة عبد الرمحن مصطفى عافية،1 روان علي عائض القرين

 اململكة العربية السعودية، جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل، كلية العلوم والدراسات اإلنسانية – اجلبيل1
:الملخص

 ولتحقيق.هدفت الدراسة إلى التعرف على االحتياجات التدريبية للمعلمات للكشف عن ظاهرة التنمر المدرسي لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم
 االحتياجات: وهما،) عبارة موزعة على بُعدين22(  والتي تكونت من، وبناء استبانة من إعداد الباحثتين،هدف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي

 وبعد تحليل البيانات.ه1442  خالل العام الدراسي، ومعلمات صعوبات التعلم الالتي يعملن في مدارس المرحلة االبتدائية بالمنطقة الشرقية،العام
: من أهمها،حصائيا من خالل المعالجات اإلحصائية توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج
إ
ً

 كما أن،وأن مستوى االحتياجات التدريبية للمعلمات للكشف عن ظاهرة التنمر المدرسي لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم جاءت بدرجة مرتفعة

 وبُعد االحتياجات االدائية للكشف عن ظاهرة التنمر المدرسي لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم،استجابة المعلمات على بُعد االحتياجات المعرفية
 كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق في اتجاهات المعلمات حول االحتياجات التدريبية للكشف عن ظاهرة التنمر لدى،جاءت بدرجة مرتفعة
. والموقع الجغرافي، والتخصص، تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة،التلميذات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية بالمنطقة الشرقية

 تضمين البرامج التدريبية لمعلمات التعليم العام ومعلمات صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية: من أبرزها،لذلك توصي الباحثتان بعدة توصيات
.على كل ما يعزز من معرفتهن بمفهوم التنمر لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم
. المرحلة االبتدائية، صعوبات التعلم، التنمر، االحتياجات التدريبية:الكلمات المفتاحية
Abstract
This research aimed to know the training needs of female teachers to discover the phenomenon of school bullying
with female pupils with learning disabilities. To achieve the objective of the research, a descriptive survey approach
was used by the researcher through designing a questionnaire of (22) items distributed over two dimensions, namely:
cognitive needs and performance needs. After testing its validity and reliability, it was administered to a sample of
(770) teachers of general education and learning disabilities, selected randomly from elementary schools in the Eastern
Area, In the academic years 1442 AH.
After analyzing the data statistically, a number of findings were revealed, most notably:
1- The level of training needs for teachers to discover the phenomenon of school bullying with pupils with learning
disabilities posited the degree of ''agree'‘.
2- There were cognitive needs and performance needs for teachers to discover the phenomenon of school bullying
with pupils with learning disabilities in that their responses to the dimension of ''cognitive needs'' posited the degree
of ''agree'';. also There were no statistically significant differences at the level of/less than (0.05) between the attitudes
of female teachers about the training needs of female teachers to discover the phenomenon of bullying with pupils
with learning disabilities at the elementary education stage in the Eastern Area attributed to the variable of years of
experience, and specialization, and Geographical location.
Based on the findings, several recommendations were introduced, most notably: inclusion of everything that enhances
the knowledge of general education teachers and teachers of learning disabilities in training programs at the elementary
educational stage in bullying with pupils with learning disabilities.
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المقدمة:

تعد قضية تدريب المعلمات وتمكينهن في المجاالت

ويكونوا ضحايا للتنمر ،مما يزيد من حجم الصعوبات التي

التعليمية والتربوية من القضايا المهمة التي تسعى األبحاث

تعاني منها التلميذة.

إلى تسليط الضوء عليها ،وتأتي عملية تدريب المعلمات

كما قد أوضحت دراسة سويرير ووانج وماج وسبيسكير

بعد حصر احتياجاتهن التدريبية للمجال المراد دراسته ،وال

وفريريشس

يمكن االستغناء عن عملية حصر االحتياجات التدريبية

خصوصا أثناء الخدمة؛ ويرجع ذلك إلى
وتدريب المعلمات
ً
التطورات المتنامية والمستديمة في جميع المجاالت

التعليمية والتربوية (أبو ندى والعكر .)2017 ،وال يقتصر
حصر احتياجاتهن التدريبية في جانب تدريس التلميذات
أكاديميا فقط ،بل يمتد إلى ضرورة حصر االحتياجات
ً
التدريبية للمعلمات في الجوانب اآلخرى ،مثل :كيفية

& (Swearer, Wang, maag, siebecker

) Frerichs, 2012أن التالميذ من ذوي اإلعاقة
خصوصا التالميذ من ذوي
المتواجدين في المدراس -و
ً
صعوبات التعلم -هم األكثر عرضة ليكونوا ضحايا للتنمر

عن غيرهم من األقران ،وأضاف بهنساوي وحسن ()2015
أن المشكالت األكاديمية وانخفاض التحصيل الدراسي قد

اكتشاف المشكالت النفسية والسلوكية لدى التلميذات داخل

التنمري أو التعرض له
يكونا ً
سببا في اللجوء إلى السلوك ُ
من قبل األقران داخل الصف الدراسي.

الصف الدراسي ،السيما في ظل تواجد التلميذات ذوات

ولكي تقوم المدرسة بدورها التعليمي والتربوي؛ فإنه من

صعوبات التعلم داخل الصف ،إذ تعد صعوبات التعلم

أحد أبرز التحديات التي تعرقل عملية التعلم لدى التلميذات

المهم أن تُك ِون بيئ ًة تعليمية آمنة للتلميذة (السيوفي،
 .)2019ومن هنا يأتي دور كل من :معلمات التعليم

ممن يعانون من تلك الصعوبة ،حيث تواجه بعض

العام ومعلمات صعوبات التعلم ،للكشف عن ظاهرة التنمر

التلميذات صعوبة في مجاراة أقرانهن العاديين .وال يقتصر

لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم ،وذلك قبل أن تتفاقم

أثر تلك الصعوبة التعليمية على الجانب األكاديمي فقط،

سلبا على كل من :المتنمر وضحية التنمر
الظاهرة وتؤثر ً
من التلميذات .ويتم ذلك من خالل العمل على تحديد
االحتياجات التدريبية المعرفية واألدائية ،التي تُ ِ
مك ُن
معلمات التعليم العام ومعلمات صعوبات التعلم من

بل يمتد إلى الجوانب االجتماعية والنفسية ،مما يؤثر على
عالقة التلميذات ذوات صعوبات التعلم بأقرانهن ،وينتج
عن ذلك الشعور بالنقص ،أو الضعف في تقدير الذات،
أو االنسحاب االجتماعي (خوجه .)2020 ،فقد تلجأ

الكشف عن ظاهرة التنمر ،لدى التلميذات ذوات صعوبات

التلميذات ذوات صعوبات التعلم في بعض األحيان إلى

التعلم في المرحلة االبتدائية ،إذ تساهم عملية تحديد

التلميذة إلى التنمر وإيذاء اآلخرين -سواء كان ذلك إيذاء

والمهارات األدائية الالزمة للكشف عن ظاهرة التنمر،

انفعاليا -كرد فعل ناتج عن
لفظيا ،أو
جسديا ،أو
ً
ً
ً
الصعوبات التعليمية التي تعاني منها ،وكذلك بسبب نظرة

وتعمل على توسيع مدارك المعلمة حول كيفية التعامل مع

بعض السلوكيات غير المرغوبة تجاه أقرانهن ،مثل :لجوء

أيضا ،وبسبب تلك
اآلخرين إليها .ومن جانب آخر ً
الصعوبة التعليمية؛ فقد يتعرضن التلميذات ذوات
صعوبات التعلم إلى بعض اإليذاء والتنمر من ِقبل أقرانهن

االحتياجات التدريبية في إكساب المعلمة المعارف

تلك الظاهرة المنتشرة.

مشكلة الدراسة:

تتطلب عملية الكشف عن سلوك التنمر لدى التلميذات
ذوات صعوبات التعلم أن يتم تحديد االحتياجات التدريبية
المعرفية واألدائية لمعلمات التعليم العام ومعلمات
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صعوبات التعلم؛ وذلك ليسهل على المعلمات الكشف عن

ما االحتياجات التدريبية األدائية التي تساعد معلمات

حاليا-
التنمر ،حيث ُيعد التنمر من السلوكيات المنتشرة ً -
بكثرة في مدارس التعليم العام (القحطاني .)2012 ،فمن

التعليم العام ومعلمات صعوبات التعلم على مواجهة سلوك
التنمر لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة

خالل التدريب الميداني الحظت الباحثتان انتشار سلوك

االبتدائية بالمنطقة الشرقية؟

التنمر المدرسي بين التلميذات ذوات صعوبات التعلم

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في االحتياجات

واألقران العاديين في الصف الدراسي العادي ،إذ قد يؤثر

التدريبية للكشف عن سلوك التنمر لدى معلمات التعليم

ذلك على التوافق النفسي واالجتماعي للتلميذات ،كما أن

العام ومعلمات صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية

وهذا ما أشارت إليه دراسة (الشناوي2018 ،؛

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في االحتياجات

التنمر قد يمتد أثره ليصل إلى البيئة المدرسية بأكملها،

بالمنطقة الشرقية تُعزى لمتغير الخبرة؟

 .(Kokkinos & Antoniadou, 2013وأضاف سناري

التدريبية للكشف عن سلوك التنمر بين معلمات التعليم

( )2010أن التنمر المدرسي ُيعد من السلوكيات الخطيرة
ِ
المتنمر عليه
المتنمر و ُ
التي لها آثار سلبية على كل منُ :
(الضحية) ،من التلميذات ذوات صعوبات التعلم ،وبما أن

العام ومعلمات صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية

بالمنطقة الشرقية تُعزى لطبيعة التخصص؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في االحتياجات

االهتمام بالتلميذات ذوات صعوبات التعلم قد أصبح أحد

التدريبية للكشف عن سلوك التنمر لدى معلمات التعليم

ِ
المشتركة مع معلمة
مسؤوليات معلمة الصف العادي

العام ومعلمات صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية

بالكشف عن المشكالت النفسية أو االجتماعية التي تواجه

هدف الدراسة:

العادي (العلي)2015 ،؛ فمن هنا تتضح الحاجة الماسة

التعليم العام ومعلمات صعوبات التعلم؛ لمساعدتهن

صعوبات التعلم في تدريس التلميذات ،والسيما فيما يتعلق

التلميذات ذوات صعوبات التعلم في الصف الدراسي
إلى تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمات التعليم العام

ومعلمات صعوبات التعلم للكشف عن سلوك التنمر،

نظر لندرة الدراسات التي تناولت ا االحتياجات التدريبية
و ًا
المعرفية واالدائية للمعلمات للكشف عن التنمر –في حدود

بالمنطقة الشرقية تُعزى لمتغير الموقع الجغرافي؟

تحديد االحتياجات التدريبية المعرفية واألدائية لمعلمات

للكشف عن التنمر لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم
في المرحلة االبتدائية بالمنطقة الشرقية.

الكشف عن الفروق في االحتياجات التدريبية المعرفية
واألدائية لمعلمات التعليم العام ومعلمات صعوبات التعلم

علم الباحثتين؛ لذلك فقد جاءت الدراسة لإلجابة عن

للكشف عن التنمر لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم

ما االحتياجات التدريبية للمعلمات للكشف عن التنمر لدى

اآلتية (الخبرة -طبيعة التخصص – الموقع الجغرافي).

التساؤل الرئيس اآلتي:

التلميذات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية
بالمنطقة الشرقية؟

في المرحلة االبتدائية بالمنطقة الشرقية تعزى للمتغيرات

أهمية الدراسة:

 -األهمية النظرية:

ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة اآلتية:

ما االحتياجات التدريبية المعرفية التي تساعد معلمات
التعليم العام ومعلمات صعوبات التعلم للكشف عن سلوك
التنمر لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة

توفر الدراسة معلومات علمية حول أهم االحتياجات
التدريبية المعرفية واألدائية ،التي تُمكن معلمات التعليم
العام ومعلمات صعوبات التعلم من الكشف عن سلوك

االبتدائية بالمنطقة الشرقية؟

44

)Educational Research and Innovation Journal ERIJ 2021; Vol. 1 (1
مجلة بحوث التعليم واالبتكار 2021؛ العدد  ،1الجزء 1

االحتياجات التدريبية للمعلمات للكشف عن التنمر لدى التلميذات ذوات صعوابت التعلم يف املرحلة االبتدائية ابملنطقة الشرقية .روان علي وعزة عبدالرمحن

التنمر لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة

المعلومات التي يمتلكها وخبراته وأدائه أثناء العمل وسلوكه

االبتدائية بالمنطقة الشرقية.

واتجاهاته؛ من أجل االرتقاء بأداء المهام المطلوبة منه،

تُقدم الدراسة صورة عن واقع تحديد االحتياجات التدريبية
التي تفتقر إليها معلمات التعليم العام ومعلمات صعوبات
التعلم للكشف عن سلوك التنمر لدى التلميذات ذوات
صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية بالمنطقة الشرقية.
 -األهمية التطبيقية:

تُفيد الدراسة في تقديم أداة تساعد في تحديد االحتياجات
التدريبية للكشف عن سلوك التنمر لدى التلميذات ذوات
صعوبات التعلم ،وذلك لكل من :معلمات التعليم العام

وبشكل أكثر كفاءة وفاعلية (الكبيسي.)2010 ،

ائيا بأنها :تحديد النقص
تُعرف االحتياجات التدريبية إجر ً
الذي تعاني منه معلمات التعليم العام ومعلمات صعوبات
التعلم ،في المعارف والمفاهيم والمهارات التي تُمكنهن من
الكشف عن سلوك التنمر ،وكيفية التعامل في صفوف
المرحلة االبتدائية ،ويتم تحديد ذلك بالدرجة التي تحصل

عليها المعلمة على االستبانة.
المعلمات :The Teachers

:General education

ومعلمات صعوبات التعلم ،للمرحلة االبتدائية بالمنطقة

معلمات التعليم العام

الشرقية.

parametersهن المعلمات المتخصصات في مجال

تُفيد نتائج الدراسة في مساعدة الباحثين من وضع برامج
تدريبية وتوعوية للمعلمات وفًقا لالحتياجات التدريبية التي

محدد ،ويعملن على تدريس مادة محددة كالعلوم ،أو عدد

من المواد المرتبطة ببعضها البعض ،مثل :مواد اللغة

تم حصرها للكشف عن التنمر لدى التلميذات ذوات

العربية كالقراءة ،والكتابة ،والمواد الدينية كالقرآن،

صعوبات التعلم.

والحديث ،والتوحيد (و ازرة التعليم1436 ،هـ).

حدود الدراسة:

ائيا بأنهن :معلمات
تُعرف معلمات التعليم العام إجر ً
التعليم العام القائمات على تدريس التلميذات في صفوف

الحدود الموضوعية :ينحصر موضوع الدراسة في تحديد

االحتياجات التدريبية التي يحتاج إليها كل من :معلمات
التعليم العام ومعلمات صعوبات التعلم؛ للكشف عن سلوك
التنمر لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة
االبتدائية بالمنطقة الشرقية.

الحدود الزمانية :تم اإلجراء خالل الفصل الدراسي األول

لعام 1442ه – 2020م.

الحدود المكانية :تم التطبيق في مدارس المرحلة االبتدائية،

ِبمدن المنطقة الشرقية (الجبيل – الدمام – الخبر –
الظهران) بالمملكة العربية السعودية.

الحدود البشرية :اشتملت الدراسة على معلمات التعليم
العام ومعلمات صعوبات التعلم.

الشرقية.
معلمات صعوبات التعلم Learning Disabilities
 :parametersهن المعلمات المتخصصات في مجال

صعوبات التعلم ،والالتي يعملن على تعليم التلميذات ذوات

عضوا
صعوبات التعلم في غرفة المصادر ،وتُعد المعلمة
ً
أساسيا في فريق العمل في البرنامج التربوي الفردي لكل
ً

تلميذة (الصياد واألسمري.)2019 ،

تُعرف معلمات صعوبات التعلم إجرائيا بأنهن :المعلمات
الالتي يعملن في غرفة المصادر في المدارس الحكومية
بالمنطقة الشرقية؛ وذلك لتعليم التلميذات ذوات صعوبات

التعلم بطرق تدريس مالئمة الحتياجاتهن ،ويعملن على

مصطلحات الدراسة:

االحتياجات التدريبية  :Training Needsهي مجموع

المراد إحداثها في الفرد ،والمتعلقة بكمية
التغيرات ُ
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التنمر  :Bullyingهو سلوك سلبي ُمتعلم ،يصدر من فرد

ائيا بأنها :أول
تُعرف المرحلة االبتدائية إجر ً
المستويات التعليمية التي من خاللها تنشأ التلميذة ،ويتم

أشكاال عديدة من اإليذاء ،مثل :اإليذاء الجسدي أو النفسي
ً

بشكل صحيح ،وتعزيز التوافق النفسي واالجتماعي؛ كي

وذلك بقصد السيطرة واالستقواء على الفرد الضعيف

التلميذات في هذه المرحلة بين  6إلى  12سنة.

البنية
قوي ضد فرد آخر ضعيف في الشخصية أو ُ
متضمنا
الجسمية ،وذلك بشكل متكرر وبصفة مستمرة،
ً
أو اإللكتروني أو االجتماعي ،دون اإلحساس بالذنب،
(المطيري.)2020 ،

ائيا بأنه :ذلك السلوك العدواني الذي
كما ُيعرف التنمر إجر ً
يصدر من فرد ذو شخصية قوية ،تجاه فرد آخر قد يكون
ضعيف الشخصية ،ويتميز بأنه قصدي ومتعمد ،مع وجود
نية اإليذاء؛ بهدف السيطرة على الفرد اآلخر.

صعوبات التعلم  :Learning Difficultiesعرفت و ازرة
التعليم في الدليل التنظيمي للتربية الخاصة ()1436

في هذه المرحلة تعليم التلميذات األساسيات األكاديمية
ال َّ
يكن متنمرات أو ضحية للتنمر ،وتتراوح أعمار
اإلطار النظري

المحور األول :االحتياجات التدريبية للمعلمات

تُعد عملية تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمات التعليم
العام ومعلمات صعوبات التعلم من األساسيات التي تُبنى
عليها العديد من األمور التربوية والتعليمية ،فاالحتياجات
التدريبية هي األداة الرئيسية التي يتم عن طريقها تحديد
مجاالت التعديل والتطوير في أداء المعلم.

صعوبات التعلم بأنها" :اضطراب في واحدة أو أكثر من

مفهوم االحتياجات التدريبية:

العلميات النفسية األساسية التي تتضمن فهم واستخدام

فمن هنا برز االهتمام بتحديد مفهوم االحتياجات التدريبية

اللغة المكتوبة أو المنطوقة ،والتي تبدو في اضطرابات

للمعلمات ،وذلك حسب وجهات نظرهن ،واختالف الهدف

االستماع والتفكير والكالم ،والقراءة ،والكتابة (اإلمالء،

المراد تحقيقه .فاألصل اللغوي لمصطلح االحتياجات

تتعلق بالعوق السمعي أو البصري أو العقلي ،أو غيرها

كتابه بأن االحتياجات التدريبية :هي مجموعة من التغيرات

والتعبير ،والخط) ،والرياضيات ،والتي ال تعود إلى أسباب

التدريبية يرتبط بالحاجة ،ويرى الطعاني ( )2002في

من أنواع العوق أو ظروف التعلم أو الرعاية األسرية"

المراد إحداثها في مفاهيم ومهارات وخبرات الفرد ،وتغيير

ائيا بأنها :خلل في أحد مجاالت
تُعرف صعوبات التعلم إجر ً

مناسبا لشغل وظيفة ما .كما
سلوكياته واتجاهاته؛ لجعله
ً
يرى الدهشان ( )2017بأنها مجموعة متكاملة من

أيضا-
التلميذات ،مما يجعلهن أقل من أقرانهن ،وتؤثر – ً

مؤسسة تعليمية أو مهنية أو في وظيفة معينة؛ بغرض

(ص.)10.

العمليات النفسية األساسية التي تؤثر على تحصيل

على التوافق النفسي واالجتماعي لديهن ،مما يؤدي بهن

إلى افتعال سلوك التنمر أو أن َّ
يكن ضحية للتنمر.

المهارات والمفاهيم المحددة التي يحتاج إليها الفرد في

القيام بأداء مهام معينة أو الكشف عن أمر ما ،وذلك
بشكل أكثر كفاءة وفاعلية .وتعرفها البشير ( )2019بأنها

المرحلة االبتدائية  :Primary Schoolهي أول مرحلة

الفجوة بين ما يمتلكه الفرد من مفاهيم ومعارف ومهارات

من مراحل التعليم العام الحكومي ،وتعتبر هذه المرحلة

أدائية وسلوكيات حالية ،وبين المفاهيم والمعارف

نفسيا
البداية الحقيقية لعملية تكوين مدارك الطفل،
روحيا و ً
ً

بدنيا ،والقاعدة األساسية التي يتم من
ووجدانيا
وعقليا و ً
ً
ً
خاللها إعداد الناشئين للمراحل التالية من حياتهم

والمهارات االدائية والسلوكيات المطلوبة ألداء األعمال
بفاعلية وكفاءة ،سواء على صعيد المهام الحالية أو
المستقبلية.

التعليمية ،وهم التالميذ الذين تتراوح أعمارهم بين  6إلى

يتضح من خالل الدراسة أن مفهوم االحتياجات التدريبية

 12سنة (األصبحي.)2018 ،

ال يقتصر على جانب معين فقط ،بل يشمل جميع
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المعارف والمفاهيم والمهارات والخبرات األدائية والمهنية،

األدائية والمهنية ،ويتم تحديد ذلك القصور في الظروف

واالتجاهات التي يمتلكها الفرد ،فعندما يتم تحديد نواحي

الحالية أو الماضية للمؤسسة أو الفرد ،إذ يصعب تحديد

سلوك ما -كسلوك التنمر المدرسي لدى التلميذات ذوات

السريعة والمتنامية التي تحدث في المؤسسة .ومن

القصور والضعف لدى المعلمات حول كيفية اكتشاف
صعوبات التعلم -فإنه يمكننا إيجاد الحلول للمعلمات

االحتياجات التدريبية المستقبلية؛ وذلك بسبب التغيرات

الضروري بعد عملية تحديد االحتياجات التدريبية أن يتم

للسعي إلى التغيير والتطوير المراد إحداثه ،بما يؤدي إلى

تحويلها إلى أهداف تدريبية واضحة يمكن تحقيقها،

تحقيق أهداف المؤسسة التعليمية التي تنتمي إليها المعلمة.

وأضاف أبو شيخة ( )2010إن األهداف التدريبية في

عناصر االحتياجات التدريبية:

يتضح من التعريفات السابقة لمفهوم االحتياجات التدريبية

مختلف المؤسسات قد تكون مجرد تغيير مفاهيم واتجاهات

العاملين في المؤسسة نحو موضوع ما ،أو تدريب العاملين

أن لتلك االحتياجات التدريبية ثالثة عناصر أساسية كما

حول كيفية اكتشاف المشكالت التي تحدث في المؤسسة،

يراها (صادق ،)1992 ،وهي:

مع تزويدهم بالحلول والمقترحات الالزمة التي تُمكنهم من
التغلب عليها.

العنصر األول :يتضمن المعارف والمفاهيم التي يمتلكها
الفرد ،نحو موضوع ما ،ومدى قدرته على توظيفها عملًيا

االحتياجات التدريبية الالزمة للمعلمات:

تختلف االحتياجات التدريبية باختالف الهدف المراد

تفسير لذلك،
ًا
في حياته المهنية .ويضيف البحث الحالي
مثل :معرفة المعلمة بمفهوم التنمر وأنواعه وأشكاله،

تحقيقه ،فتكمن حاجة المعلمات إلى اإللمام بالمعارف

وقدرتها على اكتشافه لدى التلميذات ذوات صعوبات

والمفاهيم النظرية المتصلة بالجانب المعرفي واألدائي،

التعلم.

ومعرفة خصائص التلميذات الالتي يعملن على تدريسهن،

العنصر الثاني :يتضمن المهارات األدائية التي يمتلكها

وكيفية التعامل مع التلميذات وفًقا للفروق الفردية ،ووفًقا
للمشكالت االجتماعية والنفسية التي تمر بها التلميذة في

عالية ومقدرة الفرد على اكتساب سلوكيات إيجابية جديدة
تُ ِ
مكنه من التعامل مع المشكالت والمواقف المفاجئة في

الصف العادي .وال يقتصر –فقط -على فهم خصائص

الفرد ،مع قدرته على استخدامها بالطريقة الفعالة وبكفاءة

تفسير لذلك ،مثل :قدرة
ًا
الصف ،ويضيف البحث الحالي
المعلمة على توظيف األساليب المقترحة؛ للحد من التنمر
لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم المتنمرات أو ضحايا
التنمر في الصف الدراسي العادي.

خصائص االحتياجات التدريبية:

عند إعداد الدروس وصياغة األهداف التدريسية ،وذلك بما

يتالءم مع طبيعة التلميذات واحتياجاتهن؛ كي ال يؤثر ذلك
سلبا على تحصيلهن الدراسي ،وبالتالي يؤثر على ظهور
ً
سلوكيات غير مرغوبة لديهن ،مما يؤدي إلى سوء التوافق
النفسي وسوء التعامل مع األقران العاديين .والمعلمة

كل من:
تتصف االحتياجات التدريبية -كما يصفها ٌ
(البشير2019 ،؛ الدهشان -)2017،بعدة خصائص،
حيث ُيشار إلى إن عملية تحديد االحتياجات التدريبية
تختلف من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة تعليمية أخرى ،أو

من فرد إلى فرد آخر ،وذلك بحسب احتياجات وتوجهات

كل منهما ،حيث تتمثل االحتياجات التدريبية في تحديد
جوانب القصور والضعف ،إما من الناحية المعرفية أو
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االحتياجات الفردية لكل تلميذة من التلميذات ذوات

تقارير كفاءة المعلمات الدورية :يمكن االستعانة بالتقارير

صعوبات التعلم ،فعندما يقوم التدريس على أساس سليم

الدورية؛ لتحديد االحتياجات التدريبية للمعلمات ،وذلك بعد

حينها يمكن للمعلمة معرفة مواطن القوة والضعف لدى

أن يتم إعدادها بطريقة صحيحة وصادقة حول الموضوع

التلميذة والمحاولة للتغلب عليها (بركات.)2010 ،

المراد البحث عنه- ،كسلوك التنمر المنتشر في المدارس-
 .ويتم إعداد التقارير الدورية من ِقبل مديرات المدارس

األدوات المستخدمة لتحديد االحتياجات التدريبية

للمعلمات:

إن عملية تحديد االحتياجات التدريبية ليست بالعملية

السهلة أو البسيطة؛ إذ أنها تتطلب اإللمام باألدوات
المناسبة والمالئمة للغرض من حصر تلك االحتياجات
التدريبية التي تنقص الكوادر التعليمية في المؤسسات
التربوية ،ويمكن االستعانة بإحدى تلك األدوات ،كما يراها

كل من( :بركات1010 ،؛ الليد ،)2017 ،وهي كاآلتي:
ٌ
المقابالت :يمكن من خالل المقابالت فهم احتياجات
المعلمات وما ينقصهن في تعليم التلميذات ذوات صعوبات
التعلم والكشف عن ظاهرة التنمر ،ويمكن أن تتم المقابالت

بين الباحثتين والمعلمات مباشرة ،أو بين الباحثتين ومديرة
المدرسة.

االستبانات الورقية أو اإللكترونية :تُفضل كثير من
المعلمات اإلجابة على االستبانات ،وشرح ما يريدون أن
يتعلموه ،حيث تتضمن تلك االستبانات الموضوع المراد
التعمق فيه أكثر حسب األولوية .ويمكن االستعانة
بالمشرفات التربويات وأخذ مالحظاتهن عن موضوع ما

مثل  -أداء المعلمات في كيفية الكشف عن ظاهرة
التنمر -وكيفية حل المشكالت السلوكية داخل الفصل
الدراسي بين التلميذات ذوات صعوبات التعلم واألقران،
حيث اعتمدت الكثير من الدراسات على استخدام

االستبانة؛ لتحديد االحتياجات التدريبية باختالف الهدف

المراد من الدراسة ،وذلك مثل دراسة آل رفعه ()2016
التي تهدف إلى قياس االحتياجات التدريبية لمعلمين
المرحلة الثانوية في ضوء االتجاهات العالمية للتدريب،

والمشرفات التربويات واإلداريات.
االختبارات :تُعد االختبارات من ضمن األدوات والوسائل
التي تساعد على تحديد االحتياجات ،وقد تأتي بعدة أشكال

فقد تكون اختبارات شفهية أو تحريرية ،وتتم بإشراف

الباحثتين ومديرة المدرسة؛ لتحديد االحتياجات في موضوع
كثير من المعلمات ال يفضلن تلك الطريقة؛
ما ،ولكن ًا
لشعورهن بالتقيد واالستجواب.
كما يجب التنويه إلى أنه يمكن استخدام أداة واحدة أثناء
القيام بتحديد االحتياجات التدريبية ،أو الجمع بين عدة
أدوات ،وذلك بما يتناسب مع طبيعة البحث ،والهدف المراد

تحقيقه ،فمن خالل البحث الحالي تم استخدام االستبانة
كأداة لجمع البيانات وتحديد االحتياجات التدريبية

للمعلمات للكشف عن التنمر لدى التلميذات ذوات
صعوبات التعلم.
االحتياجات التدريبية للمعلمات والكشف عن ظاهرة
التنمر لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم:

إن من الجدير بالذكر أن عملية تحديد االحتياجات
التدريبية تُعد بمثابة الحجر األساس لحصر النقص ،وسد
االحتياج ،والعمل على تطوير إمكانات وقد ارت المعلمات
في المدارس؛ ليصل بهن إلى المستوى المطلوب،

والمتماشي مع تلك التغيرات التي تحدث في المدرسة،
حيث تشتمل المدرسة على العديد من التلميذات المختلفات

والمتفاوتات في التحصيل األكاديمي والقدرات والفروق
الفردية ،ومن بينهن التلميذات ذوات صعوبات التعلم

الالتي يعانين من صعوبة تعليمية واضحة في أحد

ودراسة حراب واألمير ( )2018التي تهدف إلى معرفة

المجاالت األكاديمية ،وقد أشار كوفمان ولندريوم

االحتياجات التدريبية لمعلمين الحاسب اآللي في ضوء

( )Kauffman & Lundrum, 2017إلى أن التلميذات

معايير الجودة الشاملة.

ذوات صعوبات التعلم قد يعانين من بعض المشكالت
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سلبا على قدراتهن
النفسية واالجتماعية التي تؤثر ً
ومهاراتهن؛ لمواكبة أقرانهن ،ومن بين تلك المشكالت

سلوكا من
مستمر ومتكرر في معظم األوقات ،ويعتبر
ً
السلوكيات العدوانية ،ويتمثل في اإليذاء الجسدي،

المنتشرة في اآلونة األخيرة هي سلوك التنمر المدرسي،

واللفظي ،واالنفعالي ،والنفسي ،وقد يصل إلى اإليذاء

والذي يهدد الصحة االجتماعية والنفسية للتلميذات

الجنسي.

بمختلف الفئات .إذ يتمثل ذلك التهديد بالشعور بعدم

فعلى سبيل المثال ُيعرفه الجبالي ( )2016بأنه إلحاق
األذى النفسي ،والجسدي ،واللفظي باألفراد من قبل

من اآلخرين ،أو شعورهن بالطرد من المدرسة ،مع عدم

اآلخرين ،وهي أفعال تتسم بالعدوان والعنف ،تصدر من
ِقبل المتنمر على الضحية ،بصورة متكررة وفي معظم

غير المرغوبة (الصليهم2017 ،؛ .)Turkum, 2011

كل من :أبو سحلول والحداد وحمدان
األوقات .كما ُيعرف ٌ

االرتياح والخوف والقلق المستمر ،مع اإلحساس بالرفض
االستفادة من البرامج التعليمية؛ وذلك بسبب السلوكيات

وفي المقابل نالحظ اختالفاً في خبرات المعلمات حول

وأبو شمالة وأبو عصر ( )2018التنمر بأنه :استقواء الفرد

كيفية اكتشاف السلوك ،ويعود السبب في ذلك إلى اختالف

أو مجموعة من األفراد على زميل لهم في الصف الدراسي،

التعليمي والثقافي ،والبيئة المحيطة ،ومدى إيمانهن

الركل ،أو التهديد باإلشارات واإليماءات؛ بهدف إقصاء

بالمشكالت النفسية واالجتماعية ومعرفتهن بها ،والتي قد

الفرد من المجموعة وجعله منبوًذا في الصف الدراسي.

عدد سنوات الخبرة للمعلمات والتخصص ،والمستوى

ويتم االستقواء بطرق عديدة :كالضرب ،أو الشتم ،أو

تواجه التلميذات ذوات صعوبات التعلم في الصف الدراسي

كما تُعرف رصاص ( )2020التنمر بأنه السلوك المستمر

تكاملية بين العمل على تحديد االحتياجات التدريبية
للمعلمات ،والكشف عن سلوك التنمر ،قبل أن يؤثر على

بدنيا ،من قبل مجموعة من
نفسيا أو ً
لفظيا أو ً
يذاء ً
إما إ ً
األفراد أو من قبل فرد واحد؛ والهدف من ذلك هو السيطرة

التلميذات ذوات صعوبات التعلم وأقرانهن داخل الصف

على الضحية.

الدراسي.

ومن خالل التعريفات السابقة؛ نالحظ أن الباحثين اتفقوا

العادي .وحتى تتضح الرؤية؛ نالحظ أن العالقة –هنا-

والمتكرر الذي يسعى الفرد من خالله إلى إيذاء فرد آخر،

المحور الثاني :سلوك التنمر المدرسي لدى التلميذات

على أن سلوك التنمر يحدث بطريقة قصدية ومتكررة

ذوات صعوبات التعلم

ومستهدفة ،والهدف من ذلك إيذاء الفرد األضعف.

مفهوم التنمر المدرسي:

وتتضمن عنصرين أساسيين ،وهما :المتنمر والضحية

يعتبر التنمر المدرسي من السلوكيات المكتسبة من البيئة

أيضا-
الذي يقع عليه التنمر ويتعرض لألذى ،وأشاروا – ً

التي يعيش فيها الفرد ،سواء داخل المنزل أو المدرسة،

إلى أن للتنمر أشك ًاال عديدة ومتنوعة وال حصر لها.

لكي يتم التعامل معها بالشكل الصحيح ،وذلك قبل أن

كل من( :خوج 2012،؛ الصبحيين والقضاة،
أشار ٌ
2013؛ عبد البر2020 ،؛  )Olweus, 1994إلى أن

بعنف تجاه اآلخرين .وُيعد العالم النرويجي دان أولويس
( (Olweus, 1993من أوائل من وضعوا تعريًفا للتنمر
بطريقة علمية وعالمية مبنية على التجارب البحثية ،وهو

التنمر يحدث بأحد األشكال التالية التي تختلف باختالف
اإليذاء الجسمي :ويقصد به استخدام العنف واإليذاء،

أشار إلى أنه سلوك سلبي يسبب األلم للضحية بشكل

األقران ،أو إجبار التلميذة على فعل شيء ما.

وُيعد من السلوكيات الخطيرة التي تحتاج إلى فهم طبيعتها؛

تصل إلى أعلى مراحل التنمر ،وهي مرحلة القتل أو التهجم

إطار عاما لذلك السلوك ،حيث
أول من وضع تعريفا و ا
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أشكال التنمر المدرسي:

قوة الفرد المتنمر على الضحية ،وهي كاآلتي:
أرضا أمام
كالضرب أو الركل أو الدفع أو اإليقاع بالتلميذة ً
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اإليذاء اللفظي :ويقصد به استخدام األلفاظ البذيئة تجاه
التلميذة ،كالشتم أو اللعن أو التهديد أو إعطاء ألقاب

ومسميات غير محببة للتلميذة أمام التلميذات ،أو اختالق
اإلشاعات الكاذبة ونشرها بين التلميذات.

مستوى عال من التوكيدية؛ إذ يشعرن بالفخر أثناء قيامهن

بتلك السلوكيات ،وال يشعرن بالخوف من المعلمات أو من
العقاب الذي سيواجهونه .وتتسم بعض التلميذات

اإليذاء العاطفي أو النفسي :ويقصد به المضايقة المتعمدة،

وبنية جسمية كبيرة ونشاط
المتنمرات بقوة في الجسم ُ
ُ
واندفاعية عالية.

أو إحراج التلميذة أمام التلميذات ،أو إذاللها ،أو رفضها

ضحايا التنمر  :Victims of Bullyingإن ضحية

من قبل بقية التلميذات في الصف الدراسي العادي.

التنمر :هي التلميذة التي تكون عرضة لإليذاء واالعتداء

اإليذاء في العالقات االجتماعية :ويقصد به امتناع

من قبل االخريات ،ويتميزن ضحايا التنمر بعدد من

التلميذات عن مشاركة التلميذة لهن أثناء ممارسة بعض

الخصائص والخصال التي تظهر على سلوكياتهن ،ويمكن

األنشطة ،أو يتم رفض مصادقتها ،ورفض تكوين عالقات

كل من:
التعرف عليهن من خاللها ،وذلك كما يشير إليها ٌ

اإليذاء الجنسي :ويقصد به استخدام الكلمات الجنسية

ضحايا التنمر بأن لديهن قابلية للسقوط ،فالضحية من

البذيئة ،ومناداة التلميذة بها أمام التلميذات ،أو لمس

السهل وقوعها في االنخداع ،مع عدم القدرة على الدفاع

المناطق المحظور لمسها ،أو التهديد والتخويف

عن النفس ،ولديهن تقدير منخفض للذات ،ويظهر ذلك

اجتماعية جيدة مع التلميذة.

بالممارسة.

اإليذاء بسرقة الممتلكات :ويقصد به أخذ الممتلكات

عمدا ،والتصرف بها ،وعدم إرجاعها ،وإتالفها.
الشخصية ً
اإليذاء اإللكتروني :ويقصد به استخدام أجهزة الكمبيوتر

(القحطاني2012 ،؛ )Olweus, 1996

إذ تتصف

في عدم الثقة بالنفس وباألعمال المدرسية التي يقومون
بها ،مع تكرار الشعور بالفشل تجاه أي عمل يقومون به،

وسهولة االستهزاء بهن من قبل التلميذات ،ويتسمون
بالخجل الزائد ،والحساسية العالية تجاه التلميذات.

أو األجهزة الذكية في نشر اإلشاعات عن اآلخرين،

ِ
المتفرجات  :Bystandersهن المالحظات لعملية التنمر

وتهديدهم من خاللها (المكانين ،)2018 ،ويعد اإليذاء

أثناء حدوثها .وتتسم التلميذات المتفرجات بعدد من

اإللكتروني من أخطر أنواع اإليذاء؛ لما يترتب عليه من

آثار نفسية قد تهدد حياة الفرد (القرني.)2016 ،
تصنيف المشتركات في التنمر المدرسي:
عند الحديث عن سلوك التنمر المدرسي البد من اإلشارة

الخصائص والخصال التي تظهر عليهن ،حيث ُيشار
إليهن بأنهن التلميذات الالتي يشاهدن سلوك التنمر الذي

يحدث وال يشاركن ،ويشعرن بتأنيب الضمير؛ لعدم قدرتهن

على التدخل ومنع حدوث السلوك ،وينتابهن الشعور

إلى وجود ثالثة عناصر رئيسية عند حدوث التنمر؛ وذلك

بالخوف من التنمر عليهن في حال التدخل ،مع محاولة

للتعرف على صفات وخصائص كل عنصر ،وهي

التظاهر بالقوة رغم عدم الثقة بالنفس ،مع تدني مفهوم

كاآلتي:

الذات لديهن ،والميل إلى االنسحاب والصمت؛ كي يشعروا

كل من( :حسين وحسين،
المتنمرات  :Bulliesيشير ٌ
ُ
المتنمرات يتسمون
2010؛  )Olweus, 1993إلى أن ُ
عن غيرهن بعدد من الخصائص وال ِخصال ،إذ يظهر

باألمان (الصبحين والقضاة.)2012 ،

لديهن رغبة قوية في السيطرة واالستقواء دون سبب واضح

للضحية ،ويميلون إلى تكوين جماعات من األصدقاء ،وال

يشعرن بالندم أو التعاطف بعد التنمر ،وكذلك لديهن
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أسباب حدوث التنمر المدرسي:

تحليال؛ لفهم
أجرت العديد من الدراسات واألدبيات السابقة
ً

أسباب ظهور التنمر لدى األفراد .حيث تختلف دوافع

وأسباب ظهور ذلك السلوك ،فقد يكون هذا التصرف
يصدر من الفرد عندما يشعر بالضجر والملل ،أو قد يكون
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بسبب الظروف األسرية أو البيئة أو التعليمية التي يتعرض
كل من( :الدسوقي2016 ،؛
لها الفرد ،وقد صنفها ٌ
الصبحيين والقضاة2013 ،؛ عبد الجواد وحسين)2015 ،
إلى األسباب اآلتية:
أواال :أسباب متعلقة بالبيئة المدرسية

الصحيحة والخاطئة .ويؤدي تساهل الوالدين في التربية –

كذلك -إلى لجوء الفرد لوسائل اإلعالم الحالية دون

كبير
دور ًا
المراقبة من قبل الوالدين ،إذ تلعب تلك الوسائل ًا
في إكساب الفرد سلوك التنمر والعدوان ،وذلك من خالل

عند الحديث عن البيئة المدرسية يتبادر إلى الذهن دور

المتابعة والتقليد لمشاهد العنف التي تُعرض على القنوات
التلفزيونية أو مواقع التواصل االجتماعي .كما تُ ِ
جس ُد
األلعاب اإللكترونية مشاهد العنف أمام الفرد أثناء اللعب
ُ

المدرسة تجعل األفراد غير مدركين للسلوكيات الصحيحة

النار ،والشجار ،وبالتالي ينعكس ذلك على الفرد ،مما

الكوادر التعليمية والقوانين واألنظمة المتبعة في المدرسة،
فغموض القواعد المدرسية التي يجب أن يتم اتباعها داخل
من الخاطئة ،والتي البد أن يقتدوا بها ،فالتذبذب في إتباع
القواعد المدرسية يؤدي إلى زيادة انتشار العنف ،وذلك
كنوع من التفريغ ،مثل :ضرب اآلخرين ،والركل ،أو اإليذاء
اللفظي .وقد يلجأ بعض الكوادر التعليمية إلى التساهل في

المتكرر والمستمر لها ،وذلك كحوادث القتل ،وإطالق
يجعله أكثر عدوانية ورغبة في إيذاء اآلخرين وتطبيق ما

يراه من خالل األلعاب اإللكترونية .ولجماعة األقران دور

كبير في لجوء الفرد إلى التنمر ،فعندما يرى
ودعما
تشجيعا
ً
ً
من األقران يزداد ظهور السلوكيات العدوانية أكثر.

اتباع اإلجراءات التأديبية المتبعة مع سلوك التنمر داخل

المدرسة؛ مما يجعل تنمر الفرد يزداد أكثر ،دون الخوف

ثال اثا :أسباب متعلقة بالنواحي الشخصية والنفسية

من العقاب أو الحرمان .وفي المقابل قد يلجأ البعض من

قد تشعر بعض التلميذات من ذوات صعوبات التعلم

أيضا -إلى استخدام أسلوب العنف
الكوادر التعليمية ً -
الصارم والعقاب الحازم في الصف الدراسي كنوع من

غما
ببعض اإلحباط والملل؛ نتيجة للتقصير في الواجبات ر ً

عنها ،مع عدم القدرة على استكمال المهام المدرسية

ويلجأ للعنف تجاه األفراد في المدرسة ( Erdogdu,

التلميذات؛ كرد فعل لتفريغ التوتر ،وقد تلجأ التلميذة -

ثانيا :أسباب متعلقة بالنواحي االجتماعية
ا
عند الحديث عن الناحية االجتماعية؛ فإن المقصود هنا

سلبية ،مع عدم مراعاة الفروق الفردية بينها وبين التلميذات
داخل الصف الدراسي؛ إذ تنعكس نظرة المعلمة على بقية

هو محيط الفرد الذي يعيش فيه ،سواء في المنزل أو

التلميذات ،مما يدفعهن إلى التنمر على التلميذة من ذوات

األسباب التي تكون خلف ظهور التنمر ،ومنها أسلوب

.)2019

المعاملة الوالدية الذي يؤثر على إكساب الفرد للسلوكيات

صعوبات التعلم والتنمر المدرسي:

التهذيب ،مما يجعل الفرد يكتسب ذلك السلوك السيء،
.)2016

المدرسة أو جماعة األقران .إذ أن هنالك العديد من

غير المرغوبة ،حيث تشير دراسة عبد العال (َّ )2015
أن

دور
المتَّبع في المنزل ًا
للتنشئة األسرية وأسلوب التربية ُ
ئيسيا في اكتساب الفرد للسلوكيات العدوانية ،وذلك
ر ً
كالتذبذب في اتخاذ الق اررات المتعلقة بالفرد ،والتساهل في
التربية ،وعدم التهذيب الصحيح أثناء القيام بالسلوكيات

الخاطئة ،مما يجعل الفرد ال يدرك الفرق بين السلوكيات
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الموكلة إليها ،مما يدفعها إلى اللجوء للسلوك التنمري ضد

أيضا -إلى ذلك السلوك عندما تكون نظرة المعلمة للتلميذة
ً

صعوبات التعلم ،وتصبح ضحية للتنمر (العمري،

يقصد بصعوبات التعلم :قصور أو خلل في واحدة أو أكثر
من العمليات األساسية ،التي تؤثر على قدرة التلميذة على
القراءة ،أو االستماع ،أو الكتابة ،أو التهجئة ،وعدم القدرة

على إجراء العمليات الحسابية البسيطة أو المعقدة ،وليس

لإلعاقات الحسية األخرى سبب في تلك الصعوبات
التعليمية ،فهو يعد اضطرابا عالميا ،ويتواجد في كل
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البلدان على اختالف مستوياتها (الخطيب.)2013 ،
ويشير (بن خليفة2016 ،؛ النوبي )2011 ،أن فئة
صعوبات التعلم من الفئات التي تحتاج إلى المزيد من

االهتمام والرعاية في كثير من الجوانب ،ومنها:

اجتماعيا ،ومناقشة
نفسيا و
وأسرية آمنة وصحية
ً
ً
المستجدات المتعلقة بالتلميذة.

من الجدير بالذكر تحديد بعض األساليب المقترحة

األكاديمية ،والنفسية ،واالجتماعية؛ إذ يتعرض تالميذ هذه

لمواجهة التنمر المدرسي ،ويمكن إيجازها كاآلتي:
التدخل المباشر من ِقب ِل المعلمة عند مالحظتها حدوث

الفئة إلى الضغوطات والمشكالت النفسية واالجتماعية

سلوكيات غير مقبولة داخل الصف الدراسي؛ ألن ذلك

سلبا على توافقهم النفسي وعلى تواصلهم
التي تؤثر ً
اجتماعيا مع اآلخرين ،وظهور سلوكيات غير مقبولة؛
ً

يجعل التلميذات يدركن بأن السلوكيات غير المقبولة

بسبب الصعوبات التعليمية التي يمرون بها .وتشير دراسة
كامل ( )2018أن ظاهرة التنمر المدرسي تعد من تلك

تماما ،وال يتم التساهل في ذلك األمر.
مرفوضة ً
استخدام أسلوب الحوار بين التلميذات ذوات صعوبات
فهما أعمق
التعلم واألقران العاديين؛ إذ يتيح ذلك األسلوب ً

المشكالت التي لها العديد من اآلثار السلبية على الصعيد

حول أسباب حدوث السلوك ،بحيث تستمع المعلمة لكل

ومن هنا برزت الحاجة إلى تفعيل دور معلمات التعليم

اجتماعا بكل األطراف ،ويتم التحاور حول أسباب حدوث
ً
السلوك ،ووضع حلول مقترحة من التلميذات أنفسهن؛

التنمر واكتشافها ،والتي تؤدي إلى ظهور المشكالت

حيث يساعد هذا األسلوب على فهم شخصيات كل من:

األساليب المقترحة لمواجهة التنمر المدرسي لدى

األطراف.

النفسي أو االجتماعي على كل من المتنمر والضحية.
العام ومعلمات صعوبات التعلم حول كيفية تحديد ظاهرة
النفسية واالجتماعية والسلوكية لدى التلميذات.
التلميذات ذوات صعوبات التعلم:

قبل معرفة األساليب المقترحة لمواجهة التنمر ،البد
للمعلمة من القيام بتحديد العناصر الرئيسية لسلوك التنمر

الذي حدث ،والعناصر هي( :المتنمر – ضحية التنمر –

المتبع للحد
المتفرجون)؛ وذلك لمعرفة األسلوب الصحيح ُ
من ذلك السلوك ،ومن ثم تحديد األسباب التي أدت إلى
حدوث سلوك التنمر بين التلميذات ذوات صعوبات التعلم
واألقران .ويحدث ذلك من خالل السماع لجميع العناصر

الرئيسية للتنمر ،وتقييم الوضع العام للسلوك (أبو الديار،
 .)2012وهذا يتم من خالل تأسيس برنامج متكامل داخل
المدرسة؛ للحد من التنمر ،ويشتمل البرنامج على كل من:

المرشدة الطالبية ،ومعلمة التعليم العام ،ومعلمة صعوبات
التعلم ،وولي أمر التلميذة ،سواء المتنمرة أو ضحية التنمر؛

كل على حدة ،ومن ثم تعقد
من :المتنمر وضحية التنمرٌ ،

المتنمرة وضحية التنمر ،ومحاولة خلق عالقة ودية بين

تفعيل دور اإلذاعة المدرسية والمسرحيات؛ إذ تسهم
اإلذاعات الصباحية والمسرحيات في ترسيخ القيم
اإليجابية ،واألخالق النبيلة لدى التلميذات ،كما أنها تسهم

في توطيد العالقات بين التلميذات ذوات صعوبات التعلم

واألقران ،وذلك من خالل التفاعل المباشر ،وتجسيد
أضرار التنمر المدرسي عبر المسرحيات التعليمية ،وأن
يتم ذلك تحت توجيه المعلمة وإشرافها.

العمل على تقوية العالقات بين األقران ،وذلك من خالل

المشاريع الجماعية ومجموعات التعلم التعاوني ،مع
ضرورة مناقشة ظاهرة التنمر في سياق المنهج الدراسي
مع التلميذات ،وتحذيرهن من تلك السلوكيات.

توظيف مقاطع الفيديو ،بحيث تخصص المعلمة وقتًا
لتوظيف مقاطع الفيديو الخاصة بسلوك التنمر غير

جدا
لمناقشة أسباب حدوث السلوك .كما أن من الضروري ً

متضمنا العواقب التي تلي ذلك السلوك ،مع
المرغوب،
ً
ترك المساحة الكافية للتلميذات للتحدث عن تلك الظاهرة؛

والمعلمات؛ للتأكد من أن التلميذة تعيش في بيئة مدرسية

وذلك لزيادة الوعي لدى التلميذات بضرورة االبتعاد عن

تفعيل التواصل المستمر بين األسرة واإلدارة المدرسية
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سلوكيات التنمر وعدم اللجوء إليها ( & Migiiaccio

إشراك التلميذة باألنشطة الالمنهجية بصورة مستمرة؛

.)Rackauskas, 2013

إلكسابها المهارات االجتماعية التي تفتقر إليها ،وخلق بيئة

اتباع القواعد والتعليمات :البد أن تضع المعلمة قواعد

اجتماعية إيجابية بين األقران.

وإجراءات صارمة ضد سلوك التنمر ،مع شرح تلك

تشجيع التلميذة باستمرار في حال حصولها على درجة

اإلجراءات للتلميذات بشكل واضح ،بحيث يتم االتفاق بين

مرتفعة أو إنجازها لبعض المهام المدرسية ،والعمل على

المعلمات والتلميذات على تلك القواعد وإتباعها؛ لمكافحة

إثارة الدافعية لإلنجاز لديها.

التنمر ،ويتم العمل بتلك اإلجراءات في حال حدوث سلوك

العمل على تطوير مهارات التفاعل االجتماعية لضحية

مع التلميذة المتنمرة من ذوات صعوبات التعلم ما يأتي:

دعم المعلمة للضحية وتشجيعها لتكوين صداقات مع

التنمر .ومن األمثلة على تلك اإلجراءات التي يتم اتباعها

استخدام أسلوب تكلفة االستجابة الفعال ،والذي يشتمل
على فقدان التلميذة بعض المعززات التي لديها؛ نتيجة

التنمر من ذوات صعوبات التعلم ،ويتم ذلك من خالل

اآلخرين (الصويغ.)2018 ،
ويمكن أن يتم استخدام أكثر من أسلوب بحسب طبيعة

قيامها بسلوك التنمر غير المرغوب ،مما يؤدي إلى تقليل

الحالة ومدى شدة سلوك التنمر ،مع ضرورة الحرص على

السلوك أو خفضه ،مثل حرمان التلميذة من األنشطة

إشراك ولي األمر بشكل مستمر ،مع تبادل المستجدات

الالمنهجية التي تفضلها لبعض من الوقت ،مع توضيح

التي تحدث مع التلميذة سواء في المدرسة أو المنزل،

سبب ذلك الحرمان.

وتسجيل مدى تحسنها واستجابتها لتعديل السلوك غير

تدريب التلميذات على المهارات االجتماعية ،وإكسابهن

المرغوب.

السلوكيات اإليجابية ،وذلك من خالل تعديل السلوك ،إذ

ثانيا :الدراسات السابقة
ا
لقد تناولت العديد من األدبيات والدراسات السابقة

المهارات االجتماعية وبين سلوك التنمر ،فكلما انخفضت

االحتياجات التدريبية وسلوك التنمر المدرسي من نواح

المهارات االجتماعية للتلميذة زادت السلوكيات غير

مختلفة ،أول تلك الدراسات هي دراسة ميشنا ( Mishna,

تشير بعض الدراسات إلى وجود عالقة سالبة بين مستوى

المرغوبة (دخان2015 ،؛ .)Akram, 2018

 )2005التي تهدف إلى فهم المعلمين لظاهرة التنمر من

تفعيل ورش عمل للتلميذات المتنمرات ،والتي تهدف إلى
تمكينهم من التعبير عن المشاعر السلبية بطريقة

حيث العوامل التي تعوق فهم المعلمين للتنمر ،ومكوناته

وأنواعه .حيث طبقت الدراسة على عدد من المدارس

بدال من اللجوء إلى العنف والسلوكيات غير
صحيحةً ،

العامة التي كانت تتواجد في المجتمعات التي تختلف في

المرغوبة ضد األقران ،ويتم ذلك من خالل توجيه وإشراف

معلمة التعليم العام ومعلمة صعوبات التعلم.
أما بالنسبة لضحية التنمر من التلميذات ذوات صعوبات
التعلم ،فعلى المعلمة اتباع اإلجراءات اآلتية:

بعض العوامل ،مثل :الدخل المادي ،وتكوين األسرة،
ونسبة المهاجرين الجدد .ولتحقيق أهداف الدراسة؛ تم اتباع

المنهج الوصفي ،واستخدام المقابالت شبه المنظمة كأداة
لجمع البيانات .بينما كشفت نتائج الدراسة عن أن جميع

العمل على زيادة الثقة بالنفس للتلميذة من خالل تكليفها

المعلمين يرون أن التنمر يتضمن خلل في ميزان القوة بين

ببعض المهام القيادية داخل الصف الدراسي؛ إذ ينعكس

الضحية والمتنمر ،وأنه سلوك يتعمد إلى االيذاء بقصد،

ذلك على زيادة تقديرها لذاتها ،وقدرتها على التجاوب مع

كما أن معظم المعلمين قد أشاروا -حسب فهمهم -إلى أن

األقران العاديين ،واالحتكاك المباشر بهن؛ مما يزيد من
ثقتها بنفسها.
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لذلك ،فإن بعض المعلمين يرون أن التنمر المادي كان

للمعلمين ،وبين قدرتهم على التعامل مع التالميذ ،بمستوى

خطير كذلك ،كما أشارت النتائج إلى قلق المعلمين
ًا
الفتقارهم كيفية التعامل مع حوادث التنمر التي تحدث في

يتماشى مع الصعوبات التعليمية .وقد أوصت الدراسة بما

يأتي :التأكيد على ضرورة امتالك المعلم لمهارة االتصال

المدرسة.

مع األسرة؛ لتشكيل حلقة كاملة ومتكاملة من أجل مساعدة

كما جاءت دراسة الخطيب ( )2013والتي هدفت إلى

التالميذ ،كما أكدت الدراسة على أهمية امتالك المعلم على

معرفة الحاجات التدريبية للمعلمين في جانب اإلدارة

المعارف والمهارات الالزمة لرفع مستوى التعلم لدى

الصفية كما يراها المعلمون ،في الصفوف الستة األولى

التالميذ ،مع ضرورة توظيف األساليب التعليمية المختلفة؛

على أثر المتغيرات المستقلة اآلتية :سنوات الخبرة،
والمؤهل العلمي ،والصف الذي يقوم المعلِم بتعليمه،

الدراسة بضرورة توظيف الوسائل التقنية ،والتكنولوجيا
الحديثة؛ لما لها من فضل كبير في إيصال المعرفة بشكل

معلما.
والجنس .وقد تكونت عينة الدراسة من ()299
ً

أفضل.

من التعليم األساسي في محافظة مدينة دمشق ،والتعرف

من أجل الحصول على التغذية الراجعة ،كما أوصت

واستخدمت الباحثتان المنهج الوصفي التحليلي ،كما

كما هدفت دراسة الشطيبي وبوطاف ( )2014إلى الكشف

استخدمت االستبانة كأداة لقياس درجة احتياجات المعلمين

عن واقع التنمر في مدارس الجزائر من خالل توضيح

التدريبية .وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن االحتياجات

دوافعه ،ومصادره ،وأشكاله ،وأماكن ممارسته .وتكونت

التدريبية للمعلمين في مجال اإلدارة الصفية كانت بنسبة

عينة الدراسة من ( )120تلمي ًذا وتلميذة من تالميذ المرحلة

انتشار هي كالتالي:
ًا
عالية بشكل عام ،وأكثر المشكالت
العدوانية ،واإلهمال في النظافة الشخصية والدراسة،

والشغب .وأبرز أسباب المشكالت هي :قلة تعاون أولياء
األمور ،وضعف قدرة المعلم على إدارة ِ
صفه بفعالية .كما
أيضا -إلى عدم وجود فروق ذات
أشارت نتائج الدراسة ً -
داللة إحصائية بين متوسط درجات المعلمين أفراد العينة

في تحديد مدى الحاجة للتدريب تعزى إلى المتغيرات

اآلتية :متغير سنوات الخبرة ،والمؤهل العلمي ،والجنس.

ووجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسط درجات
المعلمين أفراد العينة يعزى لمتغير الصف الذي ِ
يعلمه
ُ
المعلم.
كما جاءت دراسة بريدي ( )Brady, 2013التي هدفت

المتوسطة .ولتحقيق أهداف الدراسة؛ اتبعت الباحثتان
المنهج الوصفي ،واعتماد االستبانة كأداة لجمع البيانات.

وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن ظاهرة التنمر منتشرة
في المحيط المدرسي بدرجة كبيرة ،وأنها تسبب في
مشكالت اجتماعية ونفسية وأخالقية حادة ،كما أن هذه

مصدر ضياع الطاقات وللمخاوف والقلق،
الظاهرة تُعد
ٌ
وعامل رئيسي في زيادة عدد األفراد المتنمرين.
بينما هدفت دراسة ستوث ( )Stough, 2015إلى تحديد
االحتياجات التدريبية لمعلمي التربية الخاصة في سبع

محافظات مختلفة في الواليات المتحدة .وقد تكونت عينة

معلما من المعلمين الحاصلين على
الدراسة من ()62
ً
إعداد وتدريب تربوي جيد ،واستخدم البحث المنهج

إلى تحديد االحتياجات التدريبية لمعلمي صعوبات التعلم،

الوصفي ،كما استخدم الباحث االستبانة لجمع البيانات.

التعلم ،واتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي ،كما

يحتاجون إلى مزيد من التدريب والمعرفة في كل من:

أستخدم الباحث قائمة لرصد االحتياجات التدريبية لمعلمي

مجال تعديل السلوك غير المرغوب ،واإلدارة الصفية،

صعوبات التعلم .ومن خالل نتائج الدراسة اتضح وجود

أيضا -إلى أن
وضبط التلميذات .وتوصلت النتائج – ً
احتياجات المعلمين إلى التدريب قد يستمر طوال فترة

حيث بلغت عينة الدراسة ( )150من معلمي صعوبات

عالقة بين تدني مستوى البرامج التدريبية التي تم تقديمها
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حياتهم العملية والمهنية مع التلميذات ذوات االحتياجات

أما دراسة المعمرية ( )2017تهدف إلى التعرف على

الخاصة في المدارس.

الحاجات التدريبية لمعلمي التربية الخاصة وعالقتها

باإلضافة إلى دراسة الزعبي ( )2015التي هدفت إلى

ببعض المتغيرات ،في سلطنة عمان .وتكون مجتمع

بأسباب ظاهرة التنمر المدرسي بين التالميذ في الصفوف
الثالثة االبتدائية في األردن ،وتحديد أبرز إجراءاتهن

معلما من معلمي التربية الخاصة في
الدراسة من (ً )115
سلطنة ُعمان .ولتحقيق أهداف الدراسة؛ اتبعت الباحثتان
المنهج الوصفي التحليلي ،كما تم تطوير مقياس لقياس

للتصدي لتلك الظاهرة ،حيث بلغ عدد العينة ()100

الحاجات التدريبية .وأسفرت نتائج الدراسة عن أن درجة

التحليلي ،وصممت استبانة لجمع المعلومات .وقد توصلت

استخدام التكنولوجيا والتقنيات التعليمية من وجهة نظرهم

نتائج الدراسة إلى أن درجة وعي التلميذات المتدربات

كانت عالية ،وفي المرتبة األولى ضمن المجاالت الستة،

بأسباب ظاهرة التنمر المدرسي جاءت بدرجة متوسطة،

يليها مجال تنفيذ وتخطيط العملية التربوية التعليمية ،أما

معرفة درجة وعي التلميذات المتدربات في مدارس المفرق

تلميذة متدربة .وقد اتبعت الباحثتان المنهج الوصفي

الحاجات التدريبية لمعلمي التربية الخاصة في مجال

وأن تحديد أخالقيات التعامل مع األفراد داخل الصف

في المرتبة الثالثة فتمثلت في مجالي :التشخيص والقياس

الدراسي العادي وخارجه ،وتنبيه المتنمرين بالعقوبات

والتواصل واالتصال ،وجاء في المرتبة األخيرة مجال:

المترتبة على مخالفتهم للقواعد والتعليمات المدرسية من

تعديل السلوكيات والمفاهيم النظرية في ميدان التربية

إجراءات المتدربات األولية لتصدي ظاهرة التنمر

المدرسي ،كما أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة

الخاصة .كما أسفرت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية في درجة الحاجات التدريبية لمعلمي التربية

إحصائية تعزى لمتغير طبيعة المدرسة في المجاالت

الخاصة باختالف المتغيرات اآلتية :المؤهل األكاديمي،

المدرسية واألسرية واالجتماعية واألكاديمية ،وذلك لصالح

والجنس ،وسنوات الخبرة ،ونوع اإلعاقة التي يتم تدريسها.

المدارس الحكومية .وعلى ذلك توصي الدراسة بضرورة

كما أجرى المحرج ( )2017دراسة هدفت إلى معرفة

زيادة وعي التلميذات المتدربات بظاهرة التنمر ،وتزويدهن

االحتياجات التدريبية لمشرفي ومشرفات صعوبات التعلم

متخصصة.

والمعارف واالتجاهات من وجهة نظرهم .وتكون مجتمع

بفنيات معالجتها ،والتصدي لها وفق مساقات تربوية

في المملكة العربية السعودية في مجال المهارات األدائية

أما دراسة العلي ( )2015فهدفت إلى تحديد أشكال

الدراسة من ( )112مشرًفا من مشرفي ومشرفات صعوبات

العينة من ( )1105مدرسة من مدارس التعليم العام

لو ازرة التعليم .وقد اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي،

بالمنطقة الشرقية ،واتبعت الباحثتان المنهج الوصفي

كما استخدم االستبانة كأداة لجمع المعلومات .وقد أسفرت

المسحي .ولتحقيق األهداف؛ تم بناء االستبانة لجمع

نتائج الدراسة إلى أن إجابات أفراد الدراسة على عبارات

البيانات .وقد توصلت نتائج الدراسة إلى انتشار اإليذاء

ُبعد االحتياجات التدريبية لمشرفي ومشرفات صعوبات
التعلم في مجال المعارف كانت بدرجة متوسطة ،وأن

اإليذاء والتنمر لدى مدارس التعليم العام ،حيث تكونت

النفسي واللفظي في مدارس المرحلة االبتدائية الحكومية

التعلم ،التابعين إلدارات التعليم (بنين وبنات) ،التابعة

أكثر من باقي المراحل الدراسية ،كما ينتشر اإليذاء النفسي

إجابات أفراد الدراسة على عبارات ُبعد االحتياجات
التدريبية لمشرفي ومشرفات صعوبات التعلم في مجال

من بقية محافظات المنطقة.

المهارات األدائية كانت بدرجة متوسطة ،وأن إجابات أفراد

والجسدي واللفظي في محافظتي الجبيل والقطيف أكثر

الدراسة على عبارات ُبعد االحتياجات التدريبية لمشرفي
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ومشرفات صعوبات التعلم في مجال االتجاهات كانت
بدرجة متوسطة.

أما د ارسة العجمي والعنزي والعنزي ( )2020التي هدفت
إلى معرفة مستوى الكفايات التعليمية للمعلمين القائمين

بينما هدفت دراسة تورونين وبوسكيبارتا وسالميفالي

على تعليم التالميذ ذوي بطء التعلم في صفوف التعليم

()Turunen, Poskiparta, & Salmivalli, 2017

العام من وجهة نظرهم في دولة الكويت .كما هدف البحث

إلى التعرف على طبيعة العالقة بين صعوبات تعلم القراءة

إلى تحديد الحاجات التدريبية للمعلمين حول كيفية التعامل

وبين سلوك التنمر المدرسي ،حيث تكونت عينة الدراسة

مع التالميذ على اختالف إمكاناتهم وقدراتهم .وقد تكونت

من ( )1045تلمي ًذا من تالميذ صعوبات التعلم ممن

عينة الدراسة من ( )300معلم من معلمي المدارس

المنهج الوصفي ،وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود

المسحي ،ولتحقيق األهداف؛ تم تصميم مقياس الكفايات

إحصائيا بين صعوبات تعلم القراءة وبين
عالقة دالة
ً
وغالبا ما تكون الصعوبات مرافقة للمشكالت
اإلحباط،
ً

التعليمية والحاجات التدريبية للمعلمين كأداة لجمع

تتراوح أعمارهم الزمنية بين ( )14-9سنة .واتبعت الدراسة

السلوكية والعاطفية داخل المدرسة ،كما أسفرت نتائج

الدراسة إلى أن صعوبات تعلم القراءة ترتبط بالتنمر
المدرسي ،وخاص ًة التنمر الذي يكون من ِقبل األقران

الحكومية والخاصة .واتبع الباحث المنهج الوصفي

البيانات .وأظهرت نتائج الدراسة أن الكفايات التعليمية
التي يمتلكها المعلمون حول التعامل مع التالميذ ذوي بطء

التعلم جاءت في المستوى المتوسط ،كما أظهرت النتائج

العاديين ،وكلما زادت حدة الصعوبات التعليمية أصبح

أن األبعاد جميعها جاءت بدرجة متوسطة ،وجاء ُبعد
عملية التدريس في المرتبة األولى ،بينما جاء ُبعد إدارة

التنمر المدرسي والجنس ،وذلك لصالح الذكور.

واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في الكشف

كما هدفت دراسة الشريف ( )2018إلى الكشف عن دور

عن االحتياجات التدريبية للمعلمين ،كما اتفق مع معظم

اإلدارة المدرسية في معالجة ظاهرة التنمر المدرسي

الدراسات السابقة في أداته المستخدمة ،وهي االستبانة

للمرحلة المتوسطة من وجهة نظر تالميذ المرحلة،

كأداة لجمع المعلومات ،والتي من خاللها يتم تحديد تلك

التلميذ أكثر عرضة للتنمر ،كما أن هناك عالقة بين

الصف وإدارة األفراد في المرتبة األخيرة.

والتعرف على مدى توافر ممارسة اإلدارة المدرسية لدورها

االحتياجات ،ومن بين تلك الدراسات دراسة كل من:

حول معالجة تلك الظاهرة ،ومعرفة المقترحات التي تسهم

(حراب واألمير٢٠١8 ،؛ الخطيب٢٠١٣ ،؛ الزعبي،

في تفعيل دور اإلدارة المدرسية لمعالجة ظاهرة التنمر

٢٠١٥؛ الشريف٢٠١٨ ،؛ الشطيبي وبوطاف٢٠١٤ ،؛

المدرسي .وقد تكونت عينة الدراسة من ( )120تلمي ًذا

القحطاني٢٠١٥ ،؛ المحرج٢٠١٧ ،؛ المطيري.)٢٠٢٠ ،

الباحثتان المنهج الوصفي التحليلي بالمسح االجتماعي،

الدراسات السابقة من حيث اتباع نفس المنهج )الوصفي)،

واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات .وقد توصلت

وذلك كدراسة كل من( :الشطيبي وبوطاف٢٠١٤ ،؛

نتائج الدراسة إلى أن بند أهمية الدور المطلوب من اإلدارة

العجمي وآخرون٢٠٢٠ ،؛ العلي٢٠١٥ ،؛ القحطاني،

بند مدى توافر ممارسة اإلدارة المدرسية لدورها حول

أما من حيث االختالف فقد اختلفت الدراسة في عينته

معالجة تلك الظاهرة قد جاء بدرجة متوسطة .ومما أوصت

فقد جمع بين معلمات التعليم العام ومعلمات صعوبات

به الدراسة تدريب المدراء والمعلمين على كيفية معالجة

التعلم للمرحلة االبتدائية ،وذلك بخالف بعض الدراسات

ظاهرة التنمر المدرسي.

السابقة التي اقتصرت على معلمي التعليم العام على حدة،

وتلميذة من تالميذ المرحلة المتوسطة .فيما اتبعت

المدرسية لمعالجة ظاهرة التنمر قد جاء بدرجة كبيرة ،بينما
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ومن حيث المنهج المتبع فقد اتفقت الدراسة مع بعض
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كدراسة (القحطاني2015 ،؛  .(Mishnah, 2005بينما

منهج الدراسة:

صعوبات التعلم ،كدراسة السعدي (.)2017

الوصفي ،وهو المنهج الذي يهتم بدراسة الظواهر كما هي

اقتصرت بعض الدراسات السابقة في عينتها على معلمي

انطالًقا من مشكلة الدراسة وأسئلتها؛ تم استخدام المنهج

وعند المقارنة بين الدراسة الحالية وما يميزها عن الدراسات
السابقة؛ فإن ذلك يتضح من خالل المتغيرات ،ومدى

في الواقع ،ثم يصفها؛ ليتوصل بذلك إلى إثبات الحقائق

العلمية (الخليلي.)2012 ،

ارتباطها ببعضها ،والمتمثلة في تحديد االحتياجات

مجتمع الدراسة:

لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم .ومن هنا ال بد من

صعوبات التعلم للمرحلة االبتدائية ،والموزعات على مدن

التدريبية للمعلمات ،والكشف عن ظاهرة التنمر المدرسي

البيان بأنه لم يتم تناول هذه المتغيرات في كل من
الدراسات العربية والسعودية –في حدود علم الباحثتين.
الطريقة واإلجراءات:

تكون مجتمع الدراسة من معلمات التعليم العام ومعلمات
َّ

المنطقة الشرقية اآلتية( :الجبيل -الدمام -الخبر-
الظهران).

جدول رقم  :1يوضح مجتمع الدراسة
المعلمات

العدد

معلمات التعليم العام

2679

معلمات صعوبات التعلم

90

المجموع

2769

ويعود سبب اختيار معلمات التعليم العام ومعلمات

غرف المصادر بحسب اإلحصائية ،وقد تم اختيارهن

صعوبات التعلم ضمن المجتمع دون غيرهن؛ لقربهن من

بالطريقة العشوائية البسيطة ،ومن أبرز مبررات اختيارهن

أكاديميا ،ومقدرة المعلمات في تحديد نقاط القوة
التلميذات
ً
والضعف لدى تلميذاتهن داخل الصف الدراسي العادي،

المجتمع ،وأن جميع أفراد عينة البحث لهم نفس الفرص
المتساوية لالختيار ضمن نطاق العينة.

أو في غرفة المصادر.

خصائص عينة الدراسة:

تكونت العينة من ( )770معلمة من معلمات التعليم العام

والتي تشمل اآلتي( :التخصص – سنوات الخبرة -

ومعلمات صعوبات التعلم للمرحلة االبتدائية والموزعات

المدينة) ،والتي تساعد على إرساء الدعائم التي تُبنى عليها

الخبر -الظهران) بالمملكة العربية السعودية) ،وتم اختيار

داللية على النتائج ،باإلضافة إلى أنها تعكس الخلفية

التلميذات ذوات صعوبات التعلم ،ومعرفتهن بمستوى

عينة الدراسة:

لوصف العينة؛ تم تحديد عدد من المتغيرات الرئيسية،

على مدن المنطقة الشرقية اآلتية( :الجبيل -الدمام-

تلك المدن الرئيسية لكثرة تواجد المدارس التي تحتوي على
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بالطريقة العشوائية البسيطة؛ يعود إلى تجانس أفراد

التحليالت المختلفة المتعلقة بالبحث ،كما لها مؤشرات

العلمية للعينة ،ويتم تفصيل ذلك فيما يأتي:
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جدول رقم  :2يوضح توزيع عينة الدراسة وفق الفئات
المتغير

الفئة

التكرار

النسبة %

التخصص

تعليم عام

703

91.3

صعوبات تعلم

67

8.7

 5سنوات فأقل

91

11.8

 6إلى  10سنوات

153

19.9

 10سنوات فأكثر

526

68.3

الجبيل

129

16.8

الدمام

592

76.9

الخبر

36

4.7

الظهران

13

1.7

770

%100

سنوات الخبرة

الموقع الجغرافي

المجموع

أداة الدراسة:

القسم الثاني :يحتوي على البيانات األولية المتعلقة بأفراد

للتعرف على االحتياجات التدريبية لمعلمات التعلم العام

عينة البحث ،والمتمثلة في( :التخصص – سنوات الخبرة

ومعلمات صعوبات التعلم ،عمدت الدراسة إلى استخدام

 -المدينة).

االستبانة كأداة لجمع البيانات؛ نظ اًر لمناسبتها ألهداف
الدراسة ،ومنهجها ،ومجتمعها ولإلجابة عن التساؤالت.

بعد االطالع على األدبيات والدراسات السابقة ذات

االرتباط بموضوع البحث الحالي ،وبالرجوع إلى الدراسات
اآلتية( :سكر2007 ،؛ العايد2015 ،؛ العلي2015 ،؛
القحطاني2012 ،؛ المعمرية)2017 ،؛ لالستفادة من
بناء األداة ،وفي ضوء معطيات وتساؤالت البحث وأهدافه؛
تم بناء االستبانة .إذ تكونت في صورتها النهائية من ثالثة
أجزاء .وفيما يلي عرض لكيفية بناء االستبانة ،واإلجراءات

المتبعة للتحقق من صدقها وثباتها:

القسم األول :يحتوي على مقدمة تعريفية بأهداف البحث،
ونوع البيانات والمعلومات المراد جمعها ،مع التعهد
بالسرية التامة ،واستخدام المعلومات ألغراض البحث
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االستبانة ،والجدول ( )2يوضح عدد عبارات االستبانة،

وكيفية توزيعها على األبعاد.

وتم استخدام مقياس ليكرت الثالثي؛ للحصول على

بناء أداة الدراسة:

العلمي فقط.

القسم الثالث :ويتكون من ( )22عبارة ،موزعة على أبعاد

استجابات أفراد عينة البحث ،وذلك وفق درجات الموافقة
اآلتية( :أوافق  -محايد – ال أوافق) .ومن ثم التعبير عن
هذا المقياس كمياً ،بإعطاء كل عبارة من العبارات السابقة
درجة ،وفقاً لآلتي :أوافق ( )3درجات ،محايد ()2
درجتان ،ال أوافق ( )1درجة واحدة.

لتحديد طول فئات مقياس ليكرت الثالثي؛ تم حساب
المدى بطرح الحد األعلى من الحد األدنى (،)2 =1–3

ثم تم تقسيمه على أكبر قيمة في المقياس (=3 ÷ 2
 ،)0.67وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في
المقياس ()1؛ لتحديد الحد األعلى لهذه الفئة .وهكذا
أصبح طول الفئات كما هو موضح في الجدول ()3

اآلتي:
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جدول رقم  :3يوضح تقسيم فئات مقياس ليكرت الثالثي (حدود متوسطات االستجابات)
م

حدود الفئة

الفئة

إلى

من

1

أوافق

2.35

3.00

2

محايد

1.68

2.34

3

ال أوافق

1.00

1.67

كما تم استخدام طول المدى في الحصول على حكم

حيث وصل عدد المحكمين إلى ( )9محكمين؛ وذلك لتقييم

موضوعي لمتوسطات استجابات أفراد عينة البحث ،وذلك

جودة االستبانة من حيث قدرتها على قياس ما أعدت

بعد معالجتها إحصائياً.

لقياسه ،والحكم على مدى مالءمتها ألهداف البحث ،وذلك
من خالل تحديد وضوح العبارات ،وانتمائها لألبعاد،

صدق أداة الدراسة:

تم التأكد من المؤشرات اإلحصائية لالستبانة التي تم

وأهميتها ،وسالمتها لغوياً ،وإجراء التعديالت الالزمة،

( )28معلمة من معلمات التعليم العام ومعلمات صعوبات

( )30عبارة ،وفي ضوء مالحظات المحكمين ،تم دمج

بناؤها ،وذلك بتطبيقها على عينة استطالعية مكونة من
التعلم ،حيث تم اختيار المعلمات بالطريقة العشوائية من

نفس مجتمع الدراسة؛ وذلك للتأكد من صدق األداة وثباتها،
ومدى صالحيتها.

كالحذف ،أو اإلضافة ،حيث كانت تحتوي االستبانة على

البعد
البعد الثالث (العالج) ،مع عبارات ُ
بعض عبارات ُ
الثاني (االحتياجات األدائية) .كما أكد المحكمون على
ضرورة إعادة صياغة بعض العبارات من الناحية اللغوية،

وُيقصد ِبصدق أداة الدراسة :التأكد من أن األداة تقيس ما
أُعدت لقياسه ،كما يقصد به :شمول االستبانة لكل

يسهل فهم عبارات االستبانة ،وكذلك حذف ()8
بحيث ُ
عبارات من االستبانة وهي العبارات رقم (-7-6-4-1

العناصر التي تدخل في التحليل من ناحية ،ووضوح

)14 -10 -9 -8؛ لعدم وضوحها ومالءمتها ألهداف

عباراتها من ناحية أخرى ،بحيث تكون مفهومة لكل من

الكلي ()22
الدراسة ،وبذلك أصبح عدد عبارات االستبانة ُ

يستخدمها (الخليلي .)2012 ،وقد تم التأكد من صدق

البعدين :األول والثاني.
عبارة ،موزعة على ُ
صدق االتساق الداخلي لألداة:

للتعرف على مدى الصدق الظاهري لالستبانة ،والتأكد من

معامل ارتباط بيرسون (Pearson's Correlation

األداة من خالل اآلتي:

ِّ
المحكمين):
الصدق الظاهري لألداة (صدق

للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة؛ تم حساب

أن األداة تقيس ما وضعت لقياسه؛ تم عرضها بصورتها

)Coefficient؛ وذلك للتعرف على درجة ارتباط كل

والمتخصصين في مجال علم النفس والتربية الخاصة،

للبعد الذي
عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية ُ
تنتمي إليه العبارة.

األولية على مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة،
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البعد مع الدرجة الكلية له
جدول رقم  :4يوضح معامالت ارتباط بيرسون لعبارات ُ

البعد

رقم العبارة

االحتياجات المعرفية

1

**

2

**

8

3

االحتياجات األدائية

بالبعد
معامل االرتباط ُ

رقم العبارة

0.816

بالبعد
معامل االرتباط ُ
**

7

0.779

0.794

**

0.743

**

9

4

**

10

**

5

**

11

**

6

**

12

13

**

18

14

**

19

15

**

20

16

**

21

17

**

22

0.783
0.808
0.867
0.668
0.784
0.788
0.645
0.836
0.737

**

0.688
0.783
0.814

**

0.761

**

0.668

**

0.672

**

0.902

**

0.612

**

0.612

**
دال عند مستوى الداللة 0.01

وتم التأكد من ثبات األداة من خالل استخدام معامل

يتضح من الجدول ( )4أن قيم معامل ارتباط كل عبارة

من العبارات مع ُبعدها موجبة ،ودالة إحصائياً عند مستوى

الثبات

كرونباخ

ألفا

ألفا

(معادلة

كرونباخ)

الداللة ( ،)0.01مما يشير إلى صدق االتساق الداخلي

()،)Cronbach's Alpha (α

بين العبارات ،ومناسبتها لقياس ما أُعدت لقياسه.

ومعادلة التجزئة النصفية ،والجدول ( )5يوضح قيم

معامالت الثبات.

ثبات أداة الدراسة:

ُيقصد ِبثبات األداة :التأكد من أنها بنفس درجة الدقة التي
تقيس ما أُعدت لقياسه (الخليلي.)2012 ،

جدول رقم  :5يوضح معامل ألفا كرونباخ ومعادلة التجزئة النصفية لقياس ثبات األداة
أبعاد االستبانة

عدد العبارات

ثبات ألفا كرونباخ

ثبات التجزئة النصفية

االحتياجات المعرفية

12

0.9349

0.9466

االحتياجات األدائية

10

0.8962

0.7282

الثبات العام

22

0.9560

0.9506

يتضح من الجدول ( )5أن معامل الثبات العام عال ،حيث

نص السؤال الرئيس على :ما االحتياجات التدريبية
َّ

( )0.9506وفق معادلة التجزئة النصفية ،وهذا يدل على

صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية بالمنطقة الشرقية؟

النتائج ومناقشتها

التنمر لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة

بلغ ( )0.9560وفق معادلة ألفا كرونباخ ،بينما بلغ
أن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة.
أوالا :إجابة السؤال الرئيس للدراسة
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جدول رقم  :6يوضح استجابات أفراد العينة على االحتياجات التدريبية للمعلمات للكشف عن ظاهرة التنمر لدى
التلميذات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية بالمنطقة الشرقية

االنحراف المعياري

الرتبة

م

البعد

المتوسط الحسابي

1

1

االحتياجات الم ــعرفـ ــية

2.93

0.157

2

2

االحتياجات األدائ ـ ـ ــية

2.91

0.221

2.92

0.171

االحتياجات التدريبية للمعلمات للكشف عن ظاهرة التنمر لدى التلميذات
ذوات صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية بالمنطقة الشرقية.

-

من خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن استجابات

واألمير2018 ،؛ العجمي وآخرون2020 ،؛ المحرج،

المعلمات على االحتياجات التدريبية للكشف عن ظاهرة

2017؛ المطيري .)2020 ،حيث جاءت احتياجات

التنمر لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة

المعلمين بدرجة متوسطة.

االبتدائية بالمنطقة الشرقية ،قد جاءت بدرجة مرتفعة،

وبمتوسط ( 2.92من  .)3واتضح من النتائج أن أبرز

ثانيا :إجابة السؤال األول

نص السؤال األول على :ما االحتياجات التدريبية
َّ

االحتياجات التدريبية للمعلمات في ُبعد االحتياجات
الم ــعرفـ ــية قد جاءت بدرجة مرتفعة ،وبمتوسط ( 2.93من

المعرفية التي تساعد معلمات التعليم العام ومعلمات

 .)3ويليه ُبعد االحتياجات األدائية ،والذي جاء بدرجة
مرتفعة،

ذوات صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية بالمنطقة

وبمتوسط ( 2.91من  .)3ويتضح أن سبب ارتفاع

الشرقية؟

البعدين هو حاجة المعلمات إلى تحديد
المتوسط في كال ُ
احتياجاتهن التدريبية .وتتفق بذلك مع نتائج دراستي:

للتعرف على االحتياجات التدريبية المعرفية؛ تم حساب

الرتب ،والنسب المئوية ،والتك اررات ،والمتوسطات
ُ
الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،الستجابات المعلمات

(الخطيب2013 ،؛  ،)Stough, 2015اللتان ترى بأن
الحاجات التدريبية للمعلمين جاءت بدرجة مرتفعة،
وتختلف هذه النتيجة مع نتائج الدراسات اآلتية( :حراب
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جدول رقم  :7يوضح استجابات أفراد العينة حول االحتياجات التدريبية المعرفية التي تساعد معلمات التعليم العام

ومعلمات صعوبات التعلم للكشف عن ظاهرة التنمر لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية بالمنطقة
الشرقية ،مرتبة تنازلي ا حسب متوسطات الموافقة
م

الرتبة

التكرار

العبارات

درجة الموافقة

النسبة %

أوافق

محايد

ال أوافق

من الضروري معرفة كيفية تحديد مسببات

ك

743

25

2

التنمر لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم

%

96.5

3.2

0.3

من الضروري التعرف على أشكال التنمر لدى

ك

743

25

2

التلميذات ذوات صعوبات التعلم

%

96.5

3.2

0.3

من الضروري معرفة مفهوم التنمر لدى

ك

738

31

1

التلميذات ذوات صعوبات التعلم

%

95.9

4.0

0.1

من الضروري معرفة أثر التنمر عند حدوثه

ك

737

30

3

لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم

%

96.1

3.6

0.3

أرغب في معرفة خصائص التلميذات ضحايا

ك

734

34

2

التنمر من ذوات صعوبات التعلم

%

95.3

4.4

0.3

أرغب في معرفة المؤشرات الدالة على سلوك

ك

733

35

2

التنمر لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم

%

95.2

4.5

0.3

أحتاج إلى معرفة اآلليات التربوية المناسبة

ك

732

34

4

للحد من التنمر لدى التلميذات ذوات صعوبات

%

95.1

4.4

0.5

من الضروري معرفة مدى تأثير صعوبات

ك

728

37

5

التعلم على ظهور سلوك التنمر لدى التلميذات

%

94.6

4.8

0.6

ك

723

43

4

%

93.9

5.6

0.5

701

63

6

8.2

0.8
10

1

2

2

3

3

1

4

10

5

7

6

8

7

12

8

6

9

5

المتنمر
أرغب في معرفة خصائص التلميذات
َّ

10

4

أريد معرفة نسب انتشار التنمر بين التلميذات

ك

ذوات صعوبات التعلم

%

91.0

أرغب في معرفة النظريات المفسرة للتنمر لدى

ك

692

68

التلميذات ذوات صعوبات التعلم
أرغب في التعرف على طرق جمع البيانات

%

89.9

8.8

1.3

ك

649

114

7

عن حاالت التنمر لدى التلميذات ذوات

%

84.3

14.8

0.9

التعلم

عليهن من ذوات صعوبات التعلم

9
11
12

11

صعوبات التعلم
المتوسط العام

المتوسط

الحسابي
2.96
2.96
2.96
2.96
2.95
2.95
2.95

2.94
2.93
2.90
2.89
2.83

2.93

االنحراف
المعياري

0.204
0.204
0.209
0.212
0.228
0.231
0.249

0.265
0.269
0.322
0.357
0.396

0.157

يتضح من الجدول ( )7أن استجابات المعلمات جاءت

باإلضافة إلى ما سبق يتضح من النتائج في الجدول ()7

بدرجة مرتفعة على ُبعد االحتياجات التدريبية المعرفية،
وذلك بمتوسط (.)2.93

أن أبرز االحتياجات التدريبية المعرفية تمثلت في العبارات
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رقم ( )1 ،3 ،2التي تم ترتيبها تنازلياً حسب استجابات
المعلمات عليها ،وهي كاآلتي:

جاءت العبارة رقم ( )2بالمرتبة األولى ،وهي" :من
الضروري معرفة كيفية تحديد مسببات التنمر لدى

ميشنا ( )Mishna, 2005التي أكدت على ضرورة معرفة
المعلمين بأشكال وأنواع التنمر ،وتدريبهم لمواجهة هذه

الظاهرة.

جاءت العبارة رقم ( )1بالمرتبة الثالثة ،وهي" :من

التلميذات ذوات صعوبات التعلم" ،والتي بلغ متوسطها

الضروري معرفة مفهوم التنمر لدى التلميذات ذوات

( 2.96من  ،)3وتوضح هذه النتيجة أن معلمات التعليم

صعوبات التعلم" ،والتي بلغ متوسطها ( 2.96من ،)3

العام ومعلمات صعوبات التعلم بحاجة لمعرفة كيفية تحديد

وتشير هذه النتيجة إلى أن معلمات التعليم العام ومعلمات

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة المعمرية ()2017

التلميذات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية

التي بينت أن درجة الحاجات التدريبية لمعلمي التربية

بالمنطقة الشرقية .وتختلف هذه النتيجة عن نتيجة دراسة

الخاصة من وجهة نظرهم كانت عالية .كما بينت دراسة

القحطاني ( )2015التي أشارت إلى امتالك المعلمين

بأسباب ظاهرة التنمر المدرسي جاءت بدرجة متوسطة،

بمدينة الرياض.

مما يشير إلى الحاجة لرفع وعي المعلمات بأسباب التنمر

مما يدل على امتالك المعلمين لنسبة وعي عالية ،بينما

المدرسي ،وذلك من خالل تزويدهن بالدورات والندوات

أشارت نتيجة البحث الحالي إلى حاجة المعلمات إلى

مسببات التنمر لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم.

الزعبي ( )2015أن درجة وعي التلميذات المتدربات

صعوبات التعلم بحاجة لمعرفة مفهوم التنمر لدى

جدا إلى كبيرة ،بمفهوم العنف المدرسي
درجة وعي كبيرة ً

افيا ألسباب ظاهرة التنمر المدرسي.
المتضمنة شرًحا و ً
جاءت العبارة رقم ( )3بالمرتبة الثانية ،وهي" :من

ثالثاً :إجابة السؤال الثاني

صعوبات التعلم" ،والتي بلغ متوسطها ( 2.96من ،)3

التي تساعد معلمات التعليم العام ومعلمات صعوبات

الضروري التعرف على أشكال التنمر لدى التلميذات ذوات
وتوضح هذه النتيجة أن معلمات التعليم العام ومعلمات

معرفة مفهوم التنمر المدرسي.

نص السؤال الثاني على :ما االحتياجات التدريبية األدائية
َّ
التعلم لمواجهة ظاهرة التنمر لدى التلميذات ذوات

صعوبات التعلم بحاجه لمعرفة أشكال التنمر لدى

صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية بالمنطقة الشرقية؟

ما توصلت إليه نتائج الدراسات السابقة ،مثل دراسة

والمتوسطات

التلميذات ذوات صعوبات التعلم ،واتفقت هذه النتيجة مع

للتعرف على االحتياجات التدريبية األدائية للمعلمات؛ تم

حساب

التك اررات،

والنسب

المئوية،

الشطيبي وبوطاف ( )2014التي هدفت إلى الكشف عن

الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والرتب ،الستجابات

اتفقت مع دراسة العلي ( )2015التي أظهرت نتائجها

وجاءت النتائج كما يأتي:

واقع التنمر المدرسي وأشكاله في مدارس الجزائر ،كما
مدى انتشار أشكال التنمر المدرسي لدى مدارس التعليم

المعلمات على عبارات ُبعد االحتياجات التدريبية األدائية،

العام بالمنطقة الشرقية ،كما اتفقت نتيجة البحث مع دراسة
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جدول رقم  :8يوضح استجابات أفراد العينة حول االحتياجات التدريبية األدائية التي تساعد معلمات التعليم العام

ومعلمات صعوبات التعلم لمواجهة ظاهرة التنمر لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم ،في المرحلة االبتدائية بالمنطقة
الشرقية ،مرتبة تنازلي ا حسب متوسطات الموافقة
الرتبة

التكرار

العبارات

م

النسبة
%

1

22

2

15

3

21

4
5

6

19

7

18

8

16

9

13

10

14

أوافق

من الضروري اإللمام باإلجراءات الوقاية

ك

740

28

للحد من التنمر لدى التلميذات ذوات

%

96.1

3.6

0.3

من الضروري اإللمام بطرق الحد من التنمر

ك

736

30

4

لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم.

%

95.6

3.9

0.5

أريد أن أتعلم كيفية تدريب التلميذات ذوات

ك

730

35

5

صعوبات التعلم على استراتيجيات مواجهة
التنمر من ِقبل اآلخرين.

%

94.9

4.5

0.6

أحتاج إلى توظيف أساليب تربوية مناسبة

ك

728

34

8

للحد من التنمر لدى التلميذات ذوات

%

94.6

4.4

1.0

أريد أن أتعلم كيفية تدريب التلميذات ذوات

ك

722

41

7

صعوبات التعلم على عدم اللجوء لسلوك

%

93.8

5.3

0.9

أحتاج إلى توظيف الفنيات السلوكية

ك

713

52

5

المستخدمة داخل الصف لمنع حدوث التنمر

%

92.6

6.8

0.6

صعوبات التعلم.
20

أوافق

محايد

ال
2

صعوبات التعلم من قبل المدرسة

17

درجة الموافقة

التنمر.

بين التلميذات ذوات صعوبات التعلم

المتوسط
الحسابي
2.96

2.95
2.94

2.94

2.93

2.92

االنحراف
المعياري

0.212

0.240
0.261

0.286

0.291

0.295

واألقران.
من الضروري أن أتعلم كيفية تقييم فاعلية

ك

704

58

8

البرامج العالجية المقدمة للتلميذات ذوات

%

91.5

7.5

1.0

أحتاج إلى تعليم األسرة كيفية التعامل مع

ك

694

62

14

سلوك التنمر لدى التلميذات ذوات صعوبات

%

90.1

8.1

1.8

أحتاج إلى التواصل مع فريق متعدد

ك

653

99

18

التخصصات؛ إلعداد برامج تحد من التنمر

%

84.8

12.9

2.3

أرغب في التواصل مع أسر التلميذات ذوات

ك

642

109

19

صعوبات التعلم؛ لمناقشة حاالت التنمر.

%

83.3

14.2

2.5

صعوبات التعلم؛ للحد من التنمر.

التعلم.

لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم.

المتوسط العام

64

2.90

2.88

2.82

2.81
2.91

0.328

0.374

0.438

0.452
0.221
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يتضح من الجدول ( )8أن استجابات المعلمات على

متوسطها ( 2.94من  .)3وتوضح هذه النتيجة أن

االحتياجات التدريبية األدائية جاءت بدرجة مرتفعة،

معلمات التعليم العام ومعلمات صعوبات التعلم لديهن

كما يتضح من النتائج في الجدول ( )8أن أبرز

وذلك من خالل حاجتهن التدريبية لإللمام بكيفية تدريب

االحتياجات التدريبية األدائية تمثلت في العبارات رقم

التلميذات ذوات صعوبات التعلم على استراتيجيات مواجهة
التنمر من ِقبل اآلخرين .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة

المعلمات عليها ،وهي كاآلتي:

ستوث ( )Stough, 2015التي توصلت نتائجها إلى أن

وبمتوسط (.)2.91

( )21 ،15 ،22التي تم ترتيبها تنازلياً حسب استجابات
جاءت العبارة رقم ( )22بالمرتبة األولى ،وهي" :من

الرغبة في تعزيز قدرة تلميذاتهن على مواجهة التنمر،

 %83من المعلمين يحتاجون إلى مزيد من التدريب

الضروري اإللمام باإلجراءات الوقاية للحد من التنمر لدى

والمعرفة في كل من :مجال تعديل السلوك غير المرغوب،

التلميذات ذوات صعوبات التعلم من قبل المدرسة" ،والتي

واإلدارة الصفية ،وضبط التلميذات ،فعندما يتم حصر

بلغ متوسطها ( 2.96من  .)3وتوضح هذه النتيجة أن

احتياجات المعلمات وتدريبهن من أجل الكشف عن ظاهرة

معلمات التعليم العام ومعلمات صعوبات التعلم يرغبن في
معرفة اإلجراءات الوقائية؛ لوقاية تلميذاتهن من التنمر

وممارسته.

التنمر ،سيكون بمقدورهن تدريب تلميذاتهن على
استراتيجيات مواجهة التنمر من ِقبل اآلخرين.

جاءت العبارة رقم ( )15بالمرتبة الثانية ،وهي" :من

فس ُر هذه النتائج بأن معلمات التعليم
باإلضافة لما سبق تُ َّ
العام ومعلمات صعوبات التعلم بحاجة إلى تزويدهن

ذوات صعوبات التعلم" ،والتي بلغ متوسطها ( 2.95من

المشكالت النفسية واالجتماعية لتلميذاتهن ،وهو ما أشارت

 .)3وتشير هذه النتيجة إلى أن معلمات التعليم العام

إليه النتائج.

ومعلمات صعوبات التعلم لديهن الرغبة في الحد من

ومن المعلوم أن التقصير في جانب توفير البرامج التدريبية

ظاهرة التنمر لدى تلميذاتهن ،وذلك من خالل حاجتهن

للمعلمات قد يؤثر على أدائهن وقدرتهن على مواجهة

ذوات صعوبات التعلم .وتتفق هذه النتيجة مع ما أوصت

تلبي احتياجات معلماتها في جميع الجوانب التي تتعلق

به بعض الدراسات السابقة مثل دراسة (الزعبي2015 ،؛

بالتلميذات داخل الصف الدراسي.

القحطاني2015 ،؛ الشريف )2018 ،والتي أشارت إلى

رابعاً :إجابة السؤال الثالث

واالستراتيجيات والفنيات المستخدمة للحد من التنمر

داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية للكشف عن

(Mishnah, 2005والتي اشارت إلى قلق المعلمين إزاء

صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية بالمنطقة الشرقية

الضروري اإللمام بطرق الحد من التنمر لدى التلميذات

التدريبية لإللمام بطرق الحد من التنمر لدى التلميذات

ضرورة

تدريب

المعلمات

على

بعض

البرامج

المدرسي ،كما اتفقت نتيجة البحث مع دراسة مشينا (
افتقارهم للقدرة على التعامل بشكل كامل مع حوادث التنمر

التي تحدث في المدرسة.
جاءت العبارة رقم ( )21بالمرتبة الثالثة ،وهي" :أريد أن
أتعلم كيفية تدريب التلميذات ذوات صعوبات التعلم على
استراتيجيات مواجهة التنمر من ِقبل اآلخرين" ،والتي بلغ

65

بالبرامج التدريبية والتوعوية حول كيفية التعامل مع

ظاهرة التنمر المدرسي ،فاإلدارة المدرسية الجيدة هي التي

نص السؤال الثالث على ما يلي :هل توجد فروق ذات
َّ
ظاهرة التنمر لدى معلمات التعليم العام ومعلمات

ُتعزى لمتغير الخبرة؟
للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية
في استجابات المعلمات طبقاً الختالف متغير عدد سنوات
الخبرة؛ تم استخدام "تحليل التباين األحادي" ( One Way

،)ANOVA
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وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:
الجدول رقم  :9يوضح نتائج "تحليل التباين األحادي" ( )One Way ANOVAللفروق في استجابات المعلمات طبقا
الختالف متغير عدد سنوات الخبرة
مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

المربعات

0.048

2

0.024

18.868

767

0.025

المجموع

18.916

79

-

بين المجموعات

0.088

2

0.044

37.429

767

0.049

المجموع

37.517

790

-

االحتياجات التدريبية للمعلمات

بين المجموعات

0.047

2

0.023

للكشف عن ظاهرة التنمر لدى

داخل

التلميذات ذوات صعوبات التعلم في

المجموعات

22.322

767

0.029

المرحلة االبتدائية بالمنطقة الشرقية

المجموع

22.369

769

-

المحور

مصدر التباين
بين المجموعات

االحتياجات الم ــعرفـ ــية

االحتياجات األدائ ـ ـ ــية

داخل
المجموعات

داخل
المجموعات

يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول ( )9عدم

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()0,05
فأقل ،وذلك في اتجاهات المعلمات حول اآلتي:

(االحتياجات التدريبية للمعلمات للكشف عن ظاهرة التنمر

قيمة ف

0.975

0.903

0.800

الداللة
اإلحصائية

0.378

0.406

0.450

التعليق

غير دالة

غير دالة

غير دالة

المطيري ( ،)2020التي توصلت إلى وجود فروق ذات
داللة إحصائية في تقديرات المعلمين لالحتياجات التدريبية

تبعا لمتغير سنوات الخبرة ،لصالح المعلمين ذوي الخبرة
ً
الطويلة.

لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية

خامس ا :إجابة السؤال الرابع:

األدائ ـ ـ ــية) ،وذلك باختالف متغير عدد سنوات الخبرة،

داللة إحصائية في االحتياجات التدريبية للكشف عن

( )2013التي دلت نتائجها على عدم وجود فروق ذات

صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية بالمنطقة الشرقية

بالمنطقة الشرقية ،واالحتياجات الم ــعرفـ ــية ،واالحتياجات

نص السؤال الرابع على ما يلي :هل توجد فروق ذات
َّ

حيث تتفق نتائج البحث الحالي مع دراسة الخطيب

ظاهرة التنمر بين معلمات التعليم العام ومعلمات

داللة إحصائية بين متوسط درجات المعلمين في تحديد

ُتعزى لمتغير التخصص؟
للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية

مدى االحتياج للتدريب ،تعزى إلى متغير الخبرة في التعليم

ظ ِه ْر
ومتغير الجنس ،ودراسة المعمرية ( ،)2017التي لم تُ ْ
نتائج دراستها وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة
ُ

التخصص تم استخدام اختبار " تIndependent :

المتغيرات اآلتية :سنوات الخبرة ،والجنس ،والمؤهل

المعلمات وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

الحاجات التدريبية لمعلمي التربية الخاصة باختالف

االكاديمي ،بينما اختلفت نتائج البحث الحالي عن دراسة

66

في استجابات المعلمات طبقاً إلى اختالف متغير
 " Sample T-testلتوضيح داللة الفروق بين استجابات
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جدول رقم  :10يوضح نتائج اختبار " ت " Independent Sample T-test :للفروق بين استجابات المعلمات
طبق ا إلى اختالف متغير التخصص

المحور

التخصص

العدد

المتوسط

تعليم عام

703

2.9342

0.15159

صعوبات تعلم

67

2.9055

0.20355

تعليم عام

703

2.9044

0.22006

صعوبات تعلم

67

2.9164

0.23068

تعليم عام

703

2.9207

0.16705

صعوبات تعلم

67

2.9104

0.20496

االحتياجات الم ــعرفـ ــية
االحتياجات االدائ ـ ـ ــية
االحتياجات التدريبية للمعلمات للكشف عن
ظاهرة التنمر لدى التلميذات ذوات صعوبات
التعلم في المرحلة االبتدائية بالمنطقة الشرقية

االنحراف
المعياري

قيمة ت

الداللة

1.126

0.264

0.425-

0.671

0.468

0.640

التعليق
غير
دالة
غير
دالة
غير
دالة

يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول ( )10عدم

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في االحتياجات

المعرفية،

العام ومعلمات صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية

وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0,05في

التدريبية للكشف عن ظاهرة التنمر لدى معلمات التعليم

االحتياجات االدائـية ،االحتياجات التدريبية للمعلمات

بالمنطقة الشرقية ُتعزى لمتغير المدينة؟
للتعرف على ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية

اتجاهات

المعلمات

حول

(االحتياجات

للكشف عن ظاهرة التنمر لدى التلميذات ذوات صعوبات

التعلم في المرحلة االبتدائية بالمنطقة الشرقية) باختالف

في استجابات المعلمات طبقاً الختالف متغير الموقع

سادس ا :إجابة السؤال الخامس

 ،)Way ANOVAوجاءت النتائج كما يوضحها الجدول

متغير التخصص.

الجغرافي؛ تم استخدام "تحليل التباين األحادي" ( One

نص السؤال السادس على ما يلي:
َّ

التالي:

جدول رقم  :11يوضح نتائج "تحليل التباين األحادي" ( )One Way ANOVAللفروق في استجابات المعلمات طبق ا
الختالف متغير الموقع الجغرافي
المربعات

درجات
الحرية

متوسط

بين المجموعات

0.042

3

0.014

داخل المجموعات

18.874

766

0.025

المجموع

18.916

769

-

بين المجموعات

0.094

3

0.031

داخل المجموعات

37.423

766

0.049

المجموع

37.517

769

-

االحتياجات التدريبية للمعلمات للكشف

بين المجموعات

0.053

3

0.018

عن ظاهرة التنمر لدى التلميذات ذوات

داخل المجموعات

22.316

766

0.029

المجموع

22.369

769

-

المحور

االحتياجات الم ــعرفـ ــية

االحتياجات األدائ ـ ـ ــية

صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية
بالمنطقة الشرقية
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مصدر التباين

مجموع

المربعات

قيمة ف

0.564

0.643

0.605

الداللة

اإلحصائية
0.639

0.588

0.612

التعليق

غير دالة

غير دالة

غير دالة
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يتضح من خالل النتائج الموضحة في الجدول رقم ()11

العمل على تعزيز معرفة معلمات التعليم العام ومعلمات

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()0,05

صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية ،حول كيفية تحديد

التدريبية للمعلمات للكشف عن ظاهرة التنمر لدى

صعوبات التعلم.

التلميذات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية

تضمين البرامج التدريبية لمعلمات التعليم العام ومعلمات

بالمنطقة الشرقية ،واالحتياجات الم ــعرفـ ــية ،واالحتياجات

صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية على كل ما يعزز

األدائ ـ ـ ــية) ،وذلك باختالف متغير المدينة ،وتختلف تلك

من معرفتهن بمفهوم التنمر لدى التلميذات ذوات صعوبات

انتشار التنمر المدرسي في مدينتي الجبيل والقطيف من

تضمين مقررات اإلعداد المهني للمعلمات باإلجراءات

وذلك في اتجاهات المعلمات حول اآلتي( :االحتياجات

النتيجة مع دراسة العلي ( )2015التي اشارت نتيجته إلى
مدن المنطقة الشرقية.

مسببات وأشكال التنمر المدرسي لدى التلميذات ذوات

التعلم.

الوقائية ،وطرق الحد من التنمر لدى التلميذات ذوات

باإلضافة لما سبق تُ ِ
فسر هذه النتائج أن االحتياجات

صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية.

لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم ال ترتبط بسنوات

المدرسي لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم ،والعمل

خبرتهن وال ترتبط بتخصص المعلمة ،وال إلى طبيعة

على الحد منها قبل تفاقمها.

الموقع الجغرافي الذي تنتمي إليه المعلمة ،وإنما قد يرجع

إقامة دورات تدريبية وورش عمل لمعلمات التعليم العام؛

واالجتماعية التي قد تتعرض لها التلميذات كما أوضحت

ذوات صعوبات التعلم.

التدريبية للمعلمات للكشف عن ظاهرة التنمر المدرسي

ذلك إلى ثقافة المعلمة ومدى إلمامها بالمشكالت النفسية

النظرية السلوكية إلى أن بعض السلوكيات قد تكون

ضرورة االهتمام بعملية الكشف المبكر عن ظاهرة التنمر

لتوعيتهن بصعوبات التعلم ،وذلك لفهم طبيعة التلميذات
تدريب معلمات التعليم العام ومعلمات صعوبات التعلم

مكتسبة من البيئة مثل سلوك التنمر ،أو قد تكون فطرية

على استخدام بعض الفنيات واالستراتيجيات البسيطة؛

تنشأ من ُذ الصغر كما تم ذكره في النظرية التطورية ،ويتم

لتعديل السلوكيات غير المرغوبة؛ وذلك لتسهيل التعامل

األساليب البسيطة الصحيحة لحلها ،كما أشارت نظرية

تفعيل العالقة بين المعلمات وأولياء أمور التلميذات؛

التحليل النفسي إلى ضرورة تعديل السلوكيات غير

للمتابعة والتوعية المستمرة بخطورة التنمر المدرسي.

أيضا أن معلمات التعليم العام
المرغوبة ،ويمكن أن نستنتج ً

البحوث المقترحة:

األساليب وتوظيفها؛ للحد من التنمر المدرسي لدى

لمساعدتهن على تحديد مسببات التنمر المدرسي لدى

الحد من التنمر من خالل قدرة المعلمة على توظيف

ومعلمات صعوبات التعلم بحاجة إلى معرفة بعض

التلميذات ذوات صعوبات التعلم وهذا ما أشارت إليه دراسة
(الشريف2018،؛ القحطاني.)2015 ،

توصيات الدراسة:
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اجراء أبحاث تجريبية وبرامج تدريبية للمعلمات؛

التلميذات ذوات صعوبات التعلم.
إجراء أبحاث مستقبلية لتحديد االحتياجات التدريبية
لمعلمي ومعلمات التعليم العام وصعوبات التعلم ،حول

في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها؛ توصي الباحثتان

بما يأتي:

مع التلميذات وحل مشكالتهن السلوكية.

اكتشاف أشكال ظاهرة التنمر المدرسي لدى التالميذ ذوي
صعوبات التعلم في المناطق األخرى.
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إجراء أبحاث تجريبية وبرامج توعوية للمعلمات؛ للحد من

المختلفة؛ لتحديد حجم ظاهرة التنمر ،ومعرفة دور

ظاهرة التنمر المدرسي لدى التلميذات ذوات صعوبات

المعلمين في الحد من التنمر.

إجراء أبحاث مستقبلية تتضمن تفعيل بعض االستراتيجيات

التعلم ،حول ظاهرة التنمر المدرسي وكيفية التغلب عليها.

للحد من ظاهرة التنمر المدرسي لدى التلميذات ذوات

إجراء أبحاث مستقبلية للكشف عن نسبة انتشار ظاهرة

صعوبات التعلم.

التنمر لدى التلميذات ذوات صعوبات التعلم في المرحلة

التعلم في المرحلة االبتدائية.

إجراء أبحاث مستقبلية لقياس ظاهرة التنمر المدرسي لدى

التلميذات ذوات صعوبات التعلم في المراحل الدراسية

69

إجراء برامج وقائية وتوعوية للتلميذات ذوات صعوبات

االبتدائية.
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