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 تبتقدير الذا وعالقتها ( School Bullying)ظاهرة المضايقة بين األقران 

 - غرب –لدى تالميذ مرحلة التعليم المتوسط بمقاطعة الجزائر 
 

 *غماري فوزية.د
 الملخص

 
ميدد    ددي ماالددى الل لددي  تهدد ا ال سا ددى الددف ال ظددر  ددم اددا ال اليتددا لى اللددي  ل ددا  لهددا اللا
كيدا تهد ا الدف م ا دى . اليلو ط  مدم رداا راداانه  تمىدلود تلد  ا الد اا لد د اللاميد  التدحا ا

األش ال اللي  ي م رن تلخ  ا   ه اليتا لاا ،ش تها، م ان تاو ها، باإلضا ى الف ال ظدر  دم 
الفسىددي لللاميدد  التددحا ا  اآلثداس الفسىدديى الىدديتى اللددي  ي ددم رن تخلسهددا  دد ه الىددلوكاا  ددي اللوا دد 

 .لآكل البطيء للل  ا ال اا ل  ه  تال ييا مم خال ال
تلييدد ام مددم ماالددى  الل لددي  اليلو ددط تدد  اخليدداس   بطا لددى  094تادد  ت ونددن  يفددى ال سا ددى مددم 

ربدد   لددديه  . -غدددا - ظددواةيى مددم مددد اسي الل لددي  ال ددداك للطدداا بدددم   فددون اللدداب  لوال دددى ال  اةددا
" ستزنبدا "تمليداي تلد  ا الد اا ل( Dan Olweus" )دان رتلدوي"ى بيم األااان ل ملياي اليتا ل

(Rosenberg.) 
، تراهدداا نلدداة  6442/6442رجا ددن  دد ه ال سا ددى خددال السيددل الثدداني مددم ال دداك ال سا ددي 

  تجددود تانلظدداس اددا ال اليتددا لى بدديم اللاميدد   ددي ماالددى الل لددي ىاللحلددياا تالي ال دداا اإلايدداةي
خددددال الىددددفى "  لددددف األاددددل مددددال رت مدددداتيم"ط بدددد سجاا ملساتتددددى ال  ل ددددا  لهددددا اللاميدددد  اليلو دددد

كيا تبيم لفا رن اللامي  ال  م  ل اضون لليتا لاا مم الفدوا اليلو دط رت الظد      دانون .ال سا يى
تانلهدددن ال سا دددى بللددد    ب ددد  . مدددم تلددد  ا ضددد ير للددد اا ملاسندددى باللاميددد  غيدددا اليل اضددديم لهدددا

اا ايددث رن تلدد  ا الدد اا  ددو جاندد  مددم اليددحى الفسىدديى الواجدد  الل سددل بهددا  ددي ماالددى اليللاادد
ااجددى كالياا لددى  ددي ت ددط م س ددي  بدد     دد ام رت ال مبدداالل ازاء اددا ال اليتددا لى بدديم األادداان تال 

اللاميد   لدف ايا دى رنسىده  تت داتز ال لبداا ت االند ماا  دي جيا داا  ل فا ى خاصى ليىدا   ي ول
 . تحلي  الفت  تاال للااس االنس اليالا اق ت 

 
 
 
 .، اجلزائرجامعة البليدة ،قسم علم النفس وعلوم الرتبية واألرطوفونيا* 
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 :مقدمة -1

املراها  بعاد األسارة ال  س حسامك بابتسااا املعاار  يف حيااة الطفال و  مهماا   اجتماعيا   متثل املدرسة حميطا  
ناا  خصياايتهما وباسيب سالوبهما لفام الفارتة الزمنياة الاا  ب أساسايا  يف واملعلوماا  فسساب بال حاددي دورا  

حسامك  واجتماعياةأهام اااس  التباادا والتواوال وبناا  عإقاا  النساانية بما أهنا متثال .يقضياهنا يف املدرسة
يف البدايااة يفااوأ لاارأي  ،ماال لااإا التفاعاال ماا  ا لااريل السا للطفاال بتنميااة مفهومااا عاال  احااا الااسي س ينمااو 

القااوي  علاار نااارة الفاارد لنفسااا ولفاال ماا  وااو هااسا املفهااوم وحفبيااد  وازدياااد  قااة الفاارد يف  عفاساااانا لااريل 
د و حمما)  علر الغري بميادر للمعلوماا  عال الاسا  وسة اليورة ال  رمسها لنفسا فانا ييبك أقل اعتمادا  

 .(522،ص3991، الناخف

رة رفاقهماا املقاربإ الليهماا وسسايما يف املدرساة ومما سخك فيا أأ نارة الطفل واملراها  لاسوابما حتاف ر بناا
،فهما حيساأ بالرضا والطمفنينة واألماأ عندما يتقرا أقراهنما ويتوددوأ الليهما، وحيرتموهنماا ويبادوأ العباباا 

هناااادامهما، وهاااا  الناااارة الاااا  يكااااعراأ ماااال لإهاااا  فانتهمااااا ويسااااتمداأ منهااااا  ساااالوبابما أو بفففارمهاااا أو
 .ماحقديرمها لسواب
 جاااادا   مإئمااااا   اجتماعيااااا   العإقااااا  اجلياااادة ماااا  األقااااراأ، سااااياقا   (Fontaine:2003" )فونتاااااأ" ويعتاااار
وبااااف الساااالوبا  العدوانيااااة، يف حااااإ أأ مكاااافإ  العإئاااا  بااااإ األقااااراأ  فاااال أأ   اسجتماعيااااةللتنكاااا ة 

وقاد حعاود ال   ية،بالتنبد بانفيام الكصيابما حسمك  اسجتماع حتسبب يف مكابل نفسية وعدم التفيف 
فياعوبا  العإئا  للطفال واملراها  ما  أقراهنماا قاد حاهار يف خافلإ .ومكافإ  مدرساية لطارية  اسحنارا 

ة مثااال ل ااادل  خمتلفاااإ، األوا ياهااار مااال لاااإا السااالوبا  العنيفاااة الإجتماعياااة والثانياااة حتمثااال يف مكاااابل م  
مااال األطفااااا املنباااو يل يااادللوأ حلقاااة ولاااسلك فااااأ عاااددا مهماااا  .اسجتمااااع  واسنساااساااخلبااال ،ا ااازأ 

باإلضاااافة ال  ضاااي   اسجتماعياااةلاااسوابم و لففاااا ابم  ساااي ا   فنباااسهم ورفضاااهم ينمااا  لاااديهم حقاااديرا   .مفرغاااة
ة قااد ل اادل  ساالبية و مكااابل م   اجتماعيااةبااإ مفانااة  اسرحبااا هااسا و  .نبااسهم ماال طاار  أقااراهنميف نفساا  يزيااد 

 . الوقوع ضسية عإقا  املضايقة غري سارة، منها اجتماعيةلتبارا  يهيف
 :مشكلة الدراسة -2

سسايما و  اسجتمااع مل مااهر وو الطفال وحطبيعاا  يف ااا علم النفس ماهرا   متثل السلوبا  العدوانية
 اسجتماعيااااةبااااالارو  والعإقااااا  األساااارية و  و يقااااا   ارحباطااااا  حاااارحب   فهاااا  عنااااد التقاااادم حنااااو مرحلااااة املراهقااااة،

حعاار عاال درجاة معينااة ماال التوافا  والتفيااف ماا  متطلبااا  و  مقباوس   فقاد حتصااس طابعااا  . هباااوالتياورا  اييطااة 
ايي   وقد حفوأ مد ية ومدملة حسبب اإلزعاج لآللريل وقد حيل يف بعض األحياأ ال  ال اا  ضارر ماادي 

 حساساا  يف دورا  هاام يف حيااة األطفااا واملاراهقإ بعاد األسارة  اجتمااع املدرساة بمساي  حاددي و . با لريل
وحعلام  باا لريل رأفاةتعااطف والالتواضا  والو حربية وبسيب هس  الطباع العدوانياة وغارم مباادح احارتام الغاري، 

 .مل لإا التفاعإ  اليومية م  األقراأالتقيد بالناام و  اسنضبا 
 والتفهم  واسنتما حاجابم للتقدير اأ يف حياة األطفاا واملراهقإ و ألمهية مجاعا  الرفا  واألقر  ونارا  
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 ،اسجتماعيااةمفااانتهم رهم باااألمل ويساامك ببنااا  هااويتهم و يزيااد خااعو يعاازز  قااتهم بفنفسااهم و الااسي  اسحاارتامو 
لايم املتوسا  الفكف عال سالوبا  املضاايقة يف اياي  املدرسا  يف مرحلاة التعيف دراستنا ا الية فقد حاولنا 

 اسعتاادا ا هااسا النااوع ماال  واحعرضااالااسيل لاادد التإميااس  عإقتهااا  سااتود حقاادير الااسا بفخاافاها املصتلفااة و 
وآ ارهااا علااار التإميااس  هاااو الاااسي املدرساااية  سااالوبا  املضااايقةعااال فالبسااا  يف امليااداأ . ماال طااار  أقااراهنم

 اباااا فاملكااافل س يفمااال يف بمياااة حاااوادح املضاااايقة يف حاااد  .سيسااامك لناااا بفهااام هاااس  الاااااهرة ومعاجلتهاااا
لفهااااا هاااسا النااااوع مااال السااالوبا  علاااار مساااتود نفسااااية خي الااا ماااال يف ا  اااار بقاااادر ماااا يف ومااادد لطورباااا

 الاا  حنباا واسااتمرارها يف الزماااأ ماال املدخاارا  اخلطاارية  الساالوبا بمااا أأ حفاارار هااسا النااوع ماال  .الضااسايا
وعلار  لااك ارحفيناا وااياغة أسا لة مكاافلة  .حسااام بااألمل يف مدرسااتاعادم اإلميااس و التإ اأ الثقااة لاددفقادب

 :ة علر النسو التايلالدراس
هااال هناااا  عإقاااة باااإ حعاااري التإمياااس للمضاااايقة مااال طااار  أقاااراهنم يف املدرساااة ومساااتود حقاااديرهم  -

 لسوابم؟
 مستود حقدير السا ؟ وبإ اجلنسإ مل حي  درجة  التعري للمضايقة  التإ وهل هنا   -
 :فرضيات الدراسة -3

  :ة مل لإا الفرضيا  التاليةبد  الدراسة ال  اإلجابة عل التساؤس  السابق

طار   لللمضاايقة ماالتإميس املتعرضإ  بإمستود حقدير السا   هنا  فرو  دالة الحيائيا  يف -3-1
 .هااملتعرضإ  غري التإميسب مقارنة املدرسة أقراهنم يف 

ماال  يف مسااتود حقاادير الااسا  بااإ التإميااس املتعرضااإ للمضااايقةالحيااائيا   اهنااا  الااتإ  دا -3-6
 .يف قاعة الدرم وبإ التإميس املتعرضإ ها يف أمابل ألرد مل املدرسة طر  أقراهنم

يف مسااااتود حقاااادير الاااسا  بااااإ التإميااااس املتعرضااااإ للمضااااايقة  الحيااااائيا   اهناااا  الااااتإ  دا -3-3
    .اللفاية واملعنوية وبإ التإميس املتعرضإ للمضايقة اجلسدية

للمضاااايقة مااال  حعرضاااهم  درجاااة  الاااسبور واإلنااااح مااال حيااا   باااإ يا  هنااا  فااارو  دالاااة الحياااائ -3-0
 .طر  أقراهنم باملدرسة

 واحعرضااااسيل الااااسبور واإلناااااح الاااا يف مسااااتود حقاااادير الااااسا  بااااإ هنااااا  فاااارو  دالااااة الحيااااائيا   -3-5
 .للمضايقة مل طر  أقراهنم باملدرسة

 :هدف الدراسة -4

الاا  حاارب  بااإ ااااهرة التعااري ملضااايقا  األقااراأ حسااعر هااس  الدراسااة ال  حماولااة الفكااف عاال العإقااة 
بماااا . ومساااتود حقااادير الاااسا  لااادد التإمياااس الضاااسايا يف مرحلاااة حساساااة مااال حياااابم الدراساااية املتوساااطة

باااد  ال  معرفاااة األخااافاا الااا  حتصاااسها هاااس  املضاااايقا  مااال حيااا ، خااادبا، ومفااااأ وقوعهاااا، هاااسا مااال 
 اجلنسااإ ماال حياا  درجااة التعااري ملضااايقا  األقااراأ وماال جهااة ألاارد، حماولااة فسااي الفاارو  بااإ. جهااة

 .  وعإقة  لك  ستود حقدير السا  لدد بل منهما
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 : أهمية الدراسة -5

 :هس  الدراسة يف ما يل حتمثل أمهية 

للسااااوادح نبااااا لطاااورة اااااهرة املضاااايقة بااااإ التإمياااس يف املدرساااة وضااارورة التربياااز اسنتباااا  ال  ح -5-1
يف ألحيااااأ بيااافة لفياااة باااإ التإمياااس و اللفاااا  واملطااااردة الااا  قاااد  اادح يف غالاااب ا واملكابسااا  والعااارا 

آ اااار لطااارية وعميقاااة يف نفاااوم  حااانبم عنهاااا  قاااد الااا اأ علااار مااارأد ومسااام  مااال الراخاااديل و بعاااض األحيااا
 . التإميس الضسايا

الااااسي قااااد   واسعتاااادايف  قياااا  األماااال لتإميااااسها وحماربااااة ساااالو  املضااااايقة  ةالبااااراز دور املدرساااا -5-6
 .يتعري لا التإميس

والأ بانا  غاري مباخارة الا  قاد يتعاري هاا التإمياس  سالوبا  املضاايقةلطاورة ال   حوعية املعلم -5-3
يسااهم بكاافل ببااري يف القضااا  علاار  ممااا قااد. واهتمامااا هبااا وحدللااا لضااب  العإقااا  والتفاااعإ  يف القساام

اجلاو املإئام لتسقيا   ااع العمليااة  هام فراو تاياس  وبالتااايل يالياسة النفساية واألمال لتإم  قيا هاس  الاااهرة و 
 .الرتبوية والتعليمية

حسااامك بنبااااع املدرساااة يف مهمتهاااا مااال لاااإا  الااا  الرتبوياااة اإلرخااااديةاألسااااليب  التففاااري يف -5-0
 ضااررا   لااا يساابب باال ماااو  خاتما أو نباس  أو وال سلااا وا اا ا ماال خاافنا تلميااسجتناب باال مااا ماال خاافنا الهاناة ال

وحقااادير جهاااود بااال فااارد وحكااابي  التعااااوأ باااإ احرتاماااا أسااااليب ا اااوار وحقبااال رأي ا لااار و واعتمااااد  نفسااايا  
 .التإميس و بنا  اليداقا 

مال باإ اإلسارتاحيبيا   وها  باعتمااد التادابري الساابقة الاسبر قي  مناخ دراس  آمل للتإمياس  -5-5
يف آأ  املضاااايقإ وففياااف الضاااغ  عااال الضاااسايا أو الااا   فااال أأ يعاااوا عليهاااا لتعاااديل سااالوبا  املعتاااديل

 . قي  حواف  و  اع دراس  ألبر عدد ممفل مل التإميسبالتايل و واحد، 
 :اإلطار النظري ومصطلحات الدراسة -6

 :(School Bullying) املضايقة بني األقران تعريف -6-1

األوسد يتعلمااااوأ  وليووااااا   افااااا، فاألطجدياااادةالأ املضااااايقة بااااإ األطفاااااا يف املدرسااااة ليساااا  ااااااهرة 
وبياف يغضابوأ ؟  يضاربوأ ليادافعوا عال أنفساهم فاألقاراأ  بيااملهارا  العدوانية الفعالة و املد رة يف مجاعاة 

 األطفاااقد يبدو مل لإا التيور الكائ  أأ املضاايقة جترباة عادياة يعيكاها يغياونا؟ بما آلر أو  خصيا  
 Blaya et)" هايادأ"و" بإياا"دراساا  الا  قاما  هباا بال مال ولفال ال. غاري مد ياة و غاري جارحاةوها  

Hayden,2001) ال ا حعاااااري أحاااااد األفااااااراد : نوهااااا  مااااادلرا  ال  لطاااااورة هااااااس  السااااالوبا   ال  حباااااإ أنااااااا
التبعيااة و يكاعر بالنباس، و  للسفاا  علار  احاا اسساتبابةحضاعف قدرحاا علار ، للمضاايقة بيافة مساتمرة ومزمناة

بضاااغ  ماااا بعاااد  ا  دوا البلينيفااا  مناااسر بااا  قاااد ينبااا  مماااا واضاااطراا الاااوع  ت اااااواسبالوحااادة، و ، اسنفعالياااة
 .(stress post-traumatique)اليدمة 
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وملااااااا باناااااا  دراسااااااتنا حتمسااااااور حااااااوا موضااااااوع املضااااااايقة بااااااإ األقااااااراأ، ارحفينااااااا التطاااااار  ال  ميااااااطلك 
(Bullying ) يف خمتلااف  الدراسااا ل ال ليزياة حبنتهااا العديااد ماالاسي اعتمدحااا الدراسااا  ا ديثاة وهااو بلمااة

 (Smith et all 2002)  وآلاروأ "مسيا "وقاد أخاار. األلاردة يف اللغاا  اة حرفيااا حرمجااالدوا وليس  ها
 .النفسااية حو فلمااة ال  اللغااا  املصتلفااة ألأ املوضااوع حاادي  العهااد يف ااااا البسااالال  واعوبة حرمجااة هااس  

 :مياااطلسا  ياااتم اساااتعماها بطريقاااة متبادلاااة وهااا  ة إ ااا فقاااد اقرتحااا   الرتمجاااة الفرنساااية هاااس  الفلماااة أماااا
.brimade- intimidation- harcèlement (Fontaine:2003) ال   ةامليااطلسا  الثإ اا وحكااري

التهديااد وال ااارة اخلااو  وهاا  معاااص جتتماا  يف ميااطلك املضااايقة أو  أو اإلفاازاع،التنفيااد، أو  اإلزعاااج،معاا  
 عاااااا  املضااااااايقة، واملعابسااااااة والتنفيااااااد يف حااااااإ حعاااااار بلمااااااةمااااااثإ حكااااااري لغويااااااا ال  م "brimade"ففلمااااااة 

"harcèlement" (99ص:3995 عيام مدور، أنطواأ نعما،) .عل مع  الزعاج الكصي ومضايقتا . 
كااري ماال الناحيااة اللغويااة ال  معاا  وال ا رجعنااا ال  ميااطلك املضااايقة الااسي اعتماادنا  يف هااس  الدراسااة في

اإلغاااااة و  اسساااتيا ،يسااابب  لألعيااااا،بااال خااا   متعاااب و مثاااري   الزعااااج ا لاااريل والقاااإ  راحاااتهم، أي"
 رت د  ترثداس األ يدا ت رمدل، ت ، ا داك،، ترضد " يدا علر معا " ضاي " بما  د أأ فعل". والتفدير

فهاو بال مغاي  " ضااي م"أماا الفاعال . "رغدا ت    د  ، ترز دك س ت ت  محله؛تياا  ي غيا  بحتوس رت
: 5222، وآلاااااروأ ابميااااال اسااااافندر حكااااام) ("باااااإم مضااااااي )وجيااااارع الكاااااعور  اسساااااتيا ومفاااادر، يثاااااري 

 .(498ص
يف هااسا املوضااوع، فقااد اسااتعمل عبااد ا يااد ساايد  ةأمااا فيمااا خيااي الدراسااا  العربيااة الاا  ليساا  باااملتوافر 

التنماار بكاافل ماال أخاافاا العاادواأ غااري املباخاار واعتماادو  حرمجااة  ميااطلك البلطبااة و أمحااد منيااور وآلااروأ 
ا أخاااروا ال  ميااطلك املضااايقة بيااورة مال وااور العاادواأ الاا  حااددي يف الغالااب بماا (Bullying)ملياطلك 

عباد ا ياد سايد أمحاد منياور وآلاروأ، . )ال  خبار وحفوأ أحياناا  عال طريا  الساصرية والتقليال مال الكافأ
 . (521ص: 5221

للقاا، أي حكابا وال ا حطرقنا ال  املعاص اللغوية هس  الفلما   د بلمة حنمر حكري ال  مل غضب وسا  
بميال )أما البلطب  فهو مل يسري م  اجليش فيقط  األخابار لتساهيل املارور علار الطار   .بالنمر يف طبعا
حتناساااب يف معناهاااا اللغاااوي ماااا   وهاااس  املياااطلسا  س( 3821ص : 5222، وآلاااروأ ااسااافندر حكااام

غاري مقباوا يقا   أو حيار  بال فعال   ال ضاايقة امل مياطلككري ومل جهة ألرد ي. (Bullying)ميطلك 
ماا جيارع خاعور  ويثاري أعياابا و أو يعسباا، أو يغضابا، أو  علر الكصي ويد ر فيا بيافة سالبية  أي يزعباا،

فا  ااار الاا   .ملااا الكااصي ممااا يتعبااا و يرهقااا ويفاادر عليااا واافو حياحاااس حيت يثااري األعياااا يعتاار ضااغطا  
رع اللغاوي هاسا املياطلك مماا جعلناا ويال ال  حبا  حنتج عل املضايقة يف نفس الفرد ه  ال  حرز أبثر يف الك

باعتباار أأ معااام األلااح الا  اهتماا  باملوضاوع رباز  علاار " bullying"هاسا املياطلك بمااراد  لفلماة 
 "أولاااااوم" و لاااااك ماااااا رباااااز علياااااا .و املاااااراهقإ ا  اااااار الااااا  حرتبهاااااا سااااالوبا  املضاااااايقة يف نفاااااوم األطفااااااا

(Olweus ) حياا  يقااوم الكااصي باااهبوم املااادي  اسعتاادا ا نااوع لاااص ماال ووااف املضااايقة بفهنااعناادما
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لفارتة مساتمرة مال الازمل  واسساتيا  زعاجاااسنو ، اجعلا يكعر باخلر خصي آلر ضعيف القوة وبديد  و عل
رار ال معااودة حفاااو  مااة و بسابب اخلاال جهااوم مااااالا  حتبا  مثال هاسا اهب اسنفعالياةو لاك بسابب اليادمة 

 .(Bidwell-Noelle:1997). ردال جهة ألهس  اهبما  م
 (:School bullying)  التعريف اإلجرائي للمضايقة بني األقران -6-1-1

 امليامم مال طار  اسساتبياأباالرجوع ال   مت  ديد املضاايقة مال طار  األقاراأ الجرائياا   هس  الدراسةيف 

و أخاافاها و لااك ماال لااإا  يقةاملضااا  لساالو  وحمااددا   واضااسا   الااسي يكاامل حعريفااا   3949ساانة " أولااوم"
أو ساصرية مال طاار   حعار  املضاايقة علار أهناا حعاري التلمياس لفاإم ساي  وجاارعو .  احاا اسساتبياأحعليماة 
أو ا ابس دالال  التهدياد أو الربال، أو اموعاة حإمياس، بماا قاد حتمثال يف حعرضاا  للضارا،  أو آلار حلميس
س  األعماا مضايقا  الس ال ا حد   باساتمرار وحعاسر علار نعتر ه فل أأ  وس. أخيا  مثل  لك أو  غرفة

العااارا  الفإمااا  الاااسي قاااد حيااادح باااإ حلمياااسيل الكااابار و أماااا . نفسااااالتلمياااس وواااعب علياااا الااادفاع عااال 
 .مضايقةمتساويإ يف القوة فإ يعتر 

أو التهديااد، و أ فاملضاايقة اللفاياة واملعنوياة حتمثال يف حعاري التلميااس للساصرية، والتسامية بفمساا  جارحاة،
عاطفيااة العإقااا  ال الزا املضااايقة بساابب العاار  أو األواال واملضااايقة و  الاارفض والعاازا املتعمااد، ، أوالتهماايش

 أو الربال أو الياف  أو ا ابس أو التلمياس للضاراأما املضايقة اجلسدية فتتمثل يف حعري  .م  اجلنس ا لر
  .ضرر مادي أو جسدي با ال ا و  اإليسا 

 األقااااااراأ ضااااااايقة بااااااإامل بااااااإ الباااااااحثإ لااااااااهرة ا التااااااايل ال  األخاااااافاا املتفاااااا  عليهاااااااو يكااااااري اجلاااااادو 
(Limber ;2002 ).  

 ( 1)ال  تل سا  
 األااان يتا لى بيمال ش الر

 املضايقة غري املباخرة املضايقة املباخرة 
غضاااب ا لااار بفااااإم  اساااتثارة-الساااصرية املضايقة اللفاية

 باأللقاا سبانتال-غري سئ 
 . و حرويج اإلخاعا  نكر

 –اليف   -الربل -الضرا املضايقة اجلسدية

  طيم أو سرقة أمإ  ا لريل
لياا     علار أحادهم لإعتاداالقناع ودي  ودفعا 

 .ياملعتد
              املضااااايقة غااااري اللفاياااااة 

 ةوغري اجلسدي
الخاااااارا  و ال ااااا ا  بسي اااااة و  –التهديااااد 
 .جارحة

-تإعاب بالياداقا ال -عزا البعض عل ا موعة
 .بديد عل طري  الريد اإللفرتوص

 فاال أ العنااف الاسي يااتم اإلفيااع عنااا سأ (Roland) "روسأ"و (Olweus" )أولااوم"باال مالويعتار  
"  لوفنكااتايل" يف حااإ  ااد. ماارة يف األساابوع وملاادة خااهر علاار األقاال اسعتاادا مضااايقة الس ال ا حاادح  اعتبااار 

Lowenstein) فيماا خياي مبادأ  وهناا  بااحثوأ آلاروأ أقال حكاددا   .دوم ساتة أخاهريتسدح عل عناف يا
ال ا باانوا "باساتبواا أفاراد عيناتهم  (Smith et Levan)"  لفال"و" مسيا "الرتدد  والتفرار ال  قام بل مل

بماااا يكااارياأ ال  املضاااايقة  ".يف هاااسا الثإ اا أو يف هاااسا األسااابوع، أو  قااد حعرضاااوا للمضاااايقة يف هاااسا اليااوم،
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ركثددا  "عاادد التإميااس الااسيل يياارحوأ باافهنم ضااسايا  ا حيااالويعمااإأ علاار  (occasionnelle)العارضااة 
  .(Blaya :2002).  أو الثإ   لإا الفيل علر األقل "ماتيم مم مال  رت

 لطاريا   ونفسايا   اجتماعياا   وألريا نستصلي مما سب  احفا  الباحثإ علر اعتبار موضوع املضايقة مكافإ  
اسجتماااع   مو حعياا  حااوافقه إو املااراهق األطفااااالياادمية الاا   فاال أأ حرتسااب يف نفسااية  باعتبااار أبعاااد 

يف أخاااد املراحااال حرجاااا  مااال حياااابم، بماااا يتفقاااوأ أيضاااا علااار اعتباااار زمااال ومااادة وقاااوع املضاااايقة مدخاااريل 
 .أساسيإ عند دراستها

 :تعريف تقدير الذات -6-2

باا ال  الوقاوع يف حلقاة فارغاة، و لاك ألأ افتقاار  للثقاة يف الأ عدم حقبل املراه  مل طر  األقراأ ياددي 
 احااا جيعلااا عرضااة لنبااس األقااراأ، وعنااد الدرابااا بفنااا غااري مقبااوا، حضااعف وحتناااقي  قتااا بنفسااا أبثاار فاافبثر 

 بهااالا  قاد حرت  والعميقاة ةالساي  ويزداد خعور  بعزلتا اسجتماعية،  لاك ماا ناود اإلخاارة اللياا مال حيا  ا  اار
حكاااري مااال الناحياااة " حقااادير"فلماااة ف .يف نفساااية املراهااا  والضاااعا  حقااادير  لساحاااااألقاااراأ  مااال طااار ة املضاااايق

 ونقاوا أأ فإناا  . مي وحقريار قيماة حماددةو فهاو حقا. النتقادياا   اللغوية ال  حفام ففاري أو ألإقا  يعقاب فسياا  
ارة الكاااصي والعااازاز أي خاااعور واااادر عااال رأي حسااال يف جاااد احااارتامفهاااو بااال ماااا يااادا علااار  نااااا حقاااديرا  

 .(3312ص : 5222، بميل اسفندر حكما وآلروأ)  .ومزايا 
أماااا عبااااارة . واعتبااااار، واحااارتام ،حقااادير:ال  اللغااااة العربياااة باااثإح مفااااردا  هااا  (estime)وحااارتجم بلماااة 

(estime de soi)   (892ص : 5222 ،سهيل الدريس) هبا واسعتزازبالنفس  اسعتدادفتكري ال. 
يكاامل مفهااوم حقاادير الااسا  يف مدلفااا  علاام الاانفس و  .هبااا واسعتاازازالااسا   احاارتامفتقاادير الااسا  هااو 

ها   (estime de soi)الس أأ عباارة  حقادير الاسا  . قيماة الاسا و مي الاسا ، و اموعة مل املفاهيم مثل حقا
 ا   ااو لاسوابم يف وضاعيا  معيناة فسساب بال يقادموأ حق فااألفراد س يقادموأ ووافا   .واساتعماس   األبثار حاداوس  

 .(Martinot;2002). لسوابم
ال  أي درجااة حناب أنفساانا،   عا يكاري حقاادير الاسا  ال  القيماة الاا  ننسابها لاسواحنا يف فاارتة معيناة  بماا
  نااااا و أو أي حغيااااري يف حق) نااااا العااااام لااااسواحنا و الأ حق. قيااااام الااااسي نقاااايس بااااا  احاحنااااااملهااااو  لااااسواحنافتقاااديرنا 

الغضاب أو القلا  فاألخاصاص أو ا ازأ، أو مال ناوع اللاسة،  انفعالياة اساتبابة يثاري عموماا  ( حقديرنا لاسواحنا و 
ماا جياب أأ يفوناوا علياا وبياف يعتاروأ أنفساهم يف "باإ  الفاار حيفماوأ علار  وابام حساب سالم يكامل 

 .(Beck:2002) "ا قيقة
يعااد ماال األبعاااد ( André et Lelord;1999" )أناادري وللااور"الأ حقاادير الااسا  حسااب باال ماال 

 بماا أأ الناارة ا فام  .س نعيا دائما  وقد معقد، و لف ، و األساسية يف خصيية اإلنساأ فهو غري ملموم، 
(regard-jugement ) فهااا  حنماااو مااا  واااو الطفااال. الااا  حنملهاااا الزا   واحناااا هااا  حيوياااة لتوازنناااا النفسااا 

ييابك األقاراأ واا ج  ال  .راه ألمهية العإقا  يف حياة امل مرحلة املراهقة نارا   وحفوأ جد هكة وحساسة يف
فااا ا باناا  هااس  النااارة الجيابيااة فقااد . نفسااا يف نفااس الوقاا بحااد ر يف طريقااة حقاادير  لساحااا و قتااا يقتاادي هبااا و 
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أماا ال ا بانا  سالبية فاهناا حاددي . حسمك بالتير  بفعالية م  اإلحسام بالاسا  ومواجهاة واعوبا  ا يااة
النبااس يف املدرسااة ال ا حعااري للاارفض و التلميااس   لااك مااا قااد يعيكااا .ال  معاناااة ومتاعااب حعرقاال ا ياااة اليوميااة

حيا  أأ ( Houbre et All :2006) ا االدراساوعدم التقبل مل طر  األقراأ  بما أخاار  اللياا بعاض 
وجتنااب  اسنعاازااوالوحاادة و  اسبت اااافااالقل  و . الوقااوع ضااسية مضااايقة يااددي ال  معاناااة بباارية لاادد الطفاال

عناااااد الطفااااال املتعاااااري  وانفعالياااااةسااااالوبية  اضاااااطرابا هااااا  بلهاااااا أعاااااراي حاااااددي ال  الاااااسهاا ال  املدرساااااة 
   .للمضايقة

 :تقدير الذاتاإلجرائي لتعريف ال -6-2-1

التلمياااس مااال لاااإا بفناااا عباااارة عااال اماااوع الااادرجا  الااا  حييااال عليهاااا  يعااار  حقااادير الاااسا  الجرائياااا  
اماوع هاس  الادرجا   حسااب هاسا املقياام بااإ وياارتاوع  "روزنار " ابناود مقياام حقاادير الاسا  ل اساتبابتا

فهاسا يعا  أأ حقادير  لساحاا مرحفا ، ( 12)فا ا باأ ا موع السي حييل عليا التلميس يزيد عال  (.32-82)
 .وال ا باأ أقل مل  لك باأ حقدير  لساحا ضعيفا  

 :الدراسات السابقة -7

 :الدراسات العربية -7-1

املضايقة يف املدارم جعلتنا ننفاب باهتماام أبار علار دراساة هاس   ندرة الدراسا  العربية يف موضوع الأ
 بدد  الي يددد   دددي  رايددد  مهاااا وقاااد قادحنااا بعاااض هااس  الدراساااا  ال  باااحثإ  .الااااهرة يف الواقااا  اجلزائااري

حياا  حااااوس  ديااد مفهااوم  العاادواأ والعناااف و اعتاارا البلطبااة والتنمااار  زكا ددا رايددد  الظددابيفيمفيددوس ت 
لياا  أأ الطفااال املتنمااار لدياااا حلاااس   (bullying)العااادواأ غااري املباخااار حرمجاااة ملياااطلك خاافإ  مااال أخااافاا 

ملكاااهدة معاناااة الضااسية وقااد يساابب للضااسية بعااض ا سم اجلساامية بكااد الكااعر أو األ أ أو املإبااس أو 
 .(521ص: 5221عبد ا يد سيد أمحد منيور وآلروأ، ) .القرص

ال  يعتار املكااغبة  (bullying)وم املكااغبة حرمجاة ملياطلك  مفها ره  ب  ال ظي  اىيميف حإ اعتماد 
مكافلة مال املكافإ  الا  حايا  باهتماام خمتلاف الباااحثإ علار مساتود العاام ناارا  ألهناا مكافلة  ائعااة 

يف املااادارم وهاااا آ ارهاااا  ا  اسنتكااار يف مجيااا  املااادارم يف أحناااا  العاااام فهااا  حعاااد أبثاار أخااافاا العناااف انتكاااار 
ويتمثاال  لااك يف ...نفسااية الطااإا وعلاار عمليااة الااتعلم املدرساا  وعلاار املناااخ العااام للمدرسااة  الساالبية علاار

علااار للاا  منااااخ ماال اخلاااو  باااإ  دبي اااة مدرسااية غاااري آمناااة حساااع  اخنفاااي فاعلياااة والنتاجيااة املدرساااة وللاا
سابب نقاي ووفقا  لنفس الباحا  فاناا ب. الطإا وحفف مل قدربم علر التعلم وزيادة الغياا عل املدرسة

طاا عباد العاايم )الدراسا  والبسوح عل املكاغبة يف املدارم العربياة، س حوجاد الحياائيا   فال اعتمادهاا
 .(119، ص5229حسإ، 

 :الدراسات األجنبية -7-2

 يف  ألوا مرة بااااابت  سياااال  (Heineman) "انددددد في" دينا ال اااد اهتاااة فقاااادراسا  األجنبياااة للاابالنسب
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حااادد و " mobbning"باساااتعماا املياااطلك الساااويدي  3991سااانة  موضاااوع املضاااايقة يف الوسااا  املدرسااا 
 .( Fontaine :2003) .األعماا املضرة لفرد مل طر  مجاعة أو املكفل يف النكاطا 

 املضااايقة باخليااائي النفسااية  ماارة  واأل (Dan Olweus) "دان رتلددوي"  ادد د 1921  ت ددي
املتفااررة لطفال مساايطر علار طفاال  اسعتادا ا  عاة مااللووااف امو " bullying" والعقلياة واعتمااد مياطلك

ويعتااااار بتاباااااا . متاااااف را يف  لاااااك بدراسااااااحا الساااااابقة للسااااالو  العااااادواص عناااااد األوسد يف السااااابعينا  ضاااااسية،
علاار  انتباهاااأوا لاا  علماا  ماانام حااوا ااااهرة املضااايقة، حياا  ربااز " املضااايقوأ يف املاادارم، اسعتاادا "

" وحعتار دراسااا  .مياازابم الكصياية والفرديااةا معتاديل وضااسايا وقاام بالفكااف عال الاسيل أواابسو  األطفااا
قيااام ااااهرة املضااايقة ب ال  مسساا وأوساعها  املنامااة  ةالدراسااا  العلميااأوا  3995و 3994 بااإ "أولاوم

ورطااوأ يف ٪ ماال حإميااس املاادارم النروجييااة مت32مت التوواال ال  أأ  حياا سااة حربويااة نروجييااة، مدس 922يف
الوسيااا  املتسااادة ، ألاارد مسااا  باال ماال أساارتاليا   لااك دراساااحلتهاااا بعااد . ااااهرة املضااايقة بااإ األقااراأ

  (Sacco) "ساااابو" ،(Twemlow) "حواملاااو" حووااال بااال مااالحيااا   ، 3991سااانة األمريفياااة واليطالياااا 
رطاااوأ يف عإقاااة متو  زمإ باملدرساااةتااالمااال األطفااااا واملاااراهقإ امل ٪32ال  أأ  (Williams) "وليماااز"و

 .(Fontaine:2003). هس  الااهرة يتفاو  مل مدسسة ال  ألرد انتكارأأ و مضايقة 
مال  املادارم اليابانياة يفاملضاايقة درم مكافلة أوا مال  فهاو (Morita)"موس لدا" البااث اليابدانيأما 

علاار  "موريتااا" رباازوقااد . يف الناارويج بدراساااحا" أولااوم"لااإا دراسااة مسااسية يف نفااس الفاارتة الاا  قااام فيهااا 
 يهاااتم باخلياااائي الكصياااية لألطفااااا  مباااإ األطفااااا و  اسجتمااااع أمهياااة الوضاااعيا  والعإقاااا  والتفاعااال 

الواااا فسااار بانياااة يف الطاااار السااالو  العااادواص و وبالتاااايل م يفسااار املضاااايقة يف املااادارم اليا. بالعدوانياااة والقلااا 
مفهااوم  سلااتإ ص خيتلااف عاال التناااوا األورو  فالتناااوا اليابااا .دو ها بفعاال الضااغ  ماال طاار  األقااراأحاا
األوسد يف حاااإ أهناااا باا ة لاواااةومتثااال مكاافل املضاااايقة فهاا  حعتااار أوساا  وأعناااف يف الااادوا الغربيااة أخاافااو 

الساااالوبا  س بيتمياااازوأ باااااجلنوع و أ وهاااا   اااادح بااااإ أطفاااااا عاااااديإ سالبنااااا  يف الياباااااب لاوااااة ةمكاااافل
 .(Taki:2001. )الإجتماعية
اموعااة ماال الباااحثإ يتفقااوأ  فاااأحااوا موضاوع املضااايقة  يف الساانوا  األلاارية   لتعاادد الدراساااوناارا  

 (Smith) " ددددييث" ،(Olweus) "رتلددددوي" ماااانهم  اخليااااائي حتميااااز هبااااا املضااااايقة علاااار اموعااااة ماااال
، وحاهاار (باأللقاااا سبااانتال)نفسااية  أو( ضاارا، خااتم)جساادية املضااايقة حفااوأ  لياا  ،(Besag)"بدد اق"ت

وقااد حتمثاال يف التميياااز العنيااري مااال  .عاازا الضاااسية عاال باااق  الرفاااا و اإلخاااعا ، و الساااصرية،  اماال لااإ
ر، االقيااد يف اليااسا  ا لااو  التعماادو   واسبتاازاز  الكااتائم ميااسوبة بالضاارا واإلهانااةو  باأللقاااا سبااانتلااإا ال

. رهااااااااااة يف الااااااااادفاع عااااااااال نفساااااااااها واساااااااااتمرار املضاااااااااايقة  علااااااااار املااااااااادد الطويااااااااال وحفر اة الضسيااااااااااوعوباااااااااو 
(Blaya:2002 ). 

ال  فتكاااري  (Ortega" )أورحيقاااا"مااال طااار  الباحااا   3998سااانة يف السااابانيا  الدراساااا  الااا  متااا  أمااا
 "دباااااااااااربيو"٪ ماااااااااال الضااااااااااسايا واملعتااااااااااديل ويرجاااااااااا  52 و ٪32 جتاااااااااااوز هااااااااااس  النسااااااااااب وحراوحهااااااااااا بااااااااااإ



 فوزيةغماري . د. .................... ....ظاهرة المضايقة بين القران وعالقتها بتقدير الذات لدى تالميذ التعليم المتوسط
 

 

 34 

(Débarbieux;2006)    اواة باملضاايقة العينا  و الاتإ  التعريفاا  اخل التإ ال   اسلتإفا هس
فااأ املضايقة بإ التإميس يف مرحلة التعليم املتوسا    مس دراسةوحسب نتائج  إح عكرة . يف حد  ابا

ماال التإميااس  ٪9.2 و( يف بعااض األحياااأ لإعتاادا  يف نفااس الوقا  قااد حعرضااوا)مال التإميااس معتاادوأ  1٪
 ال  نقطااة هاماة مفادهااا أأ الضاسايا هاام وهاسا يكاري(. يف نفاس الوقاا  وباانوا معتااديل) لإعتاادا قاد حعرضاوا 

 .يف نفس الوق  معتدوأ و لك يف أغلب األحياأ 
يف 3999ساانةبعااد دراساة مسااسية طولياة  (Taki:2001)" تداكي"ومال أهام النتااائج الا  حوواال الليهماا 

أأ نساابة األطفاااا  ،(stress scale)املاادارم اليابانيااة علاار ماادد  ااإح ساانوا  باعتماااد مقيااام الضااغ  
علار ماادد  اإح ساانوا   (٪9و ٪9)حراوحا  بااإ ( أبثار ماال مارة يف األساابوع)يل يضاايقوأ باسااتمرار الاس

فقاا   (٪2.1)ووجااد .دوأ أأ يفااوأ هنااا  طفاال معااإ قااام باملضااايقة املسااتمرة واملتفااررة يف اماال الدراسااة 
رة واحاادة قاااموا بااسلك ماا املضااايقإماال األطفاااا قااد ضااايقوا ا لااريل حااس ماارا  يف حااإ أأ معااام باااق  

 ضاايقة  فقا  م يقام بتاحاا   (3/9) بماا أأ واحادا مال سابعة أطفااا.(الدراسةمدة )لإا السنوا  الثإح 
مااارة يف السااانة علااار  قاااد حورطاااوا يف املضاااايقة (3/5)ا لاااريل علااار مااادد  اااإح سااانوا  ونياااف األطفااااا 

 سااانةالوطنياااة اليابانياااة عااال د  نااااقوم اخلطااار مااال طااار  وزارة الرتبياااة الدراساااا  لقاااد أسااافر  هاااس  . األقااال
 . ال  عاختها املدارم اليابانية اسنتسارحوادح  بعد سسيماو  3991
ال  أأ املضاااايقة حعتاااار ا أ عنفااااا علاااار  (Horton ;2006)" ددددوستم"حسااااب  حوواااال الباااااحثوأ بماااا

يف  و بالتاااايل أوااابك البسااا .املااادد الطويااال وحاهااار يف اياااي  املدرسااا  يف الطاااار عإقاااا  التإمياااس بااافقراهنم
أمهياااة يف  حفااااعإ  العإئااا  مااال لاااإا املميااازا  السااايفولوجية للتإمياااس املتاااورطإ يف عإقاااا  مضاااايقة  و

 اسنتبااا بعااض الدراسااا   وقااد لفتاا  .والنفساا  هاادس  األطفاااا واملااراهقإ اسجتماااع عمليااة التنبااد بااالتواف  
 الدراساااا يإ بماااا هاااو األمااار يف ال  المفانياااة وقاااوع املضاااايقة دالااال مجاعاااا  األوااادقا  وباااإ أطفااااا عااااد

 . املتعلقة باملضايقة يف املدارم اليابانية
مااا  مراهاا وأأ مااا يعتاار   .حااا  الاار مز الاابعض ا قااد جيااد   ومااد را   ومدملااا   مقلقااا   املااراهقإ بعااض مااا جيااد  الأ
 املضاايقة سالوبا   باارواعتوهاسا س يعا  التساامك  .يف مناسبة ألارد حا  ايف مناسبة ما قد يعتر  مز  ومد را   مقلقا  
عإقااة املضااايقة ب الاا  اهتماا الدراسااا   وضااس   لااكوجااود فاار  بااإ النوايااا والنتااائج بمااا ب ومقبااوس   عاديااا  

ساااانة  بااااا لرتا (Hawker" ) دددداتكا"ت (Boulton)"بددددوللم"منهااااا دراسااااة باااال ماااال . واجلر ااااة باسنتسااااار
يعااااص مااال الساااصرية بسااابب وزناااا الاااسي بااااأ و يف سااال التاساااعة  "Nathan Faris"  الاااة الطفااال3999

ملااادة أربااا   "walking dictionnary"و "fatso chubby"ال  بااااأ يلقاااب اومساااتود  بائاااا العاااايل 
مسدم ال  مدرستا وقتل أحاد األطفااا وجارع آلاريل    ال  الحضار 3949وانتهر با األمر سنة . سنوا 

م خيطار ببااهم أأ  لاك   لاك،علار  هودا  بانوا خا  منا أوفمل الواضك أأ التإميس السيل سصروا  .قتل نفسا
 .املعلمإ يف السصرية مضاايقة ولاسلك م يقام أحاد بايقاا   لاكاملضايقإ أو وم ير بل مل مضر ولطري، 

(Horton:2006). 
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 أأ أهم  (Limber:2002) "لييبا" الدراسا  حسبل بإ النتائج ال  حوول  الليهما خمتلف ااااااااامو 
 مت التوواال الليهماااا يف موضااوع املضاااايقة بعااد العوامااال الفرديااة حتمثااال يف مجاعااة األقاااراأ عواماال املصاااطرة الااا 

قاباااة املإئماااة مااال طااار  اياااي  املدرسااا ، ال  حباااإ أأ املضاااايقة متيااال ال  الوقاااوع يف مااادارم حااانقي فيهاااا الر و 
 .ا للمضايقة أو غري مبالإ هبإحي  يفوأ املعلموأ واإلداريوأ والتإميس متقبلالراخديل و 

سساايما خصيااية و علاار العواماال الفرديااة الاا  حساامك بوقااوع ااااهرة املضااايقة  قااد ربااز "رتلددوي" ال ا باااأو 
 "دبااااربيو"ماانهمو ( Blaya: 2002)"بإياااا"حسااب  البااااحثإ ا أ بعااضالضااسية وخصياااية املعتاادي، فااااأ 

بنااا  هااس  الااااهرة ومسااامهتها يف  اجتماعيااةالمفانيااة حاادلل عواماال  اسعتبااارال  ضاارورة األلااس بعااإ يكااريوأ 
وعاادم التفااااهم وا ااوار بااإ مجاعااا  الراخاااديل ولاار  التإميااس للقواعااد دوأ حعرضاااهم  اسنسااباممثاال عاادم 

ال  ه  عوامل بفيلة بتيساري سالوبا  املضاايقة  با يانة واألمل مل العقاا، للعقاا مما ينم  لديهم خعورا  
واملضاااايقا    لإعتااادا ا ياااي  املدرسااا  هاااو حااارابم يف ا فاااالعنف عموماااا   .ومقباااوس   عادياااا   والعطائهاااا طابعاااا  

لطارية لادد مال  "ماا بعاد اليادمة"ال  آ ار  يف الزماأ  استمرار  ، يدديودوأ أمهيةوضغ  نفس  غري ااهر 
وأيضا لدد املعتادي الاسي قاد  .اسنتسارحماوس  و عنف ضد السا ، و ، اسبت اايتعري ها ويعيكها مثل 

 .وة والنفو  جتعلا يسلك سلو  اجلاحنإ املهمكإ  يف حيابم املستقبليةبا يانة والق ينم  خعورا  
املضاااايقة و الوقاااوع ضاااسية مضاااايقة مااال اإلخاااارا  املناااسرة  شخيدددن ال ي يدددى الطبيدددى األما  يدددىلقاااد 

حاااااوا التإمياااااس  5222سااااانة  (Dedman) "ددماااااأ"األلااااارية ا الدراساااااا بااااالعنف ال  حباااااإ مااااال لااااإا 
 (1/5)أأ  لثاا  املعتااديل  بالوسيااا  املتساادة األمريفيااة Columbineا حاد ااة حاد ااة ومنهاا19املتااورطإ يف

أماااااااااا  ( Limber,2002). املضاااااااااايقة والتهدياااااااااد مااااااااال طااااااااار  األقاااااااااراأو ، اسضاااااااااطهاديتميااااااااازوأ  كااااااااااعر 
 مااالضاااسايا املضاااايقة  عااال نتاااائج هاماااة منهاااا معانااااةأسااافر   فقاااد 5223سااانة (Smith) "مسيااا "دراساااا 
فيزيولوجيااااة وسيفوسااااوماحية قااااد حفااااوأ  اضااااطرابا دير الااااسا  باإلضااااافة ال  وفقااااداأ حقاااا اسبت ااااااالقلاااا  و 
 .(Débarbieux:2006)يف بعض األحياأ انتسارية

 :تعقيب على الدراسات السابقة -7-3

الأ موضاوع املضااايقة باإ األقااراأ حادي  العهااد، أ ااار اهتماام الاادوا الغربياة بعااد حاوادح العنااف الداميااة 
" دمااااااابإأ"ليزياااااااة واألمريفياااااااة يف بداياااااااة التساااااااعينا  منهاااااااا حاااااااوادح مدرساااااااة الااااااا  عرفتهاااااااا املااااااادارم اإل 

(Dumblane)  بولاااااااومبإ"بريطانياااااااا وحااااااوادح 3991ساااااانة"(Columbine)  بالوسياااااااا   3999ساااااانة
ال  حفثفااا  الدراسااااا  وباااارامج التااادلل يف خمتلااااف البلااااداأ األوربياااة واألمريفيااااة لياااا   .املتسااادة األمريفيااااة

أماا . ية حوا العنف املدرس  وانته  بتفسايس املرواد الادويل للعناف يف املدرساةانعقد   إ ة ملتقيا  دول
حوجااد  ااد اليااوم الحيااائيا  رمسيااة حااوا ماادد  هااسا املوضااوع ال  س ةالبلااداأ العربيااة فلاام حعاا  العنايااة الإزماا

يف  بعااض اليااسف الوطنيااةانتكااار ااااهرة العنااف يف املاادارم واألسااباا املرحبطااة هبااا علاار الاارغم ماال وجااود  
العناف "والا  مفادهاا أأ التقارير اليادرة عل مديرياة الدراساا  باوزارة الرتبياة الوطنياة  ضاجلزائر حكري ال  بع

يف حاإ هناا   متثل سود حلك املعلال عنهاا رمسياا   أأ األرقام ال  لوزة الوزارة ساملدرس  يف حياعد مستمر و 
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ل املدسساااا  الرتبوياااة أي باااإ التإمياااس أنفساااهم ال   ثااال العناااف املماااارم دالااا .عناااارقااام أساااود غاااري معلااال 
علر ضاو  هاس  املعطياا  باادر  و  .حالة (8952)حسب آلر األرقام املقدمة مل قبل وزارة الرتبية الوطنية 

ممثلاااإ عااال الاااوزارة لدراسااااة و  وزارة الرتبياااة الوطنياااة بوضااا  جلناااة وطنيااااة مفوناااة مااال ممثلاااإ عااال ا تماااا  املااادص
 .(1ص ،5229ماي 9، جريدة اخلر) " الااهرة

ماال لااإا عقااد امللتقاار الااوط   باااجلزائر سااب  أأ مت اإلعااإأ عاال موضااوع العنااف يف املدرسااةهااسا وقااد 
بعاااد باااازو  بعااااض ماااااهر العنااااف يف املاااادارم  5222وا فااااا  يف الوسااا  املدرساااا  ساااانة  ملفافساااة العنااااف

الطاااور ) يف السااانة الساااابعة أساسااا  متثااال يف قتااال حلمياااسا   لطاااريا   دارم حاد اااا  املااا الحاااددال  عرفااا   .اجلزائرياااة
بالسااإع األبايض ماال طار  زميلااا بانفس القساام يف خاهر ساابتمر ماال  (الثالا  ماال التعلايم األساساا  ساابقا

املصتيااااإ النفسااااانيإ الااااسيل قاااااموا بالتاااادلل يف   وقااااد بنااااا ضاااامل فرياااا( 3999/5222) الساااانة الدراسااااية
 .املدرسة املعنية بعد هسا ا ادح مباخرة

 اااوا الفكااف عاال ااااهرة املضااايقة  حعتاار دراسااتنا هااس  األو  ماال نوعهااا يف اجلزائاار، ر  لااك علاا وبنااا ا  
ماال أهاام أسااباا  الدراسااا خمتلااف  اعترباااالاا   الاا  حتعااري هااا عينااة ماال التإميااس يف املاادارم اجلزائريااة و
قارا اجلواناب املرئيااة  بمااا حتنااوا هاس  الدراساة عال. حاوادح العناف اخلطارية الا  خاهدبا املادارم يف العاام

وغاري املرئياة أو اخلفيااة لإعتادا ا  الا  يعيكااها التإمياس ماال طار  رفقاائهم يف املدرسااة ومادد اسااتمرارها يف 
الزمااااأ مماااا قادناااا ال  التففاااري يف ضااارورة وضااا  بااارامج وقاياااة مرحفااازة علااار معطياااا  لثياااة علمياااة حاااددي فيهاااا 

 اجتماعيااةال  وااا ج  وألااة حساسااة ماال حياااة التإميااس ال  حيتاااجيف مرحاملدرسااة دورا  مهمااا  يف حماربااة العنااف 
والتوجياااا  واسساااتقراراألمااال فيهاااا فر او تاااساااتقبلية يف مدرساااة حمحياااورا  و مكااااري   لبناااا ا وهنالجيابياااة يتقميااا

فأ العناف با (Trogger ;2006)"حروقاار"متفقإ بسلك ما  الدراساا  األلارية الا  حكاري حساب . السليم
 دعمااا    ثاال ، مماااالطيبااة والتعاااطفو  التضااامل،و دارم الاا  حتميااز فرقهااا الرتبويااة بالتماسااك، يف املاا أقاال خاايوعا  

  .تإميسلل جيدا   وسندا  
 د العديد مل الدراساا  حرباز علار أمهياة عإقاا  الياداقة باإ التإمياس الا  حاددي  ،يف نفس السيا و 

 "هرخااا "يكاااري ليااا   س ماال ساااو  التوافااا  املدرسااا ،دورا  الجيابيااا  يف  قيااا  األمااال يف املدرساااة ومحاياااة التإميااا
Hirschi أأ املدرسااة حقاا  و ماا  ماال اجلاانك ألهنااا مفاااأ يتعلاا  فيااا األطفاااا بفخااصاص ياادافعوأ عاال ال  
يف حوافاا  املااراهقإ بمااا  هامااا   وحياا  حااددي اليااداقا  دورا  " pro-sociales" اإلجيابيااة اسجتماعيااةالقاايم 

 .بااتسفم أحساال يف الااسا  اأو قاادرة علاار التعبااري يساامس عليماا  عاااا  حساامك املدرسااة بابتساااا مسااتود ح
(Roché:2004).  

 املعرفية و دراسا  يف هسا ا اا قد أبرز  مدد حف ري حقدير السا  علر اجلوانب السلوبية، اال الأ
 ال  أأ حقاادير الاااسا  ماال عوامااال املصاااطرة الااا  ) (Hebert,1991 "هااار "لألفاااراد، ال  أخااار  واسنفعاليااة

يف  هاماااا    ثاال عاااامإ   للاااسا  تقااادير اإلجيااا الياارد أأ الساالوبا  العدوانياااة عنااد الكاااباا و حسااهم يف اهاااور 
فالطفال الاسي لاا فارص ضاعيفة لوضا  الثقاة يف  .حسيري النماو الكصيا  للفارد  وا فاا  علار واستا العقلياة
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يتوجاا بساهولة  واسجتماعياةة  ا مل طار  ا لاريل يف عإقاحاا العاطفياو نفسا و قي  النباحا  وحقبلا وحق
  .اسحنرا حنو سلوبا  

 يلااوأ ال  فقااد الثقاااة يف أنفسااهم ومواجهاااة  اخلإوااة أأ التإميااس الضاااسايا املتعرضااإ ملضااايقا  أقاااراهنم
  هااااس يف دراسااااتنا يباااادو مهمااااا  لااااسلك .  واباااامعلاااار  اسنطااااوا وااااعوبا  يف التوجااااا حنااااو ا لااااريل واملياااال ال  

علار  اراساتمر بية ال  قد حسفر عنها عإقا  املضايقة والضغ  واإلزعاج والتنفيد الفكف عل ا  ار النفس
  الالتعاار   يباادو مهمااا  بمااا . يف مرحلااة التعلاايم املتوساا  سساايماو  لااسوابملتإميااس الضااسايا احقاادير مساتود 

فساااي  باإلضاااافة ال  حماولاااة. خااادبا ومفااااأ وقوعهااااو األخااافاا الااا   فااال أأ حتصاااسها هاااس  املضاااايقا ، 
التعااري للمضااايقة ماال طاار  األقااراأ وعإقااة  لااك  سااتود حقااادير  درجااةالفاارو  بااإ اجلنسااإ ماال حياا  

 .السا  لدد بل منهما
 :منهج الدراسة -8

ووااف الوضاا  الااسي حوجااد عليااا ااااهرة حياا  قمنااا ب هااو ماانهج ووااف  ارحباااط  دماانهج الدراسااة املعتماا
ر العناااف املدرساا  يف الوقاا  ا اضااار أي فاارتة الجااارا  املضااايقة بااإ األقاااراأ حماال الدراسااة بماهااار ماال مااااه

عامال م يعاراأ وحقادير الاسا  لادد التإمياس، و عال العإقاة باإ اااهرة املضاايقة باإ األقار لثناا  بما.الدراسة
درجتهاا دوأ  دياد عإقاا  ساببية بينهمااا و  لاك هباد  املقارناة بااإ  أو عال مقادار هاس  العإقااة  اسرحباا 

فاسرحبااا  يف معنااا  العلماا  الاادقي  هااو التغااري . والتإميااس الااسيل م يتعرضااوا هااا إ للمضااايقةالتإميااس املتعرضاا
 .اسقرتاص  ع  اقرتاأ التغري يف ااهرة معينة بالتغري يف ااهرة ألرد

 :عينة الدراسة -8-1

ة التعلااايم حلمياااسا  وحلمياااسة مااال حإمياااس السااانة الثانياااة والثالثاااة مااال مرحلااا 892حفونااا  عيناااة الدراساااة مااال 
ماال بااإ ماادارم التعلاايم املتوساا  بطريقااة عكااوائية  ساابعة متوسااطا  التااري  املتوساا ، يزاولااوأ دراسااتهم  ب

وحتمثااال  .5221/5229يف العاااام الدراسااا   -راغااا-اجلزائااار  ةالتابعاااة ملديرياااة وسيااا" بااال عفناااوأ"ملقاطعاااة 
  :ليائي عينة الدراسة فيما يل 

 ال ف، ت  اليلو طاا ت  ت  ل سا ى توز   ر ااد م لي  ا (5)   تل سا ال
 ا موع عدد السبور عدد اإلناح فواجاألعدد  مدسسا  التعليم املتوس 

 95 14 18 25 "عبد الرمحاأ بوساعة"متوسطة 
 29 59 12 25 "البساااحإ اجلديدة"متوسطة 
 99 19 82 25 "قكطااويل محيدو"متوسطة 
 91 11 82 25 "أمحااد محادي"متوسطة 
 91 18 19 25 "هكام بل عبد املالك"طة متوس

 11 13 12 25 "حديقة ديفاااار"متوسطة 
 19 11 11 25 "خراقااة بنااا "متوسطة 
 892 511 528 38 ا ماااااااوع
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 يف حاااااإ أأ اإلنااااااح  ثلاااااوأ الدراساااااةاموعاااااة عيناااااة  مااااال ٪84.52مااااال املإحااااا  أأ الاااااسبور  ثلاااااوأ 
 .اإلناححي  عدد السبور و  نوعا  ما مل متوازنةوبالتايل فه  عينة  23،42٪

 :أدوات الدراسة -8-2

  :جلم  بيانا   الدراسة استعنا  قياسإ نفسيإ يتمثإأ يف ما يل 
" أولااااوم"وهااااو املقيااااام الااااسي اعتمااااد   .(Olweus)" داأ أولااااوم"مقيااااام املضااااايقة بااااإ األقااااراأ ا -

يااة واعتمااد نتائبااا يف بنااا  باارامج مفافسااة العنااف يف لقيااام ااااهرة املضااايقة بااإ األقااراأ يف املاادارم النروجي
وقااد متاا  حرمجتااا ماال طرفنااا لعاادم حااوافر  .املاادارم الاا  مت حبنيهااا ماال طاار  الساالطا  األمريفيااة يف مدارسااها

 . ويغة مرتمجة للمقيام ال  اللغة العربية
سا  لااادد مت اعتمااااد  لقياااام مساااتود حقااادير الااا (Rosenberg)" روزنااار "مقياااام حقااادير الاااسا  ا -

 .بوطا  مل جامعة اجلزائر  وهو مل حرمجة األستا.التإميس املتعرضإ ملضايقا  أقراهنم 

 (:School Bullying) مقياس املضايقة بني األقران -8-2-1

 فر حالياااا  اهااو مقياااام متاااو و  3949سااانة  (Olweus)" داأ أولاااوم"أعااد هاااسا املقياااام الباحاا  النروجيااا 
ياد بواساطة الر  انتقااؤ مت  وقادمل قبل يف البي ة اجلزائرياة  استعمالاوالسويدية م يتم  باللغة اإل ليزية، النروجيية

 Lamarsh center for research on)هاو مرباز البسا  حاوا العنافو " سماار " اإللفرتوص مل مرباز

violence and conflict resolution ) ياور "حااب  ملعهاد علام الانفس بامعاة "yorku  الفنديااة ا
 .Torento  "نطوطور "

بناا  مقياساا علار دراساتا الساابقة للسالو  العادواص لاألوسد يف السابعينا      يف "أولاوم" وقاد اعتماد
 3991ساااانة بعااااد  لااااك أدلاااال  ،3941باملاااادارم النروجييااااة ساااانة  ا  طالباااا (382222)لااااادراسااااتا املسااااسية 

علماا  أنناا   املقياام األوال  بناد يف( 52)عاوي  بندا (82) حعديإ  علر هسا املقيام لي  أوبك يكمل
  .استعملنا املقيام األول  يف الدراسة ا الية

ماال عاادة الجاباااا   باسلتياااارحاهاار بنااود هااسا املقياااام علاار خاافل أساا لة مقيااادة وحفااوأ الجابااة التلميااس 
 .حماور رئيسية ةوحدور هس  البنود حوا  إ . ممفنة
ماااااال  وحقاااااايس هااااااس  البنااااااود عااااااددا   .(9)، (1)، (8)، (1)، (5): ايااااااور األوا ويكاااااامل البنااااااود رقاااااام -

 .ليائي وأخفاا املضايقة ال  يتعري ها التإميس، حدبا ومفاأ وقوعها
 و حقايس هاس  البناود عاددا   .(31)، و(32)، (38)، (31)، (35):  ايور الثاص ويكمل البناود رقام -

مفااااأ حااادبا و  الضاااسايا،قاااراهنم مااال لياااائي وأخااافاا املضاااايقة الااا  يقاااوم هباااا التإمياااس املضاااايقوأ الزا  أ
 .وقوعها
لااا  هاااس  البناااود وحتع. (39)، و(39)، (33)، (32)، (9)، (4): يكااامل البناااود رقاااماياااور الثالااا  و  -

هم يف موضااوع وحاادلل  اسااتبابتهموماادد علمهاام، ( معلمااوأ، أقااراأ، أولياا  ) اسجتماااع باايي  املدرساا  و 
 .املضايقة يف املدرسة



 2102 – العدد الرابع -المجلد العاشر . …....….  ...................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 

 

 33 

 واجتاهاابمبااإلدس  باارائهم  الدراساةفهو يسمك ألفراد عينة  (52)لوارد يف البند رقم أما السداا املفتوع ا
مت  .التإمياس يف مدرساتهم كاهايعا ليال هاس  الاااهرة بماا أبثار علار فهام و  أعاننااالزا  موضوع املضايقة مماا 

ايتااود و لااك ماال حياا  التسلياال اإلحيااائ  و لياال  اسسااتبياأالجابااا  التإميااس حااوا باال بنااود  اسااتغإا
أمااا بالنساابة لفرضااايا  البساا  الاا  باااتم  .ساالوبا  املضااايقة يف املدرساااة انتكاااارماادد  استفكااا بغااري 

بدراسة مستود حقدير السا  لدد التإميس املتعرضإ للمضاايقة فقاد مت  ليال بناود اياور األوا مال املقياام 
وحانق   .يال للتفباد مال فرضايا  البسا نتاائج هاسا التسل واعتمااد( 9)و( 1)، (2)، (8)، (1)، (5)وه  

أي اإلجاباة عال سالم فياا حاس نقاا  ليا  " Likert type"البنود السالفة السبر عل طري  سلم ليفر  
  :يفوأ التنقي  بالتايلا يب و  التيار وف حعطر عإمة لفل بند 

 2":م حيدح  لك بتاحا منس بداية السنة الدراسية " - 
            3:     " إحدح  لك مرة أو مرح" - 
 5:  "( حاليا و مل قبل)أبثر مل مرة أو مرحإ " - 
 1:   "                   حوايل مرة يف األسبوع" - 
 8:   "                   عدة مرا  يف األسبوع" - 

خااهر ماال أننااا قمنااا بتطبياا  املقيااام علاار حإميااس مرحلااة التعلاايم املتوساا  بعااد ساابعة أوجتاادر اإلخااارة ال  
الجابااا  التإميااس حسااب مسااتويا  حعرضااهم  اسااتغإاال   ناااجلف بمااا .5221/5229الاادلوا املدرساا  

 اساتندناوقاد . لتسليال بناود هاسا املقياام" أولاوم"باعتبار أننا م نتمفل مل اسطإع علار طريقاة للمضايقة 
يقة علاار مدخاار أساساا  هااو يف حعريفااابم للمضااا اعتماادواباااحثإ آلااريل  و  "أولااوم"ال  مااا جااا  يف ألاااح 

 فال أ العناف الاسي ياتم اإلفيااع عناا سأ ( Roland ) "روسأ"و  "أولاوم"الزمل واملدة ال  يعتر بل مال 
    "لوفنكاااتايل" أماااا. مااارة يف األسااابوع وملااادة خاااهر علااار األقااال اسعتااادا مضاااايقة الس ال ا حااادح  اعتباااار 

(Lowenstein) لفااااال"و" مسيااااا "حاااااإ أأ بااااال مااااال  يف .يكاااااري ال  عناااااف حيااااادح طاااااواا ساااااتة أخاااااهرف"  
(Smith et Levan, ) يف هاسا أم  الياوم،باناا يسافسأ أفاراد عينتهماا ال ا ماا باانوا ضاسايا املضاايقة يف هاسا

 لااإا الفيااال أو (occasionnelle)بمااا يتساااد اأ عاال املضااايقة العارضاااة .الثإ ااا يف هااسا أم  األساابوع،
علاار  "ماارحإ أبثاار ماال ماارة أو"يل يياارحوأ باافهنم ضااسايا الثإ ا  ويعمااإأ علاار حوواالة عاادد التإميااس الااس

 .(Blaya:2002)األقل 
هاسا املوضاوع قاد رباز  علار نسابة حفارار التعاري لساالوبا   يف الدراساا معاام ومال جهاة ألارد فااأ 

  American)قادمتها اجلمعياة الطبياة األمريفياة  املضاايقة، ال  حووال  الحادد األلااح بفاروليناا اجلنوبياة

Medical  Association:2002)  عااادة "ماال التإمياااس وااارحوا بتعرضاااهم للمضاااايقة  (٪51)ال  أأ
ماااانهم وااارحوا بوقاااوعهم ضاااسية مضااااايقة  (٪9)أ ناااا  األخااااهر الثإ اااة الساااابقة يف حاااإ " غالباااا"أو " مااارا 

 :اعترناو علر أسام ما سب  فقد . "أبثر مرة يف األسبوع أو" فررةمستمرة ومت
 حضم التإميس السيل ورحوا بعدم  أقراهنم،ل طر  اااااااة مااااس غري املتعرضإ للمضايقاااااااة التإميااااااااأأ ف  -
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: البناود املرقماة ا يف بال البناود أي( 2)حعرضهم للمضايقة منس بداية السنة الدراسية و حيالوا علار درجاة 
  .9و 1 للبنديل رقم   ا فيها البنود الفرعية  9 ،1، 2، 8 ،1، 5

يف  "مدداتيم  لدددط مددال رت" تعااري اخلفيااف وحضاام التإميااس الااسيل واارحوا بتعرضااهم للمضااايقة ف ااة ال -
 .درجة (39و3)  وا اولإ علر اموع درجا  يرتاوع بإ البنود الستة املسبورة آنفا  

 "مداتيم ركثدا مدم مدال رت" ف ة التعاري املتوسا  و حضام التإمياس الاسيل وارحوا بتعرضاهم للمضاايقة  -
درجااة  (18و34)ا اواالإ علاار امااوع درجااا  حاارتاوع بااإ يف البنااود السااتة للمقيااام و ( قباال لوماا حاليااا  )

 .علر األبثر
  "اددوالي مددال  ددي األ ددبوا"حضاام التإميااس الااسيل واارحوا بتعرضااهم للمضااايقة ف ااة التعااري الكااديد و  -

( 12)اوع بااإ يف البنااود السااتة للمقيااام وا اواالإ علاار امااوع درجااا  حاارت  " دد ل مددااا  ددي األ ددبوا"و
 .درجة وأبثر

 :للمضايقةمستويا  مل حي  التعري  ةأربع ناوبسلك استصرج
 (2) للمضايقة مل طر  األقراأمستود عدم التعري  -
 ( 39ال   3مل ) للمضايقة    مستود التعري اخلفيف -
 ( 18ال  34مل) للمضايقة   مستود التعري املتوس  -
 (ا فو اااااااااافم 12) الكديد للمضايقة  مستود التعري  -

مدخاارابا ماال البنااود الفرعيااة  اسااتصراجال   عماادناأمااا بالنساابة للمضااايقة اجلساادية واملضااايقة املعنويااة فقااد 
 التساااامية بفمسااااا  جارحااااة،و  السااااصرية بطريقااااة غااااري سئقااااة،: اعتبااااارماااال املقيااااام، حياااا  مت  (9)للبنااااد رقاااام 

املضااايقة بساابب عإقااا  عاطفيااة ،بلهااا مدخاارا  و  األواال، املضااايقة بساابب العاار  أوو  التهماايش والعاازا،و 
مدخاااارا   اعتماااادناهاالتهدياااد ماااا  اإليااااسا  والرباااال والضااارا فقااااد  يف حااااإ أأ .للمضاااايقة املعنويااااة واللفايااااة

 .للمضايقة اجلسدية
 :املقياس  قياس ثبات -8-2-1-1

موعة مل حإمياس السانة بعد التيار ا  "أولوم"ا"  املضايقة بإ األقراأ"مت قيام معامل الثبا  ملقيام 
 .التااااب  لوسياااة اجلزائااارب ااار لاااادم يف قطااااع " العقياااد باااوقرة" توساااطة  الثانيااة والثالثاااة متوسااا  بطريقاااة عكاااوائية

مت حسااااااااا معامااااااال  باااااااا  املقياااااااام باعتمااااااااد معادلاااااااة . وحلمياااااااسة حلمياااااااسا   (15)التإمياااااااس ويقااااااادر عااااااادد 
قيمتاااااا مت التووااااال ال  معامااااال  باااااا   واباااااا  الااااا  حقااااايس مااااادد اسحساااااا  الااااادالل  ل ج" لفرونبااااااخاألف"
 .اجلزائرية البي ةعلنا نث  يف نتائبا يف جتالثبا   عالية ملاملقيام يتمت  بدرجة  يكري ال  أأمما  .(2،99)

 :املقياس صدق -8-2-1-2

  (Shortened bullying questionnaire، 1989) "املضااااايقة بااااإ األقااااراأ"مقيااااام  ااااا أأ 
 قمنا برتمجتا ال  اللغة العربية   عرضنا  فقد والسويدية فق ،  باللغة اإل ليزية، النروجييةفر امتو  "أولوم"ا
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، ملعرفااة (3)بامعااة اجلزائاار نسااانيةالعلااوم اإل بفليااةماال ايفمااإ وهاام أساااحسة يف ااااا علاام الاانفس  ةعلار  إ اا
 .كفلا املرتجم ال  اللغاة العربياةبكفأ ما ال ا باأ املقيام يقيس املوضوع السي ومم لقياسا ب احفاقهممدد 

رقااام :البنااود  بعااض علاارماال حياا  اليااياغة اللغوياااة مت الجاارا  بعاااض التعااديإ   مإحاااابم،ماال  انطإقاااو 
ال   اسااااتنادا  وضااااوع بناااود  و اليااااد  الاااااهري ب ياااز هاااسا املقيااااام لتم اساااتعماا   ،(39)، (4)، (9)، (3)

  .ايفمإموافقة 
 (:Self-Esteem) مقياس تقدير الذات -8-2-2

الاااسي يكااامل  (Rosenberg,1962) " روزنااار " بواساااطة سااالمللتلمياااس مي حقااادير الاااسا  العاااام و مت حقااا
ويياسك املقيااام باعطاا  قايم رقمياة لساالم . عباارا  ساالبة (2)عباارا  موجبااة و( 2)متمثلاة يف  بناود عكارة

، وحعفاس هااس  (3)  أوافا  بكادة، س(5) ، س أوافا (1) أوافا ، (8) أوافا  بكادة :متادرج للعباارا  املوجباة
وحساااوي الدرجااة الفليااة للتلميااس امااوع درجاحااا علاار مجياا  العبااارا  والاا  حاارتاوع . القاايم للعبااارا  السااالبة

 (.82)و( 32)قيمتها بإ 
 :ثبات املقياس -8-2-2-1

ياا  علاار لااا بطريقااة العااادة التطب الثبااا فقااد مت قيااام معاماال  " روزناار "بالنساابة ملقيااام حقاادير الااسا  ا
بب ار لاادم " العقياد باوقرة" بطريقاة عكاوائية مال حإمياس السانة الثالثاة متوسا   توساطة  التيارهاأفراد عينة مت 

الاا  حفياال بااإ التطبيقااإ األوا حلميااسا  وحلميااسة وباناا  الفاارتة الزمنيااة ( 11)ويقاادر عاادد أفااراد هااس  العينااة 
 .الثاص أسبوعإو 

عناااد  (2.92)باااإ التطبيقاااإ و حووااالنا ال  ارحباااا  قيمتاااا ( r) "بريساااوأ"ا اسرحباااا مت حسااااا معامااال 
ممااا يساامك لنااا بااالقوا أأ مقيااام حقاادير الااسا  املعتمااد يف البساا  يتمتاا  بدرجااة  (2.23) مسااتود الدسلااة
 .لنا بالو و  يف نتائج حطبيقا يف البي ة اجلزائرية الثبا  يسمكمناسبة مل 

 :صدق املقياس -8-2-2-2

 " روزناااااار "ووااااااد  حنباااااادي ملقيااااااام حقاااااادير الااااااسا  ا انسااااااباماملصتلفااااااة وجااااااود  بيناااااا  البسااااااوحلقااااااد 
Rosenberg,1962))  باوبر مسيا "مقارناة  قااييس ألارد مثال مقياام"(Cooper smith, 1967) 

 .(121ص5221:مقدم عبد ا في )  للمقيام" عل  بوطا "ويف الدراسة ا الية مت اسحتفا  برتمجة 
 :املعاجلة اإلحصائية -9

 :اإلحيائية التالية بسليل نتائج هس  الدراسة اعتمدنا األساليلت

النسااااب امل ويااااة و املعياريااااة،  واسحنرافااااا حقنيااااا  اإلحيااااا  الووااااف  املتمثلااااة يف املتوسااااطا  ا سااااابية، 
  ."بريسوأ"اسرحبا  ومعامل 

 (Anova one way)" " التبار  ليل التبايل األحادي املتمثلة يف  اسستدسيلحقنيا  اإلحيا  
 .(جامعة اجلزائر. )طاجإ سليمة.بوطا  عل ،  د.مسيل  رخيد،  د. د :ايفموأ ( 3)
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 والتباااار ملقارناااة املتوساااطا  فيماااا بينهاااا، (éShéff)" خااايف " التباااارعرفاااة الفااارو  ألبثااار مااال متوساااطإ و مل
 .بإ متوسطإ ملعرفة دسلة الفرو  " "

سااا معامال الثباا  والا  حعتماد علار  حبايناا  بناود   (Gronbach Alpha)فرونبااخ لمعادلاة ألفاا 
 .                                                   ارحباطها بتبايل الدرجا  الفلية للمقيام داملقيام ومد

 :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها -11

 :النتائج اخلاصة بالفرضية األوىل -11-1

 لللمضاايقة ماالتإمياس املتعرضاإ  لددمستود حقدير السا   حني هس  الفرضية علر وجود التإ  يف
 .املتعرضإ غري التإميسب مقارنةاملدرسة طر  أقراهنم يف 

سلتبار هس  الفرضية قمنا لساا املتوسطا  ا سابية لدرجا  حقدير السا  عند التإميس املتعرضإ 
سلتبار  ليل "  "  قمنا لساا قيمة  .للمضايقة  صتلف مستويابا وعند التإميس غري املتعرضإ

 "Shéffé"للفكف عل دسلة الفرو  يف درجا  حقدير السا  والتبار  (Anova)التبايل األحادي 
 :علر النسو الوارد يف اجلداوا التالية جوجا   النتائ للمقارنة بإ املتوسطا 

 (3)   تل سا ال
 لليتا لى مم راا األااان متغيا اليل اضيل اضيم اليلو طاا الحىابيى ل سجاا تل  ا ال اا  ف  الي

 اسحنرا  املعياري املتوس  ا سا  عدد األفراد مستويا  التعري
 1.99 13.23 98 غري املتعرضإ
 8.39 12.29 129 حعري لفيف
 8.33 54.83 23 حعري متوس 
 8.14 52.22 24 حعري خديد

 دسجاا تل  ا ال االساتق  ي ا ل اللى (Anova) نلاة  تحليل اللبا م األااد  (0)  تل سا  ال

متوس   مج املربعا  درجة ا رية لالتباي ميدر
 املربعا 

" قيمة  
 ةمستود ا لدسل ايسوبة

 موعا ا بإ 
 دالل ا موعا 

1 
841 

821،491 
4191،184 

312،113 
39،593 

9،421 222، 

 2،23داا عند مستود
    4422،283 849 ا موع

اا  ي تل  ا ال  ليخللر اليلاسناا تال اللى اإلاياةيى بالفىبى للساتق" Shéffé" اخلباسنلاة   (5) ل سا   ت ال
 بيم اللامي  غيا اليل اضيم تاللامي  اليل اضيم

 مستود الدسلة بإ املتوسطا  بمية الفر  املإح   املقارنااااا 
 اغري دا 2،142 2.91 خلفيفةا ملتعرضإ للمضايقة ا متوس  -غري املتعرضإمتوس  

 داا 2،224     **      5.12 للمضايقة املتوسطة املتعرضإ متوس  -متوس  غري املتعرضإ
 داا 2.225 **      1.23 املتعرضإ للمضايقة الكديدةمتوس   -متوس  غري املتعرضإ

 .2.23 املتوسطا  داا عند مستود أأ الفر  بإ ال يكري  **
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متوسااا  درجاااا  حقااادير الاااسا  عناااد التإمياااس غاااري تاااائج الفرضاااية األو   اااد التإفاااا  يف فيماااا يتعلااا  بن
ال  يااانصفض هاااسا . املتعرضااإ للمضاااايقة مقارناااة  توسااا  درجااا  حقااادير الاااسا  عناااد التإميااس املتعرضاااإ هاااا

بكاادة التإميااس الااسيل حعرضااوا  عنااد( 52)ال  التعااري للمضااايقة ويياال هااسا املتوساا   ازداداملتوساا  بلمااا 
 مقارنااااة  توساااا  "أبثاااار ماااال ماااارة يف األساااابوع"ال   "علاااار األقاااال ماااارة يف األساااابوع "  باسااااتمرار للمضااااايقةو 
لاإا " مارة أو مارحإ فقا " يف درجا  حقدير السا  لدد التإميس املتعرضإ للمضاايقة اخلفيفاة (12،29)

 املتعرضااإ للمضااايقة والتإميااسفاارو  يف مسااتود حقاادير الااسا  بااإ التإميااس وحاهاار هااس  ال .الساانة الدراسااية
بالنسابة  ا  لاة الحياائياها  قيماة دو  (9،421)ايساوبة  " "حي  بلغ  قيمة . ا  لة الحيائيااملتعرضإ د غري

 .(2.23)للمستود 
وعلر أسام ما سب  يتضك أأ التإميس املتعرضإ للمضاايقا  يتميازوأ بتقادير مانصفض للاسا  مقارناة 

بماا حباإ أأ درجاا  حقاادير . مماا يدباد واسة الفرضاية األو  للدراساة ا الياة. ا  بالتإمياس غاري املتعرضاإ بتاحا
حقاادير الااسا  لاادد التإميااس املتعرضااإ   درجا فااالااسا  فتلااف أيضااا بااإ اموعااا  التإميااس املتعرضااإ، 

إ للمضااااايقة املتوسااااطة أو للمضااااايقة اخلفيفااااة فتلااااف عاااال درجااااا  حقاااادير الااااسا  لاااادد التإميااااس املتعرضاااا
ملصتلااف املقارنااا  بااإ ا موعااا  األرباا  ماال حياا   "Shéffé" التبااار بمااا احضااك ماال لااإا .ديدةالكاا

بإ ا موعة ال  متثل التإميس غري املتعرضاإ للمضاايقة واماوع   داس   ا  هنا  فرق أأ ،درجا  حقدير السا 
منصفضااا  رجااا  حقادير الاسا  د متوسا وجاا  . واملضاايقة الكااديدة التإمياس املتعرضاإ للمضااايقة املتوساطة 

مقارنااااة  بماااااوع  التعااااري اخلفيااااف واموعااااة الغاااااري  التعاااااري املتوساااا  والكااااديد لاااادد حإميااااس امااااوع  
مدال  دي " ،"ركثدا مدم مدال رت مداتيم" ع  أأ التإميس بلما حعرضوا للمضاايقة مال طار  أقاراهنم . متعرضإ
لاديهم مقارنااة بالتإمياس غااري منصفضااا  ير الاسا  حقاد باااأبلماا    "ركثددا مدم مددال  دي األ ددبوا"أو " األ دبوا

 . املتعرضإ بتاحا  
أأ املضاااااايقة متاااااس وحاااااد ر بدياااااة يف الساااااري والنماااااو  (Limber:2002)"ليمااااار"ويف هاااااسا اليااااادد حدباااااد 

املدرسااا  والياااسة اجلسااادية للطفااال املساااتهد ، ليااا  أأ الوقاااوع ضاااسية  اسجتمااااع ، والعمااال، تالنفسااا 
يا  حقدير الاسا ، نسابة عالياة مال اسبت ااا والوحادة والقلا  جيعال الضاسايا مضايقة مرحب  بفضعف مستو 

. يتبنبوأ السهاا ال  املدرسة بما ييارحوأ بفففاار انتسارياة ويتمناوأ املاو  مقارناة بافقراهنم غاري املتعرضاإ
 لدددف "باحااادد املااادارم األسااارتالية أأ األطفااااا الاااسيل وااارحوا بتعرضاااهم للمضاااايقة  Rigby "رفاااي"ووجاااد 

 .للسياةو للدراسة ييرحوأ بتمنيهم للمو  و برههم  "ألال مال  ي األ بواا
حبدو لطرية مثال ماا هاو األمار بالنسابة  وعلر الرغم مل أأ سلوبا  املضايقة ال   دح بإ التإميس س

هرة اااس  الهبااهاتم   "ألاوم"للسوادح العنيفة ال  خاهدبا بعاض املادارم يف العاام بساد اة باوملبإ، الس أأ 
النباع والعواقب النفسية اخلطرية الا  حانبم عنهاا مثال الفكال املدرسا ، و لتف ريها علر املناخ الدراس ،  نارا  
وماال خماااطر هااسا . اسنتساااروساالوبا  عنااف علاار الااسا  مثاال  فقااد الثقااة يف الااسا أو مكااابل التغيااب، أو 

أل  يسااتقر بعماا  يف البنيااة النفسااية وااعوبة التففاال بااا  ، هااوااااهرة املضااايقة حساابباالضااغ  الرتابماا  الااسي 
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اليتدا لى . "يف سال الرابعاة عكارةعناا الحادد التلمياسا  عر  هسا ما و  (Débarbieux:2006) .لألفراد
شددديء ال لاندددي ألن ب ددد  الفددداي  حىدددون رنهددد  بدددا  اةددد ل ت  لىدددب  للددد   دددي اليلدددل مدددم ال دددي  

  األمدوس ت ررالد  رن تلوادر تيداا  يهدا كيدوسل خللد  رت شديء مدم تلد  بأشدياء لدي، لهد ال ييات 
"ً    ه اليتا لى ألنها ت اح ال  اإلنىان ب اح ال للت  رب ا

(5) 

 حإمياااس عيناااة البسااا  ساااتويا  حعاااريمقارناااة  درجاااا  حقااادير الاااسا   ويكاااري الرسااام البيااااص التاااايل ال 
 .مل طر  أقراهنمللمضايقة 

 اضيم تغيا اليل اضيم لليتا لىدسجاا تل  ا ال اا ل د اللامي  اليل  (3)الا   البياني سا  

 
 .لألمانة العلمية مت اسحتفا  بارا  التإميس بما عروا عنها بتابيا  دوأ حيسيك لأللطا  اللغوية( 6)

 :النتائج اخلاصة بالفرضية الثانية -11-2

مال  مياس املتعرضاإ للمضاايقةيف مساتود حقادير الاسا  باإ التإحني هس  الفرضية علار وجاود الاتإ  
سلتبااار هااس   .التإميااس املتعرضااإ هااا يف أمااابل ألاارد ماال املدرسااةب مقارنااةيف قاعااة الاادرم  طاار  أقااراهنم

باإ متوسااطا  درجااا  حقادير الااسا  للتإمياس املتعرضااإ للمضااايقة "  "الفرضاية مت حساااا قيماة التبااار 
 :النسو الوارد يف اجلدوا التايل وجا   النتائج علر. دالل القسم والتإميس املتعرضإ ها لارج القسم
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 (2)   تل سا ال
 ليل اضيم خاسا اللى  تداخل اللى تل  ا ال اا  ف  ا دسجااليلو طاا داللى الساتق 

 مستود الدسلة " "قيمة املعياري اسحنرا  املتوس  ا سا  عدد التإميس مفاأ املضايقة
 داا عند مستود 2.25 1،99 12،99 398 لارج القسم 
 2.23  8.51 54،95 585 دالل القسم

     831 ا موع
 838= درجا  ا رية 

وجااود فاار  داا يف مسااتود حقاادير الااسا  بااإ التإميااس أمااا فيمااا يتعلاا  بنتااائج الفرضااية الثانيااة فقااد  باا  
ارج القساام و لااك عنااد املتعرضااإ للمضااايقة ماال طاار  أقااراهنم يف القساام مقارنااة بالتإميااس املتعرضااإ هااا لاا

هااسا  يكااريو . ا  الااة الحيااائيدهاا  قيمااة و  (2،25) ايسااوبة"  "وقااد بلغاا  قيمااة  (2،23)مسااتود الدسلااة 
يفوأ مساتود حقادير الاسا  لاديهم منصفضاا مقارناة باملتعرضاإ لاارج  املتعرضإ دالل القسمال  أأ الفر  
مااال اماااوع عيناااة  (831)القسااام هاااورج لاااادالااال و علماااا أأ عااادد التإمياااس املتعرضاااإ للمضاااايقة  .القسااام
مما يادا علار  قا   الفرضاية الثانياة للدراساة  .(98)نا مت حس  التإميس غري املتعرضإ وعددهم ألالبس  

ا الياة ال  يتضااك جليااا أأ حااوادح املضااايقة الاا  حقاا  باإ التإميااس يف قاعااة الاادرم حااد ر ساالبا  علاار مسااتود 
ورغااااام أأ . مقارنااااة باملضااااايقا  الاااا  يتعرضااااوأ هااااا لااااارج القساااامحقاااادير الااااسا  لاااادد التإميااااس الضااااسايا 

الدراساا  املصتلفاة م حربااز علار مكافل املضااايقة دالال األقساام الس أأ الدراسااا  الفندياة أخااار  ال  أأ 
بماااا حووااال  مااال (.٪91،92)ويف القسااام بنسااابة  (٪48،52) ااادح غالباااا  يف السااااحة بنسااابة  املضاااايقة
أأ معاااام املعلماااإ س يتياااوروأ و س يدمناااوأ أأ املضاااايقة أمااار جااادي  ماااإ ال للمعلموجاااا  اساااتبياألاااإا 

ومحاياة التإمياس الاسيل جيادوأ  لاسلك س يقوماوأ بالتادلل ووضا  حاد هاس  السالوبا  . أقساامهم لطري يفو 
 (. Bidwell.Noelle :1997 ). وعوبة يف الدفاع عل أنفسهم

و أاملطعااام أو  املدرساااة،غالباااا  يف سااااحة  حقااا  بتااادائ اسأأ املضاااايقة يف  ألااارد دراساااا  يف بماااا حباااإ 
بمااا  .الاادرمقاا  غالبااا  يف قاعااة ي   يف مرحلااة التعلاايم الثااانويإحااإ أأ هااسا النااوع ماال املكااف يف األروقااة،

يف قاعاة  غالباا  وهاو مكافل يتلقاا  التإمياس يومياا   استسضاار احضك أأ الكتائم ه  نوع مل العناف الاسي مت 
 .(Blaya et Hayden:2001) .   العناية املباخرة للمعلم الدرم رغم وجودهم

الأ ما حوولنا الليا مل لإا الفرضية الثانية أ ار انتباهنا ال  عامل مل العوامل املهماة يف سالو  املضاايقة 
نبهااا  بعااااض وقاااد . الحباااا  سااالوبا  املضاااايقة القسااام يف حكااابي  أو رفقاااا أمهياااة دور املعلااام وأيضاااا  وهااا 

ماال غااريهم التإميااس الااسيل جيتهاادوأ ويسااتبيبوأ للمتطلبااا  املدرسااية قااد يتعرضااوأ أبثاار  أأ ال  الدراسااا 
 "بإياا"ال  أخاار  حتميز  ناخ دراس  معادي للمدرسة وللعمل املدرس ، ال  دارم امليف  ملضايقا  الرفا 

(Blaya:2002) وأ غالباا  سيل حيساواملكااربة الوجدانياة الزا  الضاسايا الا اسساتماع ةال  أمهي هسا السيا  يف
ا  ااار لياا يزيااد الطاإ بلاة ماال حيا  الباملكاافل والتعار   اسعارتا فانقي التفاار  و  .بعادم حفهام ا لااريل هام

 .التإميسحرتبها املضايقة يف نفوم هدس   ال  ةالسي 
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 أأ معاااااااام التإمياااااااس يف القسااااااام واعااااااااوأال   (Salmivalli:2004) "ساااااااالمفايل" هاااااااسا وقاااااااد أخاااااااار 
املعادياة هاا فااأ العدياد مانهم يقوماوأ بافدوار حكااب   اجتاهاابموع حاوادح املضاايقة ورغام حاضاروأ عناد وقاو 

حااوا آ اااار املضااايقة علااار مساااتود  الدراساااا بماااا طرحاا  مكااافل ناادرة  .أبثاار مماااا  ااب  سااالو  املضاااي 
 . القسم

غااري  الأ عاادم الحسااام التلميااس باسرحياااع و األماال يف القساام رغاام حضااور املعلاام يكااري ال  مناااخ دراساا 
الجياااا  وغاااري مكاااب  علااار الرتبياااز واسهتماااام باااالتعلم و لاااك بسااابب القلااا  واخلبااال واخلاااو  مااال التهديااااد 

ومال ناحياة  .واسرحبا  وعدم الوغا  املعلم ملكابل التإميس وعدم اهتماما  ا حيدح يف قساما لاارج الادرم
ضاااايقة ال  يطلاااب اااااهرة املأ يف املدرساااة الزا  و الراخااادالااادور الااسي يلعباااا عااال  حفكاااف هاااس  الدراساااةألاارد 

الناااحج عاال مهاااا واإلعاادم وجااود قااوانإ وااارمة ملعاقبااة الفاااعلإ،  بسااببحقاادمي النيااائك التإميااس التاادلل و 
بمااا أأ غياااا حاادلل املعلمااإ لوضاا  حااد للمضااايقة يف . والنيااا  التإميااس الزا  محايااةاملااراقبإ املساادولإ و 
 .ومرحيا   آمنا   حعليميا   يس وس يهي  هم حميطا  للفوضر واألووا  املزعبة يد ي التإمو القسم، 

دالااال للمضاااايقة  حوزياا  درجاااا  حقااادير الاااسا  عنااد التإمياااس املتعرضاااإ ال  البيااااص التاااايلرسااام ويكااري ال
 .   املتعرضإ ها لارج القسمالقسم والتإميس 

 (6) الا   البياني سا 

داخل تخاسا اللى  دسجاا تل  ا ال اا ل د اللامي  اليل اضيم لليتا لى 

  مكان التعرض للمضايقة 
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 :النتائج اخلاصة بالفرضية الثالثة -11-3

يف مساااتود حقااادير الاااسا  باااإ التإمياااس املتعرضاااإ للمضاااايقة  حاااني هاااس  الفرضاااية علااار وجاااود الاااتإ 
"  "التبااار  وسلتبارهااا مت حساااا قيمااة .التإميااس املتعرضااإ للمضااايقة اجلسااديةب مقارنااةاللفايااة واملعنويااة 

بااإ متوسااطا  درجااا  حقاادير الااسا  للتإميااس املتعرضااإ للمضااايقة النفسااية واللفايااة والتإميااس املتعرضااإ 
النساو وجاا   النتاائج علار . للمضايقة اجلسدية، وهسا بعد استصراج هسيل النمطإ بواسطة النساب امل وياة

 :الوارد يف اجلداوا التالية

 (2)ال  تل سا  
 .نسىيى/ ل يفى ت   نيط اليتا لى  جى  ى توز   ر ااد ا

 النسبة امل وية التفرار و  املضايقة
 ٪82 349 مضايقة جسدية

 ٪81.92 392 لفاية/مضايقة نفسية

  145 ا موع
 (1)   تل سا ال

 ىو ى تاليل اضيم لليتا لى ال ى  تل  ا ال اا  ف  اليل اضيم لليتا لى الي ف دسجااليلو طاا داللى الساتق 
 مستود الدسلة " " قيمة املعياري اسحنرا  املتوس  ا سا  عدد التإميس املضايقة و 

 عند  غري داا 3،19 8،59 12،22 349 مضايقة جسدية

 2،23مستود   8،54 59،19 392 مضايقة معنوية
     145 ا موع

 142=درجا  ا رية
ساتود حقاادير الاسا  بااإ التإمياس املتعرضااإ للمضااايقة فارو  دالااة يف مم حكار نتااائج الفرضاية الثالثااة ال  

وهاا  قيمااة ليساا  ( 3،19) ايسااوبة " "املعنويااة والتإميااس املتعرضااإ للمضااايقة اجلساادية، ال  بلغاا  قيمااة 
فارو  دالاة يف مساتود حقاادير حكار ل وباسلك حنفا  هااس  النتاائج واسة هاس  الفرضاية حياا  م .الحياائيةلاة اد

فالتلميااس الاااسي  .ميااس املتعرضاااإ للمضااايقة املعنوياااةعرضااإ للمضاااايقة اجلساادية والتإالااسا  بااإ التإمياااس املت
الاسي يتعاري للكاتم  التلمياسالا  يتاف د هباا يتاف ر بانفس الدرجاة ا أو الربل والتهدياد يتاف د و يتعري للضر 
علاار املاادد  با  ااار النفسااية للمضااايقة اهتماا األلاارية الاا   ولفاال الدراسااا . باأللقاااا ابااسنتواإلهانااة وال

التهمايش ها  مال أخافاا  باأللقااا هباد  الساصرية والنباس أو سباانتالقيري والبعيد، وجاد  أأ الكاتائم وال
التسادح هباا فهام يفقادوأ  قاتهم بفنفساهم،  أو ييعب علر الضاسايا فهمهاا  حي  املضايقة األبثر اليإما  

باااإ أأ التإمياااس  األ لوسابساااوأ بمااا ح.ا لااريل وينطاااووأ علااار  واهنااام جياادوأ واااعوبا  يف التوجاااا حناااوو 
 (Walker)"ولفاار"ويعتاار .(Blaya :2002) .حقيقيااا   ويعترونااا عنفااا   باأللقاااا  سبااانتأخااد حااف را بال

رر ااإل سا وضاو ، واسحنطاا لتعاب، ل مل األخفاا املدديةباأللقاا  سبانتالنفس  وعزا الضسية وال اسعتدا 
 .(Su_Jeong.Kim:2004)للضسية  والنفسية وي ببري يف اليسة العقليةامعن
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ورغااام أأ فرضااايتنا م حتسقااا  الس أنناااا ملسااانا مااال لاااإا حعباااري حإمياااس عيناااة الدراساااة أأ املضاااايقة اللفاياااة 
 .واملعنوية حد ر سلبا  علر معنويا  التإميس وحرت  انطباعا  سي ا  وقد حفاوأ حااجزا  أماام طموحاابم املساتقبلية

خاعور بالعزلاة والوحادة و وجارع باالفإم ياددي ال  ماري نفسا ،  معنوياا      البعض بفهنا خا   ماد  بما ووفها
وجتااارع  اإلنسااااأفهااا  حيااادم ، يتسااابب يف امللااال مااال العااايش وعااادم اإلحساااام بقيماااة الاااسا و  وفقاااد الثقاااة،

حاددي ال  و  والكاعور بالفكال، اسطم نااأجتلاب الفار  وعادم و  ،اسرحباا حتسبب يف العزلة واخلاو  و و  القلب،
بماا حاددي ال  بار  الدراساة  .لفاباة واإلحساام بعادم الفائادة وها  أواعب فارتة يف حيااة التلمياسدوامة مل ا

 :بما حعر حلميسة مل عينة الدراسة يف سل اخلامسة عكرة  .وعدم القدرة علر مواولتها
اليتدا لى  ددي رمددا  ددلبي بالفىددبى للللييدد  ايددث رنهددا تدد ثا بدده نسىدديام ميددا  حبطدده ت    لدده  ظدد ا " 

ط تالخوا رايانام تال ييا ان كان  يلد   لد ل نسىديى تيف ده مدم الد  اا  دم نسىده تال دييا باالنحطا
ظدددا ال  ي دددم رن تحطددد  ان كاندددن اليتدددا لى مدددم رددداا رتالد غيدددا ملخللددديم رت الدددف بفددداا ت ددد ه ال

تب دد ه  ددم    دده تلدددو كانددن اليتددا لى  ددي رمددا اليظهدددا رت ال دداك تر فددي بهدد ا رن  ظدددل  ت   الللييدد 
 "  لبا ه ت كامهاللليي  بىب
الرابعااة هاا  يف ساال و . للااتصلي ماال  لااك اسنتسااارواارح   بعااض التلميااسا  بتمنيهااا للمااو  و  بمااا
الةلدى،  ظليدون، رنا الا كا ن   ه الد نيا مدم شد ل اليهدا  دي الي س دى ت دون الي املدى غيدا " :عكرة

رن ربلدف  دي  د ه  اليدوا  لدف ىبون الت ساء كا دن  د ه الد نيا بظد ل ت رندا الدا رتيفدف ت  نت ظليو 
 ."الظاليىال نيا 

 فاال ملساها بسااهولة باعتبارهااا غااري  ويف هاسا الياادد  فننااا القاوا باافأ آ ااار املضااايقة املعنوياة والنفسااية س
فهااا  جاااروع . أهناااا مساااببة ل سااا ة اسنفعالياااة" فليساايا"مرئيااة ومااال الياااعوبة  فاااأ التعباااري عنهاااا ال  وجاااد  

ضااسايا اإلسااا ة اسنفعاليااة  يلااوأ ال  جتنااب  اافها وسساايما األطفاااجتعاال ماال اليااعب ابتكاا ةدالليااة نفسااي
فتاف ري اإلساا ة اسنفعالياة علار امال البناا  النفسا  لضاسايا التعاري هاا   الفكف عنها أو التسدح بكافهنا

س يقاال لطااورة عاال حااف ري اإلسااا ة البدنيااة أو اإلسااا ة اجلنسااية أو اإلمهاااا باال قااد يفااوأ أخااد لطااورة ال  أأ 
عال ) ريها يطاا بياورة لاواة حقادير الطفال لساحاا وواورة الاسا  لادد الطفال والففاا ة اسجتماعياة لديااحف 

 (.5225 :حممد السعيد أبو حإوة
 :النتائج اخلاصة بالفرضية الرابعة واخلامسة -11-4

مال  درجة حعرضاهم للمضاايقة السبور واإلناح مل حي  حكري هاحإ الفرضيتإ علر وجود التإ  بإ
وللتسقا  مال واسة هااحإ  .، بماا حوجاد التإفاا  بينهماا يف درجاا  حقادير الاسا ر  أقاراهنم باملدرساةطا

بااإ متوسااطا  درجااا  حعااري الااسبور واإلناااح للمضااايقا  ماال "  "الفرضاايتإ مت حساااا قيمااة التبااار
رد يف وجااا   النتااائج علاار النسااو الااوا. وبااإ متوسااطا  درجااا  حقاادير الااسا  لفاال منهمااا طاار  أقااراهنم،
 :اجلداوا التالية
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  (9)  تل سا ال 
 لليتا لى  ف  ال كوس تاإلناث دسجاا الل ا ليلو طاا داللى الساتق 

 مستود الدسلة " "قيمة  املعياري اسحنرا  املتوس  ا سا  عدد التإميس اجلنس
 2،23مستود  عند داا 5،534 9،11 32،21 522  بور
   4،29 4،31 531 الناح
     831 ا موع

 838=درجا  ا رية 
 (14)   تل سا ال

  كوس تاإلناث اليل اضيم لليتا لىتل  ا ال اا  ف  الدسجاا ليلو طاا داللى الساتق  
 مستود الدسلة " "قيمة املعياري اسحنرا  املتوس  ا سا  عدد التإميس اجلنس

 غري داا 2،45 8،52 59.23 522  بور

   8،15 59،92 531 الناح
     831  موعا

 838=درجا  ا رية 
للاسبور أباار  للمضااايقة بالنسابةالتعاري  حكاري النتاائج املتعلقااة بالفرضاية الرابعاة ال  أأ متوساا  درجاا  

وبالتاايل جاا  الفاار  داس  (5،534)بااا لادد اإلنااح حياا  قادر الفار  بينهماا  درجاا  التعااريتوسا  ممال 
بور يتعرضااوأ أبثاار للمضااايقا  ماال طاار  أقااراهنم باملدرسااة  عاا  أأ الااس . (2،23)الحيااائيا عنااد مسااتود 

وهااااس  النتاااائج جاااا   مدباااادة للفرضاااية الرابعااااة  يف حاااإ حكاااري النتااااائج املتعلقاااة بالفرضااااية  .مقارناااة باإلنااااح
أأ متوساا  درجااا  حقاادير الااسا  للااسبور متقااارا جادا ماال املتوساا  املوجااود لاادد اإلناااح حياا   اخلامساة

 عاا  أنااا س حوجااد فاارو  جنسااية ماال  .ا  و هاا  قيمااة ليساا  دالااة الحيااائي (2،45) قاادر الفااار  بينهمااا ا
وبالتاايل م حتسقا  الفرضاية اخلامساة للدراساة حي  مستود حقدير السا  عند التإمياس املتعرضاإ للمضاايقة 

 .ا الية
نتاااائج بعاااض  ضاااايقة أبثااار مااال اإلنااااح و لاااك يتفااا  مااا املالاااسبور يقعاااوأ ضاااسية  ووفقاااا  ملاااا ساااب  فااااأ

 ةالااااسبور للمضااااايقالاااا  بكااااف  عاااال حعااااري و  3993يف ( Slee Rigby,) "ساااال "و "رقااااي"الدراسااااا  ا
أأ  3949يف (Omoore, Hillery)" هلااااري"و "أومااااور"أبثاااار ماااال اإلناااااح، بمااااا وجااااد الباحثاااااأ 

 .(Bidwell:1997)فق  مل البنا    (٪2،1)مل األوسد يتعرضوأ غالبا  للمضايقة مقابل  (35.22٪)
ال  أأ الاااااسبور واإلنااااااح يساااااتوياأ يف درجاااااة التعااااااري  (Mellor)" ملااااااور"د حووااااال ومااااال جهاااااة ألااااار 

أأ األوسد أبثاااار اسااااتهدافا   "ألااااوم"بمااااا وجااااد  (Mellor;1990) .للمضااااايقة لااااإا مسااااارهم الدراساااا 
للمضااايقة مقارنااة بالبنااا  ولاوااة يف ماادارم التعلاايم الثااانوي ولفنااا لفاا  اسنتبااا  يف نفااس الوقااا  ال  أأ 

نكااار اسخااااعا  واألبا ياااب، التإعاااب  لثااار حعرضاااا  ألخااافاا املضاااايقة غاااري املباخااارة واخلفياااة مثاااالبناااا  أب
    .(Olweus; 1993) بيداقا  ا لريل
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أماااا بالنساااابة لبي تنااااا اجلزائريااااة فيبااادو ماااال الضااااروري اسهتمااااام بالاااسبور الااااسيل يتعرضااااوأ للمضااااايقا  وس 
اإلنااح يعارأ أبثار  عال خاعورهل فمثإ  د ، اخلبلييرحوأ هبا ألسباا أوأللرد ملساعدبم علر جتاوز 

وآرائهال حاوا موضاوع املضاايقة مقارناة بالاسبور الاسيل يفضالوأ اليام  أو مواجهاة هاس  الاااهرة بطاريقتهم 
ضاااوأ للمضاااايقا  مااال طااار  أقاااراهنم سخيتلفاااوأ يف درجاااة حقاااديرهم فالاااسبور واإلنااااح الاااسيل يتعر  .اخلاواااة
 .قا  مااال طااار  أقاااراهنميتااافملوأ مثااال اإلنااااح ولفااانهم أبثااار عرضاااة للمضاااايال أ الاااسبور يتاااف روأ و  .لاااسوابم

فابعض التإميااس الاسبور س يياارحوأ بوقاوعهم ضااسية للمضاايقا  ماال طار  زمإئهاام إلحساساهم باخلباال 
: والعااار و عاادم  قااتهم يف الراخااديل و لااك مااا ياهاار يف حعبااري أحااد التإميااس ماال لااإا الجابتااا عاال املقيااام

 فدد   زميددل لددي . س ددى  ددي كددل  ددوك ل فددي لدد  رت ددا  لأ انددى ال اساددى رت التددا اليتددا لى  ددي الي"
 ". ل ا  لأ انى كل  وك ت و ال   با اليلى  م سر ه  ي   ه األتساق

 :اخلالصة -11

 أأ الدرا  الضااي  يف خاااصي واااام  الدرا  الضاااي  يف خااصي يبفااا  ،الس استطاعة الناااام مجيعااا  االأ باا"
والأ املتعاطف وحد  قادر علر سار آرا   لاوا   حعاطفيا   القل  يتطلب موقفا   مل أعراي األم أو يبدي أيا  س

التإميااااس الااااسيل يعااااانوأ ف (129ص :3993أسااااعد،  البااااراهيمميصائياااال ) "ا لااااريل واستفكااااا  معانااااابم
وبالتاااايل متثااال  .ماال رد فعااال املعتااديل لوفاااا  معانااابم بااافملهم و  دائمااا   مضااايقة زمإئهااام و رفاااقهم س ييااارحوأ

ماال املكااابل املدرسااية اخلطاارية غااري املعاارت  هبااا يف التكااري  املدرساا   وبا  املضااايقة بااإ األقااراأ مكاافإ  ساال
 املدسسااا  يفالدراساا  واملناااخ التسياايل وعلاار للتإميااس،  اسجتماااع الاا  حاانعفس علاار التوافاا  النفساا  و و 

ا  املضاايقة وحقادمي خاهادا  عاال ابادا  آرائهام الز بلتإمياس لقاد مسسا  هاس  الدراسااة ل. التعليمياة بيافة عاماة
يف األروقاااة ولاااارج أو  القسااام،يف أو السااااحة،  ، أو يفيف املرحااااي مدرساااتهم يف  مضاااايقة وقعااا حاااوادح 

وي غااري آماال ألهنااا مفااأ خاابيا بالغابااة حياا  القاا مدرساتهم مفانااا   ال  اعتااروا .املدرساة وم يسااتطيعوا التاادلل
سيل ايقوأ ويضااااااربوأ التإمياااااس اجلاااااادد والضااااااعفا  الاااااايضاااااا األبااااار ساااااانا  يفبااااال الضااااااعيف وحياااااا  األقويااااااا  و 

لتإميااس املضااايقة بفهنااا حعااسيب التإميااس غااري لبمااا ووااف   .لبااإ  و  لوفااا   عاال أنفسااهم يسااتطيعوأ الاادفاعس
هم، جاارع مكااااعر والساااصرية و الكااتم، و  والضااارا، جارحاااة، والكاابار،القااادريل علااار محايااة أنفساااهم بفلفااا  

و حدور هاس  املضاايقة غالباا  .النقالةاملصدرا  والغرا  والسبائر وسرقة اهواحف لكرا   اسبتزازو  الربل والتهديد
قااااامتهم، أو  رللقهاااام، أو قياااا ةلباسااااهم، أو وااااور  ة، أو طريقاااامفقاااارهم، أو يااااتمه حااااوا عيااااوا الاااابعض أو

 .اخل.. أمهمأو ، مأولهم، أو عائإب
ندد سي  يهددا ليىددن م انددا  مفددا الي س ددى اللددي " :الثالثااة عكاارةحياارع حلميااسة يف ساال  ويف هااسا املعاا 

مددم   لللاميد  الدد  م   دد تن صدد وبى  ددي الدد  اا  ددم رنسىدده  رت الددف اخبدداس رادد  مددا بيددا  حدد ث لهدد
 ."مم ته   اا اللامي  ال  م  تا لونه  متا لاا خو ام 

الا  حساببها املضااايقة  ا الاة النفسايةعلار ضارورة مسااعدة التإميااس املتعرضاإ بسابب  بماا أباد التإمياس
عال  عار وقاد .املافز حاجتهم للتفريغ ومواجهة اخلبل واخلو  السي يكل بال حمااوسبم للصاروج مال هاسا و 
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اليتا لى  ي شيء  د ل  الظدخو ت     ده ت دو ":باحدد املتوسطا الرابعة عكرة  حلميسا  يف سل  لك
 ." فل  مم تامي  ال رخاق له  ترسجو رن  ىا  تا   الء اللامي 

 :فل حلصيي أهم نتائج الدراسة فيما يل ويف هسا اليدد  
ماااال التإميااااس فماااال . أأ سااالوبا  املضااااايقة منتكاااارة وباااادرجا  متفاوحااااة يف ماااادارم التعلاااايم املتوساااا  -
حقا  يف قاعاا  ماا غالباا   ها و ومنهم مل يتعري ها أبثر مل مارة يف األسابوع  أسبوعيا  و ها باستمرار  يتعري
 ال  را لاالزا  الابعض  أحياناا   خديدةحفوأ لبعض و ا الزا  ماأ واملفاألفيفة وغري متفررة يف الز  فه . الدرم

 .بيفة منتامة ومستمرة طواا مزاولتهم للمدرسة ها أسبوعيا   يتعرضوأ
بلمااا   أأ مسااتود حقاادير الااسا  لاادد التإميااس املتعرضااإ للمضااايقة ماال طاار  أقااراهنم يفااوأ ضااعيفا   -

أأ التإميااااس املتعرضااااإ للمضااااايقة خيتلفااااوأ يف مسااااتود مضااااايقة و بالتااااايل  بااا  للاخاااتد مسااااتود التعااااري  
 .  حقديرهم لسوابم عل التإميس غري املتعرضإ

العناف اللفاا  واملعناوي مثال الساصرية والتسامية بفمساا  جارحاة  يفأساساا  حاهر املضايقة باإ األقاراأ  -
اإلخااااعا  وهااا  ناااوع مااال  وحااارويجومد ياااة واملضاااايقة الزا  العإقاااا  العاطفياااة حيااا  حتمثااال  ماااثإ يف نكااار 

فها  مال األخافاا الباارزة  اسبتازازأما الربال والضارا والتهدياد و .رئية غالبا  املغري  وغري املباخرة  اسعتدا ا 
 .يف الوس  املدرس منتكرة بإ التإميس  ده  األلر اجلسدي بإ التإميس و  لإعتدا 

فمهمااا  .التإمياسيبتهااا واحادة علار مسااتود جسادية فنت أممعنويااة  ساوا  بانا  املضااايقة أأحباإ  بماا  -
لسا  هبام فااأ ح  الا اإلساا ة اسنفعالياةي ها التإميس مل طر  أقاراهنم و ال  يتعر  اسعتدا ا بان  طبيعة 

يف ا لااريل مماا يزعاازع حياورابم الزا  املسااتقبل  النفس و با لاك ياددي هباام  ال  اإلحساام بالفكاال وفقاد الثقااة 
أحياناااا  يلاااوأ وأ لتبناااب األ د و ينعزلاااو واألمااااأ يف مااال حياااي  هبااام مااال الراخاااديل يفقااادوأ األمااال و وا يااااة، 

 .للهروا مل املدرسة والوضعيا  املدملة وبل  لك حيدح يف وم  رهيب
أأ التإميااس الااسيل يتعرضااوأ للمضااايقة ماال طاار  أقااراهنم يف القساام يتسااموأ بتقاادير ضااعيف للااسا   -

أيضااا الزا  أمهيااة دور املعلاام و  انتباهنااو هاس  النتيبااة حثااري .رج القساام مقارناة بالتإميااس الااسيل يتعرضاوأ هااا لااا
 .سلوبا مل ال هسا النوع القسم يف حكبي  أو الحبا  رفقا 

وهناا  فال البسا  عال العوامال و . اإلنااحأقاراهنم أبثار مال ا  أأ التإميس السبور يتعرضاوأ ملضاايق -
قااد يفااوأ موضااوع دراسااة  ك، و لااة مقارنااة باإلناااحلمضااايقلضااسايا الااسبور غالبااا  الااارو  وأسااباا وقااوع 

 .مستقبلية
 :مقرتحات الدراسة -12

انطإقا  مل نتاائج الدراساة قمناا بتقادمي بعاض املقرتحاا  الا  قاد حفاوأ  ا  قيماة حربوياة الرخاادية وقائياة 
باارامج عماال  لفائاادة املهتمااإ بقضااايا العنااف املدرساا  سااوا  ماال الناحيااة الرتبويااة السياسااية أو العلميااة لوضاا 

 .منهاوحدلل مل أجل معاجلة املكابل السلوبية يف مدارسنا 
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ة ياامجاعبطريقااة واارحية مبنيااة وقااوانإ جتعاال املدسسااا  الرتبويااة  واضااسة،حربويااة  قواعاادالنكااا   -16-1
ساالو   مثاالحاادود وااارمة بالنساابة للساالوبا  غااري املقبولااة حإميااس،م  وضاا  ومطبقااة علاار اجلمياا  راخااديل و 

 .هس  القواعد الرتا قاع العقوبا  الإزمة يف حالة اليو املضايقة 
 مال الدارة وأسااحسة ومسااعديل حرباويإ  علر التإمياس يف املادارمإمكرفبنا  برامج حفوينية لل -16-6

عدوانياة ال تهاا طبيعوفهام   ااهرهاا اخلفياة اجلسادي أو واملباخار أملضاايقة بطابعهاا ا سلو بقيد التعر  ال  
 .سرتاحيبيا  املناسبة ياربتهااملضرة وحعلم اإلو 

مواجهاة هاس  الااااهرة ومسااعدحا علار املتعاري للمضااايقة العطاا  األولوياة واسهتماام بالتلمياس  -16-3
ل املضاايقة اومرافقتاا أ ناا  مواجهتاا ملكفا  الراخديلسسيما مل طر  ا لريل لا و م ادعمل  ااملا حيتاجك ا ل

 سانة وزماإؤ ( Naylor et all) "نيلاور"حكاري دراساة قاام هباا بال مال ال . وحسليسا باإلسرتاحيبيا  املناسبة
 (٪9)و يتسملوهنااا  ماانهم يتباااهلوأ املضااايقة أو (٪59)أأ  (38و33)حااوا مااراهقإ يف ساال  5223

بالبسا  عال ا ماياة مال  اسجتماع السيا   استغإاحياولوأ  (٪2)ضد املعتديل و منهم ينتقموأ جسديا  
 (٪9)و لإنتقاامخيططاوأ ( ٪5) يتبنباوأ املعتاديل،( ٪2)دوأ اللباارهم باملضاايقة، طر  األقراأ ا لاريل 

 .(Limber:2002)  .ييرحوأ بفهنم س يقوموأ بك   ملواجهة هس  املضايقة
ومساعدبم علر اخلاروج مال وامتهم  مال  يف املدارم واملعنوي للتإميس  األمل املادي  قي  -16-0

وا ااوار وحقباال  وحكاابي  أساااليب املناقكااة  املتعرضااإ ملضااايقا  أقااراهنم، سلااإا التففاال اجلماااع  بالتإمياا
رأي ا لاار وحكااابي  التعااااوأ باااإ التإمياااس وحكااابي  اليااداقا  باعتبارهاااا واقياااة ضاااد مكاااابل التوافااا  الااا  

ا ماياة مال بال أخافاا أأ اإلحساام بااألمل يف املدرساة و " ألاوم" اعتارفقاد  .املتفاررة اسعتادا ا حسببها 
ألوا  قاد وقا  الرملاأ الساويديف  .للطفلوأساس   د قراط واملضايقة واملطاردة ه  ح   واسضطهادلالم ا

علر قانوأ يني علار ضارورة محاياة الطفال مال املضاايقة لاإا مساار  الدراسا  واحبعتهاا  (3998) سنةمرة 
 .) ( Fontaine:2003. البلداأيف  لك العديد مل 

الساصرية والتباريك واهماز و  اسحتقااراإل سا و  بال أخافاا  نا  سليم  اعتماد أسلوا حربوي  -16-5
 أ ا فا  علر مستود عايل لتقادير الاسا  لادد  املاراهقإ يعتار أسالوبا  أل لك و  .الزا  التإميس وفيما بينهم

هااام النماااو ج األوا الاااسي و سسااايما املعلماااإ و ولاواااة أأ الراخاااديل   .ومااال اليااادما  اسحنااارا مااال  واقياااا  
تااادي باااا التإمياااس يف حعااااملهم فيماااا بيااانهم  فمااال الضاااروري أأ حيرواااوا علااار جتناااب العقااااا اجلسااادي و يق

والعقاااا اجلماااع  والتساادح بعيااوا التإميااس  اإلهانااةوالتسقااري و  اإل سا  العقاااا املباا  علاار التصويااف أو
 .السي قد ينم  الكعور بالالم

واإلرخااد واملصتياإ النفسايإ  اري التوجياامستكا)خمتياة    عياة الطااراالعداد بارامج لاواة  -16-2
واملعتااديل و ديااد أنااواع العااإج أو أساالوا  حكااصيي باال ماال الضااسايا  بعاادللتففاال بالتإميااس ( املدرساايإ

 .اإلرخاد املناسب
  ملتوعية  العاملإ بايي  املدرس ، ل درس اااااااا  املاااااالر مستود اييااااااعل املصتيإ اااااحدل -2 -16
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ماراقبإ وأولياا  بضاارورة التعااوأ ملواجهاة العنااف  صتلاف أخافالا املباخاارة وغاري املباخارة وساالوبا  و  معلماإ،
وحادريب املعلماإ علار حقنياا  . يف املدرسة وا  ار ال   فال أأ حنبار علار مساتود حقادير الاسا  اسعتدا 

 والكااااتم باأللقاااااا  سبااااانتأساااااليب الا ااااوار والتاااادلل لضااااب  العإقااااا  والتفاااااعإ  يف القساااام  واسااااتبداا 
 .خصييتا وآرائا احرتامواإل سا بفساليب ا وار وحقبل ا لر و 

مضاايقة و  حابال،و حفارار، و  ،يف الغالاب حارابم هاوأأ العناف يف املدرساة  " دبااربيو"ويف هسا اإلطاار يعتار
 .(Débarbieux,2006) .وحماربتا ملا خيلفا مل آ ار علر الضسايا جيب فهما  وهبسا الكفل  اضطهادو 
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