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امل�ستخل�ص
 وبلغت، واعتمد الباحث منهج البحث الوصفي،هدف البحث التعرف عىل التنمر لدى املرشدين الرتبويني

 وقد بنى الباحث،  ( مرشدا تربويا495( بلغ جمتمع البحث،) مرشدا تربويا يف حمافظة بغداد200( عينة الدراسة
) وصدق البناء،) فقرة بصورته النهائية وقد تم التحقق من الصدق ( الظاهري21(  الذي تكون من،مقياس التنمر
 وتوصل، وتم استعامل االختبار التائي لعينة واحدة الستخراج نتائج البحث.والثبات باستعامل االتساق الداخيل

 ان املرشدين الرتبويني يتمتعون بمستوى من، انخفاض مستوى التنمر لدى املرشدين الرتبويني، البحث اىل نتيجة
.االخالقيات االجيابية و التعاون مع املسرتشدين

. املرشدين الرتبويني، التنمر يف مكان العمل:الكلامت املفتاحية
The Workplace bullying Among Educational Counselors
Abstract

The aim of the research was to identify Workplace bullying with the Educational Counselors. The researcher adopted descriptive research methodology. The sample of the study
reached (200) members of the Educational Counselors. The research community reached
(495) Educational Counselors.. the researcher Constructed Workplace bullying scale Consists (21) item of the final form, the validity ( face validity and construction), stability
(internal consistency) were tested. The tester was used for one sample to extract the search
results. Workplace bullying among Educational Counselors,have low level of Workplace
bullying.
Keywords: Workplace bullying, Educational Counselors
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التنمر يف مكان العمل لدى املرشدين الرتبويني

م�شكلة البحث:
أن دور املرشدين يف العمل االرشادي كثريا

ما يستجيب للمواقف التي يف جوهرها تؤدي اىل
التعامل عىل نحو تفاعيل مع مشكالت املسرتشدين و
عىل نطاق واسع ،لذا يتعني عىل الكثريين من املرشدين

الرتبويني أن يعاجلوا املواقف من خالل احلفاظ عىل
ثقافة العمل االرشادي اإلجيابية التي هي حمور الوقاية

من التنمر ومنع حدوثها ،فالتنمر يف مكان العمل هو
شكل خادع من املضايقات التي يمكن أن تكون لفظية
أو نفسية أو اجتامعية أو جسدية التي غالب ًا ما تنطوي

عىل إساءة استخدام السلطة وتكون مؤملة للغاية
بالنسبة للضحية الفردية ،ولكن هلا أيض ًا تأثري كبري

عىل فاعلية االرشاد والنجاح فيه.

فيواجه املرشدين الرتبويني مستويات عالية من

التوتر نتيجة املواقف و احلاالت التي يواجهوهنا
باستمرار و حتديات تواجه عملهم االرشادي

اليومي ،فقد كشفت اجلمعية االمرييكية لعلم النفس
American Psychological Association
 )2007 ,(APAان التنمر يتمثل بالتهديد املتكرر
املوجه نحو اآلخرين ال سيام أولئك الذين هم أصغر

أو أضعف (American Psychological

. )2007 ,Association

وهكذا ومن خالل الكشف عن التنمر لدى

املرشدين الرتبويني ،يتم التعرف عىل حاالت التنمر

التي تؤثر عىل فاعليتهم و النجاح يف مهنتهم وقدرهتم

يف اعتامد االجراءات املهنية السليمة يف العملية
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االرشادية و بالتايل فان مشكلة البحث احلايل تتصدى
للتعرف عىل التنمر لدى املرشدين الرتبويني وألنه مل
جتر دراسة -بحسب علم الباحث -بحثت هذا املتغري

لدى املرشدين الرتبويني.

�أهمية البحث:

يمكن إمجال أمهية البحث بام يأيت:

اوال :األمهية النظرية:

 -يعرض البحث احلايل مفهوم التنمر لدى

املرشدين الرتبويني النه يعد رضوري ًا من أجل حتسني

استجابتهم ملشكالت املسرتشدين و تنفيذ التقنيات

االرشادية .

 -فهم املبادئ األساسية لعمل املرشدين الرتبويني

يف أساليب مواجهة املشكالت و يف التعامل خالل
فرتة وجيزة مع القرار املبدئي والرتكيز عىل مشكلة
معينة ،واتباع أساليب حتليل املشكلة و تقييم النتائج.

 -تعرف املرشدين الرتبويني عىل التنمر واشكالة

يمكنهم من فهم املناخ األخالقي لعملهم واملعايري

االجتامعية و نقاط الضعف الفردية ،بام يف ذلك غياب
االخالقيات املهنية أو التعرض للتأثريات املفسدة،
والفشل يف اختاذ القرار.

 -يعد البحث اطارا مرجعيا للبحوث التي تتناول

املرشدين الرتبويني يف املجتمع العراقي ،من حيث
امهية دراسة التنمر و حداثة دراسة هذا املتغري لدهيم.
ثانيا :االمهية التطبيقية:

 -ان التعرف عىل التنمر وطبيعته لدى املرشدين

الرتبويني يسهم هذا االمر يف اعداد الربامج التدريبية

م.د .سامل محيد عبيد
املهنية التي تساعد يف احلد من التنمر وحتسني املعايري

عىل نحو اعتداء لفظي او جسدي او االرضار

املرشد الرتبوي.

.).)154.p,2008,

األخالقية مع انفتاح أكرب من النقاش حول أخالقيات
 -أمهية التعرف عىل التنمر وطبيعته لدى

املرشدين الرتبويني مما يمكن اإلفادة من نتائجه

للمعنيني واملسؤولني عن إعداد املرشدين الرتبويني
الختاذ القرارات املناسبة يف بلورة شخصية املرشدين
الرتبويني و االحتفاظ بالقيم االخالقية يف التعامل مع

االخرين وجتنب ممارسة التنمر ضدهم.

 -سيوفر البحث احلايل اداة لقياس التنمر لدى

املرشدين الرتبويني يمكن اإلفادة منها يف البحوث
العلمية مستقبال.

�أهداف البحث:

يستهدف البحث احلايل التعرف عىل :

 -التنمر لدى املرشدين الرتبويني

حدود البحث:

يتحدد البحث احلايل باملرشدين الرتبويني

املستمرين يف اخلدمة يف املدارس املتوسطة واالعدادية
والثانوية يف املديريات العامة لرتبية حمافظة بغداد

التابعة لوزارة الرتبية للعام الدرايس (-2017

.)2018

حتديد م�صطلحات البحث:

التنمر يف مكان العمل

Workplace

 :bullyingعرفه كل من:

 ))Aluede et al, 2008 -السلوكيات

العدوانية التي يقوم هبا املتنمر اجتاه الضحية وتكون

بالعالقة او احد هذه االنواع او كلهاAluede et al
 ))Namie & Namie,2009 -مزيج من

اإلساءة اللفظية واإلهانة والتسلط وهتديدات أو

سلوكيات ترهيب للضحية .

( (Namie & Namie,2009,p.45

 )Mitchell, 2010( -املعاملة السيئة التي تتكرر

يف مكان العمل و الضارة بالصحة ،التي تأخذ أحد
األشكال التالية :اإلساءة اللفظية ،و السلوكيات
اهلجومية مثل التهديد أو االهانه أو الرتهيب،
ويدخل ضمنها العمل التخريبي الذي له التأثريات

املؤذية ويمكن ان تصل اىل أبعد من جمرد اإلحراج
 ،قد يصبح املوظف الضحية مريضا نفس ًيا بعد سوء

املعاملة عىل املدى الطويل وينشأ لديه مصدر للقلق

من التنمر يف مكان العمل فيحدث لديه املرض املرتبط
باإلجهاد )Mitchell, 2010,p.23(.

 -التعريف النظري :اعتمد الباحث تعري ف �Al

 ))uede et al, 2008تعريفا نظري ًا ملفهوم التنمر يف

مكان العمل للبحث احلايل .

 -التعريف االجرائي :يعرف التنمر يف مكان

العمل إجرائيا بأنه الدرجة الكلية التي حيصل عليها
املرشدين الرتبويني عينة البحث من خالل إجابتهم

عىل فقرات مقياس التنمر يف مكان العمل الذي بناه
الباحث هلذا البحث.
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التنمر يف مكان العمل لدى املرشدين الرتبويني

االطار النظري :
اوال :التنمر :

يوصف التنمر يف مكان العمل بانه السلوكيات

السيئة التي تلحق الرضر باملوظف الضحية وهو يعد

من انواع العدوان وتصنف احلالة عىل أهنا تنمر ،إذا

وقعت مرات عديد وعىل نحو متكررGreene ( .

,2006 ,p.65

فالتنمر سلوك واعي وقصدي ومتعمد ،القصد

منه اإليذاء أو التسبب باخلوف و االذى من خالل

التهديد باالعتداء (Smith, &Brain, 2000, p.

.)6

غال ًبا ما ينطوي التنمر يف مكان العمل عىل إساءة

استخدام السلطة  ،اذ يشمل التنمر السلوك الذي

خييف أو حيط أو ييسء أو يذل املوظف الضحية،

وغالب ًا أمام اآلخرين و خيلق سلوك التنمر مشاعر

عدم الدفاع عند املوظف الضحية ويقوض حق الفرد
يف الكرامة يف العمل ،و يؤثر سلبا عىل مهام عمل

املوظف الضحية  ،و حيدث بشكل متكرر و منتظم
وعىل مدى فرتة من الزمن ،و هي عملية متصاعدة يف
السياق الذي يواجهه املوظف الضحية الذي ينتهي يف
وضع أدنى ويصبح هدفا لألعامل االجتامعية السلبية

املنهجية.

(Einarsen, Hoel, Zapf & Cooper
)2011,p.12

و أن التنمر هو شكال من أشكال الضغط

االجتامعي وهو مشكلة أكثر صعوبة لالفراد من
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الضغوطات االخرى املرتبطة بالعمل.
))Matthiesen et al., 2004,p.3

وان جمموعة االستجابات السلوكية الصادرة

عن املتنمر بتجاهل األعراف االجتامعية املتفق عليها
يف النمط االجتامعي العام ،التي يمكن مالحظتها

(غالب.)77 :1999،

ويتصف التنمر بقوة املتنمر وضعف املوظف

الضحيه ،و التكرار ،إذ إنه من الصعب عىل املوظف

الضحيه الدفاع عن نفسه بسبب الضعف النفيس او

اجلسدي أو كثرة اعداد املتنمرين Rigby& Bruce,

.))2006,p.6

و التنمر يف مكان العمل حيدث امراض عديدة،

اذ يمكن أن تشمل هذه األمراض اإلجهاد الشديد

و مرض القلب و ارتفاع ضغط الدم واضطرابات

اجلهاز اهلضمي (أي متالزمة القولون العصبي،
والقرحة) ،و يمكن أن يؤدي الضغط الناجم عن

التنمر إىل أمراض نفسية طويلة األمد مثل اضطراب

االكتئاب والقلق ،بشكل عام ،يف حالة التنمر يف

مكان العمل ،يتم اهلجوم عىل أسلوب حياة املوظف
الضحية دون سبب واضح وغالب ًا ما يكون املهاجم

عازم ًا عىل إحلاق الرضر باملوظف الضحية دون سبب
واضح و قد يتعرض املوظف الضحية لسوء املعاملة

يو ًما بعد يوم ألشهر أو حتى سنوات (Mitchell,

. )2010,p.22

فقد كشف دراسة اجراها نيلسن وآخرون

( )2008 .Nielsen et alان اآلثار املرتتبة
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عىل التنمر يف مكان العمل يلحق الرضر بالصحة

او غري اللفظية  ،او االعتداء النفيس  ،او االعتداء

أعراض اضطراب ما بعد الصدمة.

للموظفني ،هذا النوع من التنمر يف أماكن العمل

والرفاهية االنفعالية واملوظف الضحية تظهر لديه
()Nielsen et al. 2008,p.128

ويظهر التنمر يف مكان العمل عندما يصبح مقبوال

كجزء من ثقافة مكان العمل اذ يمكن أن يظهر التنمر

بطرق خمتلفة :ان توضع توقعات غري معقولة عىل
املوظفني ،حيث يعني عدم الوفاء بتلك التوقعات مما
جيعل حياهتم غري سارة ورفض أي موظف يعرتض،

إقالة املوظفني الذين يعانون من اإلجهاد بينام يتجاهل

أو ينكر املتنمر متا ًما األسباب املحتملة املرتبطة بالعمل
من اإلجهاد ،تشجيع املوظفني عىل افتعال الشكاوى

حول الزمالء بوعود الرتقية أو هتديدات االنضباط.
امثلة التنمر يف مكان العمل:
 -النقد غري املربر .

 -اللوم بدون مربر واقعي.

اجلسدي واإلذالل واإلشاعات،

ونصب

مكائد

يف معظم حاالته يقوم به املتنمرين من الرجال ،و

تكون علنية او رسية هي دائام سيئة وتؤثر عىل احلياة
الشخصية واملهنية ،والصحية ،ويف بعض احلاالت

القصوى تؤدي إىل االنتحار

()Triompher,2015,p.265

ويسعى املوظف املتنمر اىل جلب االنتباة حتى

لو كان االهتامم سلبيا ،كام يسعى للحصول عىل قبول
األقران كوسيلة للشعور بالقبول و “الشعبية” مع

االفراد اآلخرين و االحساس بمشاعر السلطة اذ

يأيت شعور من القوة و السلطة ويشعر بالقوة التي
يستمدها من السيطرة عىل ضحاياه ،وان التنمر حيدث

نتيجة تأثري وسائل اإلعالم اذ كثريا ما يشاهد االفراد

إالغاظة ،والسخرية التي تعرض يف األفالم ،و برامج

 -تعامل بشكل خمتلف مع املوظف الضحية عن

التلفزيون واملحطات ،واملوسيقى تبدو وكاهنا سلوك

 -االستبعاد أو العزلة االجتامعية.

للتنمر أو تقليد سلوكيات التنمر التي يشهدوهنا يف

بقية املوظفني.

مرغوب فيه ،وبعض االفراد يشاهد يف عائلته انموذج

 -الرصاخ أو إالهانة املوجهه للموظف الضحية.

منازهلم))Olweus,1993,P.23.

 -يتم منح املوظف الضحية مواعيد هنائية غري

حدد التنمر بانواع عدة منها :

 املراقبة املفرطة للموظف الضحية.واقعية.

وقيام موظفني باستخدام سلوك عدواين عىل

نحو مستمر ضد زميل يف مكان العمل أو املدراء ضد

مرؤسيهم ،و يأخذ صور عدة مثل االساءة اللفظية ،

انواع التنمر:

فقد صنف ( )Aluede et al., 2008التنمر

بثالثة انواع وهي :

 -التنمر اللفظي :باستخدام الكلامت القاسية

او البذيئة إليذاء وإذالل الضحية؛ قد تشمل اطالق
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االسامء القذرة ،والشتائم ،واإلغاظة.

( (Poland, 2010,p.51

 -التنمر اجلسدي :باستخدام الرضب ،والدفع،

والتعثر ،والبصق ،والركل ،وإحلاق الرضر باملمتلكات

الشخصية للموظف الضحية.

 -التنمر بالعالقات :األرضار بالعالقات وبسمعة

املوظف الضحية من خالل نرش القيل والقال،
ونرش الشائعات ،و االفرتاءات العنرصية ،واطالق
التسميات املشينه ،واستبعاد الفئات االجتامعية.
()Aluede et al., 2008,p.152

وهناك تصنيف اخر للتنمر وكام يايت:

 -التنمر غري املبارش :سلوك غري مبارش يتصف

بنرش الشائعات ،والطعن يف الظهر ،وإقناع اآلخرين

لكره شخص معني .

يستمد اإلطار املفاهيمي للتنمر من

تأثري

نظرية التعلم االجتامعي ،اذ تؤكد نظرية باندورا أن
األفراد يتعملون من خالل التعليم املبارش وايضا

بمراقبة سلوكيات اآلخرين والعواقب التي تتبعها

(.)Bandura,1977,p.54

ولكي حيدث التعلم ،جيب عىل األفراد (أ)

مالحظة السلوك املرصود( ،ب) ترميز صور السلوك
املرصود( ،ج) إعادة إنتاج الصور السلوكية( ،د)

و تكون الدافع ألداء السلوك و العنرص التحفيزي

املرتبط بالعواقب التي تتبعها سلوكيات معينة   �Or
))pinas & Horne, 2006, p.36

 -التنمر املبارش :و يشمل التنمر اجلسدي

(الرضب ،واللكم ،والركل ،والصفع ،والدفع،
واالختناق) التنمر اللفظي (االسامء الساخرة و
البذيئه ،والتهديد ،واإلغاظة ،ونرش الشائعات التي
تؤذي شخص آخر والفعل اللفظي)

نظرية التعلم االجتامعي :

(& Bohn

.)Hickey, 2010,p.56
 -التنمر االفرتايض:

ويكتسب الفرد التنمر كسلوكيات سلبية ومواقف

جتاه فئات اجتامعية معينة نتيجة التأثريات واآلراء التي

يعربون عنها (.)Baron et al., 2006,p.19

و التنمر انحراف السلوك عن السواء و يكون

املتنمر ال يتوافق مع نفسه ،وأرسته ،واصدقائه ،وبيئته
ويضعف يف حتديد أهداف حياته وفلسفته

وخليفة.)34 :،2007 ،

(عطية

هذا نوع غري تقليدي يضم التنمر املبارش (اللفظي)

وبني ( )Anderson & Bushman, 2002ان

مع التقدم التكنولوجي وهو التنمر عرب إالنرتنت

حتفزها أهداف هنائية و تكون مدفوعة من خالل

وغري املبارش ويكون التسلط عرب الشبكة الذي تطور

و استخدام أي نوع من تكنولوجيا االتصاالت
و املعلومات للتسلط عىل شخص آخر باستعامل

اهلواتف النقالة ووسائل التواصل االجتامعية .
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التنمر سلوكا متأثرا اجتامعيا ،وإن األعامل العدوانية
احلاجة إىل احلصول عىل هدف ذو قيمة ،أو االنتقام

من الظامل ،أو احلصول عىل امتياز معني ،او اكتساب
اهلوية االجتامعية و ينظر إىل سلوكيات التنمر بأهنا

م.د .سامل محيد عبيد
اساليب لكسب يشء من آخر و يسعى املوظف
املتنمر إىل السيطرة و يتم تطوير السلوكيات من مراقبة

أحداث التحفيز اخلارجية (تأثري اآلخرين) ،والتعزيز

اخلارجي (الثناء ،او اللوم ،أو املكافأة ) (Anderson

.)& Bushman, 2002,p.45

العوامل التي تؤدي اىل التنمر:

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إىل

التنمر يف بيئة العمل واملواقف االجتامعية ومنها:

 -العوامل التنظيمية للمؤسسة التي تشجع عىل

التنمر .

 -خصائص شخصية املوظف املتنمر .

 -اخلصائص الشخصية للموظف الضحية

ومنها ايضا العمر واجلنس.

()Bowie, Fisher and Cooper, 2005,p.3

منهجية البحث و �إجراءاته :

تربوي للعام الدرايس للعام (.)2018-2017

عينة البحث الأ�سا�سية :

تكونت عينة البحث االساسية من ()200

مرشدا تربويا اختريوا باألسلوب العشوائي وفق ًا ملا
يتناسب تقريب ًا مع عددهم يف جمتمع البحث.
اجلدول()1

عينة البحث األساسية للتطبيق
مديريات الرتبية

املجموع

الرصافة االوىل

40

الرصافة الثالثة

33

الكرخ الثانية

31

الرصافة الثانية
الكرخ االوىل
الكرخ الثالثة
املجموع

منهج البحث:

اعتمد الباحث منهجية البحث الوصفي ملالئمته

وهدف البحث ،اذ ينهج دراسة الظاهرة و ما توجد

عليه الظاهرة يف الواقع وحتليلها و يقوم بوصفها
وصف ًا دقيق ًا.

جمتمع البحث :

يتكون جمتمع البحث من املرشدين الرتبويني

املستمرين يف اخلدمة يف املدارس املتوسطة و اإلعدادية

و الثانوية يف املديريات العامة لرتبية حمافظة بغداد
التابعة لوزارة الرتبية ،والبالغ عددهم ( )495مرشد

30
36
30

200

اداة البحث :
مقياس التنمر

اعتمد الباحث تعريف مفهوم التنمر يف البحث

احلايل لـ  )).2008, Aluede et alالذي يتكون من

ثالثة مكونات:

 -التنمر اللفظي.

 -التنمر اجلسدي

 -التنمر يف العالقات.
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البحوث املحكمة

التنمر يف مكان العمل لدى املرشدين الرتبويني
قام الباحث ببناء املقياس للتعرف عىل سلوك

التنمر لدى املرشدين الرتبويني ،وهي الفئة املستهدفة

بالبحث احلايل الن املقاييس التي اطلع عليها الباحث
تم بناؤها لعينات التناسب املرشدين الرتبويني ،وبناء ًا
عىل ذلك متت صياغة فقرات تعرب عن كل شكل من

أشكال التنمر اذ تكونت من:

 -املكون األول :التنمر اللفظي ( )7فقرات.

 -املكون الثاين :التنمر اجلسدي ( )7فقرات.

 -املكون الثالث :التنمر يف العالقات ( )7فقرات.

وبذلك يكون جمموع فقرات املقياس ( )21فقرة.

و للتأكد من دقة ومالئمة صياغة الفقرات ومدى
مالئمتها للمقاييس الفرعية ملكونات التنمر الثالثة .
الصدق الظاهري:

صدق البناء:

للتحقق من صدق البناء للمقياس جتريب ًا عىل

وفق افرتاضات نظرية فعند تطابق نتائج التجريب

مع االفرتاضات النظرية يكون املقياس يتحقق
صدق البناء ( ،)Cronbach, 1970,p. 105يمكن
التحقق من قوة متييز الفقرات بمثابة مؤرش عىل صحة
البنية واالتساق بني الفقرات من خالل التحقق من

قوة معامل االرتباط لكل فقرة إىل الدرجة اإلمجالية
للمقياس ،وحساب معامالت االرتباط لكل فقرة

للمكون الذي تنتمي إليه .و كام يأيت:
متييز الفقرات:

لتعرف متييز الفقرات رتبت فقرات مقياس التنمر

تنازلي ًا من األعىل إىل األدنى ،وطبق املقياس عىل عينة

عرض املقياس يف استبانه عىل ( )10من

البحث االستطالعية املكونة من ( )200مرشدا

النفيس و التوجية الرتبوي ،للتحقق من مدى مالءمة

االساسية ،واختريت درجة قطع مقدارها  %27من

املحكمني املتخصصني يف القياس والتقويم و االرشاد
فقرات مقياس التنمر وتعليامته ،و اعتمد موافقة

( )8من املحكمني فأكثر معيار ًا ملالءمة الفقرة لعينة
البحث ،وبنا ًء عىل آراء املحكمني عدلت صياغة

بعض الفقرات لغويا.

وكانت بدائل اإلستجابة عن كل فقرة وفق ًا لتدرج

مخايس (أوافق دائام= ،5اىل ال أوافق دائام= )1الدرجة
العالية عىل املقياس تشري إىل ارتفاع حدة التنمر ،يف
حني متثل الدرجة الواطئة إىل انخفاض حدة التنمر

لدى الرتبويني.
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تربويا سحبت من جمتمع البحث من غري عينة التطبيق
درجات استجابات املرشدين الرتبوي ني (�Anas

 ،)tasi & Urbina, 1997وبذلك اختريت أعىل

( )54استامرة لتمثل املجموعة العليا ،ومثلها لتمثل
املجموعة الدنيا ،وباستعامل االختبار التائي لعينتني
مستقلتني أظهرت النتائج أن مجيع الفقرات مميزة
الحظ اجلدول( .) 2

م.د .سامل محيد عبيد
اجلدول ()2
قوة متييز( )1فقرات مقياس التنمر
ت

املجموعة الدنيا

املجموعة العليا

القيمة التائية املحسوبة

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

املتوسط احلسايب

االنحراف املعياري

4.463

0.719

1.556

0.502

24.363

4.333

0.700

1.463

0.503

24.456

4.500
4.556
4.519
4.519
4.407
4.463
4.537
4.370
4.556
4.444
4.352
4.537
4.463
4.500
4.519
4.556
4.500
4.426
4.630

0.666
0.604
0.666
0.720
0.659
0.770
0.719
0.653
0.664
0.604
0.705
0.605
0.719
0.666
0.666
0.718
0.771
0.716
0.708

1.519
1.500
1.444
1.426
1.500
1.407
1.426
1.389
1.426
1.389
1.500
1.593
1.204
1.315
1.593
1.407
1.426
1.593
1.444

0.504
0.505
0.502
0.499
0.505
0.496
0.499
0.492
0.499
0.492
0.505
0.496
0.407
0.469
0.496
0.496
0.499
0.496
0.502

26.229
28.528
27.104
25.938
25.732
24.515
26.111
26.798
27.699
28.822
24.179
27.647
28.986
28.742
25.902
26.507
24.597
23.895
26.968

صدق الفقرة:

اعتمد صدق الفقرات من خالل الكشف عن االرتباط بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس ،وهي

واحدة من اساليب صدق البناء ( )Anastasi & Urbina, 1997وحسب معامل ارتباط بريسون بني درجة كل

فقرة والدرجة الكلية للمرشد الرتبوي عىل مقياس التنمر ،فأتضح أن مجيع معامالت االرتباط بداللة إحصائية عند
مستوى ( )0.05ألهنا اكرب من القيمة اجلدولية ( )1.96بدرجة حرية ( ،)199الحظ اجلدول ( )3يوضح معامل

((( القيمة التائية اجلدولية عند مستوى داللة ( )0.05هي ( ،)1.96بدرجة حرية (. )198
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التنمر يف مكان العمل لدى املرشدين الرتبويني

صدق فقرات مقياس التنمر  .وتم اإلبقاء عىل مجيع الفقرات ،اذ أظهرت معامالت ارتباط بريسون إن مجيع الفقرات
مرتبطة مع الدرجة الكلية للمقياس.

اجلدول ()3
معامالت ارتباط ( )1الفقرة بالدرجة الكلية ملقياس التنمر
ت

معامل االرتباط
908.

الداللة املعنوية
30.50

918.

32.57

916.

32.13

902.
910.
914.
903.

29.40

30.88
31.70

29.57

918.

32.57

913.

31.49

918.
920.

32.57
33.03

910.

30.88

909.

30.69

907.
921.
920.
914.

30.31

33.27
33.03

31.70

922.

33.51

906.

30.12

917.
924.

32.35

34.00

 -عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمكون الذي تنتمي إليه:

حسبت عالقة درجة الفقرة باملكون الذي تنتمي إليه ،و استعمل لذلك معامل ارتــباط بريسون ،وحسـبت

((( القيمة اجلدولية ملعامل االرتباط عند مستوى داللة ( )0.05هي ( )0.098وعند مستوى داللة ( )0.01هي()0.128عند مستوى

داللة( )0.001هي ( )0.169بدرجة حرية (.)398
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م.د .سامل محيد عبيد
الداللة املعنوية ملعامل االرتباط للفقـرات ،وقد اوضحث النتائج أن قيم الداللة املعنوية مجيعها ملعامل االرتباط
بداللة إحصائية ،الحظ اجلدول (.)4

اجلدول ()4

معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمكون الذي تنتمي إليه ،ملقياس التنمر
التنمر اللفظي

التنمر اجلسدي

ت

معامل االرتباط

ت

2

907.

9

1
3

4
5
6

7

903.
894.

902.
901.
896.

888.

8

معامل االرتباط

ت

903.

16

907.

10

903.

12

899.

11
13
14

التنمر يف العالقة

907.
901.
898.

معامل االرتباط

15

903.

17

903.

18
19

20
21

907.
907.

897.
908.
903.

ان ترابط درجة كل فقرة إىل الدرجة الكلية ملقياس التنمر وارتباط درجة كل فقرة إىل املكون يكون أحد مؤرشات

التجانس بني فقرات مقياس التنمر ،و كانت مجيع املعامالت ذات داللة معنوية للعالقة بني درجة كل فقرة والنتيجة
الكلية للمقياس ودرجة كل فقرة ،وكانت الدرجة الكلية للمكون ذات داللة إحصائية يف املقياس ،وهي مؤرشات

من صحة البناء .وللتحقق من مصفوفة االرتباطات الداخلية لالبعاد السلوكية الثالثة ملقياس التنمر تم االعتامد عىل

إجابات عينة التحليل اإلحصائي والبالغة ( )200من املرشدين الرتبويني ،وحسبت معامالت االرتباط بني الدرجة

الكلية لكل بعد باالبعاد اآلخرى ملقياس التنمر الذي يتكون من ( )21فقرة)Anastasi&Urbina,1997,p.30( ،

وكانت مجيع معامالت الرتابط لكل مكون يف املكونات األخرى ذات داللة إحصائية .يشري هذا إىل أن املكونات

السلوكية الثالثة تقيس شيئًا واحدً ا هو التنمر ،وكل معامالت االرتباط أعىل من القيمة اجلدولية ( )0.113عند

مستوى داللة ( )0.05بدرجة حرية ( ،)199الحظ اجلدول (.)5
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التنمر يف مكان العمل لدى املرشدين الرتبويني
اجلدول ()5

مصفوفة االرتباطات الداخلية ملكونات مقياس التنمر

ابعاد املقياس

التنمر اللفظي

التنمر اجلسدي

التنمر يف العالقة

التنمر اللفظي

1

-

-

التنمر اجلسدي

0.9755

1

التنمر يف العالقة

0.9751

0.9752

ثبات املقياسReliability of The Scale :

باستخدام االتساق الداخيل معادلة الفاكروبناخ:
Alpha Cronbach
تم التحقق من ثبات مقياس التنمر بطريقة حتليل

التباين باستخدام معادلة الفاكرونباخ ،من خالل
درجات عينة الثبات البالغ حجمها ( )50مرشدا

تربويا من عينة التحليل االحصائي .
يزودنا

جيد للثبات

معامل

الفاكرونباخ

بتقدير

القائم عىل االتساق الداخيل

( )Nunnally, 1970,p.126ولتقدير االتساق
الداخيل ملقياس التنمر استخدمت إجابات عينة
الثبات ،وقد بلغ معامل الفا ( )0.85وهو معامل

ثبات يمكن الوثوق به.

وصف مقياس التنمر بصيغته النهائية:

يتكون مقياس التنمر يف مكان العمل للمرشدين

الرتبويني بصيغته النهائية من ( )21فقرة .وحددت
بدائل االستجابة عن فقرات مقياس التنمر و اوزاهنا،
اذ كانت بدائل االستجابة عن فقرات مقياس التنمر

هي (أوافق دائام= ،5أوافق أحيانا= ،4ال أوافق=،3
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1

ال أوافق أحيانا= ،2ال أوافق دائام= ،)1واعىل درجة

للمقياس ( )105وادنى درجة ( )21بمتوسط فريض

(.)63

تطبيق مقياس التنمر:

بعد بناء مقياس التنمر يف مكان العمل للمرشدين

الرتبويني والتأكد من دقة خصائصه السيكومرتية،

ولتحقيق هدف البحث ،تم تطبيقه عىل افراد عينة
البحث االساسية والبالغة ( )200مرشدا تربويا
الحظ اجلدول (. )1

املعاجلات اإلحصائية :

حتقيق ًا ألهداف البحث احلايل استخدم الباحث

الوسائل اإلحصائية اآلتية بواسطة احلقيبة اإلحصائية
للعلوم االجتامعية -:SPSS

 .1االختبار التائي لعينتني مستقلتني.
 .2االختبار التائي لعينة واحدة .
 .3معامل ارتباط بريسون .
 .4معادلة الفاكرونباخ .

عرض نتيجة البحث و تفسريها:
حدد

اهلدف لقياس التنمر لدى املرشدين

م.د .سامل محيد عبيد
الرتبويني ،و لذلك استعمل االختبار التائي لعينة واحدة  ،T-testوأظهرت النتائج أن متوسط درجات العينة
يساوي ( )52.5700درجة وبانحراف معياري مقداره ( ) 15.93186درجة ،وعند معرفة داللة الفرق بني
هذا املتوسط واملتوسط الفريض للمقياس البالغ ( )63اتضح أن الفرق كان بداللة إحصائية عند مستوى ()0.05

إذ بلغت القيمة التائية املحسوبة ( )-9.258وهي أكرب من القيمة التائية اجلدولية ( )1.97بدرجة حرية (،)199
وهي داله لصالح املتوسط الفريض واجلدول ( )6يوضح ذلك.

اجلدول ()6

نتيجة االختبار التائي لعينة واحدة لدرجات العينة عىل مقياس التنمر
العينة

املتوسط الفريض

متوسط العينة

االنحراف املعياري

درجة حرية

200

63

52.5700

15.93186

199

القيمة التائية t

مستوى

املحسوبة

اجلدولية

الداللة

-9.258

1.97

0.05

و اظهرت النتيجة وجود فرق دال احصائيا بني

فعال ،من خالل قيامه بمسؤولياته وأدواره املختلفة

املرشدين الرتبويني عىل نحو عام اليتصفون بالتنمر،

التفاعل بني املرشد الرتبوي و املسرتشدين يف املوقف

متوسط العينة و املتوسط الفريض و تبني النتيجة ان
فإن املرشدين الرتبويني يقوم دورهم عىل االتصال
املبارش والتفاعل مع املسرتشدين و اهليئات التدريسية

وادارات املدارس الذين خيتلفون يف مستوياهتم
االقتصادية واالجتامعية ورغباهتم وثقافاهتم .ويف

ضوء االتصال املبارش بني املرشد و املسرتشدين

فانه تتولد مواقف وانطباعات لدى املرشد جتاه
املسرتشدين ،ويتسم عمله بتعدد جماالته واتساعه،

وملا كان جوهر عمل املرشد الرتبوي مؤثرا و فعاال

يف حتقيق أهداف اإلرشاد و بناء شخصية املسرتشد،
و احلفاظ عىل توازهنا و مساعدته يف مواجهة مشكالته
وبلورة طموحاته ،و حتقيق األهداف الرتبوية بشكل

ووظائفه املرتبطة بمجاالت اإلرشاد ،ان عملية
االرشادي

يتم فيه استكشاف األفكار واملشاعر

وتبادل الثقة ،وجعل املسرتشدين اكثر فهام للعامل من

حوهلم ،واهلدف من اإلرشاد هو مساعدة املسرتشدين
عىل النمو و فهم أنفسهم واآلخرين ،وحتفيزهم

عىل التطور الشامل يف مجيع جوانب الشخصية
واالجتامعية واملهنية واألخالقية واملجاالت املعرفية
واجلاملية ،ويشجعهم عىل تفسري املجاالت يف حياة

املسرتشد .

اال�ستنتاجات:

يف ضوء نتائج البحث يستنتج الباحث مايايت:

 -ان املرشدين الرتبويني يتمتعون بمستوى
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