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  العجيلي  عبد الباقي شذىةاألستاذ الدكتور

  الملخص

سلوك التنمر وعالقته بمفهوم الذات األكاديمي والتحصيل  هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن

�(3, ا��را6, �; . طلبةالالدراسي لدى  cA�#I)367 ( �ً ��( !-3� ،, �ً� و) 159(و)� �) 208()� �ت)�� ،
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واستخراج معامل الثبات بطريقة إعادة اإلختبار وطريقة االتساق الداخلي باستخدام صدق البناء لهما، 

  .)كرونباخألفا (معادلة 

). 1.52(ة بلغ المتوسط الحسابي لسلوك التنمر لدى طلبة المرحلة المتوسط أنأظهرت النتائج 

وأن المتوسط الحسابي لمفهوم الذات األكاديمي لدى طلبة المرحلة . درجة تقدير منخفضةفي وجاء 

 تعزىوجود فروق  وأظهرت. بدرجة تقدير متوسطةكان و). 3.18(المتوسطة في منطقة الناصرة بلغ 

وجود و.  لصالح الذكور وجاءت الفروق، مقياس سلوك التنمرمجاالتالنوع االجتماعي في جميع  أثرى لإ
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 فما دون، وجاءت 69درجة  و  فأكثر80 درجةبين في التحصيل الدراسي فروق ذات داللة إحصائية 

 وسلوك ، فما دون، وعلى مجالي سلوك التنمر الجسمي69  طلبة ذوي التحصيل الدراسيالفروق لصالح

 من جهة  فأكثر80حصيل الدراسيالطلبة ذوي التبين ووجود فروق ذات داللة إحصائية . التنمر اللفظي

الطلبة  فما دون، وجاءت الفروق لصالح 69 و79 -70 الطلبة ذوي التحصيل الدراسيوكل من فئتي 

 فما دون، في سلوك التنمر االجتماعي وسلوك التنمر ضد 69 و79 -70  الدراسي فئتي التحصيلذوي

  .الممتلكات وسلوك التنمر ككل

 ذات داللة وجود فروقعدم   النتائجأظهرتت األكاديمي فقد فيما يتعلق بمفهوم الذاو      

  فئة التحصيلبين  ذات داللة إحصائيةوجود فروقفي حين . النوع االجتماعي أثرى لإ تعزى إحصائية

فئة  فما دون، وجاءت الفروق لصالح 69 و79 -70 من جهة وكل من فئتي التحصيل  فأكثر80

 عكسية سالبةارتباطية وجود عالقة كما أظهرت النتائج . كاديمي فأكثر، في مفهوم الذات األ80التحصيل

وهذا يدل . لدى طلبة المرحلة المتوسطة في منطقة الناصرةاألكاديمي بين سلوك التنمر ومفهوم الذات 

  .نخفض مفهوم الذات األكاديمي لدى الطلبةاعلى أنه كلما زاد مستوى سلوك التنمر 

أنظار المسؤولين ضرورة توجيه : صيات، والمقترحات، منهاالتو  إلى عدد من الباحثةوتوصلت

ظاهرة التنمر خاصة في المدارس وأوساط طلبة المرحلة األساسية إلى ) مرشدين، ومعلمين(التربويين من 

والعليا، ووضع برامج تربوية، وعقد ندوات للتوعية بأخطار هذه الظاهره في المجال التربوي، كما 

 للدراسة الحالية تتناول متغيرات أخرى، وعينات غير عينة يةليراسات تكماقترحت الباحثة إجراء د

   .الدراسة في سلوك التنمر
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Abstract 

 

         The current study aimed at detecting bullying behavior and its relationship 

with academic self-concept and academic achievement among students. The study 

sample consisted of (367) students, (159) male students,  and (208) female 

students, in the second semester of the academic year 2010-2011, the stadents have  

been selected randomly random from the population of the study and formed a 

(10%) of the community. For the purposes of answering questions of the study the 

measure of bullying behavior, and the measure of academic self-concept prepared 

by the researcher, were applied after verifying the true implications of 



م  

construction, was and extracting the coefficient of stability in a retest method and 

internal consistency using Cronbach’s alpha formula. 

           The results showed that the mean of bullying behavior among students in 

middle school was (1.52). and the degree of estimation was low. The arithmetic 

mean of the academic self-concept of middle school students in the area of 

Nazareth was (3.18). and its degree was of medium. 

           The result of analysis of  Two Way ANOVA showed  differences between 

males and females in bullying behavior. and the presence of statistically significant 

differences in academic achievement between degrees 80 and 69 degree and above 

and below, degrees the differences were for 69 degree and lower, the bullying 

behavior were refeld in physical and verbal bullying behavior. And the presence of 

statistically significant differences between 80 and above on the one hand and each 

of the categories of achievement 70-79 and 69 and below, and were the differences 

for each of the categories of achievement 70-79 and 69 and below, the bullying 

behavior in social behavior of bullying against property and the behavior of 

bullying as a whole. 

 The study was concluded by suggesting further research to investigate the 

other verblese on other samples of students at a different levels of schooling in the 

bullying  behavior. 


