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 شكر وعرفان

أوال هلل القكير  الك ب عمته كت  ك ص الاك،لر،ي   عكل لك  الرهكي رهك، رمعجكل لعكيم وع ك  و  ككرص الشكر  
وعتككم   ص هكك ن الي اسكك  اككج علرككم متهككت وواءكك   نكك،قن الكك ب وءقمكك، وأ ،ممكك،  اككج   هكك،الشككر  هلل   سككان،م 

 .ن رق ، هرس ة
"الزهررة  لكج اسسك ، ة الهشك ء  الكير و ة  االه مك،ن و  كرص الشر  عأسهج آر،ي الهق،ص ه ا هنره، م قيص 

 سك، ي م، ال كلو  الي اسك   هك ن  اكج ع،إلشك ا   فضكاي الرعرك  ال كل القاك و  الاكع  العهركم ا،رع  األسود"
  كل الهكولج  اعرمك، الثمك،ق خك،ل  همك، ول ك، ووق  ك،  عع كيه، مك، ار  عخم ءاص  اله ر ة ه ن امع،ل ءل عيو ه،
 هكل ر،مكي وال كل  ،  رسكم، هركلان ءكل ورعتاكت الخرك   ركم ورعلر ك،  ،ئا  ك، وءكل ءر ك، رعك،   أن وعكم

 .أ ه،ل ، رث ة هن ال غص  اج اله شيةو  الم،ار 
   ء،مك، ال قكير  ركم، همك ءا كص  المناقشرة لجنرة أعضرا  كل  لكج التهرق الشر  هن عفرض م وعت ره،

 وال كل القرهك  التاهرك  ص  خعك ا هكن ليسك ف،ية لمك، الف اك  وا  ،رك    سك،ل م، لهم،قشك  الر رهك  هكواءق  ص  اكج
  .الي اس  ل  ن التاهر  القره  هن ر ه، س  ءع

"أسرما  ره، ال رفو م، أرض، أن م قيص ع،لثمك،ق الكواء  وخك،ل  شكر م، و  كرص اه م،ممك، ل سك ، ة الف،ضكا  
ق رك  أو عتركي   هكن سك، يم، هكن ركم ومشكر  اكج هك، قيه كت لمك، هكن هسك، ية علاهك، اهلل ركم الخرك .  لشهب"

 .ءر ، ي اس م، نعقم،  ه،م الهؤسس  ال لو  أحمد دودواسس ،   ره، مشر 
 أن لاعهركع اهلل مسكأم الي اسك  هك ن  معك،  ءل س،هص هن لرم العلرم ع،لشر  م وعت ءإمم، اسخر  وءل

 .هعر  سهرع  مت اليا رن  ءل العلاق ل ص رت ص
 .الت،لهرن    هلل الرهي أن ي وام، وآخ 
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 ملخص الدراسة باللغة العربية:

لكي   يهرك  اله راك  الث،مورك    الهي سكلال مهك   هسك و  ال تك    اكج   لكج الر،لرك  سك االي   هكيءي
 .   سرا  يال ر سل  الوضتاالي   ال خا  العمس   :اآل ر  يا  راله ج هن رم ضوق و ريري الف وق ءل

مسرتوى التنمرر المدرسري لردى تالميرذ المرحلرة  مرا  :ءكل  هثكم  ،هك،  سك،ؤال  اسك يال ن ركي وقكي
 الثانوية؟ 

 :اآلتیة الفرعیة التساؤالت سة،اللدر العام التساؤل هذا عن وتفرع

 العمس؟ له جر   تل  الث،مور  اله را   يهر  لي  الهي سل ال مه  هس و  ءل ء وق هم  وعي -1
ال خاك   له جرك   تكل  الث،مورك  اله راك   يهرك  لكي  الهي سكلهسك و  ال مهك   ءكل ءك وق هكم  وعكي -2

 ؟الي اسل
الوضكتر   له جرك   تكل  الث،مورك  اله راك   يهرك  لكي  الهي سكل ءكل هسك و  ال مهك  ءك وق هكم  وعكي -3

   الي اسر ؟.
ول رقرككق أهككيا  الي اسكك   ككص اال  هكك،ي  اككج الهككم ي الواككفل ال راراككل لهيئه ككت لنعرتكك  الهوضككو   ككن 

ءقك ة  وقكي نعكق هك ا  44  اله رون هكن 2113 ن رق االس ت،م  عهقر،س ال مه  الهي سل لااعررن والقض،ة
 مك،  ءككل ث،موركك  عرك ب عركك،  عرككل  76 رككو  و 33 اهركك ا و اهرك ةن هككم ص  121الهقرك،س  اككج  رمك  قواه كك، 

العر،مك،ي  راك،ئر،  كص اسك خياص ه، س الوايب  رر  ُأخ رك ي الترمك  عن رقك   شكوائر  عسكرن   ولهت،لعك   11
( لرسككككك،  اله وسكككككن،ي الرسككككك،عر   واله وسكككككن،ي spssع مككككك،هي ال لهككككك  اإلراككككك،ئر  لاتاكككككوص االع ه، رككككك  

  لج اآل ل:  س االي   م ،ئي أسف ي وقي( ليالل  الف وق  (T. test اء،ي الهتر، ر   واخ ع،  الف ضر   واالمر
 أن هم،  هس و  ه  فع ءل ال مه  الهي سل لي   يهر  اله را  الث،مور . -
  وعي ء وق ءل هس و  ال مه  الهي سل  تل  له جر  العمس لا،لح ال يهر  ال رو . -
 ال  وعي ء وق ءل هس و  ال مه  الهي سل  تل  له جر  ال خا  الي اسل.  -
 .   الي اسر ر ال  وعي ء وق ءل هس و  ال مه  الهي سل  تل  له جر  الوضت -
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Abstract: 

   The current study aims at identifying the level of school bullying among 

secondary school students in oued souf and identifying the differences in 

school bullying according to gender, academic specialization(first year 

literary or 

scientific stream) and the academic position( new or repetitive) by asking 

the following questions: 

_ what's the level of school bullying among secondary school 

students? 

  The general question of the study is branched from the following sub-

questions: 

1- Are there any  differences in the level of school bullying among 

secondary school students according to their gender? 

2- Are there any  differences in the level of school bullying among 

secondary school students according to their academic stream? 

3- Are there any  differences in the level of school bullying among 

secondary school students according to their academic position? 

  To achieve the objectives of the study, a descriptive analytical approach 

has been relied upon for its suitability to the nature of the topic through 

the use of the school bullying scale for Assobhin and judges, which 

consists of 44 paragraphs. This scale was applied to a sample of 120 

students. Of these, 53 were boys and 67 girls at Bahri Bekkar Secondary 

School, on the 19th of March District Elouad. The sample was chosen in 

a simple random manner. For statistical data processing, the SPSS 

program was used to calculate arithmetic averages, hypotheses, 

standard deviations, and T. test). To indicate the differences, the results 

of the study resulted in the following: 
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- That there is a high level of school bullying among secondary school 

students. 

-There are differences in the level of school bullying due to the gender 

variable in favor of male students. 

-There are no differences in the level of school bullying due to the 

variable of academic specialization. 

- There are no differences in the level of school bullying due to the 

variable of the educational situation. 
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 فهرس المحتويات

 الصفحة العنوان الرقم
 أ شر  و قير  02
 ب الت عر ،لاج  هاخ  الي اس  ع 01

 ج اسعمعر ،لاج  هاخ  الي اس  ع 00
 ه ء  س الهر ور،ي 00
 ح ء  س العياوم 00
 ط ء  س اسشر،م 00
 02 كككككككككككككككككيه هقكككككك 07

 النظرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريالجرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررانب 
 الفصل األول: تقرررررررررررديررررررررررررم الدراسررررررررررررررررررررررررررة

 00  شر،لر  الي اس  08
 09 ء ضر،ي الي اس  09
 09 أههر  الي اس  20
 20 أهيا  الي اس  22
 20 اإلع ائل له جر  الي اس  ريريال  21
 20 ريوي الي اس  20

 الفصل الثاني: التنرررررررررررررررمر المررررررررررررررررررررردرسي
 21  ه ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككري 20
 21  ت ر  ال مه  الهي سل  20
 20 عتض الهف،هرص اله  عن  ع،ل مه  الهي سل  20
 27 أشر،م ال مه  الهي سل 27
 29 الهي سلخا،ئ  ال مه   28
 11 أسع،  ال مه  الهي سل 29
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 17 اآلث،  الساعر  لا مه  الهي سل  10
 02 الم  ر،ي الهفس ة لا مه  الهي سل 12
 07 قر،س ساو  ال مه  الهي سل 11
 09 االس قوائل الساو  هن الري ءل ال  عوب اله شي يو  10
 02 خيا  الفام 10

 الجررررررررررررررررررررررررررررررررانب الميرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررداني
 : إجرا ات الدراسرررررررررررة الميررررررررردانيةالفصل الثالث

 00  ه كككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككري  10
 00 الي اس  االس ني ر  10
 00 الي اس  االس ني ر  وا   رم  17
 00 وا  أياة عهع العر،م،ي الهس خيه   18
 00 ياة القر،س الخا،ئ  السرروه  ر  س 19
 09 الي اس  اسس،سر  00
 09 ي اس هم ي ال 02
 00 الي اس  اسس،سر  وا   رم  01
 02 الي اس  اسس،سر  ع اقاي  نعرق  00
 02 الهس خيه   اسس،لر  اإلرا،ئر  00
 02 خيا  الفام  00

 الدراسة تفسيررررررررررررر نتائرررررررررررجو الفصل الرابع: عرض 
 00  ه ككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككري  00
 00 الي اس    ض م ،ئكككككككككككي 07
 00 ومال س،ؤم اس  عر  ض م  08
 00 جاسول ف ضر ال  عر  ض م  09
 00  الث،مر ف ضر ال  عر  ض م  00
 00  الث،لث ف ضر ال  عر  ض م  02
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 00  فسر  م ،ئي الي اس   01
 00 ومال س،ؤم اس  عرم  فسر   00
 08 جاسول ف ضر ال عرم  فسر   00
 09  الث،مر ف ضر ال عرم  فسر   00
 00  الث،لث ف ضر ال عرم  فسر   00
 02 خيا  الي اس   07
 01 الي اس و وار،ي اق  ار،ي  08
 00 اله اعع  09
 72 الهيرق  00
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 فهرس الجداول

(2جدول)  43   اي الي اس االس ني ر  رس  ه جر   ولرع أء اي  رم  الي اس    
(1جدول)  47   ءق اي رم عتي هن أعت،ي أياة ال مه  الهي سل  
(0جدول)  46   اال س،ق الياخال مه  الهي سل ع،س خياص ن رق  م ،ئي ايق هقر،س ال   
(0جدول)  46   الهق، م  الن ءر  م ،ئي ايق هقر،س ال مه  الهي سل ع،س خياص ن رق    

(0جدول)  44   ع،خ .مر و ف، م ،ئي قر،س ثع،ي هقر،س ال مه  الهي سل ع،س خياص هت،يل  أل  
(0جدول)  44   عثه،نل مه  الهي سل ع،س خياص ن رق  م ،ئي قر،س ثع،ي هقر،س ا  
(7جدول)  31    ولرع  رم  الي اس  رس  ه جر  العمس  
(8جدول)  31   سلا  ،لي ولرع  رم  الي اس  رس  ه جر  ال خاا 
(9جدول)  31    سرا  الير وضت ولرع  رم  الي اس  رس  ه جر  ال 
(20جدول)                اله وسكككككن الف ضكككككل م ككككك،ئي اخ عككككك، ايا لياللككككك  الفككككك ق عكككككرن اله وسكككككن الرسككككك،عل و  

 هقر،س ال مه  الهي سل.ل
  33 

(22جدول)   ه راككككك  الث،موركككككال يهر م ككككك،ئي ايا لياللككككك  الفككككك وق ءكككككل ال مهككككك  الهي سكككككل لكككككي   
 ع،خ ي  العمس.

  34 

(21جدول)   ه راكككك  الث،مورككككالم كككك،ئي ايا لياللكككك  الفكككك وق ءككككل ال مهكككك  الهي سككككل لككككي   يهركككك   
 الي اسل ال خا ع،خ ي  

  33 

(20جدول)   ه راكككك  الث،مورككككالم كككك،ئي ايا لياللكككك  الفكككك وق ءككككل ال مهكككك  الهي سككككل لككككي   يهركككك   
  الي اسر ر ع،خ ي  الوضت

  37 
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 فهرس األشكال
 20 التيق  عرن التيوان والتم  وال مه  (11 شرم

 28 يائ ة ال مه  (12 شرم
 10 أسع،  هشرا  ال مه  الهي سل / الضرر  (  13 شرم
 00 آث،  ال مه  الهي سل (14 شرم



 

 
 

ةررردمررررررمق



1 
 

 مقدمة: 
 عم،ق ءل ، ئرس يو ا  و ات  الناع   ع ، ر ف، م ال ل االع ه، ر  الهؤسس،ي أهص  ري  الهي س   تي  
 عكيو ه، وال كل الهشكريي  ركم وأسك،لر  والمفسكل  واالع هك، ل الهت ءكل ومهكون لا اهرك  السكور  الشخاكر 

 ال كل التكيوامل الساو  أشر،م هن التيري هم،  أن  ال الهس قعار   أهياءت ووضع ال اهر  قرص عم،ق ءل  س، ي
اآلومك  اسخرك ة ه تاقك  ع ك،ه ة التمك  ررك  عك لي هشكريي ءكل  الث،مورك   اله راك  ءكل ال يهرك  لكي   عك ل

م رعككك  لا جرككك اي اله يرقككك  ال كككل أء ل  ككك، ال قمرككك  الريرثككك  وال كككل سككك،ههي عشكككرم أو عككك خ  ءكككل   كككو   اككك  
ال كل   ك ي أوم هك ة الهي سكل  ،ه ة ال مهك   ،  وهن ال واه  اله تاق  ع،لتم  ال ،ه ة واتوع  ال ررص ءر

ع،لعرئك  الهي سككر    اكج ا  عك،  أم كك، العرئك  الخاككع  لمهكو ومشككوق هثكم هكك ا ءكل الهكيا س م كك ا سم ك، ا  عنككي 
 الساو .

 ءر ك، رقضكون ال يهرك  سن االع ه، رك ن ال مشكئ  ءكل  سك ص ال كل الث،مرك  الهؤسسك  الهي سك  رهك،  تكي
 هكع وهت ءرك، مفسكر، اع ه، رك،  ر فك، اون عك،للهيق ص   يقك، ءكل وهكص والك تاص  الي اسك  ءكل نكوام سك، ،ي

 رفراك  ء كل لكير ص  واالم هك،ق ال ورك   شرم ءل  س ص ءنعرت  ، ءر ،  الس،ئي والهم،خ الهي س  ه ن خا،ئ 
 رتعك  وال كل واالرعك،عل  السكاعل عكرن   ك او  ال كل وال أثر اي وال او اي االمنع، ،ي هن أموا  و ولري عإم ،ج
 ههك، ،  ك يا    اكج والهشك ءرن ءر ك،  تك،هارنوال هي سر ص  وعرن عرم ص الس،ئية والتيق،ي ال ف، م عأمه،ن  م ،
 هم ك،  تك،مل ال كل الهشريي أهص هن الهي سل ال مه  أن وساور ص  وره، سعق و ر م،  ص  ا ع،ه، ءل رؤث 

 ع، كي ررك  الهكيا س  ءكل االم شك،   ائتك  هشكرا  ،م كس م ك ا التك،لص  أمرك،ق عهركع ءكل الهكيا س هت كص
 خ،اك   والضكر،ر، اله مهك رن  اكج ءضكي ال ك،ه ة  هك ن ام شك،  هتكيم لرك،ية  اج  ؤري واليالئم الهؤش اي

 . ،ه  الني  و اج
 ع،لجك  وشخاكر  واع ه، رك    عورك  وهشكرا  االم شك،   لاركية ه  ك،ه ة الهي سكل ال مهك  رتكي   
 لاناعك  واالع هك، ل واالمفتك،لل الهت ءكل والمهكو الت،هك  الهي سكر  العرئك   اكج سكاعر  م ك،ئي  اي الخنكو ة 

رركك  أن االه هككك،ص ع،لهشكككريي النيعرككك  ال رتكككي   ءككك، ءكككل  أثر هككك،  اكككج سكككاورر،ي الناعككك  ءكككل ر،ءككك  ه اركككم 
الي اس   ء،ل جر اي ءل اسوض،  االق ا،ير  واالع ه، ر  وال  عورك  وال رمولوعرك  ل ك،  كأثر   اكج سكاورر،  ص  

،  يو  ال ق،عككك  اسسككك ر  و  كككو  التيركككي هكككن الهشكككريي ءكككل سكككاورر،ي الناعككك  وال كككل  كككأ ل هكككن عككك اق غرككك
 والهي سر .
 ءقكن  ضك  ال ،م كوأ النكي   عكرن شك،ئت  الهي سكلال مهك    ك،ه ة أن  لكج الكمفس  اهك،ق أشك،  وقكي
 غر  وعشرم الت،ص  الهي سل والهم،خ الني   مفسر   اج ساع،  ؤث  أرض، عم وضر،ر،هص  ال مه  عه  رعل
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  لكج لاواكوم ،  وقكي   الهي سك   أياق ءكل  واضكع  لكج ركؤيب ههك،   الك تاص ءكل النكي  قكي ة  اكج هع،شك 
 اله راك  هك ن   هركل ررك  الهك اهقرن  هن رثر   ا ء،ي ءل نعرتل شلق رأمت ال مه  أاعح وقي أهياء ،ن

 و كيوة  .والاك ا  واإلرعك،ن الهت،مك،ة و سكويه، المفسكر   اسلهك،ي  ر مف ، وشية  و و    واا  ء  ة ،م عأ
 المفسكر  ء،آلثك،  اإلع اهكل  والسكاو  ال مهك   سكاو  عكرن  مشكأ قكي ال كل التيقك   ع،هكم رهركن ءكي  لك   اكج
  لكج   ركوم وقكي ضكر،ر،هص  أو لا مهك   ع،لمسكع  نوراك  لسكمواي و كيوص  سك ه  هك، غ،لعك، ال مهك  ر  ر ك، ال كل
 .ال شي ه را  ءل  ع اهل ساو 

 الع،مك  ار كو   نعرقكل  وع،مك  م ك ب ع،مك  عك،معرن  لكج  قسكرهت  كص   ءقكيالهوضكو  سههر  وم  ا
 يء مك،وم نك   اإلشكر،لر  و ريركيه،   سك،ؤال  قكيرص الي اسك  اسوم الفاكم ر ضكهن ءاكارن   اكج الم ك ب

 اإلع ائل لاه جر  اسس،سل لاي اس . ريريالي اس   أهيا  وأههر  الي اس   ع،إلض،ء  لا  وء ضر،ي
ال مهك  و ت رفت أشكر،لت وأسكع،عت  خا،ئاكت  ك، ر  ي اسك  قكيص ءركت  نالهي سكل ال مهك  الثك،مل والفاكم

 ال نعرقكل الع،مك  ءكل ي الي اسك   ن قك وآثك، ن  وأخرك ا الم  رك،ي الهفسك ة لا مهك  وقرك،س سكاو  ال مهك   ثكص
 .ءاارن  ض،ءررن  اج عيو ن ار و  ال ب

اله عككع وال ككل  ضككهمي  ريرككي الهككم ي  نالث،لكك   ككص ال نكك ق ءرككت  لككج  عكك اقاي الي اسكك  الهريامركك  الفاككم
ثككص رسكك،   عهككع العر،مكك،ي واله هثاكك  ءككل هقركك،س ال مهكك  الهي سككلوأياة   ءككل الي اسكك  و ريرككي  رمكك  الي اسكك 
  وأخرككك ا  وضكككرح اسسككك،لر  اإلراككك،ئر  الهسككك خيه  ءكككل هت،لعككك   سككك،ؤالي عتكككض خا،ئاكككت السكككرروه  ر 

 الي اس .وء ضر،ي 
اله واكم  لر ك، و فسكر ه،  اكج ضكوق  ءك ص ءركت  ك ض لام ك،ئي نأه، ءل الفاكم ال اعكع هكن هك ن الي اسك 
واالق  ارككك،ي   لاي اسككك   الت،هككك خياككك هسكككعق   واكككوال  لكككج ال م ككك،ئي الي اسككك،ي السككك،عق  و اكككج خافرككك  م  رككك 

 ال ل رهرن اس خيا ، هن الي اس  قي  فري هخ ا  الع،رثرن والت،هارن ءل الهريان ال  عوب.وال وار،ي 
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 إشكالية الدراسة: -2
وام شك، ه،  ه،أركي ال كواه  السكررولوعر  ال ،هك  ال كل رعكي  ي اسك  ، م ك ا ل لاركي Bulling رتكي ال مهك       

ءككل التقككوي اسخركك ة وخ،اكك  ءككل العرئكك  الهي سككر   رركك   خاكك  و ائ كك، التيرككي هككن اآلثكك،  السككاعر   اككج ر،ءكك  
الهسكك ور،ي المفسككر  واالع ه، ركك  واسر،يرهركك   اككج رككم هككن اله مهكك  والضككرر   رركك   ن سككاو  ال مهكك  رتككي 

تكككك ض لا مهكككك  رسككككع  التيرككككي هككككن عهث،عكككك  امتركككك،س الضككككن اع،ي مفسككككر   يرككككية لككككي  اله مهكككك   رهكككك، أن ال 
  خ،اكك  وأن  فشككل سككاورر،ي ال مهكك   سكك ص ءككل Victimsالمفسككر  والسككاورر  لككي  الضككر،ر، االضككن اع،ي 

 Abnormal behavioral modelsاضكككن ا  الهمككك،خ الهي سكككل ع كككواء  مهككك، ج سكككاورر  غرككك  سكككور  
،ر، ال مهكك  ءككل هشكك،    ضككت  هككن ءكك   ال راككرم الي اسككل وال هرككل الهي سككل رركك  رم هكك  ال يهركك  ضككر

الضرق  وال ألص المفسل  والشتو  ع،لضت   وءقكيان الثقك  عك،لمفس  والقاكق  وال كو    وهرك،والي ال تك،ر  هكع 
(  299  1027درويرررش والليثررري  )الهواع ككك  الهع،شككك ة هكككع اله مهككك  عاكككف  يو رككك  أثمككك،ق الركككوص الي اسكككل 

االع ه، رك  والسكاورر   ووعكي أن ال مهك   لهكؤث ايوا يرك  هكن اله جرك اثأاعري التيق  النيعرك  ررره ك، رء
مهككك، أاكككعح روعكككت  لكككج الرككك،ي  ال ي رسكككل  ضككك،ء   لكككج  لكككي  النكككي  ال روعكككت  لكككج عتضككك ص الكككعتض ءقكككن  وا 

  ؤثهه، س ت خ، ج أسوا  الهي س  اسه  ال ب أاعح رشرم خنو ة رعر ة  اج الهع هع عاو ة  ،ه  هه، رك
 التاهكل عشكرم ر تك، ض هكع نهورك،ي اإلمسك،ن وأهياءكت الهسك قعار   ءكل ال مهرك  الونمرك   ورضكت  اإلم ك،ج

         (.1  1028)غفران وآخرون    ء،ل مه  هشرا  خنر ة   يي اسهن الهي سل عاو ة  ،ه .           
 سكاعر  ل ك،ه ة هخ افك  أسكه،ق   bullying   Le harcèlementاالسك قواق  ال  هرك   ء،ل سكان 

 والجكلو التولهك   كأثر اي عفتكم واإلم ،عرك  والخيه، رك  ال  عورك  الهؤسسك،ي  جكلو وعكيأي الجك   ءكل مشكأي
 ام شك، ه، هكي   اكج لاوقكو  ال ك،ه ة ع  ن الخ،ا  الت،لهر  اإلرا،ئر،ي  اج االني  وررفل اإل يهل 
 هشك،رم هكن رضكو ا   اسرثك  الهشكرا  ال مهك   ءر ك، رت عك  ال كل اسه رررك  اله ركية الوالرك،ي ءكل وخنو   ك،

 .(022  1020)مغار                                                    الهيا س.  ءل خ،ا  التم 
 اكص  ءكل  اركت الك ب رناكق وهكو ا  مركاال هكن مكو  ر ركوم  لكج السكاو  قكي هك ا أن الكمفس  اه،ق ور       
 الت،هك  ا  واس ك االع ه، رك عك،لقوامرن  االاكنياص والك ب رتمكل لاهع هكع  الهضك،ياو  السك الشخاكر  مفس
 وهن لاهع هع أءت،ال هض،ية ال ل  ه، س السرروع، ر  ع،لشخار  روا  ه، وهو اآلخ رن هع ال واءق و يص
 (.02  1020) حبيب                                                          ع،آلخ رن. ال مه  عرم ،
 ه رك  ة عاكو ة رركي  وهكو اله كوالن  غرك  التيوامل ال ف، م شر،مأ هن ريش سل  الهي ال مه     رتي     

 المهكو ج( اكج  ورت هكي الهي سكر   العرئك  ءكل اسقك ان  يقك،ي ءكل روهرك، ر رك    و رمرك، ءتكي ع،  عك، ن
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وهكو  ه مهك  أركيهه، نك ءرن عكرن   ك،ناإلو  وال رهمك   والك ررص  السرن ة   اج الق،ئص )الهت ءل – االع ه، ل
 ثق،ءك   ترسكت ه تهكي وقاكي مرك   سكعق ،  اركت الهت كيب وهكو Victim واآلخك  ضكرر  ع،ال  كياق رقكوص ل با

 لاتمك  خ،اك، نار،هاك عواكفت ال مهك  هف كوص هكع  ت،هاكي ال كل الثق،ءك  ل اك  ث،ع ، ساور، ع،  ع، ه، اسق ان
 العرئك  ءكل اسقك ان عكرن االع ه، رك  التيقك،ي هعك،م ءكل عتض العك،رثرن ي اس،ي م ،ئي عرمي ره، الهي سل 
 .(292  1021)خوج                                              .                   الهي سر 
ههك،م الي اسك  واالخ ا،اكررن   ن      ه ن الهشرا   مهو و س ه  عخفرك   ،هك  ءكل  كم  ههك،م الوالكيرن  وا 

االع هكك، ررن والمفسككررن الكك رن غكك،  يو هككص راركك، ءككل هكك ا الشككأن  وهكك ا الجركك،  لككت هعكك  اي أخكك   أهه كك، قاكك  
 كك،  كك،ه ة  هكك، س خعكك ة عتككض االخ ا،اككررن االع هكك، ررن وي اركك  ص عخف،ركك، هكك ن القضككر  ءككل الهككيا س  وسم

عركك   شكككيري عتركككيا  ككن أ كككرن هكككؤالق االخ ا،اككررن  وهكككل هه، سككك  قككي  ه كككي  لكككج خكك، ج أسكككوا  الهي سككك   
لسككاو  التككيوامل  ههكك، عتككم ع،إلضكك،ء   لككج  لكك   شكك،عت عتككض عوامكك  السككاو  ال مهكك ب هككع عتككض أ كك اض ا

ا هككن اآلعكك،ق والهتاهككون ال ن لان،لكك  راككفومت عأمككت  مركك  أو غاككر  ال اكك   أو أمكك،مل  رهكك، أن رثركك  الهقكك عر
 (.110  1020)العمار   .                              رت ءون السع  الرقرقل و اق  ،ه ة ال مه 

 اخ يء ك،الك غص هكن   اجو   الي اس،ي الس،عق  ال ل  م،ولي ال مه  الهي سل االني   اجم خيوهن     
ءككل ي ككص  سكك، يي  اهركك ي الي م كك،ئي ويال  كك  أ م كك،أ ال   لتككية ه جركك اي ه ،واسكك خيا سكك  ،و تككيي نكك ق ي ا

 لكج ال تك    اكج ي عك   (solperg et al  2116 سولبرج وآخررون  ستي ي اس الي اس  الر،لر   رر  
اإلمككك،  ءكككل هكككيا س المككك وري  والتيقككك  عكككرن اله مهككك رن والضكككر،ر،  عتككك، م شككك،   ككك،ه ة ال مهككك  عكككرن الككك رو  و ا

لافوء ص الي اسر  وأ ه، هص ور ل  ال ت    اج ي ع  ال ياخم عرن اله مه رن والضكر،ر،  لكج ه مهك رن  وقكي 
اس خيهي الي اس  اس ع،م  اله مه رن والضر،ر، ال ل اهه ، ألورس و ص  نعرق ك،  اكج ال يهرك  ءكل ءاكول ص 

 اهركك   3161   ككن ن رككق ي اسكك  عهرككع الضككر،ر، واله مهكك رن  واله ككو نرن  وقككي  ضككهمي  رمكك  الي اسكك و لك
 اهركككك  ءككككل  12143هي سكككك   و ضككككهن العككككلق الثكككك،مل هككككن الي اسكككك   36هككككن  1 لككككج  3ءككككل الاككككفو  هككككن 

 وأن    وقي  وااي الي اس   لج أن مسع  ال رو  اله مه رن ر،مي أرثك  هكن اإلمك، 11 لج  4الافو  هن 
( ءكككل عهركككع الاكككفو   وأن هككك ن %21-11والتركككس رككك،ن ضكككترف، عمسكككع      رككوم اله مهككك رن  لكككج ضكككر،ر،

   ( هن  عه،لل هعهو ،ي ال مه .%31-31المسع  ءل الافو  االع يائر  ر،مي    او  عرن  
   (.197  1027   عبد الرحيم)                                                                    
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 لكج ال تك    اكج هكي   (stavrinides et al. 2111 سرتافرندس وآخررون  رهك، هكيءي ي اسك   
 1743ام شكك،  ال مهكك  عككرن نككي  الهككيا س االع يائركك  والث،موركك  ءككل قعكك    وعاككم رعككص الترمكك  الهسكك خيه  

ن،لعكك، ءككل رككي الهسكك وررن الكك رن أم ككوا االسكك عر،ن رككوم ال مهكك  وضككر،ر،ن  وقككي  واككاي هكك ن الي اسكك   لككج أن 
هكككن النكككي   %4.6رم واضكككح  وأن  هشككك، رون( ءكككل ركككواي  ال مهككك  عشكككهكككن النكككي  ه و نون 4.3%

هكككن النكككي  ءكككل قعككك     %16ره مهككك رن وضكككر،ر،  وعشكككرم  ككك،ص ءكككإن  %2.4ضكككر،ر، عشكككرم واضكككح  و
رشك، رون ءككل عتككض أشكر،م ال مهكك  وءككل اس هك،م ال ككل رمكك ي  م ك، ضككر،ر،  و اككج هكن أن الكك رو  هككص أرثكك  

 رو  واإلمككك،  هكككن ررككك  نعرتككك  هشككك، ر  ءكككل ال مهككك    ال أمكككت ال  وعكككي ءككك وق  اي ياللككك   راككك،ئر  عكككرن الككك
الضر،ر،  ره، أ   ي م ،ئي الي اس  أن ال يهر  اسرع  سم، هن ال رو  هكص أرثك   و نك، ءكل  ك،ه ة ال مهك   

                        . ال أمت لرس هم،  ء وق  اي يالل   را،ئر     عن عه جر  السن  مي الضر،ر،

    .(198  1027   عبد الرحيم)                                                              

 ال مهك   ك،ه ة ام شك،  هسك و   تركرن  لكج هكيءي وال كل( (2018وآخررون سرحلول أبرو ورك ل  ي اسك 
  ناله شكير م ك  وع ك  هكن أسكع،ع ، و وضكرح ركومس خك،ن هر،ء ك  ءكل الث،مورك  اله را  ناع  لي  الهي سل
 هرومك   رمك   اكج الي اسك  ونعقكي ركومس خك،ن ءكل الرروهرك  الهكيا س عهركع هكن الي اسك  هع هكع و ركون

 الي اسك  و واكاي االسك ع،م   واسك خيص ال راراكل  الواكفل العر  الهكم ي ونعقه شيرن   عوررن  (10)هن
 أسكع،  أهكص وأن رعرك   و عهسك  الث،مورك  الهكيا س ءكل اليايي ال مهك  سكاو   ك،ه ة أن :الم ك،ئي أهكص  لكج

                                                                              .اله مه  لان،ل  االع ه، ر  ال مشئ  ومهن ل س ة  الثق،ءل والهس و  اسس ب ال فر   لج رتوي ام ش، ه،
 (.00  1029)العمري                                                                           

 ع ي  الي اس  أع ري باسكتلندا الثانوية المدارس في التنمر :عي اس  عتموان (1990) ميللر قامكما 
 ولركع   كص  .ال مه  لهمع اس  ا رعر،ي ووضع اسر اميا عهيا س الث،مور  اله را  ءل ال مه   ،ه ة هن ال رقق
 ه  رن أو ه ة لا مه   ت ضوا الناع  ما  أن العر،م،ي وأوضري هيا س  ش  ني   اج اس ع،م 942 
ت  لك ضكرر  الوقكو  عهه، سك ت أو سكواق ال مه  ءل  و نوا  م ص 32% و ر  ع،ل مه   ق،هوا  م ص44%  وأق  

 هم،هضك  سر،سك  وضكع هكن العكي  اركت وعمك،ق هشكرا  عوعكوي الهكيا س ا  ك ا  ر هرك  هن الي اس   واايء
 (.  22  1028)الحديدي                                   .والني  واآلع،ق الهتاهرن  شهم لا مه 

ءقككي لعككأ  لككج  قاككل م كك،ئي الي اسكك،ي الهراركك  لا مهكك  ءككل  (wong, dennis  2114وونرر   أهكك،
رككوم اسسكك،لر  الهي سككر  لهمككع ال مهكك   ورشكك   ككن أن الوسكك،ئم القهتركك  هثككم  أمركك  اله مهكك رن  هومككم رومككم
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شكك،ها  لهمككع ال مهكك  هثككم هسكك، ية النككي   اككج  مهركك  القككي ة   سكك  ا رعر واسكك ي ،ق أولركك،ق اسهككو  ر،  هكك،ي 
هككرن  هككل اسسكك،لر  ال ككل ال ا ركك   واله كك، اي االع ه، ركك  القوركك  والتيقكك،ي العرككية عككرن أولركك،ق اسهككو  والهتا

   .(80  1020)القحطاني                                              عيو اسرث  مفت، ءل همع ال مه . 

 .االبتدائيرة المرحلرة وطالبرات والسلوك العردواني التنمر عتموان (2112  الشريف س ا  يره،  وااي 
 سكواق النفكم لكي  ال مهك    كو   لج  ؤيب ال ل واسس،لر  اسسع،   اج ال ت    لج س ا  يال هيءي رر 
 اسعمك،ق  عك،ن اآلعك،ق لكي  التيوامرك  واال ع،هك،ي اسسك ب ال سكر  أن الم ،ئي وأ   ي الهي س   أو العري ءل

 الوالكيرن عإشك ا   اسك يال وأواكي .االع ه، رك  العرئك  مفكس هكن اسنفك،م لكي  ال مهك   ولركي  اكج  تهكم
 اسءك اي لعهركع اسسك ر  الررك،ة  كم ص عك،لهملم قوا كي همك،  رركون وأن   اسنفك،م ع  عرك    تاكق عهعهو ك،ي
 عكرن العه، رك  والهشك و ،ي اسمشكن  ع رثرك  أواكي ع،لهي سك  ر تاكق ءرهك، أهك، العكيمل  التقك،  واع مك، 
    (.00  1028وآخرون   حلولسأبو )                                                        الني .

( ال كل هكيءي  لكج  ريركي التواهكم الهؤيرك   لكج هه، سك  سكاو  2114 سيسي أحانردوا  ور ل  ي اسك 
ال مهكك   و قاككل يو  اسسكك ة والهي سكك  لارككي همككت  واسكك خيهي الي اسكك  الهككم ي الواككفل ال راراككل  و رككون 

( ن،لع ك،  وأ  ك ي الي اسك  21 رومك  هكنهع هع الي اس  عهرع ناع  اله راك  االع يائرك  ونعقكي  اكج  رمك  ه
م ك،ئي  ككية هككن أهه ك،: أن أهككص الككيواءع الهؤيرك   لككج  كك،ه ة ال مهك  ررهككن ءككل التواهكم المفسككر   واالع ه، ركك  
والهي سر  واالق ا،ير  الم، ع  هن سوق اسوض،  االق اك،ير  ل سك ة  وأن اسسك ة  تكي اسسك،س ال كل  سك مي 

ساو  ال مه   و ل  هكن خكيم التهكم  اكج  ع ركل الهمك،خ الهيئكص لا مشكئ   ءر ، اإلع اقاي ال ل  خفض هن
رسكك،  الناعكك   اككج القككرص اسخيقركك  والهعكك،ي  ال  عوركك    ككن ن رككق  ضككهرن  اإلسككيهر اسسكك ر  السككاره   وا 

       (.10  1029)السعدي           ،ه ة ال مه  ءل الهم،هي الي اسر .                                   
ومير  ءل السمواي اسخر ة ام ش،   ،ه ة ال مه  ال ل عسيي أقعح هت،مل قك،مون الج،عك  ررك  رأركم 
رعر ه، اجر ه، ورف   قور ، عضترف ، ولك ل  لكص  عكي اإلمسك،مر  اسكص ل ك ن ال ك،ه ة أمسك  هكن أشك س هك، ءكل 

ركككك  أو االع يائ الج،عكككك  هككككن رروامكككك،ي  رركككك  ام شكككك  ال مهكككك  ءككككل عتككككض الهككككيا س سككككواق ر،مككككي ءككككل اله راكككك 
 .(1 د س  )الضائع                                                             اإل ياير   أو الث،مور .

  اكج الضكوق  سكارن هر،ولك و   عك لي ال كل السك،عق  الع كوي اسك ره،م الر،لرك  الي اسك  ر،ولكيو اركت  
 الم ك،ئي هكن واالسك ف،ية  ال ك،ه ة ه ن روم الهت ء  هن هلري أعم هن رهر  تاال الهؤسس،ي ءل ال ،ه ة ه ن
رعك،ي هسك قعي   هت ك، ال ت،هم ررفر  ءل  الي اسك   تكي لك ا  ام شك، ه، قعكم هم ك، الوق،رك  أو لهت،لع  ك، الراكوم وا 
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 خ،اك و   هعك،م السكاو  التكيوامل ءكل سك،ياالي   همكت  تك،مل الك ب هكن الكمق  عكلق لسكي ه واضكت  هر،ولك 
ل ك ا عك،قي   )العك،رث رن  اكص ركي   اجءكل ع،هتك  الكوايب اآلن لركي ي سرك لكص ب الك الهي سكل سكاو  ال مهك 

و لك  هكن خكيم اإلع،عك    اله راك  الث،مورك  الهي سل لكي   يهرك الي اس  الر،لر  لارش   ن هس و  ال مه  
  اج  س،ؤالي الي اس  ال ،لر : 

   ؟الث،مور  اله را   يهر ه، هس و  ال مه  الهي سل لي   -1
 العمس؟ له جر   تل  الث،مور  اله را   يهر  لي  الهي سل ال مه  هس و  ءل ء وق هم  وعي -2
ال خاك   له جرك   تكل  الث،مورك  اله راك   يهرك  لكي  الهي سكلهسك و  ال مهك   ءكل ءك وق هكم  وعكي -3

 ؟الي اسل
  الوضكتر له جرك   تكل  الث،مورك  اله راك   يهرك  لكي  الهي سكل ءكل هسك و  ال مهك  ءك وق هكم  وعكي -4

 ؟ الي اسر

 فرضيات الدراسة:  -1
 له جر   تل  الث،مور  اله را   يهر  لي  الهي سل ال مه  هس و  ءل اي يالل   را،ئر   ء وق  وعي -1

 .العمس
 له جر   تل  الث،مور  اله را   يهر  لي  الهي سلهس و  ال مه   ءل  اي يالل   را،ئر  ء وق  وعي -2

 .ال خا  الي اسل
 له جر   تل  الث،مور  اله را   يهر  لي  الهي سل ءل هس و  ال مه   اي يالل   را،ئر  ء وق  وعي -3

 . الي اسر  الوضتر

 أهمية الدراسة:   -0
 اسههرك     ك ررك  ال مهك  الهي سكل  وهكو   م،ولكتن ال كل الهوضكو  أههرك   لكج سك االي   أههرك    عع
هكن  الهخ افك  الي اسكر  اله اركم ءكل ال يهرك  عكرن وام شك، ن م،ررك   هكن خكيم رياث كت هكن لي اسك ت ال نعرقرك 

 م،رر  أخ    ال سره، اله را  الث،مور   اج وعت الخاو .  
 الهق  رك،ي عتكض وضكع ءكل  سك ص نأ رهركن سك  االي   هك ن  م ك،  سكف  قكي ال كل الم ك،ئي نرهك، أ
 لكي  السكاورر  ع،يااالضكن   لتكيج واسسك ب المفسكل اإل شك،ي ءكل هم ك، االسك ف،ية رهركن والراكوم ال كل

 .اله اهقرن
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ن   ءر ك، ه كص عكيا ءكل العرك   ررك     ركل اله اهقك   ره راك  المهكو  اركمه هن ه،ه   م،وم ه را وا 
 ال يهر . لي  واالع ه، ر  والمفسر  اسر،يرهر  الاتوع،ي هن التيري

 ريرث، هف وه، الهي سل ع،  ع، ن ال مه   ن  ،ه ة  ض،ءر  عهتاوه،ي الم  ر  اسن  وال عأس عإغم،ق
 .الت علل المفس  ا  ال ءل

   ي  الي اس  الر،لر   لج:أهداف الدراسة:  -0
 * هت ء  هس و  ال مه  الهي سل لي   يهر  اله را  الث،مور .

 العكمسله جرك   الهي سكل لكي   يهرك  اله راك  الث،مورك  وءقك،   ال مهك  هسك و  ءكل الفك وق  اكج ال تك   *
 . والوضتر  الي اسر  وال خا  الي اسل

 التحديد اإلجرائي لمتغير الدراسة:  -0
 * التنمر المدرسي: 

 ال كل ،لي عك ع رتعك   مكتاس   والهضك،رق  عشكرم ه رك     و اآلخ    اهر هو ساو   يوامل رارق ع،ل
 .الر،لر  الي اس  ءل ا  ه،ين  ص ال ب ال مه  هقر،س  اج  ار ، الهس عر  هن خيم  ع،ع ت ررام

 حدود الدراسة:  - 0
 أيواي ءر ك، رنعكق ال كل اس ضكر  عهث،عك   تكي ال كل ي اس ت  وهر،ن وله،ن  رم  ع،خ ر،  الع،ر  رقوص

 :رال ره، الر،لر  لاي اس  والهر،مر  الله،مر  والريوي العش ر  الريوي و  هثم ي اس ت 
 .  و اهر ة ا اهر  )121وال ل عاجي    نث،مورال ه را لا يهر   رم  هن الحدود البشرية: 

 ص.2020/2019الهوسص الي اسل  خيم ص  ع اق ه ن الي اس  الحدود الزمانية: 

 والر  الوايب.   ه، س 11رل    ص  ع اق ه ن الي اس  عث،مور  عر ب عر، الحدود المكانية: 
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 :تمهيد
وغرك  الهقعولك  اع ه، رك،.  الهي سكر  سكاعر  وام شك، ا   أرث  الهشكريي هن الهي سل ال مه   ،ه ة تي 

وقي     ال مه  ءل الهيا س ءل اآلوم  اسخر ة عشرم هافكي ليم عك،ن  ههك، رشكر   لكج وعكوي  ك،ه ة ه م،هرك  
وخنر ة له، ل ، هن م ،ئي ساعر  وخره   سكع  أضك ا ا لاه مهك رن وضكر،ر، ال مهك  والعرئك  الهي سكر   ورهك، س 

 سم م،ولت ءل ه ا الفام. ال مه  عأس،لر  ه تيية وه مو    وه ا ه، 
 تعريف التنمر المدرسي:  -2

م كك ا  لككج  تككيي هت،مرككت وثكك اق هر ككوان  وهككن هكك ن ال ت رفكك،ي  ت ركك   Bullying تككييي  ت رفكك،ي ال مهكك 
(Pepler&Cragi,2000)   عأمكككككت شكككككرم هكككككن أشكككككر،م التكككككيوان  ال روعكككككي ءركككككت  كككككوالن لاقكككككو  عكككككرن اله مهككككك

   والضرر   ويائه، ه، ررون اله مه  أقو  هن الضرر   وال مه  قي ررون هع،ش ا أو غر  هع،ش .  
   (.008  1028عبده    )كامل                                                                         

 السكاو  أمهك،ن هن مهن أمت  اج ال مه  وا  ءل هم ، هعهو    ش     ت رف،ي   ية الهف وص ا خ 
 ه رك  ة هه، سك  ال مهك  سكاو  Regby, 1999) و(Banks,1997)  رت عك  ررك  التمرك   أو التكيوامل

 رقكوص ( الك ..ال  يري  الضك   السخ ر   ال وعر   هض،رق،ي  ه،ي و  هع التيوامر  الساورر،ي لهعهو   هن
 رهك، .  اركت وال رهمك  السكرن ة ع كي  الضكرر   رسكهج آخك  شكخ  ضكي عك،له مه   رتك   هك، شكخ  ع ،

 اله مهك  عكرن لاقكو   كوالن ءركت روعكي ال التكيوان أشكر،م هكن شكرم (Pepler&Cregi, 2000) رت عك ن
 .(80  1027)جعيجع                             .الضرر  هن أقو  اله مه  ه، ررون و ،ية والضرر 

 هكن شكرم   عكأب   آخك  ه اهكق أو نفكم   عإرك اق صهكم  هعهو ك  أو ه اهكق أو نفكم قرك،ص رتمكل *ال مهُّك 
  اكج هك  رن رركون أن رتمكل وال رك ا ( وه ته كيا   ه رك  ا   اإلرك اق  لك  رركون وأن غر هك،  أو ال ،لرك  شكر،ماس

 .  واري(  ،ص ءل اسقم
 .أايق،ئت ضي ن  ر رض هخ،اه ت أو أو وهه ار، ت أشر،ئت أو أخ  ءضرت أو  ر ائت *  يرين

 .أخ   ن رق  أو أب   ع،لض   عسير،    ارت اال  ياق
 .الر ر،ي أو ع،لراه،ي همت السخ ر 
 .رشف ، روي ال أهو  ءل ءضرت أو  مت الر، ع  الش،ئت،ي  نيق
   . خات أشر،ق أو نت،هت أو مقوين أخ 

 (.00  1020  برنامج كن حرا)                                                .وهض،رق ت اس فلالن
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عأمت العانع  أو الساو  التكيوامل الك ب ره، سكت الشكخ    sckool Bullyingالهي سل ُرت   ال مه  و 
ككك  ضكككي أشكككخ،  آخككك رن  م رعككك  الخككك يم ال كككوالن الرقرقكككل أو اله اكككو  السكككان   أب أن الشكككخ   اله مهِّ
اله مهِّ  ر   أن ليرت السان  أو القوة ال ل  هر مت هن اال  ياق أو السرن ة  اج أشكخ،  آخك رن  رت قكي أمكت 
أرث  سان  أو قوة هم ص عيمر  أو مفسر . ورشهم ال مه    عك اقاي هثكم ال  يركي  ومشك  اإلشك، ،ي  وه ،عهك  

شت، ن ع،ل ءض   ن قاي شخ  ه، عسير،  أو لف ر،   واس عت،ي شخ  ه، هن هعهو   أو  قا،ئت                                                                                        .وا 
 .(1028)سنارى                                                                                    

 سككك  ءككك ي أو  كككية أءككك اي لسكككاور،ي غرككك  رهركككن اإلشككك، ة  لكككج هاكككناح ال مهككك  الهي سكككل  اكككج أمكككت هه،
ه رض ة ورهرن  ت رفت عأرث  هن ن رق  والواكوم  لكج ء هكت هكن خكيم أرثك  اس ك اض وضكور، ر،سءتك،م 
اله رككك  ة ال كككل  ككك ص  كككن التيائرككك   والسكككخ ر   أو السكككاور،ي ال كككل   كككي   لكككج اسككك عت،ي اآلخككك رن. ورهركككن أن 

الافضككر  أو الهر وعكك   وال مكك،عل ع،سلقكك،   االسكك عت،ي هككن   شكك هم ال اكك ء،ي ال ككل  تككي  مهكك ا  اككج اإلسكك،قاي
 المش،ن،ي والهم،سع،ي االع ه، ر   أو اإلس،قة العسير   أو اإلر ان  اج ءتم هترن.

 (.00  1020)الزعبي  مهيدات                                                                       
أو مفسكر،  عسكير،  هكيا   آخك  عشكخ  لإلضك ا  ر كي  ه رك    كيوامل سكاو  هكوالهي سكل  ال مهك و 
 ور ضكهن. آخك  شكخ  رسك،   اج السان  ار س،  أعم هن هترم  عن ق ء يب ع ا   ال مه  ور هرل
 والض   وال رم والارص والخمق  والافع  اسشر،ق  و هل والمجل  اليءع هثم العسيب التيوان هن رعر ا   قي ا  

 .(1027)بدير                                                .والتض والخي   الشت   وشي والنتن 
 ءرت   ال مه  الهي سل هن خيم ثيث  هت،رر  هل:  Barton ,2006أه، 

أمككت  ككيوان  كك،ص وه تهككي  وقككي ررككون ه،يركك، أو لف ركك، أو عسككير،  أو هككن خككيم اسكك خياص ال رمولوعركك، هثككم -1
 أع لة الرهعرو  .ال وا   الهرهول   

 ال مه  ررش   ن ضر،ر، التيوان اله ر    ع  ء  اي هه ية هن اللهن.-2
 (.290  1027)حامد عبده                 .     ال مه  رري  اخ يال ع،لج، ءل التيق  الشخار -3

  ءإن ال مه  الهي سل هو شكرم هكن أشكر،م التكيوان الك ب ر  رعكت نفكم أو ه اهكق  Olweusووءق ، لك 
ولت خا،ئ  أ/ الساو  الهقاوي عت  ر اق شكخ  آخك     / رك ص  مفرك  السكاو  عشكرم ه رك    ج/ ركي  
ءككل سككر،ق السككاو  الشخاككل ورشككهم خاككم ءككل القككوة. هكك ا الخاككم ءككل القككوة رشككر   لككج أن العكك،مل أقككو  هككن 

تض الموارل    اج سعرم الهث،م أرث  شرو  ، وأرع  عسير ، وأ رج وأ اكج وضكت ، اع ه، ر ك،   الضرر  ءل ع
 .(        (Galan,2016, 28                                     .وأرث  قوة   وهن الم،رر  ال ررار 
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 هك ا ا  عهضك،رق  آخك أشكخ،   ية أو شخ  عت رقوص التيوان أشر،م هن شرم هو الهي سل ال مه و 
 (.  000  1028)شايع                                          .المفسل وأ العسيب الع،م  ءل ا  او ر  
 والي اس،ي أموا  التم   هن رمو  عتلرياث  اال   ا   مسعر،   الريرث  الهف،هرص هن ال مه  هف وص رتي  و      
 ال كل السكاورر،ي ل ريركيق يقرك هقر،س ج ل ال عو  رات  ر ل  ،ص   عشرم قارا  الهف وص ه ا  م،ولي ال ل
  م،ولكي ال كل الي اسك،ي ركم   فكق ولركن  ك،ع   عشكرم  ركي  ال كل  اك  هكن و هررلهك،  مهك ا ا  ع، هك، رهركن
 هكن هعهو ك  أو ن،لك  هكن  يوامرك  سكاورر،ي لهه، سك  والقكوة  السكان  اسك جيم أمكت  اكج ال مهك  هف كوص
 ال واركية لهك ة رركي  ءهك، عك،ل ر ا   الهه، سك،ي  اك  و  سكص ي ة قكوة وقكم أقك رركون  آخك ن،لك   عك،ن الناعك 
 (.200)حماد  دس                                         .ال مه  هف وص ضوق ءل ا مه   ا  ع، ن رهرن

اله تيية واله شكتع  والك ب ركم هم ك، رم ك  لا مهك  الهي سكل هكن لاورك  رسك   وهن خيم ه ن ال ت، ر 
وع   م  ن ماخا ، ءل أن ال مه  الهي سل هو رم ساو  ساعل رقكوص عكت ال اهرك  قاكي  لرك،ق اس   ع اهرك  

 آخ  ش ن أن ر تهي القر،ص ع  ا الساو  هن ءتم أو قوم عشرم ه ر   وعإ اي ت. 

 : بالتنمر المدرسي بعض المفاهيم المرتبطة -1
 المفسر  الهف،هرص  ء مسر ( وعتض اسعمعر  ع،لاج  هاناح ال مه  هف وص عرن الخان أرر،م، رري  قي   

 .والا ا  وغر ه،  Aggressive)والتيوان   (Violence) التم  رهف وص اسخ   االع ه، ر 
 : وءره، رال هر،ول  لا هرل عرن ال مه  والتم  والا ا 

 التنمر والعنف:  1/2 -

الشككيري  أهكك، ال مهكك  ء ككو  التمك  رسكك تهم السككي  وال  يرككي والو رككي عرككم أموا ككت  ورفضكل  لككج التمكك    
أخكككك  هككككن رركككك  الهه، سكككك   ء ككككو ر ضككككهن  مفكككك، عسككككير، خفرفكككك، و مفكككك، لف ركككك، رعركككك ا ورشكككك هم  اككككج ع،مكككك  

أب الكلهيق  وهك ا السكاو  هوعكوي اس ت اضل هن القوة والسرن ة وال غع  ءل ال ررص ءل اآلخ رن هن ال ء،ق 
 عرن الن،ل  ءل عهرع ه ارم ال تارص ورهرن أن رقوي  لج التم  عهتمج الش،هم.

 (.207  1021  المالكي )الصوفي                                                               

 لج أن ساو  ال مه  قي رؤيب  لج التم    ال أمكت رخ اك   ه،هك،  كن التمك    2008 رشر  اعوه،ناو 
   أن التمكك  رأخكك  اككو ا شكك ج هم ككك،  رهككم السككي  وال خ ركك  واإلرككك اق العسككهل الشككيري  ر،لق ككم والسككك ق  

رهرككن أن ررككون هككن سككاو  ال مهكك . ءضككي  ككن  لكك  ءككإن سككاو  ال مهكك  ر ككواء  ءرككت  وغر هكك،  ههكك، ال عكك،إلر ان
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وال ر ا  واالس ه ا  و يص ال والن ءل القوة عرن اله مهك  واله مهك   اركت  الضكرر (  ورا ك،  لإلر اقهعمر   المر 
 .(87  1007مظلوم  )                                           ش ون أس،سر  ل ريري ه،هر  ال مه .

                                        التنمر والعدوان:  -1/1

ال مهكك  هككو ي عكك  هرمكك  هككن التككيوان  ء،لتككيوان هككو سككاو  راككي  هككن شككخ   عكك،ن شككخ  آخكك  أو    
مركو الك اي لف رك، أو عسكهر،  وقكي رركون التكيوان هع،شك ا أو غرك  هع،شك  وركؤ ب  لكج  لرك،ق اس   العسككهل 

سكاو  ال مهكك  ،لتكيوان أرثك   هوهرك  هكن ال مهك   ورخ اك  ء ك ا عل  لر،قك، ه تهكيا ع،لشكخ  اآلخك   و والمفسك
 ن الساو  التيوامل ءل أن ال مه  هو ساو  ه ر    ورري  ع،م  ،ص وء  ة هن الوقكي  و ك،ية هك، ر ضكهن 
 يص ال والن ءل القوة سواق ر،مي القوة عسهر  أص مفسر  هي ر  ء،ل مه  مهن هن التيوان  ول  ا رهركن القكوم 

 أن رم  م  رتي  يوام، عسهر،.
 ن التيوان ءن ب غ رلب رشهم مو رن أس،سررن هن الساو  هه،: (  لج أ2008ورشر  اخوللا  

   التيوان اإلرع،عل: ال ب رس خيص ءرت اليء،   ن ال اي أو  ي ره ،. -

 (.00  1021الديار  أبو )                                 التيوان الساعل: ال ب روعت ل يص ال اي. -

أن ال مه  رخ ا   ن التم  والتكيوان ءكل أمكت سكاو  ه رك   وه تهكي ور ضكهن   مس خا  هه، سعق
 يص ال والن ءل القوة  أه، التم  رخ ا   ه،ه،  ن ال مه  ء كو رأخك  اكو ة اإلرك اق الشكيري ر،لق كم  والسك ق  
 ورهم السي   أه، التيوان ءرأخ  أشر،م هن الساورر،ي قي ررون هوع ، لاك اي أو لشكخ  آخك  وقكي رركون
هع،ش  أو غر  هع،ش  رر  رارق ض   مفسكل أو عسكهل. و اركت رهركن القكوم أن ال مهك  هكو شكرم خفرك  
هن أشر،م التيوان ره، أمت ال روعت مرو ال اي  وال مه  رت ع  ساو  أخ  هكن التمك  هكن ررك  الهه، سك  

 ل شخر  ال مه . و هوه، قي رؤ ب ساو  ال مه   لج التم  والتيوان ءل ر،ل  اس ه ا  و يص  اقل التيج

 التنمر والصراع :  -1/0

 ك،ية رركون   Conflict(  اكج أن هك، رمشك  عكرن اسقك ان هكن اك ا   (Rigby  1995رؤركي ا رجكلا
ءل الج،ل  ولري هوق   وررون  ،ية عرن أء اي ه س،ورن ءل القوة وع،ل ،لل ال رتي  لك   مهك ا  ءك،خ ي  القكوة 
عرن اله مه  والضرر   هثم الهتر،  الرقرقكل ل ريركي سكاو  ال مهك  وواكفت  و  ركيي االخ يءك،ي عكرن سكاو  

 ال مه  وا ا  اسق ان ءره، رأ ل :
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ءككل سككاو  ال مهكك  رشكك  ن وعككوي ءكك، ق  ءككل  القككوة عككرن اله مهكك  والضككرر   أهكك، ءككل اكك ا  اسقكك ان ءاككرس  -
 ع،لض و ة وعوي ء، ق عرن الن ءرن اله ا،  رن  ءهن الههرن أن رمشأ الا ا  عرن اثمرن ل ه، القوة مفس ،. 

هكك، اكك ا  اسقكك ان ءقككي أن ال مهك  ررككي   ككن قاككي و هككي ور هككل  لككج  لركك،ق اس   والضكك   ع،لضككرر   أ -
 رري  ريوث، ءع،ئر، م رع  لهوق  هترن  وع،ل ،لل ر واء  ءرت  ،هم القاي والمر  إلر اق اآلخ رن.

ال روعي  ت،ن  هن اله مه  مرو ضر،ر،ن  رر   ن اله مه  ال رشت  ع،لمكيص عكم راقكل ع،لهسكؤولر   اكج   -
،ن ورشككت ان ع،لمكككيص و عهكك، ر تكك،ن  ركككم الضككرر   أهكك، ءككل اككك ا  اسقكك ان ءقككي رجضككك  الن ءكك،ن اله اكك،  

 خ  .آلن   هع الن   ا

ر ككي  اله مهكك  هككن و اق سككاورت  لككج  عكك ال القككوة واس ت اضكك ،  وءكك ض السككرن ة  اككج الضككرر   أهكك، ءككل  -
ا ا  اسق ان ءإمت ال رري  ررك  ر كي  أب هكن النك ءرن اله اك،  رن  لكج    ك،  القكوة أو ءك ض سكرن ة 

 (.8الديار  دس  أبو )                                                     أريهه،  اج اآلخ .       

 التيوان                                 

 

   ال مه      التم                                                     

 

 

 ال مه  ع،سس،لر  العيمر   التم (                    

 العالقة بين العدوان والعنف والتنمر( 02)شكل

 (.09د س  )أبو الديار                                                                               
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 الستقوا  المدرسي:ا -2/4

هو ساو  هقاوي إللر،ق اس   العسهل أو الاف ل أو المفسل أو العمسل ورراكم هكن نك   قكوب  
هسرن   ع،ن ء ي ضتر   ال ر وقع أن رك ي اال  كياق  كن مفسكت  وال رعك،يم القكوة عك،لقوة  ورك ل  ال رعاكم  كن 

 ر،يث  االس قواق لا اشيرن هن رولت  وه ا هو س  االس قواق  اج الضرر .             

     (.2017  1028)شريفي                                                                            

  ضحايا التنمر المدرسي :التنمر/االستقوا  : -1/0

واآلخككك   yluubهكككو  لككك  السكككاو  الككك ب رراكككم هكككن  كككيص ال كككوالن عكككرن ءككك يرن اسوم رسكككهج الهسككك قوب 
ن اإلرككك اق العسكككهل واإلركك اق الاف كككل  واإل الم عشكككرم  ككك،ص وهكككن  لككك  وهكككو ر ضكككه mitcivرسككهج الضكككرر  

 ي وة النفم ع،سص ال ررعت أو لق  أو التهم  اج مش   ش، ،ي  مت أو  ءضت هن قعم  اآلخ رن .  

 (.                                                                                10  1029)يوسفي                                                                                

 وصوره:  التنمر أشكال -0
رشككهم ال مهكك  التمكك  العسككيب والاف ككل ورشككهم القككوة والسككرن ة وال غعكك  ءككل السككرن ة  اككج القككي  هككن 

عرن الني  ءل عهركع ه اركم ال تاكرص التك،ص ورهركن أن  اآلخ رن هن أق ام ص ولهيئ ص   وه ا الساو  هوعوي
   .(A lraqqad et al, 2017, 46)                                        رؤيب  لج  م  ش،هم. 

 وال رك   Verbal aggression الاف كل التكيوان ءكل   هثكم ال مهك  ه ك،ه  أن العك،رثون رك  
harassment  الشك،ئت،ي ومشك spreading rumors االع هكك، ل والك ءض social rejection 

 شكرو ، اسرثك  المكو  عرمهك، الاف كل ال مهك  ءكل ليمخك ان   ضك  أرثك  هكص الك رو  وأن  , isolationوالتللك 
 :وهج   ئرس أمه،ن أ عت   لج ال مه  Smith (2001) االع ه، ل  وقسص ال مه  هو الف ر،ي لي 
 اسقك ان  هكن الضكرر   واالسك عت،ي هكن والسكخ ر   المكو  ال  يركي  والشك ،ئص هك ا ور ضكهن: امفتك،لل -أ 

 .وهخلر  هلرف  عقا  وال ري  واإل الم 
 الخ،اك  الهه ارك،ي ع،لضكرر   وسك ق  المكو  الكيءع  والضك    واالاكنياص هك ا عسكيب: ور ضكهن –  

 .الهي سر  واسيواي
 .ع ص العمسل اآلخ رن  وال ر    اج الهخعا  المو  ال تارق،ي ه ا ور ضهن ل:عمس –ج 
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 أو أمسك،ع ص ءكل لآلخك رن والسك  ال اهررك،ي  والقك   أو الكمهن اإلرهك،قاي هك ا ور ضكهن ب: ماك   –ي 
 (.009  1027)كامل   عبده                           ه تهية. عاو ة االع ه، ر  هر،م  ص أو ير،م  ص
همكع عتكض اسءك اي هكن هه، سك  عتكض اسمشكن  عإقاك،ئ ص االستقوا  في العالقات االجتماعيرة:  -ه

 أو  ءض اياق  ص أو مش  ش،ئت،ي  ن اآلخ رن. 
أخ  أشر،ق اآلخ رن وال ا   ءر ،  م ص أو  كيص   ع،  ك، أو   يء ك،.  االستقوا  على الممتلكات: -و

ل هكككع العسكككيب أو وهمكك، العكككي هكككن القكككوم  ن هككك ن اسشككر،م السككك،عق  قكككي  ككك  عن هتككك، ءقككي رككك  عن الشكككرم الاف ككك
   (.22  1020)الصبحين  القضاة                                   العسيب هع االع ه، ل أو غر ه،.

ورشهم مش  الش،ئت،ي واالع كلال وال خورك    (Psychological Bullying):التنمر النفسي -ز
( يائكك ة ال مهكك  واسيوا  12(  لككج أن ال مهكك  أرككي أشككر،م التمكك   وروضككح الشككرم  Perkines)رهكك، أشكك،  

 الهخ اف   ع،ن  ،ه ة ال مه  .              

 
 ( دائرة التنمر01)شكل
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أب هعكوص عكيمل أو لف كل اك رح ا عك،ن الضككر،ر،   ورقاكي عكت: Direct Bullyingالتنمرر المباشرر
عرر  ررون هش هي  اكج ال  يركي وال ت،هكم العسكيب و تعرك اي الوعكت والراهك،ي اإلره،ئرك  ال كل  رهكم هتمكج 

 رسع  الضرق واسلص لاضر،ر،. 
ورشككهم التككلم االع هك، ل واخ ككلام الثقك  والعكك أة هككن : Indirect Bullyingالتنمررر غيررر المباشررر

   (.000  1027  إيمان )ابراهيم                 لم اله تهي لاضر،ر، هن الهعهو  .         خيم الت
مهك، ءكل هعك،الي  يركية هم ك،  ور ضح هه، سعق  ر ن أن ال مه  الهي سل ال رمرا  ءقن ءل هع،م هترن وا 
العسككككيب والاف ككككل  واالع هكككك، ل والهه اركككك،ي  والعمسككككل واإللر  ومككككل  وركككك ل  الهع،شكككك  وغركككك  الهع،شكككك   

 والمفسل والو رفل. 
 خصائص التنمر المدرسي:-0

، : أمكت سكاو  هوعكع وه رك   والضكر،ر، ال أركي ركياءع  كم ص  ر هرل ال مه   ن التيوان عاكف،ي هم كو    
وهككككن الاككككت   اككككج اله مهكككك رن أن ر تاهككككوا ه كككك، اي وسككككاورر،ي اع ه، ركككك  عيرككككية عهفكككك يهص  واله مهكككك ون 

. وال مهكك  رخ اكك   ككن المككلا  أو التككيوان (ek o   la te   1001)والضككر،ر، ءككل هواقكك  غركك  ه والمكك  
ؤلهكك  لشككخ   الضككرر ( وه رركك  لآلخكك   اله مهكك ( والقككوة ه سكك،ور  ءككل ءككل أمككت ءككل ال مهكك  همكك،  هشكك،   ه

الملا  أو التيوان أو ق رع  هن  ل   لرم ، ءل ال مه  غر  ه والم  ء ل عرن ن   قوب وآخك  ضكتر  وهكن 
 هم،  أ ل الر،ع  اله،س  ل يخم الرع،  .

 خصائص المتنمر )لجاني(: -0/2

 القوة  عسع  الته   الرعص  والعمس(. -1

 تهككي اس    ءكك،له مه  رعككي لكك ة ءككل  ككوعر  الضككرر  أو هر،ولكك  السككرن ة  ار كك،  ور هكك،ي   مككي    كك،   -2
 الضرر   يص اال  ر، (.

الف  ة والشية  اس ه ا  ال مه  وهت،وي ت  اج ء  اي نورا (  وي ع  ال مه  هرنهك  الر ك اص الك اي لكي   -3
 الضرر .

مكككي وا شككك  سكككاو  التكككيوامل وهككك ا هككك، أركككيي  اركككت ي اسككك  ار لوهمككك،   يقككك  عكككرن ال مهككك  الهي سكككل وال   
 4d u ,r  cdt  dn 2114  وال كل هككيءي  لككج ي اسكك  التيقكك  عكرن هقكك،ررس التككيوان وال مهكك  عككرن ال يهركك )
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ال رو  الع،مررن  هن خيم ال ق، ر  ال ا ر  وق،ئه  ساو  الشخ  الهع،ش  وغرك  الهع،شك   ورك ل  اسك ع،م  
( 16 – 6(  اهركك ا أغاككع ص هككن  هكك  211،س الجضكك  والتيائركك   و رومككي الترمكك  هككن  رككوم التككيوان وهقركك

(  sluub/  itcivB( هككم ص اككمفوا  اككج أم ككص ضككر،ر، / ه مهكك ون  %33سككم   وأشكك، ي الم كك،ئي  لككج أن  
( هكككم ص غرككك  %33( هكككص ه مهككك ون عشكككرم ر،هكككم  وأن   %21( ضكككر،ر، عشكككرم ر،هكككم   وأن  %12وأن   

  . رهكك، أرككيي الي اسكك   اككج وعككوي ا  عكك،ن  رعكك،عل عككرن ال مهكك  وسككاو  التككيوان. وأ  كك  همجهسككرن ءككل ال مهكك
الضر،ر،/اله مه ون اس ع،ع   يوامر   ،لر   اكج ضكر،ر،هص ءكل ال مهك  االع هك، ل والاف كل والعسكهل  رهك، 

 ر،موا أرث  غضع، و يوامر  هن الهعهو ،ي اسخ  . 

ا هجك و رن وأقورك،ق وهقعكولرن هكن أقك ام ص  ور هركلون خ،اك  وعوعت  ،ص رهرم اله مه ون  لج أن ررومو    
عككك غع  ص ءكككل السكككرن ة  اكككج اآلخككك رن  كككن ن ركككق اسككك خياص التمككك   ور  ككك ون القاركككم هكككن ال تككك،ن   عككك،ن 
ضر،ر،هص. ره، ر هرل اله مه  عأمت هر،ن عه مه رن  أو أ ع،  ساعررن  وهؤالق ال رعكيؤون ع،لضك و ة ع،لسكاو  

 رون ءرككت  ورقككيهون الككي ص وال شككعرع لاه مهكك   وهككواءق  ص   ءككع هككن  رسكك،س اله مهكك  التككيوامل  ولرككم ص رشكك،
 (. 20  2015) بهنساوي  وآخرون                      ع ا ت وهر،م ت  ورعتم ساو  ال مه  هس ه ا .

  هوه، رهرن القوم أن اله مه رن ر هرلون عخا،ئ  ساعر .

        خصائص المتنمر عليه )الضحية( :  -0/1

وهككص اسءكك اي الكك رن ر ت ضككون لاضكك   واس   م رعكك  ا  ككياق لهيئ ككص اله مهكك رن  اككر ص  وررككون ل كك ا 
 (.71  1007) مظلوم                                        آث،  سرئ   اج  رارا ص الي اسل.     

 ولاضرر  ءل هوق  ال مه  خا،ئ  هل :

االمخككيا   وال  سكك نرع أن  ككياءع  ككن مفسكك ،  ول كك، خاكك،ئ  عسككير  * ق،عاركك  السككقون: ء،لضككرر  سكك رت  
 ومفسر   عتا ،   ض  سن  رون ضرر .

* غر،  الي ص: ء،لضرر   شت  ع،لتلل  والضت   وأرر،م، ال   ر  الضرر  اله مه   ار ، خوءك، هكن ام قك،ص 
رس،سككك، ع،لفشكككم  اله مهككك . رهككك، ر اككك  الضكككر،ر، عكككأن لكككير ص  قكككير  لاككك اي  و كككييا قاكككري هكككن اساكككيق ،ق  وا 

وسكككاعر  وقاقككك، وضكككتف، وءقكككيان الثقككك  عككك،لمفس. وهت ه كككص أضكككت  عسكككير، هكككن أقككك ام ص ههككك، رعتا كككص   ضككك  
ل عهك،ي اله مهكك رن  وسم كص  كك،علرن  ككن  ركورن  يقكك،ي هكع أقكك ام ص ء ككص رهراكون لاتللكك  ءكل الهي سكك   ههكك، 
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ههكك، رترككق قككي   ص  اككج ال  ررككل ورخاككق رعتا ككص رشككت ون ع،لورككية واإلههكك،م  رهكك، رخشككون الكك ه،  لاهي سكك  
أياق ي اسككر، ر كك او  عككرن ال ،هشككر  والضككت   هككع الوعككوي الككيائص لا  يرككي عكك،لتم  ههكك، رشككت هص ع،الء قكك،   لككج 

 اسه،ن  اسه  ال ب رم ي  مت اس  اض العيمر  والمفسر  لير ص .

ل  الضككر،ر، ءككل الهي سكك  (  وركك sluui B( الخاكك،ئ  ال ككل  هرككل اله مهكك ون  e ic   2116وي س     
( خ،اكككر  نو هككك، 61اسس،سكككر  هكككن خكككيم ق،ئهككك  هكككن الخاككك،ئ  الشككك،ئت   مكككي اله مهككك رن  هرومككك  هكككن  

الع،رثون ءل ع،هت  أوه،رو  رر  وعي أن خا،ئ  اله مه رن هل السكرن ة  وركية الهكلاج  وقاك  ال تك،ن  
( ءر،مككي خا،ئاكك ص هككل : itcivB ( خ،اككر  اشكك  روا ع كك،. أهكك، الضككر،ر،  11هككع اآلخكك رن  وأن همكك،   

قا  اله ، اي االع ه، ر   ولوص ال اي  اج رم الهشريي ال ل  رام هت ص  والخكو  هكن الهي سك  وأم كص 
( خ،ار   ره، أريي الي اس  أن اله مه رن رت،مون هن هشريي  ،ئار  أرث  هكن اسنفك،م 21اش  روا ءل  

  خ  ق ا اي مر،ع   م ص ءل رثر  هن اسهو   وأن الك رو  اآلخ رن  وأن آع،قهص هشجولون  م ص وأن الت،ئا  
أرث   مه ا هن اإلم،  خ،ا  ءل ال مه  الهي سل الهع،شك   الضك   والاكفع وال ركم( وأن اإلمك،  أرثك  ءكل 

              ال مه  الهي سل غر  الهع،ش   ال ع،هم والسخ ر  واالس  لاق واإلقا،ق هن الهعهو  (.

 (.10  2015) بهنساوي  وآخرون                                                                   

* رخشون الضر،ر، ال ه،   لج الهي س  ههك، رتركق قكي ا  ص  اكج ال  رركل ورخاكق أياق ي اسكل ضكتر   هكع 
الوعككوي الككيائص ع،ل  يرككي عكك،لتم   ههكك، رشككت هص ع،الء قكك،   لككج اسهكك،ن اسهكك  الكك ب رمكك ي  م كك، أ كك اض عيمركك  

 (.229  2012)القحطاني                                                              وعسير .     

مس خا  أن ضر،ر، ال مه  هص الهت يب  اكر ص هكن نك   اله مهك رن وهكؤالق الضكر،ر، الك رن  ك،علرن  اكج 
 ال ي واليء،   اج أمفس ص عسع  قا  ضتف ص وخوء ص ره، ر افون ع يمل هس واهص الي اسل وال رارال .

 هاركك  ال مهكك  والضككرر   رهكك، س هككؤالق وهككص اسءكك اي الكك رن رير ككون خصررائص المتفرجررون:  -0/0
اله ف عون أيوا   يرية ءل سر،ق  هار  ال مه   ء م،  عه،   هن اله ف عرن رناق  اكر ص هسكهر،ي  يركية 
هم كك،: الهسكك، يرن  أو اساككيق،ق الرهرهككرن  أو المككوا  ال كك،عترن وهككص اسءكك اي الكك رن ر ركك،لفون ور رككيون هككع 

ت. رركك   كك عن ص اككياق  رهرهكك  وقوركك  هككع اله مهكك   هق، مكك  ع،لضككر،ر، اله مهكك  ورقككيهون الككي ص والهسكك،مية لكك
 (.71  2007مظلوم  )                                           .ال رن ال   عن ص أب  يق  ع،له مه 

مسكك خا  أن اله فكك عرن مو كك،ن: المككو  اسوم الكك رن رشكك،هيون يون  ككيخم و لكك  عسككع  خككوء ص والمككو       
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  ف عون الهش، رون هص هقيهل الهس، ية والهس،مية وال شعرع لاه مه رن.الث،مل اله
وءككل اسخركك  مسكك خا  أن الهشكك، ررن ءككل رككيو   هاركك  ال مهكك  ثيثكك  أنكك ا : النكك   اسوم وهكككص       

ركك ائ ص  أهكك، النكك   الثكك،مل ء ككص الضككر،ر،  اله مهكك رن وهككص الكك رن رقوهككون ع،ل سككان والسككرن ة  اككج اآلخكك رن وا 
 اكككر ص هه، سككك  سكككاو  ال مهككك  وررومكككون أقكككم قكككوة وضكككتف، هكككن اله مهككك   أهككك، النككك   الث،لككك  ء كككص الككك ب رككك ص 

اله ف عكككون الككك رن رشككك،هيون  هارككك  ال مهككك  ولركككم ص ال ر كككيخاون ءكككل هه، سككك  هككك ا السكككاو  أو الكككيء،   كككن 
 الضر،ر، .

 :المدرسي التنمر سلوك أسباب -0
رعك،ي أسكع،عت  اكج لاوقكو  رعرك ا   اه ه،هك، ال مهك  عسكاو  رثرك ا   العك،رثون اهك ص لقكي  ون ائكق أسك،لر  وا 
 الك ب الهر س  الساو  وعرن الج رلب الفن ب الساو  عرن اآل اق ءل  ع،رن لت االه ه،ص ه ا ر،ن     ل تيرات
 وقكي المفسكر   ال ك و  لتواهكم رتكوي الهخ افك   أو والعرئرك  واسسك ر  االع ه، رك  ال ك و  ءكل الفك ي ر تاهكت
 (.  1080  1028  وآخرون غوليالقرة )           هم ،:  ال مه  لساو  أسع،  2014) أوع، ب ( ريي 

 السيكوسوسيولوجية:  األسباب 1/5-
 ءكل  تكر  ال كل التك،ئيي وهكن الفقرك ة اسوسك،ن هكن اله مهك ون رمركي    هكن اسررك،ن رثرك  ءكل

 سوسكرولوعل وضكع ءكل   اق اك،ير هشك،رم  هكن  تك،ملو    الفقك  أرلهك  رسكهج أو هك،   الهمك،نق الهر وهك 
   اله مه ون ررون ه،  ،ية السررولوعر  الم،رر  وهن .االع ه، ر  النعق،ي الفوا ق عرنو  ال وة ع، س،  ر سص

 الهضك،ية Psychopathالسكرروع،ثر   الشخاكر،ي هكنو  قورك   وب شخاكر،ي هكم ص  القك،ية خاواك،و 
  ا ق سك  ر كيي هعك ص هشك و   لكج الهي سك  خك، ج  رولكت  هر،مرك  ءكل المكو  هك ا  رهكن خنكو ةو    لاهع هكع
 . ق،ئهك   ع اهرك   ا،ع،ي  لج رمضهون أو  ع اهر   ا،ع،ي اله مه ون رؤسس ه، غ،لع، رر    الهع هع

  لكج  ر ك،ج ال كل السكاورر  واضن اع، ت ه ضت التم  م رع  النفم  لج راعأ أن رهرن    ر  ه، ع،م   لج
 ل نفك،م أو المفسكل النك  ءكل الهخ اكرن المفسكررن اسنعك،ق هثكم ه مركرن  أشكخ،  و كيخم هكن  كيج

 قكي مفسكر  ع،يااضكن    لج ال مه  أسع،   توي ءأرر،م، . الهيا س ءل اله شيرن أو المفسررن االخ ا،اررن
أن  اسههرك  وهكن مفسكل ِقعكم نعرك  الرشك  هكن رك ص أن عتكي رركون عك،لنعع وهك ا يوائكل  كيج  لكج  ر ك،ج
 (.21 دس  )الشريف     .                       ل نف،م المفسل الن  ءل هخ ا، النعر  ه ا ررون
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 األسباب النفسية:  -0/1
وهككل التواهككم ال ككل  شككر   لككج الخاكك،ئ  المفسككر  لككي  اله مهكك  و يءتككت  لككج سككاو  ال مهكك    ءكك،له مه  

السكرن ة واسك خياص القكوة  ور  ك    رستج  لكج  أرركي  ا كت هكن خكيم  يوامكت لآلخك رن  ورهركم  اكج اسك خياص
ا ع،ه،ي  رع،عر  مرو التمك  ورقكم  ت،نفكت هكع الضكر،ر،  وهمك،  خاك،ئ  مفسكر    سكص ع ك، الضكرر   كيءع 
اله مهككك  لي  ككككياق  اركككت عشككككرم هسككك ه   ء،لضككككرر  رهركككم  لككككج االمسكككر،  واالس سككككيص والخضكككو  و عمكككك  

 ه  و لري هن اس ه ا ن. الا ا  والعر،ق  وه ن الخا،ئ  رهرن أن  ي ص ساو  ال م
( أن هف كوص الكك اي و قكير  الك اي  كك،هين Omoor et Kirkham  2111ورك   أوهكو  ورر ر ك،ص  

أس،سر،ن ءل ساو  ال مه   ءفقيان الف ي ل قير ن ل ا ت عامفت  ه، ه مه ا أو ضكرر   وأشك،  هت،ورك  أعكو غكلام 
خعولككك  أو الضكككترف  ور  ككك ون هسككك ور،ي (  لكككج أن ال يهرككك  ضكككر،ر، ال مهككك  ر اكككفون ع،سهلعككك  ال2111 

ه  فتكك  هككن القاككق  وهككص ءككل اساككم خعككولرن عككيا  هكك،يئون عنككعت ص  رس،سككون س فككت اسهككو   ور  كك ون 
ه رككل  ررككص خكك، عل  ورشككت ون رهكك، لككو أن همكك،  قككو  خ، عركك   سككرن   اككر ص و كك ررص ءككر ص  وهكك ا الكك ررص 

التعكل الهك تاص  ء،لضكر،ر،  مكيه،   seligman،نالخك، عل هكع الشكتو  عقاك  الرراك  ركؤيب هك، رسكهرت سكراعه
ر ،عهون اآلخ ون ءإم ص رس عرعون ع،لعر،ق خ،ا  اس ه،  الاجر ة أو االمسر،   ره، أن امخف،ض  قكير  
الك اي لكي  هكؤالق الضكر،ر، رعتا كص رك ل   كيوة  اكج هك، رت،مومكت هكن هشك،   الشكتو  عك،لمق  واس ك اض 

 االر ئ،عر . 
( أن ال يهر  اله مه ون  ركس الضكر،ر،  ه،هك،  ررك  ركي رون أمفسك ص أن 2117 ورضر  هرهي  ه 

لير ص القي ة  اج السرن ة  اج أمفس ص وال رؤهمون  ال ع،  قك،ي واركي وهكو أن همك،  مكو رن هكن المك،س  مو ك، 
رسككرن   اككج اآلخكك رن ومو كك، رخضككع لآلخكك رن  ءركك   اله مهكك ون سككاور ص هككن هم ككو  ه ه رككل رككوم اسمكك،  

الج،لك  رشككت ون أن الضكرر  رسكك رق  لك   رهكك، أن اله مهك رن رهراككون  لكج اء كك اض أن اآلخك رن لككير ص  وءكل
                             موار،  يائر  ل ص ور  عاون ع ص  وروا   فرر  اله مه  عأمت أساو  غر  م،ضي وأر،يب الع،م . 

 (.11  1020)الدسوقي                                                                              
   :األسرية األسباب-0/0

 هركككم اسسككك  ءكككل الهع هتككك،ي الهت،اككك ة  لكككج  اعرككك  االر ر،عككك،ي اله،يرككك  ل عمككك،ق هكككن هسكككرن وهاكككعس 
وهأرككم و تاككرص عرككي و  ءرككت  هق،عككم  ههكك،م الككيو  اسهككص الواعكك   اككر ص ع،لمسككع  لانفككم أو الشكك،   أال وهككو 

هكك ا م رعكك  امشككج،م  اله ،عتكك  ال  عوركك  و قككورص السككاو  و تككيرم الاككف،ي السككرئ  وال  عركك  الرسككم . وقككي ررككي 
اس  أو اسص أو هتكككك،  ككككن   عركككك  أعم،ئ هكككك، وه كككك،عت  ص  هككككع  لقكككك،ق الهسككككؤولر   اككككج غركككك هص هككككن الهي سككككرن 
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لج ع،م  اإلهه،م رت ع  التم  اسس ب هن أهص أسع،  ال مه    رمشأ ال ب ء،لنفم واله عر،ي ءل العروي. وا 
مك،ق أو الخكيص العكي أن ر كأث  عهك، شك،هين أو هك، اسع  عك،ن أو الكلوعرن عكرن سكواق التمك  رنعتكت أسك ب عكو ءكل

  اكج وال مه ك  التمك  هه، سك   لكج رهركم اسسك ة ءكل لاتمك  ر تك ض الك ب هكو س  اركت. وهرك ا ءكإن النفكم
  ر ل  الره،ر  اللائية  ن الري  ترق مضي اسنفك،م  وقكي    ك  لكير ص أمكوا  الهي س  ءل اسضت  الناع 

الهي س  واسه،رن الهف ورك  ال  هك،يهص الكيائص  اكج الوالكيرن  ء،لره،رك  اسعورك  اللائكية  قاكم  هن الفوعر، رفوعر،
 (.28/20  1020)أوباري            هن شأن النفم و ضت  ثق ت عمفست و شت ن عتيص الرف،قة.        

   :المدرسية بالحياة المرتبطة األسباب4/5-
 والعسكيب الاف كل اال  كياق ركي واكاي هسكعوق  غرك  هسك ور،ي  لكج الهكيا س ءكل التمك  ا  قكج لقكي

  اكج وال مهك  ال سكان  اكج الكعتض وشكعع أي  هك ا...اسهكو  وأولرك،ق ال يهرك  أو الهي سكرن  اكج سكواق
 لاهت ءك  ورركي رهاكي  الهكي س ه رلرك   ت هكي ال كل ال قاريرك  عك،لن ق ال كي رس أن رهك، اآلخك   الكعتض
 رخاكق هك ا...واإلقاك،ق وال سكان التمك  ا  هك،ي  لكج اسخرك  ه ا يءع الفام ياخم الهناق  لاسان  وره،ل 
 ..ال مه   ،ه ة لمهو هم،سع  وعرئ  هم،خ

   :التقنية والثورة باإلعالم المرتبطة األسباب5/5-
 ر،ءك  واسك خياص الخاكوص وسكرق الخ، قك  القكوة هثكم هفك،هرص  اكج  ك،ية اإللر  ومرك  اسلتك،   ت هكي

 هك ا  اكج الهكيهمرن اسنفك،م معكي لك ل    عكوب  هكي  أب يون واالم اك،  المقك،ن أ اكج ل رارم اسس،لر 
 رر،  ص ءره، سون اسلت،   ل  ن اه يايا الهي سر  الرر،ة ءر ، عه، الروهر  الرر،ة رت ع ون اسلت،  هن المو 
 ألتك،  ركيهمون اسعمك،ق  ك   خنكو ة  رهكن وهمك، الررفرك  عكمفس ع ص والهررنرن هت، ء ص عرن أو هيا س ص ءل

  لاركي مير  الاج،  أو لارع،  هوع   ر،مي سواق أءيص هن ال اف،ل ءل رت ض له، عسرن وع رارم التم  
  اكج رخفكج ال و اسخرك ة اآلومك  ءكل رعرك  عشكرم العشك ر  عك،لمفس واالسك  ،م  ال هعكل والق كم التم  هش،هي
  لكج الفنك ب وهراكت اسهكو  هك ن  اكيرق  لكج النفكم هركم اس رضك م،   ا خاواك، اسهك  هك ا خنكو ة أركي

  (.020  1020)مغار                                                        اإلم ،ج.    ،ية و ال قاري
 االستعداد الوراثي:  - 0/0

ورر،ي العانعكك . همكك،  التيرككي هككن التواهككم ال ككل ُ ت عكك  عهث،عكك  هسكك،هه  عنكك ق هخ افكك  الر ه،لركك  سككا
( أن الم  رك،ي الفسكرولوعر   قكوم  ن الف كواي  خ اك  و اثرك،   كن اآلخك رن. عتككض 2113 رقكوم هك،الص و ركيل

اسيلككك  اليا هككك   كككأ ل هكككن ي اسككك،ي ال كككوائص ال كككل    ككك  ع،سككك ه ا  هتكككيالي  واءكككق  ،لرككك  لاسكككاو  الهتككك،يب 



25 
 

  عتكض السكه،ي الشخاكر  ال كل    ك  عكرن لاهع هع ءل ال وائص اسخور  وغر ه، هن اسشكق،ق. رقك،م  ن همك،
هت كص الف كواي هثككم التيوامرك    والسكاو  الككياءع   وامخفك،ض ءككل ال تك،ن    وع،ل ك،لل لرسككي رس،سك  لهرمكك  
ك، ع،ل ضك،  مكي  ؤرك  اسنفك،م اآلخك رن وهكص رتك،مون هكن اسلكص. وهكع  لك    اآلخ رن. رس ه ع اله سكااون  هوه 

ءل عرئ  همللر   رع،عرك    رهركن ل نفك،م الك رن رتك،مون هكن هك ن السكه،ي  عي  اإلش، ة  لج أمت  مي   عر  ص 
 الشخار  أن ر تاهوا ال ت،ن  وال ره  هه، رت ض ص لهخ،ن  العانع . 

، أن اسنف،م ال رن لير ص اس تياي و اثل لاعانع  قكي ر ت ضكون لخنك  Tattum 1113رق    و   ( أرض 
ال مهكك  هككن خككيم  ككوءر  عرئكك  هي سككر  ياخاركك   رككون ءر كك، التيقكك،ي عككرن النككي   رع،عركك . رعكك  أن  ككل   
 الهيا س ثق،ء  ال ت،ن  رر  ر ص ال  ررل  اج الله،لك  واسك خي  ال ضك، هكن هسك، ية اآلخك رن. الهكيا س
 ال ل  ي   و ر،ءئ  ا  ال ل  ه، س ساورر،ي هر،ءر  العانع   قام هن ار ه،م   و  ساو  العانع . 

 الضغط الفردي:  - 0/7
كك، اسكك ع،ع  لضككجن اسقكك ان ياخككم الهي سكك . الركك   Olweus (1993)رهرككن أن  رككون العانعكك  أرض 

ص هعهو كك  الم كك اق ءككل رثركك  هككن أمككت رهرككن ا  عكك،  العانعكك   ككواه  عه، ركك . ياخككم العرئكك  الهي سككر     قككو 
اسرركك،ن ع،س ئسككك،ق عه، ككك  أو ءككك ي آخككك  سسكككع،  قككي  ركككون رقرقرككك  أو ه خراككك  أو لهعككك ي ال سكككار . ا  ككك   
عتككض اله سككاارن ءككل الي اسكك،ي السكك،عق  ع،ل اكك   رعككلق هككن هعهو كك  لهككية ماكك  رككواي  العانعكك  ال ككل 

ككك، هير ككك  أن ال مهككك  هكككن ِقعكككم ءككك ي رككك ص ءكككل رثرككك  هكككن اسررككك،ن عكككي ص هكككن  شككك، روا ءر ككك،. وهكككن اله كككص أرض 
 .                        (Kudenga2017, 653) هعهو   ر ص ءر ،  هعري الف وة ورم    لرت رعنم.

 ن ساو  ال مه  ال رهرن أن رري  ورمشأ هن ء اغ عم هكو م ك،ج  كية أهكو  أو  واهكم ولتاكج أع لهك، 
وأهه ككك، هكككل ال مشكككئ  االع ه، رككك   ررككك  أن النفكككم رككك تاص ع،ل قاركككي و كككن ن ركككق المه عككك  سكككواق هكككن اآلعككك،ق 

أاكعري ال رمولوعرك،  ع،  ع، هه، اسق    لركت أو اسقك ان  و ار ك، عتكي  لك  اسسكع،  اله  عنك  عك،إل يص ررك 
الرككوص  جككلو التكك،لص ع،إلضكك،ء   لككج هعهو كك  هككن التواهككم اسخكك   هثككم اسسككع،  السرروسوسككرولوعر  والمفسككر  
واسس ر   واله  عن  ع،إل يص والرر،ة الهي سر   واله  عن  ع،الس تياي الو اثل والضجن الف يب  را ك،  سك،هص 

 أو ساو  غر  سوب.     االضن ا ءل   و  
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 ( أسباب مشكلة التنمر المدرسي / الضحية00)كلش

 (.212  1021)القحطاني                                                                            
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 آثار التنمر المدرسي : -0

رتككي ال مهكك  هشككرا  هككن الهشككريي ال ككل ر رككي ع،ه هكك،ص العكك،رثرن  اككج هسكك و  التكك،لص  م كك ا سم كك، 
هشككرا  شكك،ئت  االم شكك،  ءككل الهككيا س عهرت كك، ءككل أمركك،ق التكك،لص  ء ككو رتككي أرثكك  أشككر،م التمكك  ام شكك، ا ءككل 

،خ التك،ص لاهي سك   الهيا س ولت آثك، ن السكاعر   اكج مفسكر  الن،لك   و اكج  هارك  الك تاص الهي سكل و اكج الهمك
م ،ع ك، وخاكق عرئك  هي سكر  غرك   رر  رؤث   اج الهي س  را ،  ور هثم  ل  ءل امخف،ض ء، ار  الهي س  وا 

 (.7  1021)أبو الديار                      آهم   س، ي  اج خاق هم،خ هن الخو  عرن الني .     

 آثار نفسية : -0/2
 ال اس ش، ب النك  المفسكل والتكيج ءكل ه ركل الكو وي ءكل أعكو  هن الع،م  المفسل رقوم هرهي رسرن    

 عككل   ن ال مهكك  لككت آثكك،  سككاعر  قككي  ككؤ ب ع،لشككخ   لككج ال  اركك   ن لككص م ككيا   الهشككرا  قعككم  ف،قه كك،  ءهككن 
 أهص ال أثر اي المفسر  ال ل  ؤث   اج الن،ل  هن ال مه .

ث   اكج الاكر  المفسككر  ورسكع  هشك،رم ءككل ال رق اك   كأثر  ال مهكك   اكج الاكر  العسككير  عكم ره كي لرككؤ  -
 ال واام االع ه، ل.

ال كأثر  العسكيب لا مهك  هتك و  هثكم: الركيه،ي والاككيا  وآالص الهتكية واكتوع،ي ءكل المكوص لركن ال ككأثر   -
 ال ب ري وم، لاقاق هو ال أثر  المفسل وخاوا، االر ئ،  وال فرر  ءل االم ر، .

العككي هككن وعككوي  واهككم أخكك   عع،معككت هثككم االر ئكك،  وهشكك،رم  ،ئاركك  رسككع  الهرككم  لككج االم ركك،   ال أمككت  -
و ك، ر  اككرل عوعككوي اككيه  مفسككر   ء،لتيرككي ههككن  ت ضكوا لا مهكك  لككرس لككير ص أب أءركك،  أو  اكك ء،ي  ككيم 

  اج  هر،مر  ريو  االم ر، .

ع اكيرق هك، رقولكت ال مه  ريه  قي ة النفم  اج  ؤر  مفست عإرع،عر  ورؤ ب  لج ءقيان الثق  ع،لمفس ءرعكيأ  -
اله مهكك  و كك اوين أءركك،   اككج أمككت ضككتر   وقعككرح و ككيرص الف،ئككية ءرعككيأ ءككل الشككتو  ع،لتللكك  واالمسككر،  هككن 

 رر، ت االع ه، ر  ره، رمخفض هس وان اسر،يرهل.

ال  م  ككل هخككك،ن  ال مهككك   مككي  وقفكككت ء كككو رككؤ ب  لكككج هت،مككك،ة ءككل الراكككوم  اكككج و رفكك  يائهككك  ورتككك،مل  -
 لا مه  ءل الاج   لج سوق التيق،ي االع ه، ر  وال يخرن. الشخ  ال ب  ت ض

روعي  يق  عرن  ت ض الشخ  لا مه  ءكل اكج ن وعكرن هت،م، كت هكن اضكن اع،ي مفسكر  هثكم اضكن ا   -
 القاق واالر ئ،  والهرم  لج أ ر  المفس. 
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                                                                                                                     ال  منعق هخ،ن  ال مه   اج الضرر  ءقن ء،له مه  ر ت ض  لج هخ،ن  أرض،.        -

 (.28  2018)اليافعي                                                                                

  آثار مدرسية خاصة : -0/1

الهككيا س الضككر،ر،  واله مهكك رن أمفسكك ص  وال يهركك  الهوعككويرن أثمكك،ق هوقكك  ال مهكك   رشككهم ال مهكك  ءككل 
 ورم ه ن الهعهو ،ي الثي    أث  عهوق  ال مه  ورهرن  وضرر ، ءره، رال :

 أوال: آث،  ال مه  قار ة ونورا  الهي   اج الضر،ر، .

ال مهكك   اككج اآلخكك رن ءككل الهككيا س ءككل  اث،مركك،: آثكك،  ال مهكك  نوراكك  الهككي   اككج اله مهكك رن :  رشككرم هت كك،يو 
سمواي رر،  ص اسولج أ عتك  أضكت،  ههكن رم رسكون ور  رعكون عك ائص خنرك ة مسكعر، رسك  سكعيي اإلعك اص 
ال سككهر   و لكك  هق، مكك  عجركك هص هككن النككي  التكك،يررن. لكك ل  العككي هككن اسخكك  عتككرن اال  عكك،  هككن رر هككم أن 

لوق  سر ن ءل ه ا الهسا  غر  االع هك، ل وا  ك،ية  وعر كت  راعح ه مه ا أو أن ره، س ال مه  ضي الجر  
 لا ا    اج المرو الهقعوم اع ه، ر،.             

رهركن أن ر كأث  ال يهرك  عك،ل مه   هك، عشكرم هع،شك   : ث،لث،: آث،  ال مه   اج الهوعويرن أثمك،ق ركيو  ال مهك 
ع ه، ركك  اسككر  لافكك ي  لكج  عمككل و  ،رك  قككرص أو غرك  هع،شكك   وهك ن اآلثكك،    مككو  هكن الهشككريي الاكرر  والمف

                                            (.0  2019  منظمة األمم المتحدة)   يوامر   و عمل ثق،ء  ال مه  ع،لمسع  لهع هع الهي س  ررم .      

 آثار مدرسية عامة : -0/0

ههكككك،م *  ككككيمل الهسكككك و  اسركككك،يرهل لاناعكككك  : ءكككك،ل مه  رككككؤيب  لككككج ضككككت   الهسكككك و  الي اسككككل لان،لكككك   وا 
 الواعع،ي الهمللر   واليهع،الة مرو الهي س  والهتاهرن.

 *  ر ا  الجر،  : راعأ ضر،ر، ال مه   لج الجر،  عيون     ل ف،يب هواع   اله مه  ور هت لاهي س  .

ه مهكك   ارككت * التعكك  ع،لهه اركك،ي الهي سككر  هككن قعككم اله مهكك  لرثعككي وعككوين ورفكك ض مفسككت  وركك ل  هككن ال
 (.01)المعيبد  دس                                                            لا مفرس االمفت،لل.    
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ره، رهرن أن ر أث  ال يهر  ع،ل مه   ه، عشرم هع،ش  أو غر  هع،ش   وهك ن اآلثك،    مكو  هكن الهشكريي    
الاكككرر  والمفسكككر  لافككك ي  لكككج  عمكككل و  ،رككك  قكككرص اع ه، رككك   يوامرككك   و عمكككل ثق،ءككك  ال مهككك  ع،لمسكككع  لهع هكككع 

ركك،  ص اسولككج أ عتكك  أضككت،  ال مهكك   اككج اآلخكك رن ءككل الهككيا س ءككل سككمواي ر االهي سكك  ررككم  وأن هت كك،يو 
ههن رم رسون ور  رعون هخ،لف،ي خنر ة مسعر،  و ل  هوالم  أو أن رهك، س ال مهك  ضكي الجرك   لوقك  سكر ن 
عجر هص هن الناع  الت،يررن  ل ل  العي هن اسخ  عم   اسههر  ههن رر هم أن راكعح ه مهك ا السكاو  غرك  

 هقعوم اع ه، ر، أو  ،نفر، .االع ه، ل وا  ،ية  وعر ت لا ا    اج المرو ال

هروم،ي أس،سر  ل شرم التيوامر  الت،ه  لسكاو  ال مهك    ( خهسcu ,  a v B  2111وقي وعيي      
 وهل:

غ، ك  عتضك ص  * المر   لج اس   : ال مه  ه تهي  عقاكي  ركيا  الضك     اكج سكعرم الهثك،م  اساكيق،ق وا 
   آخ  لل ل   آهمت رتي  مه ا.العتض عن رق  عرية لرسي  مه   ولرن شخ  رجرض شخ

 * م رع  ض، ة : رض  شخ  أو أرث  عسير،

* أءتككك،م هع،شككك ة أو غرككك  هع،شككك ة : رهركككن أن رمنكككوب ال مهككك   اكككج  كككيوان هع،شككك   هثكككم ضككك   شكككخ   
 ور ل  أءت،م غر  هع،ش ة  هثم مش  الش،ئت،ي.

 ال سان لج ض الت ا   هثم هتلوم  يوامل  هم : ه ر  ة  يوامر  أ ه،م  اج ال مه  رمنوب : ال ر ا  *
  كية أو شكخ  ع،مك  هكن السكان  اسك خياص  سك،قة  اكج ال مهك  رمنكوب : السكان  ءكل الهسك،واة  كيص *

 .                           مفسر  ه وم  يون هن العيمر   القوة رف ضون سم ص عسع  و قوة  أرث  ررومون أشخ، 

  .( 2484 2018وآخرون    غوليالقرة )                                                             

أن آثكك،  ال مهك  قككي  رككون نوراك  الهككي   اككج الضكرر  عشككرم خكك،      رهك، أثع ككي عتكض الي اسكك،ي 
رتكك،مل الناعكك  الكك رن ررومككون ضككرر  لا مهكك  هككن ضككت  ءككل اله كك، اي االع ه، ركك   و ال وااككم  وهككص أقككم 
الفئ،ي  ررف، ءل التيق،ي االع ه، ر   ولير ص اتوع،ي ءكل  ركورن اكياق،ي  ور اقكون ي هك، اع ه، رك، أقكم 

رهك، أن الناعك  الك رن رقتكون ضكرر   .((Eslea et all, 2004ال ر ت ضكون لا مهك   هكن غرك هص الك رن 
 لساو  ال مه  رف ق ون  لج ه ، اي ال ت،ون  وه ، اي اال ا،م هع اآلخ رن لايء،   ن أمفس ص.    

Delfabbro et all, 2006)                                                                     .) 
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وهن ع   أخ    قي رر س  الناع  ساور،ي ال مه  م رع  لعتض التواهكم الشخاكر   ء،الضكن اع،ي 
السكاورر  و االمفت،لركك    ككؤث   اككج سككاو  الناعكك   ال سككره، أن الناعك  سككاورر، وامفت،لركك، هككص أمكك،س أسككور،ق ءككل 

تكك،يررن ءككل ي عكك  أياق اسسكك،س هككن رركك  قككي ا  ص التقاركك  و العسككهر   ولرككن الفكك ق عرككم ص وعككرن اسنفكك،م ال
السككاو  و لككرس مو ككت  ءرم كك،ع ص الخككو  و اإلركك اج  و ر  كك ون االمسككر،  و التللكك   ور  كك ون سككاور،ي 

 (.281  1028)المكانين وآخرون       يوامر   و يص ثق  ع،آلخ رن ك                                 

 وع   ت،ومكك، هككن العهرككع اسولركك،ق ال مهكك  الهي سككل  سكك هككن خككيم هكك، سككعق رهرككن القككوم أن  كك،ه ة 
والهتاهكككرن وال يهرككك ن ءككك،ل مه  الهي سكككل هم شككك  رهشكككرا   ،هككك  ءكككل العاكككيان اله قيهككك  وءكككل عهركككع النعقككك،ي 
والهسكك ور،ي االق اكك،ير  واالع ه، ركك   وال رمراكك  ءككل عاككي أو يرككن أو  كك ق هتككرن  ولا مهكك   ككأثر اي عترككية 

والضكككككر،ر، والهع هكككككع هككككن الم،ررككككك  المفسكككككر  أو الاكككككرر  أو  رناكككككج ال يهرككككك  اله فكككك عرن واله مهككككك  الهككككي   
 الساورر . 

  
 ( آثار التنمر المدرسي00)شكل

 (.210  1021)القحطاني                                                                        
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 النظريات التي فسرت التنمر المدرسي: -7

 يرية ر،ولكي  فسكر  سكاو  التكيوان عواكفت سكاور، غرك  سكوب رمك ي  كن  ف، كم م  ر،ي    ي لقي   
خاكككككرن هكككككن الهرومككككك،ي ال ا رككككك   العرولوعرككككك  والسكككككررولوعر ( هكككككن ع ككككك  والهرومككككك،ي الهوضكككككو ر   اله،يرككككك  
واالع ه، ركك  هككن ع كك  ث،مركك       رككلي رككم م  ركك  ءككل  فسككر ه،  اككج أرككي هرومكك،ي هكك ا السككاو  وهككن هكك ن 

 (.210  1020)بني يونس                                                         الم  ر،ي:       

 ج السيكو دينامي(:ذنظرية التحليل النفسي )النمو  -1/7

Sigmund Freud (1856- 1939 )ر عكع الفضكم ءكل   كو  هك ن الم  رك   لكج سكرعهومي ء وركي  
نعر  اس ا،  المهس،وب الش ر   والتكيوان هكن وع ك  م ك  ء وركي قكوة غ رلرك  ءن رك  لكي  اإلمسك،ن  مشكأ 
هككن غ رككلة الهككوي ال ككل  تعكك   ككن  غعكك  الشككتو ر  ياخككم رككم ءكك ي ءككل الهككوين رركك  اء كك ض ء ورككي وعككوي 

 يوان اإلمسك،ن  اكج غ رل رن  ئرسر رن  مي اإلمس،ن هه، : غ رلة الر  أو العمس  وغ رلة التيوان وا  ع  
مفست أو  اج غر ن  ا ء، نعرترك، لن،قك  التكيوان الياخارك  ال كل  مع كت و اكح ءكل ناك  اإلشكع،   وال   كيأ  ال 
  ا ا  ككي   اككج غركك ن ع،لضكك   واإلركك اق أو ا  ككي   اككج مفسككت عكك،ل رقر  واإله،مكك  واإلركك اق  وركك   أرضكك، أن 

عر   م ، ه تاهك  وأمكت ال رهركن  رقك،  السكاو  التكيوامل ساو  اإلمس،ن التيوامل اس ع،ع  غ رلر  ون ق ال ت
أو الري همت هن خيم الضواعن االع ه، ر  ولرن رم هك، مسك نرع  هاكت هكن  روركم التكيوان و وعر كت مركو 
أهككيا  عمكك،قة  و عتكك، ل كك ن الم  ركك  ءككإن القككو  الهر ركك  لسككاو  اإلمسكك،ن هككل غ رككلة الهككوي و غ رككلة الرركك،ة  

لتيوان هن همناق غ رلة الهكوي وغ ركلة الررك،ة  ءتمكيه، رشكت  اإلمسك،ن ع  يركي خك، عل و فس  ه ن الم  ر  ا
  معككت غ رككلة التككيوان و عهككع ن،ق  كك، ورجضكك  الفكك ي ورخ ككم  والمككت الككياخال ور  رككأ لاتككيوان ركك،م اككيو  أب 

 ككو  ن   ثكك، ة خ، عركك  ولككو عسككرن   وقككي ر تككي  عككيون وعككوي  ثكك، ة خ، عركك  ر ككج رفكك غ ن،ق ككت التيوامركك  ورخفكك 
 المفسل ر ج رتوي  لج  والمت الياخال .

ورفس  ساو  ال مه  ءل ضوق ه ن الم  ر  عأن ال اهر  اله مه  رتر  رر،ة أس ر  ق،سر  ء كو اكمرت  
واليرككت ره، سكك،ن  ارككت ألوامكك، هككن التقكك،  واإلسكك،قة  وهككو م كك،ج أسكك ة ع كك، مهو عكك،  ككيوامر،  أ  رهكك، س التمكك  

وع،ل ،لل ءإن النفم ر وري هع أعرت وررون ساورت ال مه ب ه، هو  ال  وركيا هكع  واإلس،قة  ع،ن أعم،قن ولوع ت
 (.00  2016)الدسوقي         مهو ج واليب  سرن   ارت القوة والمفو  وء ض السرن ة  اج اآلخ رن .
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مسك خا  هككن م  ركك  ال رارككم المفسكل ال ككل  فسكك  السككاو  ال مهكك ب  لكج شككتو  الفكك ي اله مهكك  ع،ل  يرككي 
 عل أو الجضكك   رهكك، رتككي ال مهكك  الهي سككل وسككرا  لا خفركك  هككن ال ككو   المفسككل  أهكك، ا ء ورككيا ركك   أن الخكك،

 يل ا ال مه   اج أمت اس ع،ع   تورضر  لإلرس،س ع،لمق .أال مه  هاي  عمسل  ءل ررن رفس  ا

 النظرية السلوكية : - 2/7

والسككاو  هككن وع كك  أاككر،  هكك ن  Watson (1878-1958أسككس هكك ن الم  ركك  عككون وانسككن     
الم  ركك  ال رت هكككي  اككج الهشككك،   والخعككك اي الياخاركك  عكككم  اكككج السككاو  الخككك، عل ال ككك،ه  الكك ب رقكككوص  اكككج 
أسك،س الهثركك اي واالسكك ع،ع،ي وهك، رقككوص عككت الركك،ئن الركل هككن مشكك،ن  كك،ه  رهركن هير  ككت  والتككيوان شككأمت 

رن الكك تاصن لكك ل   رككلي عرككو  وي اسكك،ي السككاورررن شككأن أب سككاو  رهرككن ار شكك،ءت ورهرككن  تيراككت وءقكك، لقككوام
ءكل ي اسك  ص لاتكيوان  اكج رقرقك  رؤهمكون ع ك، وهكل أن سكاو  ع ه كت هك تاص هكن العرئك  وهكن ثكص ءكإن الخعك اي 
الهخ افكك  ال ككل ار سكك  هم كك، شككخ  هكك، السككاو  التككيوامل قككي  ككص  ككي ره ، عهكك، رتككلل لككي  الشككخ    ككو  

 ق  هررن .االس ع،ع  التيوامر  راه،  ت ض لهو 

وساو  ال مه  ق،عم لا ر ا    ا ا  كعن عك،ل تلرل  ءكإ ا ضك   النفكم نفكي آخك  وراكم  اكج هك، ر ركين    
ءإمككت رركك   هكك ا السككاو  هكك ة أخكك   رككل ررقككق هيءككت  وهككن ثككص ءككإن االسكك ع،ع،ي ال ككل أ قع كك، أثكك  نركك  أو 

 اكج أثكك ن وم رع كت ءرهك، ر تاككق   كي رص  ثعكي ورهركم الفكك ي  لكج  ر ا هك،  أب أن السكاو  رقككو  أو رضكت  عمك،ق
عكك،لف ي ورتكك   هكك ا عقكك،مون اسثكك   مككي ثو مككير  وهفكك،ين أن السككاو  الكك ب راقككج  تلرككلا ورككؤ ب  لككج الشككتو  
ع،ل ارك  وال ضك، رهرككم الفك ي  لكج  ركك ا ن  و اكج هكك ا اسسك،س ءكإن سككاو  ال مهك  رركي  م رعكك  لتهارك  ال تلرككل 

اكم اله مهك  أرضك،  اكج هك ا ال تلركل هكن خكيم اس   الك ب رارقكت ال ل ر اق،ه، اله مه  هن أق امكت  وقكي رر
ع،لضككرر  عهتمكككج أمكككت  مكككيه، ر تكككي  اله مهككك   اكككج الضكككرر  ورهركككم الضكككرر  لاعرككك،ق وخ،اككك  ءكككل الهي سككك  
االع يائرك  ءكإن  لك  رتككلل سكاو  اله مهك   تلركلا  رع،عركك، ءررك   اله مهك  هك ا السككاو  هك ة أخك   ولرككن   ا  ي 

 ءإن  ل  رتلل ساو  اله مه   تلرلا ساعر، . -رري  وه ا م،ي ا ه، -ن اله مه الضرر  وام قص ه

لك ل  معككي أن اله مهك   ككلل سككاورت اسءك اي الهررنككرن عككت رك،للهيق واساككيق،ق ههكك، عتاكت رشككت  عأمككت    
اكج هواقك   مه رك  لي  كياق    مش،قه هرل  ره، أن راوم اله مه   اج ه، ر ري رهثم  تلرلا لت ريءتت  لج 

 (.32 2016)الدسوقي                                                           اسء اي الهررنرن عت.
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 اكج أمكت سكاو  ر تاهكت النفكم ورر سكعت هكن هررنكت وأسك  ت  الم  ر  الساورر   فس  الساو  ال مهك بو 
ورأخك  هك ا السككاو  شكرم ه رك   هككن التكيوان عسكع  هه، سكك ت عشكرم هسك ه  ءرتككلل وره، سكت  اكج الككلهيق 

 واسء اي الهررنرن عت.

 النظرية الفسيولوجية :  3/7 -

ركك   ههثاكككو هككك ا اال عككك،ن أن سكككاو  ال مهككك  ر  ككك  عي عككك  أرعككك   مكككي اسءككك اي الككك رن لكككير ص  اككك  ءكككل    
الع ككك،ل التاكككعل  ال اككك  الكككيه،غل(  رككك   ء ركككق آخككك  عكككأن هككك ا السكككاو  مككك، ي  كككن ه هكككون ال س وسككك ر ون 

testosterone  سككع  ن ررك  وعككيي الي اسكك،ي عأمككت راهكك، لايي مسككع  هكك ا ال  هككون ءككل الككيص راهكك، لايي م
ريو  الساو  التيوامل  ره، ر   ء رق آخ  أن سكاو  ال مهك  رمك ي  كن عتكض اسسكع،  العسكهر  وخ،اك  

وهككك ن الهمنقككك  هسكككؤول   كككن السكككاو   (Amygdala)همنقككك  الفككك  العع كككل ءكككل الهككك  همنقككك  اسهرعكككياال
 لككج  التكيوامل  مككي النفككمن ررك   ن اس ئاكك،م عتككض الواككيي التاكعر  ءككل هكك ن الهمنقك   ككن الهكك  أ  

 خفض الساو  التيوامل .

و شر  ه ن الم  ر   لج أن الساو  االمر اءل وال سره، ال مه  ر عع  لكج  واهكم عرولوعرك  ءكل  ركورن   
الشككخ  وهككو  تعركك  نعرتكككل  ككن  ككيي هكككن الج ائككل الهرعو كك  ليرككت  وأن ال تعرككك   ككن ال مهكك  والتمككك  اللص 

 ،مر  رر ر ، هن الياخم ه ا الشتو  ع،لتيوان .    الس ه ا  الهع هع اإلمس،مل سن رم التيق،ي اإلمس

 (. 2010)أبو الديار                                                                                 

   ،هكك  يال ركورن العسككه،مل لاهعك هرن  مككت لكورك   أاككر،  هك ن الم  ركك  أرضك، وعككوي اخك ي  ءككل    
اسء اين ررك  رؤركيون  اكج وعكوي عتكض ال  هومك،ي ال كل ل ك،  كأثر   اكج الياءترك  مركو التمك   أو التكيوان 
وال ل    عن علرك،ية ه هكون الك رو ة  رهك، رؤركيون  اكج أن هك ا ال  هكون هكن السكع  الهع،شك  لوقكو  التكيوان 

 (.00  2016)الدسوقي                                                                 عرن اسء اي . 

لككك ل  معكككي ال يهرككك  اله مهككك رن ر اكككفون عككك،لقوة العسكككهر   كككن الضكككر،ر، ههككك، رعتكككم هكككؤالق ال يهرككك  
  رهك، روعكي لكي  هكؤالق ال يهرك  اله مهك رن اسك تياياي و اثرك  خك رنآلرس ه تون عهه، س  ه ا الساو   اكج ا

  عتا ص رهراون  لج ساو  ال مه  واال  ياق  اج أق ام ص. 
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  نظرية التعلم االجتماعي: 4/7 -

 فكك ض أن اإلمسكك،ن ركك،ئن اع هكك، ل رتككر  هككع هعهو كك،ي هككن اسءكك اي ر ف، ككم هت ككص ورككؤث  ور ككأث   
ع ككصن ء ككو ريركك  سككاورر،ي و كك،ياي وا ع،هكك،ي اسءكك اي اآلخكك رن ور تاه كك، ع،لهير كك  وال قارككين رركك  رت عكك  

 الف ي هؤالق اآلخ رن عهث،ع  مه، ج ر ص اإلق ياق. 

 االجتماعي:  * المفاهيم األساسية لنظرية التعلم

  تاص الخع اي ال ر نا  ع،لض و ة اله و  ع،لخع اي الهع،ش ة ولرن ر ص  تاه ، هن خيم الهير   . -1

 ات  الم ،ئي اله   ع   اج ساو  المه، ج يو ا ه،ه، ءل لر،ية ياءترك  الفك ي أو  ضكت،ء ،ن ءتمكيه، رت،قك   -2
 ن.الف ي  اج ساو   يواملن ءإمت رت ع   اي  لت  ن  ر ا  

 هارككك،ي الكككك تاص ع،لهير كككك  لككككعتض اسمهكككك،ن السككككاورر   ككك ص  اككككج مرككككو ام قكككك،ئلن    ال رشكككك  ن  تاه كككك،  -3
 و مفر ه، هن قعم الف ي عر اءر ه، عم ر تاص ورمف  علقا هم ، ور هم علقا آخ . 

 تاهت. هم،   هار،ي هت ءر  وسرن   ررص ر،ل  االم ق،ئر  وهل ال ل  ررص  هار  ال تاص و مفر  ه،  ص   -4

ال رش  ن أن ر ص  مفر  ه،  ص  تاهت هن خيم الهير   هع،ش ة أب عتي االم  ،ق هن  هارك  الهير ك    -3
مه، ر ص  خلرمت ءل ال ار ة .  وا 

 التواهم ال ل  س، ي  اج اس ه ا  الساو  التيوامل ءل ضوق م  ر  ال تاص االع ه، ل وهل : 

  يا  الواليرن أو الهع هع لساو  الف ي التيوامل.* ال ي رص الهع،ش  الخ، عل : اله هثم ع،ه

 *  تلرلاي ال اي :    ر   الهت يب أن ساورت رعا  لت مفت، ررقق لت هاار   أو سء اي أس  ت. 

* ال كككي رص العكككيرم : اله هثكككم ع ؤرككك  الفككك ي الهر،سككك  اله،يرككك  ال كككل رراكككم  ار ككك، الهت كككيب  و خااكككت هكككن 
 ف ي  قاري الهت يب ءل  يوامت .اسض ا  الهر ها ن ءرر،وم ه ا ال

* ال ركك   هككن  قكك،  الكك اي : عككأن رعكك ي الهت ككي   ارككت هككن الاككف،ي اإلمسكك،مر   ورقمككع  ا ككت عككأن الهت ككيب 
لر،ق اس   عت.      (.09دس   )المعيبد                                   ارت رس رق اال  ياق  ارت وا 
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 العدوان :  -نظرية اإلحباط  6/7 - 

رسكك ثر  سككاو   s  dBوسككرل   riuu dوهراكك   druu drأن اإلرعكك،ن رمكك ي ياءتكك،  ككيوامر، أرككي يوال ي     
 ركك اق اآلخكك رن  وأن هكك ا الككياءع رككمخفض  ككي رعر، عتككي  لركك،ق اس   ع،لشككخ  اآلخكك  و سككهج هكك ن التهاركك  

الفكك ي ه رككأ لاقركك،ص عكك،ل مفرس أو ال ف رككم االمفتكك،لل  سن اإلرعكك،ن رسككع  الجضكك  والشككتو  عكك،ل اص ههكك، رعتككم 
ع،لتيوان  و  ي  ه ن الم  ر   لج أنا العرئ  ال ل  سع  اإلرع،ن لاف ي  يءتت لاقرك،ص عسكاو  ال مهك  والتمك   
عهتمج أن العرئ  الهرعن  ال ل ال  س، ي الف ي  اج  رقرق  ا ت والمع،  ءر ك،  يءتكت مركو ال مهك   و ؤركي أن 

و  ال مهك ب رركي   مكيه، رشكت  الفك ي عتكيص قي  كت  اكج مركم رم ساو   مه ب رسعقت هوقك   رعك،نل  والسكا
ه، ر رين  و ميه، رؤخ   شع،   ا  ال غع،ي  وع ل  ءإن الم  ر   ؤهن عكأن ال مهك  رمعكع هكن النفولك  هت هكيا 
 اج ال  عر  وال وعرت أثم،ق ه ن الف  ة  وهن خيم  هار  ال قاري رهرن لافك ي أن رتعك   كن  يوامر كت و يائر كت 

وهكككن أسككك،لر  التكككيوانا ال مرركككم والسكككخ ر  والرركككي  ا ء،لتكككيوان هعكككوص مركككو شكككخ  أو شكككلق رن  ل ككك لآلخككك
 واإل ا ك وال ش ر  واالس خف،  عك،آلخ رن ءكل هواقك  هخ افك   أو التكيوان رركون  كن ن ركق المركي السك،خ ة 

ن اآلخك رن عن ركق أو  وعرت ال ع،ق ل ق ان وأءك اي العه، ك   كن ن ركق الركيص وال وارك  والقاك  والشكت  رركو 
  .خ رن عن رق هع،ش  أو غر  هع،ش هع،ش  أو غر  هع،ش  ه ا ال ع،ق هوع ، لآل

 (.1080   2018 وآخرون ) القره غولي                                                         

رركككي  عسكككع   تككك ض النفكككم لهواقككك   رع،نرككك    ككك   م  رككك  اإلرعككك،ن والتكككيوان أن السكككاو  ال مهككك ب
الجضكك  والشككتو  عكك،سلص عسككع   عككل النفككم  اككج  رقرككق ر،ع، ككت و  شككع،   غع، ككت العرولوعركك  عرركك  رثركك  

 اإلرع،ن لي  النفم وراعح ره، س ال مه  ياخم الوسن الهي سل.

 النظرية اإلنسانية : 7/7 -

هككيء ، الكك ئرس الواككوم عكك،لف ي  لككج اإلمسكك،ن  و  ص هشكك،   الفكك ي وأمسككم   رككل هكك ن الم  ركك   اككج ار كك ا
  ورهرككن أن  فسكك  أسككع،  سككاو  ال مهكك  رسكك  م كك  هكك ن اه،سككاوا  وا وعكك لا رقرككق  ا ككت  وهككن  وايهكك، 

الهي سكك  هككن خككيم  ككيص  شككع،  النفككم اله اهككق لار،عكك،ي العرولوعركك  هككن هأرككم وهشكك   ور،عكك،ي أس،سككر  
ص الشتو  عك،سهن ركؤيب  لكج ضكت  االم هك،ق  لكج عه، ك  أخ    قي رمعص  ن  ل   يص شتو  ع،سهن  و ي

الكك ب قككي رككؤيب  لككج ال تعركك   ككن  لكك  عأسكك،لر  رككؤيب  لككج  ككيمل ءككل  قككير  الكك اي  و اسقكك ان وال ءكك،ق  هكك، قككي 
      يوامر  هثم ساو  ال مه  .  
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،ي مسكك خا  هككن الم  ركك  اإلمسكك،مر  ءككل  فسككر ه، لاسككاو  ال مهكك ب عأمككت رتككل   لككج  ككيص  شككع،  الر،عكك
العرولوعر  لانفم و ر،ع، ت اسس،سر     رؤ ب عت ه ا اسخر   لج ال كيمل ءكل هسك و   قكير ن ل ا كت وهه، سك  

 ساو  ال مه .

 النظرية العقالنية االنفعالية :  8/7 -

الناعككك  وهت قكككيا  ص   ركككلي هككك ن الم  رككك   اكككج اسءرككك،  الخ،نئككك  و غرككك  التقيمرككك  ال كككل ركككؤهن ع ككك،   
وقمك،   ص ال ككل  ككيءت ص لا مهكك   وعرك،ن عنيم كك، و رككير ،  وأمككت رهرككن أن  ركون همكك،  أءركك،  همنقركك  هر،م كك،  

رككك اق اآلخككك رن مككك، ي  كككن أءرككك، هص  نوروضكككح اله شكككي رسككك  هككك  الم  رككك  لاناعككك  أن سكككاو  ال مهككك  لكككير ص  وا 
ج اسءركك،   و تاككره ص أن القككوة و السككرن ة  اكك هسكك، ي  ص  اككج أن رجركك وا هكك نرؤهمككون ع كك،  و الخ،نئكك  ال ككل 

 لرم ،  عتات هر وه، هن قعم لهيئت وهن قعم الم،س اآلخ رن. اآلخ رن ال  عتم الف ي قور،  و 

 (.00  2013القضاة   )الصبحيين                                                                   

مس خا  هن الم  ر  التقيمر  ال ل ءس ي الساو  ال مه ب  اج أمكت سكوق  فسكر  الفك ي ل هكو  عمك،قا    
  اج هت قياي وأءر،  خ،نئ  غر  همنقر   عتات ره، س ساو  ال مه .

 النظرية المعرفية :  9/7 -

ل القكي ة  اكج المعك،      الم  ر  الهت ءر  أن هس و  ال مه  قي ر ي  لج ءشم اله مه  ءل الف ص و كيم   
ثكم: ءشكم ءكل الهت،لعك  ال همرك . ءل  هار،ي الهت،لع  ال همرك  ع،إلضك،ء   لكج   كو  ه ك،ه  هت ءرك  ليركت ه

وءشكم ءكل اسك خياص  وءشم ءل االم ه،  ءل اله هك . ررل وءشم ءل المع،  واإلمع،ل.ءشم ءل االم ع،ن وال   و 
ءشككم ءككل  هاركك،ي ال م ككرص الكك همل. و ككيص اهكك ي  ه كك، اي و  وءشككم ءككل االسكك  ع،  واله ،عتكك  قككي اي الكك تاص

الهكك ار ة اسس،سككر  لا راككرم الهي سككل. و كك، ر  اسسكك ة ال راككرال اله ككيمل رقاككم ليرككت القككي ة مرككو المعكك،  أو 
 االمع،ل . ءضي  ن ءشم ءل  ع اق الهف ياي الهم،سع  سسع،  المع،  والفشم .

 (.200  1021  المالكي الصوفي                                                                   

ول كك ا ء،لم  ركك  الهت ءركك    رككل  اككج اسءركك،  الخ،نئكك  وغركك  التقيمركك  ال ككل رككؤهن ع كك، الناعكك  وال ككل 
عكككيال ، عأءرككك،    كككيءت ص لررومكككوا ه مهككك رن وأرر،مككك، ضكككر،ر، لاه مهككك رن     رقكككوص اله شكككي ع فمركككي  اككك  اسءرككك،  وا 

 (.0  2014عبد الحسين   محمد )                                                          همنقر . 
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 النظرية التاريخية الثقافية : 10/7 -

 ،ه،هكك ا ؤركي الم  ركك  ال ، رخرك  الثق،ءركك  أن ال مهك  ررككي  ءككل سكر،ق،ي اع ه، ركك  ثق،ءرك . وأن لاجكك  يو      
. وهش،هية اآل كل رمهكو ج وهتللة  يءق لاهه، س ءه، ريقرت اله مه  هن سر،ق،ي هشعت   ءل ثق،ء  اله مه .

أو الهتاكككص ءكككل اسككك خياص لجككك  خ،اككك  وهه، سككك،ي ههركككلة ركككؤيب  لككك  الكككيو  ع كككي   ال ررر .و شكككر   لكككج أن 
  هشك،عت اسريا  ال ، رخر  اله م،قا  والهت،   والسر،ق،ي االع ه، ر  ال ، رخر   عتم اله مه  رعر   كن يو 

ل ء اي ءل  لك  الهع هكع . رهك، أن   عرك  اله مهك  ءكل سكر،ق،ي الهع هكع  نكو  ه مهك رن ءكل عتكض الثق،ءك،ي 
 (.200  1021  المالكي الصوفي )                                                   يون غر ه،.   

 قياس السلوك التنمري:  -8
  كن وهت ء كت  اركت اله   عك  والم ك،ئي ال ا رك  واله ،عتك  الهير ك  خيم هن ال مه  ساو  قر،س رهرن 
 هخ افك   عن ائكق  اكر ص اال  كياق م رعك  عك،س   شكت وا وقكي  اكر ص السكرن ة  هكي الك ب اسشكخ،  ن ركق
 لمك،  رشك  ال كل اسسكئا  عتكض  وعركت ن ركق  كن والهي سكرن اسق ان و قير اي ال ا ر  ال قير اي  ن ءضي

 .الهواق    ضهن ال ل أو ال قير  هق،ررس خيم هن أو اله مه رن اسشخ، 
 (.1080  1028  وآخرون غوليالقرة )                                                       

 تكككي  هارككك  القرككك،س وال قركككرص رعككك  اللاورككك  ءكككل ال تككك    لكككج اسنفككك،م اله مهككك رن وضكككر،ر،هص  ت ءككك، و  
 الهع،م أه،ه ص ل اقل الخيه،ي ال  عور  والمفسر  والتيعر  الهيئه .يقرق،  وع،ل ،لل   ،ر  

 .(210  1021)أبو الديار                                                                          
 وهن أيواي القر،س المفسل وال  عوب الهس خيه  ءل  شخر  ال مه  ه، رال: 

  :Interviewالمقابلة  -8/2
  ضكككهن الهتاوهككك،ي الهسككك ف،ية هكككن  ككك، ر  الر،لككك  وهتاوهككك،ي  كككن خافرككك  الن،لككك  و ، رخكككت المهككك،ئل    

وهكن ثكص  نكو ن هكن ررك  العاكوس  ورشر  الواليان غ،لع،  لج ه اركم مهكو الن،لك  و ك و  الرهكم والكوالية  
  اسهككك اض والهشكككل  وعكككيق الركككيص  ورر كككوب  ككك، ر  الر،لككك  أرضككك،  اكككج  ككك، ر  النفكككم الاكككرل عهككك، ءكككل  لككك

والرواي  ال ل  ت ض ل ،  ثكص هشكريي التاكص  ن وعكيي  مكي أركي أءك اي اسسك ة  رهك، ر ضكهن  ك، ر  الر،لك  
وال كك، ر  الهي سككل وال راككرال  وهككن المهكك، ج الهسكك خيه  ءككل  كك، ر  الر،لكك : هقركك،س ءميمككي لاسككاو  ال ررفككل 

 Adapttive Bhavior Inventory اي ال ا ركك   وه كك، اي ال وااككم  الق،ئهكك   اككج اله كك، ن( و ر ككوب هكك 
( سكمواي وهقرك،س 1-7واله ، اي االع ه، ر   واله ، اي الي اسر   واله ، اي اله مر   و ل  ل  هك،  هكن  
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 قير  الهتاص وهقر،س  قير  الواليرن الاك رن ر ضكهم،ن هتاوهك،ي ركوم اسوضك،  المفسكر  لانفكم هثكم: القاكق  
و  الهضككك،ي لاهع هككع  والمشككك،ن اللائكككي  والسكككاورر،ي غرككك  الم،ضكككع   و ككيص ال ارككك   والسكككاو  الق ككك ب  والسكككا

 سم .  11-3و ل  ل  ه،  هن 
 :Observationالمالحظة  -8/1

والهقاككوي ع،لهير كك  همكك، العرئككك  ال تارهركك  واسسكك ر  الهررنكك  ع،لنفكككم  و تككي الهير كك  عككلقا هكككن  
 هار   شخر  اسنفك،م اله مهك رن وضكر،ر،هص  والهتاوهك،ي ال كل  راكم  ار ك، هكن خكيم الهير ك   تكي 

رهركن أن ه ه   ء كل غ،لعك، هك،  تركس خاك،ئ  سكاورر  ه هك   مكي النفكم خكيم الهواقك  ال تارهرك   رهك، 
ر ضككح لاهير كك  هككي   رركك  الن،لكك  التكك،ص وهككي   ف، اككت هككع اآلخكك رن  وهككي   ككأثر  الهشككريي الهمللركك  
 اككج المككوارل االع ه، ركك  والي اسككر   وهكك، ا ع،هكك،ي الن،لكك   عكك،ن هشككرا  ال مهكك ؟  ضكك،ء   لككج السككاورر،ي 

 الق،عا  لاهير  .
 : Rating Scalesمقاييس التقدير  -8/0

قككك،ررس  لكككج الهتاكككص أو أركككي الوالكككيرن و لككك  ل سكككعرم الهير ككك،ي واالمنع، ككك،ي ركككوم  ر ككك،ج هككك ن اله
الن،ل   وهل غ،لع، ه،  س، ي الهتاص  اكج الرشك   كن النكي  اله مهك رن وضكر،ر،هص  ءتاكج سكعرم الهثك،م 

(  اككج 3-1معككي مهككو ج سككاو  الن،لكك  الكك ب رر ككوب الفقكك ة ثككص هكك، رت،يل كك، هككن ي عكك،ي عرركك   مككي ج هككن  
 العري.  اسياق( 3الضتر  ورترس ال قص   اسياق( 1هث،م رر  رترس ال قص  سعرم ال

  Standardized Teste and Qustionnaireاالختبارات واالستبانات المقننة  -8/0
وهل اخ ع، اي ل ، هت،رر  ه عتر   وهن أهه ، االخ ع، اي هتر، ر  اله عكع  ورسك خيص هك ا المكو  هكن 

اآلخككك رن ءكككل االخ عككك،  مفسكككت و لككك  ع،سككك خياص عتكككض  عكككأياقاالخ عككك، اي ل ريركككي وضكككع الهككك تاص ءرهككك، ر تاكككق 
                           ،.                                        اسس،لر  اإلرا،ئر  هثم ال    الهئرمر   أو الي ع،ي الهتر، ر   اج اخ ي  أموا 

   (.220  1021)أبو الديار                                                                    
ايا  الررص  ار ص ع،له مه رن أو لا ت    اج اسنف،م اله مه رن و و   ال  رعك  أن مقكوص عتهارك  القرك،س ا 

وال قرككرص و لكك  هككن خككيم   شككرر،ي اسولركك،ق وقككي  رككون   شككرر،ي اسقكك ان والهتاهككرن   ككن ن رككق اسكك خياص 
 هعهو   هن اسيواي ر،لهق،عا  والهير    وهق،ررس ال قير  ور ل  االخ ع، اي واالس ع،م،ي الهقمم  . 
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 :االستقوائي السلوك من الحد في التربوي المرشد دور -9
 ل كص اإل شك،ير  الخيهك  و قكيرص الناعك  هكع ال ت،هكم ءل أس،سر   ررلة الهي س  ءل ال  عوب اله شي ُرتي
  قكي خكيم هكن اسهكو  أولرك،ق هكع  وااكات أن رهك،  ت  ضك ص  ال كل الهشكريي ركم ءكل وهسك، ي  ص
 ءكل االسك قوائل السكاو  هكن الركي ءكل اسك جيل ، رهرن وسرا  رت ع  الهريامر  واللر، اي اليو ر  االع ه، ،ي

 .الهي س 
 الكيو  وهك ا الهي سك   ءكل الت،هك  اسعكواق ل جررك  أياة رركون أن هسكؤولر   قكع ال  عكوب اله شكي ءتاكج
 سكاو  ركم الناعك  ل تاكرص الهي سك  ء كل هوسكت،    شك،ير،   ع م،هعك، ركير  أن همكت رر ك،ج المفسكل االع هك، ل

 السكاو  هكع  تك،ها ص ءل اسهو  وأولر،ق ال ي رس هرئ  أ ض،ق  ي ص ال ل اإل ش،ير  الخيه،ي و قيرص هقعوم 
 .همت والري االس قوائل
 :رأ ل ه، االس قوائل الساو  هن لاري ا خ، ه، ال  عوب لاه شي رهرن ال ل اسس،لر  وهن

 ال اي ر قير  اإلرع،عر  الساورر  اله ، اي  اج الناع  ل ي ر    عور  ع اهي   ياي - 
 .العم،ق والروا  الناع   مي الجض   يا ة ءل   ررص ال ل الفت،ل  اال ا،م وه ، اي

 اآلخك رن هشك،   وار ك اص والهرعك  ال سك،هح  و  وغك س الناعك   مكي والقرهكل الكيرمل العمك،ق  تلركل - 
 .هت ص وال ت،ر 

 السكاو  هكن لاركي و ركيي وءمر  وثق،ءر   ر،ضر  هس،عق،ي هن الهم عر  غر  الهي سر  اسمشن   فترم - 
 .االس قوائل

 الهسك قورن الناعك  هكع ا ع،  ك، الواع  واسس،لر  الن ق روم اسهو  وأولر،ق الهتاهرن هع لق،قاي  قي  -
 .الناع  هع اإلرع،عل ال تلرل  اج وال  ررل

 واسمشكن  ال وارك،ي عتكض هه، سك  خكيم هكن الفك اغ سوقك،ي اسهثكم االس جيم ه ، اي الناع   رس،  - 
 .الهفرية واسلت، 

 همت والري لت ال ايب وررفر  ع،الس قواق ال ت ر  ءل  س ص وأعر،  ي اس،ي  ع اق - 
 .اسهو  وأولر،ق والهتاهرن لاناع 

 .االس قوائل الساو  هن لاري الهي س  ءل اله وء ة ال تاص و قمر،ي ال تارهر  الوس،ئم اس خياص - 
 .لت ال ايب وررفر  االس قواق عأض ا  لا ت ر  الهي سر  اإل ا   ع اهي  فترم - 
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 الضكرر  الن،لك  رت،مركت وهك، االسك قواق هه، سك   كن الم،عهك  اآلث،  ل وضرح الهي سل الهس   اس خياص - 
  مكي االسك قوائل السكاو  هكن الركي  لكج   كي  ركوا اي و ضكهرمت اسهكو  وأولرك،ق والهتاهكرن الناعك  أهك،ص

 .الناع 
 الكي ص ل قكيرص وأءك اين وهؤسسك، ت ع رئ كت الهراكل والهع هكع الهي سك  عكرن وال وااكم ال تك،ون  تهركق  -

 (.  1020الزبون  والزغول  )           .الناع   مي االس قوائل الساو  هن لاري رالص ه، ل قيرص والهس، ية
  استراتيجيات المواجهة:ومن *

 الكيء،  ءكنا  اكج الضرر   ي ر  ءل ررهن ال والرم ال مه  لهشرا  راوم  رع،ي أعم هن هت، التهم رهرن
 ررك  هكن الهي سك  همك،خ  ن ال مه   عتي ال ل الهواق  هن الرثر   رع،ي  اج التهم ءل اولرن المفس  ن

 والهتاهكرن واسعمك،ق اآلعك،ق و تاكرص الهي سك  ءكل عك،ل مه  لاناعك  السكه،  و كيص واسم هك  عك،لقوامرن االه هك،ص
 (.01 دس  )المعيبد .                                      ال مه  هشرا  هع لا ت،هم اليله  اله ، اي

 أب ار شك،   كص رك،م وءكل اكي   ع ر،عك   الروهرك لهشك،را ص واالسك ه،  لاركير  ء اك  اسعمك،ق   نك،ق -
  لك   لكج ع،إلضك،ء  مفوسك ص  ءكل الثقك  وغك س وا  شك،يهص  كوعر  ص  اكر ص ر وعك  أعمك،ئ ص  عك،ن  مهك  ر،لك 

رع،ي لاهم،قش  الهي س   يا ة هع ال واام  ار ص ر وع   .الهي س  أسوا  ياخم رم وا 
 وغك س الناعك  عكرن اإلرع،عرك  القكرص   سكر  ءكل اسس،سكر  اسيوا  هكن رتكي الهي سك  يو  أن و ضكر 

 وعك اهي خنكن وضكع الهي سك   اكج ر وعك  لك ل  هع هت، مك،  ءكل ال مهك  هكن لاركي والاكياق  ال سك،هح هعيأ
 القرص هن  تلل ال ل الثق،ءر  والع اهي العه، ر  والمق،ش،ي اليو ر  ر،لهر،ض اي اإلرع،عر  الساورر،ي ل تلرل

 .عأمفس ص ثق  ص هن و لري وهواهع ص ه ، ا  ص  مهل وال ل الناع   لي  اسخيقر 
 هت ك، ال سك،هم و كيص الخنكو ة شكيرية الرك،الي  اكج ال  رركل ر  عكوررن  ارمك، ر وعك : ق،ئاك  و  ك،عع

 هي وسك  خنكن لوضكع السكاو  ي كص لعمك  أو االع ه، رك  اسخاك،ئر  ن ركق  كن  يع ك، ءكل واإلسك ا 
 .لاخن  الن ءرن هن ري رت ض قي ساعل  نو  أب ل عم   ار ، اله مه  الن،لع  لهس، ية

 (.20  1028اليافعي  )                                                                              
عشكرم يائكص ركوم  الهي سك  التهكم  اكج  م كرص العك اهي والكيو اي ال و ورك  تتنااولوهكن الضك و ب  اكج

سكاو  ال مهكك  وأسككع،عت وآثك، ن السككاعر   اككج الهع هكع  و و ركك  الناعكك  هكن هكك ا السككاو  وسعكم الوق،ركك  همككت     
العككي  اككج الهي سكك  هككن  ق،هكك  قككوامرن  اي كك  و ،يلكك  عرككق اله مهكك   اككر ص هككن أعككم رفكك  رقككوق ص  ووضككع 

هركك،ن  والتهككم  اككج  رسككرن اله كك، اي قككوامرن  ت،قكك  اله مهكك  هككن أعككم الخفككض هككن هكك ا السككاو  قككي  اإل
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االع ه، ركك  ياخككم الهي سكك  والج ءكك  الاككفر   ولركك،ية الككو ل ع كك،ه ة ال مهكك  لككي  الناعكك   ولركك،ية القككي ة  اككج 
 ور ل   ن ن رق اسس ة ووس،ئم اإل يص. الوقو  أه،ص ر،الي اال  ياق واإل اقاي.

  عورككك  وال اكككيب ل ككك، أو  اكككج اسقكككم هكككن أعكككم الركككي هكككن  ككك،ه ة ال مهككك  ءكككل الهكككيا س ال تارهرككك  وال
ال خفر  هن آث، ه، رأ ل يو  اله شي ال  عوب وال ب ر عسي ءل  قكيرص الخكيه،ي اإل شك،ير  اليلهك  وهسك، ية 

ركم هشك،را ص و و رك  اسولرك،ق عه ك، ة ال ت،هكم هكع هشكرا  ال مهك   ولركل ر رقكق هك ا العكي هكن  ال يهر   اكج
 ررون  يخم اله شي ءل شرم   ش،ي ء يب أو عه، ل .   ر،ث  الع وي والتهم ءل ء رق. وقي

 خالصة الفصل: 
 همك، ال أرركي رمعجكل ال يهر   اج سرئ  واع ه، ر  مفسر  آث،  هن ال مه  ساو   ارت رمنوب له، م  ا

 لكير ص اله مهك رن سن و لك  الوقكي هكع رلياي ءإمت ال مه  ساو  وهر،ءر  لهمع هعر ا ال يخم ر ص لص أمت  اج
 اإليا ررن ع وي  ر،ث  ر نا  هي س  أب ءل ال مه ب الساو   خفرض  قير  اآلخ رن  رر  أن ءل مق 

 ءل الناع  رشت  هيئه    و  ل وءر  راتعت أن رمعجل يو  لت هم ص ءرم . والواليرن واله شيرن والهتاهرن
  .ص  ساور، و رسرن ءت،م  عشرم ال تاص  اج و شع ص ع،سهن   ا ،
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 تمهيد: 
 ء كل نالتاهرك  العركو  ءكل ه،هك  خنكوة  ت عك  ال كلو  سك ني ر اال  اسك يال اسس،سكر   اسك يال  سكعق

ول كك، أههر  كك، ءككل العركك  التاهككل م كك ا ال  ع،ن كك، الهع،شكك  ع،لهرككيان  رركك   م،ولككي  لاعركك  هاككج ة اكو ة
ععهرككككع خنوا  كككك،  وركككك ل  الي اسكككك  اسس،سككككر  ع ف،اككككرا ، الي اسكككك  االسكككك ني ر  سكككك  ءككككل هكككك ا الفاككككم الي ا

ع اقا  ،  .وا 
 الدراسة االستطالعية:  -2

لي اسك  الهريامرك  ء كل أس،سك، ا قعك اإلو الاكر،غل و ت عك  أهكص  ماك  أ  سهج أرض، ع،لعرك  الرشكفل   
هه،م الر ،ع   م ، ءل العرك  ركؤيب  لكج مقك  أركي التم،اك  اسس،سكر  ءركت  عم،ق العر  التاهل عوه ر، ل وا 

رسكقن  اكج الع،ركك  ع كيا رعركك ا رك،ن قككي ع لكت ءتكك،م ءكل اله راكك  ال ه ريرك  ءككل العرك     ككي   لكج ال رقككق و 
 (.21  2998)النشواتي    هن ار  أياة الي اس  وايرر  ، لا نعرق هن خيم الايق والثع،ي.     

 و هوه،   ي  الي اس  االس ني ر  ءل ه ن الي اس   لج  رقرق ه، رال:      

ال تككك    اكككج االسككك ع،ع  اسس،سكككر  لاترمككك   وهككك ا هككك، رسكككهح لمككك، ع اكككي أهكككص الهير ككك،ي ر،لاكككتوع،ي  -
 اله وقت .

ال ت    اكج التقعك،ي ال كل هكن الههركن أن  ت قكم سكر  الي اسك  الر،لرك   وع،ل ك،لل هر،ولك  ال تك    ار ك،  -
 لضعن ، و ال ررص ءر ، ر ج ال  ؤث   اج م ،ئي الي اس .

  الخا،ئ  السرروه  ر  ل ياة(.رم اسيواي الهس خيه  ءل الي اس ال أري هن ايق و ثع،ي  -

 اس ني  ال  و  ال ل رع ب ءر ، العر . -

 .ن الرال لاي اس  اسس،سر  قير  اللهن الهس ج ق ءل  نعرق اسياة  وع،ل ،لل ال ت    اج الله -

 وصف عينة الدراسة االستطالعية:1/1- 

  19عرك،  عركل ا عرك بالهع،هي  اهر  و اهر ة هن ث،مور   30  رم  الي اس  االس ني ر  هن رومي 
العكمس  اي:خي عتكرن اال  عك،  ه جرك  اس ص و   ه، سا  رر   ص اخ ر،   رم  الي اس  عن رق   شوائر  عسرن 

 . الي اسر ر وال خا  الي اسل والوضت
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 ر  رسكك  ه جركك  العككمس وال خاكك  االسكك ني والعككيوم ال كك،لل روضككح  ولرككع أءكك اي  رمكك  اليا سكك 
 .     الي اسر ر سل والوضتا  الي

 ات الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة االستطالعية حسب متغير  ((1جدول

 التخصص الدراسي الجنس الثانوية
 يةالوضرررررررررررررررررررررع

 ةالدراسي
 المجموع

المجاهرد  ثانوية
 بحري بكار

 هتري عيري رن اهر أيعررن أمثج  ر 
31 

17 14 13 13 26 13 

عتكرن اال  عكك،  ه جرك  العكمس وه جركك  ال خاك  الي اسككل   أمككت قكي  كص اسخكك (1ر ضكح هكن العككيوم 
 ،  الترم  االس ني ر  .رءل اخ   الي اسر ر الوضته جر  و 

  :وصف أداة جمع البيانات المستخدمة -2/1
الع،رككك  الهتاوهككك،ي اليلهككك   ياة عأم ككك،: اهاكككناح هم عكككل رتمكككل الوسكككرا  ال كككل رعهكككع ع ككك،اس تككك        

 (.202  2990)العساف                                 لإلع،ع   اج أسئا  الي اس  واخ ع،  ء وض ،.
لعهككع الهتاوهكك،ي هككل هقركك،س ال مهكك  الهي سككل   أياةو ارككت اسكك خيهي الع،رث كك،ن ءككل الي اسكك  الر،لركك   

 : اسياةوءره، رال سر ص وا  ه ن 

  :المدرسيالتنمر  مقياس* 
ءككل  نعككققككي و   (2113 القضكك،ةاو االاككعررن  : ككص اال  هكك،ي  اككج هقركك،س ال مهكك  الهي سككل هككن   ككياي

   .مه  لي   يهر  اله را  الث،مور هس و  ساو  ال  :ي اس  عتموان
ال مهك  الاف كل  ال مهك  العسكهل  : اسعتك،ي الخهسك  ال ،لرك  ءقك ة  هول ك   اكج 44 هركون هكنالهقر،س 

 .العمسلال مه  االع ه، ل  ال مه   اج الهه ار،ي  ال مه  
عكككيائم لإلع،عككك   اكككج الفقككك اي وهكككل:  يائهككك،  أرر،مككك،  أعكككيا(  والعكككيوم  ورشككك هم الهقرككك،س  اكككج ثكككي 

   الهوالل روضح  يي ءق اي رم عتي هن أعت،ي ه ا الهقر،س .
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 أبعاد أداة التنمر المدرسيفقرات كل بعد من  (1جدول)

 المجموع رقم الفقرات األبعاد
42.36.32.29.27.23.21.19.17.13.11 ال مه  االع ه، ل

6.39 
14 

 10 2.3.7.9.10.15.24.31.40.43 ال مه  الاف ل
 9 1.4.5.12.22.26.33.35.38 ال مه  العسهل

 5 14.18.25.27.8 ال مه   اج الهه ار،ي
 6 16.20.24.37.41.44 ال مه  العمسل
 44 التيي اإلعه،لل

 الخصائص السيكومترية ألداة القياس:  - 3/1
عرسككك،  هتككك،هيي الاكككيق    ر  لهقرككك،س ال مهككك  الهي سكككل قهمككك،لا تككك    اكككج الخاككك،ئ  السكككرروه 

لي اسكك  ءككل ا ي سككل ع ككي  ال أرككي هككن هككي  اككيرر ت لاقركك،س ع ككي  اسكك خياهتوالثعكك،ي لهقركك،س ال مهكك  اله
 سر ص   ض  ل  ءره، رال :اسس،سر   و 

 الصد :  *
ورت   الايق  اج أمت: قر،س االخ ع،  ءتكي ورقرقك  هك، وضكع لقر،سكت  ورشكر  الاكيق  لكج الي عك     

 ال ل رهرن ءر ، ليخ ع،  أن رقيص هتاوه،ي  اي اا  ع،لق ا  ال ب سرعمج  ارت.
قر،سك ، أو قي  كت  اكج قرك،س هك، ركي ل قر،سكت هكن  وأمت قي  ت  اج قر،س ه، وضع هن أعات أو السه  اله اي

ورتكك   الاككيق  راكك،ئر، عأمككت مسككع   عوامكك  سككاو  اسءكك اي أو اككيرر  االخ عكك،  لقركك،س هكك، وضككع لقر،سككت
ال عكك،رن الرقرقكككل الهككك  عن أو الهمسكككو  لاسكككه  الهق،سككك   لكككج ال عكك،رن الراكككل ورشككك،   لكككج هككك ن المسكككع  عهت،هكككم 

 (.92   2014شاكر مجيد                                           الايق.                        
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 طريقة االتسا  الداخلي: *

 نتائج صد  مقياس التنمر المدرسي باستخدام طريقة االتسا  الداخلي (0جدول)

 معامل الصد  األبعاد العينة

30 
 

 **0.72 العسهل
 **0.87 الاف ل

 **0.82 االع ه، ل
 **0.56 العمسل

 **0.73 الهه ار،ي

ءكل   0.87 كوالعتكي الاف كل قكي  عك 1.62 كأن العتكي العسكهل قكي  عك  ر ضح هن خيم العيوم أ ين  
ههك، 0.73  كوعتكي الهه ارك،ي قكي  عك  0.56كعرمهك، العتكي العمسكل قكي  عك 0.82 كررن العتي االع ه، ل قي  ع

 ءل ه ن الي اس . ر ،رهرمم، هن اال  ه،ي  ا يق  وهو ه،ريم  اج  ه ع اسياة عي ع   ،لر  هن الا

 * صد  المقارنة الطرفية: 
و لك  ع اكي هعهكو  الكي ع،ي اله راكم  ار ك، ءكل الترمك   اكج    ص رس،  ايق الهق، م  الن ءرك  

      هككن الفئكك  التاركك،  %10 الهقركك،س  وهمككت  ككص    رع كك،  م،للركك، هككن أ اككج ي عكك   لككج أيمككج ي عكك  ثككص أخككي مسككع 
الفئكك  الككيمر،  ورسكك،  اله وسككن الرسكك،عل واالمركك ا  الهتركك، ب واله وسككن الف ضككل واله وسككن هككن %10 و

وعتكي  نعركق القك،مون ا  هك،يا  الواقتل لرم هعهو   و ل  ع نعرق اخ ع،  ايا لترم رن هس قا رن ه س،ور رن 
  راام،  اج الم ،ئي الهوضر  ءل العيوم ال ،لل: spss  اج م ،ص 
 مقياس التنمر المدرسي باستخدام طريقة المقارنة الطرفيةنتائج صد   (0جدول)

 العينة الفئة
المتوسررررررررط 

 الحسابي
االنحررررررررراف 

 المعياري
درجررررررررررررررررررة 

 الحرية
 ت

 المحسوبة
مسررررررررررررتوى 

 داللة ال
 11 الفئة العليا

11 
75.88 8.85 

16 5.99 0.01 
 3.31 57.00 الفئة الدنيا
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(  75.88   كر ضكككككح هكككككن خكككككيم العكككككيوم أ كككككين أن اله وسكككككن الرسككككك،عل لافئككككك  التارككككك، والهقكككككي  عككككك   
(  واالمركك ا  8.85   ك(  عرمهك، اله وسكن الرسك،عل لافئكك  الكيمر، قكي  عك57.00   كواالمرك ا  الهترك، ب قكي  عكك

(  ههك، 5.99   كوايا الهرسكوع  ال كل قكي ي عك 16 كي عك  الر رك  ال كل قكي ي عك(  و 3.31  كالهتر، ب قي  ع
 وه ا ه، رعتام، منهئن لايق الهقر،س  0.01ريم  اج  أمت  وعي ء وق يال   را،ئر،  مي هس و  اليالل  

 * الثبات : 
رهي ه،ه ا  اج أمتا ال واءق ءل الي ع،ي ال ل رام  ار ، الف ي ءكل االخ عك،  هكع الكي ع،ي أرت ءت ا      

                ال ل ررام  ار ،   ا ه، أ ري اخ ع،  ءل مفس ال  و  ومفس الترم  ه ة ث،مر  أو ه اي هخ اف .                                       
   (.53  2999)ماهر                                                                                  

 .BsBBوه ا ع،س خياص ع م،هي  نولقي  ص رس،  ثع،ي الهقر،س عن رق رن 
 * طريقة ألفا كرونباخ: 

والعككيوم ال كك،لل روضككح   لفكك، ر ومعكك،خأال مهكك  الهي سككل  ككن ن رككق هت،يلكك   هقركك،سثعكك،ي  ككص رسكك،  
  ل .
 نتائج قياس ثبات مقياس التنمر المدرسي باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ((5جدول

 معامل ألفا كرونباخ الفقرات أفراد العينة المقياس
 0.82 44 30 التنمر المدرسي

(  ههكك، رككيم 0.82  كر ضككح هككن خككيم العككيوم أن قرهكك  ألفكك، ر ومعكك،خ سياة ال مهكك  الهي سككل قككي ي عكك
هن اال س،ق  وهك ا رتمكل أن اسياة ث،ع ك  وي عك  ثع،  ك، هقعولك  وهكو هك، رهرممك،  اج  ه ع اسياة عي ع   ،لر  

 ءل ه ن الي اس . ر ، ا هن اال  ه،ي
 طريقة التجزئة النصفية: *
 والعيوم ال ،لل روضح  ل :اعثه،نا الهي سل  ن ن رق هت،يل    ص رس،  ثع،ي هقر،س ال مه  

 معادلة جثماننتائج قياس ثبات مقياس التنمر المدرسي باستخدام  (0جدول)

 معامل االرتباط المقياس
 0.81 التنمر المدرسي
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(  وءككل ضكككوق هكك ن القرهككك  0.81 كقككي ي عككك ثعكك،ييوم أ كككين أن قرهكك  هت،هكككم الميركك  هككن خكككيم العكك     
  لك أن اسياة ث،ع ك  وي عك  ثع،  ك، هقعو رهرمم، القوم أن اسياة   ه ع عي ع   ،لر  هن اال س،ق  هه، ريم  اج 

 ءل الي اس . ر ،وهو ه، رهرمم، هن اال  ه،ي  ا
لهي سكل  أب  كص ال أركي هكن  ص ال أركي هكن عتكض الخاك،ئ  السكرروه  ر  لهقرك،س ال مهك  ا  هه، سعق

 لا نعرق ءل الي اس  اسس،سر . ايرر ت

 الدراسة األساسية: -1

 ص ال أري هن ايق وثع،ي أياة الي اس  وه ا هك، رعركل اال  هك،ي  ار ك،  هن خيم الي اس  االس ني ر      
 ءل الي اس  اسس،سر .

 منهج الدراسة:  -1/2
رت عك  الهككم ي الن ركق الكك ب رقكوي الع،ركك  مركو الرشكك   كن الرقرقكك  ءكل العركك  التاهكل ع، عكك،  عهاكك  

رك  ال كل رم ه ك، التاه سواسسك يالقوا ك هعهو ك  هكو الهكم ي أن ع،  عك، و هكن القوا كي والخنكواي التاهرك   
الع،ر  هن أعم الواوم  لج الرقرق  ءإن اخ ر،  الهم ي الاررح لرم هشرا  رت هكي  اكج نعرتك  الهشكرا  

واسكك ع،ع  لهوضككو  الي اسكك  الكك ب رعركك  ءككل ال مهكك  الهي سككل  ككص ام  كك،ج الهككم ي الواككفل ال راراككل مفسكك ،  
 ع،  ع، ن اسمس  ل رقرق أهيا  الي اس .  و ل 

التيركي هكن العك،رثرن اله تاهكرن   ورت ع  العر  الوافل أري أشر،م العرو  الش،ئت  ال ل اشك جم ع ك،
ورسككتج  لككج  ريرككي الوضككع الركك،لل ل كك،ه ة هترمكك   وهككن ثككص رتهككم  اككج واككف ،  وع،ل كك،لل ء ككو رت هككي  اككج 
ي اس  الواقع أو ال ،ه ة ره،  وعي ءكل الواقكع ور ك ص عواكف ،. ورهركن  ت رك  اسسكاو  الواكفل ءكل العرك  

الهمكك،م لواكك   كك،ه ة أو هشككرا  هرككيية و اككور ه، رهركك،   اككج أمككت: اأرككي أشككر،م ال رارككم وال فسككر  التاهككل
خضكك،  ، لاي اسكك    ككن ن رككق عهككع عر،مكك،ي وهتاوهكك،ي هقممكك   ككن  كك،ه ة أو هشككرا  و اككمرف ، و رارا كك، وا 

  (.017  1000)ملحم                                                                       اليقرق ا .
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 :الدراسة األساسيةوصف عينة  -2/2
عث،مورككك    ث،موركككال ه راككك اساكككال لترمككك  الي اسككك   واله هثكككم ءكككل  يهرككك  ال  كككص ال تككك    اكككج الهع هكككع

 اهرك ا  120 كوالك ب قكي  عك 2019-2020 لاسكم  الي اسكر  عك،لوايب  هك، س  19عرك ب عرك،  ركلالهع،هكي 
 .عسرن عن رق   شوائر  اسس،سر  و اهر ة  وقي  ص اخ ر،   رم  الي اس  

   : اس   عت، ل  ن اله جر اي رم  اليوءره، رال  ولرع 

 توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس (7الجدول)

 النسبة المئوية عدد أفراد العينة  الجنس
 %44.17 53 ذكور
 %33.43 67 إناث

 سياتوزيع عينة الدراسة حسب متغير التخصص الدر  (8جدول)

 النسبة المئوية عدد أفراد العينة  التخصص الدراسي
 %31.77 62 أدبيين
 %44.33 58 ميينعل

 ةسياالدر  يةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير الوضع (9جدول)

 النسبة المئوية عدد أفراد العينة  ةالدراسي يةالوضع
 %11 114 جديد
 %11 12 معيد
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 إجرا ات تطبي  الدراسة األساسية: -1/0

عيأ  نعرق أياة عهع العر،مك،ي ءكل الث،مورك  و  الي اس  هن  يهر  ه را  ال تارص الث،موب.  ص اخ ر،   رم 
 ع،لوايب. 2121خيم ش   ع،مفل 

 ث،مور .الثص هن هير    ع،هت  الوايب ص أخ   ا رح أر،يرهل هن   ول س رم اال ا،م ع،لترم 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة: -1/0

لقكي  هككي هت،لعكك  عر،مكك،ي الي اسك  ع،سكك خياص اسسككاو  اإلراكك،ئل العك، اه  ب ايا الكك ب رتككي هككن أرثكك     
االخ ع، اي اليال  شرو ، ءل اسعر،  المفسر  وال  عور  وهن أهكص الهعك،الي ال كل رسك خيص ءر ك، هك ا االخ عك،  

 (. 1978:042البهي السيد                             لارش   ن الف وق.                         
رهكك، أن اخ عكك،  ايا رسكك خيص ركك ل  لقركك،س ياللكك  الفكك وق عككرن اله وسككن،ي اله  اعنكك  وغركك  اله  اعنكك  

 والترم،ي اله س،ور  وغر  اله س،ور  ا.
 .اله وسن الرس،علاله وسن الف ضل   -

 الع مكك،هي اإلراكك،ئل لاتاككوص( وهككو 23المسككخ    sSssو عككي  اإلشكك، ة  لككج أمككت  ككص اسكك خياص ع مكك،هي    
 االع ه، ر  ءل هت،لع  العر،م،ي اإلرا،ئر  ل  ن الي اس .

 خالصة الفصل : 
رركك   ككص ال أرككي هككن اككيرر  أياة عهككع العر،مكك،ي    ضكهن هكك ا الفاككم هم عركك  سككر  التهككم الهرككيامل

 و ريركي  سك ني ر خا،ئا ، السرروه  ر  ءل الي اسك  اال  قير عتيه،  ص   ل نعرق ، ءل الي اس  اسس،سر 
 أياة وا   ل  عتي وخا،ئا ،  الي اس   رم  واخ ر،  لاي اس   الهم،س  الهم ي اخ ر،  ثص هم ،  ال ي 
 اسسك،لر   لكج اإلشك، ة  هكي رهك، هخ افك   ن ق ع،س خياص والثع،ي الايق هت،هيي رس، و  العر،م،ي عهع

 . لر ، اله وام الم ،ئي و  ض الف ضر،ي هت،لع  ءل اس خيهي ال ل اإلرا،ئر 
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 نتائج الدراسةوتفسير  عرض: الرابع الفصل
 تمهيد

 الدراسةنتائج عرض  -2 
  ولعرض نتيجة التساؤل األ  -2/2
 عرض نتيجة الفرضية األولى - 2/1
 عرض نتيجة الفرضية الثانية -2/0
 عرض نتيجة الفرضية الثالثة -2/0
 الدراسة تفسير نتائج -1
 التساؤل األول تفسير نتيجة -1/2
 تفسير نتيجة الفرضية األولى -1/1

 تفسير نتيجة الفرضية الثانية3/2- 
 تفسير نتيجة الفرضية الثالثة4/2- 

 خالصة الدراسة3- 
 وتوصيات الدراسة اقتراحات -0
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 تمهيد: 
عتي   ض اإلع اقاي الهم عر  لاي اسك  ءكل الفاكم السك،عق  سرخاك  هك ا الفاكم لتك ض الم ك،ئي 

ال كك ا  الم كك ب  وهكك، مشكك ين ءككل ، ءككل ضككوق عتككض اليا سكك،ي السكك،عق  و اله واككم  لر كك،  و فسككر ه، وهم،قشكك  
لواكككوم  لكككج  فسكككر  همنقكككل ل ككك ن الم ككك،ئي وا  ن،ئ ككك، هتمكككج هكككع عرككك،ن الواقكككع الرككك،لل  وهككك ا راكككت هكككن أعكككم ا

 اسسع،  ال ل أيي  لر ،.

 عرض وتحليل نتائج الدراسة: -2

 : ولاأل عرض نتيجة التساؤل  2/2

   ؟ال مه  الهي سل لي   يهر  اله را  الث،مور  هس و ه، رم  ال س،ؤم  اج:      

 ولا أري هن ار  ه ا ال س،ؤم  ص رس،  اخ ع،  ايا ليالل  الف ق لترم  وارية وأوضري الم ،ئي ال ،لر :

نتررائج اختبررار"ت" لداللررة الفررر  بررين المتوسررط الحسررابي والمتوسررط الفرضرري  (10الجرردول)
 لمقياس التنمر المدرسي.

     

 اله وسكككن ضككح أمكككت  وعككي ءككك وق عككرن اله وسن،ي( ر 11 م الم ككك،ئي الهوضككر  ءكككل العككيومهككن خككي  
ي قرهككك  اله وسكككن وقكككي   34.16الرسككك،عل  اله وسكككن الف ضكككل(  ررككك  قكككي ي قرهككك  اله وسكككن الرسككك،عل عكككك 

وهككل قرهكك  يالكك   111   مككي ي عكك  الر ركك  42.77 ك  ءككل رككرن ر،مككي قرهكك  ايا  قككي  عكك34.33الف ضككل عككك 
وقكككي  االمرككك ا     ررككك  ر،مكككي الفككك وق لاككك،لح اله وسكككن الرسككك،عل 0.05 راككك،ئر،  مكككي هسككك و  الياللككك  

 رمك  أءك اي أن هسك و  ال مهك  لكي   نعك،لقوم اسوم وهكن همك، رهركن اإلع،عك   كن ال سك،ؤم  4.46الهتر، ب عكك 
 الي اس  ه  فع.

 العينة المتغير
المتوسرط 
 الحسابي

المتوسرط 
 الفرضي

االنحراف 
 المعياري

درجرررررررررررة 
 الحرية

قيمررررررررررررة   
 "ت"

مسرررررررررتوى 
 الداللة

التنمرررررررررررررر 
 المدرسي

 يام 42.77 111 4.46 34.33 34.16 120
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 : ىاألول فرضيةعرض نتيجة ال -1/ 2

لكي   يهركك   ال مهك  الهي سكلءكل هسك و   اي ياللكك   راك،ئر  وعكي ءك وق  اكج أمكت:   ف ضكر م  ال ك 
   .ع،خ ي  العمس الث،مور اله را  
 وأوضري الم ،ئي ال ،لر :    ص رس،  اخ ع،  ايا ليالل  الف وق لترم رن هس قا رن غر  ه س،ور رن 

 ةمرحلررة الثانويررالنتررائج "ت" لداللررة الفرررو  فرري التنمررر المدرسرري لرردى تالميررذ  (11جرردول)
 باختالف الجنس

الك رو   رمك  لكي  أن قرهك  اله وسكن الرسك،عل ( ميرك  11 خيم الم ،ئي الهوضكر  ءكل العكيوم هن
اإلمكك،   رمكك  ءكل رككرن أن اله وسكن الرسكك،عل لكي   11.33واالمركك ا  الهترك، ب قككي      37.71قكي    
لافك وق ءك،ن القرهك  الهرسكوع     tع،سك ته،م اخ عك، و  7.41واالمرك ا  الهترك، ب قكي      33.71قكي    

  ههك، ركيم  اكج وعكوي ءك وق  اي ياللك   راك،ئر  ءكل هسك و  0.05 مي هس و  اليالل  يال   2.113هل 
 لا،لح ال يهر  ال رو .  و العمس  رم  الي اس   تل  له جر أء اي لي   ال مه  الهي سل

 : ةالثاني فرضيةعرض نتيجة ال-0/ 2
لكككي   ال مهككك  الهي سكككل ءكككل هسككك و  اي ياللككك   راككك،ئر   وعكككي ءككك وق  اكككج هككك، راكككل:  ف ضكككر م  ال ككك     
 .ع،خ ي  ال خا  الي اسل اله را  الث،مور   يهر 

 :وأوضري الم ،ئي ال ،لر    ص رس،  اخ ع،  ايا ليالل  الف وق لترم رن هس قا رن
 

 

 العينة الجنس
المتوسررررررط 
 الحسابي

االنحرررررررررررراف 
 المعياري

درجررررررررررررة 
 الحرية

 مستوى الداللة tقيمة 
 0.00عند 

 11.33 37.71 33 ذكر
 يام 2.113 114

 7.41 33.71 76 أنثى
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 ةمرحلررة الثانويررالنتررائج "ت" لداللررة الفرررو  فرري التنمررر المدرسرري لرردى تالميررذ ( 21جرردول)
 باختالف التخصص الدراسي

التخصررررررررص 
 الدراسي 

المتوسررررررررررررط  العينة 
 الحسابي

االنحرررررررررررراف 
 المعياري

مسرررررررررررررررتوى  tقيمة  درجة الحرية
الداللرررة عنرررد 

0.00   

 غر  يام 1.22 114 14.43 34.41 72 أدبيين 

 14.13 33.13 34 علميين 

أن قرهكك  اله وسككن الرسكك،عل ل يعرككرن قككي    ( ميركك  12 خككيم الم كك،ئي الهوضككر  ءككل العككيوم هككن
   33.13ءككككل رككككرن أن اله وسككككن الرسكككك،عل لاتاهرككككرن قككككي     4.43وعكككك،مر ا  هتركككك، ب قككككي     34.41

وهكل أقكم  1.22وع  هكل لافك وق ءكإن القرهك  الهرسك  tع،سك ته،م اخ عك، و  4.13وع،مر ا  هترك، ب قكي    
م  اككج  ككيص وعككوي ءكك وق  اي ياللكك   راكك،ئر  ءككل ههكك، رككي  يالكك   راكك،ئر،غركك    وهككل قرهكك  هككن الهعيولكك 

  .   تل  له جر  ال خا  الي اسل لي   يهر  اله را  الث،مور  ال مه  الهي سلهس و  

 : ةالثالث فرضيةعرض نتائج ال -0/ 2
لككي   يهركك   ال مهكك  الهي سككلءككل هسكك و   اي ياللكك   راكك،ئر   وعككي ءكك وق  اككج أمككت:  ف ضككر م  ال كك   

  .الي اسر ر ع،خ ي  الوضت الث،مور اله را  
 وأوضري الم ،ئي ال ،لر :   ص رس،  اخ ع،  ايا ليالل  الف وق لترم رن هس قا رن
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 التنمررر المدرسررري لررردى تالميررذ المرحلرررة الثانويرررة داللرررة الفرررو  فررري مسرررتوى (20جرردول)
 ةالدراسي يةباختالف الوضع

أن قره  اله وسن الرسك،عل لا يهرك  العكيي قكي  ( مير  13 خيم الم ،ئي الهوضر  ءل العيوم هن
اله وسككن الرسكك،عل لا يهركك  الهترككيرن قككي    ءككل رككرن أن  4.14وعكك،مر ا  هتركك، ب قككي      34.63  

 1.14لاف وق ء،ن القره  الهرسكوع  هكل   tع،س ته،م اخ ع، و  11.13وع،مر ا  هتر، ب قي      36.17
 ل قره  غر  يال   را،ئر،  هه، ريم  اج  كيص وعكوي ءك وق  اي ياللك   راك،ئر  ءكل ء  أقم هن الهعيول 

 .   الي اسر ر  تل  له جر  الوضت را  الث،مور  يهر  اله  هس و  ال مه  الهي سل لي  
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 تفسير نتائج الدراسة:  -1

  ، ءككل ضككوق الي اسكك،ي عتككيه،  ككص  كك ض الم كك،ئي اله واككم  لر كك،  سككر ص  فسككر  هكك ن الم كك،ئي وهم،قشكك
 الم  ب.   ا الس،عق  وال

 :ولالتساؤل األ نتيجة تفسير  -1/2
هسككك و  ال مهككك  الهي سكككل لكككي   يهرككك  اله راككك  الث،مورككك   أن  واكككام،  لكككج عتكككي الهت،لعككك  اإلراككك،ئر 

 ورهرن أن  تل  ه ن الم رع   لج  ية أسع،  هم ،: ه  فع.
وهكن ثكص ر خك ون هكن سكاو    هش،   اإلرع،ن ال ل ر ت ضون ل ، م رعك   كيص  رقركق أهكياء ص اله غوعك     

ءشككا ص ءككل  رقرككق أهككياء ص هككن ع كك   وهر،ولكك  را  لا مفككرس  ككن هشكك،  هص و عككلهص و ال مهكك  الهي سككل روسكك
 هن خيم    ،  قو  ص هن ع   أخ  .   ثع،ي  وا  ص عمع،ر ص ءل  ر اق اآلخ رن

  أو  ككن ن رككق الثككوا  والتقكك،      ُأ  قككي أن سككاو  ال مهكك  الهي سككل ُرر سكك   ككن ن رككق الهير كك 
ج سكعرم الهثك،م هك،  ت ضكت الش،شك،ي هكن واسءيص والتم  وال سكوص اله ر رك   ءتاك  وهش،هية وس،ئم اإل يص

 عككيو سوم وهاك  أم كك، عك اهي  ثقرك  و سككار  ال  كؤث  سككاع،  اكج شخاككر    أءكيص وعك اهي الهاكك،    والر، ا ركت
وهك ا رتكلل سكاو  ال مهك  لكير ص   ال كل رشك،هيوم ،اقكرن ررك،ولون  قاركي  اك  الر رك،ي الف ي  لركن ال يهرك  اله 

ل كك،لل رخاككن هكك، عككرن هكك، هككو هككن الكك رن رمعكك عون  لككج العكك اهي التمرفكك   وع، خ،اكك  لككي   وب الهككلاج اله مهكك 
ورمككل   لككج اسكك خياص هكك،  تاهككت هككن ال افكك،ل رعكك، ءككل ال  ككو  أهكك،ص لهيئككت  ءاوسكك،ئم   هكك، هككو واقتككلخركك،لل و 

يو  رركوب ءككل ام شك،   ك،ه ة ال مهك  الهي سككل عكرن ال يهرك  رركك    اإل كيص الهخ افك  وخ،اك  اله ئركك  هم ك،
م ك، ال  مك ت  أرر،مك،  ال  اككج  هع ك، هكن اكو  وهواضكرع ال مهك   عكم  اك  الوسك،ئم ال  خاكوا هوايهك، وع اأن 

 سكككورق ه ككك،ه  التمككك  وال مهككك   ءككك،ل مه  اله ئكككل ركككؤث  عشكككرم خككك،   اكككج الهككك اهقرن ءكككل  شكككررم قكككره ص 
 وا ع،ه،  ص الهس قعار  ون رق   ت،ها ص هع اآلخ رن.

 لج ضت  يو  الهؤسس،ي ال تارهرك  عاكف   ،هك  والث،مورك،ي أرض،  ورهرن   ع،  م رع  ه ا ال س،ؤم 
ءككل ال مشكئ  و  عركك  ال يهرك  ومقكك  ءكل  مهرك  ه كك، اي الرفك،قة االع ه، ركك  واسخيقرك  لككير ص   عاكف  خ،اك 

عشككرم ر ككرح ل ككص ال ف، ككم االرعكك،عل هككع اآلخكك رن  رهكك، قككي رتككوي  لككج  ككيص رفكك،قة اسسكك،  ة ءككل ال ت،هككم هككع 
ه اهقرن  ره، قي ررون لن ائق ال كي رس الهسك خيه  هكن نك ء ص ال  اعكل ر،عك،  ص وال   ه،شكج هكع ال يهر  ال

 ه ناع،ي مهوهص.



58 
 

وقي رتوي ا  ف،  هس و  ساو  ال مه  الهي سل لي   رم  الي اسك   لكج  ،هكم اسقك ان والكلهيق  ررك   
مكت هكن الهر هكم أن ر  ك  و     عك   هك ا السكاو  قكيرس،هص ه ا الت،هم ءل ام ش،  ه ن ال ك،ه ة  ء،لاكرع   ا 

ال اهر  مفس الساو  هكن مفكس المكو  ياخكم الوسكن الهي سكل م رعك  الر سك،عت ل ك ا السكاو  هكن عه، ك   ء،قكت 
 ال ل  ه، س ال مه .

رركك   سككتج   ر عككع سككع  ا  فكك،  هسكك و  سككاو  ال مهكك  الهي سككل  لككج ثق،ءكك  الهع هتكك،يقككي وركك ل   
الهي سكل وال رك رض  اركت  عكيم هكن مشك  ثق،ءك  الركوا  وال ت،هكم عتض الهع هت،ي  لج غ س ثق،ءك  ال مهك  

 ع،ر  اص هع الجر .
 لكككج أسكككع،  أخككك   رككك،لقوة العسكككير  لاه مهككك  أو أسككك،لر  الهت،هاككك  الواليرككك  ر،لقسكككوة وقكككي   عكككع أرضككك،  

  رهككك، ال ممسككج نعرتككك  اله راككك  ، ور كككج أق امككتهككوال سككان ههككك، رعتككم الفككك ي رقاككي سكككاور،ي واليرككت ورق كككيب ع 
 كككو   وقاكككق رسككك ثر  عياخاكككت الرثرككك  هكككن هكككن سكككع  لاه اهكككق  هككك، و   الته رككك  الر عككك  وهكككل ه راككك  اله اهقككك 

 اإلرع،ن ال ب رت ع  هن أرث  الهثر اي ليس ع،ع،ي التيوامر  رساو  ال مه . 
ال مهكك  ءككل الهككيا س الث،موركك   رككوم 2990"ميللررر" ي اسكك  م رعكك  ولقككي ا فقككي م رعكك  هكك ا ال سكك،ؤم هككع 

عكي هكن وضكع   اركت ال هشكرا   وعمك،قالعوي ر هر  ا   ا  الهيا س عو   لج وااي الي اس  رر    ع،سر اميا
 سر،س  هم،هض  لا مه   شهم الهتاهرن واآلع،ق والني .

 والسكاو  التككيوامل ال مهك  ركوم 1021"الشررريف"  سك ا  يم رعكك  هكع الم رعكك  السك،عق  وا فقكي أرضك، 
 لكج ال تك    اكج اسسكع،  واسسك،لر  ال كل  كؤ ب  لكج   كو   واكاي االع يائرك   ررك   اله راك  ون،لعك،ي

 ال مه  لي  النفم سواق ءل العري أو الهي س . 
أن  كك،ه ة سككاو  ال مهكك    لككجال ككل  واككاي  1028 "أبررو سررحلول وآخرررون" ي اسكك م رعكك  وركك ل  هككع 

 اليايي ءل الهيا س الث،مور  عهس و  رعر .
( ال ككل أ  كك ي م كك،ئي  ككية هككن أهه كك،: أن أهككص الككيواءع 2114 سيسرري أحانرردوا  ي اسكك م رعكك  وركك ل      

الهؤير   لج  ،ه ة ال مه  ررهن ءل التواهم المفسر   واالع ه، رك  والهي سكر  واالق اك،ير  الم، عك  هكن سكوق 
 اقاي ال كل  خفكض هكن سكاو  اسوض،  االق ا،ير  ل س ة  وأن اسس ة  تكي اسسك،س ال كل  سك مي ءر ك، اإلعك

 ال مه .
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 :ىاألول فرضيةتفسير نتيجة ال -1/1

 رمكك  أءكك اي لككي   ال مهكك  الهي سككلوعككوي ءكك وق  اي ياللكك   راكك،ئر  ءككل هسكك و   واككاي الي اسكك   لككج  
 لا،لح ال يهر  ال رو .  و العمس الي اس   تل  له جر 

  لكي   يهرك  اله راك  الث،مورك  ال مهك  الهي سكلءكل هسك و  عرن العمسكرن ء وق رهرن  فسر  سع  وعوي 
ءكك،ل مه  خككيم هكك ن   رخ اكك  هككن الكك رو   لككج اإلمكك،   ال أمككت   يهركك  اله راكك  الث،موركك  لككير ص  مهكك  أنهككو 

 مكي اإلمكك،   رهك، معكي ال رككم أرثك  معككين  ءك،لاف ل  اله راك  رركون لف كل أرثكك  همكت ع،لمسكع  ل مككوا  اسخك  
وهكل ه راك  اله اهقك   نور ل  أن ري هن ال رو  واإلم،  رهك ون عه راك  مهكو واركية  والض    مي ال رو 
و  ككو    هركك  ع،لتيرككي هككن ال جركك اي العسككهر  والعمسككر  واالمفت،لركك  واالع ه، ركك  لككير صال ككل رشكك ي ءر كك، ال ي

لشككيرية  ضكك،ء   لككج رس،سككر  ص ا  ر،عكك،ي مفسككر  واع ه، ركك   سكك ي ل  شككع، ، و غعكك  هاركك  ءككل  أررككي  ا  ككص
ورا ك،  واهكم  كيءع  لكج   كو  ال مهك   وع،ل ك،لل  كمترس  اكج سكاو  ال يهرك  ءكل   لامقي و هك،ء  ص االمفت،لرك 

والهي سكك  والهع هككع  رركك  ءككل هكك ن اله راكك  رقككم اإلرسكك،س   اككو ة  هكك ي و اككر،ن  اككج السككان  اسعوركك 
مه   وقي رركون هك ا  اعتك،  لكج العرك  و لياي هتيالي التم  والتيوان وال   ورلياي القاق واالر ئ،   ع،ل ض،

 .خاوا، لي  ال يهر  ال رو  ن هور  ال اي 
م،ثككك، ءكككل عرئككك  هي سكككر  واركككية ءكككإن  واعكككي  رمككك  الي اسككك   ركككو    ضككك،ء   لكككج  لككك  ؤيب  لكككج ام قككك،م رككك ا وا 

افككككون ءككككل أم ككككص رخ  غركككك   ال عكككك،   والخعكككك اي عككككرن العمسككككرن هككككن خككككيم االر ركككك،  الرككككوهل والهم،قشكككك،ي
 عرن العمسرن ءل هس و  ال مه  الهي سل. ،ء وق ييوع ل ل الضجون،ي الهي سر   

ال كل ( solperg et al "  2116سرولبرج وآخررون "ي اسك  وم رعك  الف ضكر  اسولكج   فكق هكع م رعك     
 واكاي اإلمك،  ءكل هكيا س المك وري  وقكي م ش،   ،ه ة ال مه  عكرن الك رو  و  لج ال ت    اج ي ع  استي 

  لج أن مسع  ال رو  اله مه رن ر،مي أرث  هن اإلم، .
 stavrinides etوآخك ون "سرتافرندس"ي اسك   هكع هك،  واكاي  لركت سك،عق م رعك  الالعرمهك، اخ افكي 

al.  2111 س االع يائرك  والث،مورك  ءكل  لج ال ت    اج هي  ام ش،  ال مه  عرن ني  الهيا   ستي( ال ل
عككرن  ءككل هككي  ام شكك،  ال مهكك  الهي سككل أمككت ال  وعككي ءكك وق  اي ياللكك   راكك،ئر  واككاي  لككج   وقككي قعكك  

 .ال رو  واإلم، 
 :ةالثاني فرضيةتفسير نتيجة ال -1/0
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لكي   ال مهك  الهي سكلوعوي ء وق  اي ياللك   راك،ئر  ءكل هسك و   وااي م رع  الف ضر   لج  يص       
 . لج ال خا  الي اسل رم  الي اس   تل  أء اي 

همكك،هي وال  ال كك و  ال ككل رهكك  ع كك، ال يهركك  هككن رركك  الهمكك،خ الهي سككلعنعرتكك    لكك    رفسكك ورهرككن 
 شكرمأن ه جرك  ال خاك  الي اسكل ال ر رعيو  ل ا هي سرن  وأم ص  عهت ص هي س  واريةالو    ي رسالون ق 
 .لير صالهي سل ءل  أثر ن  اج ساو  ال مه   ء، ي ،هي 
 اله اهقك و  النفولك   سك،عق  ه اركم هكن رعكيأ الهي سل الك ب ال مه  ساو  أن  لج ، اعت ه اقي ررون و 
 . ل  ءل الي اسل ال خا  لت،هم يخم يء  الهعر ة(

اسيعككل لككمفس ال خاكك   خاكك  التاهككل و ال   لككج خضككو   يهركك  سكك،عقالم رعكك  الرهكك، رهرككن   عكك،  
ور ت ضون لمفس ال ك و  والهواقك  والضكجون،ي الي اسكر   ههك، أي   لكج  يشكل الفك وق   الم ،ص الي اسل

  .لير ص هس و  ال مه  الهي سل عرن ال خااررن ءل
اسيعرككرن رهكك ون عه راكك  مهككو ال يهركك  و التاهرككرن ال يهركك   لككج أن رككم هككن أرضكك، سككع  الرهكك، قككي رتككوي       

ءكككل عهركككع المكككوارل العسكككهر  المفسكككر   - ق رعككك،–وهكككل ه راككك  اله اهقككك  ال كككل  شككك ي ال جرككك اي مفسككك ،  نواركككية
االع ه، رككك  الهت ءرككك   و اركككت قكككي رركككون ل ككك ا الت،هكككم يو ا ءكككل امتكككياص الفككك وق عكككرن ال خااكككررن الي اسكككررن 

 هس و  ال مه  الهي سل. هن رر الس،عقرن 

 :ةالثالث فرضيةتفسير نتيجة ال -1/0

لكي   ال مهك  الهي سكلوعوي ء وق  اي يالل   را،ئر  ءكل هسك و   يص م رع  الف ضر   لج   وااي
 وضتر  الي اسر .ال  رم  الي اس   تل  له جر أء اي 

عك،خ ي    يهر  اله راك  الث،مورك مفس   يص وعوي ء وق ءل هس و  ال مه  الهي سل لي  رهرن أن و 
 لج أن أء اي الترم  عهرت ص ءل ه را   ه ر  وارية  ره، أم ص عهرت، رمركي ون هكن أسك    الي اسر ر الوضت

ورك ل   شك،عت ال ك و  ال كل   ه ق، ع  هن الم،ررك  االق اك،ير  واالع ه، رك  والثق،ءرك   وءكل عرئك   رفرك  واركية
 آل اق واسءر، اهن رر  الهم،خ الهي سل و ع،يل ص   ره  ع ، ال يهر 

رركون  ،هككم الهت،هاك  عككرن  يا ة الهي سك  وال يهركك   ك،هي هسكك، يا ءكل  ككيص  رعك،ي ءكك وق عككرن  رهك، قككي      
ال يهركك  العككيي وال يهركك  الهترككيرن  وقككي ر عاككج  لكك  ءككل خككيه،ي اله شككي ال  عككوب عككيو ن ءككل  و ركك  اسسكك  

ن ع   أخ    ع،إلضك،ء  عررفر  ال ت،هم هع أعم،ئ ص هن ع   و قيرص خيه  اله ،عت  المفسر  ل ؤالق ال يهر  ه
 . ر،   لج هت،ها  ص هت،ها  رسم  وع،ر  اص



61 
 

 خالصة الدراسة:
سككتي الي اسكك  الر،لركك   لككج هت ءكك  هسكك و  ال مهكك  الهي سككل لككي   رمكك  هككن  يهركك  اله راكك  الث،موركك  

  الي اسكك  واخ ع، هكك، ع،ال  هكك،ي  اككج أسكك،لر   راكك،ئر  هم،سككع وء ضككر،ي   سكك،ؤاليعكك،لوايب  وعتككي اككر،غ  
   عقج ال ك ا  الم ك ب والي اسك،ي السك،وامنيق، هن الم ،ئي اله رام  ار ، و  ضك ، و فسكر ه،  واسك م،يا  اك

  وااي الي اس   لج الم ،ئي ال ،لر : 
 هس و  ال مه  الهي سل ه  فع لي   يهر  اله را  الث،مور . -1
 تكل  له جرك   ر  اله را  الث،مور لي   يه ال مه  الهي سلوعي ء وق  اي يالل   را،ئر  ءل هس و    -2

 .  ولا،لح ال يهر  ال رو العمس
لككي   يهركك  اله راكك  الث،موركك   تككل   ال مهكك  الهي سككل  وعككي ءكك وق  اي ياللكك   راكك،ئر  ءككل هسكك و ال  -3

 .ال خا  الي اسل له جر 
 تككل   الث،موركك لككي   يهركك  اله راكك   ال مهكك  الهي سككل وعككي ءكك وق  اي ياللكك   راكك،ئر  ءككل هسكك و  ال  -4

 . الي اسر ر له جر  الوضت
واخ افكي هكع م ك،ئي السك،عق  الم ،ئي ال كل أسكف ي  ار ك، الي اسك  قكي ا فقكي هكع م ك،ئي عتكض الي اسك،ي و 

ي اس،ي أخ    وه ا رتوي ع،لنعع  لكج  عك،رن خاك،ئ  الترمك،ي وأيواي القرك،س الهسك خيه   ورك ل  اللهك،ن 
 رله، يون اسخ  . واسن  الثق،ءر  واالع ه، ر  ال ل  ه
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 اقتراحات وتوصيات الدراسة: -0
  قيرص عتض االق  ار،ي وال وار،ي ره، رال:   رهرنءل ضوق ه،  وااي  لرت الي اس  هن م ،ئي 

  اهرص ع اهي   ش،ير  لاخفض هن ساو  ال مه  الهي سل لي  ال يهر  ياخم الهؤسس،ي ال تارهر . -
ضك و ة هر، عك  هك ن ال ك،ه ة  و لك  هكن خكيم  لكج  وعركت واإل شك،ي الهي سكل واله مكل ال بي وة هس شك،   -

لاركككي هكككن هككك ن   شككك،ير   نهكككع وضكككع خنككك  ءرككك  أسكككع،ع ، والتواهكككم ال كككل أءككك لي هككك ا المكككو  هكككن السكككاو 
  . يعر  وأخ   وق،ئر   ياعر  ا خ، و   ،ه ة ال
 ال يهر  اله اهقرن.  اإل ش،ير  لي ر،ع،ي الاسخ  عترن اال  ع،   -
 عأسك،لر  الهكيا س ءكل اله مهك رن  يهرك ال لهواع ك  ي سكرن لاه السكاو   تكيرم ءكل  ي رعرك  يايو     كياي -

 .  عور 
 .)الضر،ر،(اله مه رن وغر  اله مه رن أعم،ئ ص هع لا ت،هم اآلع،ق و ثقر   وعرت- 
 . ه وسنوال االع يائر  اله را  هثم هخ اف   رم،ي  اج  ال مه  روم  اس،ييال هن هلري قا ع   -
  عم و رثرف ،.  ب مه  ال الساو  هن لا خفر   رسرسر  عرهيي القر،ص -
 واالسك ه،  وهشك،رات هشك،  ن  ف كص خكيم هكن  اله مهك  اهر  لا اع ه، ر، يا ه  أس ر  عرئ   واء  ض و ة -

 هكن الهقكيص االع هك، ل الكي ص أن    العسكيب  والتقك،  الهي سكل التمك  هكن وال قاركم  هكو رهك، و قعاكت  لركت
 .ال مه ب الساو  لخفض ررفل ال اللهيق
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  قائمة المررررراجع باللغة العربية

 
هعاك  العركو   بنا  مقيراس التنمرر المصرور لردى طفرل الروضرة.(. 2116 رومس    ع اهرص  ره،ن .2

 (.33ال  عور  والمفسر . رار  ال  عر  اسس،سر . قسص  ر،ض اسنف،م: الع،هت  الهس ما ر .  
(: الرورككي. هر عككك  3 نالتنمرررر لررردى ذوي صرررعوبات الرررتعلم. (. 2112هسكككتي معكك،      أعككو الككير، .1

 الروري الونمر . 
 : الرورككي.(2.  نوالعررالج سرريكولوجية التنمررر بررين النظريررة (.2112 هسككتي معكك،    أعككو الككير،  .0

 هر ع  الروري الونمر .
فاعليررة برنرامج إرشرادي لتقرردير الرذات فري خفررض سرلوك التنمررر  هسكتي معك،   يس(.  أعكو الكير،  .0

 لدى األطفال ذوي اضطراب االنتباه المصحوب بفرط النشاط. 
المرحلررة واقررع ظرراهرة التنمررر المدرسرري لرردى طلبررة (. 2114 وآخكك ون هرهككوي أرهككي  أعككو سككراوم .0

 . هير ر  ال  عر  وال تارص: ءاسنرن.الثانوية في محافظة خان يونس وسبل مواجهتها
  .ما هو التنمر المدرسي؟ أسبابه وعالجه(. 2114الرسرن    أوع، ب .0
 .التنمررر المدرسرري لمرحلترري الطفولررة والمراهقررة األسررباب والعررالج(. 2116 هرهككي   عككير  معرككم .7

 ص.21/11/2116-26. الها قج ال ي رعل ال  عوب
الحررراالت االنفعاليرررة المميرررزة للتالميرررذ المتنمررررين مقارنرررة (. 2117    هرهكككي هرهكككويعمكككل ركككومس .8

 (.  1  4. هعا  ا ر،ي الع،هت،ي الت عر  لا  عر  و اص المفس. بالتالميذ غير المتنمرين

التنمرر المدرسري وعالقترره بدافعيرة اإلنجرراز لردى تالميررذ  (.2113 أرهكي ءرك ب وآخكك ون  ع مسك،وب .9
 . رم،ر .(17). هعا  رار  ال  عر : ع،هت  عو ستري. المرحلة اإلعدادية

(: القك،ه ة. يا  3.  نعلم الرنفس اإلحصرائي وقيراس العقرل البشرري (1978).السري ءؤاي  الع ل .20
 الفر  الت عل.

 تالميرذ السرنة الرابعرة مرن التعلريم المتوسرط. واقرع المتنمرر علريهم مرن(. 2116 هك   عترعع  .22
 (.07: عوست،ية.  2ع،هت  وه ان 

. هعاكك  األمررن النفسرري وعالقترره بررالتنمر لرردى المررراهقين(. 2116 أسككه،ق أرهككي   ر،هككي  عككين .21
 (.16 عر . رار  العم،ي: ع،هت   رن شهسالعر  التاهل ءل ال   
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  النفسرري فرري اثررر فاعليررة برنررامج قررائم علررى اإل  (.2113أهككم  عككي الهككمتص هرهككي  اككل    رعركك  .20
صرعوبات الرتعلم ي ر المدرسي لدى المتنمرين ذو متحسين الكفا ة االجتماعية وخفض سلوك التن

 .رار  ال  عر : ع،هت  عمر،بالمرحلة االبتدائية. 
و  . و ق  عرثرك . ولا ة ال  عرك .  يا ة العركالمدرسي التنمر(. 2114   ع،  السري  ه   الريريب .20

 ال  عور .
 .  هل التنمر المدرسي ظاهرة تحتاج إلى وقفة ره،ي  هرس  ي س(. .20
سررري وعالقتررره بالمهرررارات االجتماعيرررة لررردى تالميرررذ ر التنمرررر المد(. 2112رمككك،ن أسكككتي    خكككوج .20

  التاكككوص ال  عورككك  والمفسكككر . هعاكككالمرحلرررة االبتدائيرررة بمدينرررة جررردة بالمملكرررة العربيرررة السرررعودية. 
13 4  .) 
فاعليررة بيئررة تعلررم معرفرري سررلوكي قائمررة (. 2116 وآخكك ون أرهككيهرهككي  هكك و هرهككي   ي ورك  .27

على المفضالت االجتماعية فري تنميرة اسرتراتيجيات مواجهرة التنمرر اإللكترونري لطرالب المرحلرة 
 . أر وع . (4) 1هعا  التاوص ال  عور .  الثانوية.

يا   :. القكك،ه ةلألطفررال والمررراهقين مقيرراس السررلوك التنمررري (.2016 ب هرهككي هعككي  اليسككوقل .28
 .عوام، لامش  وال ولرع

سلوكيات التنمر التي يمارسها العاملون في المؤسسرات (. 2114 وآخك ون يالم هرهي  الل عل .29
. الهعاك  اليولرك  ل عرك،  ال  عورك : ع،هتك  اإلهك، اي األكاديمية في األردن والعوامرل المرتبطرة بهرا

 (.33الت عر  اله رية.  
دور األسرة في خفرض سرلوك التنمرر لردى الطلبرة مرن وجهرة (. 2111اهلل   عي الستيب  سر  .10

،ي. ع،هتكك  أص هعاكك   واءككي لاعرككو  والي اسكك نظررر المرشرردين النفسرريين فرري المرردارس الحكوميررة.
 .  (06). التيي الق  

 .2121 رم،ر   24 هم أناع  ارت: . سيكولوجيا التنمر(. 2114 سه، رم ه،ل  خر     سم،   .12
(. 3.  نأسررس بنررا  االختبررارات والمقرراييس النفسررية والتربويررة (.2014 سوسككن   شكك،ر  هعرككي .11

 اس ين: ه رل يرعومو ل تارص ال فرر .
سررلوك التنمررر المدرسرري وعالقترره بالصررحة النفسررية لرردى طلبررة  (.2114  هرسككن  مكك،  شكك،رع .10

قسككص اإل شكك،ي المفسككل . ال  عركك  لاعمكك،ي. راركك  هعاكك  التاككوص ال  عوركك  واإلمسكك،مر  .المرحلررة المتوسررطة
 .(41أراوم.   ع،هت  الق،يسر .: وال وعرت ال  عوب
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 . التنمر ومستقبل أبنائنا ي س(.  امر    الش ر  .10
هعاكك  الع،ركك  ءككل  تحليررل ظرراهرة االسررتقوا  فرري المدرسررة الجزائريررة.(. 2114  مكك،ق  هشكك رفل .10

 .(33). 2التاوص اإلمس،مر  واالع ه، ر :  ع،هت  العلائ 
سرلوك التنمرر عنرد األطفرال والمرراهقين (. 2113 القض،ة هرهي ء ر،ي   الاعررن  ال هوسج .10

 ع،هت  م،ر  الت عر  لاتاوص اسهمر .  :ال ر،ض .عالجه -أسبابه -مفهومه
التنمر عند األطفرال وعالقتره  (.2112 اله،لرل ء،نه  ه،شص ق،سكص   ري رسنهر ه أس، الاوءل .17

 .ل  عرك : الرارك  ال  عورك  الهف كو . هعاك  العركو  ال  عورك  والمفسكر . ولا ة االوالديةبأساليب المعاملة 
(35)  . 

ولا ة ال تاككرص التكك،لل.  . التنمررر الدراسرري وعالقترره بالمهررارات االجتماعيررة. ي س( الخركك،م  الضك،ئع .18
 رار  اآليا . ع،هت  الها  ءرام: الههار  الت عر  الستوير .

هكن  اكيا اي ع مك،هي ركن  دليل الطالب. سلسلة لون حياتك بخياراتك.(. 2114 الن،ل  وال مهك  .19
 ر ا.

التنمرر المدرسري وعالقتره بالرذكا  األخالقري  (.2116 وآخك ون ،اص  عي الهعركي  ر،هكم أرهكي  .00
 (.47. ي اس،ي   عر  ءل ال  عر  و اص المفس. رومرو.  لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

مرررديري المررردارس الثانويرررة الفنيرررة بمحافظرررة ر دو (. 2116 هرهكككي   عككك،سهرهكككي    عكككي الككك عرص .02
. ي اسك،ي   عرك  ءكل ال  عرك  و اكص الشرقية في مواجهة التنمر المدرسي من وجهرة نظرر المعلمرين

 .(85)المفس. ه،رو 
.ال ركك،ض: 1ن المرردخل إلررى البحررث فرري العلرروم السررلوكية.(. 1995اكك،لح عككن رهككي    التسكك،  .01

 هر ع  التعرر،ن.
التنمرر اإللكترونري وعالقتره بادمران االنترنرت فري ضرو   (.2117أهم روسك   عكي اهلل    الته،  .00

هعاك  العرك  بعض المتغيرات الديموغرافية لدى طالب وطالبات التعلريم التطبيقري بدولرة الكويرت. 
 .  (17)التاهل ءل ال  عر : الروري. 

مدرسرري لرردى طررالب المرحلررة . واقررع مشرركلة التنمررر ال(2111 رسككن هرهككي  اكك،لر   التهكك ب .00
 (.7  3 هعا  التاوص ال  عور  والمفسر .االبتدائية الوقاية والعالج. 

دراسرة التنمرر المدرسري لردى المرراهقين مرن وجهرة (. 2114 وآخ ون  عي الر رص ه،يب  غف ان .00
 .رار  ال  عر  لاعم،ي: ع،هت  الق،يسر نظر المدرسين. 
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.  سك،ل  المتوسرطةالمرحلرة  وطالبراتطرالب برين التنمرر  ه(.1421مكو ة عمكي سكتي    القرنك،مل.00
 .ال ر،ض :ير و ان غر  همشو ة. ع،هت  الها  ستوي

راركك  ال  عرك  ع،هتكك  . . التنمررر المدرسرري وبررامج الترردخل(2012) مكو ة سككتي سكان،ن  القرنك،مل .07
 .(211). ال ر،ض: الها  ستوي

مرردى الرروعي بررالتنمر لرردى معلمررات المرحلررة االبتدائيررة (. 2113  مككو ة سككتي سككان،ن  القرنك،مل .08
. ي اسكك،ي المتبعررة فرري المرردارس الحكوميررة بمدينررة الريرراض مررن وجهررة نظرررهن اإلجرررا اتوواقررع 

  عرككك  ءكككل ال  عرككك  و اكككص الكككمفس. رارككك  ال  عرككك . ع،هتككك  الهاككك  سكككتوي: الههارككك  الت عرككك  السكككتوير . 
 (.34ءع ار .  

 طالرب لردى المدرسري التنمرر سرلوك . أسرباب(2018)وآخك ون سك رم أرهكي رسكن  غكولل القك ن .09
 رار  هعا  عجياي. وأساليب تعديله: والمدرسات المدرسين نظر وجهة من المتوسط األول الصف
 (.  3  21 .لاعم،ي ال  عر 

 .  ها : اليا  الع،هتر  لامش  وال ولرع .إدارة الموارد البشرية(. 1111 أرهي   ه،ه  .00
أثرر برنرامج تردريبي فري تمكرين ضرحايا التنمرر المدرسري (. 2114  سكه،قأ  هرهي  عكي الرسكرن .02

 (.32  1.هعا  رار  ال  عر  لاعم،ي لدى عينة من طلبة الصف السادس االبتدائي 
ظراهرة التنمرر المدرسري وكيفيرة مواجهتهرا بمردارس (. 2111 اله رل اإلقارهل لا خنرن ال  عوب .01

 ا...  قارهر، ... ،لهر،ا: الروري. :و ق   هم .التعليم العام بدولة الكويت
فاعلية برنامج إرشادي لخفض سلوك المشراغبة علرى طرالب  (.2007 هانفج  اكل   ه اوص .00

 .(17هعا  رار  ال  عر .  المرحلة الثانوية. 
ع مك،هي اسهك،ن . المردارس فري الطلبرة برين التنمرر مرن الوقايرة.  ي س( ه مك، عكن هرهكي  لهترعكيا .00

 الرومرسر .اسس ب الونمل: 
هعاكك  التاككوص اإلمسكك،مر . ع،هتكك   التنمررر الرروظيفي مقاربررة نظريررة. (.2113  عككي الوهكك،    هجكك،  .00

 (.34  التيي: العلائ . 1قسمنرم 
التنمرررر اإللكترونررري لررردى عينرررة مرررن الطلبرررة (. 2117 الهرككك،مرن  هشككك،ص  عكككي الف ككك،  وآخككك ون .00

الع،هتككك  ال ،شكككهر : اس ين.  هعاككك  الي اسككك،ي ال  عورككك  والمفسكككر . المضرررطربين سرررلوكيا وانفعاليرررا.
12 1.) 
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يا  الهسككر ة لامشكك   هكك،ن: . منرراهج البحررث فرري التربيررة وعلررم الررنفس(. 2111سكك،هل    هارككص .07
 وال ولرع. 

 يا  الف ق،ن.  :.  ه،نعلم النفس التربوي (.1117  عي الهعري   المشوا ل .08
 47  . هعا  الثق،ءك  االع ه، رك  واسهمرك .التنمر في المدارس إلى أين (.2114  أه،مل  الر،ءتل .09

 (. أر وع .364 
مسرررتوى توكيرررد الرررذات لررردى ضرررحايا التنمرررر المدرسررري فررري المرحلرررة (. 2019 ركككية   روسكككفل .00

. ي اس  هق، م  عرن ضكر،ر، ال مهك  وال يهرك  التك،يررن. ع،هتك  الرك،ج لخضك . هخعك  عمك  االبتدائية
 . (2) 12العلائ .  1االخ ع، اي المفسر  والهي سر  واله مر . ع، م  
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 مقياس التنمر المدرسينموذج ل :الملح 

 بيانات أولية: 

 العمس:   ر                             أمثج 

 الوضتر  الي اسر : عيري                   هتري 

 الي اسل: ........................................... ال خا 
 

 تعليمات: 

وروعكي أهك،ص ركم  عك، ة   ض ال يهرك ءره، رال هعهو   هن التع، اي أو الساورر،ي ال ل  ا  سكاو  عتك   
 خر، اي  وضح رية أو شية ه ن الساورر،ي. هن ءضا  وضح هي  امنع،ق ه ن الساورر،ي  ار . ي ث

 اله عو هم : 
( أه،ص التعك، ة ال كل  منعكق x أن  ق أ رم  ع، ة هن ه ن التع، اي عيق   ،ه  ثص  عيب  أر  عوضع  يه   - 

  ار .
 ال       ع، ة يون اإلع،ع   ار ،.  - 
 ال  ضع أرث  هن  يه  أه،ص  ع، ة وارية.  - 

ن،لهك،  تعك   كن  –ءقكن  -الر  أمت ال  وعي  ع،ع  اررر  وأخ   خ،نئ   ء،إلع،عك   تكي اكررر  
رقرقكك  شككتو    عكك،ن الهتمككج الكك ب  رهاككت التعكك، ة  وههكك، رعكك  ال أررككي  ارككت أن اسكك ع،ع   لاتعكك، اي الهرومكك  

 اهقر،س  ر،ن ع،لس ر  ال ،ه   وال  س خيص ءل غر  أغ اض العر  التاهل. ل

 وشكرا على تعاونك ...                                                                     
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