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 ممخص

ساسية العميا من وجية نظر طمبة المرحمة األ بين التنمر معرفة لمتعرف الى ةالحاليالدراسة  ىدفت

سنوات والمسمى الوظيفي، و لجنس،ا :بحسب متغيرات الحكومية مديري ومعممي ومرشدي المدارس

 استخدم .المتنمرينالتعامل مع  المستخدمة فيستراتيجيات اإل معرفة وكذلك ،المؤىل العمميوالخبرة، 

خالل  ًا تربوياً مرشد (20)و اً معمم (320)و اً مدير (20) .منيم ،(348) بمغت عينة في، عمىالمنيج الوص

الدرجة الكمية لمتنمر  أننتائج الدراسة  وأظيرت ،بطريقة متيسرة اختيروا ،م(2018/2019) العام الدراسي

في  إحصائيةعدم وجود فروق ذات دّللة  إلىالنتائج  أشارت كما ،%(65.6)نسبتة  مابكانت متوسطة 

وجود فروق  إلىنتائج الدراسة  أشارتكما . الجنسمستوى التنمر من وجية نظر العينة تعزى لمغير 

العممي  المؤىل :وجية نظر العينة تعزى لمتغيرات بين التالميذ منالتنمر  لدرجة إحصائيةذات دّللة 

الوظيفي  والمسمى ،سنوات10من أقل -سنوات 5 منالخبرة لصالح  وسنواتولصالح البكالوريوس، 

التعامل مع التنمر  تراتيجياتفقرات اس عنالدرجات الناتجة  أنكذلك  النتائج المعمم، وأظيرت لصالح

لى والعقاب بالمرتبة األخيرة، ستراتيجية الوقائية بالمرتبة األووجاءت اإل ،(1.94-2.40)تراوحت ما بين 

 الوقائية ستراتيجيتيإلا في ى لمتغير الجنستعزإحصائية كما أظيرت النتائج وجود فروق ذات دّللة 

وجود النتائج  أظيرت كما .ستراتيجياتاإلوعدم وجود فروق لباقي  والتدعيم وجاءت لصالح الكور،

الوقائية والنظام التأكيدي،  :ّلستراتيجيتيلمتغير المؤىل العممي  تعزى إحصائية فروق ذات دّللة

توجد فروق ذات دّللة تعزى  ّلنو أالنتائج  أظيرتوكذلك  ،(والماجستير فأعمى البكالوريوس)لصالح و



  ص
 

تعزى لمتغير المسمى  وجود فروق النتائج أظيرت وأخيراً  .ستراتيجياتالخبرة لإل واتلمتغير سن

لمتغير المسمى  عدم وجود فروق تعزى أظيرت ، فيما(المرشد)التدعيم لصالح  استراتيجيةالوظيفي في 

عمل ورشات تدريبية لمتعامل مع المتنمرين، بإشتراك أكثر  وقد أوصت .ستراتيجياتالوظيفي لباقي اإل

 .من مدرسة لتبادل الخبارت والتجارب بينيم

 .، طمبة المدارسالتنمر، استراتيجيات التعامل مع المتنمرين : الكممات المفتاحية
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Abstract 
This study aims to examine the phenomenon of bullying among students of the 

upper primary stage, from the perspective of principals, teachers and counselors of 

governmental schools, according to the following variables: sex, job title, years of 

experience and academic qualification, and it also aims to examine the strategies 

used in dealing with bullies. The descriptive approach was used on a sample of 

(348) individuals, (20) of them are principals, (320) of them are teachers, and (20) 

of them are school counselors during the academic year (2018/2019); they were 

selected in an accessible manner. The study results indicated that the total degree of 

bullying was moderate in the percentage of (65.6%), and the results also showed 

that there are no statistically significant differences in the level of bullying to be 

attributed to the sex variable from the perspective of the sample population. The 

study results revealed that there are statistically significant differences of the degree 

of bullying among students from the perspective of sample population, to be 

attributed to the variable of academic qualification, in favor of Bachelor’s degree, 

and variable of years of experience, in favor of 5 years-less than 10 years, as well as 

the variable of job title, in favor of teacher. The results indicated that the degrees 

resulted from the strategies of dealing with bullying ranged between (2.40-1.94) , 

and the prevention strategy ranked first, whereas punishment ranked the last. The 

results showed that there are statistically significant differences to be attributed to 

the sex variable in the prevention strategy and the consolidation strategy, in favor of 

males, and that there are no differences with regards to the rest of strategies. The 

results also indicated that there are statistically significant differences to be 

attributed to the academic qualification variable with regards to the prevention 

strategy and confirmation system strategy, in favor of Bachelor and Master degrees 

and higher).The results also indicated that there are no statistically significant 

differences to be attributed to the variable of years of experience with regards to the 

strategies. Finally, the results revealed that there are statistically significant 

differences to be attributed to the job title variable with regards to the consolidation 

strategy, in favor of the counselor; whereas they indicated that there are no 

statistically significant differences to be attributed to the job title variable with 

regards to the rest of strategies. The researcher recommended to hold training 

workshops for dealing with bullies, with the participation of several schools for 

exchange of experiences between them. 
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 الفصل األول

 خمفية الدراسة ومشكمتيا
 

 مقدمة1.1

منذ بدء الخميفة كان يمارس السموك العدواني ليس بالمفيوم الجديد في ىذا العصر، بل إن 

كما كان خيو ىابيل لقضاء حاجة عنده وتحقيق رغبتو، عمى مر العصور، كحادثة قتل قابيل ألو

العدوان يمارس عمى الرسول صمى اهلل عميو وسمم من قريش، كالسب والشتم والضرب، فالسموك 

لكثرة واّلنفعالي، ونتيجة العدواني ّل يقتصر عمى الضرب واأَلذى الجسمي بل يشمل اأَلذى النفسي 

 .اتانتشار مثل ىذه السموك

من وىي  صبح حقيقة واقعية في معظم دول العالم،ن السموك العدواني لدى طمبة المدارس أَ أَ 

تصال المشكالت المدرسية الخطيرة المنتشرة في مدارسنا بشكل كبير، يفقد الفرد  القدرة عمى اإل

 نفسو( الطالب)الفرد  فيّل تؤثر  إذكثر المشكالت سمبية، أَ ن موىي ، مع الناس ينيجابيوالتواصل اإل

 اتن لتعامميم اليومي مع ىذه السموكدارييعمى المعممين واإل اً كبير باتت ظاىرة تشكل عبئاً  فحسب بل

وىي تشغل العاممين في ميدان التربية بشكل خاص والمجتمع بشكل عام،  .عمى حساب ميمات ُأخرى

العممية التعميمية، لذا فيي تحتاج إلى  فيدرسة الوقت الكثير، وتترك آثارًا سمبية خذ من إدارات الموتأَ 

و و مؤسسات المجتمع المدني أَ تضافر الجيود المشتركة سواء عمى صعيد المؤسسات الحكومية أَ 

 طمح جديد ىو التنمر، وبالتالي خرج الباحثون بمصجتماعية بالدرجة األولىإالخاصة، لكونيا ظاىرة 

 ).2016، واضيةلما)



3 
 

يعد التنمر شكاًل من أشكال اّلستقواء عمى اآلخرين؛ إذ يكون المتنمر َأقوى من الضحية، وقد 

تعددت َأشكالو فمنو المفظي والبدني والنفسي، وقد يكون مباشرًا َأو غير مباشر، واتفق العديد من 

سدية والنفسية المتعددة بصورة الباحثين في تعريف التنمر بَأنو شكل من َأشكال اإلساءة المفظية والج

 (.2012خوج، ) متكررة ومقصودة تيدف إلى إلحاق األذى باآلخرين

و و عاطفيًا أَ أَ  و نفسياً أَ  بدنياً بعدة أشكال،  و أكثرفرد أَ  لىيقاع األذى عإ"نو أَ كذلك ب التنمر فويعرّ 

و لفة الحقوق المدنية أَ و مخابتزاز أَ البدني أو الجسمي بالسالح واإل لتنمرلفظيًا ويتضمن كذلك ا

 تنمرالى ذلك ال فكما يضا ،و العمل ضمن عصابات ومحاوّلت القتل والتيديدعتداء والضرب أَ اإل

ول يسمى عدم توازن  بين فردين األَ نتيجة الذي يحدث  كنو ذلك السموأَ  آخرون ويرى .الجنسي

التي تدل عمى  لسموكاتمن او وىناك طرف ثالث وىم المتفرجون، خر يسمى الضحيةالمستقوي واآل

و رفضو من قبل تحقيره أَ و أَ شاعات عنو إو العمل عمى نشر أَ سم ّل يحبو ادعوة الطفل ب التنمر،

 .(2013القضاة، و الصبحيين) خريناآل

منع التجوال، التعرض : مثل ،الى العديد من أشكال العنف يتعرض الطفل الفمسطيني داخل أرضو

إلحتجاز، ىدم المنازل، اإلبعاد، الحرمان من التعميم، أحداث لمضرب الشخصي، مشاىدة الضرب، ا

تمخص حياة الطفل الفمسطيني الذي يعاني من ممارسات اإلرىاب اإلسرائيمي، ىذا الطفل الذي عاش 

وولد في الخيام ولم يتعود عمى الشبع، وتذوق حرارة فقد األحبة واألىل خالل غارات المحتل 

 .غير تيدمو جرافات اإلحتاللالمتواصمة، ومشاىدة منزلو الص

وىكذا اذا تكون معاناة الطفل الفمسطيني والواقع الذي عاشة من المسببات التي ساعدت عمى تشكيل 

سموكو، فمن ناحية الواقع الذي تعيشو األسرة والمدرسة ووسائل اإلعالم الفمسطيني وما ينتاب ىذه 

عربية اإلسالمية، ومن جية ثانية ما يتعرض المؤسسات من ظروف صعبة وتقاليد تستند الى ثقافتنا ال
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رىاب يمارسو اإلحتالل الصييوني بأبشع صوره، فيحرم الطفل الفمسطيني من لو ىؤّلء األطفال من إ

أبسط الحقوق في حقو بالتعبير عن رأيو الى حقو في الحياة والحرية والحماية والتعميم وغيرىا من 

. الشرائع الدينيةالحقوق التي دعت الييا مختمف القوانين و

التي  ستراتيجيات المستخدمة بحسب البيئة المحيطة والظروف والخصائصوقد تنوعت اإل

الخ فمن ...ستراتيجية الوقائية واستراتيجية العقاب واستراتيجية التعزيز اإل: يتمتع بيا الشخص ومنيا

المناسب، وَأخذ الظروف  ستراتيجية المناسبة مع الشخصاستخدام اإل التنمرَأساسيات نجاح العمل مع 

 .(2007، أبو أسعد) ستراتيجيةمعمم لتمك اإلالمحيطة بعين اإلعتبار باإلضافة إلى إتقان ال

 

إن العمل عمى تغيير سموك الطمبة إلى اأَلفضل تجعل حياتيم َأكثر إيجابية، وينتقل َأثر ذلك 

ىو السموك  الغير سويع، فالسموك الى حياة المحيطين بيم فيصبحون َأكثر فاعمية واندماجًا في المجتم

وفي المقابل يجب  ىو الذي قد يمحق اأَلذى باآلخرين،، وغير المرغوب فيو وغير المقبول اجتماعياً 

ستراتيجيات المستخدمة لتعديل السموك، وينبغي قبل المرغوب فيو، فيوجد العديد من اإلتعزيز السموك 

بتحديد السموك الواجب تعديمو، ومعرفة ما ىي الظروف ستراتيجيات القيام لمباشرة باستخدام ىذه اإلا

  .ة المناسبة لمتعامل معو وتعديموستراتيجيلسموك غير المرغوب لمتوصل إلى اإلالتي يكثر فييا ىذا ا

 

 

 

 مشكمة الدراسة2.1
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يعد التنمر ظاىرة خطيرة باتت تتفشى وتنتشر بين طمبة المدارس جّراء تراجع القيم عمى صعيد 

وقد تفّشت ىذه الظاىرة  ات الطمبة،التي سببتيا التكنولوجيا في سموكحكم التأثيرات المختمفة المجتمع ب

، وبحكم اختصاص عتـداءات المستمرة من الطمبة عمى بعضيمفي داخل المدارس متمثمًة فـي اإل

قد يضع  (التنمر)ىتمام بيذه الظاىرة ت أن إثارة اإلالباحثة وخبرتيا في مجال العمل في المدارس، وجد

المدراء، والمرشدون، )حدًا ليا بين الطمبة، وبخاصة اذا ما طور األعضاء العاممون في المدرسة 

وجود عالقة : )2013(وقد َأظيرت دراسة مرقة  .استراتيجيات مناسبة في التعامل معيم( والمعممون

، وبين واقع (والمفظيي الجسدي والنفس)المدرسي بَأبعاده المختمفةسالبة ودالة إحصائيا بين التنمر 

العالقة بين الطمبة، العالقة بين الطمبة والمعممين، والعالقة بين الطمبة )المناخ اإلجتماعي بَأبعاده 

َأن َأنماط السموك العدواني لدى طمبة المرحمة الثانوية في  (2012) كما بينت دراسة الخطيب(. واّلدارة

، وقد حصل العدوان المفظي عمى لمعممين كان متوسطاً مدارس محافظة رام اهلل والبيرة من وجية نظر ا

ضواء عمى ىذه ىذه الدراسة بمثابة تسميط األَ  فجاءت، َأعمى متوسط حسابي يميو العدوان الجسدي

ستراتيجيات التي يتبعيا المعمم والمدير والمرشد في التعامل مع المشاكل باإلضافة إلى اإلالظاىرة، 

الظاىرة، ومن ثـم وضـع الحمول  درجة انتشار ىذهة الدراسة، لتعرف ، ومن ىنـا جـاءت فكرالسموكية

 .رةوالمقترحات والتوصيات ليذه الظاىرة الخطي

 

 :وفي ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكمة الدراسة باألتي

في محافظة رام طمبة من وجية نظر مديري ومعممي ومرشدي المدارس الما درجة التنمر لدى 

 ؟واستراتيجياتيم في التعامل مع المتنمريناهلل والبيرة الحكومية 
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َأسئمة الدراسة  3.1

 :تيةسئمة األَ جابة عن األَ الدراسة لإل تسع

المعممين والمدراء والمرشدين في مدارس  نظر وجية من طمبةال لدى التنمر درجة ما: األول السؤال

 ؟محافظة رام اهلل والبيرة الحكومية

المعممين  نظر وجية من طمبةال لدى التنمر ستراتيجيات التعامل معا درجة استخدام ما: الثاني السؤال

 ؟والمدراء والمرشدين في مدارس محافظة رام اهلل والبيرة الحكومية

 نظر وجية من طمبةال لدىىل توجد فروق دالة احصائيا بين متوسطات درجة التنمر  :السؤال الثالث

الجنس، )تعزى لمتغيرات ام اهلل والبيرة الحكومية المعممين والمدراء والمرشدين في مدارس محافظة ر

؟ (المؤىل العممي، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي

 التنمر استراتيجيات التعامل مع استخدامىل توجد فروق دالة احصائيا بين متوسطات : السؤال الرابع

هلل والبيرة الحكومية المعممين والمدراء والمرشدين في مدارس محافظة رام ا نظر وجيةمن  طمبةال لدى

؟ (الجنس، المؤىل العممي، سنوات الخبرة، المسمى الوظيفي)تعزى لمتغيرات 

 

 

 

 

فرضيات الدراسة  4.1 
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 :لإلجابة عن أسئمة الدراسة الثالث والرابع فقد صيغت الفرضيات اآلتية

بين متوسطات  (α < 0.05)ّل توجد فروق ذات دّللة إحصائية عند مستوى الدّللة  :اأُلولىالفرضية 

في مدارس رام اهلل والبيرة  لدى الطمبة المدارس في درجة التنمر معممي ومديري ومرشدياستجابات 

 .تعزى لمتغير الجنسالحكومية 

بين متوسطات  (α < 0.05)ّل توجد فروق ذات دّللة إحصائية عند مستوى الدّللة  :الفرضية الثانية
طمبة في مدارس رام اهلل والبيرة الي درجة التنمر لدى المدارس ف معممي ومديري ومرشدياستجابات 
 .تعزى لمتغير المؤىل العمميالحكومية 

بين متوسطات  (α < 0.05)ّل توجد فروق ذات دّللة إحصائية عند مستوى الدّللة  :الفرضية الثالثة

والبيرة  طمبة في مدارس رام اهللالالمدارس في درجة التنمر لدى  معممي ومديري ومرشدياستجابات 

 .تعزى لمتغير سنوات الخبرةالحكومية 

بين متوسطات  (α < 0.05)ّل توجد فروق ذات دّللة إحصائية عند مستوى الدّللة : الفرضية الرابعة

طمبة في مدارس رام اهلل والبيرة الالمدارس في درجة التنمر لدى  معممي ومديري ومرشدياستجابات 

 .يتعزى لمتغير المسمى الوظيفالحكومية 

بين متوسطات  (α < 0.05)ّل توجد فروق ذات دّللة إحصائية عند مستوى الدّللة  :الفرضية الخامسة

المدارس في استخداميم ّلستراتيجيات التعامل مع التنمر لدى  معممي ومديري ومرشدياستجابات 

 .تعزى لمتغير الجنس الحكومية طمبة في مدارس رام اهلل والبيرةال

بين متوسطات  (α < 0.05) توجد فروق ذات دّللة إحصائية عند مستوى الدّللة ّل :الفرضية السادسة

المدارس في استخداميم ّلستراتيجيات التعامل مع التنمر لدى  معممي ومديري ومرشدياستجابات 

 .تعزى لمتغير المؤىل العممي الحكومية طمبة في مدارس رام اهلل والبيرةال
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بين متوسطات  (α < 0.05)ات دّللة إحصائية عند مستوى الدّللة ّل توجد فروق ذ :الفرضية السادسة

استجابات معممي ومديري ومرشدي المدارس في استخداميم ّلستراتيجيات التعامل مع التنمر لدى 

 .تعزى لمتغير سنوات الخبرة الحكومية طمبة في مدارس رام اهلل والبيرةال

بين متوسطات  (α < 0.05)ية عند مستوى الدّللة ّل توجد فروق ذات دّللة إحصائ: الفرضية الثامنة

استجابات معممي ومديري ومرشدي المدارس في استخداميم ّلستراتيجيات التعامل مع التنمر لدى 

 .تعزى لمتغير المسمى الوظيفيالحكومية طمبة في مدارس رام اهلل والبيرة ال

 

 َأىداف الدراسة 5.1

 :ف اآلتيةتسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق األىدا    

من وجية نظر مديري ومعممي ومرشدي  المدارسدرجة انتشار التنمر لدى طمبة  لىالتعرف إ .1

 .رام اهلل والبيرة في محافظة مدارسال

وجية نظر مديري ومعممي ومرشدي  المدارسالفروق في درجة التنمر لدى طمبة  لىالتعرف إ .2

 .لمي، المسمى الوظيفيالمدارس بحسب متغيرات الجنس، سنوات الخبرة، المؤىل الع

َأكثر اّلستراتيجيات المستخدمة بالتعامل مع التنمر لمطبمة من وجية نظر معممي  لىالتعرف إ .3

ومديري ومرشدي مدارس محافظة رام اهلل والبيرة تعزى لمتغيرات الجنس، سنوات الخبرة، المؤىل 

 ، المسمى الوظيفيالعممي
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التعامل مع التنمر لدى طمبة المرحمة األساسية  الفروق في استخدام استراتيجيات  لىالتعرف إ .4

العميا من وجية نظر معممي ومديري ومرشدي محافظة رام اهلل والبيرة تعزى لمتغيرات الجنس، 

 .سنوات الخبرة، المؤىل العممي، المسمى الوظيفي

 

 أىمية الدراسة 6.1

 :النحو اآلتيتكتسب الدراسة َأىميتيا من الناحيتين النظرية والتطبيقية عمى     

 : اأَلىمية النظرية

إلقاء الضوء عمى األدب التربوي المتعمق بالتنمر من جية والمشاكل السموكية المنتشرة بين 

الطالب في المدارس الفمسطينية من جية ثانية، واّلستراتيجيات المستخدمة لمواجية ىذه المشكالت ما 

راف معادلة التعميم في المدرسة ا تشرك أطيعزز الدراسات واأَلبحاث في المجتمع الفمسطيني، كم

 .في تشخيص الواقع وتطوير استراتيجيات تدخل مناسبة )المدير، المرشد، المعمم)

 : اأَلىمية التطبيقية

إيجاد حمول لمشكمة التنمر أَلصحاب القرار، ومعرفة يمكن أن تسيم الدراسة الحالية الى 

ت السموكية، ومساعدة الباحثين في إعداد دراسات اإلستراتيجيات اأَلنسب في التعامل مع المشكال

ميدانية تناولت مجاّلت وَأسباب التنمر الشائعة بين الطمبة في المدارس الفمسطينية، باألضافة الى 

توظيفيا في ميدان عمم النفس من قبل المختصين، وأيجاد َأولياء اأُلمور لتبصيرىم بالسموك غير 

ل عمى الحد من ىذا السموك، واقتراح آليات تعاون في بناء برامج السوي الشائع لدى َأبنائيم لمعم

. إرشادية لمتدخل بيدف محاصرة ىذه الظاىرة والتخفيف من حدتيا
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 حدود الدراسة ومحدداتيا 7.1

 :تتحدد الدراسة بالحدود اآلتية

اهلل والبيرة  مديرو ومعممو ومرشدو مدارس المرحمة اأَلساسية العميا في محافظة رام :الحدود البشرية

 .م2018/2019في العام الدراسي 

 .المدارس اأَلساسية العميا في محافظة رام اهلل والبيرة التابعة لمديرية التربية والتعميم: الحدود المكانية

. م2018/2019الدراسة في العام الدراسي  اجريت :الحدود الزمانية

 .اليدف من اّلدوات المستخدمة درجةىذه الدراسة عمى  تتوقف نتائج: الحدود اإلجرائية

 .تقتصر عمى المفاىيم والمصطمحات الوادرة في الدراسة :الحدود المفاىيمية

، بحيث لقياس درجة التنمر لدى الطمبة من وجية نظر العينةاستبانة جرى إعدادىا : َأداة الدراسة

( 15)بموجب لنفسي، الجسدي، واإلجتماعي، وامجاّلت ( 3) الىفقرة مقسمة ( 45)تكون المقياس كم 

تنمرين، بحيث ت المستخدمة مع الطمبة الم، واستبانة تم تطويرىا لقياس اّلستراتيجيافقرة لكل مجال

الوقائية، التمميحات غير المفظية، النظام الـكيدي، التدعيم، السموك الضاغط، )فقرات، ( 9)تكونت من 

 (.و اإلىمالالعقاب، التركيز عمى الفرد، دينامية الجماعة، التجاىل أ

 

 

 

 التعريفات اإلجرائية لممصطمحات 8.1
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: اشتممت الدراسة عمى تعريف المصطمحات اآلتية    

أنو أذى جسمي أو لفظي يقوم بو المستقوي تجاه شخص ما (: Gilbert)التنمر كما عرفو جمبرت 

و التعنيف أضعق منو أو أصغر منو أو أقل منو شعبية، أو أقل منو شعور باألمن من خالل الضرب أ

( 2013الصبحيين و القضاة، . )أو الطممب منو القيام بأعمال رغم ارادتو

أن التنمر يندرج تحت َأنواع السموك العدواني؛ أَلنو يحدث بالمدرسة، فإذًا ىو Leung) ) لونج ويرى

عنف مدرسي بسبب التنشئة اّلجتماعية لمطمبة والتربية اأُلسرية، ويحدث غالبًا في اأُلسر التي 

ا، وبالتالي يتعممو اأَلطفال وينقموه إلى مشكالتوتستخددم ىذا النوع من السموك لحل 

. (2014القحطاني،.)المدرسة

اذا فالتنر ىو ايقاع اّلذى عمى فرد أو اكثر بدنيا او نفسيا أو عاطفيًا أو لفظيًا، ويتضمن أيضًا التيديد 

ّلث فئات المتنمر والمتنمر عميو باألذى، من شخص قوي الى شخص أضعف منو، ويتضمن التنمر ث

. والمشاىدون

الدرجة التي يحصل عمييا المستجيبون في ضوء  المقياس المستخدم في : ويعرف التنمر إجرائيا أنو

 .الدراسة

في مرحمة التعميم  (10-6)الطمبة الممتحقون بالصفوف المدرسية من الصف  :المرحمة اأَلساسية العميا

 .اأَلساسية

المعممون  الذين  ىم عمى رأس عمميم الوظيفي في مدارس المرحمة األساسية العميا : معممو المدارس

 .م2018/2019في محافظة رام اهلل والبيرة لمعام الدراسي 
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وىم المديرون الذين عمى رأس عمميم في مدارس المرحمة األساسية العميا في  :مديرو المدارس

 .م2018/2019محافظة رام اهلل والبيرة لمعام الدراسي 

وىم مرشدو المدارس الذين عمى رأس عمميم في مدارس المرحمة األساسية العميا  :المرشدون التربيون

 .م2018/2019 في محافظة رام اهلل والبيرة لمعام الدراسي

الطرق والوسائل واأَلساليب المستخدمة مع الطمبة الذين يمارسون  :استراتيجيات التعامل مع المتنمرين

، ومنع انتشارىا وانتشار َأثرىا، مثل ىم بغية التقميل من ىذه السموكاتببون الضرر لغيرالتنمر، ويس

 أبو أسعد،) الخ...اّلستراتيجيات التعزيزية واستراتيجية التركيز عمى حل المشكمة واستراتيجية العقاب 

2007).  

. م في ىذه الدراسةبالدرجة التي يحصل عمييا المستجيب في ضوء المقياس المستخد: ويعرف إجرائيا

ىم الطمبة الجالسين عمى مقاعد الدراسة في مدارس محافظة رام اهلل والبيرة الحكومية : طمبة المدارس

 2018/2019لمعام الدراسي 
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 الفصل الثاني

 اإِلطار النظري والدراسات السابقة

 

 طار النظرياإلِ  1.2

 التنمر 1.1.2

ائعة، وُأطمق َأول من وّجو األنظار إلى التنمر بوصفو ظاىرة ش (Henman)يعد ىينمان

يتعرضون  الطمبةمجموعة من : ، ووصف ىينمان الصورة كاآلتي(Bullying)عمييا اسم

داخل المجموعة، فتتعرض المجموعة إلى خمل في  الطمبةزعاج المستمر من َأحد لإل

كان توازنيا، ثم تيجم المجموعة عمى الطالب المزعج إِلعادة التوازن داخل المجموعة، ف

َأما . ت بيما المجموعةرتياح ىما الشعوران المذان َأحسالشعور باإلالشعور بالغضب ثم 

فيفترض َأن ىناك حافزًا لمتنمر، وَأن التنمر ّل يحدث ، "Olews" وليوس وجية نظر أ

معينة  يكون اليدف منو الحصول عمى مكافأةبسبب الشعور بالغضب، فربما  دائماً 

(Weinhold, 2002.) 

افتعال المشكالت مع بفراد في البداية األَ  قومذ يإِ لة المبكرة، مراحل الطفويبدأ التنمر في 

طفال ن األَ الى أَ " ىولي"ويشير ، جتماعيةفضل منيم محاولين فرض سيطرتيم اإلوّل سيما األَ  ،خريناآل

 دائماً ويكون . خرينلمسيطرة عمى اآل اجتماعياً  كثر قبوّلً يبدؤون في مراحل تطورىم بتوظيف وسائل أَ 

المتنمر ىو الممارس والضحية ىي الممارس  :المتنمر والضحيةطرفان ىما التنمر ىناك في عممية 
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ن لديو القدرة عمى التحكم في البيئة التي يعيش فييا، فيؤّلء يدركون أَ المتنمر  نفسو  ويدركعمييا، 

ن ما يبررون سموكيم الذي يقومون بو ضد الضحية م سموكيم من خالل التمركز حول الذات، وغالباً 

التحريفات المعرفية في كما َأن , ن الضحية تستحق ىذا التنمر والعقابيزعمون أَ  إذ ؛وجية نظرىم

 خرين نوايا عدوانية تجاىيم، وىم دائماً ن لدى اآلأَ  لخاطئعتقاد الى اّلإجعميم يميمون تنماط تفكيرىم أَ 

، بدوي) يجابية نحو العنفإِ خرين، ولدييم اتجاىات تجاه نحو اآلاّل ،حاديلى التفكير األُ إيميمون 

2012) 

 

شكال التنمر  أَ  2.1.2

شكال قد أَ ب وطرق، ولو عدة يسالأَ الضعيف بعدة الشخص ر عمى يمارس الشخص القوي التنمّ 

 (:2009، قطامٓ)ما ورد لدى يتبعيا الفرد ومنيا 

الدفع ويتضمن الضرب و ،ذى الجسديتجاه األَ إب ّمرويذىب ىذا النوع من التن: ر الجسديالتنمّ  .1

. خرين والمزاح بطريقة مبالغ فيياق عمى اآلصوالب

سماء عمى أَ طالق إِ : مثل ،لفاظ التي تخرج من الشخص المتنمراألَ ب صلويت: ر المفظيالتنمّ  .2

. خرين لمتقميل من مكانتيمستخفاف من اآلخرين، والسخرية، والتوبيخ واإلاآل

عن  صعزل شخ: محيط، مثلجتماعية مع البالعالقات اإل صويخت: جتماعير اإلالتنمّ  .3

نشطة خرين من المشاركة في األَ خرين، وحرمان اآلمراقبة تصرفات اآلومجموعة الرفاق، 

. المختمفة

 (2012، ابو الديار)  تيآلاومنيا  ،ر بتقدم الزمنشكال التنمّ كذلك أَ ت وتنوع
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: مثل ،رسائل غير مرغوب فييا: الطبيعة الجنسية وتشمل وذى ذوىو األَ : ر الجنسيالتنمّ  .1

، وقد يشمل التنمر و البدء بالشائعات ذات الطبيعة الجنسيةالنكات، والصور، والتيكمات، أَ 

جبار شخص ما عمى إو ، أَ ماجذب انتباه مجموعة : مثل ،ً حتكاك بدنيااإل اتالجنسي سموك

. جنسية اتنخراط في سموكاإل

التقميل من : لىإلمتنمر فيو ييدف اوويطمق عميو الباحثون التنمر العاطفي، : نفعاليالتنمر اّل .2

بعاد الضحية عن إِ حساسيا بذاتيا، كالتجاىل والعزلة، وإِ ن الضحية، وتخفيض درجة شأَ 

. قران، والتحديق تحديقا عدوانية، والعبوساألَ 

، لى مستوى متطور جداً إالتقدم التكنولوجي  وصلالحالي  عصرفي ال: نترنتالتنمر عبر اإلِ  .3

لكتروني تصال اإلِ يضا من خالل وسائل اإلِ أَ نترنت، ور الى اإلِ ومع ىذا التقدم امتد التنم

 اقد تعرضو الطمبةمن  (%27)ن أَ  (Jerom & Segl) جيروم، وسيغل شارأَ خرى، فقد األُ 

 .نترنتالدردشة باإلِ  عبرو ية أَ صلكتروني والرسائل النخالل البريد اإلِ  من لمتنمر

 

ر والتحيصل الدراسي سموك التنمّ  3.1.2

 اً و ايجابيأَ  اً سمبي يكونأن  مافإِ  ،(المتنمر والضحية) طرافجميع األَ  فيعممية التنمر تؤثر 

داء أَ ثير ىذه الظاىرة عمى تحصيميم، فيعتبر راء حول مدى تأَ بالنسبة لضحايا التنمر فقد اختمفت اآل

ساسية ة األَ ما في المرحلأَ ساسية، طبيعيا في المرحمة األَ  الطمبة الذين يقعون ضحية لسموك التنمر

غير سار  ما يخشى ىؤّلء الطمبة المدرسة ويعتبرونيا مكاناً  ، فغالباً قل نجاحاً أَ  االعميا فيم يميمون ليكونو

 .(2019قطامي، ) من صعوبات في التركيز عمى دروسيممن ويعانون آوغير 



17 
 

لممدرسة  ما بالنسبة لممتنمر في المدرسة فيو يعاني من تدني في القدرة الدراسية وكره شديدأَ 

خرين بحيث يكون مان في المدرسة، ويعكس ذلك عمى سموكيم مع اآلوالواجبات المدرسية وعدم األَ 

ويعادون المجتمع  ،ذى بيملحاق األَ إكرد فعل لفشميم الدراسي، بل يستمدون الرضا من  اً سمبي اً سموك

. (2016واضية، الم) ن الضحايا يقومون باستفزازىمالمحيط، وغالبا ما يبررون تصرفاتيم بأَ 

 االتجاىات النظرية المفسرة لمتنمر 4.1.2

مسعد، ) سبابياأدة نظريات، من حيث تعريفيا ليا ووضحت ظاىرة التنمر من وجية نظر ع

2012): 

 التنمر في ضوء النظرية التطورية.1

يبدأ في ن التنمر الى أتعتمد ىذه النظرية في تفسير التنمر عمى تطور الطفل، فيي تشير 

فضل خرين وّل سيما األالمشكالت مع اآلفراد في البداية الى افتعال األذ ينزع إالطفولة المبكرة،  مراحل

الى أن األطفال يبدؤون في مراحل تطورىم " ىولي"جتماعية، ويشير منيم محاولين فرض سيطرتيم اإل

. خريناجتماعيا لمسيطرة عمى اآل بتوظيف وسائل أكثر قبوّلً 

 

  

لنظرية السموكية التنمر في ضوء ا. 2

حاب ىذه  أصنساني ىي النظرية السموكي، فاإل من أىم النظريات التي تناولت السموك

فراد، منتجة، والسائدة في شخصية بعض األستجابة الىو نوع من اإل نسانن سموك اإلأالنظرية يرون 

والرغبة في استعراض ندفاعية مون باإليتس ، وىم غالباً خرينعدوانية واندفاعية تجاه اآل فمدى المتنمر
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ل لمتكرار اذا خرين، وترى النظرية السموكية أن التنمر قابسمية أو النفسية والييمنة عمى اآلالقوة الج

خرى كي يحقق أُ نو سوف يكرره  مرة إل عمى ما يريد، فصذا ضرب الولد شقيقو وحإارتبط بالتعزيز، ف

. ىدفو

التنمر في ضوء النظرية المعرفية  .4

رس والضحية المتنمر ىو المما :والضحيةالمتنمر طرفان ىما التنمر ىناك  في عممية دائماً 

ن لديو القدرة عمى التحكم في البيئة التي يعيش فييا، أالمتنمر  نفسو  ويدركىي الممارس عمييا، 

يقومون بو ضد  ما يبررون سموكيم الذي ت، وغالباً فيؤّلء يدركون سموكيم من خالل التمركز حول الذا

التحريفات كما أن , لضحية تستحق ىذا التنمر و العقابن وجية نظرىم حيث يزعمون أن االضحية م

ونوايا عدوانية خرين بان لدى اآل اطئاً عتقاد اعتقادا خيميمون الى اإل نماط تفكيرىم يجعميمأالمعرفية في 

ىات ايجابية نحو خرين، ولدييم اتجاتجاه نحو اآلحادي اإلالتفكير األُ  يميمون الى تجاىيم، وىم دائماً 

 .العنف

: المشاركون في التنمر

القضاة، و الصبحيين) يمكن تصنيف الطمبة المشاركون في التنمر الى ثالث فئات كما ورد في

2013) .

ىم الطمبة المسيطرين عمى اآلخرين ويحبون الشعور بالقوة، وبنفس الوقت : المستقوون .1

لقسوة، ولدييم أفكار ّل ىم أشخاص ودودون مع أصدقائيم، ومن سماتيم كذلك ا

حدة المزاج، قمة التعاطف مع )عقالنية، باإلضافة الى بعض الخصائص مثل 

اآلخرين، ييدد ويخيف من ىم أقل منو قوة، يفرض ما يريده بالقوة والتيديد والصوت 

(. العالي
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ىم األشخاص الذين يكافؤون المستوين عن طريق عدم الدفاع عن أنفسيم، : الضحايا .2

جتماعية، ، ويتصفون بقمة وضعف الميارات اإلطمبات المستوين بسيولةويخضعون ل

وّل يستخدمون المرح، وّل ينضمون الى جماعات اجتماعية أو صفية، باإلضافة الى 

تفادي بعض األماكن ويغيبون عن المدرسة، ومرافقيا خاصة في حالة قمة اإلشراف 

. المدرسي

ن وّل يشاركون ولدييم شعور بالذنب ىم طمبة لدييم خوف شديد يشاىدو: المتفرجون .3

ىم ضعف في الثقة نيم أقل قوة، لديفي التدخل، وتتطور لدييم مشاعر بألفشميم 

  :الى قسمين نبالنفس، وينقسمو

 دون تدخل منيم وىم يالحظون ويشاىدون: المتفرجون الرافضون لمتنمر .

 اليتاف أو لوم في التنمر ب وىم الذين يشاركون: المتفرجون المشاركون في التنمر

. الضحية

 

 االستراتيجيات المستخدمة لمتعامل مع التنمر 2.2 

قتصادية واإلجتماعية دون أن دوره الفاعل في تحقيق التنمية اإلّل يمكن ّلي مجتمع أن يؤدي 

تكون لو مؤسساتو التي تعني ببناء الفرد في كافة النواحي، وتؤكد التربية الحديثة عمى جعل الطالب 

ع نفسو وأقرانو ومعمميو، ولكي يتحقق ىذا التكيف لدى طمبتنا ّل بد من توافر كوادر متكيفًا م

مخصصة ومنيا المرشد التربوي المؤىل بأساليب عممية موضوعية تبتعد عن العشوائية والتخطيط، 

رشادية داخل المؤسسة غير تربوية في تقديم الخدمات اإل فالمرشد غير المؤىل قد يمجأ الى أساليب
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ناة بالنسبة لممرشد بوية، وذلك ألنو عاجز عمى كيفية التعامل التربوي السميم، ومن ىنا تبدأ المعاالتر

في تكيفو  اني سمباً ول ّل يستطيع مواجية المشكالت بإسموب عممي مما سؤثر عمى الثوالطالب، فاأل

. (2006الميالدي، ) وبناء شخصيتو

فاعل فكل منيا يؤثر باآلخر فالمرشد عضو العالقة بين المرشد والطالب ىي عالقة تبادل وت

أساسي في المدرسة يؤثر ويتأثر بيا فعندما يكون دور المرشد وعممو يتصف بالعشوائية في تقديم 

خدماتو اإلرشادية، سيؤثر ذلك عمى المرشد نفسو وعمى الطالب ودافعيتيم نحو التعميم بشكل عام 

. (2016ديور، ) ومع الطمبة نونحو عالقاتيم اإلجتماعية بشكل خاص مع الممعمي

لألنشطة المدرسية في مواجية التنمر وظيفة عامة ىي إعادة تأىيل ومساعدة الطمبة المشكمين 

بتزويدىم بميارات وخبرات نافعة، وذلك من خالل ممارستيم لمنشاط في جماعات، عمى تحقيق التوافق 

شباع ح فعن طريق ىذه الجماعات يمكن لمطمبة تحقيق رغباتيم يجابي، حيث اجاتيم بأسموب سميم وا  وا 

عطائيم القدرات المزمة لتحقيق التوافق والرضا الذاتي ل توجيو أنشطتيم الجماعية ىذه وا  يتوقع من خال

. (2007أبو أسعد، ) يف من السموك التنمري لدى الطمبةوالمجتمعي، الذي بدوره سيساعد عمى التخف

مور المدرسية التي المسؤول عن كثير من األُ  وىو ،فعالساسي والالمعمم بالمدرسة ىو العنصر األَ إّن 

يصال المعمومات العممية لمطالب وتحقيق إِ تخص الطالب نفسو، فالمعمم الذي يكتفي بتدريس مادتو و

جيال، فوضع لأل الشكل الكامل والمطموب كمعمم ومربٍب ب بواجبوِ  مىداف المنياج، ىو معمم لم يقأَ 

ومواجية المشكالت السموكية بشكل خاص ّل تقف عمى عاتق  ، طالبالخطط والبرامج لمتعامل مع ال

من المرشد  اً كبير ناً المرشد النفسي بالمدرسة، فيناك نوع خاص من المشكالت السموكية  تتطمب تعاو

. ىلاألَ  يكّممياممة بالمدرسة اوالمعمم والمدير، فيم حمقة ك
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يسيل التعامل معيم وتربيتيم، عمى عكس  لذينا ،نيبمن الطالب الطيّ  إّن أّي مجتمعٍب مدرسي ّل يخمو

لى درجة من الخطط إفالنجاح في تربية ىؤّلء يحتاج  ،المراس ابالطالب المشاكسين صع

المراس ّل تتغير  صعابالطالب  إنّ . بحار حول العالمتعادل التخطيط لإلِ  التي ستراتيجيةاإل

بون من عذّ ما يُ إو ،التاقمم والتغيير ان يتعمموأَ ما إِ ف ،نيم يكبرونأَ الذي يحدث ف بسيولة ويسر، خصيتيمش

طباع  معيم ومعوّلد ثابتة نسبيا، والذي يحدث التغيير ىو كيفية التعامل خصية األشف ،حوليم لسنوات

 .(2016ور، دي)طالب  كل

لتعامل مع الطالب في االمستخدمة  ستراتيجياتلإلبحاث والدراسات العممية التي تطرقت تعددت األَ لقد 

 ؛خارجيا َأمويسببون ليم المشاكل سواء بالمدرسة  ،العدوان والعنف عمى زمالئيم يمارسونين الذ

ليس فقط ، والشارعأو ثرىا الى خارج المدرسة في البيت أَ قد ينتقل  ما،فعندما يتعرض طالب لمضايقة 

ما عمى سبيل قافات ومنوساليب باختالف البيئات والثات واألَ يتيجارتستنوعت اإلالمدرسة، لذا داخل 

 .(2007، بو سعدأَ ) المثال

:  استراتيجية التركيز عمى حل المشكمة .1

مام السموكيات أَ يجابي موفقك اإلِ  َأنيا تحددتيجيات استريجابيات ىذا النوع من اإلإمن 

ن تركيزك عمى حل المشكمة حينما يتكرر ىذا الموقف إِ التربوي،  وتبرمج سموككالمرفوضة 

ية تجعمك تمارس دور المربي الذي يحرص باستمرار عمى حل يجابإيجعل لديك برمجة 

ستراتيجية عمى تركز ىذه اإلِ وات السمبية، بناء ومساعدتيم لمتخمص من السموكمشكالت األَ 

 .كثر من تركيزىا عمى الفردأَ المشكمة 
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مشاعره  نن يعبر الفرد عأَ وىي التركيز عمى : عن مشاعرك فحسب استراتيجية تحدثْ  .2

و مصدر أَ ام السموك المزعج دون الحديث عن صاحب السموك َأمعنو ويعبر  ،فحسب

. السموك وىذا يبعد المربي عن التعميقات السمبية التي تيدم وّل تبني

وتخفف من حاّلت  ،بديل عممي لمعقاب وىي: يجابيالسموك اإلِ  استراتيجية كافئْ  .3

ما ترى من  فْ صِ : وّلً أَ من السموكيات المزعجة ويكون ذلك بثالث خطوات و ،التوتر

: ثالثاً  .عجابك بالسموكإ بدِ أشعورك و فْ صِ : ثانياً  .سموك ايجابي يصدر من الطالب

تجنب المبالغة في المدح ب ويجب التذكر دائماً  .يجابي لتعززهسموك الطالب اإلِ  فْ صِ 

. نتائج عكسيةإلى حتى ّل يؤدي 

مام ما يزعج أَ بوضع احتماّلت و المربي أَ عند قيام المعمم  :اإِليجابياستراتيجية التخمين  .4

 لصمو بدأَ يبحث عن دواففع السموك وو ،بناء يجعمو متصفا باليدوءمن تصرفات األَ 

 ،ومتعامل مع الطفل ساسية لكل مربٍب أَ ، وىذه صفة ميمة وطارئةراض أعالتركيز عمى 

. يجابي وىو العمل مع الزمنحميما يستخدم الصبر بمفيومة اإلِ  يكون ىادئاً  كي

 

ل الدراسة الحالية عدة استراتيجيات بالغة اأَلىمية والذي َأثبت بعضيا نجاحا كبيرا في تطبيقو وتتناو

 .عمى الطالب صعاب المراس

مدير أو المعمم مجموعة القواعد ومبادئ العمل واألداء التي يتبناىا ال :ود باإلستراتيجية ىوصالمق إنّ  

في  بو يتوسموا صخا ل طريقة مميزة لو أو نظاماً في أدائو لميامو وأدواره وتمثأو المرشد التربوي 

 .وخارجيا في داخل قاعات المقاءاتاشرسموكو اإل

                                                                      :                                                                                                                باآلتي (2007)بحسب عواد ستراتيجيات التسع وتتحدد تمك اّل
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لغة التسامح بين الطمبة  الالزم إلتاحةتوفير اليدوء  من ضمنياو: ستراتيجية الوقائيةاّل .1

 .يجابي لمطالبإوتطوير مفيوم 

ر يمكن استخداميا من خالل المواقف التي تظوو: استرتيجيات التمميحات غير المفظية  .2

جراء بعض الحركات ستغراب واإلستيجان واإلاإل ستفيام عبر اإليماءات التي تعكس ذلك وا 

معين يقتضي الحال التدخل من أجمو مثل ىز الرأس، تقطيب الحاجبين،  يءالدالة عمى ش

 .تحديق البصر

د كاديمي فييا ما يريكل من المدير والمعمم والمرشد األَ  ويقرر: استراتيجية النظام التأكيدي .3

الطالب، ويتجنب كل منيم النقاش  حتى يستجيب بل يكرر ذلك مراراً  ،يغة واضحةصوب

. ستماع لتبرير الدارسواإل

وتشمل المديح والثناء لمسموك المرغوب فيو وتقديم الحوافز المعنوية كإبداء : استراتيجية التدعيم .4

 .بتسامة في وجيوىتمام بو واإلاإل

الموم والتوبيخ واستخدام ضغط المدير  وتضم: يطرالمساستراتيجية السموك الضاغط أو  .5

. والمعمم والمرشد والتعبير عن عدم الرضا

القوة مع الطالب بفرض أمر عميو كأن يطالبو بالخروج من القاعة  استخدام: العقاباستراتيجية  .6

جباره عمى اإلعتذار  .أو المكتب وا 

رشاد الفردي وتعميمو الميارات اإلِ  المقابمة لغرض تقديم الفرد وتشملعمى  استراتيجية التركيز .7

لية مفيدة في الدراسة والمذاكرة والتحدث معو خارج الغرفة آجتماعية ومساعدتو في بناء اإل

. فية أو المدرسةصال

العمل الجماعي والمناقشات الجماعية واستخدام معايير  وتتضمن: الجماعةاستراتيجية دينامية  .8

. نفسيممالء العمل أو الطمبة أَ الجماعة لمتحكم في السموك سواء من ز
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شعار الطالب بو وا ِ  ىتماماإلن السموك وعدم قالل من شأَ اإلِ  أو اإِلىمالو استراتيجية التجاىل أَ  .9
 .اً ن ىذا السموك لن يجدي نفعأَ 

 

 الدراسات السابقة 2.2

ن أبرزىا تناولت الباحثة عددًا من الدراسات السابقة حول موضوع التنّمر بين طمبة المدارس، ولعل م
:  ما يأتي

 

 الدراسات المتعمقة بالتنمر  1.2.2
 المتوسطرابعة من التعميم لواقع المتنمر عمييم من تالميذ السنة ا (2016) دراسة جعيجعتناولت      

ن انتشار التعرض أَ لى إوتوصمت  ،(254)تكونت عينة الدراسة من و ،في مدينة وىران في السعودية

التنمر المفظي بمتوسط حسابي  :تيمحاور السموك التنمري كاآل ، وجاء ترتيبلمتنمر كان ضعيفاً 

وبالمرتبة الثالثة التنمر الجسدي بمتوسط  ،(1.60) يميو التنمر العنصري بمتوسط حسابي ،(1.75)

ن الفروق في التعرض لى أَ إضافة ، باإلِ (1.30)خيرا التنمر الجنسي بمتوسط حسابي أَ و ،(1.41)حسابي 

 .ذات دّللة اسسة التعميمية والجنس ليستلمتنمر باختالف المؤ

بعنوان مدى معرفة الطمبة المعممين بسموك التنمر تجاه الطمبة ذوي  (2016)دراسة مثري وىدفت      

وكيفية التعامل معيا، ومقارنة مستوى معرفة  ،التنمرلى دراسة ظاىرة إاإلعاقة في مدارس الدمج، 

الجنس، والمسار أو التخصص الدقيق، وطبقت : تغيرات التاليةالطمبة المعممين بسموك التنمر وفًقا لمم

م، ولتحقيق أىداف الدراسة استخدم المنيج الوصفي المسحي،  2015/2016الدراسة في العام الدراسي 

بتخصص التربية الخاصة ( طمبة التدريب الميداني)وتكون مجتمع الدراسة من جميع الطمبة المعممين 

طالًبا وطالبة، وأشارت أىم نتائج الدراسة  (450)والذين يقدر عددىم ب ودية في السعبجامعة أم القرى 
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وجود  كما تبينإلى أن درجة معرفة الطمبة المعممين في مدارس الدمج بسموك التنمر كانت مرتفعة، 

لى وجود فروق تعزى  فروق ذات دّللة إحصائية في تمك المعرفة تعزى لمجنس ولصالح اإلناث، وا 

، وأن الطمبة المعممين الذين درسوا مواضيع لصالح مسار اإلضطرابات السموكية رلمتغير المسا

  .كبرتتعمق بسموك التنمر كانت معرفتيم أَ  كالتث عن سموك التنمر أو واجيوا مشأكاديمية تتحد

سري والتنمر المدرسي، طبيعة العالقة بين المناخ األُ  إلى تعّرف (2015) كما سعت دراسة محمد     

لدى تالميذ ( حضر -ريف)ومتغير اإلقامة ( إناث -ذكور)وق بين المتنمرين وفقًا لمتغير النوع والفر

مكانية التنبؤ بدرجات التالميذ عمى متغير 2015 -2014المرحمة اّلبتدائية خالل العام الدراسي  ، وا 

 منيمطالب  (300) التنمر المدرسي بمعمومية الدرجة عمى متغير المناخ األسري، وتكونت العينة من

عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيًا بين  وجودلى إناث، وتوصمت الدراسة إ (150)ذكور و  (150)

درجات األميات عمى األبعاد والدرجة الكمية لمقياس المناخ األسري، ودرجات التالميذ عمى األبعاد 

بين متوسطات درجات  والدرجة الكمية لمقياس التنمر المدرسي، وتوجد فروق ذات دّللة إحصائية

الذكور واإلناث عمى مقياس التنمر المدرسي عمى األبعاد والدرجة الكمية لصالح الذكور، وتوجد فروق 

ذات دّللة إحصائية بين متوسطات درجات تالميذ الريف والحضر عمى مقياس التنمر المدرسي 

ت التالميذ عمى متغير التنمر لصالح تالميذ الحضر، وأسفرت النتائج أيضًا عن إمكانية التنبؤ بدرجا

. المدرسي بمعمومية الدرجة عمى متغير األسري

العالقة بين مستوى التنمر المدرسي وواقع المناخ  إلى تعّرف (2013) ىدفت دراسة مرقةو

ساسية العميا في مدارس مدينة الخميل، وتعرف الفروق في مستوى المدرسي لدى طمبة المرحمة األ

ن مستوى أَ ؤّلء الطمبة وواقع المناخ المدرسي، وخمصت نتائج الدراسة الى التنمر المدرسي لدى ه

 (1.68)ساسية العميا في مدينة الخميل كان بدرجة منخفضة، بواقعالتنمر المدرسي لدى طمبة المرحمة األَ 

، يميو (1.83)كما أظيرت أن أكثر أنواع التنمر انتشارا  بين الطمبة ىو التنمر النفسي بمتوسط حسابي
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كما أشارت  ،(1.50)، وأخيرآ التنمر الجسدي بمتوسط حسابي (1.68)التنمر المفظي بمتوسط حسابي

في مستوى التنمر المدرسي بشكل  (α < 0.05) حصائية عند مستوىإلى وجود فروق ذات دّللة إأيضا 

دراسي، ساسية العميا في مدينة الخميل تعزى لمتغيري الجنس والتحصيل العام لدى طمبة المرحمة األ

حصائية في التنمر الجسدي تبعا لمتغيري نوع المدرسة، إكما أظيرت النتائج وجود فروق ذات دّللة 

 > α)حصائية عند مستوى الدّللة إخيرا عدم وجود فروق ذات دّللة أوالمستوى اّلقتصادي لألسرة، و

في مدارس مدينة  ساسية العميافي مستوى التنمر المدرسي بشكل عام لدى طمبة المرحمة األ (0.05

سرة، كما أظيرت سرة، والمستوى اّلقتصادي لألالخميل تعزى لمتغيرات نوع المدرسة، والترتيب في األ

حصائية في التنمر النفسي والمفظي تبعا لمتغير الجنس ونوع إالنتائج عدم وجود فروق ذات دّللة 

 .سرةالمدرسة، والمستوى اّلقتصادي لأل

دراسة التنمر في  إلى( Kowalski, & Limber, 2013) ي ولمبركولسك دراسةفقد ىدفت      

تأثير : تيوكانت النتائج كاآلطالبا  (931)التحصيل الدراسي، وتكونت العينة من  فيالمدرسة وتأثيره 

انخفض  ،نو كمما زادت درجة التنمرأ ىالتحصيل الدراسي بالتنمر المدرسي بصورة عكسية بمعن

 .ذ التالميذالتحصيل الدراسي لدى تالمي

دراسة تصورات المعممين والطالب فيما  :(Ndibalema, 2013)دراسة نديبيمما وحاولت  

لى معرفة عناصر التنمر والعوامل إضافة إيخص سموكيات التنمر في المدارس الثانوية بمدينة تنزانيا، 

 ،معمما (100)طالبا و  (120)تكونت عينة الدراسة من والمسببة لمتنمر وخصائص المتنمرين، 

ثار المترتبة عميو نواع التنمر استخداما ومن اآلأكثر أن التنمر البدني ىو من ألى الدراسة إوتوصمت 

  .التغيب عن المدرسة وانخفاض المستوى األكاديمي والعزلة
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، فيدفت لتعرف وجية نظر معممي المرحمة األساسـية حـول درجـة (2012)ما دراسة الصالحأ

ك العدواني لدى طمبة المرحمة األساسية فـي المـدارس الحكوميـة فـي محافظات مظاىر وأسباب السمو

لى أن درجة مظاىر السموك العدواني لدى إشمال الضفة الغربية وطرق عالجيا، وتوصمت النتائج 

طمبة المرحمة األساسية في المدارس الحكومية فـي محافظات شمال الضفة الغربية، جاءت بمتوسط 

السموك العدواني : )بالنسبة لمدرجة الكمية ويشمل المجاّلت التالية (  73,0)ف معياري وانحرا (88,2)

 ،نحو اآلخرين،السموك العـدواني المفظي والجسدي نحو الذات،السموك العدواني الموجو نحو الممتمكات

افظات وأن درجة أسباب السموك العدواني لدى طمبة المرحمة األساسية في المدارس الحكومية فـي مح

بالنسبة لمدرجة الكمية لممجاّلت ( 67.0)وانحراف معياري  (23,3)شمال الضفة الغربية، جاءت بمتوسط 

بينما كانت مرتفعة في مجال ( المجـال المدرسـي الدرجـة الكميـة لممجاّلتوخصائص األسرة، ) ويشمل 

بين متوسطات  (α < 0.05) البيئة المحيطة، وّل توجد فروق ذات دّللة إحصائية عمى مستوى الدّللة 

وجيات نظر المعممين في مجاّلت مظاىر السموك العدواني وأسبابو لدى طمبة المرحمة األساسية في 

المدارس الحكومية، تعزى لمتغيرات الجنس، والخبرة العممية، والمؤىل العممـي، ومكـان المدرسة 

العـدواني المفظي والجسدي نحو  والتخصص، ومكان السكن، وعدد طالب الشعبة في مجاّلت السـموك

 .الذات، والسموك العدواني نحو اآلخرين، وخصائص األسرة والبيئـة المحيطة، والمجال الكمي

مريكا ألى معرفة مدى التنمر في مدارس إ( Romn, et, al, 2012) رومن وآخرين دراسة وسعت     

تكونت عينة الدراسة من وميذ، التاللدى  التحصيل الدراسي ودافعية اإلنجاز فيمدى تأثيره والالتينية 

نتائج الدراسة أن التنمر  أظيرتو .دولة بأمريكا الالتينية( 16)من تالميذ الصف السادس من  (91223)

انخفاض في يؤدي إلى نجاز انخفاض دافعية اإلأن مشكمة خطيرة في جمع أنحاء أمريكا الالتينية، و

انتشار التنمر الجسمي والمفظي  إضافة إلى لمتنمر اتعرضوكاديمي لدى التالميذ الذين التحصيل األ

  .لدى التالميذ
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ر الفروق الفردية بين مرتفعي ومنخفضي التنمّ  إلى تعّرف، (2011) وسعت دراسة خوج

ن تسيم في أالميارات اّلجتماعية التي يمكن  إضافة إلى تعّرفالمدرسي في الميارات اّلجتماعية 

تمميذا وتمميذة من تالميذ الصف السادس بالمرحمة  (243)ى عينة الدراسة التنبؤ بالتنمر المدرسي لد

وأظيرت النتائج وجود عالقة دالة وسالبة بين التنمر المدرسي  .اّلساسية بالمممكة العربية السعودية

حصائية بين متوسطي درجات إذات دّللة  فروقظيرت النتائج وجود أوبين الميارات اّلجتماعية، كما 

التنمر المدرسي في الميارات اّلجتماعية لصالح منخفضي التنمر المدرسي كما بينت النتائج مرتفعي 

عامل : أن عوامل الميارات اّلجتماعية التي تسيم في التنبؤ بالتنمر المدرسي كانت عمى الترتيب

. الضبط اّلجتماعي ثم الضبط اّلنفعالي، ثم الحساسية اّلجتماعية

لمين قبل عمعرفة تصورات الم في( Carig, et, all, 2011)خرون آدراسة كاريج و بحثتو     

، وتوصمت اً معمم (105)تكونت عينة الدراسة من والخدمة ومواقفيم فيما يتعمق بالتنمر المدرسي، 

عمميم  يؤثر فيمصدر قمق خطير  هنألمتنمر ويرون  ان يتعرضوألى أن المدرسين يمكن إالنتائج 

في مع تردد  ،كبيرة بشأن ما يعرفو المعممون عن التنمر ان ىناك فروقأى تشير النتائج الكما الميني 

ما يخافون من كثر أن قبل االخدمة يخافون عمميالم ت الدراسةمكانية تدخميم لوضع حد لو ، واعتبرإ

قل أ هيعتبرونفلكتروني التنمر اإل، أما خاصة عند المثميينبالتنمر السري المتمثل في التنمر الجنسي و

. بالنسبة ليم اً قل اىتمامأوبالتالي فيو  ة من التنمر العمنيخطور

سباب ألى معرفة  إ ,(Knutsen& Thornberg, 2011)وسعت دراسة كونتسن وثرونبرج 

ثير الجنس عمى ىذه السموكيات، وأشارت أسموكيات التنمر لدى المراىقين في المدارس وتفسير ت

في وىي سباب الشخصية األ :ىي بالطمبة صلة فيما يتأن أىم أسباب التنمر في المدرسإلى  النتائج

 ،قرانوفي المرتبة الثانية مجموعة األ ،ذية الضحيةوأىميا استئساد المتنمر من أكان والمرتبة األولى، 

وأخيرًا األسباب المتعمقة بتأثير المجتمع عمى  ،ويمييا وضع المدرسة ومن ثم طبيعة الشخص المتنمر
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طالبا  (176)، وطبقت ىذه الدراسة عمى كثر تنمرًا من األناثأج أيضًا أن الذكور ثبتت النتائأالمتنمر، و

  .في الصف التاسع

 

 الدراسات المتعمقة باستراتيجيات التعامل مع المتنمرين   2.2.2

موضوع  التي تحدثت عن تناولت الباحثة في ىذا القسم عددا من الدراسات السابقة

 :ولعل من أبرزىا ،كل السموكيةلتعامل مع التنمر والمشاااستراتيجيات 

ساليب المدرسية لمنع التنمر في ىونج األَ  إلى تعرف( Wong, 2014) وونج  ىدفت دراسة

كونج من خالل تقصي نتائج الدراسات المحمية لمتنمر، وتوصمت لعدة نتائج  كان منيا أن الوسائل 

ساليب غير أَ المؤقت عن المدرسة ىي مور والفصل ولياء األُ أَ نيب المتنمرين واستدعاء أَ القمعية مثل ت

جتماعية القوية وىي سموب مساعدة الطالب عمى تنمية القدرة الذاتية والميارا ت اإلِ ما أُ أَ مجدية، 

 .يجابية في منع التنمرإساليب أفضل وتحقق نتائج أَ 

وواقع  ،بتدائيةمدى الوعي بالتنمر لدى معممات المرحمة اإلِ في  وبحثت (2014)دراسة القحطاني     

تكونت العينة من وومية بمدينة الرياض من وجية نظرىن، كجراءات المتبعة لمنعو في المدارس الحاإلِ 

درجة الوعي الكبيرة لدى المعممات بماىية  :لى عدة نتائج منياإمعممة،  وتوصمت الدراسة  (597)

 ،نت عمى فقراة التنمر الجسديعمى درجة موافقة كاأَ وأن  ،ثاره عمى المتنمرة والضحيةآشكالو وأَ التنمر و

جراءات التي يضا تقميدية اإلِ كما َأظيرت النتائج أَ  .خيرة بدراستوما التنمر النفسي فكان في المرتبة األَ أَ 

بتدائية الحكومية، مثل تحديد السموكيات الصفية المقبولة تتبعيا المعممات لمنع التنمر في المدارس اإلِ 

، واستراتيجية التدخل الفوري لمنع التنمر كفصل الطالبة (4.49) حترام بمتوسط حسابيلمؤكدة لالا
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، واستراتيجية المحادثات الجادة الفردية مع كل من المتنمر والضحية بمتوسط (4.43)بمتوسط حسابي 

  .(4.4)حسابي

دارة المدرسية في التصدي لى الكشف عن دور اإلِ إ (2014)الموسى، وعطاريوحاولت دراسة      

 ،ستقواء في المدارس الحكومية التابعة لمدينة جرش من وجية نظر مديري ومعممي المدارسلظاىرة اّل

دارة المدرسية في مواجية من كال الجنسين، وكان دور اإلِ  اً ومعمم اً مدير (354)وتكونت العينة من 

لى وجود فروق ذات إيضا أَ وتوصمت  (3.63)بمتوسط حسابي فقد جاء  ًا،توسطمستقواء ظاىرة اّل

دارة المدرسية تعزى لمتغير المسمى بين المتوسطات الحسابية لدور اإلِ  (a=0.05)حصائية عند إدّللة 

حصائية تعزى لمتغير الجنس إلى وجود فروق ذات دّللة إضافة ، باإلِ المعممينالوظيفي وكانت لصالح 

لعممي وسنوات حصائية تعزى لمتغيري المؤىل اإناث وعدم وجود فروق ذات دّللة وكانت لصالح اإلِ 

 .الخبرة

ستراتيجيات التي يستخدميا المعممون في التعامل مع لى معرفة اّلإ وىدفت (2013) دراسة سعيد     

ن ّلستخدام ىذه يالمشكالت والسموكية لمطالب ذوي صعوبات التعمم، والفروق في تطبيق المعمم

معرفة مدى تأثير بعض  ، وأخيراً سنوات الخبرة، والمؤىل التعميمي: نلممتغيري اّلستراتيجيات وفقاً 

 .درجة تحمميم لممشكالت السموكية لمطالب ذوي صعوبات التعممفي المتغيرات المتعمقة بالمعممين 

منيم كعينة لمدراسة بطريقة عشوائية  (49) معمًما، وقد تم اختيار (150) تكونت عينة الدراسة منو

وجود ضعف عام في ميارات كتوصمت الييا أىم النتائج التي  الدراسة إلى أنّ  أشارتو. منتظمة

اتفاق عام وجود التعامل مع المشكالت السموكية لدى أفراد العينة نحو طالبيم ذوي صعوبات التعمم، و

ستراتيجيات التي يستخدميا المعممون في التفاعل الصفي، ووجود فروق بين أفراد العينة حول بعض اّل

 .سنوات الخبرة والمؤىل التعميمي: متغيراتدالة إحصائًيا بين أفراد العينة ترجع ل
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ف تصورات المعممين حول تعرّ إلى  (:Dake, et al, 2003) خرونآوسعت دراسة ديك و

ىم أَ ومن  ًا،معمم 7020تكونت عينة الدراسة من والتنمر والممارسات المتبعة لمنع التنمر المدرسي، 

ثمث الحصة  وُيخصصون ،المتنمر والضحيةن المعممين كان ليم محادثات جادة مع أَ لدراسة انتائج 

إضافة عمى مشاركة الطالب في وضع القواعد الصفية ضد التنمر  ويعممونالدراسية لمناقشة التنمر 

. نشطة لذات اليدف أَ تنفيذ  إلى

أساليب الترغيب والثواب وأساليب ى الكشف عن إل ( 2012) وىدفت دراسة عبدالكريم، وسماوي     

المستخدمة من قبل معممي التربية اإلسالمية في المرحمة اّلبتدائية في مدارس دولة  الترىيب والعقاب

سحب عينة عشوائية عن طريق القرعة من المناطق التعميمية الست في دولة  إذ جرىالكويت، 

خرى أالكويت، بمعدل عشر مدارس ابتدائية في كل منطقة تعميمية، خمس منيا لمدارس البنين وخمس 

 :باآلتينتائج الدراسة  تمخصتو .ناتلمدارس الب

مع  الثواب والترىيب فيما يتعمق بمجاّلت الترغيب، أظيرت النتائج أن المعممين يميمون إلى استخدام 
المتعممين بنسبة عالية، بينما في مجال العقاب تبين أن المعممين ّل يميمون إلى استخداميا مقارنة مع 

 .مجاّلت الترغيب، الثواب والترىيب

 وتعّرفلى معرفة عالقة النطق والمغة بالتنمر، إ( Blood, 2010)وىدفت دراسة بمود      
استبانة لممدارس عبر البريد ( 1000)ع الباحث وزّ وقد اّلستراتيجيات الممكنة لمتعامل مع التنمر، 

لى إج حتاي لذيىي التنمر الجسدي وا لكتروني، وأظيرت النتائج أن أكثر مشاكل التنمر انتشاراً اإلِ 
شكال التنمر والنطق عالقة ضعيفة ّل أَ ن العالقة بين أَ وبينت النتائج  .ومن ثم التنمر المفظي ،تدخل
لى أن أىم استراتيجيات المدارس لمتعامل مع مشاكل التنمر ىي إلى تدخل، وتوصمت الدراسة إتحتاج 

طمأنة الطفل بالسالمة،  ثم ،تي بعدىا العمل مع العاممين في المدارسأحديث المعمم مع الطالب  وت
 سباب المؤدية لمتنمر تجاىل المشكمة وعدم الجدية في التعامل معياومن أىم األَ 
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استرتيجيات المعممين والمرشدين  (Ken & Kathleen 2008)وتناولت دراسة كين وكاثمين      

من معممي  (735)تكونت عينة الدراسة من و ،مريكيين في التعامل مع حوادث البمطجة في المدرسةاألَ 

عن مدى احتمالية  فيو ليمأَ يس ،نترنتعبر اإلِ  ومرشدي  المدارس في الوّليات المتحدة استطالعاً 

نواع من أَ  ةاحتوت الدراسة عمى خمسوستراتيجيات المختمفة لمرد عمى التنمر، استخدام اّل

حية، وتجنبد البالغين ، والعمل مع الض(البمطجة)تجاىل الحدث، العمل مع الفتوة : ستراتيجيات ىياّل

ن ىناك اختالفات في متوسط عالمات العينة عمى أَ خرين، وتأديب البمطجي، توصمت النتائج الى اآل

ضافة الى وجود أو غياب سياسات ستراتيجيات حسب نوع الجنس المشارك، باإلِ أساس ىذه اّل

. مناىضة لممضايقة المدرسية، والتدريب السابق لمكافحة البمطجة

لى معرفة وجية نظر ومعتقدات إ(: Ladd & Pelletier,2008)سة ّلد و بيميتيروسعت درا

نو كمما زادت قوة وشخصية التمميذ سيكون أقل عرضة أَ يرون  إذالمعممين عن التنمر وكيفية تدخميم، 

 ،قل عرضة لمتنمر، وبالمقابلأَ وكذلك التالميذ الذين يبتعدون عن التالميذ السيئين ىم أيضا  ،لمتنمر

ساءة المتكررة من المعممون تحدد كيفية تعامل التالميذ مع اإلِ  ان اّلستراتيجيات التي يستخدموفإ

لى فصل إن التنمر سموك ايذائي متكرر، ويمجؤون أَ ن المعممين يرون أَ وضحت النتائج أَ زمالئيم، و

بين وجيات و غير مباشر في موقف التنمر، ولم تظير اختالفات أَ التالميذ المرتبطين بشكل مباشر 

 . دارة الصفنظر المعممين واستراتيجياتيم إلِ 

 

كاديميون في معرفة اّلستراتيجيات التي يستخدميا المشرفون األ ( 2007)  وحاولت دراسة عواد      

ثير بعض المتغيرات ألى مدى تإو ،تعامميم مع المشكالت السموكية لدارسي جامعة القدس المفتوحة

كاديميا أَ مشرفا  (90) تكونت عينة الدراسة من و. ىم لتمك اّلستراتيجياتالمتعمقة بيم عمى استخدام

 .بطريقة عشوائية منظمة من مجتمع الدراسة ، اختيروا %(86)أي بما نسبتو  (268) صلمتفرغا من أَ 
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كاديميين في التعامل مع الدارسين ذوي ن ترتيب استراتيجيات المشرفين األَ أَ أظيرت نتائج الدراسة و

ىمال، فالنظام التأكيدي، ثم التمميحات غير التجاىل واإلِ : ت السموكية كان بحسب اآلتيالمشكال

المفظية، فالتركيز عمى الفرد، والسموك الضاغط والمسيطر ثم العقاب، فالوقائية، ثم التدعيم، 

يميين كادلى وجود فرق في استخدام المشرفين األَ إشارت النتائج كما أَ ، واستراتيجية دينامية الجماعة

يحبذون  إذانضباطية؛  أمكاديمية أَ  ؛ سواء أكانتستراتيجيات وفق طبيعة تمك المشكالتّلاىذه ل

ودينامية الجماعة، والتجاىل واإلىمال مع المشكالت  لمنظام التأكيدي، والتدعيم،: استخدام استراتيجيات

عقاب مع المشكالت السموك الضاغط، وال: لى استخدام استراتيجيتيإاّلكاديمية، فيما يميمون 

كاديميين عمى ة بالمشرفين األَ صلما يتعمق بتأثير المتغيرات المتفيو .نضباطية بدرجة واضحةاإلِ 

يخص أن ما ظيرت النتائج أَ  فقد استخداميم ّلستراتيجيات التعامل مع المشكالت السموكية لمدارسين،

شارت النتائج المتعمقة بالمؤىل أَ  فيما، ناثمتغير الجنس وجود فرق لصالح المشرفين الذكور عمى اإل

: استراتيجيات وىي( 7)وجود فرق لصالح حممة الدكتوراه عمى الماجستير في استخدام  إلى العممي

والتركيز عمى الفرد، ودينامية . والتدعيم، والسموك الضاغط أو المسيطر، والعقاب النظام التأكيدي،

كاديمي وجود فرق لصالح النتائج المتعمقة بالبرنامج األَ ظيرت كما أَ  ، ىمالو اإلِ الجماعة، والتجاىل أَ 

خرى، وكذلك جود فرق لصالح مشرفي كاديمية األُ مشرفي برنامج التربية عمى مشرفي البرامج األَ 

دارة والريادة في استخدام استراتيجية النظام سرية عمى مشرفي برنامج اإلِ برنامج التنمية اّلجتماعية واألُ 

التركيز عمى الفرد، : دارة في استخدام استراتيجيتير الفرق لصالح مشرفي برنامج اإلِ التأكيدي، فيما ظو

دارة والريادة عمى مشرفي برنامج كما تبين وجود فرق لصالح مشرفي برنامج اإلِ  ،ىمالوالتجاىل أو اإلِ 

. ظيةوالتمميحات غير المف. الوقائية: نظمة المعمومات الحاسوبية في استخدام استراتيجيات ىيأَ 

ىمال، وكذلك تبين وجود فرق ، والتجاىل أو اإلِ اغط أو المسيطر ودينامية الجماعةوالسموك الض

استراتيجيات ىى ( 5)سرية عمى مشرفي الحاسوب فيجتماعية واألُ التنمية اإلِ  لصالح مشرفي برنامج
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 التجاىل أوالتمميحات غير المفظية، والنظام التأكيدي، والسموك الضاغط، ودينامية الجماعة ، و

 9-5)ظيرت النتائج وجود فرق لصالح فئة الخبرة أما يخص متغير سنوات الخبرة فيو ،ىمالاإلِ 

عمى (سنوات 5اقل من)في جمع الحاّلت، ولصالح فنة الخبرة ( سنوات 5أقل من )عمى الفئة ( سنوات

لفرد، ودينامية والتركيز عمى ا العقاب،: )في ثالث استراتيجيات ىي( سنوات ٩أكثر من )فئة خبرة 

كانت الفروق  خيراً أَ ، و(سنوات ٩أكثر من )الخبرة  ، بينما كانت استراتيجية العقاب لصالح فئة(الجماعة

(. سنوات 9اكثر من )لخبرة اعمى فئة ( سنوات ٩-5)في جمع الحاّلت باستثناء العقاب لصالح الفئة 

 

  .

يثة المنتشرة بشكل كبير في ن موضوع التنمر المدرسي بين الطمبة من المواضيع الحدإِ 

ركزت  ، لذا(جتماعياإلِ ولكتروني، اإلِ والنفسي، والمفظي، والجسدي، )شكال ف األَ بمختلو، المدارس

درسيا من وجية نظر المعممين  فبعضيمالتنمر من وجية نظر عدة فئات،  مناقشةالدراسات عمى 

خرون آودراسة كاريج و (2012)الح ودراسة ص (2016)ودراسة مثري( 2014)دراسة القحطانيكوالمدراء 

 (2015)دراة المدرسية كدراسة الموسى وعطاري من درسيا من وجية نظر المعمم واإلِ  م، ومنو(2011)

. (2013)من درسيا من وجية نظر المعمم  والطالب معا كدراسة نديبيمما مومنو

. الجسدي، النفسي :التنمر لياتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناوليا مجا -

:  تياآلعمى النحو وكانت 

وجاءت  (2013)ودراسة نديبيمما (2014)تشابيت مع دراسة القحطاني: التنمر الجسدي -

وكانت  (2013)ودراسة مرقةبالمرتبة الثالثة  (2016)دراسة جعيجعومع  بالمرتبة األولى

 (2012)دراسة رومن خيراً أَ و بالمرتبة األخيرة
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دراسة جاءت بالمرتبة األخيرة، عمى عكس  (2014)القحطانية دراس: التنمر النفسي -

 .التي كان التنمر التنفسي بالمرتبة األولى (2013)مرقة

الدراسة الحالية مع بعض الدراسات في تناوليا بعض المتغيرات مثل دراسة الموسى  اتفقت -

وكان  ا متغير الجنس،مدراسة مثري في تناولوو (2016) ودراسة جعيجع( 2014)وعطاري

لصالح اّلناث، ولم يكن ىناك فروق في متغير الجنس والخبرة العممية والمؤىل العممي في 

. (2012)داسة الصالح

 .اّلستبانة كأداة لمدراسة مع كل الدراسات الواردة في الدراسة اتفقت  الدراسة في استخدام -

دراسة الموسى : واتفقت مع بعض دراسات في تناوليا الييئة التدريسية كعينة لمدراسة مثل -

، ودراسة (2012)، ودراسة الصالح(2014)، ودراسة القحطاني(2015)وعطاري

 ،(Carig, et, all, 2011)، ودراسة كاريج وآخرون(Ndibalema, 2013)نديبيمما

، ودراسة، ودراسة (2016)َأما الدراسات التي كانت عينتيا الطالب، دراسة مثري -

، ودراسة (2009)الصالح ، ودراسة(2011)اسة خوج، ودر(2013)، ودراسة مرقة(2015)محمد

 (Knutsen& Thornberg, 2011)، ودراسة كونتسن وثرونبرج(Romn, 2012)رومن

يتطمب الحد من التنمر ومنع انتشاره التحمي بقدرات وميارات خاصة ووضع الخطط  -

ات محددة شكالو، لم تتقيد الدراسات باسراتيجيأَ والبرامج العالجية لمتعامل معو باختالف 

 والوسائل فمنيا من استخدم استراتيجية العقاب ؛جامدة لمتعامل مع المشاكل السموكية

وأظيرت    ((Wong, 2014)ودراسة وونج( 2012)القمعية كدراسة عبد الكريم وسماوي

ودراسة  .نتائجيم أن المعممين ّل يفضمون استخدام العقاب؛ ألنو طريقة غير مجدية

الذي أظيرت أنيم يمجؤون إلى  (Ladd & Pelletier, 2008)وبيميتيرودراسة ّلد (2007)عواد

 فصل الطالب المرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر في موقف التنمر
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المحاضرات والتوعية الجماعية  ء الفردكإعطااستخدم اّلستراتيجية الوقائية ومنيا من  -

) ودراسة ديك واخرون (2008) مثل دراسة كين وكاثمينوقالوا إنيا طريقة مجدية ,والفردية 

والثواب كدراسة عبد  الترىيب، ومنيا من اىتم باستراتيجات (2014)ودراسة وونج (2003

 (.2012)الكريم وسماوي

( 2013)تشابيت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة ببعض المتغيرات مثل دراسة سعيد -

، جود فروق ذات دّللة، إذ أظيرت وتطرقت لمتغيرات سنوات الخبرة و المؤىل العممي

 .المتغيروأظيرت وجود فروق ليذا  بمتغير سنوات الخبرة، (2007)ودراسة  عواد
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

يتناول ىذا الفصل الطرق واإلجراءات التي اتُِّبعْت في الدراسة، وتضّمنْت تحديد المنيجية 

المتبعة، وكذلك مجتمع الدراسة والعينة، وعرض الخطوات واإلجراءات العممية التي اتُّبعت في بناء 

لدراسة وخصائصيا، ثم شرح مخطط تصميم الدراسة ومتغيراتيا، واإلشارة إلى أنواع اّلختبارات أدوات ا

 .اإلحصائية المستخدمة في تحميل بيانات الدراسة

 الدراسة يةمنيج 1.3

المنيج  استخدمت الباحثة والمعمومات المراد الحصول عمييا، دراسةمن طبيعة ال اً انطالق

، اً دقيق اً ، وييتم بوصفيا وصفكما ىي في الواقععمى دراسة الظاىرة  الذي يعتمدالتحميمي الوصفي 

يحقق ؛ إذ ىو األنسب ليذه الدراسة التحميمي المنيج الوصفياعتبر ليذا فقد  ،اً كمي اً ويعبر عنيا تعبير

. والموضوعيةأىدافيا بالشكل الذي يضمن الدقة 

 

 مجتمع الدراسة وعينتيا 2.3

ساسية العميا في لمرحمة األالمعممين والمديرين والمرشدين ل تكون مجتمع الدراسة من جميع

 معممًا و( 3200)والبالغ عددىم  .م2018/2019 ، خالل العام الدراسيالحكومية بيرةمدارس رام اهلل وال

يبين توزيع أفراد المجتمع الكمي لمدراسة حسب المسمى ( 1.3)مرشدًا، والجدول (120) مديرًا و(152)

 .الوظيفي
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 توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المسمى الوظيفي : (1.3)جدول

 مئويةالنسبة الالعدد  المسمى الوظيفي  

 92.3% 3200معمم  

 04.3% 152مدير 

 03.4% 120مرشد 

 100% 3470 المجموع

 

من معممي  (360)، إذ تكونت عينة الدراسة من متيسرةوقد اختيرت عينة الدراسة بطريقة 

مرشدًا، ( 20)مديرًا و (20)معممًا و  (320)لمدارس في محافظة رام اهلل والبيرة، منيم ومديري ومرشدي ا

حسب  فراد عينة الدراسةأتوزيع يبين ( 2.3)والجدول بحيث تم اختيارىم بناء عمى نسبتيم في المجتمع، 

 .المسمى الوظيفي

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المسمى الوظيفي : (2.3)جدول 

 مئويةالنسبة الالعدد  وظيفي  المسمى ال

 88.9% 320معمم  

 05.6% 20مدير 

 05.6% 20مرشد 

 100% 360 المجموع
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 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة: (3.3)جدول 

 النسب المئوية  التكرارات  المستوى  المتغير 

 الجنس
 40.0 144 ذكر 

 60.0 216 أنثى

 100.0 360 المجموع 

 المؤىل العممي

 18.6 67 دبموم

 66.1 238 بكالوريوس

 15.3 55 فأعمى  ماجستير

 100.0 360 المجموع

 الخبرة سنوات

 35.8 129 سنوات           5أقل منة 

 42.2 152 سنوات          10أقل من -سنوات5من 

 21.9 79 سنوات فأكثر10

 100.0 360 المجموع

 المسمى
 الوظيفي

 88.9 320 و يعم

 5.6 20 يدٍر

 5.6 20 يرشد

 100.0 360 المجموع

 

 

 أدوات الدراسة 3.3

لتحقيق األىداف المرجوة من ىذه الدراسة، قامت الباحثة بتطوير مقياس التنمر من وجية 

نظر معممي مديري ومرشدي المدرسة، وذلك بعد الرجوع إلى األدب النظري والدراسات السابقة في ىذا 

 :وفيما يمي توضيح ألدوات الدراسة ،لالمجا
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 مقياس التنمر:  اوالً 

مقياس التنمر استنادًا إلى  ببناء لتحقيق الغاية المرجوة من الدراسة الحالية، قامت الباحثة

األدب النظري الذي تناول الموضوع، وبالرجوع إلى عدد من الدراسات السابقة التي تناولت التنمر 

   (2012)ودراسة الخطيب (2015)محمد، ودراسة  (2013)مرقة درا سة ودراسة : ومنيا

 الخصائص السيكومترية لمقياس التنمر 1.3.3 

 :صدق المقياس( أ

: علّ الىحُ اٖحٓن مه الصذق ْاسخخذمج الباحثت وُع

 Validity Faceالصدق الظاىري : أوالً 

بعاده، عرض لمتحقق من الصدق الظاىري أو ما يعرف بصدق المحكمين لمقياس التنمر وأ

المقياس بصورتو األولية عمى مجموعة من المتخصصين ممن يحممون درجة الدكتوراه في اإلرشاد 

كما ىو موضح , محكمين( 10)وعمم النفس، وعمم النفس التربوي، وقد بمغ عددىم , النفسي والتربوي

لى مالحظات كحد أدنى لقبول الفقرة، وبناًء ع( %80)، إذ اعتمد معيار اّلتفاق (4)في ممحق 

فقرة ،واستنادًا إلى مالحظات ( 15)المحّكمين وآرائيم أجريت التعديالت المقترحة، فقد حذفت 

 ( .2)فقرة، كما ىو مبين في الممحق ( 45)المحكمين، فقد أصبح عدد فقرات أداة الدراسة 

 Construct Validityصدق البناء : ثانياً 

يضًا صدق البناء أو ما يطمق عمية أحيانًا ولمتحقق من صدق المقياس استخدمت الباحثة أ

من المعممين والمديرين والمرشدين ( 30)بصدق اّلتساق الداخمي، عمى عينة استطالعية مكونة من 

في محافظة رام اهلل والبيرة، ومن خارج عينة الدراسة األصمية، واستّخدم معامل ارتباط بيرسون 

ل الذي تنتمي إليو، وقيم معامالت ارتباط الفقرات مع ّلستخراج قيم معامالت ارتباط الفقرة بالمجا
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، كذلك قيم معامالت ارتباط كل مجال، مع الدرجة الكمية (التنمر)الدرجة الكمية لمقياس

 ( 4.3)كما ىو مبين في الجدول , (التنمر)لمقياس

ارتباط الفقرات مع الدرجة  يوضح قيم معامالت ارتباط الفقرة بالمجال الذي تنتمي إليو، وقيم معامالت:  (4.3)جدول 
 (:30=ن)مع الدرجة الكمية لممقياس, كذلك قيم معامالت ارتباط كل مجال, الكمية لممقياس

 التنمر النفسي التنمر االجتماعي التنمر الجسمي
االرتباط مع  الفقرة

 المجال
االرتباط مع 
 الدرجة الكمية

االرتباط مع  الفقرة
 المجال

االرتباط مع 
 الدرجة الكمية

االرتباط مع  الفقرة
 المجال

االرتباط مع 
 الدرجة الكمية

1 0.78** 0.49** 16 0.69 **0.64** 31 0.75** 0.66** 

2 0.61** 0.67** 17 0.56** 0.42* 32 0.74** 0.74** 

3 0.59** 0.56** 18 0.77** 0.76** 33 0.61** 0.50** 

4 0.74** 0.73** 19 0.79** 0.78** 34 0.75** 0.66** 

5 0.66** 0.49** 20 0.72** 0.64** 35 0.78** 0.71** 

6 0.73** 0.53** 21 0.48** 0.43* 36 0.57** 0.57** 

7 0.73** 0.55** 22 0.54** 0.57** 37 0.52** 0.48** 

8 0.59** 0.39* 23 0.68** 0.62** 38 0.63** 0.64** 

9 0.53** 0.41* 24 0.68** 0.75** 39 0.44* 0.47** 

10 0.67** 0.61** 25 0.75** 0.75** 40 0.63** 0.64** 

11 0.54*** 0.49** 26 0.66** 0.65** 41 0.52** 0.36* 

12 0.57** 0.45* 27 0.38* 0.30* 42 0.41* 0.36* 

13 0.52** 0.53** 28 0.74** 0.66** 43 0.79** 0.73** 

14 0.64** 0.60** 29 0.47** 0.42* 44 0.79** 0.73** 

15 0.67** 0.72** 30 0.65** 0.62** 45 0.70** 0.70** 

 **0.93االرتباط مع الدرجة الكمية **0.95االرتباط مع الدرجة الكمية **0.82االرتباط مع الدرجةالكمية

 (≤0.01)عند مستوى الداللة  دال إحصائياً **    (≤0.05)عند مستوى الداللة  دال إحصائياً *       

أن معامالت ارتباط الفقرات تراوحت ما بين ( 4.3)اردة في الجدول يالحظ من البيانات الو

، كما أن جميع معامالت اّلرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائيًا، إذ ذكر (0.30-0.79)

تعّد ضعيفة، والقيم التي تقع ( 0.30)أن قيمة معامل اّلرتباط التي تقل عن ( (Garcia, 2011جارسيا 

تعتبر قوية، ( 0.70)تعتبر متوسطة، والقيمة التي تزيد عن ( 0.70أقل أو يساوي  -0.30)ضمن المدى 

 .لذلك لم تحذف أي فقرة من ىذه الفقرات 
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 : التنمرثبات مقياس ( ب

( 30)ُوّزعْت أداة الدراسة عمى عينة استطالعية مكونة من ، ولمتأكد من ثبات أداة الدراسة

م اهلل والبيرة، ومن خارج عينة الدراسة المستيدفة، وقد معممي ومديري ومرشدي المدارس في محافظة را

 :استخدمت الباحثة الطرق اآلتية لحساب ثبات األداة

 :(Consistency) ثبات التجانس الداخمي: أواًل 

من أجل فحص ثبات أداة الدراسة، ( Consistency)استخدمت الباحثة ثبات التجانس الداخمي

وة اّلرتباط بين فقرات أداة الدراسة، ومن أجل تقدير معامل التجانس وىذا النوع من الثبات يشير إلى ق

ميع لفحص ثبات أداة الدراسة، عمى ج (Cronbach's Alpha)ة معادلة كرونباخ ألفا استخدمت الباحث

 (5.3)جدولذه كما في الفقرات المقياس، وكل بعد عمى ه

 (Cronbach's Alpha)لفا يوضح عدد الفقرات وقيمة معامل ثبات كرونباخ أ( 5.3)جدول 

 كرونباخ ألفا عدد الفقرات البعد
 0.89 15 التنمر الجسدي 

 0.90 15 التنمر االجتماعي 
 0.90 15 تنمر النفسيال

 0.96 45 الدرجة الكمية 
 

لمجالت أداة الدراسة تراوحت ما  ألفا كرونباخ ثباتأن قيم معامالت ( 5.3)يتضح من الجدول 

وتعتبر ىذه , (0.96)لدرجة الكمية بمغ  ألفا كرونباخما يالحظ أن معامل ثبات ك, (0.89-0.90)بين 

 . القيم مرتفعة، وتجعل من األداة مناسبة لقياس ما وضعت لقياسو

 Split_halfطريقة التجزئة النصفية : ثانياً 
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كل ، لبين العبارات الفردية والعبارات الزوجيةُحسب ثبات اّلختبار بطريقة التجزئة النصفية 

  Guttmanنجوتماُبْعدٍب من أبعاد مقياس التنمر والدرجة الكمية، وقد صحح اّلختبار عن طريق معادلة 

تستخدم لتصحيح التجزئة النصفية في حال  جوتمانأن معادلة  (Callender & Osburn, 1979)إذ يرى 

بين نصفين  اخكرونبعدم تساوي التباين بين نصفين اّلختبار، كما ّل يشترط تساوي معامل ألفا 

إذ يؤكد أنو  ،(Callender & Osburn, 1979)مع ذىب إليو كل من ( 2016, خائيليم)اّلختبار، ويتفق 

سبيرمان في حال عدم تساوي التباين بين نصفين اّلختبار عمى عكس معادلة  جوتمانيفضل استخدام 

 :نصفية يوضح ثبات التجزئة ال( 6.3)والجدول , التي تفترض تساوي التباين براون

 لثبات التجزئة النصفية جوتمانيوضح عدد الفقرات وقيمة معامل ثبات معادلة تصحيح ( 6.3)جدول 

 جوتمان (ر)قيمة        عدد الفقرات البعد
 0.90 **0.82 15 التنمر الجسدي

 0.93 **0.87 15 التنمر االجتماعي
 0.89 **0.82 15 التنمر النفسي

 0.97 **0.95 45 الدرجة الكمية 
 

التجزئة النصفية لمجالت أداة الدراسة  ثبات معاملأن قيم معامالت ( 6.3)يتضح من الجدول 

, (0.97)كما يالحظ أن معامل ثبات التجزئة النصفية لدرجة الكمية بمغ , (0.89-0.93)تراوحت ما بين 

. وتعتبر ىذه القيم مرتفعة، وتجعل من األداة مناسبة لقياس ما وضعت لقياسو

 

 :مقياس التنمر  تصحيح
 

, (2)، فقرة كما ىو موضح في ممحق (45)تكون مقياس التنمر في صورتو النيائية من 

مجاّلت تمثل جميع الفقرات اّلتجاه السمبي لمتنمر، ويطمب من المستجيب تقدير ( 3)موزعة عمى 
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درجات، ( 3) ماً دائ: وأعطيت األوزان لمفقرات كما يميثالثي، ( Likert)إجاباتو عن طريق تدرج ليكرت 

وتكون أقل  (135= 45×3)وبذلك تكون أعمى درجة في المقياس , درجة, (1) أبداً درجتان، ( 2)أحيانًا 

وتكون أقل درجة , (45= 15×3)كما تكون أعمى درجة لكل مجال في المقياس , (45= 45× 1) درجة

 . (15=15×1)لكل مجال من مجاّلت المقياس 

سابية، ولتحديد درجة التنمر لدى عينة الدراسة حولت العالمة ولغايات تفسير المتوسطات الح

عالية ومتوسطة : درجات وتصنيف الدرجة إلى ثالث درجات( 3-1)وفق المستوى الذي يتراوح من 

 :ومنخفضة، وذلك وفقًا لممعادلة اآلتية

 

=   طول الفئة        
 (لتدرج)الحد األدنى _ الحد األعمى 

3

31
66.0


 

 عدد المستويات المفترضة

 

 : فإّن مستويات اإلجابة عمى المقياس تكون عمى النحو اآلتي, وبناًء عمى ذلك

 

 درجات احتساب درجة التنمر : (7.3)جدول 

 فأقل  1.66 درجة  منخفضة من التنمر
  2.33إني  1.67 درجة متوسطة من التنمر

 3إلى  2.34 درجة  مرتفعة من التنمر
 

 التنمراستراتيجيات التعامل مع مقياس : ثانياً 
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لتحقيق الغاية المرجوة من الدراسة الحالية، قامت الباحثة باّلطالع عمى مجموعة من 

، وقد تكون المقياس في (2007عواد، )المقاييس الخاصة باستراتيجيات التعامل مع التنمر ومنيا 

 .فقرة ( 9)صورتو األصمية من 

 

 التنمراستراتيجيات التعامل مع  الخصائص السيكومترية لمقياس 2.3.3

 :صدق المقياس( أ

 :استخدمت الباحثة نوعان من الصدق كما يمي

 Validity Faceالصدق الظاىري : أوالً 

استراتيجيات التعامل مع لتحقق من الصدق الظاىري أو ما يعرف بصدق المحكمين لمقياس 

ممن يحممون درجة الدكتوراه ، عرض المقياس بصورتو األولية عمى مجموعة من المتخصصين التنمر

كما ىو , محكمين (5)وقد بمغ عددىم , وعمم النفس التربوي, وعمم النفس, في اإلرشاد النفسي والتربوي

وبناًء عمى مالحظات , كحد أدنى لقبول الفقرة( %80)إذ أعتمد معيار اّلتفاق , (4)موضح في ممحق 

 (3)فقرات كما ىو مبين في ممحق  (9)ت وآراء المحكمين أجريت التعديالت المقترحة، فقد عدل

، كما ىو مبين استراتيجيات (9)فقد تكونت فقرات أداة الدراسة من , واستنادًا إلى مالحظات المحكمين

 . (2)في الممحق 

 Construct Validityصدق البناء : ثانياً 

يضًا صدق ، استخدمت الباحثة أ(التنمراستراتيجيات التعامل مع )لمتحقق من الصدق المقياس

من معممي ومديري ومرشدي في محافظة رام اهلل  (30)البناء، عمى عينة استطالعية مكونة من 
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واستّخدم معامل ارتباط بيرسون ّلستخراج قيم معامالت , ومن خارج عينة الدراسة المستيدفة, والبيرة

 :(8.3)كما ىو مبين في الجدول , (Inter-Correlation)ارتباط المجاّلت البينية 

 (:30=ن), (Inter-Correlation)يوضح قيم معامالت ارتباط المجاالت البينية : (8.3)جدول 

انتهًَحات انوقائَة االستراتَجَة 

غَر انهفظَة 

اننظاو 

انتأكَدً 

انسهوك انتدعَى 

انضاغط 

انتركَز عهي انعقاب 

انفرد 

دٍنايَة 

انجًاعة 

انتجاهم 

او 

االهًال 

         1انوقائَة 

غَر  انتهًَحات

انهفظَة 
*0.277 

1        

 0.077 0.342**اننظاو انتأكَدً 
1       

 0.398** 0.176 0.279*انتدعَى 
1      

انسهوك 

انضاغط  
**0.929 *0.309 **0.282 *0.234 

1     

 -0.036 0.226* 0.234* -0.182 -0.046انعقاب 
1    

انتركَز عهي 

انفرد 
0.000 *0.224 **0.346 **0.552 0.069 *0.260 

1   

دٍنايَة 

انجًاعة 
*0.216 *0.239 **0.384 **0.370 0.131 0.151 **0.427 

1  

انتجاهم او 

االهًال 
0.131 0.104- 0.013- 0.044 0.013- 0.024 0.062 

.3510** 1 

 (≤0.01)عند مستوى الداللة  دال إحصائياً **    (≤0.05)عند مستوى الداللة  دال إحصائياً *

-Inter)وجود ارتباط بين المجاّلت البينية  :(8.3)لبيانات الواردة في الجدول يالحظ من ا

Correlation) ؛ إذ تشير معامالت اّلرتباط إلى وجود عالقة التنمراستراتيجيات التعامل مع ، لمقياس

 .بين المجاّلت 

:  التنمراستراتيجيات التعامل مع  ثبات مقياس( ب

( 30)أداة الدراسة عمى عينة استطالعية مكونة من وزعت ، لتأكد من ثبات أداة الدراسة

معممي ومديري ومرشدي المدارس في محافظة رام اهلل والبيرة، ومن خارج عينة الدراسة المستيدفة، وقد 

 :استخدمت الباحثة الطرق اآلتية لحساب ثبات األداة
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 :(Consistency) ثبات التجانس الداخمي: أواًل 

من أجل فحص ثبات أداة الدراسة، ( Consistency) جانس الداخمياستخدمت الباحثة ثبات الت

وىذا النوع من الثبات يشير إلى قوة اّلرتباط بين فقرات أداة الدراسة، ومن أجل تقدير معامل التجانس 

لفحص ثبات أداة الدراسة، عمى جميع  (Cronbach's Alpha)ة معادلة كرونباخ ألفا استخدمت الباحث

. وتعتبر ىذه القيمة مناسبة ألغراض الدراسة (0.68)قد بمغ معامل الثبات فقرات المقياس، و

 

 Split_halfطريقة التجزئة النصفية : ثانياً 

وقد , بين العبارات الفردية والعبارات الزوجيةُحسب ثبات اّلختبار بطريقة التجزئة النصفية 

أن  (Callender & Osburn, 1979)إذ يرى  ،Guttmanن جوتماصحح اّلختبار عن طريق معادلة 

تستخدم لتصحيح التجزئة النصفية في حال عدم تساوي التباين بين نصفين اّلختبار،  جوتمانمعادلة 

مع ذىب إلية ( 2016,مخائيل)ويتفق , بين نصفين اّلختبار كرونباخكما ّل يشترط تساوي معامل ألفا 

في حال عدم تساوي  جوتمانام إذ يريان انو يفضل استخد (Callender & Osburn, 1979)كل من 

والجدول , التي تفترض تساوي التباين سبيرمان براونالتباين بين نصفين اّلختبار عمى عكس معادلة 

 :يوضح ثبات التجزئة النصفية ( 8.3)

 لثبات التجزئة النصفية جوتمانيوضح عدد الفقرات وقيمة معامل ثبات معادلة تصحيح ( 9.3)جدول 

 جوتمان (ر)قيمة        عدد الفقرات 
 0.71 **0.56 48 الدرجة الكمية 
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التجزئة النصفية لمقياس استراتيجيات التعامل مع  ثباتأن معامل ( 9.3)يتضح من الجدول 

. وتعتبر ىذه القيمة جيدة ألغراض الدراسة ،(0.71)التنمر بمغ 

 

 :التنمرتصحيح مقياس استراتيجيات التعامل مع 

، فقرات كما ىو (9)التعامل مع التنمر في صورتو النيائية من تكون مقياس استراتيجيات 

ويطمب . ، تمثل جميع الفقرات اّلتجاه اإليجابي ّلستراتيجيات التعامل مع التنمر(2)موضح في ممحق 

وأعطيت األوزان لمفقرات كما ثالثي، ( Likert)من المستجيب تقدير إجاباتو عن طريق تدرج ليكرت 

وبذلك تكون أعمى درجة في المقياس ، درجة، (1) أبداً درجتان، ( 2)ت، أحيانًا درجا( 3) دائماً : يمي

 . (9= 9× 1) وتكون أقل درجة (27= 9×3)

لدى استراتيجيات التعامل مع التنمر ولغايات تفسير المتوسطات الحسابية، ولتحديد درجة 

تصنيف المستوى إلى درجات و( 3-1)عينة الدراسة حولت العالمة وفق المستوى الذي يتراوح من 

 :عالية ومتوسطة ومنخفضة، وذلك وفقًا لممعادلة اآلتية: ثالث مستويات

=   طول الفئة        
 (لتدرج)الحد األدنى _ الحد األعمى 

3

31
66.0


 

 عدد المستويات المفترضة

 

 : تيوبناًء عمى ذلك، فإّن مستويات اإلجابة عمى المقياس تكون عمى النحو اآل

 درجات احتساب درجة استراتيجيات التعامل مع التنمر: (10.3)جدول 

 فأقل  1.66 درجة  منخفضة من استراتيجيات التعامل مع التنمر
  2.33إني  1.67 درجة متوسطة من استراتيجيات التعامل مع التنمر

 3إلى  2.34 درجة  مرتفعة من استراتيجيات التعامل مع التنمر
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 دراسة ومتغيراتيا تصميم ال 4.3

 :اشتممت الدراسة عمى المتغيرات المستقمة والتابعة اآلتية      

 :المستقمةالمتغيرات - أ

 .أنثى  _2ذكر   _1: ولو مستويان: الجنس .1

                 (.                                  فأعمى ماجستير)_ 3(  بكالوريوس )_ 2( دبموم )_1:ولو ثالث مستويات: العممي المؤىل .2

 10من   أقل -سنوات 5 من) _2 (سنوات 5 من أقل) _1: ولو ثالث مستويات :الخبرة سنوات .3

 (. فأكثر سنوات10)_3          (سنوات

 .مرشد  -3  مدير -2    معمم -1 :ولو ثالث مستويات: المسمى الوظيفي. 4

 :المتغير التابع-ب

من وجية نظر معممي  العميا لبة المرحمة األساسيةجميع المجاّلت التي تقيس التنمر لدى ط ( أ

 .في محافظة رام اهلل والبيرةومديري ومرشدي المدارس 

 العميا التنمر لدى طمبة المرحمة األساسية مع التعامل جميع الفقرات التي تقيس استراتيجيات ( ب

 . في محافظة رام اهلل والبيرةمن وجية نظر معممي ومديري ومرشدي المدارس 
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 إجراءات الدراسة 5.3

 : أتبعت الباحثة في تنفيذ الدراسة عددًا من الخطوات عمى النحو اآلتي

 .إعداد أداتي الدراسة بصورتيما النيائية، بعد التأكد من دّلّلت صدقيما وثباتيا -

معممي ومديري ومرشدي جميع الحصول عمى العدد الكمي لمجتمع الدراسة والمتمثل، في  -

 .ومن ثم تحديد حجم العينة المناسب. بيرةلعميا في مدارس رام اهلل واللمرحمة اّلساسية اا

من ( 30)تطبيق أداتي الدراسة عمى عينة استطالعية ومن خارج عينة الدراسة، إذ شممت  -

ممن تنطبق  بيرةلمرحمة اّلساسية العميا في مدارس رام اهلل والمعممي ومديري ومرشدي اجميع 

 .دف التأكد من دّلّلت صدق وثبات أداتي الدراسةعمييم خصائص العينة، وذلك بو

تطبيق أداتي الدراسة عمى العينة األصمية، والطمب منيم اإلجابة عمى فقرات اّلداتين بكل  -

 .صدق وموضوعية، وذلك بعد إعالميم بأن إجابتيم لن تستخدم إّل ألغراض البحث العممي

لتحميل ( SPSS)الرزمة اإلحصائي إدخال البيانات إلى ذاكرة الحاسوب؛ إذ استخدم برامج  -

جراء التحميل اإلحصائي المناسب  . البيانات، وا 

 

 اإلحصائيةالمعالجات  6.3

برنامج الرزم اإلحصائية لمعموم اّلجتماعية قامت الباحثة باستخدام من أجل معالجة البيانات 

(SPSS ) التاليةوذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية: 

 . ّلنحرافات المعيارية والنسب المئويةالمتوسطات الحسابية وا .1
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لفحص الفرضيات المتعمقة ، (Independent t-test)مستقمتين لمجموعتين ( ت)استخدم اختبار .2
 . بمتغير الجنس

 (.LSD)المقارنات البعدية باستخدام اختبار اقل فرق دال  .3

المؤىل لفحص الفرضيات المتعمقة بمتغيرات  (One-Way ANOVA)تحميل التباين األحادي  .4
 . العممي وسنوات الخبرة والمسمى الوظيفي

 .لفحص الثبات (Cronbach's Alpha)معامل كرونباخ ألفا  .5

 .لفحص الثبات (Split_half)طريقة التجزئة النصفية  .6

 .لفحص صدق البناء (Person Correlation)معامل ارتباط بيرسون  .7
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 الفصل الرابع

نتائج الدراسة 

 متعمقة بأسئمة الدراسةالنتائج ال 1.4

 نتائج السؤال األول 1.1.4

نتائج السؤال الثاني  2.1.4

 النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة 2.4

 نتائج الفرضية األولى 1.2.4

 نتائج الفرضية الثانية 2.2.4

 نتائج الفرضة الثالثة 3.2.4

 نتائج الفرضية الرابعة 4.2.4

 نتائج الفرضة الخامسة  5.2.4

 ائج الفرضية السادسةنت 6.2.4

 نتائج الفرضية السابعة 7.2.4

 نتائج الفرضية الثامنة 8.2.4
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

يتناول ىذا الفصل عرضًا لنتائج التحميل اإلحصائي لبيانات الدراسة، وجرى عالج النتائج من 

لمعينات ( ت)ّلل اختبار خالل المتوسطات واّلنحرافات المعيارية، وُحممْت فرضيات الدراسة من خ

. لممقارنات البعدية وسنقوم بعرض نتائج الدراسة(  LSD)المستقمة وتحميل التباين اّلحادي واختبار 

 

 النتائج المتعمقة باألسئمة الوصفية   1.4

 األول السؤالنتائج  1.1.4

 مرشديو مديريمعممي و نظر وجية من العميا األساسية المرحمة طمبة لدى التنمر درجة ما 

 والبيرة؟ اهلل رام محافظة في المدارس

ُحسبت المتوسطات الحسابية واّلنحرافات المعيارية، لفقرات مقياس  ،لإلجابة عن السؤال األول

 في المدارس ومرشدي مديريمعممي و نظر وجية من العميا األساسية المرحمة طمبة لدى التنمر

وفقًا لممتوسطات الحسابية، بدًأ من أعمى متوسط حسابي  والبيرة، ومن ثم رتبت تنازلياً  اهلل رام محافظة

وختامًا بأقل متوسط حسابي، كما ُحسبت النسبة المئوية لكل فقرة من فقرات مقياس التنمر بناًء عمى 

المعيارية  واّلنحرافات الحسابية المتوسطات يوضح( 1.4)المتوسط الحسابي لكل فقرة، والجدول 

 .تنازلياً  مرتبة ككلمر التن لفقرات المئوية والنسب
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يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل مجال من مجاالت مقياس التنمر وعمى ( 1.4)جدول 

 المقياس ككل مرتبة تنازليًا 

رقم  الرتبة
 البعد

المتوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 متوسطة 68.0 0.323 2.04 التنمر الجسدي 1 1
 متوسطة 65.0 0.320 1.95 التنمر النفسي 3 2
 متوسطة 64.0 0.328 1.92 التنمر اّلجتماعي 2 3

 متوسطة 65.6 0.284 1.97 الدرجة الكمية لمقياس التنمر
 

المتوسط الحسابي لتقديرات عينة الدراسة عمى مقياس التنمر أن ( 1.4)يتضح من الجدول 

وبتقدير متوسط، ( %65.6)وبنسبة مئوية ( 0.284)وانحراف معياري بمغ ( 1.97)ككل فقد بمغ 

-2.04)األوساط الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن مجاّلت مقياس التنمر تراوحت ما بين و

وانحراف معياري ( 2.04)بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره " التنمر الجسدي"وجاء مجال , (1.92

في المرتبة " التنمر اّلجتماعي"وبتقدير متوسط، بينما جاء مجال ( %68.0)نسبة مئوية وب( 0.323)بمغ 

وبتقدير ( %64.0)وبنسبة مئوية ( 280.3)وانحراف معياري بمغ ( 1.92)األخيرة، بمتوسط حسابي بمغ 

 . متوسط

ن فقرات وقد ُحسبت المتوسطات الحسابية واّلنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة ع

 : كل مجال من مجاّلت مقياس التنمر كل مجال عمى حدة، ووذلك عمى النحو اآلتي

 التنمر الجسدي  (1
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التنمر الجسدي مرتبة تنازليًا حسب  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال( 2.4)جدول 

 المتوسطات الحسابية 

رقم  الرتبة
 البعد

المتوسط  فقراتال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 متوسطة 73.3 0.566 2.20 يصرع الطمبة بعضيم أرضاً  1 1
 متوسطة 73.0 0.635 2.19 يستخدم الطمبة العنف لمدفاع عن حقوقيم 7 2
 متوسطة 72.6 0.678 2.18 يمجأ الطمبة إلى الضرب عند انزعاجيم من أحد 6 3
 متوسطة 71.3 0.660 2.14 روج من الصفيتدافع الطمبة عند الخ 11 4
 متوسطة 70.0 0.572 2.10 يموي الطمبة أيدي بعضيم بعضا 3 5
 متوسطة 68.3 0.642 2.05 يضرب الطمبة بعضيم أثناء الشراء باّلستراحة 10 6
 متوسطة 68.0 0.600 2.04 يصفع الطمبة بعضيم عمى وجوه بعض 5 7
 متوسطة 68.0 0.589 2.04 يحشر الطمبة بعضيم في زاوية 4 8
 متوسطة 67.6 0.654 2.03 يدفع الطمبة بعضيم في الطابور الصباحي 9 9
 متوسطة 67.0 0.602 2.01 ةيعتدي الطمبة عمى أماكن بعضيم بالقو 8 10
 متوسطة 66.3 0.618 1.99 يدفع الطمبة اّلخرين ألتفو األسباب 12 11
 متوسطة 66.0 0.611 1.98 شاجرةينتظر الطمبة بعضيم عند المغادرة لمم 14 12
يضرب الطمبة زمالئيم إن خسروا أماميم في  13 13

 نشاط في معين
 متوسطة 64.3 0.640 1.93

 متوسطة 63.6 0.677 1.91 يعتدي الطمبة عمى بعضيم بأدوات حادة 2 14
 متوسطة 62.6 0.670 1.88 يدفش الطمبة زميميم الجديد لتخويفو 15 15

 متوسطة 68.0 0.323 2.04 جال التنمر الجسديالدرجة الكمية لم
 

 التنمرأن األوساط الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجال ( 2.4)يتضح من الجدول 

بالمرتبة األولى "  أرضاً  بعضيم الطمبة يصرع" وجاءت فقرة , (2.20-1.88)تراوحت ما بين  الجسدي

 يدفش" وبتقدير متوسط، بينما جاءت فقرة ( %73.3)وبنسبة مئوية ( 2.20)بمتوسط حسابي قدرة 

وبنسبة مئوية ( 1.88)بمتوسط حسابي بمغ , في المرتبة اّلخيرة "لتخويفو الجديد زميميم الطمبة

وبنسبة مئوية ( 42.0) الجسدي التنمروقد بمغ المتوسط الحسابي لمجال . وبتقدير متوسط( 62.6%)

 . وبتقدير متوسط%(  68.0)
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  التنمر النفسي (2
 

التنمر الجسدي مرتبة تنازليًا حسب  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال( 3.4)جدول 
 المتوسطات الحسابية

رقم  الرتبة
 البعد

المتوسط  فقراتال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 متوسطة 69.3 0.632 2.08 ييدد الطمبة بعضيم بانتظارىم أمام المدرسة لضربيم 45 1
 متوسطة 68.3 0.586 2.05 يشوش الطمبة عمى بعضيم أثناء التكمم بالحصة 41 2
يضايق الطمبة بعضيم بتعميقات ساخرة عمى المظير  34 3

 الخارجي كمون البشرة أو الوزن
 متوسطة 67.0 0.635 2.01

 متوسطة 66.6 0.611 2.00 يستيزئ الطمبة من زمالئيم عند وقوعيم أرضا 42 4
 متوسطة 66.3 0.583 1.99 يصرخ الطمبة بوجو بعضيم بيدف التخويف 32 5
يفشي الطمبة العالمات المتدنية لزمالئيم بيدف  39 6

 احراجيم
 متوسطة 66.3 0.602 1.99

 متوسطة 65.6 0.575 1.97 ينادي الطالب بعضيم بألفاظ يكرىونيا 38 7
 متوسطة 65.6 0.580 1.97 ة من اّلخرينيقول الطمبة النكات بيدف السخري 37 8
 متوسطة 65.0 0.609 1.95 يستفز الطمبة بعضيم لمتشاجر معيم 35 9
ينظر الطمبة الى زمالئيم نظرة سخرية عندما يتكمم  40 10

 أثناء الحصة
 متوسطة 64.0 0.589 1.92

 متوسطة 64.0 0.587 1.92 يتعمد الطمبة عدم مشاركة زمالئيم باألنشطة الصفية 31 11
يستغل الطمبة زميميم الجديد ّلتيامو بأعماليم  44 12

 المخربة
 متوسطة 63.0 0.617 1.89

يتعامل الطمبة مع زميميم الجديد بسخرية لقمة معرفتو  43 13
 بالمدرسة

 متوسطة 62.3 0.607 1.87

 متوسطة 61.6 0.659 1.85 يتجنب الطمبة زميميم األقل منيم اقتصادياً  33 14
 متوسطة 61.3 0.627 1.84 يبصق الطمبة عمى زمالئيم عند الغضب 36 15

 متوسطة 65.0 0.320 1.95 الدرجة الكمية لمجال التنمر النفسي 
 

 التنمرأن األوساط الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجال ( 3.4)يتضح من الجدول 

 المدرسة أمام بانتظارىم بعضيم لطمبةا ييدد "، وجاءت فقرة (1.84-2.08)تراوحت ما بين  النفسي

وبتقدير متوسط، بينما %( 69.3)وبنسبة مئوية ( 2.08)بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدرة " لضربيم
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بمتوسط حسابي بمغ , في المرتبة اّلخيرة"  الغضب عند زمالئيم عمى الطمبة يبصق" جاءت فقرة 

 النفسي التنمرد بمغ المتوسط الحسابي لمجال وق. وبتقدير متوسط%( 61.3)وبنسبة مئوية ( 1.84)

 . وبتقدير متوسط( 65.0)وبنسبة مئوية ( 1.95)

  االجتماعي التنمر (3

مرتبة تنازليًا حسب  االجتماعي التنمرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال ( 4.4)جدول 
 المتوسطات الحسابية

رقم الرتبة 
البعد 

المتوسط  فقراتال
لحسابي ا

االنحراف 
المعياري 

النسبة 
المئوية 

المستوى 

يتكمم الطمبة بصوت مرتفع ليسببوا اإلزعاج داخل  17 1
 المدرسة

متوسطة  68.3 0.588 2.05

متوسطة  67.6 0.619 2.03 منيم ضعفأىم لزمالء أيخطئ الطمبة وينسبوا خط 30 2
متوسطة  67.0 0.618 2.01 يتحدى الطمبة التعميمات القانونية بالمدرسة 16 3
متوسطة  66.6 0.604 2.00 يصر الطمبة عمى تكرار السموك الغير مقبول اجتماعياً  25 4
متوسطة  66.6 0.622 2.00 يحرض الطمبة بعضيم عمى مقاطعة بعض 21 5
متوسطة  65.6 0.580 1.97 يحضر الطمبة أغراض ممنوعة الى المدرسة 29 6
متوسطة  64.0 0.585 1.92 ة عن قصديخرب الطمبة ممتمكات المدرس 24 7
متوسطة  63.6 0.651 1.91 ُيكمم الطمبة المعمم بطريقة سيئة أمام الطمبة 27 8
متوسطة  63.6 0.576 1.91 يمفق الطبة اشاعات سيئة حول أحد الطمبة 20 9
متوسطة  63.0 0.641 1.89 يشتم الطمبة المعممين أثناء غيابيم 23 10
متوسطة  61.6 0.606 1.85 خرينعارات يشتم بيا اآليكتب الطمبة ش 18 11
متوسطة  60.6 0.667 1.82 يخرب الطمبة سيارة أحد أعضاء ىيئة التدريس 22 12
متوسطة  60.3 0.653 1.81 يصرخ الطمبة بوجو المدير عند معاقبتيم 28 13
متوسطة  60.3 0.633 1.81 الجدران مسيئة عمىيكتب الطمبة عبارات  19 14
متوسطة  59.3 0.637 1.78 يسرق الطمبة ممتمكات المدرسة 26 15

متوسطة  64.0 0.328 1.92الدرجة الكمية لمتنمر االجتماعي 
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 لتنمرأن األوساط الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجال ا( 4.4)يتضح من الجدول 

 اإلزعاج ليسببوا مرتفع بصوت الطمبة يتكمم "وجاءت فقرة , (1.78-2.05)تراوحت ما بين اّلجتماعي 

, وبتقدير متوسط( %68.3)وبنسبة مئوية ( 2.05)بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدرة "  المدرسة داخل

( 1.78)في المرتبة األخيرة، بمتوسط حسابي بمغ " المدرسة ممتمكات الطمبة يسرق" بينما جاءت فقرة 

( 1.92)اّلجتماعي  لتنمرلمتوسط الحسابي لمجال اوقد بمغ ا. وبتقدير متوسط%( 59.3)وبنسبة مئوية 

.  وبتقدير متوسط( %64.0)وبنسبة مئوية 

 

 نتائج السؤال الثاني 2.1.4

 من العميا األساسية المرحمة طمبة لدى التنمراستراتيجيات التعامل مع كل استراتيجية من  درجة ما

 والبيرة؟ اهلل رام محافظة في المدارس ومرشدي مديريمعممي و نظر وجية

ُحسبت المتوسطات الحسابية واّلنحرافات المعيارية، لكل  ،لإلجابة عن السؤال الثاني

 نظر وجية من العميا األساسية المرحمة طمبة التنمر لدى التعامل مع استراتيجياتاستراتيجية من 

ًا لممتوسطات ومن ثم رتبت تنازليًا وفق, والبيرة اهلل رام محافظة في المدارس ومرشدي مديريمعممي و

بدًأ من أعمى متوسط حسابي وختامًا بأقل متوسط حسابي، كما ُحسبت النسبة المئوية لكل , الحسابية

بناًء عمى المتوسط الحسابي لكل  التنمر استراتيجيات التعامل معمقياس  استراتيجياتاستراتيجية من 

ستراتيجيات ّل المئوية والنسبارية المعي واّلنحرافات الحسابية المتوسطات يوضح( 5.4)والجدول , فقرة

 :تنازلياً  مرتبة ككل التنمر التعامل مع
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 المرحمة طمبة لدى التنمر مع التعامل ستراتيجياتيوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال( 5.4)جدول 

 مرتبة تنازلياً  يرةوالب اهلل رام محافظة في المدارس ومرشدي ومديري معممي نظر وجية من العميا األساسية

رقم  الرتبة
 البعد

المتوسط االستراتيجية 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 المستوى

 مرتفع 80.0 0.574 2.40 اّلستراتيجية الوقائية 1 1
 متوسط 75.6 0.640 2.27 استراتيجية التدعيم 4 2
 توسطم 74.6 0.570 2.24 استراتيجية التمميحات غير المفظية 2 3
 متوسط 74.0 0.595 2.22 استراتيجية دينامية الجماعة 8 4
 متوسط 74.0 0.576 2.22 استراتيجية النظام التأكيدي 3 5
 متوسط 69.3 0.637 2.08 استراتيجية التركيز عمى الفرد 7 6
 متوسط 68.0 0.593 2.04 استراتيجية السموك الضاغط أو المسيطر 5 7
 متوسط 66.0 0.620 1.98 او اّلىمال استراتيجية التجاىل  9 8
 متوسط 64.6 0.656 1.94 استراتيجية العقاب 6 9

 

أن األوساط الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس ( 5.4)يتضح من الجدول 

بالمرتبة  اّلستراتيجية الوقائية ، وجاءت(1.94-2.40)تراوحت ما بين  التنمر استراتيجيات التعامل مع

بتقدير %( 80.0)وبنسبة مئوية ( 0.574)وانحراف معياري بمغ ( 2.40)ولى بمتوسط حسابي قدرة األ

وانحراف ( 1.94)بمتوسط حسابي بمغ , في المرتبة اّلخيرة"  استراتيجية العقاببينما جاءت , مرتفع

. وبتقدير متوسط%( 64.6)وبنسبة مئوية ( 0.656)معياري بمغ 

 

 رضياتالنتائج المتعمقة بالف  2.4

 α)ّل توجد فروق ذات دّللة إحصائية عند مستوى الدّللة  :األولىالفرضية النتائج المتعمقة ب 1.2.4

بين متوسطات استجابات مديري ومعممي ومرشدي المدارس في درجة التنمر لدى طمبة  (0.05 >

 .المرحمة األساسية العميا في مدارس رام اهلل والبيرة تعزى لمتغير الجنس 
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 مستقمتينلمجموعتين ( ت) استخدم اختبار الجنس، لمتغير تحديد الفروق تبعاً  ومن أجل

(Independent t-test)،  تبين ذلك( 6.4)ونتائج الجدول:  

بين متوسطات استجابات مديري ومعممي ومرشدي المدارس في لداللة الفروق ( ت)نتائج اختبار  :(6.4)الجدول 
  الجنس لمتغيرتبعًا  العميا االساسية المرحمة طمبة لدى نمرالت درجةفي محافظة رام اهلل والبيرة 

مستوى الداللة  (ت)قيمة  االنحراف المتوسط العدد عملال المتغيرات

 0.308 1.021 0.305 2.07 144 ذكر التنمر الجسدي

   0.334 2.03 216 أنثى

 0.669 0.428 0.311 1.93 144 ذكر التنمر االجتماعي

   0.340 1.91 216 أنثى

 0.265 1.115 0.316 1.98 144 ذكر التنمر النفسي

   0.323 1.94 216 أنثى

 0.332 0.971 0.270 1.99 144 ذكر الدرجة الكمية

   0.293 1.96 216 أنثى

 :اآلتي( 6.4)يتبين من الجدول 

عند مستوى  أنو ّل توجد فروق ذات دّللة احصائية (6.4)ّلحظ من خالل البيانات الواردة في الجدولي

بين متوسطات استجابات مديري المدارس ومعممي ومرشدي المدارس في درجة ( α≤ 0.05)الدّللة 

لى التنمر لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في مدارس رام اهلل والبيرة، تعزى لمتغير الجنس، وذلك ع

( 0.669-0.265)ا ما بين تراوح مستوى الدّللة اإلحصائية عميو إذ, جميع المجاّلت والدرجة الكمية

وتشير ىذه النتيجة إلى قبول ( α≤ 0.05)وجميع ىذه القيم أكبر من مستوى الدّللة  اإلحصائية 

الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير الجنس وىذا يعني أن متغير الجنس ّل يؤثر في درجة التنمر لدى 

. طمبة المرحمة األساسية العميا في مدارس رام اهلل والبيرة
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 α)ّل توجد فروق ذات دّللة إحصائية عند مستوى الدّللة  :الفرضية الثانيةالنتائج المتعمقة ب 2.2.4

بين متوسطات استجابات مديري ومعممي ومرشدي المدارس في درجة التنمر لدى طمبة  (0.05 >

 .المرحمة األساسية العميا في مدارس رام اهلل والبيرة تعزى لمتغير المؤىل العممي

جل فحص الفرضية الثانية، استخرجت المتوسطات الحسابية واّلنحرافات المعيارية تبعًا ومن أ

لتعرف دّللة ( One-Way ANOVA)، ومن ثم استخدم تحميل التباين األحادي المؤىل العمميلمتغير 

 :يبينان ذلك( 8.4)و( 7.4)والجدوّلن . المؤىل العممي الفروق تبعًا لمتغير

ستجابات مديري ومعممي ومرشدي المدارس في الحسابية واالنحرافات المعيارية ال المتوسطات(: 7.4)جدول 

 تبعًا المؤىل العممي العميا االساسية المرحمة طمبة لدى التنمر درجةفي محافظة رام اهلل والبيرة 

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد  المستوى   لمتغيرا

 التنمر الجسدي
 0.304 1.90 67 دبموم

 0.312 2.10 238 بكالوريوس

 0.339 1.99 55 ماجستير فأعمى  

 
 التنمر االجتماعي

 

 0.341 1.79 67 دبموم

 0.313 1.97 238 بكالوريوس

 0.329 1.85 55 ماجستير فأعمى  

 التنمر النفسي
 0.320 1.83 67 دبموم

 0.302 2.00 238 بكالوريوس

 0.357 1.90 55 ماجستير فأعمى  

 الدرجة الكمية
 0.272 1.84 67 دبموم

 0.271 2.02 238 بكالوريوس

 0.299 1.91 55 ماجستير فأعمى  

 

وجود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجل معرفة إن ( 7.4)يتضح من خالل الجدول 

ي كانت ىذه الفروق قد وصمت لمستوى الدّللة اإلحصائية استخدام اختبار تحميل التباين األحاد

(One-Way ANOVA)،  يوضح ذلك( 8.4)والجدول: 
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لدى طمبة المرحمة  التنمرعمى الدرجة الكمية والمجاالت الفرعية لمقياس  نتائج تحميل التباين األحادي :(8.4)جدول 
تبعًا لمتغير المؤىل  األساسية العميا من وجية نظر مديري ومعممي ومرشدي المدارس في محافظة رام اهلل والبيرة

 لعمميا

مجموع مصدر التباين  
المربعات 

درجات 
الحرية 

" ف"متوسط االنحراف 
المحسوبة  

مستوى 
الداللة  

التنمر 
 الجسدي

 0.000* 10.461 1.037 2 2.074 بين المجموعات

   0.099 357 35.384 داخل المجموعات

    359 37.458 المجموع

التنمر 
 االجتماعي

 0.000* 9.495 0.975 2 1.950 بين المجموعات

   0.103 357 36.667 داخل المجموعات

    359 38.618 المجموع

التنمر 
 النفسي

 0.000* 8.184 0.808 2 1.615 بين المجموعات

   0.099 357 35.227 داخل المجموعات

    359 36.843 المجموع

 الدرجة الكمية
 0.000* 12.315 0.934 2 1.868 بين المجموعات

   0.076 357 27.080 موعاتداخل المج

    359 28.948 المجموع

 (≤0.05)عند مستوى الداللة  دال إحصائياً *

أنو توجد فروق ذات دّللة إحصائية عند مستوى  (8.4)ّلحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول ي

تنمر لدى بين متوسطات استجابات مديري ومعممي ومرشدي المدارس في درجة ال( α≤ 0.05)الدّللة

طمبة المرحمة األساسية العميا في مدارس رام اهلل والبيرة تعزى لمتغير المؤىل العممي، وذلك عمى جميع 

وجميع ىذه ( 0.000)المجاّلت والدرجة الكمية، فقد تراوحت مستوى الدّللة اإلحصائية عمييا ما بين 

نتيجة إلى رفض الفرضية وتشير ىذه ال( α≤ 0.05)القيم أصغر من مستوى الدّللة اإلحصائية 

الصفرية المتعمقة بمتغير المؤىل العممي، وىذا يعني أن متغير المؤىل العممي يؤثر في درجة التنمر 

 .لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في مدارس رام اهلل والبيرة
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أفراد الدراسة عمى لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات  (LSD)نتائج اختبار(: 9.4)جدول 

 .مقياس التنمر تبعًا لمتغير المؤىل العممي

 ماجستير فأعمى   بكالوريوس دبموم المتوسطالمستوى   

التنمر 
 الجسدي

  0.19 -*  1.90 دبموم

 0.10*   2.10 بكالوريوس

    1.99 ماجستير فأعمى  

التنمر 
 االجتماعي

  0.18 -*  1.79 دبموم

 0.12*   1.97 بكالوريوس

    1.85 ماجستير فأعمى  

التنمر 
 النفسي

  0.17 -*  1.83 دبموم

 0.9*   2.00 بكالوريوس

    1.90 ماجستير فأعمى  

 الدرجة الكمية
 0.11* 0.18 -*   1.84 دبموم

    2.02 بكالوريوس

    1.91 ماجستير فأعمى  

 (≤0.05)عند مستوى الداللة  دال إحصائياً *

وجود فروق ذات دّللة إحصائية في في ( 9.4) خالل البيانات الواردة في الجدولونالحظ من 

استجابات مديري ومعممي ومرشدي المدارس في درجة التنمر لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في 

فقد كانت الفروق لصالح فئة البكالوريوس مقارنة  ،مدارس رام اهلل والبيرة تعزى لمتغير المؤىل العممي

وتشير ىذه النتيجة إلى أن استجابات فئة  ،فئة الدبموم والماجستير لكل المجاّلت والدرجة الكميةب

.  البكالوريوس كانت أعمى من الفئات األخرى
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 α)ّل توجد فروق ذات دّللة إحصائية عند مستوى الدّللة  :الفرضية الثالثةالنتائج المتعمقة ب 3.2.4

يري ومعممي ومرشدي المدارس في درجة التنمر لدى طمبة بين متوسطات استجابات مد (0.05 >

 .المرحمة األساسية العميا في مدارس رام اهلل والبيرة تعزى لمتغير سنوات الخبرة

ومن أجل فحص الفرضية الثالثة، استخرجت المتوسطات الحسابية واّلنحرافات المعيارية تبعًا 

لتعرف دّللة ( One-Way ANOVA)ين األحادي ، ومن ثم استخدم تحميل التباسنوات الخبرةلمتغير 

 :يبينان ذلك( 11.4)و( 10.4)والجدوّلن . سنوات الخبرة الفروق تبعًا لمتغير

ستجابات مديري ومعممي ومرشدي المدارس في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال(: 10.4)جدول 

 تبعًا سنوات الخبرة  العميا االساسية رحمةالم طمبة لدى التنمر درجةفي محافظة رام اهلل والبيرة 

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد  المستوى   لمتغيرا

 التنمر الجسدي
 0.310 2.04 129 سنوات            5أقل منة 

 0.323 2.08 152 سنوات          10أقل من -سنوات 5من 

 0.337 1.98 79 سنوات فأكثر10

التنمر 
 ياالجتماع

 0.350 1.89 129 سنوات            5أقل منة 

 0.316 1.97 152 سنوات          10أقل من -سنوات 5من 

 0.296 1.85 79 سنوات فأكثر10

 التنمر النفسي
 0.317 1.94 129 سنوات            5أقل منة 

 0.324 1.99 152 سنوات          10أقل من -سنوات 5من 

 0.315 1.91 79 سنوات فأكثر10

 الدرجة الكمية
 0.285 1.96 129 سنوات            5أقل منة 

 0.281 2.01 152 سنوات          10أقل من -سنوات 5من 

 0.280 1.91 79 سنوات فأكثر10

 

وجود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجل معرفة إن ( 10.4)يتضح من خالل الجدول 

مستوى الدّللة اإلحصائية استخدام اختبار تحميل التباين األحادي كانت ىذه الفروق قد وصمت ل

(One-Way ANOVA)،  يوضح ذلك( 11.4)والجدول: 
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لدى طمبة  التنمرعمى الدرجة الكمية والمجاالت الفرعية لمقياس  نتائج تحميل التباين األحادي :(11.4)جدول 

تبعًا لمتغير  دي المدارس في محافظة رام اهلل والبيرةالمرحمة األساسية العميا من وجية نظر مديري ومعممي ومرش

 سنوات الخبرة 

مجموع مصدر التباين  
المربعات 

درجات 
الحرية 

" ف"متوسط االنحراف 
المحسوبة  

مستوى 
الداللة  

التنمر 
 الجسدي

 0.095 2.373 0.246 2 0.491 بين المجموعات

   0.104 357 36.966 داخل المجموعات

    359 37.458 المجموع

التنمر 
 االجتماعي

 0.010* 4.668 0.492 2 0.984 بين المجموعات

   0.105 357 37.634 داخل المجموعات

    359 38.618 المجموع

التنمر 
 النفسي

 0.164 1.815 0.185 2 0.371 بين المجموعات

   0.102 357 36.472 داخل المجموعات

    359 36.843 المجموع

 يةالدرجة الكل
 0.027* 3.664 0.291 2 0.582 بين المجموعات

   0.079 357 28.366 داخل المجموعات

    359 28.948 المجموع

 (≤0.05)عند مستوى الداللة  دال إحصائياً *

( 0.095)أن مستوى الدّللة لمتنمر الجسدي كان  (11.4) من خالل البيانات الواردة في الجدوليالحظ 

ّل توجد فروق  أذا، (0.05) كبر من قيمة مستوى الدّللةأوىذه القيم (  0.164)والتنر النفسي كان 

بين المتوسطات الحسابية ّلستجابات مديري ( α≤ 0.05)ذات دّللة إحصائية عند مستوى الدّللة 

ومعممي ومرشدي المدراس في درجة التنمر لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في مدارس رام اهلل 

َحشٕر ٌزي الىخٕجت إلّ قبُل الفرضٕت الصفرٔت المخعلقت بمخغٕر   لمتغير سنوات الخبرةـ، والبيرة تعزى

 .سىُاث الخبرة فٓ مجالٓ الخىمر الجسذْ َالىفسٓ

حصائية عند مستوى الدّللة إنو توجد فروق ذات دّللة أ( 11.4)من خالل بيانات الجدول يتضح كما 

(0.05 ≥α )ات مديري ومعممي ومرشدي المدارس في درجة التنمر بين المتوسطات الحسابية ّلستجاب
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ساسية العميا في مدارس رام اهلل والبيرة تعزى لمتغير سنوات الخبرة في مجال لدى طمبة المرحمة األ

وىذه القيم  ،(0.027)عند مستوى الدّللة  والدرجة الكمية (0.010) الدّللةعند مستوى  التنمر اّلجتماعي

ة صللى رفض الفرضية الصفرية المتإوتشير ىذه النتيجة  ،(0.05)ّللة أصغر من قيمة مستوى الد

 .بمتغير سنوات الخبرة في مجال التنمر اّلجتماعي والدرجة الكمية

ولتحديد مصدر الفروق بين المتوسطات الحسابية لمدرجة الكمية والمجاّلت الفرعية لمقياس التنمر تبعًا 

   .يوضح ذلك( 12.4)والجدول  ،لممقارنات البعدية (LSD)لمتغير سنوات الخبرة، جرى استخدام 

لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة عمى  (LSD)نتائج اختبار(: 12.4)جدول 

 مقياس التنمر تبعًا لمتغير سنوات الخبرة

أقل  -سنوات 5من  سنوات            5أقل منة  المتوسطالمستوى   
 ت          سنوا10من

 سنوات فأكثر10

التنمر 
 االجتماعي

  0.80 -*  1.89 سنوات            5أقل منة 

أقل  -سنوات 5من 
 سنوات          10من

1.97   *0.13 

    1.85 سنوات فأكثر10

الدرجة 
 الكمية

    1.96 سنوات            5أقل منة 

أقل  -سنوات 5من 
 سنوات          10من

2.01   *0.11 

    1.91 سنوات فأكثر10

 (≤0.05)عند مستوى الداللة  دال إحصائياً *

وجود فروق ذات دّللة إحصائية في في ( 12.4) ونالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول

استجابات مديري ومعممي ومرشدي المدارس في درجة التنمر لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في 

 أقل -سنوات 5 من)فقد كانت الفروق لصالح فئة  ، والبيرة تعزى لمتغير سنوات الخبرةمدارس رام اهلل

لكل المجاّلت والدرجة الكمية ( فأكثر سنوات10)وفئة (  سنوات 5 منة أقل)مقارنة بفئة ( سنوات10من

 كانت أعمى من الفئات(  سنوات10من أقل -سنوات 5 من)وتشير ىذه النتيجة إلى أن استجابات فئة 

 .األخرى
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 α)ّل توجد فروق ذات دّللة إحصائية عند مستوى الدّللة  :الفرضية الرابعةالنتائج المتعمقة ب 4.2.4

بين متوسطات استجابات مديري ومعممي ومرشدي المدارس في درجة التنمر لدى طمبة  (0.05 >

 .ظيفيالمرحمة األساسية العميا في مدارس رام اهلل والبيرة تعزى لمتغير المسمى الو

ومن أجل فحص الفرضية الرابعة، استخرجت المتوسطات الحسابية واّلنحرافات المعيارية تبعًا 

لتعرف ( One-Way ANOVA)، ومن ثم استخدم تحميل التباين األحادي المسمى الوظيفيلمتغير 

 :يبينان ذلك( 14.4)و( 13.4)والجدوّلن . المسمى الوظيفي دّللة الفروق تبعًا لمتغير

ستجابات مديري ومعممي ومرشدي المدارس في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال(: 13.4)جدول 

 تبعًا المسمى الوظيفي العميا ساسيةاأل المرحمة طمبة لدى التنمر درجةفي محافظة رام اهلل والبيرة 

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد  المستوى   لمتغيرا

 التنمر الجسدي
 0.318 2.06 320 يعهى 

 0.349 1.76 20 يدٍر

 0.244 2.08 20 يرشد

التنمر 
 االجتماعي

 0.328 1.93 320 يعهى 

 0.340 1.80 20 يدٍر

 0.284 1.82 20 يرشد

 التنمر النفسي
 0.319 1.97 320 يعهى 

 0.317 1.77 20 يدٍر

 0.251 1.80 20 يرشد

 الدرجة الكمية
 0.283 1.99 320 يعهى 

 0.299 1.78 20 يدٍر

 0.200 1.90 20 يرشد

 

وجود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجل معرفة إن ( 13.4)يتضح من خالل الجدول 

-One)كانت ىذه الفروق قد وصمت لمستوى الدّللة اإلحصائية استخدم اختبار تحميل التباين األحادي 

Way ANOVA)،  يوضح ذلك( 14.4)والجدول: 
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لدى طمبة  التنمرعمى الدرجة الكمية والمجاالت الفرعية لمقياس  نتائج تحميل التباين األحادي :(14.4)جدول 

تبعًا لمتغير  المرحمة األساسية العميا من وجية نظر مديري ومعممي ومرشدي المدارس في محافظة رام اهلل والبيرة

 المسمى الوظيفي 

مجموع مصدر التباين  
المربعات 

درجات 
الحرية 

" ف"متوسط االنحراف 
المحسوبة  

مستوى 
الداللة  

التنمر 
 الجسدي

 0.000* 8.596 0.860 2 1.721 بين المجموعات

   0.100 357 35.737 داخل المجموعات

    359 37.458 المجموع

التنمر 
 االجتماعي

 0.104 2.276 0.243 2 0.486 بين المجموعات

   0.107 357 38.132 داخل المجموعات

    359 38.618 المجموع

التنمر 
 النفسي

 0.002* 6.186 0.617 2 1.234 بين المجموعات

   0.100 357 35.609 داخل المجموعات

    359 36.843 المجموع

 الدرجة الكمية

 0.003* 5.887 0.462 2 0.924 بين المجموعات

   0.078 357 28.024 داخل المجموعات

    359 28.948 المجموع

  (≤0.05)عند مستوى الداللة  دال إحصائياً *

بين  (α≤ 0.05)حصائية عند مستوى الدّللة إفروق ذات دّللة  وجود( 14.4)يتبين من الجدول 

المتوسطات الحسابية ّلستجابات مديري ومعممي ومرشدي المدارس في درجة التنمر لدى طمبة 

في مجال التنمر  المسمى الوظيفيتعزى لمتغير ساسية العميا في مدارس رام اهلل والبيرة المرحمة األ

وىذه  (0.003 -0.000)فقد تراوحت قيم مستوى الدّللة عمييا ما بين  ؛والدرجة الكمية الجسدي والنفسي

لى رفض الفرضية الصفرية المتعمقة إوتشير ىذه النتيجة  (0.05)القيم أصغر من قيمة مستوى الدّللة 

 .والدرجة الكمية الجسدي والنفسيالتنمر في مجال  المسمى الوظيفيبمتغير 
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أنو ّل توجد فروق ذات دّللة إحصائية عند ( 14.4)ونالحظ من خالل البيانات الواردة في الجدول

بين المتوسطات الحسابية ّلستجابات مديري ومعممي ومرشدي المدراس في ( α≤ 0.05)مستوى الدّللة 

ا في مدارس رام اهلل والبيرة تعزى لمتغير المسمى درجة التنمر لدى طمبة المرحمة األساسية العمي

كبر من أ ةوىذه القيم (0.104)الوظيفي، في مجال التنمر اّلجتماعي فقد كانت قيمة مستوى الدّللة 

َحشٕر ٌزي الىخٕجت إلّ قبُل الفرضٕت الصفرٔت المخصلت بمخغٕر المسمّ  (0.05) قيمة مستوى الدّللة

 .ماعٓالُظٕفٓ فٓ مجال الخىمر االجج

ولمكشف عن مصدر الفروق بين المتوسطات الحسابية لمدرجة الكمية والمجاّلت الفرعية 

مقارنات البعدية والجدول لل (LSD)الوظيفي، اسُتخدم اختبار  المسمى لمقياس التنمر تبعًا لمتغير

   يوضح ذلك( 15.4)

سابية الستجابات أفراد الدراسة عمى لممقارنات البعدية بين المتوسطات الح (LSD)نتائج اختبار( 15.4)جدول 
 مقياس التنمر تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي

 مرشد مدير معممالمتوسط المستوى   

 التنمر الجسدي

  0.30*  2.06معمم  
 0.30 -*    1.76مدير 
    2.08مرشد 

التنمر النفسي 
 0.17* 0.20*  1.97معمم  
    1.77مدير 
    1.80مرشد 

 الكمية الدرجة

  0.21*  1.99معمم  
    1.78مدير 
    1.90مرشد 

 (≤0.05)عند مستوى الداللة  دال إحصائياً *

وجود فروق ذات دّللة إحصائية في استجابات مديري ومعممي ومرشدي ( 15.4)يتبين من الجدول 

والبيرة تعزى لمتغير المدارس في درجة التنمر لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في مدارس رام اهلل 
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في مجال التنمر الجسدي عند مقارنتو مع ( المعمم)المسمى الوظيفي؛  فقد كانت الفروق لصالح فئة 

فئة المدير، ونالحظ أنو كان لصالح المرشد عند مقارنتو بفئة المدير، ونالحظ أيضا أن النتيجة كانت 

.  لصالح المعمم في مجال التنمر الجسدي والدرجة الكمية

 

ّل توجد فروق ذات دّللة إحصائية عند مستوى الدّللة  :الفرضية الخامسةالنتائج المتعمقة ب 5.2.4

(α < 0.05)  بين متوسطات استجابات معممي ومديري ومرشدي المدارس في استخداميم ّلستراتيجيات

 .لمتغير الجنس التعامل مع التنمر لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في مدارس رام اهلل والبيرة تعزى

 مستقمتينلمجموعتين ( ت) استخدم اختبار الجنس، لمتغير ومن أجل تحديد الفروق تبعاً 

(Independent t-test)،  تبين ذلك( 16.4)ونتائج الجدول:  

بين متوسطات استجابات مديري ومعممي ومرشدي المدارس في لداللة الفروق ( ت)نتائج اختبار  :(16.4)الجدول 

ستراتيجيات التعامل مع التنمر لدى طمبة المرحمة االساسية العميا في مدارس رام اهلل والبيرة تعزى استخداميم ال

 لمتغير الجنس

مستوى الداللة  (ت)قيمة  االنحراف المتوسط العدد العملالمتغير 
 0.016* 2.416 0.555 2.49 144ذكر االستراتيجية الوقائية  

   0.580 2.34 216أنثى 

ية التمميحات استراتيج
غير المفظية 

 0.097 1.666 0.546 2.31 144ذكر 

   0.583 2.20 216أنثى 

استراتيجية النظام 
التأكيدي 

 0.823 0.224- 0.566 2.21 144ذكر 

   0.584 2.22 216أنثى 

 0.047* 1.993- 0.647 2.19 144ذكر استراتيجية التدعيم 

   0.630 2.32 216أنثى 

لوك استراتيجية الس
الضاغط أو المسيطر 

 0.469 0.725- 0.591 2.01 144ذكر 

   0.595 2.06 216أنثى 

 0.647 0.458 0.678 1.96 144ذكر استراتيجية العقاب 

   0.643 1.93 216أنثى 
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استراتيجية التركيز 
عمى الفرد 

 1.000 0.000 0.653 2.08 144ذكر 

   0.627 2.08 216أنثى 

 استراتيجية دينامية
الجماعة 

 0.348 0.940- 0.587 2.18 144ذكر 

   0.600 2.24 216أنثى 

استراتيجية التجاىل او 
االىمال 

 0.755 0.312- 0.641 1.97 144ذكر 

   0.606 1.99 216أنثى 

 (≤0.05)عند مستوى الداللة  دال إحصائياً *

بين متوسط ( ≤0.05)لدّللة وجود فروق ذات دّللة إحصائية عند مستوى ا( 16.4)يتبين من الجدول 

والبيرة في استخدام استراتيجيات  استجابات مديري ومعممي ومرشدي المدارس في مدارس رام اهلل

وجاءت  (0.016)التعامل مع التنمر تعزى لمتغير الجنس في ّلستخدام اّلستراتيجية الوقائية بمتوسط 

ءت لصالح الذكور، وىذه القيم أصغر من وجا (0.047) لصالح الذكور واستراتيجية التدعيم  بمتوسط 

وتشير ىذه النتيجة إلى رفض الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير الجنس  (0.05) مستوى الدّللة

 لالستراتيجية الوقائية والتمميحات غير المفظية،

كل  ستراتيجياتعدم وجود فروق ذات دّللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس في استخدام ايتضح كما 

، المسيطر أو الضاغط السموك استراتيجيةاستراتيجيات التمميحات غير المفظية، , التأكيدي لنظامامن 

 التجاىل استراتيجية، الجماعة دينامية استراتيجية،  الفرد عمى التركيز استراتيجية، العقاب استراتيجية

ه القيم أكبر من مستوى وىذ( 1.000 -0.823)، فقد تراوحت قيم مستوى الدّللة عمييا ما بينىمالاإل وأ

. وتشير ىذه النتيجة إلى قبول الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير الجنس ( 0.05)الدّللة 

 

ّل توجد فروق ذات دّللة إحصائية عند مستوى الدّللة  :الفرضية السادسةالنتائج المتعمقة ب 6.2.4

(α < 0.05) ي استخداميم ّلستراتيجيات بين متوسطات استجابات معممي ومديري ومرشدي المدارس ف
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التعامل مع التنمر لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في مدارس رام اهلل والبيرة تعزى لمتغير المؤىل 

 .العممي

ومن أجل فحص الفرضية السادسة، استخرجت المتوسطات الحسابية واّلنحرافات المعيارية 

لتعرف ( One-Way ANOVA)لتباين األحادي ، ومن ثم استخدم تحميل االمؤىل العمميتبعًا لمتغير 

 :يبينان ذلك( 18.4)و( 17.4)والجدوّلن . المؤىل العممي دّللة الفروق تبعًا لمتغير

ستجابات مديري ومعممي ومرشدي المدارس في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال(: 17.4)جدول 

 لمتغير بعاً ت العميا االساسية المرحمة طمبة لدى التنمر مع التعامل ستراتيجياتا استخدام فيمحافظة رام اهلل والبيرة 

 المؤىل العممي

االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد  المستوى  المتغير 

 االستراتَجَة انوقائَة

 0.580 2.24 67 دبهوو

 0.574 2.42 238 بكانورٍوس

 0.540 2.49 55 ياجستَر فأعهي  

يَحات استراتَجَة انتم

 غَر انهفظَة

 0.616 2.12 67 دبهوو

 0.574 2.28 238 بكانورٍوس

 0.470 2.24 55 ياجستَر فأعهي  

استراتَجَة اننظاو 

انتأكَدً 

 0.625 2.06 67 دبهوو

 0.565 2.23 238 بكانورٍوس

 0.522 2.36 55 ياجستَر فأعهي  

استراتَجَة انتدعَى 

 0.695 2.18 67 دبهوو

 0.610 2.30 238 بكانورٍوس

 0.693 2.24 55 ياجستَر فأعهي  

استراتَجَة انسهوك 

 انضاغط أو انًسَطر

 0.639 1.99 67 دبهوو

 0.579 2.04 238 بكانورٍوس

 0.599 2.11 55 ياجستَر فأعهي  

 استراتَجَة انعقاب

 0.673 1.82 67 دبهوو

 0.655 1.97 238 بكانورٍوس

 0.637 1.96 55 ياجستَر فأعهي  

استراتَجَة انتركَز عهي 

 انفرد

 0.615 1.99 67 دبهوو

 0.646 2.10 238 بكانورٍوس

 0.621 2.15 55 ياجستَر فأعهي  

استراتَجَة دٍنايَة 

 انجًاعة

 0.616 2.21 67 دبهوو

 0.587 2.20 238 بكانورٍوس

 0.605 2.31 55 ياجستَر فأعهي  

استراتَجَة انتجاهم او 

 االهًال

 0.602 1.97 67 ودبهو

 0.629 1.97 238 بكانورٍوس

 0.609 2.00 55 ياجستَر فأعهي  
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وجود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجل معرفة إن ( 17.4)يتضح من خالل الجدول 

كانت ىذه الفروق قد وصمت لمستوى الدّللة اإلحصائية جرى استخدام اختبار تحميل التباين األحادي 

(One-Way ANOVA)،  يوضح ذلك( 18.4)والجدول: 

ستجابات مديري ومعممي ومرشدي المدارس في محافظة رام اهلل ال نتائج تحميل التباين األحادي :(18.4)جدول 

 المؤىل العممي لمتغير بعاً ت العميا االساسية المرحمة طمبة لدى التنمر مع التعامل ستراتيجياتوالبيرة عمى مقياس ا

 يجًوعيصدر انتباٍن  

انًربعات 

درجات 

انحرٍة 

يتوسط 

االنحراف 

" ف"

انًحسوبة  

يستوى 

اندالنة  

االستراتَجَة 

 انوقائَة

 0.030* 3.526 1.145 2 2.289 بٕه المجمُعاث

   0.325 357 115.908 داخل المجمُعاث
    359 118.197 المجمُع

استراتَجَة 

انتهًَحات غَر 

 انهفظَة

 0.120 2.137 0.689 2 1.378 بٕه المجمُعاث

   0.322 357 115.111 داخل المجمُعاث
    359 116.489 المجمُع

استراتَجَة 

اننظاو انتأكَدً 

 0.013* 4.398 1.432 2 2.864 بٕه المجمُعاث

   0.326 357 116.236 داخل المجمُعاث
    359 119.100 المجمُع

استراتَجَة 

انتدعَى 

 0.347 1.060 0.434 2 0.867 بٕه المجمُعاث

   0.409 357 145.997 داخل المجمُعاث
    359 146.864 المجمُع

استراتَجَة 

انسهوك انضاغط 

 أو انًسَطر

 0.518 0.659 0.232 2 0.465 بٕه المجمُعاث

   0.353 357 125.910 داخل المجمُعاث
    359 126.375 المجمُع

استراتَجَة 

 انعقاب

 0.265 1.333 0.573 2 1.146 بٕه المجمُعاث

   0.430 357 153.509 داخل المجمُعاث
    359 154.656 المجمُع

استراتَجَة 

انتركَز عهي 

 انفرد

 0.330 1.113 0.451 2 0.901 بٕه المجمُعاث

   0.405 357 144.599 داخل المجمُعاث
    359 145.500 المجمُع

استراتَجَة 

 دٍنايَة انجًاعة

 0.454 0.792 0.281 2 0.561 بٕه المجمُعاث

   0.354 357 126.539 داخل المجمُعاث
    359 127.100 المجمُع

استراتَجَة 

انتجاهم او 

 االهًال

 0.958 0.043 0.017 2 0.033 بٕه المجمُعاث

   0.386 357 137.789 داخل المجمُعاث
    359 137.822 المجمُع

 (≤0.05)عند مستوى الداللة  دال إحصائياً *
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ّلستجابات (≤0.05)حصائية عند مستوى الدّللة إفروق ذات دّللة وجود ( 18.4)تبين من الجدول ي

مديري ومعممي ومرشدي المدارس في محافظة رام اهلل والبيرة في استخدام استراتيجيات التعامل مع 

لوقائية بمتوسط المؤىل العممي لالستراتيجية ا ساسية العميا تبعًا لمتغيرالتنمر لدى طمبة المرحمة األ

( 0.05)وىذه القيم أصغر من مستوى الدّللة ( 0.013)واّلستراتيجية النظام التاكيدي بمتوسط ( 0.030)

وتشير ىذه النتيجة إلى رفض الفرضية الصفرية المتعمقة بمتغير المؤىل العممي لالستراتيجيتين الوقائية 

 .والنظام التأكيدي

حصائية عند إوجد فروق ذات دّللة تنو ّل أ( 18.4) الجدول نالحظ من خالل البيانات الواردة فيو

ّلستجابات مديري ومعممي ومرشدي المدارس في محافظة رام اهلل والبيرة (α≤ 0.05)مستوى الدّللة 

المؤىل  ساسية العميا تبعًا لمتغيرفي استخدام استراتيجيات التعامل مع التنمر لدى طمبة المرحمة األ

واستراتيجية السموك الضاغط أو  ،واستراتيجية التدعيم ،تمميحات غير المفظيةاستراتيجية الالعممي 

 ،واستراتيجية دينامية الجماعة ،واستراتيجية التركيز عمى الفرد  ،واستراتيجية العقاب ،المسيطر

وىذه  ،(0.958 -0.120) فقد تراوحت قيم مستوى الدّللة عمييا ما بين ؛ىمالو اإلأواستراتيجية التجاىل 

لى  قبول  الفرضيات الصفرية المتعمقة إوتشير ىذه النتيجة  ،(0.05)القيم أكبر من مستوى الدّللة 

 .بمتغير المؤىل العممي ليذه اّلستراتيجيات

الوقائية،  اّلستراتيجيةولتحديد مصدر الفروق بين المتوسطات الحسابية في كل من 

لممقارنات البعدية  (LSD)لعممي، جرى استخدام ا المؤىل لمتغير تبعاً  التأكيدي النظام استراتيجيةو

  . يوضح ذلك( 19.4)والجدول 

لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة في كل  (LSD)نتائج اختبار :(19.4)جدول 
  العممي المؤىل لمتغير تبعاً  التأكيدي النظام استراتيجيةالوقائية، و االستراتيجيةمن 

 ماجستير فأعمى   بكالوريوس دبموم المتوسطلمستوى  ا 
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 ستراتيجيةاال
 الوقائية

 0.25*- 0.18*-  2.24 دبموم

    2.42 بكالوريوس

    2.49 ماجستير فأعمى  

استراتيجية النظام 
 التأكيدي

 0.30*- 0.17*-  2.06 دبموم

    2.23 بكالوريوس

    2.36 ماجستير فأعمى  

 (≤0.05)عند مستوى الداللة  دال إحصائياً *

في ( ≤0.05))وجود فروق ذات دّللة إحصائية عند مستوى الدّللة  (19.4)يتبين من الجدول 

، (بكالوريوس)من جية وفئتي ( دبموم)اّلستراتيجية الوقائية تعزى لمتغير المؤىل العممي بين فئة 

. ستير فأعمىوماج بكالوريوس وجاءت الفروق لصالح فئتي, (فأعمى ماجستير)

 

 α)ّل توجد فروق ذات دّللة إحصائية عند مستوى الدّللة  :الفرضية السابعةالنتائج المتعمقة ب 7.2.4

بين متوسطات استجابات معممي ومديري ومرشدي المدارس في استخداميم ّلستراتيجيات  (0.05 >

 والبيرة تعزى لمتغير سنوات التعامل مع التنمر لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في مدارس رام اهلل

 .الخبرة

ومن أجل فحص الفرضية السابعة، استخرجت المتوسطات الحسابية واّلنحرافات المعيارية 

لتعّرف ( One-Way ANOVA)، ومن ثم استخدم تحميل التباين األحادي سنوات الخبرةتبعًا لمتغير 

: يبينان ذلك( 21.4)و (20.4)والجدوّلن . سنوات الخبرة دّللة الفروق تبعًا لمتغير

 

ستجابات مديري ومعممي ومرشدي المدارس في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال(: 20.4)جدول 
 لمتغير بعاً ت العميا االساسية المرحمة طمبة لدى التنمر مع التعامل ستراتيجياتا استخدام فيمحافظة رام اهلل والبيرة 

  الخبرة سنوات
االنحراف انًعَارً انًتوسط انحسابٌ  انعدد  ى  انًستوانًتغَر 

 االستراتَجَة انوقائَة
 0.586 2.32 129 سنوات            5أقم ينة 

 0.549 2.45 152 سنوات          10أقم ين -سنوات 5ين 
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 0.592 2.43 79 سنوات فأكثر10

استراتَجَة انتهًَحات غَر 

 انهفظَة

 0.574 2.19 129 سنوات            5أقم ينة 
 0.570 2.26 152 سنوات          10أقم ين -سنوات 5ين 

 0.563 2.30 79 سنوات فأكثر10

استراتَجَة اننظاو 

انتأكَدً 

 0.575 2.17 129 سنوات            5أقم ينة 
 0.579 2.20 152 سنوات          10أقم ين -سنوات 5ين 

 0.567 2.32 79 سنوات فأكثر10

ٍجَة انتدعَى استرات

 0.647 2.27 129 سنوات            5أقم ينة 
 0.626 2.21 152 سنوات          10أقم ين -سنوات 5ين 

 0.647 2.38 79 سنوات فأكثر10

استراتَجَة انسهوك انضاغط 

 أو انًسَطر

 0.599 2.02 129 سنوات            5أقم ينة 
 0.597 2.04 152 سنوات          10أقم ين -سنوات 5ين 

 0.582 2.09 79 سنوات فأكثر10

 استراتَجَة انعقاب

 0.619 1.99 129 سنوات            5أقم ينة 
 0.673 1.94 152 سنوات          10أقم ين -سنوات 5ين 

 0.681 1.85 79 سنوات فأكثر10

استراتَجَة انتركَز عهي 

 انفرد

 0.579 2.09 129 سنوات            5أقم ينة 
 0.671 2.03 152 سنوات          10أقم ين -سنوات 5ين 

 0.656 2.18 79 سنوات فأكثر10

استراتَجَة دٍنايَة 

 انجًاعة

 0.587 2.19 129 سنوات            5أقم ينة 
 0.614 2.16 152 سنوات          10أقم ين -سنوات 5ين 

 0.556 2.35 79 سنوات فأكثر10

اهم او استراتَجَة انتج

 االهًال

 0.606 1.98 129 سنوات            5أقم ينة 
 0.592 2.03 152 سنوات          10أقم ين -سنوات 5ين 

 0.686 1.87 79 سنوات فأكثر10

 

وجود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجل معرفة إن ( 20.4)يتضح من خالل الجدول 

لة اإلحصائية جرى استخدام اختبار تحميل التباين األحادي كانت ىذه الفروق قد وصمت لمستوى الدّل

(One-Way ANOVA)،  يوضح ذلك( 21.4)والجدول: 

 

 

ستجابات مديري ومعممي ومرشدي المدارس في محافظة رام اهلل ال نتائج تحميل التباين األحادي :(21.4)جدول 
 سنوات الخبرة لمتغير بعاً ت العميا االساسية رحمةالم طمبة لدى التنمر مع التعامل ستراتيجياتوالبيرة عمى مقياس ا

يجًوع يصدر انتباٍن  

انًربعات 

درجات 

انحرٍة 

يتوسط 

االنحراف 

" ف"

انًحسوبة  

يستوى 

اندالنة  

 0.143 1.958 0.641 2 1.282 بٕه المجمُعاثاالستراتَجَة 
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   0.327 357 116.915 داخل المجمُعاث انوقائَة
    359 118.197 المجمُع

استراتَجَة 

انتهًَحات غَر 

 انهفظَة

 0.379 973. 0.316 2 0.632 بٕه المجمُعاث

   0.325 357 115.857 داخل المجمُعاث
    359 116.489 المجمُع

استراتَجَة 

اننظاو انتأكَدً 

 0.195 1.642 0.543 2 1.086 بٕه المجمُعاث

   0.331 357 118.014 داخل المجمُعاث
    359 119.100 المجمُع

استراتَجَة 

انتدعَى 

 0.162 1.829 0.745 2 1.489 بٕه المجمُعاث

   0.407 357 145.375 داخل المجمُعاث
    359 146.864 المجمُع

استراتَجَة 

انسهوك انضاغط 

 أو انًسَطر

 0.689 372. 0.132 2 0.263 بٕه المجمُعاث

   0.353 357 126.112 داخل المجمُعاث
    359 126.375 المجمُع

استراتَجَة 

 انعقاب

 0.307 1.184 0.509 2 1.019 بٕه المجمُعاث

   0.430 357 153.637 داخل المجمُعاث
    359 154.656 المجمُع

استراتَجَة 

انتركَز عهي 

 انفرد

 0.227 1.488 0.601 2 1.203 بٕه المجمُعاث

   0.404 357 144.297 داخل المجمُعاث
    359 145.500 المجمُع

استراتَجَة 

 دٍنايَة انجًاعة

 0.061 2.826 0.990 2 1.981 بٕه المجمُعاث

   0.350 357 125.119 داخل المجمُعاث
    359 127.100 المجمُع

استراتَجَة 

انتجاهم او 

 االهًال

 0.179 1.729 0.661 2 1.322 بٕه المجمُعاث

   0.382 357 136.500 داخل المجمُعاث
    359 137.822 مُعالمج

 (≤0.05)عند مستوى الداللة  دال إحصائياً *

( α≤ 0.05)حصائية عند مستوى الدّللة إوجد فروق ذات دّللة ت ّل نوأ( 21.4)يتبين من الجدول 

مديري ومعممي ومرشدي المدارس في محافظة رام اهلل والبيرة في استخدام استراتيجيات  تّلستجابا

  .ساسية العميا تبعًا سنوات الخبرةطمبة المرحمة األ التعامل مع التنمر لدى

 

 α)ّل توجد فروق ذات دّللة إحصائية عند مستوى الدّللة  :الفرضية الثامنةالنتائج المتعمقة ب 8.2.4

بين متوسطات استجابات معممي ومديري ومرشدي المدارس في استخداميم ّلستراتيجيات  (0.05 >
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لمرحمة األساسية العميا في مدارس رام اهلل والبيرة تعزى المسمى التعامل مع التنمر لدى طمبة ا

 .الوظيفي

ومن أجل فحص الفرضية الثامنة، استخرجت المتوسطات الحسابية واّلنحرافات المعيارية تبعًا 

لتعرف ( One-Way ANOVA)، ومن ثم استخدم تحميل التباين األحادي المسمى الوظيفيلمتغير 

 :يبينان ذلك( 23.4)و( 22.4)والجدوّلن . المسمى الوظيفي تغيردّللة الفروق تبعًا لم

ستجابات مديري ومعممي ومرشدي المدارس في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال(: 22.4)جدول 
 لمتغير بعاً ت العميا االساسية المرحمة طمبة لدى التنمر مع التعامل ستراتيجياتا استخدام فيمحافظة رام اهلل والبيرة 

  الوظيفي المسمى
االنحراف انًعَارً انًتوسط انحسابٌ  انعدد  انًستوى  انًتغَر 

 الوقائية ستراتيجيةاال

 0.558 2.41 320 يعهى 

 0.587 2.35 20 يدٍر

 0.801 2.30 20 يرشد

استراتيجية التمميحات غير 
 المفظية

 0.565 2.25 320 يعهى 

 0.523 2.20 20 يدٍر

 0.696 2.20 20 يرشد

استراتيجية النظام التأكيدي 
 0.570 2.21 320 يعهى 

 0.489 2.15 20 يدٍر

 0.745 2.35 20 يرشد

استراتيجية التدعيم 
 0.642 2.25 320 يعهى 

 0.550 2.25 20 يدٍر

 0.587 2.65 20 يرشد

استراتيجية السموك الضاغط 
 أو المسيطر

 0.590 2.05 320 يعهى 

 0.605 2.05 20 يدٍر

 0.641 1.90 20 يرشد

 استراتيجية العقاب

 0.661 1.95 320 يعهى 

 0.696 1.80 20 يدٍر

 0.553 1.90 20 يرشد

استراتيجية التركيز عمى 
 الفرد

 0.642 2.07 320 يعهى 

 0.718 2.10 20 يدٍر

 0.444 2.25 20 يرشد

 استراتيجية دينامية الجماعة

 0.584 2.21 320 يعهى 

 0.786 2.25 20 ٍريد

 0.571 2.30 20 يرشد

استراتيجية التجاىل او 
 االىمال

 0.626 2.00 320 يعهى 

 0.553 1.90 20 يدٍر

 0.550 1.75 20 يرشد
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وجود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجل معرفة إن ( 22.4)يتضح من خالل الجدول  

ائية جرى استخدام اختبار تحميل التباين األحادي كانت ىذه الفروق قد وصمت لمستوى الدّللة اإلحص

(One-Way ANOVA)،  يوضح ذلك( 23.4)والجدول: 

ستجابات مديري ومعممي ومرشدي المدارس في محافظة رام اهلل ال نتائج تحميل التباين األحادي :(23.4)جدول 
  الوظيفي المسمى لمتغير بعاً ت العميا سيةاالسا المرحمة طمبة لدى التنمر مع التعامل ستراتيجياتوالبيرة عمى مقياس ا

يجًوع يصدر انتباٍن  

انًربعات 

درجات 

انحرٍة 

يتوسط 

االنحراف 

" ف"

انًحسوبة  

يستوى 

اندالنة  

االستراتَجَة 

 انوقائَة

 0.675 0.393 0.130 2 0.260 بٕه المجمُعاث

   0.330 357 117.938 داخل المجمُعاث
    359 118.197 المجمُع

اتَجَة استر

انتهًَحات غَر 

 انهفظَة

 0.873 0.136 0.044 2 0.089 بٕه المجمُعاث

   0.326 357 116.400 داخل المجمُعاث
    359 116.489 المجمُع

استراتَجَة 

اننظاو انتأكَدً 

 0.509 0.677 0.225 2 0.450 بٕه المجمُعاث

   0.332 357 118.650 داخل المجمُعاث
    359 119.100 المجمُع

استراتَجَة 

انتدعَى 

 0.023* 3.807 1.534 2 3.067 بٕه المجمُعاث

   0.403 357 143.797 داخل المجمُعاث
    359 146.864 المجمُع

استراتَجَة 

انسهوك انضاغط 

 أو انًسَطر

 0.548 0.602 0.213 2 0.425 بٕه المجمُعاث

   0.353 357 125.950 داخل المجمُعاث
    359 126.375 المجمُع

استراتَجَة 

 انعقاب

 0.591 0.527 0.228 2 0.456 بٕه المجمُعاث

   0.432 357 154.200 داخل المجمُعاث
    359 154.656 المجمُع

استراتَجَة 

انتركَز عهي 

 انفرد

 0.476 0.743 0.302 2 0.603 بٕه المجمُعاث

   0.406 357 144.897 داخل المجمُعاث
    359 145.500 المجمُع

استراتَجَة 

 دٍنايَة انجًاعة

 0.779 0.251 0.089 2 0.178 بٕه المجمُعاث

   0.356 357 126.922 داخل المجمُعاث
    359 127.100 المجمُع

استراتَجَة 

انتجاهم او 

 االهًال

 0.190 1.667 0.638 2 1.275 بٕه المجمُعاث

   0.382 357 136.547 داخل المجمُعاث
    359 137.822 المجمُع
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 (α≤ 0.05)  حصائية عند مستوى الدّللةإفروق ذات دّللة  وجود (23.4)يتبين من الجدول 

ّلستجابات مديري ومعممي ومرشدي المدارس في محافظة رام اهلل والبيرة في استخدام استراتيجيات 

استراتيجية التدعيم ي ساسية العميا تبعًا المسمى الوظيفالتعامل مع التنمر لدى طمبة المرحمة األ

لى رفض الفرضية إوتشير ىذه النتيجة  (0.05)وىذه القيم أصغر من مستوى الدّللة   (0.023)بمتوسط 

ونالحظ عدم وجود فروق ذات  الصفرية  المتعمقة بمتغير المسمى الوظيفي في ىذه اّلستراتيجيات،

باقي اّلستراتيجيات، ى الوظيفي في  المسمتعزى لمتغير  (α≤ 0.05)حصائية عند مستوى الدّللةإدّللة 

 (0.190_ 0.873)وىذه القيم تتراوج ما بين 

 لمتغير تبعاً  التدعيم استراتيجيةولمكشف عن موقع الفروق بين المتوسطات الحسابية في 

   :يوضح ذلك( 24.4)والجدول  (LSD)أقل فرق دال  الوظيفي، أجري اختبارالمسمى 

 كللممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة عمى  (LSD)نتائج اختبار(: 24.4)جدول 
 الوظيفي المسمى لمتغير التدعيم تبعاً  واستراتيجية التأكيدي، النظام استراتيجية من

 يرشد يدٍر يعهى المتوسطالمستوى   

استراتَجَة 

انتدعَى 

 *-0.40   2.25 يعهى 

 *-0.40   2.25 يدٍر

    2.65 يرشد

 (≤0.05)عند مستوى الداللة  دال إحصائياً *

 استراتيجيةفي  (α≤ 0.05)وجود فروق دّللة إحصائيًا عند مستوى الدّللة  (24.4)يتبين من الجدول 
كذلك وجود فروق بين فئة ( مرشد)وجاءت الفروق لصالح فئة ( مرشد)وفئة ( معمم)بين فئة التدعيم 

     (.مرشد)وق لصالح فئة وجاءت الفر( مرشد) وفئة  (مدير)
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 مناقشة الفرضية الثامنة 8.2.5

 توصيات الدراسة  3.5

 المصادر والمراجع 4.5

 المالحق 5.5

 

 الفصل الخامس

 تفسير النتائج ومناقشتيا

درجة التنمر بين تالميذ المرحمة ل مناقشة نتائج الدراسة التي ىدفت لتعرف ىذا الفص يتضمن

محافظة رام اهلل والبيرة واستراتيجياتيم  ومرشدي مدارسساسية العميا من وجية نظر مديري ومعممي األ

م، ومن أجل تحقيق ذلك جرى استخدام المنيج الوصفي الميداني، إذ جرى بناء أداتي بالتعامل معو

، وعولجت النتائج من خالل المعالجات (348)فقرة ُوّزعت عمى عينة قواميا  (54)ة المكونة من الدراس

وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ، قامت الباحثة . األحصائية المناسبة لكل سؤال وفرضية

دراج مجموعة من التوصيات بحسب ذلك وفيما يأتي مناقشة نتائج الدراسة : بمناقشتيا وا 

 

 النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسةمناقشة  1.5

ما درجة التنمر لدى طمبة المرحمة االساسية العميا من وجية نظر : السؤال األول ونصو 1.1.5

المدارس في محافظة رام اهلل والبيرة؟  مديري ومعممي ومرشدي
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ر عينة ساسية العميا من وجية نظطمبة المرحمة األ التنمر لدىأظيرت النتائج أن درجة 

ولى وجاء التنمر الجسدي بالمرتبة األ، (1.97)بمتوسط حسابي  كانت متوسطة لمدرجة الكمية ،الدراسة

 ،(1.95) ثم التنمر النفسي بمتوسط (2.04) بمتوسط حسابي من مجاّلت التنمر الواردة في الدراسة

 .(1.92)التنمر اّلجتماعي بمتوسط حسابي  وأخيراً 

كاألَلعاب اإللكترونية التي تعتمد  األَلعاب المنتشرة بين الطمبة يعةوقد يرجع السبب إلى طب

بشكل كبير عمى الضرب وممارسة العنف بحجة الدفاع عن النفس داخل المعبة، باإِلضافة الى وسائل 

اإِلعالم التي أحيانًا ّل تراعي ما تعرضو عمى الشاشات كأفالم اّلكشن المميئة بالمناظر العنيفة، وعدم 

ل لما يشاىده األوّلد من العوامل الرئيسية التي توثر في ىذا الجانب لدييم، عدا عن عامل ضبط األه

اّلحتالل واألحداث التي تزداد سوءًا يومًا تمو آخر وانعكاسيا عمى نفسية الطمبة، كما أن فئة المراىقين 

  .ىم من أكثر الفئات تأثرا بيذه المشاىد نظرًا لتقمب مشاعرىم وسرعة انفعاّلتيم

  (2013)ونديبيمما (2014)وقد اتفقت ىذه الدراسة في تناوليا التنمر الجسدي مع القحطاني

  .(2013)مرقة ودراسة (2014)تناوليا المجال النفسي مع دراسة القحطاني واتفقت في .(2012)ورومن

واختمفت مع بعض الدراسات في ترتيب أنواع التنمر، فقد كان التنمر الجسدي عمى سبيل 

،  والتنمر النفسي بالمرتبة األولى والجسدي باألخيرة (2016)ل  بالمرتبة الثالثة في دراسة جعيجعالمثا

 .كان التنمر الجسدي أول مرتبة( 2012)ورومن(2013)، ودراسة نديبيمما (2013)بدراسة مرقة

 وتفسر الباحثة ىذا التعارض باختالف البيئة في المحور الفمسطيني بشكل عام ومدينة رام اهلل

والبيرة بشكل خاص، الذي يزخر بكثير من التحديات، إضافة إلى اختالف المرحمة العمرية التي طبقت 

 .عمييا الدراسة
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، وتعّد ما في ما يخص التنمر اّلجتماعي فانفردت الدراسة بيذا المجال عن الدراسات السابقةأ

ية العميا بأبعادىا الثالث، وأن التنمر لى ظاىرة التنمر بين تالميذ المرحمة األساسع ىذه النتيجة تأكيداً 

 .اّلجتماعي يمارس بحكم تراجع القيم واألخالق عمى الصعيد المجتمعي عموماً 

 

 

ر لدى طمبة المرحمة استراتيجيات التعامل مع التنمّ  استخدام ما درجة: السؤال الثاني ونصو 2.1.5

قي محافظة رام اهلل والبيرة؟ المدارس  مديري ومعممي ومرشديساسية العميا من وجية نظر األ

ة الكمية ّلستراتيجيات التعامل مع التنمر كانت متوسطة بدرجة بينت النتائج أن الدرجلقد 

كانت و ؛(1.95-2.41)جابات عمى استراتيجيات التعامل مع التنمر تراوحت ما بيناإل نّ أو (2.16)

 ستراتيجية الوقائية بمتوسط حسابيولى اّلفي المرتبة األ تجاءقد و. فقرةٍب  لكلِّل  الدرجات متوسطةً 

. (1.95) خيرة بمتوسط حسابيواستراتيجية العقاب في المرتبة األ ،(2.41)

وظراً  (2.41)وبمتوسط حسابي  ،ولىالمرتبة األ في اّلستراتيجية الوقائية مجيء الباحثة وتفسر

دراكيم الضرر الذي إومدى ثار السمبية والخطيرة لظاىرة التنمر، الوعي لدى عينة الدراسة باآل لدرجة

 قوعبيدف تحصينيم قبل و بةلى توعية الطلإعضاء المدرسة أفيمجأ  ؛الضحية معاً بسيمحق بالمتنمر و

ثار التي ستمحق بيم وبالمجتمع المحيط عمى زيادة تبصيرىم باآلو ،الحدث وتزويدىم بالثقافة الكافية

درىم وقاية خير )عدة لدييم تنطمق من مقولة ، وكأن القاضحايا أممتنمرين  االمدى البعيد سواء كانو

 .(من قنطار عالج
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ريجيب و ىوباك ىذه الدراسة في تناوليا اّلستراتيجية الوقائية مع دراسة  نتائج اتفقتوقد 

،  (2014) ودراسة وونج (2008) وبيميتير ودراسة ّلد (2008)

عينة  فإّن ذلك ينّم عن إدراك، خيرةاحتمت المرتبة األالتي فيما يخص استراتيجية العقاب أّما 

ن الدراسة وأل ؛زمالئو مماأ بخاصةو عقابوضرار النفسية التي قد تمحق بالطالب عند الدراسة باأل

حذرين في طريقة  ان يكونوأعمى  يحرصون عضاءاأل فإنّ اسة مرحمة حّس  وىيعينة المراىقين  تناولت

جيا، فالعقاب سيكون لو ردة فعل عكسية من سموكيم داخل المدرسة وخار فيذلك سيؤثر  نّ أل ؛التعامل

 .، بل ربما لو آثار مدمرة وُتخِرُج األموَر عن إطارىا الصحيحوجية نظر العينة

في تناوليا العقاب كاستراتيجية غير مجدية مع دراسة عبد الكريم  واتفقت النتائج أيضاً 

الذي ( 2008)وبيميتر ، واختمفت في ذلك مع دراسة ّلد (2014) ودراسة وونج( 2012) وسماوي

يقول، إن العقاب من اّلستراتيجيات التي تجدي نفعا مع الطمبة، وقد يعود السبب إلى اختالف البيئة 

 .التي ُطبِّلقْت عمييا الدراسة، إضافًة إلى اختالف العينة وطبيعتيا ومعتقداتيا

اب ليس التي أظيرت أّن العق( 2007) واختمفت كذلك في ترتيب العقاب مع دراسة عواد

بالمرتبة األخيرة، وتفسيُر ذلك اختالف المسمى الوظيفي، فدراسة عواد اختصت بالمشرفين األكاديميين 

. في الجامعة

 

النتائج المتعمقة بالفرضيات مناقشة   2.5
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 > α)حصائية عن مستوى الداللة إال توجد فروق ذات داللة : اولى ونصوالفرضية األ 1.2.5

بات مديري ومعممي ومرشدي المدارس في درجة التتمر لدى طمبة بين متوسطات استجا( 0.05

. ساسية العميا في محافظة رام اهلل والبيرة تعزى لمتغير الجنسالمرحمة األ

 > α)حصائية عند مستوى الدّللة إه ّل توجد فروق ذات دّللة نّ ألى إتوصمت النتائج لقد 

لى قبول الفرضيات المتعمقة إذه النتيجة تعزى لمتغير الجنس في مجاّلت الدراسة وتشير ه( 0.05

نو ّل توجد فروق في في استجابة عينة الدراسة أي أ( الجسدي، النفسي، اّلجتماعي)بمجاّلت الدراسة

 .ناثعمى مجاّلت التنمر بين الذكور واإل

وتفسر ىذه النتيجة الى الواقع الحالي الذي تعيشة المدارس، فمم تعد مدارس الذكور مقتصرة 

ضاء ذكور، ومدارس اإلناث متقتصرة عمى أعضاء اناث، فبالتالي لم يعد ىناك فرق في عمى أع

وجيات النظر بين الجنسين بالنسبة ليذه الظاىرة، وخصوصا أن كال الجنسين يتعامموا مع نفس الفئات 

 .العمرية، ويواجيوا نفس المواقف والمشاكل المدرسية من الطمبة، ويتطمب منيم وضع الحمول

محمد  بحيث كانت الفروق لصالح اّلناث، ومع دراسة( 2016)الدراسة مع دراسة مثري اختمفت

 .وكانت لصالح الذكور( 2015)

 > α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : االفرضية الثانية ونصو 1.2.5

بة المرحمة بين متوسطات استجابات مديري ومعممي ومرشدي المدارس في التنمر لدى طل( 0.05

 .المؤىل العمميساسية العميا  في مدارس رام اهلل والبيرة  تعزى لمتغير األ

تعزى ( α < 0.05)حصائية عند مستوى الدّللة إفروق ذات دّللة  وجودلى إشارت النتائج فقد أ 

 فضترُ  ، ومن َثمّ لمتغير المؤىل العممي لمجال التنمر الجسدي والتنمر اّلجتماعي والتنمر النفسي



88 
 

ه توجد فروق في استجابات عينة الدراسة نّ أ يْ ؛ أالفرضية الصفرية المتعمقة بمجاّلت الدراسة الثالثة

 .، لصالح البكالوريوستيا تعزى لمتغير المؤىل العمميعمى مجاّل

جابتو إ يبنيفراد العينة، فكل شخص لى التنوع البيئي والثقافي ألإويرجع اختالف استجابات العينة 

 (مدينة_ قرية) محدودةبيئة ن الدراسة لم تقتصر عمى والمحيط الذي يتفاعل معو، وألحسب البيئة 

 تشكمتجابة كل فرد إكل شخص تتاثر استجابتو بما يراه وما يتعرض لو، ف نّ بمواصفات معينة، وأل

، وقد تفسر نتيجة أنيا لصالح البكالوريوس لسببين، اّلول ّلن ىذه ماموأحداث الماثمة ساس األأعمى 

الرتبة  الفئة ىي أكثر فئة اىتماما بالطمبة فالدبموم خبرتيم أقل والماجستير ينشغمون بُأمور ُأخرى بسبب

 .العممية العممية، فتختمف اىتمامتيم وربما تتغير أفكارىم وميوليم

 

 > α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثالثة ونصيا 3.2.5

توسطات استجابات مديري ومعممي ومرشدي الدارس في درجة التنمر لدى طمبة بين م( 0.05

 .المرحمة األساسية العميا في مدارس رام اهلل والببيرة تعزى لمتغير سنوات الخبرة

تعزى ( α < 0.05)وأوضحت النتائج أنو ّل توجد فروق ذات دّللة إحصائية عند مستوى الدّللة 

التنمر الجسدي والنفسي، ومن َثّم جرى قبول الفرضية الصفرية  لمتغير سنوات الخبرة في مجالي

المتعمقة بمجالي التنمر الجسدي والنفسي، إضافة إلى وجود فروق ذات دّللة إحصائية عند مستوى 

 .تعزى لمتغير سنوات الخبرة في مجال التنمر اّلجتماعي( α < 0.05)الدّللة 

الصادرة من الطالب الدالة عمى التنمر  لسموكاتمن الممكن تفسير تمك النتيجة عمى أساس أن ا

الظاىرة المباشرة التي تحدث أمام المعمم، فال فرق بين  سموكاتاالجسدي واالتنمر النفسي تتصف بال

الدالة عمى التنمر الجسدي والنفسي  لسموكاتمعمم ّل يزال جديدًا في مجال التدريس ومعمم أقدم منو؛ فا
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الدالة  لسموكاتىا عمى التحميل الذي يحتاج خبرة وممارسة لفيميا، كاتعتمد عمى المالحظة أكثر من

عمى التنمر اّلحتماعي الذي بينت الدراسة أنو يوجد فروق ذات دّللة إحصائية بين استجابات أفراد 

الدالة عمى ىذا النوع ( غير مباشرة _غير الظاىرة  زى السبب في ذلك إلى أن السموكاتالعينة، وقد يع

ان في اكتشاف مثل ىذا النوع ة والممارسة ىما العامالن الرئيس، ففي ىذه الحالة تكون الخبرمن التنمر

 .من التنمر

سنوات  5لممقارنات البعدية في مجال التنمر اّلجتماعي لصالح فئة من  (LSD)وجاءت نتائج اختبار 

أقل _ سنوات5ئة من سنوات، وعندما تم مقارنة ف 5سنوات عند مقارنتو مع فئة أقل من  10أقل من _ 

 .سنوات 10أقل من _ سنوات 5سنوات فأكثر جاءت النتيجة لصالح فئة من  10سنوات، وفئة  10من 

وتفسيُر ذلك، أن سنوات الخبرة تعد قاعدة تبنى عمييا كثيرًا من الخبرات الالحقة، وىي بدايات تتقاطع 

رحمة ّلحقة حين يتم تأسيس ذاتٍب مع كثير من ميمات وواجبات أخرى يقوم بيا أفراد العينة، ففي م

لمتنمر، ومع ازدياد الخبرة يعطي الفرد أىمية  لمتعامل مينية أكثر، تصبح القدرة المينية أكثر شخصية

أقل ليذه األعراض إما لكونو متقدما بالعمر يفرض احترامو عمى اآلخرين، أو أنو ينأى بنفسو، 

. ليتجاىل كثير من مشكالت الطمبة

 

 > α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالة : لرابعة ونصياالفرضة ا 4.2.5

بين متوسطات استجابات مديري ومعممي ومرشدي المدارس في درجة التنمر لدى طمبة ( 0.05

 .المرحمة األساسية العميا في مدارس رام اهلل والبيرة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي

تعزى ( α < 0.05)ذات دّللة إحصائية عند مستوى الدّلة وقد توصمت النتائج إلى وجود فروق 

لمتغير المسمى الوظيفي في مجالي التنمر الجسدي والتنمر النفسي والدرجة الكمية، أي أنو جرى 
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لصالح  LSDوجاءت نتائج اختبار  ،رفض الفرضية الصفري المتعمقة بمجالي التنمر الجسدي والنفسي

 .المعمم

كثر ىو أن المعمم أ: ببين األول ىو عدد المعممين في الدراسة، والثانيلس وقد تفسر ىذه النتيجة

ناوبة، ؛ فالجزء األكبر من دوامو يكون مع الطالب سواء داخل الحصة أم بوقت الملبةانخراطا مع الط

كبيرة، وتعاممو معيم  يكون أكثر من باقي األعضاء بالمدرسة  لذا فإّن مالحظتو لسموكات الطمبة

طمب ي ينشغل باألمور اإلدارية التي تخص المدرسة بشكل عام ومن المرشد الذي ّل يتكالمدير الذ

طوال فترة دوامو؛ إذ يحتاج أحيانا إلى الجموس بمكتبة ّلستقبال  عممو اّلندماج الكمي مع الطمبة

أّن المشاكل التي تحدث الحاّلت الفردية إلتمام بعض األعمال المنوطة بو، وينضاف إلى ذلك كمو؛ 

دي، فيو المصدر األول الذي يمجأ إليو يكون المعمم ىو الوجو األول الُمشاِىُد ليا والمتص ين الطمبةب

ويتوقف نجاُح المعمم في حّل إشكاّلت الطمبة عمى درجة اإلشكال نفسو، . لتواجده الدائم بينيم الطمبة

يقوم بالمجوء إلى المرشد عدا عن ذلك، فإّن المعمَم . وعمى ما لديو من صالحيات وما عنده من خبرات

الننفسي لمتعامل مع المشكمة، وقد تصل المشكمة إلى المدير إذا لم يستطع المرشد حميا، وىذا يفسر 

نتيجة الفرق في مجال التنمر الجسدي بين فئة المدير وفئة المرشد التي جاءت لصالح المرشد، 

 .ضافة إلى وجود المرشد بين الطمبة أكثر من المديرباإل

َأظٍرث  (2015) لفت الدراسة في تناوليا متغير المسمى الوظيفي مع دراسة الموسى وعطاريواخت

. أَوً ال حُجذ فرَق راث داللت احصائٕت حعزِ لمخغٕر المسمّ الُظٕفٓ

 

 > α)ال توجد فروق ذات اللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الخامسو ونصيا 5.2.5

عممي ومديري ومرشدي المدارس في استخداميم الستراتيجيات بين متوسطات استجابات م( 0.05
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التعامل مع التنمر لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في مدارس رام اهلل والبيرة تعزى لمتغير 

 .الجنس

تعزى ( α < 0.05)روق ذات دّللة إحصائية عند مستوى الدّللة فوقد أظيرت النتائج أنو ّل توجد 

 السموك استراتيجية، التدعيم استراتيجية، التأكيدي النظامكل من دام استراتيجية لمتغير الجنس في استخ

الجماعة،  دينامية الفرد، استراتيجية عمى التركيز استراتيجيةالعقاب،  استراتيجيةالمسيطر،  أو الضاغط

في مدارس التعامل مع التنمر لدى طمبة المرحمة األساسية العميا  ل فيىمااإل وأ التجاىل استراتيجية

 .ونالحظ وجود فروق في استراتيجيتي الوقائية والتمميحات غير المفظية. راهلل والبيرة

ربما تساوت استجابات عينة الدراسة في تدني المعرفة والتوظيف لمعظم اّلستراتيجيات التي تحتاج 

جع ىذه  لجيد وتخطيط َأو يكتفى باستراتيجيات أقل كمفة، ويسيل استخداميا مع الطمبة، وقد تر

النتيجة أيضًا إلى أنو ّل  فرق بين الذكر  واألنثى في التعميم والوعي الذي يقدم ليم فال يوجد اتجاىات 

خاصة لتعميم المعممين الذكور واتجاىات أخرى لممعممات اإلناث لمتعامل مع المشاكل التي يواجيونيا؛ 

ستراتيجية الوقائية والتمميحات غير فكال الجنسين حاصل عمى قاعدة بيانات موحدة، أما بالنسبة لال

المفظية فاختالف الجنس وطبيعة العقل والقناعة يختمف من ذكر ألنثى؛ فاإلناث يمجأن إلى حركات 

غير لفظية، كالنظرات وىز الرأس مثال والذكور يمجأون إلى الصراخ والكالم وىكذا ، لذا كان ىناك 

. يجيات التعامل مع المتنمرينفروق في استجاباتيم، من حيث استخداميم ّلسترات

 

 > α)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الفرضاية السادسة ونصيا 6.2.5

بين متوسطات استجابات معممي ومديري ومرشدي المدارس في استخداميم الستراتيجيات ( 0.05
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م اهلل والبيرة تعزى المؤىل التعامل مع التنمر لدى طمبة المرحمة االساسية العميا في مدارس را

 .العممي

تعزى لمتغير المؤىل ( (α < 0.05)أظيرت النتائج فروق ذات دّللة إحصائية عند مستوى الدّللة  

العممي في درجة استراتيجيتي الوقائية والنظام التأكيدي في التعامل مع التنمر وجاءت الفروق لصالح 

 . البكالوريوس والماجستير

جة ىو أن سنين الدراسة لمشخص قد تكسبة فارقا في تعمم اّلستراتيجيات؛ فالذي وتفسير ىذه النتي

حصل عميو خالل دراستو في سنتين يختمف عن الذي حصل عميو في أربع سنوات، وكذلك األمر عند 

فقد يرجع السبب في ذلك إلى أنو كمما درس الطالب أكثر كمما تعمم حصولو عمييا في أكثر من ذلك، 

جديدة أكثر، باإلضافة إلى تعميمو كيفية تطبيقيا، وأيضا زيادة قدرتو عمى ابتكار  استراتيجيات

استراتيجيات جديدة، بمعنى أن المؤىل األعمى يعطي قدرة أفضل في توظيف اّلستراتيجيات في 

. التعامل مع المتنمرين

 

 > α)اللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الد :الفرضية السابعة ونصيا 7.2.5

في استجابات مديري ومعممي ومرشدي المدارس في استخداميم الستراتيجيات التعامل مع  (0.05

 .سنوات الخبرةلمتغير  والبيرة تعزىمدارس رام اهلل  العميا فيساسية طمبة المرحمة األ التنمر لدى

تعزى ( (α < 0.05)فقد أظيرت النتائج أنو ّل يوجد فروق ذات دّللة إحصائية عند مستوى الدّللة 

 .لمتغير سنوات الخبرة في درجات استراتيجيات التعامل مع التنمر
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صحيح أن سنوات الخبرة والممارسة قد تمعب دورًا كبيرًا في تعّمِم الشخص كيفية التعامل مع المشاكل 

طور السموكية، ولكن الوعي واّلطالع ورؤية تجارب الغير وسيولة الوصول إلى المعمومة من خالل الت

اّللكتروني الحاصل تعّد من األمور التي قممت من احتمال أن تكون سنوات الخبرة ىي المحدد الوحيد 

مكاناتو، عدا عن الدورات وورش العمل التي تكسب الفرد  الذي من خاللو يحكم عمى قدرة الشخص وا 

. قدرات اخرى

 

 > α)ند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ع: الفرضية الثامنة ونصيا 8.2.5

في استجابات مديري ومعممي ومرشدي المدارس في استخداميم الستراتيجيات التعامل مع  (0.05

 .المسمى الوظيفيلمتغير  والبيرة تعزىمدارس رام اهلل  العميا فيساسية لدى طمبة المرحمة األ التنمر

تعزى  (α≤ 0.05)مستوى الدّللة حصائية عندإعدم وجود فروق ذات دّللة  فقد أشارت النتائج إلى

جميع استراتيجيات التعامل مع التنمر ما عدا استراتيجية التدعيم، التي المسمى الوظيفي في  لمتغير 

 .أظيرت النتائج وجود فروق وكانت الفروق لصالح المرشد

م مركزىم المعمم والمدير في بعض األحيان يمجآن إلى التيديد أو إلى الطرق األقل جيدًا ووقتًا بحك

التعميمي من ناحية ومن حيث األدوار المنوطة ليم من ناحية أخرى، بعكس المرشد الذي يتعامل مع 

حاّلت فردية يمكن لو استخدام استراتيجية التدعيم أكثر من المعمم والمدير، إذ يتعامل المرشد مع 

ذه مسؤولية المرشد، ليا ظروفيا المختمفة عن اآلخرين، باإلضافة الى أن ه المتنمر كحالة خاصة

فالمرشد يمتمك الميارات والقدرات الخاصة المميزة عن المعمم والمدير لمتعامل مع حاّلت التنمر بحكم 

. نخصصة في ىذا المجال
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 :التوصيات 3.5

 :توصي الدراسة باآلتي

 لتعامل المناسب مع المتنمرينأكثر ل المعممين والمديرين باستراتيجيات تطوير .1

تصاص لربط األنشطة التعميمية المطبقة عمى الطمبة باستراتيجيات تحد من العمل مع جيات اّلخ .2

 سموك التنمر بين الطمبة

، بإشتراك أكثر من مدرسة لتبادل الخبارت والتجارب عمل ورشات تدريبية لمتعامل مع المتنمرين .3

 .بينيم

عامل مع كل اعطاء محاضرات توعوية حول الظاىرة، باّلضافة الى اإلستراتيجيات المناسبة لمت .4

 .مشكمة

 

 :دراسات مقترحة

 إجراء المزيد من الدراسات حول ظاىرة التنمر عمى فئات عمرية وبيئات تعميمية مختمفة .1

 .إجراء دراسات تتناول التنمر في المدارس الخاصة ومقارنتيا بالمدارس الحكومية .2

 فئة العمريةإجراء دراسات عن واقع التنمر وسبل التدخل في مدارس الوكالة وعالقتيا بال .3

 .إعداد دراسات حول مدى فاعمية برامج ارشادية في خفض التنمر بين الطمبة .4

إعداد قائمة بالسموكات المرتبطة بالتنمر بحسب معايير محددة من جيات اّلختصاص بوزارة  .5

 ..التربة والتعميم

 .إعداد برامج إرشادية تقوم عمى خفض التنمر بين الطمبة .6
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 المالحق

ملحقكتابالتحكٌم(:1)الملحقرقم  

 بسمهللاالرحمنالرحٌم

المحترم.............حضرةاألستاذالدكتور  

 ،تحٌةطٌبةوبعد

تحكٌمأدواتالدارسة:الموضوع  

 

درجة التنمر لدى طمبة المرحمة االساسية العميا من وجية نظر مديري ": دارسة بعنوان راءب بإجيقوم الطال

استكماّل لنيل  ، وذلك" ومعممي ومرشدي المدارس في محافظة رام اهلل والبيرة واستراتيجياتيم بالتعامل معيم

جامعة القدس المفتوحة درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي من كمية الدارسات العميا في 

ت افأرجو التفضل بتحكيم فقر ونظر لما عرف عنكم من معرفة وسعة اطالع في مجال البحث والمنيجية البحثية،

ومجتمعيا، واإلفادة حول مناسبة كل منيا في قياس ما وضعت لقياسة ضمن بيئة الدارسة  أدوات الدارسة المرفقة،

 .ةودّللإلى وضوحيا وسالمتيا صياغة  ةإضاف
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 مع بالغ شكري وتقديري

 

شروق زياد: الباحثة  

 

 

 

 

(:2)الممحق رقم  

(: نسخة نيائية)   

 جايعة انقدس انًفتوحة
 كهَة اندراسات انعهَا

 برنايج اإلرشاد اننفسٌ وانتربوً
 استبانة  بعنوان

درحت التنور لدى طلبت الورحلت األساسيت العليا هن وجهت 

في هحافظت رام هللا  نظر هديري وهعلوي وهرشدي الودارس

.والبيرة واسترتيجياتهن بالتعاهل هعهن  

درجة التنمر لدى طمبة المرحمة األساسية العميا من : " تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان :السادةالمحترمٌن 

لك وذ"وجية نظر مديري ومعممي ومرشدي المدارس في محافظة رام اهلل والبيرة واستراتيجياتيم بالتعامل معيم

وتأمل  ارشاد نفسي وتربويّلستكمال الحصول عمى درجة الماجستير من جامعة القدس المفتوحة في تخصص 

الباحث منكم اإلجابة عن كافة  فقرات اّلستبانة بكل جديو عمما أن بياناتكم ستستخدم ألغراض البحث العممي 

  .فقط، وستعامل بسرية تامة
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 شاكرين لكم حسن تعاونكم

زيادشروق : الباحثة  

:في المربع الذي يتفق مع رأيك( _) يرجى وضع إشارة : المعمومات الشخصية :اوالَ   

انثى   .ذكر              ب.أ:الجنس  -1  

ماجستير فأعمى  -بكالوريس            ج-دبموم                 ب –أ : المؤىل العممي-2  

سنواتفأكثر10سنوات10اقلمن-سنوات5سنواتمن5اقلمنة:سنواتالخبرة-3  

معلممدٌرمرشد:المسمىالوظٌفً-4  

 

 القسم الثانً

 الرقم القفرة احٌانا دائمأ أبدا

التنمر الجسدي: المجال األول   

 1 ٌصرع الطلبة بعضهم أرضا   

الطلبة على بعضهم بأدوات حادةٌعتدي      2 

 3 ٌلوي الطلبة أٌدي بعضهم البعض   

 4 ٌحشر الطلبة بعضهم فً زاوٌة   

 5 ٌصفع الطلبة بعضهم على وجوه بعض   

 6 ٌلجأ الطلبة الى الضرب عند انزعاجهم من أحد   

 7 ٌستخدم الطلبة العنف للدفاع عن حقوقهم   

ض بالقوةٌعتدي الطلبة على أماكن بع     8 

 9 ٌدفع الطلبة بعضهم فً الطابور الصباحً   

 10 ٌضرب الطلبة بعضهم أثناء الشراء فً فترة االستراحة   

 11 ٌتدافع الطلبة عند الخروج من الصف   

 12 ٌفع الطلبة االخرٌن ألتفه األسباب   

ٌضرب الطلبة زمالئهم إن خسروا امامهم فً نشاط فً    
 معٌن

13 

ظر الطلبة بعضهم عند المغادرة للمشاجرةٌنت     14 

 15. ٌدفش الطلبة زمٌلهم الجدٌد لتخوٌفه   

التنمراالجتماعً: المجال الثانً  
 16 ٌتحدى الطلبة التعلٌمات القانونٌة بالمدرسة   

ٌتكلم الطلبة بصوت مرتفع لٌسببوا اإلزعاج داخل    
 المدرسة

17 

االخرٌنٌكتب الطلبة شعارات ٌشتم بها      18 
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 19 ٌكتب الطلبة عبارات سٌئة على الجدران   

 20 ٌلفق الطبة اشاعات سٌئة حول أحد الطلبة   

 21 ٌحرض الطلبة بعضهم على مقاطعة بعض   

 22 ٌخرب الطلبة سٌارة أحد أعضاء هٌئة التدرٌس   

 23 ٌشتم الطلبة المعلمٌن أثناء غٌابهم   

رسة عن قصدٌخرب الطلبة ممتلكات المد     24 

 25 ٌصر الطلبة على تكرار السلوك الغٌر مقبول اجتماعٌا   

 26 ٌسرق الطلبة ممتلكات المدرسة   

 27 ٌكلم الطلبة المعلم بطرٌقة سٌئة أمام الطلبة   

 28 ٌصرخ الطلبة بوجه المدٌر عند معاقبتهم   

 29 ٌحضر الطلبة أغراض ممنوعة الى المدرسة   

بة وٌنسبوا خطأهم لزمالء اضعف منهمٌخطئ الطل     .30 
التنمر النفسً: المجال الثالث  

 31 ٌتعمد الطلبة عدم مشاركو زمالئهم باألنشطةالصفٌة   

 32 ٌصرخ الطلبة بوجه بعضهم بهدف التخوٌف   

 33 ٌتجنب الطلبة زمٌلهم األقل منهم اقتصادٌا   

 
 

لمظهر ٌضاٌق الطلبة بعضهم بتعلٌقات ساخرة على ا  
 الخارجً كلون البشرة أو الوزن

34 

 35 ٌستفز الطلبة بعضهم للتشاجر معهم   

 36 ٌبصق الطلبة على زمالئهم عند الغضب   

 37 ٌقول الطلبة النكات بهدف السخرٌة من االخرٌن   

 38 ٌنادي الطالب بعضهم بألفاظ ٌكرهونها   

ف احراجهم ٌفشً الطلبة العالمات المتدنٌة لزمالئهم بهد     39 

ٌنظر الطلبة الى زمالئهم نظرة سخرٌة عندما ٌتكلم أثناء    
 الحصة

40 

 41 ٌشوش الطلبة على بعضهم أثناء التكلم بالحصة   

 42 ٌستهزء الطلبة من زمالئهم عند وقوعهم أرضا   

ٌتعامل الطلبة مع زمٌلهم الجدٌد بسخرٌة لقلة معرفته    
 بالمدرسة

43 

لبة زمٌلهم الجدٌد إلتمام أعمالهم المخربةٌستغل الط     44 

 45 ٌهدد الطلبة بعضهم بإنتظارهم أمام المدرسة لضربهم   
  

:القسم الثالث  

:مقياس اّلستراتيجيات المستخدة لمتعامل مع مشكمة التنمر  

في أدائو  األكاديميرف القواعد ومبادئ العمل واألداء التي يتبناىا المش ةمجموع: ىوعمما أن المقود باإلستراتيجية 
.في داخل قاعات المقاءاتافي سموكو اّلشر بو يتوسموا صلميامو وأدواره وتمثل طريقة مميزة لو أو نظاما خا  

                                                                         :أتيوتتحدد تمك اإلستراتيجيات التسع بما ي
                                                                                                                  

لغة التسامح بين الطمبة وتطوير مفيوم ايجابي لمطالب  الالزم إلتاحةوتتضمن توفير اليدوء : اّلستراتيجية الوقائية-1
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ّلل المواقف التي تظير اإلستيجان واإلستغراب يمكن استخداميا من خ: التمميحات غير المفظية استرتيجيات-2
جراء بعض الحركات الدالة عمى شئ معين يقتضي الحال التدخل من  اإليماءات التيستفيام عبر واّل تعكس ذلك وا 

 أجمو مثل ىز الرأس، تقطيب الحاجبين، تحديق البصر

كاديمي فييا ما يريد وبيغة واضحة بل يكرر ويقرركل من المدير والمعمم والمرشد األ: النظام التأكيدي استراتيجية-3
.الطالب، ويتجنب كل منيم النقاش واإلستماع لتبرير الدارس ذلك مرارا حتى يستجيب  

وتشمل المديح والثناء لمسموك المرغوب فيو وتقديم الحوافز المعنوية كإبداء اإلىتمام بو : التدعيم استراتيجية-4
 واإلبتسامة في وجيو

الموم والتوبيخ واستخدام ضغط المدير والمعمم والمرشد والتعبير عن  وتضم: المسيطرلوك الضاغط أو استراتيجية الس-5
.عدم الرضا  

جباره  استخدام: العقاب استراتيجية-6 القوة مع الطالب بفرض أمر عميو كأن يطالبو بالخروج من القاعة أو المكتب وا 
عتذارّلاعمى   

المقابمة لغرض تقديم اإلرشاد الفردي وتعميمو الميارات اإلجتماعية ومساعدتو  لالفرد وتشمالتركيز عمى  استراتيجية-7
.لية مفيدة في الدراسة والمذاكرة والتحدث معو خارج الغرفة الفية أو المدرسةآفي بناء   

م في العمل الجماعي والمناقشات الجماعية واستخدام معايير الجماعة لمتحك وتتضمن: الجماعةدينامية  استراتيجية-8
.السموك سواء من زمالء العمل أو الطمبة أنفسيم  

شعار الطالب أن ىذا السموك لن يجديو  اّلىتماماإلقالل من شأن السموك وعدم  اإلىمالالتجاىل أو  استراتيجية-9 بو وا 
.انفع  

ي المرحمة وفي ضوء ما سبق أرجو تحديد درجة استخدامك لكل استراتيجية من استراتيجيات التعامل مع المتنمرين ف
.األساسية العميا  

 الرقم اإلسترتٌجٌة دائما احٌانا أبدا
 االستراتٌجٌة الوقائٌة   

 
1 

 استراتٌجٌة التلمٌحات غٌر اللفظٌة   

 
2 

 استراتٌجٌة النظام التأكٌدي   

 
3 

 استرتٌجٌة التدعٌم   

 
4 

 استرتٌجٌة السلوك الضاغط أو المسٌطر   

 
5 

 6 استراتٌجٌة العقاب   
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 استراتٌجٌة التركٌز على الفرد   

 
7 

 استراتٌجٌة دٌنامٌة الجماعة   

 
8 

 استراتٌجٌة التجاهل او االهمال   

 
9 

 

 

 

 

 

 

(3)الملحقرقم.  

 النسخةاألولٌةلألداة

 مقٌاسالتنمر

 

 
 

 التعدٌل

مالئمةالصٌاغة
 اللغوٌة

مالئمالفقرة
 للمجال

مالئمةالفقرة
 للمقٌاس

 

 
 
 

 الفقرة

 
 
 

غٌر الرقم
 مالئمة

غٌر مالئمة
 مالئمة

  مالئمة
غٌر

 مالئمة

 
 مالئمة

التنمرالجسدي:1مجال          

 1 ٌصرع الطلبة بعضهم ارضاًا        
ٌتعرض الطلبة لبعض         

 بأدوات حادة
2 

ٌعرقل الطلبة بعضهم           3 

ٌلوي الطلبة اٌدي بعض          4 

عضهم فً ٌحشر الطلبة ب        
 زاوٌة

5 

ٌصفع الطلبة بعضهم على         
 وجوه بعض

6 

ٌلجأ الطلبة الى الضرب عند         
 انزعاجهم من احد

7 

ٌستخدم الطلبة العنف للدفاع         
 عن حقوقهم

8 

ٌستخدم الطلبة االٌدي عند         
 المشاجرة

9 

ٌتعدى الطلبة على أماكن          10 
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 بعض بالقوة

ٌستخدم الطلبة االلعاب         
العنٌفة حتى ٌكونو مستعدٌن 

 للدفاع عن انفسهم

11 

ٌدفع الطلبة بعضهم فً        
 الطابور الصباحً

12 

ٌضرب الطلبة بعضهم اثناء        
 الشراء فً االستراحة

13 

ٌستخدم الطلبة الضرب مع        
 من ٌعارضهم بالكالم

14 

روج ٌتدافع الطالب عند الخ       
 من الصف

15 

ٌصفع الطالب اآلخرٌن ألتفه        
 األسباب

16 

ٌضرب الطالب زمٌله ان        
 خسر أمامة فً نشاط معٌن

 
17 

ٌدفش الطلبة بعضهم أثناء        
 حصة الرٌاضة

18 

ٌنتظر الطلبة بعضهم عند        
 المغادرة للمشاجرة

19 

ٌدفش الطالب زمٌله الجدٌد        
 لتخوٌفه 

20 

التنمراالجتماعً:2مجال          

ٌدخل الطالب فً نقاشات        
 حادة مع من ٌخالفه الرأي

21 

ٌتحدى الطلبة التعلٌمات        
 القانونٌة بالمدرسة

22 

ٌتكلم الطلبة بصوت مرتفع         
لٌسبب االزعاج داخل 

 المدرسة 

 

ٌرد الطالب بالفاظ سٌئة على         
ت مرتفعمن ٌسبه بصو  

23 

         
ٌكتب الطلبة شعارات ٌشتم  

 بها االخرٌن

 
24 

ٌكتب الطلبة عبارات سٌئة         
 على الجدران 

25 

ٌلفق الطالب اشاعات سٌئة         
 حول أحد الطلبة

26 

ٌذكر الطلبة المعلمٌن بالقاب        
 سٌئة

27 

سبق وحرض طالب على         
 مقاطعه طالب اخر

28 

ٌخرب الطلبة سٌارة أحد         
 أعضاء هٌئة التدرٌس 

 

29 

ٌشتم الطلبة المعلمٌن أثناء        
 غٌابهم

30 
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ٌسرق الطالب ممتلكات        
 بعضهم

31 

ٌخرب الطلبة ممتلكات        
 المدرسة عن قصد

32 

ٌتعمد الطالب رمً النفاٌات        
 فً فناء المدرسة

33 

كرار ٌصر الطالب على ت       
 السلوك الغٌر مقبول اجتماعٌاًا 

34 

ٌسرق الطالب ممتلكات        
 المدرسة

35 

ٌكلم الطالب معلمه بطرٌقة        
 سٌئة أمام الطالب

36 

ٌصرخ الطالب بوجه المدٌر        
 عند معاقبته

37 

ٌعامل الطالب االذن بطرٌقة        
 غٌر الئقة

38 

ٌحضر الطالبة اغراض        
بالمدرسة  ممنوعة  

39 

ٌخطئ الطالب وٌنسب خطأه        
 لزمٌله األضعف منه 

40 

التنمرالنفسً:3مجال          

ٌجبر الطالب زمٌله على فعل        
 شًء رغماًا عنه

41 

ٌتعمد الطالب عدم مشاركة        
 زمٌله باألنشطة الصفٌة

 

42 

ٌصرخ الطالب بوجه بعضهم        
 بهدف التخوٌف

43 

ٌتجنب الطالب زمٌله األقل        
 منه اقتصادٌا

44 

ٌستهزء الطالب من زمٌله        
 األقل تحصٌال منه

45 

ٌضاٌق الطلبه بعضهم        
بتعلٌقات ساخرة على المظهر 

الخارجً كلون البشرة أو 
 الوزن او اللبس

46 

ٌستفز الطلبة بعضهم للتشاجر        
 معهم 

47 

على زمٌله ٌبصق الطالب        
 عند الغضب

48 

ٌجعل الطالب زمٌله         
 األضعف منه اضحوكة 

 أمام االخرٌن

49 

الطالب النكات بهدف ول ٌق        
 السخرٌة من االخرٌن

50 

ٌنادي الطالب بعضهم بألفاظ        
 ٌكرهونها

51 
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ٌفشً الطلبة العالمات        
المتدنٌة لزمالئهم بهدف 

 إحراجهم 

52 

ٌنظر الطالب الى زمٌله نظرة        
سخرٌة عندما ٌتكلم أثناء 

 الحصة

53 

ٌشوش الطالب على زملٌله        
 الذي ٌتكلم بالحصة

54 

ٌستهزأ الطالب من زمٌله عند        
 وقوعه أرضاًا 

55 

ٌستهزأ الطالب من من زمٌله  
عندما ٌجٌب إجابة خاطئة 

 أثناء الحصة

56 

االقوٌاء من هم ٌهدد الطلبة        
أضعف منهم ألنهم 

سٌنتظرونه أمام المدرسة 
 لضربه

57 

ٌتهم الطالب زمٌله بسرقة        
 اغراضه 

58 

ٌتعامل الطلبة مع زمٌلهم        
الجدٌد بسخرٌة لقلة معرفته 

 بالمدرسة

59 

ٌستغل الطلبة زمٌلهم الجدٌد        
 التمام أعمالهم المخربة 

60 

 

 

 

 

 

 

الصورة االولٌة قبل التحكٌم تٌجٌات التعامل مع التنمرمقٌاس استرا  
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التنمر الجسدي: المجال األول         

ضهم أرضاٌصرع الطلبة بع           1 

ٌعتدي الطلبة على بعضهم          
 بأدوات حادة

2 

 3 ٌعرقل الطلبة بعضهم باألرجل         
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 4 ٌلوي الطلبة أٌدي بعض         

 5 ٌحشر الطلبة بعضهم فً زاوٌة         

ٌصفع الطلبة بعضهم على          
 وجوه بعض

6 

ٌلجأ الطلبة الى الضرب عند          
من أحد انزعاجهم  

7 

ٌستخدم الطلبة العنف للدفاع          
 عن حقوقهم

8 

ٌستخدم الطلبة األٌدي عند          
 المشاجرة

9 

ٌعتدي الطلبة على أماكن بعض          
 بالقوة

10 

ٌستخدم الطلبة األلعاب العنٌفة          
حتى ٌكونوا مستعدٌن للدفاع 

 عن أنفسهم

11 

هم فً الطابور ٌدفع الطلبة بعض         
 الصباحً

12 

ٌضرب الطلبة بعضهم أثناء          
 الشراء بالإلستراحة

13 

ٌستخدم الطلبة الضرب مع من          
 ٌعارضهم بالكالم

14 

ٌتدافع الطلبة عند الخروج من          
 الف

15 

ٌفع الطلبة االخرٌن ألتفه          
 األسباب

16 

إن  ٌضرب الطلبة زمالئهم         
خسروا أمامهم فً نشاط فً 

 معٌن

17 

ٌدفش الطلبة بعضهم أثناء          
 حصة الرٌاضة

18 

ٌنتظر الطلبة بعضهم عند          
 المغادرة للمشاجرة

19 

ٌدفش الطلبة زمٌلهم الجدٌد          
 لتخوٌفه

.20  

التنمراالجتماعً: المجال الثانً        
حادة مع ٌدخل الطاب فً نقاشات          

 من ٌخالفه الرأي
21 

ٌتحدى الطلبة التعلٌمات القانونٌة          
 بالمدرسة

22 

ٌتكلم الطلبة بصوت مرتفع لٌسببوا          
 اإلزعاج داخل المدرسة

23 

بها  ٌكتب الطلبة شعارات ٌشتم         
 االخرٌن

24 

ٌكتب الطلبة عبارات سٌئة على          
 الجدران

25 

ٌلفق الطبة إشاعات سٌئة حول          
 أحد الطلبة

26 

 27 ٌذكر الطلبة المعلمٌن بألقاب سٌئة         

ٌحرض الطلبة بعضهم على           28 
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 مقاطعة بعض
ٌخرب الطلبة سٌارة أحد أعضاء          

 هٌئة التدرٌس
29 

 30 ٌشتم الطلبة المعلمٌن أثناء غٌابهم         

ممتلكات بعضهمٌسرق الطلبة            31 

ٌخرب الطلبة ممتلكات المدرسة          
 عن قصد

32 

ٌتعمد الطلبة رمً النفاٌات فً فناء          
 المدرسة

33 

ٌصر الطلبة على تكرار السلوك          
 الغٌر مقبول اجتماعٌا

34 

 35 ٌسرق الطلبة ممتلكات المدرسة         

قة سٌئة ٌكلم الطلبة المعلم بطري         
 أمام الطلبة

36 

ٌصرخ الطلبة بوجه المدٌر عند          
 معاقبتهم

37 

ٌعامل الطلبة األذن بطرٌقة غٌر          
 الئقة

38 

ٌحضر الطلبة أغراض ممنوعة          
 الى المدرسة

39 

ٌخطئ الطلبة وٌنسبوا خطأهم          
 لزمالء اضعف منهم

.40  

ر النفسًالتنم: المجال الثالث        
ٌجبر الطلبة زمٌال لهم على فعل          

 شًء رغما عنه
41 

ٌتعمد الطلبة عدم مشاركة          
 زمالئهم باألنشطةالصفٌة

42 

ٌصرخ الطلبة بوجه بعضهم          
 بهدف التخوٌف

 

43 

ٌتجنب الطلبة زمٌلهم األقل منهم          
 اقتصادٌا

44 

مٌلهم األقل ٌستهزء الطلبة من ز         
 تحصٌال

45 

ٌضاٌق الطلبةبعضهم بتعلٌقات          
ساخرة على المظهر الخارجً 

 كلون البشرة أو اللوزن

46 

ٌستفز الطلبة بعضهم للتشاجر          
 معهم

47 

ٌبصق الطلبة على زمالئهم عند          
 الغضب

48 

ٌجعل الطلبة زمالئهم االضعف          
الخرٌنمنهم اضحوكة أمام ا  

49 

ٌقول الطلبة النكات بهدف          
 السخرٌة من االخرٌن

50 

ٌنادي الطالب بعضهم بألفاظ          
 ٌكرهونها

51 

ٌفشً الطلبة العالمات المتدنٌة          
 لزمالئهم بهدف احراجهم 

52 
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ٌنظر الطلبة الى زمالئهم نظرة          
 سخرٌة عندما ٌتكلم أثناء الحصة

53 

ٌشوش الطلبة على بعضهم أثناء          
 التكلم بالحصة

54 

ٌستهزأ الطلبة من زمالئهم عند          
 وقوعهم أرضا

55 

ٌستهزأ الطلبة من زمٌلهمعند          
 اجابتهم اجابة خاطئة

56 

ٌتهم الطلبة زمٌلهم بسرقة          
 أغراضهم

57 

ٌتعامل الطلبة مع زمٌلهم الجدٌد          
ٌة لقلة معرفته بالمدرسةبسخر  

58 

ٌستغل الطلبة زمٌلهم الجدٌد إلتمام          
 أعمالهم المخربة

59 

ٌهدد الطلبة بعضهم بإنتظارهم          
 أمام المدرسة لضربهم

60 

 

 

 

 

 

 

المحكمٌن(:4)الملحقرقم

جدولبأسماءمحكمٌنأداةالدراسة

 الرقم االسم  الجامعة

دنان الطوباسي ع.د جامعة فيالدلفيا 1 

 2 سيير طنوس.د جامعة بيزيت

 3 موريس بقمة.د جامعة بير زيت

 4 سيير الصباح.د جامعة القدس

 5 محمد شاىين.د.أ جامعة القدس المفتوحة

 6 زياد بركات.د.أ جامعة القدس المفتوحة

 7 تامر سييل .د جامعة القدس المفتوحة
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 8 عبد الكريم مزعل.د جامعة القدس المفتوحة

 9 حسين حمايل.د جامعة القدس المفتوحة

 10 عمر الريماوي.د جامعة القدس



 

 

 

 

 

 

(5)ممحق رقم   

 تسييل الميمة 
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