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 إقرار

دمت أ تمعػػػر اأقػػػدس أن ػػػؿ در ػػػر اأمت يػػػ  رب كأنهػػػت ن   ػػػر أ حػػػتثي أقػػػر أنػػػت معػػػد اأريػػػتأر أنهػػػت قػػػ
اأختصرب  تي ثنتء مت  ـ اإلشترة أه ح ثمت كردب كأف اذة اأريتأرب أك أ ر  زء منهتب أػـ  قػدـ أن ػؿ 

 أ ر در ر علم ر عل ت ألم  تمعر أك معهد آخر.
 
 

  اأ كق ع: 
 

 كيتـ ختأد ع د اأرحمف مق ؿ: االيـ
 

 12/8/2018 اأ تر  : 
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 الشكر والتقدير

 

 قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم " من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل"

يقتضي الواجب أن أذكر فضل من شجعني وساعدني عمى إتمام ىذه الدراسة، فإنني 
أخص بالذكر الدكتور الفاضل عمر الريماوي الذي أسعدني بإشرافو عمى ىذه الرسالة، 

وقتو وجاد عمي بإرشاداتو وتوجيياتو المفيدة، ومنحني الكثير من  و منحني الكثير من
، كما وأتقدم بالشكر الى الدكتورة وفاء الخطيب عممو، والذي لواله ما كان ىذا ليتم

 لمساعدتيا بالبحث.
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 مصطمحات الدراسة:

اأ ي   م ز  هت : "اي م مكعر منظمر مف األفكتر كاأيمتت كاأم كؿ كاأعتدات الشخصية اصطالحا .1

شخص مت عف غ رةب ك صؼ اأشخص ر اأفرد مف ح ث ككنه كؿ مكحد مف األيتأ ب اأيلكك ر 

كاإلدراك ر معقدة اأ نظ ـب اأ ي  م زة عف اآلخر ف ك ختصر في اأمكاقؼ اال  متع ر ")اأق ؽب 

201146:.) 

 مت زا عف م ؿ م مكعر مف اأيمتت أبلر  تط  عضهت اأ عضب مشكلر نيقت م: ”نمط الشخصية .2

 (.6: 2016ايتؽ أخرل" )حبلك فب 

:"مركب فعلي انفعتأي  ي خدمه األفراد أمكا هر  حد تت مح طهـب   ضمف اذا نمط الشخصية)أ( .3

اأمركب مظتار يلكك ر كتأعدكان رب اأ نتفي رب االي ع تؿب كيلكك تت ختصر كتأ ك ر اأعضليب 

ي األنشطرب اي  ت تت انفعتأ رب يرعر حس اأطكارئب اأكبلـ اأير عب صكت قكمب ك  رة ير عر ف

 (.:2008219االي ثترة كيهكأ هتب عدائ ر مضمرةب م ؿ فكؽ اأم كيط ألغضب" )ف ح رب 

"اـ األفراد اأذ ف ال  ملككف خصتئص اأنمطب   يمكف  أنهـ أكثر ص را كاقؿ نمط الشخصية )ب(: .4

 (. :2008226 نتفي ر كاقؿ عدكان ر كأد هـ قدرة على االي رختء" )ف ح رب 

كاأذم  ش ر  ب(-  مثؿ  در ر اي  ت ر افراد ع نر اأدراير على مق تس أنمتط اأشخص ر )أ اجرائيا: 

 إأى مقدار اأدر ر اأ ي  حصؿ عل هت اأمي   ب في اأمق تس .

"م مكعر مف اأيلكك تت اأعدائ ر اأ ي   ـ  صكرة م كررة  صدر مف  التنمر المدرسي اصطالحًا: .5

ضح ر  قع عل ه فعؿ اأعداء اأذم  أ ي في صكرة أفعتؿ يل  ر  يد ر أك    تة آخر عدائيشخص 

: 2012نفي ر أفظ ر اك غ ر أفظ رب  هدؼ اأحصكؿ على اأنفكذب كاأه منر كاأي طرة ")خكخب 

202). 



 د
 

 : اأدر ر اأ ي  حصؿ عل هت اأطفؿ على مق تس اأ نمر اأذم ي ي خدـ في اأ حث اأحتأي اجرائيا 

"اي اأمرحلر اأ ي  ع  ر حلقر اأكصؿ   ف مرحل  ف اأم كيطر  وية اصطالحا:طالب المرحمة الثان

كاأ تمعرب كمدة اأدراير ف هت ثبلث ينكات دراي ر ك ل حؽ  تأمرحلر اأثتنك ر اأطبلب اأذ ف انهكا 

( ينرب 18-15اأمرحلر اأم كيطر  عد ا   تزاـ ام حتف اأكفتءة اأم كيطر ك ككف أعمتراـ   ف )

: 2005 نهي اأمرحلر اأثتنك ر  ن تح  حصؿ على شهتدة اأثتنك ر اأعتمر" )اأط ترب كاأطتأب اأذم 

8). 

" اي اأمدارس اأ ت عر أكزارة اأ ر  ر كاأ عل ـ كاأ ي  صرؼ عل هت مف المدارس الحكومية اصطالحا: .6

 .(8: 2004ق ؿ م زان ر اأدكأر اأعتمر" )صتأحب 
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 :الممخص

نمتط اأشخص ر )أب ب( كعبلق هت  تأ نمر اأمدريي أدل طل ر اأمرحلر ادفت اأدراير اأ عرؼ إأى أ

اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر في محتفظر   ت أحـب كمف أ ؿ  حق ؽ أاداؼ اأدراير قتـ اأ تحث 

ك ككنت  بكاخ  رت ع نر اأدراير  تأطر قر اأعشكائ ر اأعنقكد ر باأكصفي االر  تطي  تي خداـ اأمنهج 

( طتأب/ةب كمف ثـ  ـ اأ حقؽ مف صدؽ أداة اأدراير  عرضهت على م مكعر 415لى )ع نر اأدراير ع

مف اأمحكم ف مف ذكم االخ صتص كاأخ رةب مف نتح ر أخرل  ـ اأ حقؽ مف صدؽ األداة أ ضتن 

كا ضح ك كد دالأر أفقرات االي  تنر مع اأدر ر اأكل ر أؤلداةب  حيتب معتمؿ االر  تط   ريكف 

فقرات االي  تنر ك دؿ على أف انتؾ ا يتؽ داخلي   ف اأفقراتب كأظهرت ن تئج إحصتئ ر في  م ع 

( أم  در ر عتأ رب كم تؿ اأنمط ب 3.77اأدراير أف اأم كيط اأحيت ي ألدر ر اأكل ر أنمط )أ( )

ب كقد  لغت ني ر أفراد اأع نر مف اأنمط )أ( ( أم  در ر م كيطر3.09حصؿ على م كيط حيت ي )

( أم  در ر 1.61كمي كل اأ نمر اأمدريي ألدر ر اأكل ر ) %( ألنمط )ب(.52.3)%( كني ر 47.7)

منخفضر. كأظهرت ك كد عبلقر طرد ر ذات دالأه إحصتئ ر   ف نمط اأشخص ر )أ( كاأ نمر اأمدرييب 

أم أنه كلمت زاد مي كل نمط اأشخص ر )أ( زاد مف مي كل اأ نمر أدل اأطل ر. كاأعكس صح ح. ك   ف 

 ك كد عبلقر   ف نمط اأشخص ر ب كاأ نمر اأمدريي أدل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر. أ ضتن عدـ

(  عزل أم غ ر اأ نسب ككتنت ب-كأظهرت ن تئج اأدراير ك كد فركؽ في مي كل نمط اأشخص ر )أ

ك   ف ا ضتن ك كد فركؽ داأر إحصتئ ت في أنمتط اأشخص ر )أب ب( أم غ ر  االنتث.اأفركؽ أصتأح 

كتنت اأفركؽ في اأنمط )أ(   ف يكتف اأقر ر كاأمد نر أصتأح يكتف اأمد نرب كفي اأنمط مكتف اأيكفب ك 

)ب( كتنت اأفركؽ   ف يكتف اأمد نر كاأقر ر أصتأح يكتف اأقر رب كك كد فركؽ في أنمتط اأشخص ر 

)أب ب(  عزل أم غ ر اأصؼ اأحتأيب ككتنت اأفركؽ في م تؿ اأنمط )أ(   ف اأصؼ اأعتشر كاأحتدم 

شر أصتأح اأعتشرب ك  ف اأحتدم عشر كاأثتني عشر أصتأح اأثتني عشر. كفي م تؿ اأنمط )ب( ع



 و
 

  ف اأصؼ اأعتشر كاأثتني عشر أصتأح اأثتني عشرب ك  ف اأحتدم عشر كاأثتني عشر أصتأح اأثتني 

عشر. كك كد فركؽ في أنمتط اأشخص ر )أب ب( أم غ ر معدؿ اأصؼ اأيت ؽب ككتنت اأفركؽ في 

فمت دكفب كفي م تؿ اأنمط )ب( كتنت  60أصتأح  84-75فمت دكف كمف  60أنمط )أ(   ف م تؿ ا

 فأكثر. 85فأكثر أصتأح  85فمت دكف ك 60ك  ف مف  84-75أصتأح مف  84-75اأفركؽ   ف 

ك    ف مف ن تئج اأدراير ك كد فركؽ في مي كل اأ نمر اأمدريي أم غ ر اأ نس. ككتنت اأفركؽ  

كد فركؽ أم غ ر مكتف اأيكفب ككتنت اأفركؽ أصتأح اأمد نرب   نمت    ف عدـ أصتأح اأذككرب كك 

ك كد فركؽ أم غ ر اأصؼ اأحتأيب كأم غ ر معدؿ اأصؼ اأيت ؽ. ك نتء على ن تئج اأدراير  كصي 

اأ تحث  مت  لي: ز تدة االا متـ  تأطل ر ذكم خصتئص نمط )ب(ب كاأعمؿ على  عد ؿ ك قل ؿ مف دعـ 

صتئص )أ( مف خبلؿ  رامج كفعتأ تت  ر ك رب ضركرة كضع  رامج نفي ر ك ر ك ر مف اأطل ر ذكم خ

ا ؿ اأخفض مي كل اأ نمر كختصر ألذككرب كا  راء اأمز د مف اأدرايتت اأم دان ر حكؿ عبلقر أنمتط 

 اأشخص ر كاأ نمر أدل ع نتت أخرل في اأم  مع اأفليط ني.
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Abstract:  

 

The study aimed  to identify personality types  (A and B) and their relation to school 

bullying  among high public schools ' students in Bethlehem. In order to achieve the aims 

of the study, the researcher used the associative approach, and the sample was chosen in 

random cluster method. the study sample consisted of 415 students. Thus, the validity of 

the study instrument was verified by presenting it to a group of specialized and 

experienced arbitrators. On the other hand, the veracity of the performance was verified by 

calculating Pearson correlation coefficient for the paragraphs of the questionnaire with the 

total score of the instrument. There also was statistical significance in all the paragraphs of 

the questionnaire indicating that there was internal consistency between the paragraphs. the 

results of the study showed that the mean of the total score of type (a) (3.77) was high, and 

the field of type B obtained an average of (3.09), which is a medium degree, and ,and The 

percentage of type (A) (47.7%) and (52.3%) of the type ( B). And the level of school 

bullying to the total score (1.61) which is a low degree. The statistics showed a statistically 

positive relationship between personality  type (A) and school bullying, that is, the higher  

level of personality (a) the greater  level of bullying among   students and  vice versa. 

There was also no relationship between personality types )B( and school bullying among 

high school students. 

The results of the study showed differences in the level of personality (a) due to sex 

variable, and  the differences were in favor of males. There were also differences in the 

level of personality (b) due to the gender variable. Differences were found in favor of 

females. There were also statistically significant differences in personality types (A and B) 

The differences between the population of the city and the village in favor of the 

inhabitants of the village, and differences in personality types (A and B) were due to the 

variable of the current grade. The differences in type (A) between the tenth and eleventh 

grades in favor of the tenth, and . (B) between the tenth and twelfth grades in favor of the 

twelfth, and between the eleventh and twelfth in favor of the twelfth. Differences in 

personality patterns (A and B) for the previous grade average variable. The differences in 

type (a) were between 60 and below and from 75 to 84 for 60 and below. In the case of 

pattern (b), the differences were between 75-84 in favor of 75-84 and between 60 and 

below and 85 and above for 85 and more. 



 ح
 

 The results of the study show that there are differences in the level of bullying school 

gender variable. Differences were in favor of males, differences were found for the 

variable of residence, and differences were in favor of the city, while no differences were 

found for the variable of the current grade and for the variable of the previous grade. Based 

on the results of the study, the researcher recommends the following: Increase interest in 

students with characteristics of type B, and work to modify and reduce the support of 

students with the characteristics of (a) through programs and educational events, the need 

to develop psychological and educational programs to reduce the level of bullying, And 

conduct more field studies on the relationship between personality types and bullying in 

other samples in Palestinian society. 



1 
 

 

 خمفية الدراسة وأىميتيا: الفصل األول

 مقدمة. -

 مشكمة الدراسة. -

 أسئمة الدراسة. -

 فرضيات الدراسة. -

 أىمية الدراسة. -

 أىداف الدراسة. -

 محددات الدراسة. -

جرائيًا. -  تعريف المصطمحات نظريًا وا 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 :الفصل األول

_________________________________________________________ 

 :خمفية الدراسة وأىميتيا

 المقدمة: 1.1

 ع  ر اأمدرير اأى  تنب األيرة مف أاـ مؤييتت اأ نشئر اال  متع ر اأ ي  ه ـ   ر  ر األطفتؿ 

كاأمرااق ف على اأم تدئ األخبلق رب كاأ ميؾ  ق ـ كمعت  ر اأم  معب كككف اأمدرير  ي قطب عددا 

ا مف اأ بلم ذ اأذ ف  ن مكف اأي   ئتت ثقتف ر كا  متع ر م  ت نرب فتف ذأؾ ي نعكس على يلكك ت هـ ك  ر 

اأمي ق ل رب كذأؾ أثنتء  فتعلهـ ف مت   نهـب ف ك ي كف اأعد د مف اأيلكك تت اأ ي قد  ككف يك ر كمق كأر 

أ ي ان شرت في اأعد د مف ا  متع ت  ترةب كأخرل انحراف ه كغ ر مق كأر  ترة أخرلب اذة األخ رة ا

 اأمدراسب كضمف  لؾ اأيلكك تت  ظهر اأعنؼ  أشكتأه كأ رز مظتارات.

كقد  زا د ان شتر اأعنؼ في اأكيط اأمدريي ختصر في اأف رة األخ رةب كفرض نفيه كأمر كاقعب 

اس فأص حت اأمدارس م تال ألصراع   ف مخ لؼ اأفتعل ف في اأعمل ر اأ عل م ر ك ذأؾ  حكأت اأمدر 

اأي   ئتت عن فك كغ ر ّامنرب ك كفي أل دأ ؿ على ذأؾ ظهكر اأكث ر مف اأمقتالت اأعلم رب كعقد 

اأمؤ مرات اأ ي  هدؼ اأى  شخ ص اأظتارة  أ عتدات اأمخ لفرب كك ف ر اأ قل ؿ مف حد هتب أذأؾ 

ط اا متـ أص حت اذة اأظتارة مف اأمكضكعتت األكثر أام ر على األ ندات اأمحل ر كاأدكأ رب كمح

 اأكث ر مف ااّل تء  ي ب انزعت هـ كخكفهـ على أمف كيبلمر أ نتئهـ.

كاذا ايقطنت اذة اأمقتر ر على اأم  مع اأفليط نيب فل س مف اأغر ب اف قلنت اف اأمدرير اأفليط ن ر قد 

شكلت أف رة طك لر حقبل خص ت أ فر غ اأعنؼب كفضتء أل ع  ر عف اأصراعتت اأي تي رب اأشيء اأذم 

انعكس على اأنظتـ اأ ر كم ك عله ممزقتب كاذا  عكد اأى محتكالت االح بلؿ اأدائمر أ دم ر اأنظتـ 
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اأ عل مي في فليط فب ككتف مف ن تئج اذة اأمحتكالت أ ضت اف خلخلت كظ فر اأمدريرب كأضعفت 

 مردكد  هتب ختصر في ظؿ غ تب إصبلحتت فعتأر ك شخ ص كاضح أهذة األزمر.

ضع ر اي فحلت في اأكيط اأمدريي اأعد د مف اأمشكبلت كاأظكاار اأيل  رب كاأذم كن   ر أهذة اأك 

 ع  ر اأ نمر اأمدريي كأ رز معتأمهتب ك ذأؾ  حكأت اأمدرير اأفليط ن ر اأى فضتء  ي خدمه اأ بلم ذ 

كاأمرااقكف أ صر ؼ مك ك ت هـ كاندفتعت هـ كنزعت هـ اأعدكان رب ح ى أص حت  ذأؾ   ئر خص ر 

ير اأعنؼ   م ع انمتطه كمظتارةب كاذا  ع  ر مؤشر حق قي على  دا ر انحراؼ اذة اأمؤيير أممتر 

 عف كظ ف هت اأ ر ك ر كاأ علم ر .

 عد  نمر طل ر اأمدارس ظتارة م زا دة االن شترب كمشكلر  ر ك ر كا  متع ر كشخص ر  تأغر اأخطكرةب ك 

اأ نمر اأمدريي  كاال  متعيب ك ع  رأمعرفي ذات ن تئج يل  ر على اأ  ئر اأمدري رب كعلى اأنمك ا

شكبلن مف أشكتؿ اأ فتعؿ اأعدكاني غ ر اأم كازفب ك حدث  صكرة م كررة  تع  ترة فعبلن رك  ن تن   كرر 

 كم تن   ف األقراف في اأ  ئر اأمدري رب ك حدث اأ نمر  أشكتؿ مخ لفر كم عددة ك مي ك تت مخ لفر في 

 (. 2012شدة اإل ذاء )خكجب 

 كرر اأم نمركف نفس اأيلكك تت مع اأعد د مف اأضحت ت  مركر اأكقتب كعندات ’كفي  عض اأحتالت 

 يمى "اأم نمر اأمزمف" ك ص ح اأ نمر أيلكب ح تة اأفرد  اذ  ع قد اؤالء اأم نمركف أف يلكؾ اأ نمر 

اأضح ر  ي حؽ شيء عتدم  تأني ر أهـب ككنهـ ال  درككف مدل األذل اأذم  ي  كنه أآلخر فب أك أف 

 .مت حدث أهت

ك شكؿ عتـ اأم نمركف أك ر كأقكل  يم تن مف اأضحت تب ألنهـ غتأ تن  خ تركف أطفتالن أصغر كأضعؼب 

كال  ي ط عكف اأرد على اأيلكؾ اأعدكاني اأذم   عرضكف أهب ك كصؼ اأم نمركف  أف أد هـ أنمتطتن 

خضتع اآلخر   فب األمر اأذم   دك مم عتن  تأني ر ألم نمر يلكك ر عدكان رب كأد هـ حت ر قك ر ألقكة كا 
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 كصفه في مركز ي طرةب كمت أف أدل اأم مر ف  قمصتن انفعتأ ت أقؿ كض ط انفعتالت أقؿب ك شعركف 

 .(2016 تأرضت عندمت  ي  كف أأمتن ألضحت ت ) راداتب 

رة كاأيل  ر على  ع  ر اأ نمر مف اأمشكبلت اأشتئعر كاأمن شرة في اأمدارسب كأهت آثترات اأخط    

اأم نمر كاأضح ر كاأ  ئر اأمدري ر  أكملهت. ك ؤكد اأدرايتت ز تدة يلكؾ اأ نمر في مرحلر اأمرااقر 

. ك ر  ط مرحلر اأمرااقر اأم كرة  تأعد د مف اأ غ رات (Arslan, & Yazgan, 2011) اأم كرة

مرااؽ  نم ر اأمهترات كاأضغكطتتب كختصر اأضغكطتت اأنفي ر كاال  متع ر كاأ ي   طلب مف اأ

اأكتف ر أ نظ ـ انفعتال هب كمف ثـ  ككف مرحلر اأمرااقر مرحلر مهمر أ طك ر مهترات  نظ ـ 

 (.(Bittencourt & Sebastian, 2015,االنفعتالت

 عكد  نتمي االا متـ  ظتارة اأ نمر في اأمدارس ك طكر اأدرايتت حكأهت إأى عدد مف األي تب منهت: 

هذة اأظتارة كختصر على  عض اأطل ر ممت أدل  هـ إأى االن حتر أك إأى اأ فك ر ف هب اآلثتر اأمدمرة أ

أى ز تدة كعي األاتأي  تأظتارة كضغطهـ على اأمدارس أمنعهب كعلى كيتئؿ االعبلـ أل كع ر  هت  كا 

(Smith,2000.) 

إال أف اأ تحث ف مف إف يلكؾ اأ نمر في اأ  ئر اأمدري ر ار  ط ظهكرة  نشأة اذة اأمؤييتت اأ ر ك رب 

اأمه م ف  تأعبلقتت اال  متع ر أـ  ه مكا   لؾ اأظتارةب كأـ  أخذكات على محمؿ اأ د على اع  تر اف 

مت  حدث   ف اأ بلم ذ في اأمدارس اك نكع مف أنكاع اأدعت ر اأ ي طر اأ ي ال   عدل حدكد اأممتزحر 

( أ ف ح Olweus,1991) ى  لقتئ ت إأى أف  تء اأعت رة   ف األقرافب كاأ ي  ظهر ثـ ال  ل ث أف   بلش

أع ننت على اذة اأظتارة كاذا اأمصطلح اأ د د اأذم  دأت   نتقله أفكترب كأطركحتت اأ تحث ف مف 

 (.2012اأمه م ف  دراير اذا اأيلكؾ  غ ر فهـ أ عتدةب ككضع أيتس نظرم أه )خكخب 

رسب كأه آثترة اأيل  ر على نفي ر اأطتأبب كعلى ك ع  ر اأ نمر مف أكثر أشكتؿ اأعنؼ ان شترا في اأمدا

عمل ر اأ عل ـ اأمدرييب كعلى اأمنتخ اأعتـ ألمدريرب ك  مثؿ ذأؾ في انخفتض فتعل ر اأمدرير 
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ن ت هتب كخلؽ   ئر مدري ر غ ر ّامنر  يتعد على خلؽ منتخ مف اأخكؼ   ف اأطبلبب ك حد مف  كا 

 (.2012ير )أ ك اأد ترب قدرا هـ على اأ علـ ك ز د غ ت هـ عف اأمدر 

ب أ راة مركز اإلحصتء 2011كقد كرد في ميح عف كاقع اأعنؼ في اأم  مع اأفليط ني خبلؿ اأعتـ 

ينر(  عرضكا ألعنؼ اأنفيي في اأمؤييتت  29-18%( مف اأش تب )9اأفليط ني ب أف حكاأي )

%( ذككر ك 6.7%( أعنؼ  يدم في اذة اأمؤييتتب  كاقع )4.2اأ عل م رب  تأمقت ؿ  عرض )

ينر (  عرضكا ألعنؼ في  17-12( انتثب كمت   ف اأميح  أف أكثر مف خمس اأطبلب )1.5)

%( كمف ق ؿ زمبلئهـ اأطل ر 21.6اأمدرير مف   ف اأطبلب اأمل حق ف في اأمدراسب  كاقع )

 %(ب أشترت ن تئج اأميح أ ضت  أف اأعنؼ اأنفيي كتف أكثر أشكتؿ اأعنؼ ممترير ضد اؤالء14.2)

%( مف ق ؿ 27.6%( مف ق ؿ زمبلئهـب ك )25اأطبلب مف ق ؿ زمبلئهـ اأطل ر كاأمعلم فب  كاقع )

%( كمف ق ؿ 21.4اأمعلم فب  تأمقت ؿ  لغت ني ر األذ ف  عرضكا أعنؼ  يدم مف ق ؿ اأمعلم ف )

 (.2011%( )اأ هتز اأمركزم أئلحصتء اأفليط نيب 14.2زمبلئهـ اأطل ر )

اف معظـ اأم نمر ف مف طل ر اأمدارس ذككران كانتثتن  ش رككف في خصتئص عتمر  ؤكد "كترني كم رؿ " 

رغـ اخ بلفهـ في نمط اأعدكاف اأذم  ي خدمكنهب فهـ  متريكف عدكانتن علن تنب كاـ مخر كف ك ي م عكف 

 تأي طرة على اآلخر ف. كمت   م زكف  تأمزاج اأحتد كاالندفتع كعدـ اأقدرة على  حمؿ اإلح تطب 

ب عل هـ معتأ ر اأمعلكمتت اال  متع ر  شكؿ كاقعيب إذ  فيركف يلكؾ اآلخر ف كيلكؾ معتٍدب ك صع

كأد هـ ا  تاتت إ  ت  ر نحك اأعنؼ كخصكصتن ككيتئؿ أحؿ اأمشكبلت اك ألحصكؿ على مت  ر دكف 

(Carney&Merrell,2001.) 

 قي مه ك  زئ ه قصد اأ حد د إأى  اأعلـك االنيتن ركقد عمد اأ تحثكف أدراير اأيلكؾ اإلنيتني في 

كاأ دق ؽ في فهمه ك في رة كض طه. كمف   ف اذة اأيلكك تت ن د نمط اأشخص ر )أ( اأذم  عد مف 

   ف اأمفتا ـ اأحد ثر كاأمهمر في  في ر قطتع اتـ مف شخص ر األفراد كيلككهـ.
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إلثترة اأغضب مكازنر  كقد   نت درايتت عد دة أف أفراد اأنمط )أ( اـ أكثر عدكان ر عندمت   عرضكف

 أفراد اأنمط )ب(. كأف أفراد اأنمط )أ(   ذأكف  هكدان أك ر مف أفراد اأنمط )ب( ألي طرة على األحداث 

اأ ي  قدمكنهت على أنهت  هد د إلحيتيهـ  فقداف اأي طرة. كمكازنر  أفراد اأنمط )ب( فإف أفراد اأنمط 

كف قل بلن مف اأقدرة على اأ حمؿ أك اأمقتكمر عند )أ(  عملكف  كد كصبل ر ك قمعكف اإل هتدب ك ظهر 

اأ دخؿ  نشتطت هـ أك  هكداـب  ؿ إف كؿ اا متمت هـ مركزة في اأي طرة على حت تت اأ  ئر كم طل ت هت 

 (.2013) م ؿب 

ب( أدل  -كمف انت   نتكؿ اأ تحث مكضكع اأ نمر اأمدرير كعبلق ه  كؿ مف أنمتط اأشخص ر )أ

 ر في محتفظر   ت أحـب  تع  ترة ظتارة نفي ر كا  متع رب ح ث ي  طرؽ طبلب اأمدارس اأحككم

اأ تحث أمعرفر اأعبلقر   ف األنمتط اأشخص ر كاأ نمر اأمدريي كاأنظر تت اأ ي فير ه كاأدرايتت 

 اأيت قر ذات اأعبلقر.

 :مشكمة الدراسة 1.2

 ؤ  هب فتأشخص ر اي اأنمط  عد دراير أنمتط اأشخص ر مصدرَا رئ يتن أفهـ اأيلكؾ كمحتكأر اأ ن

اأمع ر عف يلكؾ اأفرد كطر قر  فك رة اأ ي  م زة عف اآلخر فب كاأ ي اي ن تج أ فتعؿ يمت ه اأ ي 

 ظهر في طت عه اأختصب كمزا ه كعقله ك ن ر  يمه كاأ ي  حدد  كافقه اأفر د أ  ئ هب كاك اأمدخؿ 

. ح ث  حتكؿ اذة اأدراير  صن ؼ األفراد إأى اأمفير أم دأ اأفركؽ اأفرد ر   ف أفراد اأم  مع اأكاحد

فئ  ف م قت ل  ف على اع  تر م مكعر اأيلكك تت كاأمكاقؼ اأصتدرة عنهـب كاأ ي  عد خصتئص 

 عد اأ نمر مف أ رز  كمت، ب(-)أألشخص رب قيـ اأ صن ؼ األفراد إأى نمطي شخص ر أطلؽ عل ه 

ظتارة  ن شر ان شترا خف ت  ع دا عف أنظتر  اأمشكبلت اأمدرير في اأعصر اأحتأيب كال ي مت أنهت

فئر أخرل كاـ  اأطبلب ضداأمعن  ف كاأمخ ص ف في اأمدارسب فيلكؾ اأ نمر  متريه فئر مف 

اأمي ضعفكفب كاأذم  ن ج عنه شعكر  تألأـ كاأخكؼب كقد  ككف اذا اأيلكؾ  يد تن اك أفظ تن اك 
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ر يل  ر على اأم نمر كضح  هب اذ  عتني كبلامت مف عتطف تن اك نفي تن. كقد ك د اف أمشكلر اأ نمر آثت

 دٍف في اأصحر اأنفي ر كفقداف اأثقر ك دٍف في  قد ر اأذات كمشكبلت في  كك ف صداقتت ك مكف 

أـ   طرؽ إأى دراير أنمتط اأشخص ر  – حيب علـ اأ تحث –اأكثكؽ  هتب غ ر أف اأدرايتت اأعر  ر 

ما عالقة أنماط اذة اأدراير أ   ب عف اأيؤاؿ اأرئ س اأ تأي: كعبلق هت  تأ نمر اأمدريي. أذا  تءت 

 ب( بالتنمر المدرسي لدى طالب المدارس الحكومية الثانوية في محافظة بيت لحم؟-الشخصية )أ

 :أسئمة الدراسة 1.3

مت مي كل أنمتط اأشخص ر )أب ب( أدل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر في  .1

 محتفظر   ت أحـ؟ 

أنمتط اأشخص ر )أب ب( أدل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر في مؤشرات مت  .2
 محتفظر   ت أحـ؟ 

مي كل اأ نمر اأمدريي أدل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر في محتفظر مت  .3

   ت أحـ؟

ر في محتفظر أدل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم مؤشرات اأ نمر اأمدريي مت  .4
   ت أحـ؟ 

اؿ  ك د عبلقر   ف أنمتط اأشخص ر )أب ب( كاأ نمر اأمدريي أدل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في  .5

 ؟اأمدارس اأحككم ر في محتفظر   ت أحـ

خ لؼ مي كل أنمتط اأشخص ر )أب ب( أدل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس  اؿ  .6

اأصؼ اأحتأيب ك مكتف اأيكفب ك اأ نسب  م غ راتكفقتن أاأحككم ر في محتفظر   ت أحـ 

 معدؿ اأصؼ اأيت ؽ؟ك 
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اؿ  خ لؼ مي كل اأ نمر اأمدريي أدل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر في  .7

محتفظر   ت أحـ حيب م غ رات اأ نسب مكتف اأيكفب اأصؼ اأحتأيب معدؿ اأصؼ 

 اأيت ؽ؟

 :فرضيات الدراسة 1.4

أنمتط   ف  (  0.05)  ك د عبلقر ذات دالأر إحصتئ ر عند اأمي كل ال" :االولى الفرضية الرئيسة

أدل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر في محتفظر   ت اأشخص ر )أب ب( كاأ نمر اأمدريي 

 .أحـ

في  (  0.05)اأمي كل ذات دالأر إحصتئ ر عند فركؽ ال  ك د  : "الرئيسة الثانية الفرضية

دل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر في محتفظر   ت مي كل أنمتط اأشخص ر )أب ب( أ

 معدؿ اأصؼ اأيت ؽ.ك اأصؼ اأحتأيب ك مكتف اأيكفب ك م غ رات اأ نسب كفقتن أ أحـ

 الفرعية التالية: انبثق عن الفرضية الرئيسة الثانية الفرضيات

في مي كل  (  0.05)ذات دالأر إحصتئ ر عند اأمي كل فركؽ  ك د  "الالفرعية األولى: الفرضية 

 عزل  دل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر في محتفظر   ت أحـأنمتط اأشخص ر )أب ب( أ

 أم غ ر اأ نس.

مي كل في  (  0.05)ذات دالأر إحصتئ ر عند اأمي كل فركؽ ال  ك د عية الثانية: "الفر الفرضية 

 عزل  دل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر في محتفظر   ت أحـأنمتط اأشخص ر )أب ب( أ

 .أم غ ر مكتف اأيكف
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مي كل في  (  0.05)ذات دالأر إحصتئ ر عند اأمي كل كؽ فر  ك د  "الالفرعية الثالثة: الفرضية 

 عزل  دل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر في محتفظر   ت أحـأنمتط اأشخص ر )أب ب( أ

 .أم غ ر اأصؼ اأحتأي

مي كل في  (  0.05)د اأمي كل ذات دالأر إحصتئ ر عنفركؽ ال  ك د الفرعية الرابعة: "الفرضية 

 عزل  دل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر في محتفظر   ت أحـأنمتط اأشخص ر )أب ب( أ

 .أم غ ر معدؿ اأصؼ اأيت ؽ

مي كل في  (  0.05)ذات دالأر إحصتئ ر عند اأمي كل فركؽ ال  ك د "الثالثة: الفرضية الرئيسة 

م غ رات كفقتن أ دل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر في محتفظر   ت أحـاأ نمر اأمدريي أ

 .معدؿ اأصؼ اأيت ؽك اأصؼ اأحتأيب ك مكتف اأيكفب ك اأ نسب 

 انبثق عن الفرضية الرئيسة الثالثة الفرضيات الفرعية التالية:

في مي كل  (  0.05)ذات دالأر إحصتئ ر عند اأمي كل فركؽ ال  ك د "الفرعية األولى: ضية الفر 
 عزل أم غ ر  دل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر في محتفظر   ت أحـأ اأ نمر اأمدريي

 .اأ نس

مي كل في  (  0.05)ات دالأر إحصتئ ر عند اأمي كل ذفركؽ ال  ك د "الفرعية الثانية: الفرضية 
 عزل أم غ ر  دل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر في محتفظر   ت أحـاأ نمر اأمدريي أ

 .مكتف اأيكف

مي كل في  (  0.05)ذات دالأر إحصتئ ر عند اأمي كل فركؽ ال  ك د "الفرعية الثالثة: الفرضية 
 عزل أم غ ر  دل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر في محتفظر   ت أحـاأ نمر اأمدريي أ

 .اأصؼ اأحتأي
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مي كل في  (  0.05)ذات دالأر إحصتئ ر عند اأمي كل فركؽ ال  ك د "الفرعية الرابعة: الفرضية 
 عزل أم غ ر  دل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر في محتفظر   ت أحـاأ نمر اأمدريي أ

 .معدؿ اأصؼ اأيت ؽ

 أىمية الدراسة: 1.5

  كمف أام ر اأدارير في أام ر نظر ر كأخرل  ط  ق ر:

ب( كعبلق هت  تأ نمر  -أشخص ر )أ كاك أنمتط ا  كمف األام ر اأنظر ر مف أام ر مكضكع اأدراير
االا متـ ظتارة من شرة  شكؿ ك  ر  تأمدارس فهي  حت ر اأى  إضتفر إأى أف ظتارة اأ نمراأمدرييب 

حصتئ تت كتف ر حكؿ  اأكتفي في اأم  مع اأعر ي األمر اأذم   دك كاضحت مف عدـ ك كد   تنتت كا 
 يل ط األضكاء على اذة اأظتارة كاالا متـ  هت أى اأفليط نيب كاأحت ر اممترير اأ نمر في اأم  مع 

خصكصت أنهت مف اأقضت ت غ ر اأم داكأر في ظؿ ممترير أنكاع مف اأقهر اال  متعي في م  معت نت. 
ب( كعبلق هت  تأ نمر -أنهت مف اأدرايتت اأنتدرة اأ ي   حث في أنمتط اأشخص ر )أح ث 

أمك  تت كاأمدارس كاأمراكز اأنفي ر  ن تئ هت اأمدرييب كمت ك كمف األام ر اأنظر ر في  زك د ا
 أبلي فتدة منهت.

في ح ف  كمف األام ر اأ ط  ق ر في اإليهتـ  معرفر مدل ار  تط اأعكامؿ اأ ي ي  رم عل هت 
اأدراير  تأ نمر اأمدريي ممت  يهـ في  زك د كزارة اأ ر  ر كاأ عل ـ كأقيتـ اإلرشتد اأنفيي 

اأمدارسب  تإلضتفر اأي  زك د األاتأي  تأمعلكمتت االزمر أكضع  كاأ ر  ر اأختصر اأعتملر في
اأحلكؿ اأمنتي رب ك حد د اأطر قر األفضؿ في اأ نشئر االير رب ك  تف  عض اأحلكؿ اأمق رحر 

 ألحد كاأكقت ر مف اأ نمر اأمدريي أل قل ؿ مف  أث را ه اأيل  ر. 

 :أىداف الدراسة 1.6

ب( أدل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر في مي كل أنمتط اأشخص ر )أب معرفر  -1
 محتفظر   ت أحـ.
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مي كل اأ نمر اأمدريي أدل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر في محتفظر معرفر  -2
   ت أحـ.

معرفر اأعبلقر   ف أنمتط اأشخص ر )أب ب( كاأ نمر اأمدريي أدل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في  -3
 .كم ر في محتفظر   ت أحـاأمدارس اأحك

معرفر االخ بلؼ في مي كل أنمتط اأشخص ر )أب ب( أدل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس  -4
اأحككم ر في محتفظر   ت أحـ حيب م غ رات اأ نسب مكتف اأيكفب اأصؼ اأحتأيب معدؿ 

 اأصؼ اأيت ؽ.

ك ر في اأمدارس معرفر االخ بلؼ في مي كل اأ نمر اأمدريي أدل طل ر اأمرحلر اأثتن -5
اأحككم ر في محتفظر   ت أحـ حيب م غ رات اأ نسب مكتف اأيكفب اأصؼ اأحتأيب معدؿ 

 اأصؼ اأيت ؽ.

 الدراسة حدود 1.7

 .2017/2018. اأحدكد اأزمتن ر: اأفصؿ اأثتني ألعتـ اأدرايي 1

 .اأمدارس اأحككم ر في محتفظر   ت أحـ. اأحدكد اأمكتن ر: 2

 طل ر اأمرحلر اأثتنك ر. صرت اأدراير على . اأحدكد اأ شر ر: اق3
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 الفصل الثاني

______________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 المحور األول: أنماط الشخصية 2.1

 المقدمة: 2.1.1

 ع  ر مفهكـ اأشخص ر مف أكثر اأمفتا ـ  عق دان في علـ اأنفسب ألنهت  شمؿ اأصفتت اأ يم ر كاأعقل ر 

تف اأفردب كأهذا  عددت اآلراء ك  ت نت في معتأ  هت كاأك دانن ر كتفرب اأم فتعلر مع  عضهت داخؿ ك 

 (.2013أمفهـك اأشخص ر مف ح ث ط  ع هتب كخصتئصهتب كمككنت هت كد نتم ت هتب كنظر ت هت )زكترب

 مفيوم النمط:

مفهكـ اأنمط مش ؽ مف اأمعنى األصلي أكلمر   ريكنت أم قنتعب ففي اأميرح انتؾ م مكعر محدكدة 

نهت  قنتعهب ك قت ؿ كؿ منهت نمطتن يلكك تن مع نتنب ك ذأؾ عرؼ اأنمط على أنه مف األدكار  عرؼ كؿ م

 (. Delay et al, 1999م مكعر أشكتؿ اي  ت تت مع نر أك اأ ن ر اأختصر ألشخص ر )

ك عد أغر األنمتط ام دادان ألغر اأيمتتب فإذا أمكف أف  عزل عدة يمتت إأى شخص كاحدب ك قكؿ أنه 

ف أغر األنمتط  مكف مف   ني نظتـ أكيعب كأكثر  كحدان  يمح أنت   صن ؼ   صؼ   لؾ اأيمر فإ

م مكعر مف األفراد في نمط كاحد على أيتس أنهـ  ش رككف في م مكعر مف اأيمتت اأم شت هر 

 (.1985)الزكرس كغن ـب 

رب ك ع  ر نظر ر األنمتط كأيلكب أدراير اأشخص ر قد مر اأعهد  دان فهي مف أقدـ نظر تت اأشخص 

كحتكأت  صن ؼ شخص تت اأنتس إأى أنمتط   مع   ف األشختص اأذ ف  ندر كف  حت نمط كاحدب 

 (.2004كأكؿ نمط خصتئص م م زة )يف تفب 
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 أنماط الشخصية: 2.1.2

كاأمقصكد  تألنمتط اي  لؾ األشكتؿ اأمنظمر مف  صن ؼ األشختص إأى أنمتط  نتء على نقتط 

  ع اذة اأنظر تت اأ ي  نتكأت أنمتط اأشخص ر ن د أف اذة األنمتط اأ شت ه كنقتط االخ بلؼ   نهـ ك  

قد  مت زتب كانقيمت إأى أقيتـ م عددةب مع مدة في ذأؾ على ط  عر اأمدخؿ اأ صن في اأمنه ي اأذم 

 ).2007 در درباأاي خدمه  كصفه أيتيتن في  صن ؼ األفراد إأى أنمتط )

 األنماط الفيزيولوجية: -1

ؽ. ـ( ح ث أكد اف مزاج اإلنيتف  عكد إأى أر عر  400األنمتط إأى عهد أ قراط )ك عكد عهد اذة 

أنمتط )اأنمط اأدمكمب اأنمط اأيكداكمب اأنمط اأصفراكمب اأنمط اأ لغمي( ك قـك اذة األنمتط على 

أيتس ي طرة الحد يكائؿ اأ يـ األر عر على األخرل كقد  رل ر ط  عض اأصفتت اأنفي ر اأمزا  ر 

 (.2008أيتئؿ اأيتئد )حمتداتب  نكع ا

 األنماط السيكولوجية  -2

 ذاب  كنج في األنمتط اأي ككأك  ر إأى أف اأشخص ر   حرؾ في ا  تا ف مخ لف ف انطكاء كان يتطب 

كانتؾ نكع مف اأنتس أحظر االي  ت ر أمث ر مع ف   خذ في أكؿ األمر مكقؼ االني تـ اك اإلح تـب 

تـ  تالي  ت ر   نمت نكع آخر إذا ك د في اذة اأمكاقؼ نفيهت  قدـ على ا ختذ ثـ  عد ذأؾ فقط  مكنه اأق 

االي  ت ر كاك على ثقر اف يلككه يل ـ  شكؿ كاضحب أمت اأنكع األكؿ ف  م ز  عبلقر يل  ر مع نر 

 ألمكضكع   نمت   م ز اأنكع اأثتني  عبلقر إ  ت  ر ألمكضكعب اأنكع األكؿ  طت ؽ اأنكع اأمنطكمب   نمت

اأنكع اأثتني  طت ؽ اال  تة اأمن يطب كانت نرل أف  كنج قد قيـ اأنتس إأى نمط ف أيتي ف ألشخص ر 

 (.2007اأمنطكم كاأمن يط )خمتشب 

 األنماط الجسمانية: -3

 (:2002ع يكمب اأ) كمت كرد فيقتـ "كرنشمي"   صن ؼ أنمتط اأشخص ر إأى ثبلثر 
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 األكؿب ركحه ا  متع ر.نمط حشكم:  م ؿ إأى اأراحر اأ يم رب  حب  -

 اأنمط اأعضلي: نش ط كحركي أكنه عدكاني. -

 اأنمط اأ لدم: م حفظب  ك ت انفعتال هب قلؽ كخ كؿ. -

 األنماط اليرمونية : -4

ّقيـ " رمتف" اأشخص ر على أيتس اإلفرازات اأهرمكن ر في اأ يـ إأى م مكعر مف األنمتطب كأشتر 

 (:2008 اأ هت )صتأحب

  تأقلؽ كاأنشتط كاأعدكان ر.نمط درقي :   م ز  -

 در نتأ ني :   م ز  تأقكة كاأمثت رة كاأنشتط. أنمط  -

 نمط نختمي : ك  م ز  تأ حكـ في االنفعتالت. -

 نمط  نيي : فهك خ كؿ ك غلب اأعتطفر على اأعقؿ.  -

 نمط   مكيي :   م ز  عدـ اأشعكر  تأميؤكأ تت األخبلق ر. -

 نمط الشخصية )أ( و )ب(

يمتت شخص ر ثت  ر ني  تن  ؤثر في  عتمله مع اأمكاقؼ اأضتغطرب ك خ لؼ  إف كؿ فرد أد ه 

 تخ بلؼ األفرادب فقد صنؼ اأ تحثكف األفراد مف ح ث مدل  أثراـ  تأضغكط إأى نمط ف: نمط )أ( 

شخص ر ذات ضغط نفيي مر فعب كنمط )ب( شخص ر ذات ضغط نفيي منخفض )شتكر كاأد بب 

1999.) 

 ر ط   ف اأضغكط اأنفي ر كاأنمط )أ( ح ث   يـ صتحب اذا اأنمط  أنه ممت  عؿ  عض اأ تحث ف 

منتفس كعدكاني كير ع اأكبلـ ك شعر  ضغط اأكقت ممت  عرضه أمي ك تت مر فعر مف اأضغكط كعلى 

اأنق ض  ككف صتحب اأنمط )ب( شخص م ركم كال  شعر  ضغط اأكقت كغ ر منتفس ك ن قي أنفيه 

 (.2004أيتأ ب يهلر ) كيؼب 
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 Type (A)أواًل: نمط الشخصية )أ( 

 مقدمة 1.1

 Behavior pattern of)أ( أك نمط اأيلكؾ  Type (A) Personality عد نمط اأشخص ر )أ( 

type (A) مف أاـ اأمفتا ـ اأنفي ر اأمي خدمر في  في ر اأيلكؾ اأ شرم. ك ر ع اأفضؿ في ذأؾ إأى

اي طتع فصؿ اأطب اأي ككيكمت ي عف  ح ف (Alexander, 1940)"عتأـ علـ اأنفس اأ حل لي 

م تؿ اأطب اأنفيي كقدمه  تع  ترة أحد فركع اأعلـ اأحد ث كاأذم  ه ـ  دراير  فتعل ر اأنفس كاأ يـ 

مف ق ؿ كؿ  1950في كؿ مف حتأ ي اأيكاء كاأمرض. كقد  ـ اك شتؼ مفهـك نمط اأشخص ر )أ( عتـ 

أمراض اأقلب. ك تأرغـ مف أف أهذا  كامت ط   تف في Meyer friedman Ray rosemmanمف 

ح ث  (Wilismharvy, 1628)اأمفهكـ  تر   طك ؿ  ر ع إأى مبلحظتت قدمهت اأط  ب اإلن ل زم 

قتؿ: "كؿ انفعتؿ مصحكب  أأـ كيركرب خكؼ أك ر تء اك في اأحق قر اأي ب في اإلثترة كاأه تج اأذم 

أف حتأر  صلب اأشرا  ف كمت  صتح هت  (wiliamosler, 1897) م د  أث رة إأى اأقلب". كمت الحظ 

مف حدكث اأذ حر اأصدر رب إضتفر إأى اأضغط اأمر فع اأذم  ع ش اأنتس  حت كطأ هب كاأ عكد على 

اأعمؿ  أقصى طتقرب اك اأميؤكؿ عف ضعؼ أك اضمحبلؿ اأشرا  ف أكثر مف االيراؼ في اأمأكؿ 

 (.2000)ع د اهللب 

 :مفيوم النمط )أ( 2.1.3

( أف اأنمط اأيلككي )أ( اك نمكذج عتـ ألشخص ر  ر  ط مع غتأ  ر م غ رات (Daniel, 1991 رل  

اأشخص ر كاالي  ت تت اأ يد ر ك عطي مدل كايعتن ألفركؽ اأفرد رب ك ضع  صكران ألنمط اأيلككي )أ( 

 (.2000 أنه ش كر مف اأخصتئص اأيلكك ر كاأمؤشرات في أيلكب  ع  رم كمعرفي )أ تظرب 

نمط اأيلكؾ )أ(  أنه "نشتط كانفعتؿ   ضمف اي عدادات يلكك ر مثؿ اأطمكح كاأعدكان ر كمت ك عرؼ 

كاأ نتفي ر كنفتذ اأص ر فضبلن عف أنكاع مع نر مف اأيلكؾ مثؿ:  ك ر اأعضبلتب األيتأ ب األفظ ر 
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ب" اأير عر كاأ كك د رب اأمعدؿ اأم يترع أؤلنشطر مع االي شترة كاأعدائ ر ك زا د اح متالت اأغض

 (.68: 2010)كردلب 

أف اأنمط اأيلككي )أ(  شمؿ خصتئص يلكك ر مثؿ اأمنتفيرب كاأيلكؾ  Bortnetك رل  كر نر

 (.2000اأ ع  رمب كضغط اأكقتب كاأيرعر  قت ه على اأطرؼ اآلخر اأنمط اأيلككي )ب( )ا تظرب 

نرب كأظركؼ ك عرؼ "أنه م مكعر مف اأخصتئص اأيلكك ر اأ ي  ظهر أدل اأفرد كفؽ شركط مع 

محددةب أك اك نمط مف اأيلكؾ   صؼ أصحت ه   عض اأخصتؿ اأمم زةب مثؿ اأعدكان رب كاأقت ل ر 

 (.68: 2000أبلي ثترةب كاأشعكر  ضغط اأكقتب كعدـ اأ حلي  تأص ر كاأنشتط" ) معرب 

 :صفات ذوي نمط الشخصية )أ( 2.1.4

 على اأنحك اآل ي:( إأى صفتت ذكم اأنمط )أ( كاي 2013 ش ر )ع د اأرازؽب 

 .شخص  نتفيي قكم 

 .اأشعكر  نفتذ اأص رب كأف اأكقت  مضي  يرعر 

 .اأغضب كاأعدكان ر 

 .منظـ كمر ب ك  عتمؿ ك  فتعؿ مع مح طه  شكؿ   د 

 .م حكـ في ذا ه ككاثؽ منهت كمف كفتء ه 

 ة في عدائي  مترس عدائ  ه   ف اأحدة كاأشدةب كاذة اأعدائ ر اي اأميؤكأ ر عف رغ  ه اأشد د

 اأمنتفير.

  صتحب طمكح م عدد األاداؼب أك غ ر م عدد األاداؼ ممت   عله دائمتن م شن تن ال  قكل

نمت  راة  خلؽ ادفت  د دان ك  دأ  على االي رختء فهك إذا مت حقؽ ادفتن ال   رؾ فرصر ألراحر كا 

  تأركض نحكة مف  د د.
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 دكف أف  حقؽ ش ئتن كأذأؾ  راة دائمتن   درؾ مفهكـ اأكقت ك عي مركرةب كأذأؾ فهك ال  ر د مركرة

 فتقد اأص ر مي ع بلن مف أ ؿ  حق ؽ طمكحت ه.

 .ظهر اأكداع امتـ اأعراق ؿ اأ ي  ع رضه أكنه ال   را ع  

 .رفض اأهز مر كال  ع رؼ  هت ك قكـ  محتكأر  د دة  

 إذا  همؿ  ع ه ك قلؿ مف شأف األمر ك رفض فكرة اصت  ه  تأمرضب كال ي مت مرض اأقلب ف

 حذر ه يخر منؾ في أعمتقه.

  إف اع متدة اأزائد على نفيه كعتئل ه   عله م تالن ألي طرةب كال ي مت إذا كتنت اذة اأي طرة

  يتعدة على اأ خلص مف اأعق تت اأ ي  ع رض طر قه.

 .حرؾ ذراعه  شكؿ ملحكظ أثنتء اأحد ث  

 قـ  ه  نفيؾ(. ع قد  قكة اأشعتر اأقتئؿ )إذا أردت ان تز عمؿ  صكرة   دة ف 

 .ال  ظهر اا متـ  تأ عد اإل متأي أل  ئر اأمح طر  ه 

 .ض ؽ اأصدر كقل ؿ اأ حمؿ 

 .ز تدة اأ هد اأذاني كاأ يدم كاأ قظر اأمفرطر 

 .عدـ اأ رك ز كاالن  تة أحكار اآلخر ف كصعك ر اأ قتء في مكتف كاحد إف أـ  ك د ف ه مت  شغله 

 ا  تة ك هتت نظرة كاا متمه.  حتكؿ  حك ؿ اأحد ث   نه ك  ف اآلخر ف 

ك م ؿ أفراد اذا اأنمط )أ( أ ق ؿ اأ عرض اأم كرر ألمكاقؼ اأم هدة أكثر مف غ راـ فهي  عزز 

ا  تاهـ اأيلككيب كخبلؿ مكا ه هتب ال  م لكف إلظهتر انفعتال هـ كطلب اأميتعدة مف اآلخر فب 

 (. 2008اأ حكـ في اأمكقؼ )ف ح رب ممت  يمح أهـ  إخراج اأ ك ر اأداخلي يع تن منهـ الي عتدة 
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  ) Type B ب) ثانيًا: نمط الشخصية 

 ر  ط ظهكر اذا اأنمط )ب(اأنمط )أ(ب ح ث أطلؽ ركزنمتف كفر دمتف على األشختص اأذ ف ال 

 ملككف خصتئص اأنمط )أ(ب ايـ اأنمط )ب(   م زكف  أنهـ أكثر ص ران كأقؿ  نتفي ر كأقؿ عدكان ر ) 

lecomte& Paterson, 2005.) 

قد اي رعي اا متـ اأ حكث كاأدرايتتب كأكف أ( إأى أف اأنمط ) ((Kaplan, 1992ك ش ر كت بلف 

اأنمط )ب( أـ  حظ  نفس اأقدر مف االا متـب كأف األفراد مف اأنمط )ب(   م زكف  غ تب يمتت اأنمط 

م تع كاالي رختء دكف )أ( ختصر اأشعكر  ضغط اأكقت كاأعدائ رب فلدل اؤالء قدرة   دة على االي 

 اأشعكر  تأذنب.

 مفيوم النمط )ب(: 2.1.5

 عرؼ يلكؾ اأنمط )ب( "اـ األفراد اأذ ف   يمكف  أنهـ أكثر  حرران مف اأعدكافب كأد هـ اأقدرة على 

االي رختء كاأمشتركر في األنشطر اأ رك ح ر دكف اأحت ر إأى اث تت اأ فكؽ كعدـ اإلحيتس  ضغط 

 (.39: 2007درد رب اأ" )اأكقت كغ ر منتفي ف

(  أنه" أد ه اأقدرة على االي رختء كيهؿ االنق تدب كأ س  (Sutherland, 1991كمت ك عرؼ يذرالند

أد ه م ؿ شد د ألمنتفيرب كأقؿ عرضر ألشعكر  تإلح تطب ك نخفض اح متؿ اصت  ه  أمراض اأقلب 

 (20: 2000ب  معر)

ر اأ ي  م ؿ اف  ككف اتدئرب كمي ك نر كغ ر نمط اأشخص ر )ب( على انه "  لؾ اأشخص  ك عرؼ

مي ع لر كال  حب اف  نتفس اآلخر فب فتأشخص مف نمط )ب(  ؤدم عمله  ثقر كدكف اي ع تؿ 

ك حب اف  ؤدم األش تء اأكاحدة  لكل األخرل ك  طئ ك تأ در ج ح ى إف أـ   ـ اأعمؿ أيتيه")متارب 

2003 :196.) 
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 :خصائص ذوي نمط الشخصية )ب( 2.16

  تأخصتئص اأ تأ ر:( 2003  م ز افراد نمط اأشخص ر )ب( كمت أشتر اأ ه )اأع   يب 

 اأص ر -

 اأكاقع ر في أعمتأهـ أكثر مف اأنمط )أ( -

 اأثقر كاأهدكء كاأعمؿ  تع داؿ في إ قتع منظـ. -

 عدـ اأحيتي ر   تة ان تز األعمتؿ  حت أم ظرؼ. -

 مف األعمتؿ اأمن زة.إعطتء أام ر أمشتعر كأحتي س مف   عتملكف معه أكثر  -

 االي م تع  كقت فراغهـ. -

 غ ر مشغكأي اأ تؿ  مت  حتكأكف إن تزة أك  حق قه. -

 ال  ي ثتركف أك   ه  كف. -

  م لكف أل م ع كاالي رختء. -

 غ ر م ك ر ف كغ ر م نتفي ف. -

 ال  عتنكف مف ضغط اأكقت. -

   طلعكف إأى اأن تح أكف  در ر أقؿ مف ذكم اأنمط )أ(. -

( إأى خصتئص اأنمط )ب( على اأنحك اأ تأي كاذا مت أشتر اأ ه )شر ؼب Hal, 2000كمت كأشتر ) 

2003:) 

 فهـ ال  ع  ركف اأمنتفير ادفتنب كال  قترنكف أنفيهـ  تآلخر ف.أقل تنافسية:  .1

قد  غ ب أد هـ اأعدكان ر األفظ ر كاأيلكك رب ك ككف يلككهـ   ن  ت ا  تة اأمكاقؼ أقل عدائيًا:  .2

 األقؿ  ككف االي  ت ر اأعدكان ر أد هـ  نتيب اأمكقؼ اأم هد  شكؿ منطقي.اأم هدة أك على 

 فبل  شعركف  أنهـ في ي تؽ مع اأزمفب فهـ أكثر ادكءان كاي رختء.أقل شعورًا بإلحاح الوقت:  .3
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فبل  ك راـ اأقضت ت اأ ي  أخذ كق تن أكثر مف اأمع تد أك اأمطلكبب كال  زع هـ عدـ أكثر صبرا:  .4

 مكر في كق هت اأمحدد.ان تز  عض األ

ال  شكؿ اذا اأدافع ات يتن أد هـ  ؿ  حققكف مت  نتيب قدرا هـ مف أقل دافعية لإلنجاز:  .5

 إن تزات.

 الفرق بين نمط الشخصية )أ( ونمط الشخصية )ب(

  دك مف خبلؿ اأ عر فتت اأيت قر اأذكر اف أصحتب اأنمط )ب(  خ لفكف  متمت عف أصحتب اأنمط )أ( 

(  كضح أك ه اأمقترنر كاالخ بلؼ   ف نمط 2.1تئص كاأصفتت كاذا اأ دكؿ رقـ )مف ح ث اأخص

 (.2013)حمزاكمب اأشخص ر )أ( كنمط اأشخص ر )ب( كمت أشتر اأ ه 

 ( الفرق بين ذوي نمط الشخصية )أ( وذوي نمط الشخصية )ب(2.1جدول رقم )

 نمط الشخصية )ب( نمط الشخصية )أ( الخصائص والسمات
 أكبلـاأنطؽ كا -أ

 *اأيرعر
 

 *إن تج اأكبلـ
 

 *ار فتع اأصكت
 *اأنكع ر

 *اأ لح ف اأرقر
 كمكف االي  ت ر

 
 *مدة االي  ت ر
 *أش تء أخرل

 ك  رة-
اإل ت تت على كلمر كاحدةب اأع لر في انهتء -

 اأ مؿ
 عتؿ-
 خشف-
 قكم-

كبلـ منف رب مفت ئب االأحتح على  عض -
 اأكلمتت

 أ ك ر فكر ر ّان ر قص رة-
 ة اأكلمتتب حذؼب اأ ميؾ  تأكلمتتإعتد-

  ط ئر-
أنتةب  كقفتت كث رة أك -

 انقطتع
 منخفض-

 نتعـ-
 نمط ر اأكبلـ-

  كقفتت ق ؿ اإل ت ر-
 طك لرب طكافرب  كاأر-
 عدـ اأ ميؾ  تأكلمتت-

 اأيلكؾ -ب
 *اأ أكة

 *اأكضع ر اأعتمر
 كث ران -

 م ك رب   لس على طرؼ اأكريي-
 نتدران -

 ميرحب   لس مر تحت-
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 نمط الشخصية )ب( نمط الشخصية )أ( الخصائص والسمات
 *اأيلكؾ اأعتـ
 * ع  ر اأك ه
 *اال  يتمر
 *اأضحؾ

 *شد اأمعصـ

 م حفزب م ك ر-
 م ك رب عدكاني م  هـ اأك ه-

 يتخرة-
 عن ؼب صتخب-

 كث ران -

 اتدئب ان  تة اتدئ-
 مي ر ح كدكد-
 عر ضر  مؤل فمه-

 أط ؼ-
 نتدران -

 االي  ت تت إزاء اأمقت لر -ج
*اع راض اأمي  كب 

 كمقتطع ه
ت ق ؿ *اأعكدة إأى م
 اأمقتطعر

*اأكبلـ ق ؿ مقتطعر 
 اأحد ث

*محتكالت إلنهتء 
 األيئلر

*اي خداـ اأنك ر في 
 اأكبلـ

* ير ع كاي ع تؿ 
اأمي  كب أك مزاحمر 
اأم حدث ألي طرة على 

 اأمقت لر
 
 

 *اأعدكاف
 

 كث ران -
 
 غتأ تن -

 
 نتدران -

 
 نتدران -

 
 غتأ تن -

 قن تت كث رة كأيتأ ب م نكعر  ل أ اأ هت أقطع -
حد ث اأمي  كب  عل قتت غر  رب أ ك ر 

 صحح كبلـ   هر  رب مل ك ر أك مطكأرب
 اأم حدث

 
غتأ ت مت  ظهر خبلؿ اأمقت لر عف طر ؽ -

ب اأ لطؼ  األ كء إأى اأ تت مثؿ اأ  ـر
 اأمصطنعب اأ حدم

 نتدران -
 
 نتدران 
 
 غتأ تن 
 
 غتأ تن 
 
 نتدران 
 
 
 نتدران 
 
 
 

 غ ر مك كد

 مكذ يمح كل  فك رة اأعتـ اأن -د
 *رضتؤة عف عمله
*اأطمكحب اأدافع 

 اأ تمح
 *اأشعكر  عدـ اأص ر

 غ ر مك كدب  طمح أؤلعلى-
 مك كد  تع رافه كاع راؼ اآلخر ف-

 
 نزعج إذا  طأت ي ترة امتمه اثنتء ق تد ه -

 راض عف عمله-
 غ ر مك كد خصكصتن -

 
ص كرب ال  نزعج ألم -
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 نمط الشخصية )ب( نمط الشخصية )أ( الخصائص والسمات
 
 

 *اأمنتفير
 

*االع راؼ  ك كد  فك ر 
 ثنتئي اأطكر كنشتطتت

 اأي ترة
 

كاألعب ح ى   ي م ع  منتفير اأنتس في اأعمؿ-
  ر ح
 

 غتأ ت مت  فكر  أمر ف في اف كاحد

 عتئؽ
 

 غ ر منتفس-
 
 

نتدرا مت  فكر  ش ئ ف  ّتف -
 كاحد
 

 Hooker, Blumenthal)كمف األعمتؿ اأ ي  ؤكد اذا االخ بلؼ دراير أهككرب  لكمنثتؿب ي  بل 

&siegler, 1987أ ي حصؿ ف هت األفراد ذكم اأنمط )أ( على در تت مر فعر على مق تيي اأحت ر ( ا

ألقكة كاأعداءب أمت ذكم اأنمط )ب( اأذ ف حصكؿ على در تت مر فعر على مق تس اأحت ر إأى اأقكةب 

 (.2006فقد حصلكا على معدؿ منخفض على مق تس اأعداء )شكرمب 

 عمى السموك: ب( وأثرىا -مؤشرات أنماط الشخصية )أ  2.1.7

ب( ك أث رات على اأيلكؾ على اأنحك -( إأى مؤشرات أنمتط اأشخص ر )أ2013 ش ر )ع د اأرازؽب 

 اآل ي:

 :مدى التحكم في السموك 

 خ لؼ األفراد في  صكراـ أقدرا هـ على ض ط اأعكامؿ اأمح طر  هـب فهنتؾ أنتس مف اأنمط )ب( 

ر  ر ال قدرة أهـ على  غ راتب فهـ  ؤمنكف  تأقدرب  ع قدكف اف كؿ مت  ؤثر عل هـ محككـ  عكامؿ خت

كاأقدر ميؤكؿ عمت  حدث أهـب   نمت انتؾ أنتس مف اأنمط )أ(  ع قدكف أنهـ اـ اأذ ف  قرركف 

مي ق لهـ  أ د هـب اف اأذ ف  ع قدكف أف مصتئراـ أ يت  أ د هـ أد هـ شعكر  تالغ راب كاالنطكاء 

 أنهـ قتدركف على اأ حكـ  مصتئراـب كاذا  دؿ على أف اأفئر مقترنر  تآلخر ف مع اأذ ف  ع قدكف 

 األخ رة أقدر على اأعمؿ كاأ ك ؼ.
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 :درجة البرجماتية والميكافيمية 

اف األفراد مف اأنمط )أ( اأذ ف   صفكف  تأ ر مت  ر أهـ اأقدرة على اأفصؿ   ف اأمشتعر كاأعمؿ 

ف  هذة اأصفر أقدر على اأن تح كاأ ك ؼ اأر تضي ك ؤمنكف  تف اأغت ر   رر اأكي لر كمف   صفك 

 كاإلقنتع مف غ راـ.

 :درجة تقدير الذات 

  صؼ األفراد مف اأنمط )ب( مف  ح رمكف أنفيهـ  تأقدرة على إن تز اأمهتـ كاأن تح ف هت كاـ  تأ تأي 

 أكثر رضت عف أعمتأهـ كذكا هـ كقدرا هـ مف غ راـ.

 :القدرة عمى التكيف 

)ب( كمف   صؼ  هذة اأصفر  تأقدرة على اأ ك ؼ مع اأمؤثرات اأختر  ر    م ع األفراد مف اأنمط

كاي شعترات كاأقدرة على اأفصؿ   ف اأح تة اأعلم ر كاأح تة اأشخص ر كاـ  تأ تأي أكثر قدرة على 

 اأحركر كاأ نقؿ   ف االعمتؿ كاألمتكف اأمخ لفر.

 :القدرة عمى تحمل المخاطر 

أك ر في ا ختذ اأقرارات على أيتس معلكمتت غ ر مك ملر كأيرع    م ع مف   صؼ  هذة اأصفر   رأة

 في عمل ر ا ختذ اأقرارب كاذا مت   صؼ  ه أصحتب اأنمط )أ(.

 ب(:-التمايز بين سموك نمطي )أ

اأفترؽ   ف نمط اأشخص ر )أ( ك )ب( اك في  كأد اأمشتعر اأمك  ر كاأيتأ ر أدل اأفر ق فب فذك اأنمط 

ي را    ر  ر كز على اأمشتعر اإل  ت  ر اأنشطر اأم فتعلر مع األحداثب )أ(   يمكف  تن هتج ا

ك  متشى مه اذة اأرؤ ر اأدأ ؿ اأذم  ر ط اأنمط اأيلككي مع مي كل اأنشتط األيتيي كمقت  س اأمزاج 

اأق تي ر اأم عترؼ عل هتب ح ث أف ذكم اأنمط )أ( أ يكا فقط أكثر نشتطتن مف اأنتح ر اأفي كأك  ر 
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 ,Janiss & Dyckف اأنمط )ب( نتدران مت  شككف مف اإلراتؽ  عد  ذؿ  هد ك  ر ) فحيب ع

1988.) 

 ب( والغضب والعدوانية:-أنماط الشخصية )أ

 تأني ر أعبلقر نمط اأشخص ر )أ(  تأيلكؾ اأعدكانيب فن د اأعد د مف اأ تحث ف قد اا ـ  هذا اأ تنب 

أدراير عبلقر  (Holmes & will, 1985)ت اكأمز كك ؿكأكالة  تأدرايرب كعلى رأيهت ن د دراير قتـ  ه

نمط اأشخص ر )أ(  تأيلكؾ اأعدكاني كألكقكؼ على مت إذا كتف اأم حكث مف ذكم نمط اأشخص ر )أ( 

أكثر عدكانتن مف ذكم اأنمط )ب(ب كمت إذا كتف اأغضب  ؤثر في عدكانهـب ح ث شترؾ اأم حكثكف مف 

ي مهمر حؿ اأمشكلر مع م حتأؼ )كقؼ كم حكث آخر( قتـ كبل نمطي اأشخص ر )أ( ك )ب(  دا ر ف

  أحد دكر ف:

  األكؿ: كتف ف ه م عتكنتن كمؤ دان أيلكؾ اآلخر )مكقؼ عدـ اأغضب(ب كاأثتنيب كتف ف ه غ ر

م عتكف  ؿ نتقدان أيلكؾ اآلخر )مكقؼ اأغضب(. كمف إ راءات اأدراير اأم دان ر  ـ االع متد ف هت 

كأك  رب كمعدؿ اأن ضب كضغط اأدـ مف أ ؿ  حد د مت إذا كتنت على  عض اأمقت  س اأفي 

معتأ ر اأغضب اأ ي اي خدمت فعتأر أـ ال؟ ك عد االن هتء مف مهمر حؿ اأمشكلرب شترؾ 

اأم حكثكف في   ر ر  علـ زائؼب قتـ خبلأهت ذكم نمط اأشخص ر )أ( كنمط اأشخص ر )ب(  دكر 

عتقب أك  كتفئ اأم حتأؼ اأذم قتـ  دكر اأم علـب اأمعلـب ح ث أعطي كاحد منهـ اأفرضر أكي  

كاي خدمت مي ك تت اأعقتب كاأمكتفأةب اأ ي قتـ  هت اأم حكثكف أ حد د مت إذا كتف نمط اأشخص ر 

)أ( أك )ب( أك اأغضب اأمؤثر في اأطر قر اأ ي  ي   ب  هت اأم حكث نحك اأم حتأؼ. كقد أ دت 

 (:2000)ع داهللب ذكرة  ن تئج اأدراير فركضهت األيتي ر كذأؾ مت
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  أف معتأ ر اأغضب كتنت فعتأر في ز تدة مي كل االي ثترةArousal  أدل اأم حكث فب فقد ا يـ

اأم حكثكف في ظرؼ اأغضب  معدالت ن ض مر فعرب كضغط دـ عتؿ أكثر مف اأم حكث ف في 

 ظؿ ظرؼ عدـ اأغضب.

  تت ثت  ر مف اأعقتب ألم حتأؼ أ دل م حكثك نمط اأشخص ر )أ( في مرحلر   ر ر اأ علـ مي ك

أعلى مف ذكم نمط اأشخص ر )ب(ب ف مت أـ  ك د فركؽ ثت  ر   ف م حكثي نمط اأشخص ر )أ( 

ك)ب( في مي ك تت اأمكتفأة اأ ي قدمكات ألم حتأؼب فهذة اأن   ر  دعـ اف راض أف اأمي ك تت 

ر فعر مف اأعدكاف في اأمر فعر مف اأعقتب قدمهت م حكثك نمط اأشخص ر )أ(ب  عكس مي ك تت م

 اذة اأم مكعر أكثر مف اأمحتكالت اأم طرفر أحث اأم علـ على األداء األفضؿ.

  أف اأفركؽ   ف ذكم نمط اأشخص ر )أ( كذكم نمط اأشخص ر )ب( في مي ك تت اأعقتب اأ ي

قدمت كتنت محددة  ظرؼ عدـ اأغضبب   نمت أـ  كف انتؾ فركؽ ثت  ر   ف نمطي اأشخص ر )أ( 

في مي ك تت اأعقتب اأ ي قدمت في ظرؼ اأغضب. كقد فير اكأمز كك ؿ اذة اأن   ر  ك )ب(

 إر تعهت إأى مصدر اأض ط اأداخلي عند ذكم نمط اأشخص ر )أ(ب كاأض ط اأختر ي اأيتئد عند 

 .ذكم نمط اأشخص ر )ب(

 ب( والعدوان والتحدي:-أنماط الشخصية )أ

أعدكاني كاذا مت أث   ه درايتت أخرل مثؿ دراير  بلس إضتفر إأى  م ز نمط اأشخص ر )أ(  تأيلكؾ ا

(Glass, (1974 ب كدراير(Liorente, 1985)  اأ ي عملت على ق تس اأيلكؾ اأعدكاني عند كؿ

 Jenkins activityمف نمطي اأشخص ر )أ( ك )ب(ب كاأ ي  ـ ق تيهت عف طر ؽ ميح اأنشتط 

survey  فشؿ ف ه كؿ م حكثب   نمت اأثتنيب أـ  شمؿ أم ب كذأؾ في مكقف ف: األكؿب اخ  تر أدائيب

اخ  تر أدائي ممتثؿب كذأؾ الخ  تر فرض مؤداة أف اأم حكث ف مف نمط اأشخص ر )أ( يكؼ  ظهركف 

عدكانت  دن تن مر فعتن أكثر مف نمط اأشخص ر )ب( في ظؿ مكقؼ اأ حدمب كمف نتح ر أخرل يكؼ 
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تن أعلى مف ذكم اأنمط )أ( في ظؿ اأمكقؼ  ظهر اأم حكث ف مف ذكم نمط اأشخص ر )ب( عدكان

 (. 2000اأعتدم اأذم ال  شمؿ اأ حدمب كقد أكدت اأدراير اذا اأفرض )ع داهللب 

ك هذا  ككف معظـ اأدرايتت اأ ي  نتكأت اذ ف اأم غ ر ف قد أكدت على أف ذكم نمط اأشخص ر )أ( 

قؼ اأ ي   صؼ  تأ حدمب ك  رز أكثر عدكانتن مف غ راـ مف ذكم نمط اأشخص ر )ب( ختصر في اأمكا

 اأ نتفس.

مف خبلؿ  حل ؿ أنمتط اأشخص ر كفؽ منظكر أ زنؾ     ف أف اأعدكان ر مت اي اال يمر مف اأيمتت 

اأ ي  نطكم  حت اأنمط )أ( الن يتطي اأمنفعؿب أمت   م ز اذا اأنمط مف صفتت كخصتئص ذات 

فتأيلكؾ اأعدكاني  ذأؾ   ـ معتأ  ه في اذة عبلقر  تأمزاج االندفتعي ألشخص كاالي ثترة اأير عرب 

 اأدراير كم غ ر آخر أه عبلقر مع يمتت اأشخص ر كمت ع ر عف ذأؾ أ زنؾ.

 والتعصب: ب(-أنماط الشخصية )أ

أث  ت اأدرايتت ك كد عبلقر   ف نمط اأشخص ر )أ( كاأ عصب اأذم   ككف مف "ثبلثر معت  ر مثتأ ر  

 Rationalityحدث ن   ر االنحراؼ عنهتب كاي مع تر اأعقبلن ر مخ لفرب  مكف اأقكؿ أف اأ عصب  

ب كقد اع مد كث ر Human heartednessكمع تر اأمشتعر اإلنيتن ر اأرق قرJusticeكمع تر اأعداأر 

مف اأعلمتء كاأ تحث ف على اذة اأمعت  ر م  معر أك على إحداات منفردةب كتأعقبلن ر اأ ي كتنت أيتس 

ب فتأ عصب  معنى االنحراؼ عف مع تر ,Allport) 1958) ب (Bowdermaker, 1944)أ عر ؼ 

اأعقبلن ر  حدث في شكؿ حكـ م ع ؿب أك حكـ مي ؽ أك  عم ـ مفرطب أك اأ فك ر في إطتر اأقكاأب 

اأنمط رب كرفض  عد ؿ اأرأم في ظؿ ظهكر دالئؿ  د دةب كرفض االا متـ  تأفركؽ اأفرد ر أك اأيمتح 

  هت. 
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اأثتني  ي ند ألميتكاة في اأمعتملر ك يمى اأيلكؾ اأمنحرؼ على اذا اأمع تر  تأ م  ز. أمت اأمع تر  

في  ق ؿ األشختص اآلخر ف  مفتا ـ انيتن  هـب ك طلؽ على  Hartleyأمت اأمع تر اأثتني اأذم  عرفه 

 اذا اأشكؿ مف اأ عصب  تيـ اأنفكر.

كعبلق هت  كؿ مف نمط اأيلكؾ )أ( كمركز كقد قتـ مع ز ي د ع داهلل  دراير  عنكاف "يمر اأ عصب 

م حكثتن كم حكثر مي خدمتن عدة أدكات كاي مق تس يمر اأ عصب مف  419اأ حكـ" على ع نر مف 

اعداد اأ تحثب كمق تس نمط اأيلكؾ )أ( مف إعداد  معر ي د  كيؼب كمق تس مركز اأ حكـ أ كأ تف 

ج اأفركض اأ ي أهت عبلقر  كؿ مف كقد  كصلت ن تئ Kرك رب صتحب نظر ر اأ علـ اال  متعي

اأ عصب كنمط اأشخص ر )أ( إأى أف اأم عص  ف  ككنكف مف ذكم نمط اأشخص ر )أ( كذأؾ الق رانهمت 

ك قتر همت في اأيمتتب كتأ طرؼ في اأمنتفير كاأعدكان ر كاأ ع ؿب كاأدافع أئلن تزب كنفتذ اأص ر. 

اضطراب عم ؽ في اأشخص ر. ك  منى اذا  غض اأنظر عف االف راض اأقتئـ على اع  تر اأ عصب 

أمق تس اأ مكد في إطتر  صكرة أمفهكمي  ف ح اأعقؿ  Rokeachاأميتر إأى اأمحتكأر اأ ي قدمهت 

 .(2000كانغبلقه )ع د اهللب 

 :ب(-النظريات المفسرة ألنماط الشخصية )أ 2.1.8

 :نظرية التحميل النفسي -

مف ذكم يلكؾ اأنمط )أ( على انه شخص نشأ في أيرة  نظر نظر ر اأ حل ؿ اأنفيي إأى أف اأفرد 

  يـ ف هت األب  تأيل  ر كاألـ  تأعدكان رب كمف ثـ فهك  ل أ إأى اإلن تز  كصفه ن   ر إ  ت  ر أ حق ؽ 

اأحت تت كاإلش تع االنفعتأي ك أك د اأذاتب فهك   حث عف اأكقت اأمفقكد كمف ثـ فهك غتأ تن مهدد 

انه يكؼ   عرض دائمتن أفقد اإلن تز أك أفقد مكتن ه اال  متع ر اأ ي كصؿ  انفعتأ ت ممت   عله  شعر

اأ هت  صكرة قهر رب كمف ثـ   كأد أد ه إح تطتت أمتـ إش تع حت ت ه االنفعتأ ر ف  يـ يلككه  تأعدكان ر 

أم مف أ ؿ اأ قتءب كمف ثـ فتف عبلج اذا اأنمط كمف ك هر نظر اأ حل ؿ اأنفيي اأ قل دم ممثبلن في ر 
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)ركيكي (.   لخص في ضركرة ز تدة إدراؾ اأفرد أ تر خه اأشخصيب كأف   علـ أف أد ه اأقدرة على 

اإلن تز  تأمي كل ذا ه دكف اأشعكر  أنه  حت أم ضغط كدكف اأ ع  ر عف رغ ت ه  تأعدكاف ك تأط ع 

 (.2012قد  رفض اأشخص  ق ؿ اذا ف ظهر أد ه اأمقتكمر )اأكائليب 

 :جتماعينظرية التعمم اال  -

 عد اذة اأنظر ر كاحدة مف اأنظر تت اأ ي  مكف اف  حلؿ يلكؾ نمط اأشخص ر )أ( على ضكئهتب 

ك  لخص اأعنتصر اأمهمر في نظر ر اأ علـ اال  متعي اأمعرفي  تأيلكؾب اأ  ئرب اأظركؼ اال  متع رب 

اأنمط )أ(  ن قكف  اأعتمؿ اأمعرفي كاأ ن  ه ألعكامؿ اأ  ئ ر. كفي ضكء اذة اأعنتصر ن د أف ذكم

اإل  ت  ر على اأمدل اأقص رب ك ي  عدكف االي  ت تت اأيل  ر على اأمدل اأ ع دب كمف ثـ   علمكف 

االي  ت تت اإل  ت  ر )اأمش عر( كاأ ي  شكؿ يلككهـ ف مت  عدبإذا فيلكؾ ذكم اأنمط )أ( ن تج  فتعؿ 

ر كاأنفي ر. ك تأ تأي فإف أصحتب اذة اأنظر ر اأعكامؿ اأ  ئ ر كاال  متع ر كاأف ز ق ر كاأعكامؿ اأمعرف 

 ركف أف يلكؾ نمط )أ(  ككف مف خبلؿ معرفر مدل  فتعؿ اأ  ئر كاأيلكؾ كاأ تنب اأمعرفي كاأعكامؿ 

اأنفي ر كاال  متع ر في ظهكر اأنمط )أ(ب  حد د  عض اأعمل تت اأ ي   ضمف اك يتب يلكؾ اأنمط 

لكؾ اأنمط )أ( ككذأؾ اأعكامؿ اأمش عر على  كرارة كاي مرارة. )أ( كفحص اأعكامؿ اأيت قر كاأبلحقر أي

( أنه ط قتن أهذة اأنظر ر فإف أصحتب اأنمط )أ(   دأكف في اك يتب عد د مف 1991ك رل )شكرمب

األنمتط اأيلكك ر اإل  ت  ر كاأ ي  مثؿ  تأني ر أهـ مرحلر إش تع ك كافؽ مع انفيهـ كطمكحت هـب 

  علهـ على حتفر اأ ك ر كاإلنعصتبب ممت   علهـ  كرركف اذة األنمتط كاأمن هتت اأ  ئ ر اأ ي 

اأيلكك ر عف طر ؽ االي  ت تت اأمدعمر اأ ي  ر فع   قد راـ أذا هـ ك  علهـ  رغ كف دائمتن في اف 

 ن زكا أدائهـ ك حينكة إأى اقصى حدب ح ى  ي ط عكا أف  حينكا صكر هـ أمتـ ذا هـب كاذا  عد  مثت ر 

 .(2007 في مق كؿ  تأني ر أهـ)اأدرد رب أيلكب  ك
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 :نظرية مفيوم الذات لروجرز -

 ع مد نظر ر رك رز على فكرة نزعر اأكتئف اأحي أ حق ؽ ذا هب كاي نزعر أيتي ر   عؿ اأفرد  كتفح 

أ حقؽ ذا هب كأف اأفرد مدفكع  طتقر داخل ر نحك  حق ؽ اأكمتؿ كاأكصكؿ اأ هب ك مكف  في ر يلكؾ 

ى أنه نزعر نحك  حق ؽ اأذاتب كاأكصكؿ ألكمتؿب فذكك اأنمط )أ( في ضكء اذا مدفكع اأنمط )أ( عل

 قكل داخل ر ال  ي ط ع اأ خلص منهتب أكي  حقؽ أعلى در تت اإلن تز اأشخصيب أذأؾ  ل أ إأى 

اأعدكاف كاأ نتفس كغ راتب كي  شعر  ق م ه كفردب كذأؾ عندمت   فكؽ على اآلخر ف )حمزاكمب 

2013.) 

 :رية الفسيولوجيةالنظ -

 فير اأعد د مف اأيلكك تت اأ ي  قكـ  هت ذكم اأنمط )أ( في ضكء االي ثترة اأ ي   عرض أهت اأ هتز 

اأعص ي اأيم ثتكمب كقد أ ر ت  عض اأدرايتت اأمعمل رب أل أكد مف صحر اأنظر رب ك كصلت إأى أف 

ز تدة في معدؿ ضر تت اأقلبب ذكم اأنمط )أ( أثنتء  فتعلهـ مع مكقؼ معملي محددب ظهرت عل هـ 

كار فتع ضغط اأدـب كز تدة مي كل األدرنتأ ف في اأدـب كاذة أعراض أثرت على اأ هتز اأيم ثتكمب 

 (.2016مقترنر  ذكم اأنمط )ب( )حبلك فب 

 التعقيب عمى النظريات المفسرة ألنماط الشخصية: 2.1.9

اأشخص ر  مكف اأقكؿ أنه على اأرغـ مف  عدد  عد االي عراض ألاـ اأنظر تت كاآلراء اأمفيرة ألنمتط 

اأ في رات فإنهت  م عهت  كمؿ  عضهت اأ عضب ح ث  نتكأت كؿ منهت اأشخص ر مف  تنب مع ف فمثبلن 

نظر ر اأ علـ ن د نظر ر اأ حل ؿ اأنفيي  ر ع نمط اأشخص ر إأى اأ  ئر اأ ي نشأ ك ر ى  هت اأفردب ك 

اأظركؼ اال  متع ر اأعتمؿ اأمعرفي كاأ ن  ه ألعكامؿ اأ  ئ رب  اال  متعي  ركز على  يلكؾ اأ  ئر ك

كف مت   علؽ  نظر ر مفهكـ اأذات فهي  رل أف ألفرد نزعر أيتي ر   عله  كتفح أ حقؽ ذا هب كأف اأفرد 
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مدفكع  طتقر داخل ر نحك  حق ؽ اأكمتؿب كف مت   علؽ  تأنظر ر اأفي كأك  ر فهي  رل نمط اأشخص ر 

 رة اأ ي   عرض أهت اأ هتز اأعص ي اأيم ثتكم. حيب اإلي ثت

 المحور الثاني: التنمر المدرسي 2.2

 المقدمة: 2.2.1

أص ح اأ نمر اأ كـ مشكلر شتئعر كخط رة في اأمدارسب ك ؤكد األ حتث على مدل اآلثتر اأيل  ر اأ ي 

رضهـ أل نمر. كغتأ تن   قى في ذاكرة اأمرااق ف ك ؤثر في صح هـ اأنفي ر على اأمدل اأ ع دب ن   ر  ع

مت  خفي اأمرااق ف عف األاؿ معتنت هـ مف اأ نمر عل هـ  ي ب شعكراـ  تأخ ؿب فهـ ال  ر دكف أف 

 كصفكا  تأضعؼب كأميتعدة اأمرااؽ على مكا هر اأ نمر في مدري هب فعلى األاؿ أف  درككا ط  عر 

كتفر اأعتمل ف ف هت ميتعدة اأطتأب اأمشكلرب أ ن حكا في مكا ه هت كحلهت ككذأؾ   ب على اأمدرير  

 (.2012اأم نمر ألحد كاأ خف ؼ مف يلككه اأ نمرم ا  تة اآلخر ف )أ ك اأد ترب 

 :مفيوم التنمر 2.2.2

اأذم  ع  ر االب اأمؤيس أؤل حتث حكؿ اأ نمر في اأمدارسب اأ نمر  تنه "فعؿ  Olweus  عرؼ

خص آخر " كاالفعتؿ اأيتأ ر  مكف اف  ككف يتأب عندمت  حتكؿ شخص مت م عمدا اف  لحؽ األذل  ش

 تأكلمتت مثبل:  تأ هد دب اأ ك   ب االغتظر كاأش تئـب ك مكف اف  ككف  تالح كتؾ اأ يدم كتأضرب 

كاأدفع كاأركؿب كمت ك مكف أف  ككف األفعتؿ اأيتأ ر  دكف اي خداـ اأكلمتت اك اأ عرض اأ يدم مثؿ 

قرب  قصد ك عمد عزأر مف اأم مكعر اك رفض االي  ت ر أرغ  ه اأ كش ر  تأك ه اك اإلشترات غ ر اأبلئ

(Olweus, 1995 :9.) 

 أنه "يلكؾ عدكاني عتدة مت  ح كم على عدـ  كازف ألقكل   ف اأم نمر كاأضح رب ك  كرر مع ك عرؼ 

مركر اأكقتب كأل نمر أشكتؿ عد دة  شمؿ االع داء اأ يدمب االاتنتت األفظ رب ك هد دات غ ر أفظ رب 
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كمت  شمؿ أ ضت على اي خداـ كيتئؿ اال صتالت اأحد ثر إلريتؿ ريتئؿ مرك ر كمح رة كأح تنت ريتئؿ 

 (.Burmaster, et al: 132 هد د ر" )

 أنه " "شكؿ مف اشكتؿ اأعنؼ  لحؽ اأضرر  تآلخر ف عندمت  ي خدـ فرد أك م مكعر قك هـ  ك عرؼ

تس قكة اأم نمر أمت قكة  يد رب اك اأعمر اأزمنيب في إ ذاء األفراد أك اأم مكعتت األخرلب ك ككف أي

أك اأحتأر اأمتد رب أك اأمي كل اال  متعيب كاأمهترات اأ كنكأك  ر كقد  ككف أيتيهت أف را طر  حم هـ 

 (.(Quiroz, et al: 26 مثؿ األيرة"

ر (  تنه "طر قر ألي طرة على اأشخص اآلخر كاك مضت قر  يد ر أك أفظ Huebner, 2002عرفه )

مي مرة   ف شخص فب مخ لف ف في اأقكة  ي خدـ ف هت اأشخص األقكل طرؽ  يد ر كنفي ر كعتطف ر 

 (.36: 2009كأفظ ر إلذالؿ شخص مت كاحرا ه كقهرة )قطتمي كاأصرا رةب 

( أنه " شكؿ مف اشكتؿ اإليتءة أآلخر ف ك حدث عندمت  ي خدـ فرد 493: 2010ك عرؼ) إيمتع ؿب 

م نمركف( قك هـ في االع داء على فرد اك م مكعر )ضح ر أك ضحت ت ( اك م مكعر )م نمر أك 

 أشكتؿ مخ لفر منهت مت اك  يدمب أفظيب نفييب ا  متعيب  نييب اأك ركنيب كأه خصتئص ثبلثر 

 اي أنه : أذل مقصكدب أذل م كررب عدـ اأ كازف   ف اأم نمر كاأضح ر " .

أه ـك مف شخص مي أيد على شخص أضعؼ (  أنه " ا101: 2010ك عرؼ يل متف كاأ  بلكم )

 منه أد ه  لذذ  مشتادة معتنتة اأضح ر كقد  ي ب ألضح ر  عض ااّلالـ 

( على انه " يلكؾ عدكاني  هدؼ إأى احداث ضرر اك 2002كعرف ه اأ مع ر اأط  ر االمر ك ر )

زف اأقكلب كمف ض ؽب ك حدث مرارا ك كرار على مر اأزمفب ك حدث في اأعبلقر اأ ي ف هت خلؿ في  كا

اأمهـ أف نبلحظ أف اأ لط رب كشكؿ مف أشكتؿ إيتءة معتملر األقراف  حدث ن   ر إيتءة معتملر 

 (.American Medical Association,2002:4األطفتؿ كاأعنؼ اأمنزأي " )
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 كمت ك عرؼ يتم يكف اأ نمر  أنه " األعمتؿ اأضترة كاأم كررة اأ ي  حدث ن   ر اخ بلؿ  كازف اأقكلب

ك كرر  يد ت أك أفظ تن أك اأه متت اأنفي ر أك اأ را   ر اأمك هر ضد اأضح رب اأذم ال  ي ط ع 

 (.Samposon,2002:4اأدفتع عف نفيه  ي ب ضعؼ قك ه " )

كمت  عرؼ ك ـ اأ نمر  أنه " ار كتب يلكك تت اأ لط ر  طرؽ مخ لفر  نفذ  طر قر  يد ر أك نفي رب أمت 

دفع كاأ صترعب كاألكـب كاالع داء أك ضرب اأضح رب كأمت اأنفي ر ف شمؿ اأ دن ر ف شمؿ اأركؿ كاأ

 (.Kim, 2004: 32اأش تئـب خلؽ  ك مف اأ هد د كاإلغتظر كغ رات )

اأذم  Violence خ لؼ عف مصطلح اأعنؼ  Bullying( اف مصطلح اأ نمر 2010ك رل ) طرسب 

إأى اأعنؼ اأشد د أمت اأ نمر فهك أخؼ مف   ي عمؿ ف ه اأيبلح كاأ هد د كاأكع د  كؿ أنكاعهب ك فضي

ح ث اأممترير فهك   ضمف عنفت  يد ت خف فت كعنفت أفظ تن ك  راب ك ش مؿ على  تنب اي عراضي مف 

اأقكة كاأي طرة كاأرغ ر في اأ حكـ في مقدرات اآلخر ف مف اأرفقتء كاأقرنتء كاأزمبلء كاذا اأيلكؾ مك كد 

 ـ اأعتـب ك مكف اف  قكد إأى اأعنؼ  معنتة اأشتمؿ أفظتن ك  راب   ف اأطبلب في  م ع مراحؿ اأ عل

ك ش مؿ على  تنب اي عراضي مف اأقكة كاأي طرة كاأرغ ر في اأ حكـ في مقدرات اآلخر ف مف اأرفقتء 

كاأقرنتء كاأزمبلء كاذا اأيلكؾ مك كد   ف اأطبلب في  م ع مراحؿ اأ عل ـ اأعتـب ك مكف اف  قكد إأى 

 (.2010ة اأشتمؿ ) طرسب اأعنؼ  معنت

 مفيوم التنمر والعدوان والعنف: 2.2.3

قد   دك مصطلح اأ نمر  د دا في أد  تت اأ ر  ر كعلـ اأنفس كعند اأعتمل ف في اأم تؿ اأ ر كم ك عرؼ 

عف مصطلح اأعنؼ  Bullyingك خ لؼ اذا مصطلح  Lioship)في  عض األح تف ب "االي ئيتد ")

Violence اأيبلح كاأ هد د كاأكع د  كؿ أنكاعهب ك فضي إأى اأعنؼ اأشد د أمت  اأذم  ي عمؿ في

اأ نمر فهك أخؼ مف ح ث اأممترير فهك   ضمف عنفت  يد ت خف فت كعنفت أفظ تن ك  را ك ش مؿ على 

 تنب اي عراضي مف اأقكة كاأي طرة كاأرغ ر في اأ حكـ في مقدرات اآلخر ف مف اأرفقتء كاأقرنتء 
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أيلكؾ مك كد   ف اأطبلب في  م ع مراحؿ اأ عل ـ اأعتـ ك مكف أف  قكد إأى اأعنؼ كاأزمبلءب كاذا ا

 معنتة اأشتمؿب فتأيلكؾ اأعدكاني اك ا كـ أ س أه م رر كف ه ضرر اأ نفس أك اأنتس أك اأمم لكتت 

 (. 2010أل  ئر كاأط  عر كقد  ككف اأعدكاف أفظ تن أك عمل ت. ) طرسب 

كاف  داخبل ك  راب فتأعنؼ اك صكرة مف صكر اأعدكاف   ف افراد  ن مكف ك  داخؿ مفهكمت اأعنؼ كاأعد

إأى  متعتت مخ لفر ك حكـ اذا اأعدكاف اشكتؿ اأ نتفس كاأصراع   ف اأ متعتتب كألعدكاف منتفذ كث رة 

كغتأ ت مت   عرض أل حك ؿب كمت  ركؿ اأكأد اأط ؽ ألنه ال  ي ط ع أف  ركؿ كاأد ه. )أ ك حطب 

 (. 1995ب

مت  كف األمر فتف اأعنؼ يلكؾ عدكانيب أم اك كأ د اأشعكر  تأعدكان رب ك تأ تأي فتف اأعدكاف  عد كمه

 (.2000أكثر عمكم ر مف اأعنؼ فهك م ضمف  تن  ف أفظي كد ني )يل ـب 

( إأى أف اأعبلقر   ف اأعنؼ كاأعدكاف مف خبلؿ ميتر ف اأميتر األكؿ: 2002ك ش ر زا د كآخركف )

يتر اأثتني: عتمؿ اأظهكرب فتأعنؼ  ككف كاضحت كظتارا كأكف اأعدكاف ال  ش رط اف شدة اأفعؿ كاأم

 ككف ظتارا ففي  عض األح تف  ككف خف ت ك تأ تأي فتف كؿ عنؼ  عد عدكانت كأكف كؿ عدكاف ال  عد 

 عنفت  تأضركرة. 

 (.2012عبلقر اأ نمر  تأيلكؾ اأعدكاني  حيب مت أشتر اأ ه )أ ك اأد ترب 

رغـ مف ك كد  عض االخ بلفتت   ف اأ نمر كاأعدكاف فتف اأم نمر ف   شت هكف في يمت هـ كعلى اأ 

 &Camodeca,Goossens,Terwoghاأشخص ر مع األشختص اأعدكان  ف  شت هت انفعتأ تن )

Schuengel,2002.) 

 التطور التاريخي لمفيوم التنمر: 2.2.4

دل  بلم ذ اأمدارسب على اأرغـ مف أف يلكؾ أ Bullying Conceptكتنت  دا ر ظهكر مفهكـ اأ نمر 

اأ نمر في اأ  ئر اأمدري ر ار  ط ظهكرة  نشأة اذة اأمؤييتت اأ ر ك رب إال أف اأ تحث ف مف اأمه م ف 
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 تأعبلقتت اال  متع ر أـ  ه مكا   لؾ اأظتارةب كأـ  أخذكا  محمؿ اأ د على اع  تر أف مت  حدث   ف 

ف أنكاع اأداع ر اأ ي طر اأ ي ال   عدل حدكد اأممتزحر اأعت رة   ف اأ بلم ذ في اأمدارس اك نكع م

( 1991األقرافب كاأ ي  ظهر ثـ ال  ل ث اف   بلشى  لقتئ تب إأى أف  تء "أكأك س" ك تأ حد د في عتـ )

أ ف ح اأم تؿ أمتـ اذة اأظتارةب كاذا اأمصطلح اأ د د اأذم  دأت   نتقله أفكترب كأطركحتت اأ تحث ف 

 (.2012 م ف  دراير اذا اأيلكؾ  غ ر فهـ ا عتدةب ككضع أيتس نظرم أه )أ ك اأد ترب اأمه

ك عد اأ نمر اأمدريي  مت  حمله مف عدكاف   تة اآلخر ف يكاء كتف  صكرة  يد رب أك أفظ رب أك 

ك نفي رب اك ا  متع رب اك اأك ركن رب مف اأمشكبلت اأ ي أهت آثتر يل  ر يكاء على اأقتئـ  تأ نمر أ

على ضح ر اأ نمر أك على اأ  ئر اأمدري رب أذأؾ ن د أف اأعدكاف اأ يمي مع اؤالء اأم نمر ف في 

اأمدارس  لحؽ اأضرر  تأطبلب في أم مي كل  عل ميب كمت انه  عرض اأطتأب )ضح ر اأ نمر (  أنه 

نه قد مرفكض كغ ر مرغكب ف هب  تإلضتفر إأى أنه  شعر  تأخكؼ كاأقلؽ كعدـ االر  تحب كمت أ

 نيحب مف اأمشتركر في األنشطر اأمدري رب أك  هرب مف اأمدرير خكفت مف اأم نمر فب امت  تأني ر 

ألم نمر فتنه قد   عرض ألحرمتف اك اأطرد مف اأمدريرب ككذأؾ  ظهر قصكرا مف االي فتدة مف اأ رامج 

 (.Quiroze, et al, 2006اأ عل م ر اأمقدمر أهب كمت انه  نخرط مي ق بل في أعمتؿ إ رام ر خط رة )

ك ن شر اأ نمر عند اأذككر كاإلنتث إال أنه أكثر ان شترا عند اأذككرب اذ أف اأذككر أكثر عرضر ألق تـ 

 ,Seals et al تالع داءات اأ يم ر مف اإلنتث كاـ أكثر عرضر أل حكؿ إأى م نمر ف كضحت ت )

2003.) 

 أسباب سموك التنمر: 2.2.5

 األسباب الشخصية:-1

ؾ دكافع مخ لفر أيلكؾ اأ نمرب فقد  ككف  صرفت طتئشت أك يلككت  صدر عف اأفرد عند شعكرة انت

 تأملؿب كمت أنه قد  ككف اأي ب في عدـ إدراؾ ممتريي يلكؾ اأ نمر ك كد خطأ في ممترير اذا 
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 اأيلكؾ ضد  عض األفرادب أك ألنهـ  ع قدكف أف اأطفؿ اأذم  ي قكم عل ه  ي حؽ ذأؾب كمت قد  ككف

يلكؾ اأ نمر أدل أطفتؿ آخر ف مؤشرا على قلقهـب أك عدـ يعتد هـ في   ك هـب أك كقكعهـ ضحت ت 

أل نمر في اأيت ؽب كمت أف اأخصتئص االنفعتأ ر ألضح ر مثؿ اأخ ؿب ك عض اأمهترات اال  متع رب 

 (.Alkinson,2002كقلر األصدقتء قد   عله عرضر أل نمر )

 األسباب النفسية: -2

 ر أيتيت على اأغرائز كاأعكاطؼب كاأعقد اأنفي ر كاإلح تطب كاأقلؽ كاالك ئتبب فتأغرائز اي كاذة م ن

اي عدادات فطر ر نفي ر  يم ر  دفع اأفرد إأى إدراؾ  عض األش تء مف نكع مع فب كاف  شعر اأفرد 

اأمرااؽ  تنفعتؿ ختص عند إدراكه أذأؾ اأشيءبكأف  يلؾ نحكة يلككت ختصتب كعندمت  شعر اأطفؿ أك 

 تإلح تط في اأمدرير مثبل عندمت  ككف مهمبلب كال   د اا متمت  ه ك شخص  هب ك ص ح اأ علـ غت ر 

 راد اأكصكؿ اأ هتب كعدـ االا متـ  قدرا ه كم كأهب فتف ذأؾ  كأد أد ه اأشعكر  تأغضب كاأ ك ر 

يلكؾ اأعنؼ كاأ نمرب  كاالنفعتؿ أك كد عكائؽ  حكؿ   نه ك  ف  حق ؽ أادافه ممت  ؤدم اأي ممترير

يكاء على اآلخر فب أك على ذا ه أشعكرة  أف ذأؾ  فرغ ضغكطه ك ك را هب كمت أف األيرة اأ ي  طلب 

مف اأطتأب اأحصكؿ على مي كل مر فع مف اأ حص ؿ  كافقه قدرا ه كامكتنت هب قد  ي ب اذا اأقلؽ 

االنفعتالت مف خبلؿ ممترير يلكؾ ألطتأب كقد  ؤدم إأى ذأؾ  تأنهت ر إأى االك ئتبب ك فر غ اذة 

 (.2003اأ نمر )اأشهرمب 

 األسباب االجتماعية: -3

ك  مثؿ  كؿ اأظركؼ اأمح طر  تأفرد مف األيرة كاأمح ط اأيكنيب كاأم  مع اأمحليب ك متعر األقرافب 

  ف ككيتئؿ االعبلـب فضبل مف   ئر اأمدري رب ففي نطتؽ األيرة   راكح معتملر األ تء أؤل نتء مت 

اأعنؼ اأذم قد  صؿ إأى حد اإلراتبب كاأ دأ ؿ اأذم قد   لغ حد  رؾ اأح ؿ على اأغتربب فتأعنؼ 

 كأد اأعنؼب كذأؾ غ تب األب عف األيرةب كك كد أـ مك ئ رب أك مشتكؿ اأطبلؽ على اأزك  ف كآثرات 
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كف   ئر خص ر على األ نتءب كاأعنؼ األيرم اأذم قد  يكد في  عض األيرب كؿ اذة اأعكامؿ قد  ك

ذا كتنت األغل  ر خترج اأمدرير عن فرب فتف اأمدرير ي ككف  أ كأ د اأعنؼ كاأ نمر عند األ نتءب كا 

عن فرب فتأطتأب في   ئ ه خترج اأمدرير   أثر  ثبلث مرك تت أيتي ر اي األيرة كاأم  مع كاالعبلـ ) 

 (.2004اأعنزمب 

ـ ألمصلحر اأختصرب ك نف ذ اأ رامج اأ لفز كن ر ( أف  يخ ر كيتئؿ االعبل2004كمت  رل اأكرمكيي )

 أشكتؿ   تر ر  غض اأنظر عف ن تئ هتب كاأطرؽ اأ ي  نفذ ف هت قد  ؤدم إأى ان شتر يلكؾ اأعنؼ 

كاأ نمرب كمت أف كيتئؿ االعبلـ أهت  أث ر في  نكح االحداثب كمنهت اف اأ رامج كاأميليبلت كاألفبلـ 

اأي نمتب يكاء اأمخصص أؤلطفتؿب اك ألمرااؽ أهت  أث ر م تشر في اأ ي  عرضهت اأ لفتزب كافبلـ 

اأيلكؾ اال  متعي ألحدث كاأمرااؽب اذ  ي ث ر خ تأهب ك دفعه في  عض األح تف إأى  قمص 

 اأشخص تت اأ ي  شتادات خصكصت مت ا صؿ منهت  تأمغتمرات كاأحركر كاأعنؼ.

 دؿ على حقداـ على اأم  مع ك حد هـ أليلطرب كاألطفتؿ اأذ ف  عرضكا أخ رة اأرفض  قكمكف  يلكؾ 

كيلككهـ  دؿ على اأمرارة كاأغ رة كعدـ اأرضتب إنهـ في اأكاقع  ع ركف عف اذة اأمشتعر  طر قر  دؿ 

على عدـ االك راثب ككث ران مت ن د اؤالء األطفتؿ مصدر  عب ألمدرير كاأمنزؿ كأ س مف اأيهؿ 

 (.2010اخضتعهـ أليلطر )يل متف كاأ  بلكمب 

 األسباب المدرسية: -4

ك شمؿ اأي تير اأ ر ك رب كثقتفر اأمدريرب كاأمح ط اأمتدمب كاأرفتؽ في اأمدريرب كدكر اأمعلـ كعبلق ه 

 تأطتأب كاأعقتبب كغ تب األ تف اأمخ صرب فتأعنؼ اأذم  متريه اأمعلـ على اأطل ر مهمت كتف نكعهب 

فبل  د أف  درؾ اف اإلذعتف اأظتارم مؤقت  حمؿ  أف  قؼ عند حدكد إذعتف اأطتأب أه يمعت كطتعرب

  ف ط ت ه كراا رب ك ن شر أ ككف رأ ت عتمت مضتدا أه   ف طل ر اأصؼ كاأمدريرب كمف اأمح مؿ أف 

 صؿ إأى در ر اأ نمر اأمضتدب يكاء اأم تشر أك غ ر اأم تشرب كقد  ككف اأممتريتت االي فزاز ر 
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 ؿ اأدرايي ألطتأبب كاأ أث ر اأيل ي أ متعر اأرفتؽب اأختطئر مف  عض اأمعلم ف كضعؼ اأ حص

كاأمزاج كاالي ه تر مف ق ؿ اأطل ر كاأخصتئص اأشخص ر كاأنفي ر غ ر اأيك رب كضعؼ اأعبلقر   ف 

اأمدرير كاألاؿ كاأظركؼ كاأعكامؿ األير ر كاأمع ش ر ألطتأبب كضعؼ شخص ر اأمعلـب أك أيلك ه 

ب كعدـ إأمتـ اأمعلـ  تأمتدة اأدراي رب كؿ اذة عكامؿ قد  يتعد على اأدك ت كرمب كاأ م  ز   ف اأطل ر

ظهتر يلكؾ اأ نمر مف ق ؿ  عض اأطل ر)اأشهرمب   (.2003 قك ر كا 

 األسباب األسرية -5

 ي عمؿ مع  عض األير األ ف كاأ يتمح كاأ ق ؿ ألفكتر طفلهت كطمكحت ه كاذا  ؤدم إأى أف  ككف اذا 

كمخلصتن كأط فتن  كا ه اأح تة  ثقر كاأ عض اآلخر مف األير قد  نشئ أكالدة  اأطفؿ ا  متع تن كم عتكنتن 

على اأ يلط كاأقكة كاأقيكة اذ  فرض اأكاأداف رأ همت على اأطفؿ أك اأمرااؽ دكف االا متـ  رغ ت ه 

فر كم كأه كقد  ي خدـ اأكاأداف اأعقتب اأ دني كاأ هد د كأيلكب أيتيي في اأ نشئر اال  متع ر  تإلضت

 إأى  حق ر اأطفؿ كاأ قل ؿ مف شأنه ممت  ؤدم إأى  كك ف شخص ر ختئفر خ كأر  شعرة  عدـ اأكفتءة.

ك ؤدم األنمتط اأكاأد ر اأم  عر في اأ نشئر إأى  دني في اأعبلقتت األير ر عند اأطل ر اأم نمر فب فقد 

 تن كام منتن ك مثؿ نمكذ تن  ن مي اأم نمر ف ألير  مترس اأي طرة كاالي  داد ك ككف ف هت األب يلطك 

ألي طرة ف علـ األ نتء أف اأ نمر اك اأشكؿ اأصح ح أض ط   ئ هـ اال  متع رب كقد  ؤدم  عض 

األنمتط اأكاأد ر غ ر اأمبلئمر إأى  عؿ  عض األطفتؿ عرضر أل نمر فتألير اأ ي   تأغ مثبلن في 

رارا هـ ك تأ تأي  شعركف  تأقلؽ أك ر حمت ر أ نتئهت   عؿ مف اأصعب عل هـ أف  ككنكا حتزم ف في ق

كعدـ اي قرار في م مكعتت األقرافب كقد  فشؿ األير اأ ي  همؿ رعت ر أ نتئهت في  در  هـ على 

اأمهترات اأصح حر أحؿ اأنزاعتت اأ ي   عرضكف اأ هتب ك تأ تأي  ص حكف ضحت ت أ نمر أقرانهـب كقد 

د كاأعقتب ف ن ج ضح ر في اأ  ت كضح ر في اأمدرير  ن مي اأضح ر أليرة  مترس اأي طرة كاالي  دا

 (.2009)قطتمي كاأصرا رةب 
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كعتدة مت  ككف اأطفؿ اأعدكاني ن تج خلؿ أيرم حتد كمت أنه قد  ن مي إأى   ت فق ر مف اأدؼءب 

كاالنض تط اأمي مرب كغ تب اأقدكةب كقد  ككف اأطفؿ ضح ر اأعنؼ في اأمنزؿ كاأمدرير  ك يب قدر ه 

عتمؿ مع أم نزكع داخلي ألعدكان ر مف خبلؿ اأقدكة اأ ي  راات في داخؿ اأمنزؿب اف اأطفؿ على اأ 

  علـ اأيلكؾ اأعدكاني مف خبلؿ محتكتة األشختص األقرب أهب ذأؾ أف اأطفؿ أـ   د مف  علمه أف 

ه كيتئؿ اذا اأيلكؾ مف شأنه أف  ؤذم اآلخر فب كمت أف أحدان أـ  حتي ه على اذة اأعدكان رب أك  لقن

 (.2004أفضؿ أ حر ر اأمشتعر كاأ كافؽ مع اآلخر ف )ف ل دب 

( إأى أف اأطل ر اأم نمر ف  ن مكف إأى أير أقؿ  را طتن Stevens, et al, 2000ك كصؿ كؿ مف ) 

كأكثر  عق دان كأقؿ  نظ متنب أمت اأضحت ت فكتنكا أكثر  نظ متن في ح ت هـ األير ر ككتنكا مف أكثر 

(. 2009ي  عتني مف اأغضب كاأ عصب كاأعدكاف في اأ  ت )قطتمي كاأصرا رةب اأم مكعتت اأ 

( إأى أف اأ نمر  ظهر في مرحلر م كرة Baldry et al, 2000ك كصلت دراير  تأدرم كفتر ن  كف )

  طكر  در   تن أ صؿ إأى اأ نكح ك تأني ر ألعبلقتت األير ر فقد أشترت اأدراير إأى أف اأطل ر 

(. ك كصلت دراير Baldry& Farrington, 2000لط ف كغتأ تن مت  خ لفكف مع أ تئهـ) اأم نمر ف م ي

أحمد ك را ثكا ت إأى اف اأطل ر اأم نمر ف   عرضكف أنمط رعت ر كاأد ر م يلطر  تأمقترنر مع اأطل ر 

)  اأعتد  ف اأذ ف أـ  شترككا في يلكؾ اأ نمرب أمت ضحت ت اأ نمر ف ن مكف إأى أير  يكدات اأ فكؾ

Ahmed & baithwaite, 2004 ( كأكد  تكرز كآخركف .)Bowers et al, 1994 أف اأم نمركف )

 ركف أيراـ  ف قر إأى اأ متيؾ األيرمب أمت اأطل ر اأضحت ت فقد أشتركا إأى أنهـ  ن مكف إأى أير 

 مي ضعفر.

  :أسباب التنمر من وجية نظر المتنمرين 2.2.6

أل نمر مف ك هر نظر اأطل ر اأم نمر ف كاأ ي   عؿ اأم نمر ف  مكف ا متؿ  عض األي تب اأعتمر 

 (:2010 ي قككف على اأضحت ت  حيب مت ذكرات )أ ك غزاؿب 



40 
 

 اأ ظتار  أنه شخص مهـ. -

 ألف أ س أد ه أصدقتء  دافعكف عنه. -

 ألف عبلمت ه ي ئر في اأمدرير. -

 ألنه طتأب م ك ر على زمبلئه. -

 ألنه   ظتار  أنه شخص غني. -

 معلكمتت عف اأطل ر ألمعلم ف. ألنه  نقؿ -

 ألنه    تاؿ اأطل ر اآلخر ف -

 ألنه غ ر مني ـ مع اأطل ر اآلخر ف. -

 ألنه  ر طه صلر قرا ر  تأمد ر أك اأمعلـ. -

 :خصائص التنمر 2.2.7

 ككف ضح ر اأ نمر طتأ تن كح دان   عرض ألمضت قر مف م مكعر   ككف مف قد في   ئر اأ نمر اأمدريي 

مف اأطبلب   زعمهـ "قتئد يل ي "ب أكف انتؾ ني ر اتمر مف اأضحت ت   راكح مت   ف اثن ف أك ثبلثر 

أفتدكا  أنهـ  عرضكا أل نمر مف ق ؿ اأطبلب منفرد فب ك نتءن على ذأؾ  صنؼ اأيلكؾ  )40%-20%)

 :(Barton, 2003اأعدكاني  أنه  نمر عندمت  حكمه ثبلثر معت  ر كأشتر اأ هت )

  مد ر مت  ككف  يد تن اك أفظ تن أك  شكؿ غ ر م تشر اأ نمر اك اع داء مع-أ

 اأ نمر  عرض اأضحت ت الع داءات م كررة كخبلؿ ف رات مم دة مف اأكقت.-ب

اأ نمر  حدث داخؿ إطتر عبلقر شخص ر  م زات عدـ اأ كازف في اأقكة يكاء كتف حق ق تن أك معنك تب -ج

منطلؽ نفيي مع األطفتؿ ذكم اأ أث ر اأك  ر على كاذة اأقكة  ن ع مف منطلؽ اأقكة اأ يمتن ر اك مف 

 أقرانهـ ف ظهر   ف اأم نمر ف كاأضح ر.
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 :خصائص المتنمرين والضحايا 2.2.8

( خصتئص األشختص اأذ ف مف اأممكف اف  م تزكا  تأ نمر Dougherty, 2007أكردت )

 ( اأ تأي:2.2كاألشختص اأذ ف  قعكف ضح ر اأشخص اأم نمرب كذأؾ كمت اك في اأ دكؿ رقـ )

خصائص األشخاص الذين من الممكن ان يمتازوا بالتنمر واألشخاص الذين يقعون ( 2.2جدول )

 ضحية الشخص المتنمر

 المتنمرين الضحايا

  عتنكف مف أعراض االك ئتب  
  اأ فك ر في االن حتر 
  عتنكف مف مشتكؿ نفي ر  
  عتنكف مف اضطرا تت األكؿ  
 عتنكف مف مشتعر اأكحدة  
 مف انخفتض اح راـ اأذات   عتني 
  عتنكف مف اأقلؽ  
  ككنكف أقؿ شع  ر مف األطفتؿ 

 اآلخر ف
  قضكف اأكث ر مف اأكقت كحداـ  
  عتنكف مف االع داء على األطفتؿ  
 ككف اآل تء أقؿ اي  ت ر كأقؿ دعمت  
  ع شكف في   ئتت قتي ر  
  ال  ي ط ع أ تؤاـ اأي طرة على

 ظركفهـ اال  متع ر اأي ئر
 مف اأ غ ب عف اأعمؿ   عتنكف 
 كا هكف مشتكؿ صح ر  دن ر  

  عتنكف مف أعراض االك ئتب  
  اأ فك ر في االن حتر 
  عتنكف مف مشتكؿ نفي ر  
  عتنكف مف اضراب األكؿ  
  االنخراط في  عتطي اأمخدرات 
 االنخراط في اأيلكك تت اأق تأ ر 
  االنخراط في اأيلكؾ اال رامي 
 مي عتنكف مف  دني اأ حص ؿ األكتد  

 
  ككف اإل تء كاالمهتت  ي خدمكف 

 أشكتؿ عقت  ر في اأض ط 
  ككف اآل تء أقؿ اي  ت ر كأقؿ دعمتن  
  ع شكف في   ئتت قتي ر  
  أيراـ فق رة 
  ال  ق دكف  تأك تر 
  انخفتض اأ ك ؼ اأ  ئي 
  ككف اآل تء اي  داد  ف  
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 أنماط التنمر المدرسي: 2.2.9

 : Rigby & Smith, 2011)نمتط كاذا مت أشتر اأ هت ) شمؿ اأ نمر اأمدريي على أر عر أ 

 اأ نمر االنفعتأي: ك  ضح مف خبلؿ يلكؾ اأيخر ر كاأيبب كاإلذالؿب كاأ هد د.   -

 اأ نمر اأ يدم: ك ظهر مف خبلؿ اأضربب كركؿ اأضح ر كيرقر اأمم لكتت اأختصر. -

 ر. اأ نمر اأ نيي: ك ظهر مف خبلؿ اأ حرش اأ نييب كاأ عل قتت اأيخ ف  -

اأ نمر اأعنصرم: ك ظهر مف خبلؿ اأيبب كقذؼ اآلخر ف في د تن هـ أك ني هـ أك كضعهـ  -

 اال  متعي. 

 أشكال التنمر المدرسي: 2.2.10

اف اأ نمر   ضمف ق تـ  لم ذ أك عدة  بلم ذ  ((Ayenibiowo & Akinbode, 2001 ؤكد كؿ مف 

تب أ أك د اأنفكذ أك اأيلطرب كمف أشكتأه  تالع داء على أحد اأزمبلء اأمعرض ف ألخطر كاك اأضحت 

 اآل ي:

في نشر اأشتئعتتب كاأ بلعب في اأعبلقتت اال  متع رب أك االنخراط في  التنمر النفسي: ويتمثل -1

 االي  عتد اال  متعيب كاال  زاز أك اأ هر ب.

 علقتت ك  مثؿ في اأضربب كاأركؿب كاأ صؽب كاأدفعب كاالي  بلء على اأم التنمر البدني: -2

 .  اأشخص رب اأ   ع  هدؼ شف ا ـك

: ك  مثؿ في اأ عن ؼ كاإلغتظرب كاأ نت ز  تألأقتبب ك ك  ه اأ هد داتب كاأصراخب التنمر المفظي -3

 إذالؿ اآلخر فب  ك  ه االن قتدات أك االي  عتدب اأعزأر اال  متع ر.

 صك ر  تأ ل فكف في مكاقؼ غ ر  –: مثؿ  ك  ه  هد دات  تأ ر د االأك ركني التنمر االلكتروني -4

( إأى أف اأ نمر اأ كـ أص ح أكثر  طكرا مف 2013 باأص ح ف)الئقر ال  زاز اأضح رب ك ش ر على
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خبلؿ اأكيتئؿ اأحد ثر كتإلن رنتب كاأ  ل فكف اأمحمكؿب ح ث  مكف اي خدامهـ في اريتؿ اأريتئؿ غ ر 

 اأمرغك رب اك نشر اأشتئعتت على صفحتت االن رنت.

: قد  شمؿ اأ حرش  كايطر اأهت ؼبنكتت اك  عل قتت  ني رب اطبلؽ  يم تت  التنمر الجنسي -5

 ني رب نشر شتئعتت  ني رب كقد   طكر اأ نمر اأ نيي إأى  حرش  نيي اك اغ صتب 

(Salmivalli, 2010.) 

 اأيطك على مم لكتت اآلخر فب كاأ صرؼ ف هت رغمت عنهـب أك عدـ التنمر عمى الممتمكات: -6

 إر تعهت إأ هـ مرة ثتن ر اك إ بلفهت.

ك  ضمف منع  عض األفراد مف ممترير  عض األنشطر  التنمر في العالقات االجتماعية: -7

  إقصتئهـ أك رفض صداق هـ أك نشر اأشتئعتت عنهـ.

ك مكف أل نمر أف   خذ أشكتال مخ لفرب ففي اغلب األح تف  أ ي اأ نمر في صكرة إيتءة أفظ ر كاي هزاء 

مف اأشخص اأمي هدؼ أمتـ اأعتمرب كأكف  ك د انتؾ أشكتؿ أخرل عد دة أل نمر كغتأ ت مت   عرض 

األشختص اأمي هدف ف أل نمر  أكثر مف طر قرب اذ اف اأ نمر ال  ق صر فقط على االع داءات اأفرد ر 

 (.Salmivalli, 2010 ؿ   عدل ذأؾ إأى االع داء  شكؿ  متعي )

 :انتشار التنمر 2.2.11

 ظهر يلكؾ اأ نمر في اأمدارس  مراحلهت اأمخ لفرب ح ث ك د اأكث ر مف اأطل ر  ختفكف اأذاتب إأى 

اأمدرير خكفت مف اأطل ر اأذ ف  متريكف اأضرب أك اأ هكـ اك اأيخر ر  طر قر مقصكدة كم كررة كعتدة 

 ي ب األذل  مت  ككف ضد اأطل ر األضعؼ مف اأنتح ر اأ يد ر أك األفظ رب أك األصغر ينتن ممت

(ب ان شرت اذة اأظتارة على صع د عتأميب فقد أشترت (Efland et al, 2011اأنفيي كاأ يدم.

% مف أطفتؿ اأمدارس   عرضكف ألشكتؿ مخ لفر مف يلكك تت اأ نمر كمت 16دراير أمر ك ر إأى أف 

 ,Mclntyre et alأشترت اأدراير إأى أنه  ن شر  صكرة ك  رة في صفكؼ اأيتدس كاأيت ع كاأثتمف. )
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% مف 50% مف األطفتؿ اع رفكا  أنهـ ضحت ت أل نمرب كفي اي راأ ت  عرض 25(. كاف 2011

( Wolke & woods, 2004( ينر أل نمر )15-11األطفتؿ اأذككر اأذ ف   راكح أعمتراـ مت   ف )

ؿ اأم قدمر كمت أف اأ نمر ال  نحصر في د ف أك ثقتفر أك م مكعر عرق ر مع نر  ؿ اك مك كد في اأدك 

في اأدكؿ  )%15ك ) )%17اي راأ ت كاي تن ت ) كفي)% 15كاأنتم ر على حد يكاءب ففي اأ ت تف )

 (.2007% ( في إنكل را ككندا ) اأص ح فب 20االيكندنتق رب ك )

ك ن شر اأ نمر عند اأذككر كاإلنتث إال أنه أكثر ان شترا عند اأذككرب أمت اإلنتث فإنهف أكثر عرضر 

 (. Horwood,et al ,2005حت ت أيلكؾ اأم نمر ف )ألكقكع كض

امت على اأصع د اأعر ي فقد اشترت دراير في اأم  مع األردني اف يلكؾ اأ نمر   ف افراد اأع نر  لغ 

(  ـ 110( مف أصؿ )100( إأى أف عدد اأم نمر ف )2007كأشترت دراير اأصرا رة ))% 9.7)

 د اذة اأني ر مر فعر. رش حهـ مف ق ؿ اأمرشد كمرشدم اأصفكؼ ك ع

 (.Bidwell, 1997كمت أف اأمضت قر األفظ ر أكثر أشكتؿ اأ نمر ش كعت عند اأذككر كاإلنتث )

 .Maكاأذككر  متريكف اأ نمر على كؿ مف اأذككر كاإلنتثب في ح ف   نمر اإلنتث على اإلنتث فقط )

2002.) 

تر اأيف كضع في اأ ن ر اـ اأطبلب أمت  تأني ر الخ بلؼ اأعمرب فعمكمت ظهر مف اأدرايتت أف صغ

األكثر عرضر أل نمر كعلى اأرغـ مف اف اأني ر اأك رل مف اأ نمر  قع   ف اأطبلب مف نفس 

اأصفكؼب اذ أف ني ر ال  أس  هت مف اأ نمر  حدث مف  تنب اأطبلب األك ر عمرا   تة اأطبلب 

 (.(Olweus et al, 2002األصغر عمرا 

 :آثار التنمر 2.2.12

قؼ آثتر اأ نمر على ضح ر اأ نمر فقط كأكف غتأ تن مت  ككف أدل اأم نمر أ ضتن اأعد د مف ال  

اأيلكك تت اأعدكان رب كاأفكضك ر. كيكء اأ كافؽ اال  متعي. كيلكك تت مضتدة ألم  مع. كعنتدب 
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 ( كمت أف ضحت ت اأ نمر  ف قركف Scholte, et al, 2007ك عرضه ألفصؿ مف اأمدرير ... كغ رات )

كأ س أد هـ ركح Social skillsإأى اأخصتئص أك اأيمتت اأ ي   ير أد هـ اأمهترات اال  متع ر 

(. كأهذا فتف Fox et al, 2003اأدعت ر. كمت  نعدـ أد هـ مهترات األخذ كاأعطتء اأ كمي اأمرفب )

كك ر األشختص اأذ ف أد هـ نقص في اذا اأ تنب قد ا  لكا في ح ت هـ  مشكبلت أك اضطرا تت يل

يكاء مف اأنتح ر االكتد م ر أك  –كانفعتأ ر كا  متع ر  عكؽ اؤالء عف اأ كافؽ   د ر مع آلخر ف 

 (.Fox, et al, 2005اأمهن ر أك اأشخص ر )

كمع ان شتر كيتئط االعبلـ االأك ركن ر فتف أنكاعتن  د دة مف أعمتؿ اأ را ب أخذت  ن شر أ ضتن كاي 

ب اذ   خذ اأ نمر أ ضتن شكؿ اأ هد د أك اأ خك ؼ أك نشر االشتعتت  ندرج ضمف )اأ نمر االأك ركني(

 عدة أيتأ ب يكاء اأهت ؼ اأنقتؿ أك مف خبلؿ ش كر االن رنت. كمهمت كتف شكؿ اأ نمر فتنه  شمؿ عدد 

مف اأخصتئص اأ كار ر فهك مك ه إلأحتؽ األذل  شخص آخر ك ظهر عتدة  شكؿ م كرر ك حدث 

آخر أضعؼ منه يكاء مف اأنتح ر اأ دن ر أك اأنفي ر أك كل همت    ف شخص قكم  هت ـ شخصتن 

 (.2009)قطتمي كاأصرا رةب 

اف األطفتؿ اأذ ف  كا هكف أقرانهـ  تأعنؼ كاأمضت قتت  ظهر أد هـ نزعر عدائ ر   تة اأم  مع كاأنظـ 

 (.2011ك متريكف اأقيكة   تة اآلخر ف في ف رة اأش تب )يل ـب 

 ر كصح ر ك ر ك ر كا  متع ر خط رة على األطفتؿ   مثؿ في ار فتع نيب كأل نمر  أث رات نفي 

 عرضهـ أبلك ئتب كاأقلؽ كاالن حتر كاضطرا تت نفي ر أخرل في يف اأرشد. كعدـ اأقدرة على اأي طرة 

على اأنفس أثنتء اأغضب أك يلكؾ  دم ر اأذات كاح متؿ اإلصت ر   عض االمراض م هكأر األي تب 

اأمعدة. كعلى صع د اأمدرير   رز مظتار يلكك ر ال  حمد عق تات م مثلر في محتكأر كتأصداع كآالـ 

حمؿ األيلحر  هدؼ األعب كاأ  تاي أك  هد د األطفتؿ اآلخر ف ممت  ردم إأى  غ ب األطفتؿ اأضحت ت 
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عف اأمدرير أعدـ شعكراـ  تألمتف فضبل عف ضعؼ  حص لهـ اأدرايي  ي ب اأقلؽ كاأخكؼ كضعؼ 

 .(Bedwell, 1997اأذا ي ) اأ قد ر

 (  تآلثتر اأم ر  ر على اأ نمر:Parsons,2005)أشار 

 خر في اأنشتطتت اأمدري رب اح متؿ أ: اأقلؽب اأغضبب االك ئتبب  عمى المدى القصير

 اإلقداـ على إ ذاء اأذات  ؿ كح ى االن حتر.

 :خر فب اإلحيتس اأخضكع ألحتي س كمشتعر األمفب انعداـ اأثقر  تآل عمى المدى الطويل

( اف اأ نمر في Parsonsكاأ قظر اأمفرط فب اأشعكر  تأحت ر إأى االن قتـ. اذا ك  ف )

% مف 71اأمدرير اك أحد األي تب اأرئ ي ر كراء اطبلؽ اأنتر على اأم مدري ف ح ث اف 

اأمهت م ف كتنكا مدفكع ف إأى ذأؾ النهـ قد  عرضكا إأى ضغكطتت كمبلحقتت كاع داءات 

كاؤالء اأذ ف أطلقكا اأنتر دكف  م  ز قد مت كا أك ان حركا  ترك ف كراءاـ أدأر    ف أنهـ يت قرب 

 ضحت ت اأ نمر كعدد اؤالء كث ر.

كانتؾ اأكث ر مف امثلر  قت بلنب ر  ط خ رة اأ نمر عتدة  يلكؾ اأعنؼ ح ث  مكف اف  ص ح اأطفؿ كمت ك 

ك ر كاأ ي شكادت خبلؿ كيتئؿ االعبلـ اأق ؿ اأ ي حصلت في مدارس اأكال تت اأم حدة االمر 

 .اأمخ لفر

كعكاطفهب كمت اف ايلك ه في  كانفعتال ه فشؿ عتدة اأم نمر في اأ ك ؼ كاأ كائـ مع مح طر اال  متعي 

اال صتؿ مع االخر ف غتأ تن ال  ن حب كاك  عتني مف ضعؼ اأعتطفرب نظران ألنه اع تد على  حق ؽ 

ة رغمتن عف االخر فب كأـ   علـ ك ؼ   ني اأصداقتت مع غ رة اك االا متـ اادافه كان زاع اح  ت ت ه  تأقك 

يت قتنب كمت انه أـ  راأميؤكأ  حت تت االخر فب فهك  لـك االخر ف عندمت  كا هه مشكلرب كأـ   حمؿ 

 رغ ت ه.  علـ ك ف ر  حق ؽ 
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ك ككنكا مي ئ ف  ائـباأ ر عتدة عندمت  صؿ اأم نمركف اأى يف اأرشد فتنهـ  ككنكا معرض ف الر كتب 

ف اطفتأهـ  عدكان ر مف غ راـب كر مت  متريكف اأيلكؾ نفيه اأذم متريه ا تئهـب  أكثراأى زك ت هـب كا 

 (.2011)اأخط بب   ح ث   قى ع لر اأعنؼ كاأ نمر مي مرة

  طكر اأ نمر اأى  ر مر:

كاأنمتئ رب أكف في  عض اف كؿ اأ بلم ذ في اأمدراس أهـ صفتت شغ  ر عد دة  حكـ اأمرحلر اأعمر ر 

األح تف   طكر اذا اأشغب اأى اف  صؿ اأى حد اال راـب ف ن هككف  ذأؾ اأقكاعد اأقتنكن رب فتذا مت 

دخلكا في دائرة اال راـ أص حكا  قكمكف  فعؿ  طلؽ عل ه اأقتنكف " نكح األحداث" ح ث  مكننت اع  تر 

ك شمؿ  لؾ األفعتؿ اأ ي  ع  ر  رائـ كعل ه  اأصغ ر حدثت  تنحت في حتأر خرك ه كمختأف ه ألقكان ف

  ـ ار تع مف قتـ   ر مر مت أ حتيب امتـ محكمر  يمى محكمر األحداث مف طرؼ قتضي األحداث 

كاأم كا دة  كؿ محكمرب كقد  أ ي اذة اأ رائـ مف عدة أي تب منهت اأضغكطتت اأنفي ر ال ي مت يرعر 

 كاأحرمتف كغ رات.اأغضب كاأغ رة كأخرل ا  متع ر مثؿ اأفقر 

ينر(  18ح ث اف اأ بلم ذ في اأمدرير  ع  ركف أحداثت عتدة ال    تكز ينهـ يف اأرشد اأمقدر ب )

 اال اي ثنتء فقط في حتأر أعتد اأطتأب اأينر اأدراي رب ك ذأؾ  ككف اأ لم ذ غ ر  تأغ أيف اأرشد.

نت ر. اأطفؿ اأ تنح اك اأطفؿ ينكات( يكاء كتنت اأ ر مر  نحر اك   9ح ث   دأ اأ نكح مف يف )

ينكات ك ككف اأع رة في  حد د ينه   كـ ار كتب  9اأذم  ر كب فعبل م رمت كاأذم ال  قؿ عمرة عف 

 (.2011اأ ر مر) اأخط بب
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 :النظريات المفسرة لمتنمر 2.2.13

 النظرية البيولوجية: -

ؿ اأص غتت كاأ  نتت كاأهرمكف ب ركزت اذة اأنظر ر على اأعكامؿ اأ  كأك  ر في اأكتئف اأحيب مث

كاألنشطر اأكهر تئ ر في اأم  اأ ي  ككف  راأ  كك م تئ كاأ هتز اأعص ي كاأغدد اأصمتءب كاأ أث رات 

 مث ر ألعنؼ.

كقد ار ع  عض اأ تحث ف على اف اأعدكاف يلكؾ فطرمب كاك محصلر ألخصتئص اأ  كأك  ر ألفردب 

 عقل ر  خ لؼ عف اأشخص اأعتدم.كاف اأشخص اأعدكاني  م لؾ صفتت  يم ر ك 

كأكدت اأدرايتت على اأدكر اأذم  لع ه اأعكامؿ اأ  ن ر في  كك ف اأيلكؾ اأعدكاني عند األفرادب ح ث 

ك دت اأدرايتت اأحد ثر اف انتؾ عبلقر   ف اأعدكاف مف  هرب كاضطرا تت اأ هتز اأغددم 

)عتئشرب  ي اأمركزم مف  هر أخرلكاأكركمكزكمتت كمي كل اأنشتط اأكهر تئي في اأ هتز اأعص 

2015.) 

ك  ر في اظهتر يلكك تت غ ر مرغك ر ا  متع ت مثؿ  اأكراث ر دكرااف ألعكامؿ  اأعلمي    فكمع اأ طكر 

اأعنؼ كاأعدكان ر كاأكأ ر كاالنفعتؿ كغ رات. على اأمي كل اأكركمكيكمي كتف اأخلؿ في كركمكيكمتت 

م بلزمر   كك ز  أث ر في نشكء يلكك تت عن فر . امت اأ قص ر في اأ نس اأم مثؿ  م بلزمر كتأ نفل ر ك 

اأ  لكم رات اأ ي  شكؿ اغط ر حتم ر ألكركمكيكمتت فتنه ا ضت كتف أه عبلقر مع اأعد د مف األمراض 

 .(2016 كا  راا ـ كاألد بب ) تي فكاأعدكان ر اأنفي ر كاأعقل ر اأ ي أهت عبلقر  تأعنؼ 

 :النظرية االجتماعية -

أ رز اأنظر تت اال  متع ر في  في ر اأيلكؾ اال رامي نظر ر اأعتأـ األمر كي يذرالند اأ ي عرفت مف 

 تيـ اأمختأطر اأفترقر ك نتدم  أف اأيلكؾ اال رامي ن تج أل  ئر اال  متع رب كذأؾ  ز تدة ني ر  عرض 

اأيلكؾ اال رامي  اأفرد أؤلنمتط اال رام ر على ني ر  عرضه أؤلنمتط غ ر اال رام رب ح ث  ك يب
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عف طر ؽ اأ علـ اأم صؿ  أشختص آخر ف  ر طهـ  تأشخص عمل ه ا صتؿ م تشر )رمضتفب 

(ب كأقد قدمت اذة اأنظر ر  في ر ظتارة اأ ر مر مف خبلؿ اأمعط تت اأ  ئ ر اال  متع ر 1995

متع ر ركزت كاأظركؼ اأ ي  ه ئهت اذة اأمعط تت أ كك ف اأنزعر اال رام رب كمت أف اأنظر تت اال  

دراي هت على اأ  ئر اال  متع ر كاأعبلقتت اال  متع ر كآثترات على اأ ن ر كاأ نظ ـ اال  متعي كثقتفر 

 (.1985اأم  مع )كترةب 

 :النظرية البيئية -

 ش ر اأنظر ر اأى اف اأعدكاف   أثر  تأعكامؿ اأ  ئ ر اأف ز ق ر فقد  نتكأت األ حتث ثبلثر مكضكعتت 

  تأعدكاف كاأعنؼ كاي كمت  لي :   ئ ر في عبلق هت

اأضكضتء:    ف مف ن تئج اأدرايتت في اذا اأصدد أف األفراد اأذ ف  ع شكف في اأحضر 

  عرضكف أضكضتء صتخ رب  ظهركف مي ك تت أعلى مف األفراد اأذ ف ال   عرضكف ألضكضتءب 

 اف كاأعنؼ .فتأضكضتء  ع  ر نكعت مف اأضغكط اأ  ئ ر اأ ي  ي   ب أهت االفراد  تأعدك 

االزدحتـ: االزدحتـ عتدة  ؤدم اأى ار كتب اأيلكؾ اأعدكاني كختصر إذا  كفرت اأظركؼ اأمنتي ر 

 كتأشعكر  تأ هد د.

اأحرارة:  ع  ر اأ عرض  تي مرار أدر ر حرارة مر فعر كضغط   ئيب أحد اأعكامؿ اأميتعدة على 

 (.2009ظهكر اأيلكؾ اأعدكاني )معمر رب

 لتفاضمي نظرية االختالط ا -

 عد )أدك ف يذرالند( رائد اذة اأنظر ر ك قكـ اذة اأنظر ر على اف اأيلكؾ اال رامي اك يلكؾ 

مك يب كغ ر مكركث   علمه اأفرد خبلؿ اخ بلطه  تألخر ف مف خبلؿ عمل ر  كاصؿ أك عمل ر 

ـ مثؿ اذا  فتعؿ ا  متعي   ف االفراد اأذ ف  ن مكف اأى اأ متعر اأكاحدة اك اأم  مع اأكاحد ك  

اأ كاصؿ اال  متعي  تال صتؿب ك رل اأنظر ر اف اأ علـ   رم   ف أطراؼ م  ت نر ك صكرة 
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عشكائ ر  ؿ   ـ   ف أشختص على در ر مف اأصلر اأشخص رب أك على در ر كاضحر مف 

اأصداقر كاأزمتأرب كاذا  عني أف  ككف   ف اؤالء األفراد عبلقتت أكأ ر م تشرةب ك ض ؼ اف 

اأ ي  قصدات   راكح في در  هت كفقت ألر ع أيس كاي مدل  كرارات كدكامهت كأفضل  هت  اأمختأطر

كعمقهتب كعل ه فتف عمل ر اأمختأطر أهت دكر ك  ر في حدكث اأعنؼ ح ث اف مختأطر اأطبلب 

 (. 2006ألخر ف  متريكف اأعنؼ  ؤدم اأى أنهـ   علمكف  در   ت ممتري ه )اأهر شب

 :نظرية اإلحباط  -

 Dollard&( االمر ك رب كمنهـ Yaleم مكعر مف اأ تحث ف في م تؿ علـ اأنفس   تمعر  ) قدمهت

Doob &Miller Moure & Sears  ب  ع  ر اذة اأنظر ر اف اأ  ئر اي اأ ي  ي ب 1939عتـ

اإلح تط ألفرد كاأ ي  دفعه ألق تـ  يلكؾ اأ نمر كاأعنؼب  معنى اف اأ  ئر اأمح طر اأ ي ال  يتعد اأفرد 

لى  حق ؽ ذا ه كاأن تح ف هت  دفعه نحك اأ نمرب ك ؤكد اف كؿ يلكؾ  نمرم  ي قه مكقؼ اح تطيب ع

كاأيلكؾ اأ نمرم  حدث عندمت  شعر اأفرد  عدـ قدر ه على ن ؿ مت  ر دةب عندمت  ؤخر إش تع  لؾ 

 ك  ه أثنتء اذة اأرغ تتب ك ذأؾ فتف اأنظر ر  ؤمف  أف اأ نمر  ن ع مف اأطفكأر مع مدا على اأ ر  ر كاأ

 (.2007اأف رة )اأخكأيب 

 :النظرية التحميمية -

 عد ي  مكند فرك د مؤييتن كرائدا أمدرير اأ حل ؿ اأنفيي كاأ ي رأت اف يلكؾ اأ نمر اك ن تج 

أل نتقض   ف دكافع اأح تة كاأمكتب ك حق ؽ األذة عف طر ؽ  عذ ب اآلخر ف كعقت هـ كاأ صدم أهـ كي 

 ل كف اأقدامى اف اأطفؿ في اثنتء اأرضتعر  ككف قد اك يب خ رات يترة أك مؤأمر  ن حكا ك ؤكد اأ حل

 ر  ط  تألأـ كاأمكازنر كاأ م  زب ك خزف مثؿ اذة اأخ رات في ذاكر هب ك ظؿ اذة اأخ رات  ي ب 

اأقصكر اأ  كأك ي كاأضعؼ اأ يميب ككعدا  قدكـ األ تـ اأمنتي ر إلظهتر اذة االنف ترات االنفعتأ ر 

 (.2012لى صكرة ا كـب أك اع داء أك  نمر ) أ ك اأد ترب ع
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اف انتؾ قكة دافعر مي قلر أهذا اأيلكؾ  Adlerأمت عف ك هر اأمحلل ف اأنفي  ف اأ دد أل نمر ف رل  

 ك د في اأبلشعكر ك ك ه اأيلكؾب ك حدث ذأؾ إذا مت  كا د فرداف أك اكثر في مكقؼ عدائي أك 

 (.2004اي فزازم )ح تزمب

 :نظرية المعرفيةال  -

 خ لؼ اأم نمركف عف اأضحت ت في اأ كانب كاأعمل تت اأمعرف رب فتأم نمركف  درككف أنفيهـ  تف أد هـ 

اأقدرة على اأ حكـ في اأ  ئر اأ ي  ع شكف ف هتب فهـ  درككف يلككهـ مف خبلؿ اأ مركز حكؿ اأذاتب 

ك هر نظراـ ح ث  زعمكف أف  كغتأ تن مت   رركف يلكؾ اأم نمر اأذم  قكـ  ه ضد اأضح ر مف

اأضحت ت  ي حقكف اذا اأ نمر كاأعقتبب كمت أف اؤالء اأم نمر ف كمت  ش ر )دكدج( ك )ككم ( إأى 

ك كد  عض اأ حر فتت اأمعرف ر في أنمتط  فك راـ ممت   علهـ  م لكف إأى االع قتد اع قتدا خطأ  أف 

ب آخر مف أنمتط اأ فك ر اأخطأ أدل أدل اآلخر ف مقتصد كنكا ت عدكان ر   تاهـب كانتؾ  تن

اأم نمر ف  مثؿ ذأؾ في أيلكب  فك راـ   يـ  عدـ اأنضج اأمعرفيب فهـ دائمتن  م لكف إأى اأ فك ر 

( Dodge & Cole,1987:46أحتدم اال  تة نحك اآلخر فب كأد هـ ا  تاتت إ  ت  ر نحك اأعنؼ )

ني اأقدرة على اأن تح في عمل تت اأمعتأ ر كقد  رد يلكؾ اأ نمر إأى فشؿ اأم نمر في اأفهـب ك د

اأذان رب  تإلضتفر إأى ظهكر مظتار معرف ر كتأفشؿ في االن  تة كاأ رك ز كاأفشؿ في اأن تح كاالن تز 

 (.2012كاأفشؿ في االي ر تع كاأفشؿ في عمل تت اأ نظ ـ اأذاني )أ ك د ترب 

 :النظرية السموكية -

تت اأ ي  نتكأت اأيلكؾ اإلنيتنيب ال ي مت اأيلكؾ اأ نمرمب في  عد اأنظر ر اأيلكك ر مف أاـ اأنظر 

ظؿ اح بلؿ اأ  ئر اأمكتن ر األكأى في  حد د اأيلكؾب ح ث  رل أصحتب اذة اأنظر ر أف اأيلكؾ 

اأم نمر ف نكع مف االي  ت تت اأمن  ر كاأيتئدة في شخص ر  عض األفراد فلدل اأم نمر ف عدكان ر 

ألقرافب ك ككنكف أ ضت عدكان  ف   تة اأراشد فب كاـ غتأ ت   يمكف  تالندفتع ر ظتارة كاندفتع ر   تة ا
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(ب Barash,2001اأظتارة كاأرغ ر في اي عراض اأقكة اأ يم ر اك اأنفي ر كاأه منر على اآلخر ف )

 ك رل اأنظر ر اأيلكك ر أف اأ نمر قت ؿ أل كرار إذا ار  ط  تأ عز زب فإذا ضرب اأكأد شق قه كحصؿ على

مت  ر دب فتنه يكؼ  كررة مرة أخرل كي  حقؽ ادفه كذأؾب كمف ثـ فتف اذة االي  ت تت اأ ي   قى 

أ ص ح  زءا مف يلكؾ اأفرد اي االي  ت تت اأ ي دعمتب أم اأ ي أعق هت أثر ط ب كيتر 

ثت ر  ث ت ك م ؿ اأفرد إأى  كراراتب   نمت االي  ت تت اأ ي   عق هت فتالي  ت تت اأ ي  عق هت  دع ـ كا 

 دع ـ  م ؿ إأى االنطفتء كاأ بلشيب كال  م ؿ اأفرد إأى  كرارات أم اف اأيلكؾ  قكل اك  ضعؼ  نتء 

على اثرةب كن   ر ف مت   علؽ  تأفردب ك عرؼ اذا  قتنكف األثر في نظر ر اأ علـ اال رائي عند ) يكنر(ب 

اأرضت  م ؿ اأفرد إأى  كرارةب كعلى كمفتدة اف اأيلكؾ اأذم  لقى  عز زا ك ؤدم إأى اأشعكر  تأراحر ك 

اذا األيتس فتف يلكؾ اأ نمر  حدث ن   ر أعمل ر اأ عز ز مف خبلؿ األذل كاأضرر اأذم  لحقه 

 تأضح رب  معنى أنه عندمت  ع دم اأم نمر على اأضح ر ك م ؿ اأضح ر إأى اأ كتء كال ي مت في 

 ت  تب ف كرر اأم نمر اذا اأيلكؾ مرة ثتن رب كأكف اأمدرير اال  دائ رب فتف  عزز يلكؾ اأم نمر  عز زا إ 

إذا رد اأضح ر كان قـ مف اأم نمر )كاذا نتدرا مت  حدث( فإف ذأؾ  عزز يلكؾ اأم نمر  عز زا يل  ت 

 (.2007)ع د اأعظ ـب 

 التعقيب عمى النظريات المفسرة لمتنمر:

ؿ أنه على اأرغـ مف  عدد اأ في رات  عد االي عراض ألاـ اأنظر تت كاآلراء اأمفيرة ألعنؼ  مكف اأقك 

ألعنؼ فإنهت  م عهت  كمؿ  عضهت اأ عضب ح ث  نتكأت كؿ منهت اأعنؼ مف  تنب مع ف فمثبلن ن د 

االخ بلط   كأك ي في  كك ف اأشخص أيتيتنب كنظر ر اأنظر ر اأ  كأك  ر  ف د  أف ي ب اأعنؼ 

أل علـ عف طر ؽ مبلحظر نمتذج عدكان ر   رل أف اأعنؼ كاالي  ت ر أه اك  مثت ر ن   ر اأ فتضلي

 كاف اأ  ئر اي اأ ي  ي ب  ألفرد  كاأنظر ر اأ  ئ ر م كفرة في اأ  ئر اال  متع رب ك رل نظر ر اإلح تط

 دفعه ألق تـ  يلكؾ اأ نمر كاأعنؼب كرأت نظر ر اأ حل ؿ اأنفيي اف يلكؾ اأ نمر اك ن تج أل نتقض 
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األذة عف طر ؽ  عذ ب اآلخر ف كعقت هـ كاأ صدم أهـب ك رل    ف دكافع اأح تة كاأمكتب ك حق ؽ

اأنظر ر اأمعرف ر إأى ك كد  عض اأ حر فتت اأمعرف ر في أنمتط  فك راـ ممت   علهـ  م لكف إأى 

االع قتد اع قتدا خطأ  أف أدل اآلخر ف مقتصد كنكا ت عدكان ر   تاهـب كف مت   علؽ  تأنظر ر اأيلكك ر 

مر ف نكع مف االي  ت تت اأمن  ر كاأيتئدة في شخص ر  عض األفراد فلدل  رل أف يلكؾ اأم ن

 اأم نمر ف عدكان ر ظتارة كاندفتع ر   تة األقراف.
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 :الدراسات السابقة وذات العالقة 2.3

 الدراسات العربية: 2.3.1

بلق ه  تأ نمر أدل ( ادفت اذة اأدراير إأى اأكشؼ عف  نظ ـ االنفعتالت كع2017دراير  لكاؿ )

طل ر مرحلر اأمرااقر اأم كرة في أ   ت في ضكء م غ رم اأعمر كاأ نسب ك لغت ع نر اأدراير مف 

( أنثىب  ـ اخ  تراـ  تأطر قر اأعشكائ ر اأعنقكد ر مف 208( ذكر ك)178( طتأ تن كطتأ رب )386)

(ب كمق تس Gross & Johnم  مع اأدرايرب ك  ـ اي خداـ مق تس  نظ ـ االنفعتالت مف إعداد )

(. ك أظهرت ن تئج اأدراير أف مي كل  نظ ـ االنفعتالت أدل 2009اأ نمر مف إعداد )أ ك غزاؿب 

(ب ك تء  عد إعتدة 4.6اأمرااق ف  تء ضمف اأمي كل اأم كيطب ح ث  لغ اأم كيط اأحيت ي اأكلي )

(.ك تء 4.291 كيط  لغ )(ب في ح ف  تء  عد اأك ح  مي كل م4.733اأ ق  ـ  مي كل م كيط  لغ )

( ككؿب ح ث  تء  عد 1.45مي كل اأ نمر أدل اأمرااق ف ضمف اأدر ر اأمنخفضرب ك لغت ق م ه )

(ب أمت  عد اأ نمر 1.51(ب ك عد اأ نمر األفظي  تء  م كيط )1.44اأ نمر اأ يمي  م كيط  لغ )

(ب كمت 1.24 لكتت )(بفي ح ف  لغ م كيط  عد إ بلؼ اأمم1.52اال  متعي ف تء  م كيط  لغ )

أظهرت ن تئج اأدراير ك كد عبلقر ار  تط ر ضع فر  دان كيتأ ر   ف  نظ ـ االنفعتالت كاأ نمر أدل 

 (.-.037اأمرااق ف  لغت )

( ادفت إأى دراير يلكؾ اأ نمر أدل  بلم ذ اأمرحلر اال  دائ ر كطل ر اأمرحلر 2016دراير اأع تيي ) 

مف  بلم ذ  (80)فردان  (840) لغت ع نر اأدراير مف  ب ب اأكالدماأم كيطر كعبلق ه  تأ نس كاأ ر 

مف اأصؼ اأيتدس  (100)مف  بلم ذ اأصؼ اأختمس اال  دائي ك (100)اأصؼ اأرا ع اال  دائي ك 

 ـ اخ  تر  مف مد ر ر  ر  ر اأرصتفر/  غداد  مف طل ر اأصؼ األكؿ م كيطب (200)اال  دائي ك 

ب ك ـ   نتء مق تس أل نمرب كأظهرت االر  تطي  ك ـ اي خداـ اأمنهج اأكصفي اأع نر  تأطر قر اأعشكائ رب

ن تئج اأدراير أف م كيط اأدر تت اأكل ر أل نمر أدل ع نر اأ حث كفي م غ رم اأ نس كاأ ر  ب اأكالدم 
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كتنت أقؿ مف اأم كيط اأفرضي ألمق تس ك فرؽ داؿ إحصتئ تب انتؾ فرؽ في يلكؾ اأ نمر   ف اأذككر 

نتث أصتأح اأذككرب كانتؾ فرؽ في يلكؾ اأ نمر   ف فئتت اأ ر  ب اأكالدم األكؿ كاأثتني كاأثتأث كاإل

 كاأرا ع كاأختمس كاأيتدسب انتؾ عبلقر   ف اأ نمر ككؿ مف اأ نس كاأ ر  ب اأكالدم.

م ذ ( ادفت إأى دراير اأ نمر اأمدريي كعبلق ه  تأذكتء األخبلقي أدل  بل2016دراير أحمد ك ع دة )

(  لم ذا ك لم ذة مف  بلم ذ اأمرحلر اإلعداد رب  ـ 252اأمرحلر اإلعداد رب  لغت ع نر اأدراير مف )

اخ  تراـ  تأطر قر اأعشكائ رب  ـ اع متد اأمنهج اأكصفي االحصتئيب اي خدـ اأ تحثتف مق تس اأ نمر 

بلقر داأر كيتأ ر   ف اأ نمر اأمدريي كمق تس اأذكتء األخبلقي اعداد اأ تحث فب أظهرت اأن تئج ك كد ع

اأمدريي ك  ف اأذكتء األخبلقيب كمت أظهرت اأن تئج ك كد فركؽ ذات دالأر إحصتئ ر   ف م كيطي 

در تت مر فعي اأ نمر اأدراييب كمت   نت ن تئج اأدراير أف أ عتد اأذكتء األخبلقي اأ ي  يهـ في 

 اأعطؼب االح راـب ثـ اأ يتمح.اأ ن ؤ اأمدريي كتنت على اأ ر  ب اأ تأي: ض ط اأذاتب 

( ادفت إأى دراير اأ نتء اأعتملي أظتارة اأ نمر اأمدريي كمفهـك 2016دراير يكراف كعلكاف ) 

 كتملي كني ر ان شترات كم ررا هت أدل طبلب اأ عل ـ اأعتـ  مد نر أ هتب ك ـ اخ  تر ع نر مف طبلب 

 قر اأعشكائ ر من ظمرب اع مد اأ تحثتف على اأمنهج ( طتأ تنب  تأطر 353اأ عل ـ اأعتـ  مراحله اأثبلثر )

اأكصفيب اي خدـ في اأ حث مق تس اأ نمر اأمدريي إعداد اأ تحث فب ك ـ اأ كصؿ إأى ن تئج أامهت 

ظتارة اأ نمر ظتارة أحتد ر اأ عدب  ك د م ررات أظتارة اأ نمر  ق نع  هت اأم نمرب أعلى ني ر ان شتر 

كأكف أ س  أعلى در رب ال  ك د فركؽ في در ر اأ نمر  ر ع إأى أل نمر  تأمرحلر اأم كيطر 

اأم غ رات اأمرحلر اأدراي رب اأمعدؿ اأدراييب عدد األصدقتء في مثؿ ينرب عدد األصدقتء أك ر مف 

 ينرب عدد األصدقتء أصغر مف ينرب مكتف اأصداقر.

 دافع ر اإلن تز أدل  بلم ذ ( ادفت إأى دراير اأ نمر اأمدريي كعبلق ه 2015دراير  هنيتكم كحيف)

(  لم ذ ك لم ذة مف  بلم ذ اأمرحلر اإلعداد ر 243اأمرحلر اإلعداد ر(ب  ككنت ع نر اأدراير مف )
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 محتفظر  ني يك ؼب  ـ اخ  تر اأع نر  تأطر قر اأعشكائ ر اأ ي طرب اع مد اأ تحثكف على اأمنهج 

(ب مق تس اأ نمر 2006ع د اأ كاب أك اأعبل )اأكصفيب ك ـ اي خداـ مق تس دافع ر اإلن تز مف إعداد 

اأمدريي اعداد اأ تحث فب ك كصلت اأدراير إأى ن تئج أامهت اخ بلؼ اشكتؿ اأ نمر   ف  بلم ذ اأمرحلر 

اإلعداد رب كك كد عبلقر داأر إحصتئ ت كيتأ ر   ف اأ نمر اأمدريي كدافع ر اإلن تزب كك كد فركؽ ذات 

ن تز كمنخفضي دافع ر اإلن تز في اأ نمر اأمدريي كأنه  مكف اأ ن ؤ دالأر إحصتئ ر   ف مر فعي اإل

  تأ نمر اأمدريي مف خبلؿ دافع ر اإلن تز.

( ادفت إأى أثر  رنتمج إرشتدم في  نم ر اأمهترات اال  متع ر أدل ضحت ت  2015دراير اأخفت ي ) 

ب مف مد ر ر اأرصتفر/ مدرييطتأ تن مف ضحت ت اأ نمر اأ 24اأ نمر اأمدريي  ككنت ع نر اأ حث مف 

ُقيِّمكا  طر قر عشكائ ر إأى م مكع  ف: إحداامت   ر   ر كاألخرل ضت طرب اع مد اأ تحث على   غدادب

اأمنهج اأ  ر  يب اي خدـ اأ تحث مق تيت اأمهترات اال  متع ر ك ضحت ت اأ نمر اأمدريي مف اعداد 

ؾ فركقتن ذات دالأر إحصتئ ر   ف ر ب در تت اأ تحث إضتفر إأى اأ رنتمج اإلرشتدمب    ف أف انت

أفراد اأم مكعر اأ  ر   ر ق ؿ اأ  ر ر ك عدات؛ ك   ف أف انتؾ فركقتن ذات دالأر إحصتئ ر   ف ر ب 

در تت اأم مكع  ف اأ  ر   ر كاأضت طر على مق تس اأمهترات اال  متع ر  عد  ط  ؽ اأ رنتمج 

 م ر اأمهترات اال  متع ر أدل ضحت ت اأ نمر اأمدريي. اإلرشتدمب كاذا  ؤكد أثر اأ رنتمج في  ن

مي كل اأ نمر اأمدريي   ف ضحت ت طبلب ( ادفت اأدراير اأكشؼ عف 2015دراير قتدر ك علي )

أ ر ت اأدراير على ع نر غرض ه غ ر اح متأ ر   أأؼ ب اأمدارس اال  دائ ر في مركز مد نر اأنتصر ر

ئ ر  حد دا اأذ ف في اأصؼ اأختمس كاأيتدس اال  دائي ( طتأب في اأمدارس اال  دا362مف )

(مدرير ا  دائ ر 34كمشخص ف على أنهـ ضحت ت مف ق ؿ إدارات اأمدارس كاأمعلم ف  ـ اخ  تراـ مف)

( مدرير ا  دائ ر في مركز مد نر اأنتصر ر في محتفظر 160 ـ اخ  ترات  طر قر عشكائ ر من ظمر مف )

(ب اع مد 2015( أغت ر اأثتأث مف أ تر )2014عشر ف مف  شر ف اأثتني )ذم قتر ألف رة مف اأ تيع كاأ
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اأ تحث على اأمنهج اأكصفيب اي خدـ اأ تحث مق تس ضحت ت اأ نمر إعداد اأ تحث فب أظهرت ن تئج 

%(ب كأف اأني ر األعلى ألع نر 57اأدراير اأحتأ ر أف أكثر مف نصؼ ع نر اأدراير اـ مف اأذككر )

%(  تأ ر  بب كأف أكثر 34.8%( ك ) 26.5ينر ح ث كتنت ) 12ك  11 ف   راكح أعمتراـ  

%(   نمت اأصؼ اأيتدس 59اأضحت ت كتنكا في اأصؼ اأختمس اال  دائي ح ث  لغت ني  هـ )

%( مف ع نر اأدرايرب كأف أغلب اأضحت ت  قع  ر   هـ في اأعتئلر   ف اأثتني (41اال  دائي شكلكا

%(ب كمت كتنت اي  ت تت اأني ر األك ر مف اأضحت ت أفقرات 8.65كاأختمس ح ث  لغت ني  هـ) 

%(   نمت كتنت 59.9مق تس اأ نمر  أنهـ   عرضكف أل نمر  قكة ألغلب فقرات اأمق تس ككتنت ني  هـ )

 %(.40.1اي  ت تت اأ تق ف مف اأع نر أفقرات اأمق تس  أنهـ   عرضكف أ نمر ضع ؼ ك ني ر )

إأى دراير فتعل ر  رنتمج ارشتدم في  نم ر اأذكتء اأركحي كخفض  ( ادفت2015دراير اأد تر ) 

طفبلب  ـ اخ  تر  40)اأيلكؾ اأ نمرم أدل ع نر مف أطفتؿ اأمرحلر اال  دائ رب  لغت ع نر اأدراير )

اأع نر  طر قر قصد رب اع مدت اأدراير في إ راءا هت على اأمنهج اأش ه   ر  يب ط ؽ اأ تحث مق تس 

ب كمق تس اأيلكؾ اأ نمرمب   تنب اأ رنتمج اإلرشتدمب أيفرت ن تئج اأدراير عف ك كد اأذكتء اأركحي

فركؽ داأر في م كيطتت در تت اأذكتء اأركحي   ف اأ ط  ق ف اأ عدم كاأ   عي ) عد مركر أر عر 

أيت  ع مف  ط  ؽ اأ رنتمج( ألم مكعر اأ  ر   ر  صدد م كيطتت در تت اأذكتء اأركحي ألع نر 

  رب فضبلن عف ك كد فركؽ داأر في م كيطتت در تت اأ نمر   ف اأ ط  ق ف اأق لي كاأ عدم اأ  ر 

ألع نر اأ  ر   رب كمت أكحظ عدـ ك كد فركؽ داأر   ف اأق تي ف اأ عدم كاأ   عي ) عد مركر أر عر 

 أيت  ع مف  ط  ؽ اأ رنتمج( ألم مكعر اأ  ر   ر في م كيطتت در تت اأ نمر.

( ادفت إأى دراير اأمنتخ األيرم كعبلق ه  تأ نمر اأمدريي أدل 2015كاد كحي ف ) دراير ع د اأ 

 بلم ذ اأمرحلر اال  دائ رب ك  ككنت ع نر اأدراير مف قيم ف : أكال ع نر حيتب اأخصتئص 

( مف  بلم ذ اأمرحلر اال  دائ ر  تأصفكؼ اأختمس 300اأي ككم ر ر ألمق تسب  لغت ع نر اأدراير مف )
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دارة اأز  كف اأ عل م ر اأ ت عر  كاأيتدس  كؿ مف إدارة طف ح اأ عل م ر اأ ت عر أمحتفظر اأ  زةب كا 

( انتثب ثتن ت :ع نر اأدراير األيتي رب ك ككنت مف 150( ذككرب ك )150أمحتفظر اأقتارةب  كاقع )

( 75)( ذككر ك 75( مف  بلم ذ اأمرحلر اال  دائ ر  تأصفكؼ اأختمس كاأيتدس مقيم ف إأى )150)

انتثب كاع مدت اأدراير على اأمنهج اأكصفيب اي خدـ في اأدراير مق تس اأمنتخ االيرم كمق تس 

اأ نمر اأمدريي كامت مف اعداد اأ تحثتفب ك عد  حل ؿ اأن تئج  تي خداـ األيتأ ب اإلحصتئ ر اأمنتي ر 

األمهتت على اال عتد ظهرت اأن تئج اأ تأ ربك كد عبلقر ار  تط ر يتأ ر داأر إحصتئ ت   ف در تت 

كاأدر ر اأكل ر أمق تس اأمنتخ اأُليرمب كدر تت اأ بلم ذ على اال عتد كاأدر ر اأكل ر أمق تس اأ نمر 

اأمدرييب كك كد فركؽ ذات دالأر إحصتئ ر   ف م كيط در تت اأذككر كاإلنتث على مق تس اأ نمر 

فركؽ ذات دالأر إحصتئ ر   ف م كيطتت اأمدريي على اال عتد كاأدر ر اأكل ر أصتأح اأذككرب كك كد 

در تت  بلم ذ اأر ؼ كاأحضر على مق تس اأ نمر اأمدريي أصتأح  بلم ذ اأحضرببكأيفرت اأن تئج 

أ ضت عف إمكتن ر اأ ن ؤ  در تت اأ بلم ذ على م غ ر اأ نمر اأمدريي  معلكم ر اأدر ر على م غ ر 

 اأمنتخ االيرم .

ادفت إأى دراير  رنتمج  ر كم مق رح ألحد مف االي قكاء أدل طل ر  (2015دراير اأز كف ك اأزغكؿ ) 

طتأ تن كطتأ رب  ـ اخ  تراـ  تأطر قر  744اأمرحلر األيتي ر اأعل ت في األردفب  ككنت ع نر اأدراير مف 

اأعشكائ ر مف مدارس مد ر ر  ر  ر أكاء اأ تمعر ألفصؿ اأدرايي اأثتنيب كاي خدـ ف هت اأمنهج اأميحي 

 طك ر أداة شملت خمس أ عتدب شملت ن تئج اأدراير اف اأ قد ر اأكلي أدر ر ان شتر االي قكاء   ف  ك ـ

طل ر اأمرحلر األيتي ر اأعل ت في األردف مف ك هر نظر اأطل ر  تء  در ر م كيطرب  ضمف اأ رنتمج 

رير ممثلر  دكر م مكعر مف األدكار اأ ي  قكـ  هت األيرة ألحد مف االي قكاء إضتفر إأى دكر اأمد

اإلدارة اأمدري ر كاأمرشد اأ ر كم كاأمعلـ كاأطتأب في اأحد مف اأيلكؾ اإلي قكائي كمت  ضمف اأ رنتمج 

دكر كيتئؿ االعبلـ كدكر اأكعظ كاإلرشتد كفقهتء اأد ف في اأحد مف اأيلكؾ اإلي قكائي ك طرؽ 
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أيلكؾ اإلي قكائي أدل طل ر اأمرحلر اأ رنتمج إأى إمكتن ر انشتء مت  يمى  تألمف اأمدريي ألحد مف ا

 األيتي ر اأعل ت.

( ادفت اأدراير إأى اأكشؼ عف عبلقر أنمتط اأشخص ر  تأيلكؾ اأعدكاني أدل 2014دراير  ركتت ) 

ع نر مف طل ر اأ تمعتت اأفليط ن ر   عتن أم غ ر اأنكع اال  متعيب  ـ اخ  تراـ  تأطر قر اأعشكائ ر 

ط قت اأدراير على ع نر  اي خدـ اأمنهج اأكصفي االر  تطي اأ حل ليبتمعرب اأط ق ر   عتن أم غ ر اأ 

( طتأ تن كطتأ رب ط ؽ على اأع نر قتئمر ا ز نؾ ألشخص رب كمق تس اأيلكؾ اأعدكاني 690مككنر مف )

(ب كقد أظهرت ن تئج اأدراير أف أكثر أنمتط اأشخص ر ش كعتن أدل طل ر 2008اأذم أعد ه  زمتكم )

%(ب   نمت كتف أقؿ أنمتط اأشخص ر ش كعتن 85.4ك اأنمط )أ(النفعتأي كذأؾ  ني ر  يتكم )اأ تمعر ا

%(. ك  نت اأن تئج أ ضتن أف مي كل اأيلكؾ اأعدكاني كتف 14.6نمط اال زاف االنفعتأي  ني ر  يتكم )

 ف أنمتط منخفضتن  دان أدل اأطل ر كذأؾ على أ عتد اأيلكؾ اأعدكاني األر عرب أمت  خصكص اأعبلقر  

اأشخص ر كأ عتد اأيلكؾ اأعدكاني فقد   نت اأن تئج ك كد عبلقر ار  تط ر يتأ ر   ف نمط اأشخص ر 

االنطكائي ك  ف اأدر ر اأكل ر أليلكؾ اأعدكاني كأ عتدة اأمخ لفرب كعدـ ك كد عبلقر داأر إحصتئ ت   ف 

 نمط اال زاف االنفعتأي كاأيلكؾ اأعدكاني  أ عتدة اأمخ لفر.

أثر  رنتمج  در  ي في  مك ف ضحت ت اأ نمر اأمدريي أدل ع نر مف ( ادفت إأى 2014ر محمد )دراي

(  لم ذان  ـ اخ  تراـ مف مدري ي 18 أأفت ع نر اأدراير مف )ب طل ر اأصؼ اأيتدس اال  دائي

تت )اأع تس اال  دائ ر كمدرير اأعطتء(  تأطر قر اأقصد رب أك كد اأعدد اأكتفي ممف حصلكا على در 

عل ت على اأمق تس اأ شخ صي أضحت ت اأ نمرب اع مدت اأدراير على اأمنهج اأ  ر  يب كأظهرت 

اأن تئج ك كد فرؽ داؿ إحصتئ ت   ف االخ  تر ف اأق لي كاأ عدم أصتأح اأم مكعر اأ  ر   ر  عد  ط  ؽ 

اأم مكعر  كمت ك د فرؽ داؿ إحصتئ ت   ف ع ن ي اأ حث اأ  ر   ر كاأضت طر كأصتأح اأ رنتمجب
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اأ  ر   رب في ح ف أـ  ك د فرؽ داؿ إحصتئ ت   ف االخ  تر ف اأق لي كاأ عدم ألم مكعر اأضت طرب 

 كخلصت اأدراير إأى اي ن تج مفتدة اف اأ رنتمج ذك فتعل ر في  مك ف قدرات ضحت ت اأ نمر .

 ر مرحلر اأ عل ـ ( ادفت إأى دراير كاقع اأ نمر في اأمدرير اأ زائر 2014دراير اأزاراء كعلى ) 

 لم ذان ك لم ذةب مف مي ك تت دراي ر مخ لفر  120اأم كيط: دراير م دان ر ط ؽ على ع نر مككنر مف 

 مرحلر اأ عل ـ اأم كيطب  ـ اخ  تراـ  طر قر عشكائ رب اع مدت اأدراير على اأمنهج اأكصفيب كط ؽ 

دراير إأى ن تئج أامهت يلكك تت اأ نمر على اأع نر مق تس اأ نمر اأمدريي إعداد اأ تحث فب ك كصلت اأ

من شرة في اأكيط اأمدريي  در ر   عث على اأقلؽب كمف آثترات  عمؿ على يلب إرادة اأضح ر كقمع 

حر  ه كاأ دخؿ في خصكص ت ه  تي عمتؿ كيتئؿ مخ لفرب أذا فهي   ي ب في مشتكؿ يلكك ر كاخبلق ر 

مكعر مف اأ بلم ذ في عدة أمتكف داخؿ اأمدرير كا  متع ر حتدة كمت أنهت  صدر عف  لم ذ أك م 

كختر هت ك  يـ  تأير ر كاالي مرار ر أذأؾ فهي مصدر ألمختكؼ كاأقلؽ كض تع ألطتقتت كعتمؿ رئ س 

 في خلؽ أشختص آخر ف م نمر ف.

( ادفت إأى دراير أي تب اأيلكؾ اأ نمرم مف ك هر نظر اأطل ر اأم نمر ف 2010دراير أ ك عزاؿ ) 

( طتأ تن كطتأ ر مف اأصؼ اأيت ع إأى اأصؼ اأعتشر  ـ 143ب  ككنت ع نر اأدراير مف )كاأضحت ت

( ضح ر في األردفب اخ  رت اأع نر  طر قر عشكائ رب اع مد اأ تحث 94( م نمران ك )49 صن فهـ إأى )

على اأمنهج اأكصفيب ط ؽ عل هـ مق تس يلكؾ اأ نمر كاأكقكع ضح رب كأي تب اأ نمر كأي تب كقكع 

اأضح رب ككشفت ن تئج اأدراير عف أف أ رز أي تب اأيلكؾ اأ نمرم مف ك هر نظر اأم نمر ف اي 

إلث تت نفيه مف خبلؿ  متعر األقراف اأ ي  ن مي إأ هتب أمت أ رز األي تب مف ك هر نظر اأضحت ت 

 فهي صمت اأضح رب اأفقرب في ح ف كشفت ن تئج اأدراير عف ك كد فركؽ ذات دالأر إحصتئ ر في

 أي تب اأيلكؾ اأ نمرم   عتن أم غ ر اأ نس كمكتف اأيكف.
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 الدراسات األجنبية: 2.3.2

( ادفت إأى دراير اأ عتطؼ كمهدئ أل نمر كعدـ االأ زاـ األخبلقي أدل Zelidman, 2014دراير ) 

 ( طتأ تن في اأصفكؼ676اأمرااق ف  عد اأي طرة اأمرغك  ر اال  متع رب ك ككنت ع نر اأدراير مف )

(  ـ اخ  تراـ  تأطر قر اأعشكائ رب كأظهرت اأن تئج أف اأمشترك ف اأذ ف اي  ت كا  طر قر مرغك ر 8ب7)

ا  متع تن أقؿ اح متال ألمشتركر في  م ع أشكتؿ اأ نمر كاف اأمشترك ف اأذ ف ي لكا در تت اعلى في 

أشكتؿ اأ نمر مقترنر  عدـ االأ زاـ األخبلقي كتنكا اكثر اح متال أئل بلغ عف اأمشتركر في  م ع

 تأمشترك ف اأذ ف ي لكا در تت أقؿ كأظهرت اأن تئج ك كد  أث ر داؿ إحصتئ ت أل عتطؼ على اأ نمر 

اأ قل دمب ككتف  ُأث ر اأ عتطؼ أقكل على عدـ االأ زاـ األخبلقيب كأظهرت اأن تئج اف  أث ر اأ عتطؼ 

  ر أليلكؾ.على عدـ االأ زاـ األخبلقي مر  ط  تأمرغك  ر اال  متع

( ادفت اأدراير إأى معرفر اأعبلقر   ف أنمتط اأشخص ر كأيلكب  Ahmed, et al, 2012)دراير 

( طتأ تن مف طل ر اأدرايتت اأعل ت في 130اأ علـب كأيلكب ا ختذ اأقرارب ك ككنت ع نر اأدراير مف )

 CSIب مق تس ألنمتط اأشخص ر MBTIقيـ اإلدارة   تمعر دأهي في اأهندب ك ـ اي خدـ مق تس

أليتأ ب اأ علـب كمق تس أليتأ ب ا ختذ اأقرارب أظهرت ن تئج اأدراير أف انتؾ عبلقر   ف اأشخص تت 

(  T( كاأليلكب اأمفتا مي في ا ختذ اأقرارب كعبلقر طرد ر   ف اأشخص تت اأمفكرة ) Nاأحدي ر )

يب في ح ف أف انتؾ عبلقر كاأليلكب اأم تشر في ا ختذ اأقرارب كعبلقر عكي ر مع األيلكب اأيلكك

( كاأليلكب اأيلككي في ا ختذ اأقرار. كاأعبلقر طرد ر   ف Fطرد ر   ف اأشخص ر اأك دانن ر ) 

 (.Pاأشخص ر اأحتيمر مع األيلكب اأ حل لي في ا ختذ اأقرار كعكي ر مع اأشخص ر اأ لقتئ ر )

تب كعبلق ه  أنمتط اأشخص ر ( ادفت اأدراير إأى  ق  ـ االك ئAltunoren, et al, 2011)دراير 

( 102ب  ككنت ع نر اأدراير مف )(FMSكنكع اأمزاج أدل مرضى االضطراب اأعضلي اأه كلي )

ي دة في  رك ت كقيمت اأع نر إأى م مكعر ضت طر مف اأنيتء اأعتد تت كم مكعر   ر   ر مف نيتء 
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خدـ اأدأ ؿ . كاي (( FMS(Syndrome Fibromyalgia عتن ف مف اآلـ األ ؼ اأعضلي )

أ قك ـ ك شخ ص االضطرا تت   DSM0 IV- TRاأ شخ صي كاالحصتئي اأرا ع أبلضطرا تت اأنفي ر

 TCI (Temperament and characterاأنفي ر في اأم مكع  فب كمق تس اأشخص ر كاأمزاج 

inventory)كمق تس االك ئتب )HAM- D (Hamilton depression rating scale) كأشترت .

% مف اأنيتء ممف أد هف اضطرا تت في اأ هتز اأعضلي اأه كلي شخصف 76أى أف اأن تئج إ

 تضطرا تت نفي رب كأف انتؾ عبلقر   ف نمط اأشخص ر كأعراض االك ئتب اأ ي  دكرات  ؤثر في ز تدة 

 أدل اأنيتء اأمر ضتت.  FMSاالضطراب

يتأ ب اأمعتملر اأكاأد ر ( ادفت إأى دراير اأعبلقر   ف اأ نمر اأمدريي كأAslan,2011دراير )

(  لم ذا مف مدراس اأ عل ـ األيتييب 348ك قد ر اأذات أدل كاأمرااق فب  أأفت ع نر اأدراير مف )

ينرب ثـ  مع   تنتت مف خبلؿ مقت  س ا  تاتت اأ بلم ذ نحك نمط  )15-10 راكحت أعمتراـ   ف )

اأ نمر يل  ت  تأق كؿ اأكاأدم كا   ت  ت  اأعبلقر اأكاأد ر ك قد ر اأذاتب ك كصلت اأن تئج إأى ار  تط

 تأرفض اأكاأدمب   نمت ار  ط اأ نمر يل  ت   قد ر اأذات أكؿ مف اأم نمر ف كضحت ت اأ نمرب كمت كتف 

 اأ بلم ذ األصغر ينت اـ اكثر  عرضت أل نمر اأمدريي .

ااق فب ( ادفت إأى  في ر يلكك تت اأ نمر عند اأمر Knutsen & Thornberg, 2011دراير )

( طتأ ت في اأصؼ اأ تيع في اأمدارس اأيك د ر كاي خدمت أيتأ ب 176كط قت اذة اأدراير على )

مخ لفر )اأطرؽ اأنكع ر كاأكم ر( أ حل ؿ اأ  تنتتب كقد اي خدمت اأدراير اي   تنت ضـ خمير أي تب 

أ نمر في اأمدرير ف مت ( فقرة فرع ر ألي تب اأ نمرب كأشترت اأن تئج إأى أف أاـ أي تب ا26رئ ي ر ك )

  علؽ  تأطبلب ن   ر األي تب اأشخص ر في اأمر  ر األكأىب اأ ي كتف أامهت )اي ئيتد اأم نمر كأذ ر 

اأضح ر( كفي اأمر  ر اأثتن ر  تءت م مكعر األقرافب كفي اأمر  ر اأثتأثر كضع اأمدريرب كفي اأمر  ر 

اأختمير األي تب اأم علقر   أث ر اأم  مع على اأرا عر ط  عر اأشخص اأم نمرب كأخ را في اأمر  ر 
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اأم نمرب كمت   نت اأن تئج اف اأطتأ تت كتنت أكثر عرضر ألي تب اأ نمر كاأف كة )ضح ر( ختصر 

 اأ خك ؼ مف ق ؿ اأطبلبب كمف ق ؿ اأمترة )اأم نمر ف (ب  تأمقت ؿ كتف اأطبلب أكثر  نمرا مف اإلنتث.

ر إأى  أث ر مفهـك اأذات على يلكك تت اأ نمرب كط قت اذة ( ادفت اأدرايHines, 2011دراير )

 ـ  ( طتأ ت في اأصؼ اأيتدس في مقتطعر ركك ن هتـب  نكب كال ر كتركأ نتب116اأدراير على )

كقد ط ؽ عل هـ اي   تف أق تس يلكؾ اأ نمر اأ قل دم كاالأك ركنيب اخ  تراـ  تأع نر اأقكقتز ر اأ  ضتءب 

كقد اشترت اأن تئج اف انتؾ عبلقر عكي ر   ف اأ نمر اأ قل دم كاالأك ركني كمق تس مفهـك اأذاتب 

كمفهكـ اأذاتب كمت   نت ن تئج اأدراير أف اؤالء اأطبلب اأذ ف ذكركا أنهـ ضح ر اأ نمر على حد 

 يكاء اأ قل د ر كاأ يلط ع ر االن رنتب أد هـ  دني مفهكـ اأذات أقؿ مف غ راـ مف اأطل ر اأمشترك ف .

( ادفت اأدراير إأى اك شتؼ  صكرات اأمعلم ف ق ؿ اأخدمر عف اأ نمر Craig, et al, 2011اير )در 

مف معلمي اأمدارس في مد نر  كيطف األمر ك رب ك ـ  105اأمدرييب ك لغت ع نر اأدراير مف 

كقد اخ  تراـ  تأطر قر اأعشكائ رب كقد كزع عل هـ اي   تنت أمعرفر  صكرا هـ حكؿ اأ نمر اأمدرييب 

أشترت ن تئج اأدراير اف اأمدري ف في  م ع األقيتـ األكتد م ر عرضر أل نمر ك ع  ركف اأ نمر 

اأمدريي مصدر قلؽ خط ر أ أث رة على دكراـ في اأمهنرب كمت أشترت اأن تئج  أف انتؾ فركقتن ك  رة 

اع  ر اأمعلم ف ق ؿ  شأف مت  عرفه اأمعلمكف عف اأ نمرب مع  ردد  إمكتن ر  دخلهـ أكضع حد أهب كمت 

اأخدمر  أنهـ  خشكف أكثر أشكتؿ اأ نمر اأيرم اأم مثؿ في اأ نمر اأ نيي كختصر عند اأمثل  فب 

 كاأ نمر االأك ركني ك ع  ركنه أقؿ خطكرة مف اأ نمر اأعلني ك تأ تأي فهك أقؿ اا متمتن  تأني ر أهـ.

الع قتدات اأداخل ر في معرفر اأعتأـ ( ادفت إأى دراير فعتأ ر اأمثؿ كاFox, et al,2010دراير )

مرااقتب  كاقع  346كاأك كدم كعبلق هت  ت  تاتت اأمرااق ف ضحت ت اأ نمرب  ككنت ع نر اأدراير مف 

( ينرب  ـ اخ  تراـ  تأطر قر 16-11مف اإلنتثب  راكحت أعمتراـ   ف ) 76مف اأذككرب ك 270

أل نمر /اأضح ر كمق تس اأمثؿ كاأق ـب كايفرت  اأعشكائ رب كط ؽ مق تس اال  تاتت كاي  تنر أكأك س
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اأن تئج عف فعتأ ر  رنتمج اأدراير اأم ني على اأق ـ كاأمثؿ في  عرؼ اأعتأـب كمت أيفرت اأن تئج عف 

ك كد عبلقر يتأ ر داأر   ف اأق ـ كاأمثؿ كا  تاتت ضحت ت اأ نمر عف اأعتأـ اأمح طب كمت أكحظ مف 

أل نمر مقترنر  تأذككرب في ح ف مثلت اأق ـ كاأمثؿ أدل اإلنتث رك زة  اأدراير أف اإلنتث أقؿ  عرضت

 أيتي ر في نظر هف ألعتأـ اأمح ط .

( ادفت إأى دراير اأعبلقر   ف مم زات اأم نمر ف كاأضحت تب Petrosino, et al, 2010دراير )

( مف 51اخ  تر ) كمد رم اأمدارس حيب معدؿ اإل بلغ عف اأ نمر في اأمدريرب  ـ مف خبلؿ اأدراير

يلكك تت اأ نمر اأ ي  يلكهت اأم نمركف في اأمدارسب ك عتني منهت اأضحت ت أ حد د ار  تطهت   قتر ر 

مد رم اأمدارس عف يلكك تت اأ نمر اأم لغ عنهت مف ق ؿ األ رب كقد أعدت اذة اأدراير أمعهد اأعلـك 

( يلكؾ  نمرم  ـ 11دراير إأى أف انتؾ )( في اأكال تت اأم حدة األمر ك رب ك كصلت اأIESاأ ر ك ر )

ا بلغ إدارة اأمدرير مف ق ؿ اأفئ  ف )اأضحت ت كاأم نمر ف( ك ي  لهت   قتر ر مد رم اأمدارس كأاـ اذة 

اأيلكك تت اي ) نتكؿ اأمخدرات كاأكحكؿبحمؿ اأيبلحب كاأش ترات   ف اأطل رب كاأعنؼ األفظي ( كمت 

 فراد اأع نر عتنكا مف اأ نمر كأكف أـ   لغ عف ذأؾ .مف ا )%64  نت ن تئج اأدراير اف )

( ادفت إأى دراير اأعكامؿ اأشخص ر كاال  متع ر كاأفرد ر كعبلق هت  تأمشتركر Blasio,2010دراير )

ينكات  10( مف  بلم ذ اأمدارس اال  دائ ر م كيط اأعمر 211 تأ نمرب ك لغ عدد أفراد اأع نر )

أ قر ر اأذات ك قر ر األقراف حكؿ اأكضع اال  متعيب كقد   نت  كنصؼب كقد  ـ اي خداـ اي   تف

ن تئج اأدراير انه  ك د عبلقر داأر إحصتئ ت   ف اأم غ رات اأشخص ر كاال  متع ر كاأفرد ر ك  ف در ر 

مشتركر اأطبلب في يلكك تت اأ نمرب كاأحت ر أل رك ز على اأعبلقتت   ف األقراف )أم اأكضع ر( 

 ر )أم اأ عتطؼ( عند محتكأر  حف ز اأش تب  تأمهترات اأمعرف ر اأ  دة ألدفتع كاأخصتئص اأعتطف

  نشتط عف زمبلئهـ مف اأضحت ت.
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة: 2.3.3

 ـ االي فتدة مف اأدرايتت اأيت قرب ف مت   علؽ   حد د مشكلر اأدرايرب كأادافهتب كأام  هتب كم مؿ 

 ة اأدرايرب كقد قتـ اأ تحث  منتقشر  لؾ اأدرايتت مف خبلؿ ثبلثر محتكر:اإلطتر اأنظرمب ك نتء أدا

تط اأشخص ر كاأ نمر اأمدريي   ف طل ر  نكعت اأدرايتت اأم علقر  أنم مجال وحجم العينة: .1

اأكل تت كاأ تمعتتب اأمعلم فب اأعتمل فب اأنيتءب طل ر اأمدارسب اأبلع  ف اأر تض  فب أطفتؿ دكر 

اأرعت رب نزالء اأي كف. كك د اأ تحث اخ بلفتن كاضحتن في ح ـ اأع نتت اأمي خدمر في اأدرايتت 

(ب   نمت كتف أك ر ح ـ 2014ي دراير )محمدب (  لم ذ ف18اأيت قرب اذ  لغ أيغ ح ـ ع نر )

 (.2013قداح كعر  تتب في دراير ) تأ ت ( ط1597ع نر )

اي خدمت غتأ  ر اأدرايتت مقت  س مقننرب كاي   تف  قر ر ذا ي كاخ  ترات ق ل ر  أدوات الدراسة: .2

 ك عد ر.

 ه  تأ نمرب ( اأكشؼ عف  نظ ـ االنفعتالت كعبلق2017 لكاؿ )فكتف ادؼ دراير األىداف:  .3

دراير ( ادفهـ دراير يلكؾ اأ نمرب ك 2014( كدراير اأزاراء كعلى )2016دراير اأع تيي ) 

دراير يكراف ( ادفهت دراير اأ نمر اأمدريي كعبلق ه  تأذكتء األخبلقيب ك 2016أحمد ك ع دة )

( ادفت إأى دراير اأ نتء اأعتملي أظتارة اأ نمرب ك دراير  هنيتكم 2016كعلكاف ) 

( ادفهت دراير اأ نمر اأمدريي كعبلق ه  دافع ر اإلن تزب ك دراير اأخفت ي ) 2015كحيف)

( ادفهت أثر  رنتمج إرشتدم في  نم ر اأمهترات اال  متع ر أدل ضحت تب ك دراير قتدر ك  2015

( ادفهت 2015دراير أ ك اأد تر ) مي كل اأ نمر اأمدرييب ك ( ادفهت اأكشؼ عف 2015علي )

دراير ع د عل ر  رنتمج ارشتدم في  نم ر اأذكتء اأركحي كخفض اأيلكؾ اأ نمرمب ك دراير فت

( ادفهت دراير اأمنتخ األيرم كعبلق ه  تأ نمرب ك دراير اأز كف ك اأزغكؿ 2015اأ كاد كحي ف ) 

( ادفهت 2014دراير  ركتت ) ( ادفهت دراير  رنتمج  ر كم مق رح ألحد مف االي قكاءب ك 2015) 



66 
 

أثر  رنتمج ( ادفهت 2014دراير محمد )ف عبلقر أنمتط اأشخص ر  تأيلكؾ اأعدكانيب ك اأكشؼ ع

( ادفهت دراير 2013دراير اأقداح ك عر  تت)  در  ي في  مك ف ضحت ت اأ نمر اأمدرييب ك 

( ادفهت اأ عرؼ على 2012اأقدرة اأ ن ؤ ر أل  ئر اأ عل م ر في ظهكر االي قكاءب ك دراير اأكائلي ) 

( ادفهت دراير اأكعي  تإل داع كعبلق ه 2010اأح تة كنمط اأشخص رب كدراير اأمهداكم )معنى 

( ادفهت دراير أي تب اأيلكؾ اأ نمرمب ك 2010دراير أ ك عزاؿ ) ب(ب ك - نمط اأشخص ر )أ

( إأى دراير اأ عتطؼ كمهدئ أل نمر كعدـ االأ زاـ األخبلقيب Zelidman, 2014دراير ) كادفت 

( إأى معرفر اأعبلقر   ف أنمتط اأشخص ر  Ahmes, Hasnain, et al, 2012) درايركادفت 

( إأى  ق  ـ Altunoren, et al, 2011)كأيلكب اأ علـب كأيلكب ا ختذ اأقرارب كادفت دراير 

( إأى دراير اأعبلقر   ف اأ نمر Aslan,2011دراير )االك ئتب كعبلق ه  أنمتط اأشخص رب كادفت 

( ادفهت  في ر Knutsen&Thornberg, 2011معتملر اأكاأد رب ك دراير )اأمدريي كأيتأ ب اأ

( ادفهت  أث ر مفهكـ اأذات على Hines, 2011يلكك تت اأ نمر عند اأمرااق فب ك دراير )

( ادفهت اك شتؼ  صكرات اأمعلم ف ق ؿ Craig, et al, 2011يلكك تت اأ نمرب ك دراير )

( ادفهت دراير فعتأ ر اأمثؿ Fox, et al,2010اأخدمر عف اأ نمر اأمدرييب ك دراير )

كاالع قتدات اأداخل ر في معرفر اأعتأـ كاأك كدم كعبلق هت  ت  تاتت اأمرااق ف ضحت ت اأ نمرب 

( إأى دراير اأعبلقر   ف مم زات اأم نمر ف كاأضحت تب Petrosino, et al, 2010كادفت دراير )

كامؿ اأشخص ر كاال  متع ر كاأفرد ر كعبلق هت ( ادفت إأى دراير اأعBlasio,2010ك دراير )

 . تأمشتركر  تأ نمر

 ك مكف اإلشترة إأى  عض أك ه اأش ه كاالخ بلؼ   ف اأدراير اأحتأ ر كاأدرايتت اأيت قر كمت  أ ي: 

اي خداـ م غ ر أنمتط اأشخص ر كم غ ر مي قؿ في اأدراير اأحتأ رب كمت اك في غتأ  ر  .1

 اأدرايتت اأيت قر.
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:   علؽ  تأ نمر ـ مق تي ف في اأدراير اأحتأ رب األكؿ: أنمتط اأشخص رب كاأثتنياي خدا .2

 اأمدريي.

 اي خداـ اأمنهج اأكصفي اأ حل لي. .3

 أوجو االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:

  رك ز اأدراير اأحتأ ر على أنمتط اأشخص ر )أ( ك )ب( كعبلق هت  تأ نمر اأمدريي. .1

اأدراير اأحتأ ر اك  ط  قهت على ع نر مف اأم  مع اأفليط ني )محتفظر   ت أحـ( ب  أاـ مت  م ز .2

كاأ ي   نتكؿ مكضكع أنمتط اأشخص ر )أ( ك )ب( كعبلق هت  تأ نمر اأمدرييب كاي اأدراير األكأى 

 اأ ي ط قت على اأش تب في محتفظر   ت أحـ.على حد علـ اأ تحث 

 ك كد م غ رات  د دة. .3
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 مجتمع وعينة الدراسة
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 الفصل الثالث: 

____________________________________________________ 

 :تالطريقة واإلجراءا

 تمييد: 1.3

اأ ي ا  عهػت اأ تحػث فػي  نف ػذ اأدرايػرب كمػف ذأػؾ ألطر قر كاال راءات   نتكؿ اذا اأفصؿ كصفتن مفصبلن 

عػداد أداة اأدرايػر )االيػ  تنر(ب   عر ؼ منهج اأدرايرب ككصؼ م  مع اأدرايرب ك حد د ع نر اأدرايػرب كا 

تأ ب اإلحصػتئ ر اأ ػي ايػ خدمت فػي معتأ ػر مف صدقهت كث ت هتب ك  تف إ راءات اأدرايرب كاألي أكدكاأ 

 اأن تئجب كف مت  لي كصؼ أهذة اإل راءات.

 :منيج الدراسة 2.3

. ك عرؼ  أنه اأمنهج اأذم  درس اأكصفيمف أ ؿ  حق ؽ أاداؼ اأدراير قتـ اأ تحث  تي خداـ اأمنهج 

ب عػف أيػئلر اأ حػث  مكف اأحصكؿ منهت على معلكمتت    ػب ك ظتارة أك حدثتن أك قض ر مك كدة حتأ تن 

دكف  دخؿ مف اأ تحث ف هت. كاأ ي  حتكؿ اأ تحث مف خبلأه كصؼ اأظتارة مكضػكع اأدرايػرب ك حل ػؿ 

اأ ػػي  ثػػتراأ ػػي  طػرح حكأهػػتب كاأعمل ػتت اأ ػػي   ضػمنهت كاآل اآلراء  تنت هػتب ك  ػػتف اأعبلقػر  ػػ ف مككنػتت ك 

ؼ ظػػػتارة أك اأمشػػػكلرب ك صػػػن فهت  حػػػدثهتب كاػػػك أحػػػد أشػػػكتؿ اأ حل ػػػؿ كاأ فيػػػ ر اأعلمػػػي اأمػػػنظـ أكصػػػ

خضتعهت ألدرايتت اأدق قر  تأفحص كاأ حل ؿ.  ك حل لهت كا 

 :مجتمع وعينة الدراسة 3.3

كاأ تأغ عدداـ ب  أأؼ م  مع اأدراير مف  م ع طل ر اأمدارس اأثتنك ر في محتفظر   ت أحـ

ب  ي محتفظر   ت أحـاأثتنك ر فاأمدارس في  طتأب/ة( 415ع نر اأدراير على ) (. كاش ملت10000)
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 تأطر قر  ـك ـ اخ  تراب (4)ملحؽ  ح ـ اأع نتتأحيتب     ر ر  شترد معتدأراي خداـ مف خبلؿ 

 (ب  كضح  كز ع أفراد ع نر اأدراير:1.3كؿ ) د. كاأأمنتي  هت أمثؿ اذا اأم  مع اأعنقكد راأعشكائ ر 

 :وصف متغيرات أفراد العينة 4.3

 .الدراسةة الدراسة حسب متغيرات (: توزيع أفراد عين1.3جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير
 61.4 255 ذكر الجنس

 38.6 160 أنثى
 24.6 102 مد نر  مكان السكن

 62.7 260 قر ر
 12.8 53 مخ ـ

 33.7 140 اأعتشر الصف الحالي
 45.8 190 اأحتدم عشر
 20.5 85 اأثتني عشر

 13.5 56 فمت دكف 60 معدل الصف السابق
 25.5 106 74-61مف 
 35.4 147 84-75مف 
 25.5 106 فأكثر 85

  

 :داة الدراسةأ 5.3

( فقرةب كمق تس 31مف )  ككفاأذم  (2012عداد غكانمر )مف إ اأشخص ر أنمتطـ مق تس ااي خد ـ 
 ( فقرة. 39)  ككف مفاأذم  ب(2013اأص ح  ف ) عدادمف إ اأ نمر اأمدريي

 :األداةصدق  6.3

عشرة ت على م عرضه ( 2013كاأص ح  فب  2012غكانمرب مق تيي اأدراير )صدؽ  ـ اأ حقؽ مف 

اأ ي  ـ أخذات  ع ف  باأذ ف أ دكا عددان مف اأمبلحظتت حكأهتمحكم ف مف ذكم االخ صتص كاأخ رةب 
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أخرلب  ـ اأ حقؽ كمف نتح ر  ب اذا مف نتح ر(2)ملحؽ رقـ  االع  تر عند إخراج األداة  شكلهت اأنهتئي

مق تيي اأدراير  أ عتدات اأمخ لفرب ( أفقرات Factor Analysisمف اأصدؽ  حيتب اأ حل ؿ اأعتملي )

  (.4.3-2.3كذأؾ كمت اك كاضح في اأ دكؿ رقـ )

 ( لفقرات مقياس أنماط الشخصية )أ، ب(Factor Analysis) نتائج التحميل العاممي. (2.3جدول رقم )

ة التشبعدرج الفقرات الرقم  
 0.67 أشعر  أف اأكقت غ ر كتفي إلن تز مت أدم مف دراير   .1

 0.67 أنزعج إذا شعرت اف اأكقت  ض ع يدل   .2

 0.46 أؤمف  أف اأيرعر اي عتمؿ ألن تح   .3

 0.58  ضت قني ازدحتـ اأي ر   .4

 0.69 اي غؿ أ تـ اأعطؿ إلن تز مت  راكـ أدم مف دراير  .5

 0.64 قت في اأراحر اشعر  تأذنب عند قضتء  عض اأك   .6

 0.70 اأطرؽ إلن تز دراي ي كاأ فكؽ ف هت  أفضؿأ حث عف   .7

 0.52 انزعج إذا فشلت في اأميت قتت   .8

 0.66 ارغب  أف أككف األفضؿ   ف اأطل ر  .9

 0.64 أشعر  أف اادافي كطمكحت ي  أنهت غ ر كاقع ر   .10

 0.62 أ د صعك ر في اأثقر  تآلخر ف   .11

 0.63 مف عمؿ في نفس اأكقت أم ؿ إأى ان تز أكثر   .12

 0.68 ال أملؾ كق ت ألراحر   .13

 0.60 م تشرة في اأعمؿ اأذم  ل ه  أفكرعندمت انهي عمبل   .14

 0.54  زع ني عدـ االن هتء مف اأدراير في كق هت اأمحدد   .15

 0.64 انت راضي عمت ان زة في دراي ي   .16

 0.56 اف اضع أنفيي اأكث ر مف األاداؼ  أحب  .17
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( أف اأ حل ؿ اأعتملي ألغل  ر فقرات أداة اأّدراير داؿ 3.3 ش ر اأمعط تت اأكاردة في اأ دكؿ رقـ )

أدل  )أب ب( أنمتط اأشخص رإحصتئ تنب ك  م ع  در ر مق كأر مف اأ ش عب كأنهت  ش رؾ معتن في ق تس 

في ضكء اإلطتر اأنظرم اأذم  بمحتفظر   ت أحـطل ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر في 

  ني اأمق تس على أيتيه.

 

 

 

 0.66 ألشختص غ ر اأمنظم ف أنزعج مف ا  .18

 0.51 أق ـ ح ت ي على أيتس اإلن تزات اأ ي احققهت   .19

 0.65  زع ني اأذ ف ال  عرفكف مت  ر دكنه   .20

 0.67 أحب  حدم اآلخر ف   .21

 0.61 أحب اف اضع أنفيي  حد تت   .22

 0.60 أرل انني اال در   حمؿ اأميؤكأ تت   .23

 0.66 اأعمؿ مع فر ؽ غ ر فعتؿ   صعب عليّ   .24

 0.64 عندمت اغضب ام ؿ أل ع  ر عف غض ي   .25

 0.67  كضكح  عندمت انزعج مف شيء  ظهر ذأؾ عليّ   .26

 0.56 أع ر عف رأ ي  صراحر   .27

 0.68  يهكأر   مكف مبلحظر عبلمتت اأحزف عليّ   .28

 0.50 أي   ب أؤلحداث فكر حدكثهت   .29

 0.62  ر حني اأ ع  ر اأختر ي عف مشتعرم   .30

 0.65  يهكأر  اأفرح عليّ   مكف مبلحظر عبلمتت  .31
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 التنمر المدرسي( لفقرات مقياس Factor Analysis) نتائج التحميل العاممي. (3.3جدول رقم )

 درجة التشبع الفقرات الرقم
 0.69 أقـك  ضرب اأطل ر دكف م رر   .1
 0.70 اش ـ اأطل ر  أأفتظ نت  ر   .2
 0.57 ل ر اثنتء حد ثهـ اقتطع اأط  .3
 0.74 أقـك  ضرب اأطل ر كاي ب أهـ األأـ   .4
 0.49 األشختص  ي حقكف مت أقـك  عمله معهـ   .5
 0.68 اصرخ على اأطل ر  صكت عتٍؿ إلفزاعهـ   .6
 0.54 ك كد األش تء اأ ي أحصؿ عل هت مف اأطل ر  أنكر  .7
 0.75 أادد اأطل ر كأ كعداـ  تإل ذاء   .8
 0.75 عف اأطل ر انشر اأشتئعتت   .9

 0.70 اع ؽ مشتركر اأطل ر في اأنشتطتت   .10
 0.58 اشد اأطل ر مف إذانهـ اك شعكراـ   .11
 0.57 اشعر  تأغ رة مف ن تح اآلخر ف   .12
 0.69 أقـك   خر ب مم لكتت اأطل ر   .13
 0.65 أيخر مف اأطل ر كاي هزئ  هـ   .14
 0.53 أقـك  إصدار اأقتب  ذ ئر عل هـ   .15
 0.61 أقكة مف اأم مكعر اأ ي أككف ف هت اطرد األشختص  ت  .16
 0.74 ايرؽ األش تء مف اأطل ر   .17
 0.80 اشكة يمعر اأطل ر   .18
 0.65 اأمس اآلخر ف  طر قر غ ر أخبلق ر   .19
 0.48 ال اصغي ألطل ر اثنتء حد ثهـ معي   .20
 0.63 أدفع اأطتأب اأذم   لس في اأمقعد  قر ي   .21
 0.68 ا عمد اذالؿ اأطل ر   .22
 0.66 عطتء اأطل ر أأقت ت مخز ر أهـ أقـك  إ  .23
 0.72 أقـك  أخذ مم لكتت اأطل ر   .24
 0.69 أعرقؿ اأطل ر اثنتء مركراـ مف امتمي   .25
 0.56 ال اع د األش تء اأ ي اي ع رات مف اأطل ر   .26
 0.65 اف عؿ أي ت ت أل شت ر مع اأطل ر   .27
 0.57 أأـك اأطل ر على مشكبلت أـ  ق رفكنهت   .28
 0.67 في كؿ األنشطر اأمدري ر   ب اف افكز   .29
 0.64 ا  ر اأطل ر على عمؿ أش تء ال  ط قكنهت   .30
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ّدراير داؿ ( أف اأ حل ؿ اأعتملي ألغل  ر فقرات أداة اأ4.3 ش ر اأمعط تت اأكاردة في اأ دكؿ رقـ )

أدل طل ر اأ نمر اأمدريي إحصتئ تنب ك  م ع  در ر مق كأر مف اأ ش عب كأنهت  ش رؾ معتن في ق تس 

في ضكء اإلطتر اأنظرم اأذم  ني  باأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر في محتفظر   ت أحـ

 اأمق تس على أيتيه.

 

 :ثبات الدراسة 3.7

أ عتدات اأمخ لفر  طر قر اال يتؽ اأداخلي  حيتب معتدأر اأث تت  ـ حيتب اأث تت ألداة اأّدراير  

 (.5.3(ب كقد  تءت اأن تئج كمت اي كاضحر في اأ دكؿ رقـ )Cronbach Alpha) كركن تخ أأفت

 ( ألداة الّدراسة بأبعادىا المختمفة  Cronbach Alphaنتائج معادلة الثبات كرونباخ ألفا ). (4.3جدول رقم )

 

 0.73 اي خدـ أدكات حتدة ألي طرة على اأطل ر   .31
 0.53   ب على كؿ طتأب اف  ختفني   .32
 0.55 أقـك  إأقتء اأطل ر ارضت   .33
 0.77 ال ا عؿ اأطل ر  شعركف  تالر  تح   .34
 0.67  هت  ا هـ اأطل ر  أعمتؿ أـ  قكمكا  .35
 0.51 اشعر  قكة شخص  ي مف خبلؿ اأي طرة على اأطل ر   .36
 0.62 اشعؿ اأف ف   ف اأطل ر   .37
 0.62 اعترض على األش تء اأ ي  م لكهت اأطل ر   .38
 0.65 أش ع اأطل ر على اأمشت رات  .39

 Alphaقيمة  عدد الفقرات لدراسةأبعاد ا الرقم
 0.86 31 أنمتط اأشخص ر )أب ب(  .1
 0.96 39 اأ نمر اأمدريي  .2

 0.90 70 الدرجة الكمية
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( أف أداة اأّدراير  أ عتدات اأمخ لفر   م ع  در ر عتأ ر 5.3 ش ر اأمعط تت اأكاردة في اأ دكؿ رقـ )

 مف اأث تت.  دان 

 :المعالجة اإلحصائية 8.3

 مرا ع هػػت  مه ػػػدان إلدختأهػػػت ألحتيػػكبب كأدخلػػػت إأػػػى اأحتيػػػكب  اأ تحػػػث  تنػػػتت اأّدرايػػر قػػػتـ عػػد  مػػػع  

 شػػكؿ ك  ػػر  إعطتئهػػت أرقتمػػتن مع نػػرب أم   حك ػػؿ اإل ت ػػتت األفظ ػػر إأػػى رقم ػػرب ح ػػث أعط ػػت اإل ت ػػر 

 شكؿ قل ؿ در   فب ك  شكؿ قل ؿ در تتب ك  3 شكؿ م كيط در تتب ك  4 شكؿ ك  ر در تتب ك  5 دان 

ر ر كاحػدةب كذأػؾ فػي اأفقػرات اأمك  ػر كعكيػت فػي اأفقػرات اأيػتأ رب  ح ػث كلمػت ازدادت اأدر ػر  دان د

أػدل طل ػر اأمرحلػر اأثتنك ػر فػي أنمتط اأشخص ر )أب ب(ب كازدادت در ر اأ نمر اأمدريي ازدادت در ر 

 اأمدارس اأحككم ر في محتفظر   ت أحـ كاأعكس صح ح. 

بلزمر أل  تنتت  تي خراج األعدادب كاأنيب اأمئك رب كاأم كيطتت اأحيت  ر  مت اأمعتأ ر اإلحصتئ ر اأ

عف طر ؽ االخ  ترات ب (α≤.0.0)كاالنحرافتت اأمع تر رب كقد فحصت فرض تت اأّدراير عند اأمي كل 

مف خبلؿ اخ  ترات  اإلحصتئ ر اآل  رب كذأؾ  عد اأ أكد مف در ر   تنيهتب ك كز عهت اأط  عي

(Normality Plots and Histograms Tests): 

 (.t.tesاخ  تر ت ) .1

 .(One way analysis of variance)اخ  تر  حل ؿ اأ  ت ف األحتدم  .2

 (LSDاخ  تر مصدر اأفركؽ ) .3

 (.Factor analysisاأ حل ؿ اأعتملي ) .4

 (.Cronbach alphaمعتمؿ اأث تت ) .5

(ب كأفهـ SPSSلكـ اال  متع ر ) ـ ذأؾ  تي خداـ اأحتيكب  تي خداـ  رنتمج اأرـز اإلحصتئ ر ألع

 (.5.3ن تئج اأّدراير  مكف االي عتنر  مف تح اأم كيطتت اأحيت  ر كمت اك كاضح في اأ دكؿ رقـ )
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 مفتاح المتوسطات الحسابية.. (5.3جدول رقم )

أنماط الشخصية ودرجة التنمر المدرسيدرجة  المتوسط الحسابي  

1-2.33  منخفضة 

2.34-3.67  متوسطة 

3.68-5  عالية 
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 الفصل الرابع: نتائج الدراسة

 

 تمييد

 نتائج أسئمة الدراسة

 نتائج فرضيات الدراسة
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 الفصل الرابع: 

__________________________________________________________ 

 :نتائج الدراسة

 مقدمة 1.4

أنماط الشخصية )أ، ب( وعالقتيـا بـالتنمر ايرب "  ضمف اذا اأفصؿ عرضتن كتمبلن كمفصبلن أن تئج اأدر 

"ب كذأػؾ مػف خػبلؿ المدرسي لدى طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحـم

  تي خداـ اأ قن تت اإلحصتئ ر اأمنتي ر.  بفرض ت هت خ  تراإل ت ر عف أيئلر اأّدراير كأادافهت كا

 نتائج أسئمة الدراسة: 2.4

 نتائج المتعمقة بالسؤال األول: ال 1.2.4

الحكومية في محافظة  المدارسالشخصية )أ، ب( لدى طمبة المرحمة الثانوية في  أنماطما مستوى 
 بيت لحم؟ 

ب كاأم كيػػطتت اأحيػػت  رب كاالنحرافػػتت اأمع تر ػػرب كاأنيػػب األعػػدادأئل ت ػػر عػػف اػػذا اأيػػؤاؿ ايػػ خر ت 

طل ػػػػر اأمرحلػػػػر اأثتنك ػػػػر فػػػػي اأمػػػػدارس اأحككم ػػػػر فػػػػي  أنمػػػػتط اأشخصػػػػ ر )أب ب( أػػػػدل اأمئك ػػػػر أميػػػػ كل

 (.1.4ب كذأؾ كمت اك كاضح في اأ دكؿ رقـ )محتفظر   ت أحـ
 

 

 

 

 



79 
 

 األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمستوى. (1.4) جدول رقم

 لحكومية في محافظة بيت لحمأنماط الشخصية )أ، ب( لدى طمبة المرحمة الثانوية في المدارس ا

 العدد أنماط الشخصية
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 )%( الوزن النسبي المعياري

 75.4 0.66 3.77 415 أ

 61.8 0.55 3.09 415 ب

 68.6 0.55 3.43 415 اأدر ر اأكل ر

 
 كتنتأنمتط اأشخص ر )أب ب( أف مي كل ( 1.4  ضح مف اأمعط تت اأكاردة في اأ دكؿ رقـ )

ب إذ  لغ اأم كيط أدل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر في محتفظر   ت أحـم كيطر 

(ب ككتف نمط اأشخص ر )أ( األكثر 68.6(ب ك لغ اأكزف اأني ي أه )%3.43)مي كل اأ ااأحيت ي أهذ

 (. 3.09(ب  بلة نمط اأشخص ر )ب(  م كيط حيت ي )3.77ش كعتن   ف اأطل ر  م كيط حيت ي )

 
 : ثانيالنتائج المتعمقة بالسؤال ال 2.2.4

أنماط الشخصية )أ، ب( لدى طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة مؤشرات ما 
 بيت لحم؟ 

ب كاأم كيػػطتت اأحيػػت  رب كاالنحرافػػتت اأمع تر ػػرب كاأنيػػب األعػػدادأئل ت ػػر عػػف اػػذا اأيػػؤاؿ ايػػ خر ت 

 ر )أب ب( أػػػدل طل ػػػر اأمرحلػػػر اأثتنك ػػػر فػػػي اأمػػػدارس اأحككم ػػػر فػػػي أنمػػػتط اأشخصػػػؤشػػػرات اأمئك ػػػر أم

 (.3.4-2.4كؿ رقـ )اب كذأؾ كمت اك كاضح في اأ دمر  ر حيب األام ر محتفظر   ت أحـ
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نمط الشخصية ؤشرات (. المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لم2.4جدول رقم )

 مرتبة حسب األىمية انوية في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم)أ( لدى طمبة المرحمة الث

 

رقم 
المتوسط  نمط الشخصية )أ(مؤشرات  الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي
)% ( 

 82.6 1.13 4.13  يهكأر يّ  مكف مبلحظر عبلمتت اأفرح عل  .1

 79.6 1.15 3.98 أحب  حدم اآلخر ف   .2

 79.4 1.20 3.97 فضؿ   ف اأطل رارغب  أف أككف األ  .3

 79.0 1.01 3.95 اف اضع أنفيي اأكث ر مف األاداؼ  أحب  .4

 78.8 1.09 3.94 أحب اف اضع أنفيي  حد تت   .5

 76.2 1.12 3.81 أع ر عف رأ ي  صراحر   .6

 75.4 1.21 3.77 اأطرؽ إلن تز دراي ي كاأ فكؽ ف هت أفضؿأ حث عف   .7

 74.6 1.23 3.73  كضكح  يّ علعندمت انزعج مف شيء  ظهر ذأؾ   .8

 74.0 1.25 3.70 أنزعج مف األشختص غ ر اأمنظم ف   .9

 73.6 1.36 3.68  زع ني عدـ االن هتء مف اأدراير في كق هت اأمحدد  .10

 72.6 1.28 3.63 أنزعج إذا شعرت اف اأكقت  ض ع يدل  .11

 72.2 1.22 3.61  زع ني اأذ ف ال  عرفكف مت  ر دكنه   .12

 71.6 1.26 3.58  ؿ أل ع  ر عف غض ي عندمت اغضب ام  .13

 71.4 1.31 3.57 اأعمؿ مع فر ؽ غ ر فعتؿ   صعب عليّ   .14

 71.0 1.06 3.55 أق ـ ح ت ي على أيتس اإلن تزات اأ ي احققهت   .15
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( مؤشرات نمط اأشخص ر )أ( أدل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس 2.4 كضح اأ دكؿ رقـ )

ب  تء في مقدم هت:  مكف مبلحظر عبلمتت اأفرح مر  ر حيب األام ر اأحككم ر في محتفظر   ت أحـ

 رغب  أف أككف األفضؿ   ف اأطل ر.ب كأأحب  حدم اآلخر فب ك  يهكأر يّ عل

نمط الشخصية ؤشرات (. المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لم3.4جدول رقم )

 مرتبة حسب األىمية مدارس الحكومية في محافظة بيت لحملدى طمبة المرحمة الثانوية في ال ب()

 

رقم 
 الفقرة

المتوسط  نمط الشخصية )ب(مؤشرات 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي
)% ( 

 70.6 1.40 3.53  ضت قني ازدحتـ اأي ر   .1

 70.6 1.20 3.53 أرل انني اال در   حمؿ اأميؤكأ تت   .2

 70.2 1.40 3.51  انزعج إذا فشلت في اأميت قتت  .3

 70.0 1.25 3.50  ر حني اأ ع  ر اأختر ي عف مشتعرم   .4

 69.4 1.33 3.47  يهكأر   مكف مبلحظر عبلمتت اأحزف عليّ   .5

 67.0 1.24 3.35 فكر م تشرة في اأعمؿ اأذم  ل ه أعندمت انهي عمبل   .6

 63.8 1.20 3.19 انت راضي عمت ان زة في دراي ي   .7

 63.6 1.29 3.18  تآلخر ف أ د صعك ر في اأثقر   .8

 63.6 1.15 3.18 أم ؿ إأى ان تز أكثر مف عمؿ في نفس اأكقت   .9

 61.2 1.34 3.06 أشعر  أف اأكقت غ ر كتفي إلن تز مت أدم مف دراير   .10

 60.6 1.32 3.03 أؤمف  أف اأيرعر اي عتمؿ ألن تح   .11

 53.6 1.27 2.68 ال أملؾ كق ت ألراحر   .12

 51.2 1.30 2.56 كحت ي  أنهت غ ر كاقع ر أشعر  أف اادافي كطم  .13

 49.8 1.28 2.49 اي غؿ أ تـ اأعطؿ إلن تز مت  راكـ أدم مف دراير  .14

 44.4 1.24 2.22 اشعر  تأذنب عند قضتء  عض اأكقت في اأراحر   .15
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( أدل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس )ب( مؤشرات نمط اأشخص ر 3.4 كضح اأ دكؿ رقـ )

أرل ب ك  ضت قني ازدحتـ اأي رب  تء في مقدم هت: مر  ر حيب األام ر محتفظر   ت أحـ اأحككم ر في

 .نزعج إذا فشلت في اأميت قتتب كأ در   حمؿ اأميؤكأ تتألنني اأ


 : لثالنتائج المتعمقة بالسؤال الثا 3.2.4

ظة بيت لدى طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافالتنمر المدرسي ما مستوى 
 لحم؟ 

ب كاأم كيػػطتت اأحيػػت  رب كاالنحرافػػتت اأمع تر ػػرب كاأنيػػب األعػػدادأئل ت ػػر عػػف اػػذا اأيػػؤاؿ ايػػ خر ت 

أػػدل طل ػػر اأمرحلػػر اأثتنك ػػر فػػي اأمػػدارس اأحككم ػػر فػػي محتفظػػر   ػػت اأ نمػػر اأمدريػػي  اأمئك ػػر أميػػ كل

 (.4.4ب كذأؾ كمت اك كاضح في اأ دكؿ رقـ )أحـ

 داد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمستوىاألع. (4.4) جدول رقم

 لدى طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحمالتنمر المدرسي 

المتوسط  العدد المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 )%( الوزن النسبي المعياري

 32.2 0.66 1.61 415 اأ نمر اأمدريي

 
أػػدل طل ػػر اأمرحلػػر  أف ميػػ كل اأ نمػػر اأمدريػػي( 4.4مػػف اأمعط ػػتت اأػػكاردة فػػي اأ ػػدكؿ رقػػـ )   ضػػح

كػػتف منخفضػػتنب إذ  لػػغ اأم كيػػط اأحيػػت ي أهػػذا  اأثتنك ػػر فػػي اأمػػدارس اأحككم ػػر فػػي محتفظػػر   ػػت أحػػـ

 (.32.2(ب ك لغ اأكزف اأني ي أه )%1.61اأمي كل )
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 : رابعالنتائج المتعمقة بالسؤال ال 4.2.4

لدى طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة بيت مؤشرات التنمر المدرسي ما 
 لحم؟ 

ب كاأم كيػػطتت اأحيػػت  رب كاالنحرافػػتت اأمع تر ػػرب كاأنيػػب األعػػدادأئل ت ػػر عػػف اػػذا اأيػػؤاؿ ايػػ خر ت 

كم ػر فػي محتفظػر   ػت أػدل طل ػر اأمرحلػر اأثتنك ػر فػي اأمػدارس اأحكاأ نمر اأمدريي ؤشرات اأمئك ر أم

 (.5.4كؿ رقـ )اب كذأؾ كمت اك كاضح في اأ دمر  ر حيب األام ر أحـ

ؤشرات التنمر المدرسي (. المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لم5.4جدول رقم )

 ميةمرتبة حسب األى لدى طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم

رقم 
المتوسط  التنمر المدرسيمؤشرات  الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي
)% ( 

 58.8 1.47 2.94 األشختص  ي حقكف مت أقـك  عمله معهـ   .1

 50.2 1.39 2.51   ب اف افكز في كؿ األنشطر اأمدري ر   .2

 42.2 1.20 2.11 اشعر  تأغ رة مف ن تح اآلخر ف   .3

 42.0 1.24 2.10 ل ر  صكت عتٍؿ إلفزاعهـ اصرخ على اأط  .4

 39.2 1.18 1.96 اقتطع اأطل ر اثنتء حد ثهـ   .5

 38.4 1.27 1.92 اشعر  قكة شخص  ي مف خبلؿ اأي طرة على اأطل ر   .6

 34.6 1.23 1.73 أقـك  ضرب اأطل ر دكف م رر   .7

 34.4 1.22 1.72 أقـك  ضرب اأطل ر كاي ب أهـ األأـ   .8

 34.4 1.12 1.72 ب اف  ختفني   ب على كؿ طتأ  .9

 33.2 1.09 1.66 اش ـ اأطل ر  أأفتظ نت  ر   .10

 33.2 1.10 1.66 أش ع اأطل ر على اأمشت رات  .11

 32.8 1.11 1.64 اشد اأطل ر مف إذانهـ اك شعكراـ   .12

 32.8 1.07 1.64 أعرقؿ اأطل ر اثنتء مركراـ مف امتمي   .13

 32.4 1.08 1.62 أادد اأطل ر كأ كعداـ  تإل ذاء   .14

 32.2 1.04 1.61 ك كد األش تء اأ ي أحصؿ عل هت مف اأطل ر  أنكر  .15
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 31.4 1.07 1.57 أدفع اأطتأب اأذم   لس في اأمقعد  قر ي   .16

 30.6 940. 1.53 ال اصغي ألطل ر اثنتء حد ثهـ معي   .17

 30.0 0.98 1.50 أيخر مف اأطل ر كاي هزئ  هـ   .18

 30.0 0.94 1.50 أ ي أككف ف هت اطرد األشختص  تأقكة مف اأم مكعر ا  .19

 30.0 1.00 1.50 ال اع د األش تء اأ ي اي ع رات مف اأطل ر   .20

 29.8 0.95 1.49 أقـك  إأقتء اأطل ر ارضت   .21

 29.6 920. 1.48 منهـ  أكثراعترض على األش تء اأ ي  م لكهت اأطل ر   .22

 29.4 0.90 1.47 أأـك اأطل ر على مشكبلت أـ  ق رفكنهت   .23

 29.4 910. 1.47  عؿ اأطل ر  شعركف  تالر  تح ال ا  .24

 29.2 0.96 1.46 ا هـ اأطل ر  أعمتؿ أـ  قكمكا  هت   .25

 29.0 0.92 1.45 اأف ف   ف اأطل ر  أشعؿ  .26

 28.8 0.94 1.44 اع ؽ مشتركر اأطل ر في اأنشتطتت   .27

 28.6 0.88 1.43 اي خدـ أدكات حتدة ألي طرة على اأطل ر   .28

 28.4 0.84 1.42 تب  ذ ئر عل هـ أقـك  إصدار اأق  .29

 28.4 0.85 1.42 أقـك  إعطتء اأطل ر أأقت ت مخز ر أهـ   .30

 28.4 0.84 1.42 ا  ر اأطل ر على عمؿ أش تء ال  ط قكنهت   .31

 28.2 0.88 1.41 اأمس اآلخر ف  طر قر غ ر أخبلق ر   .32

 28.2 0.83 1.41 ا عمد اذالؿ اأطل ر   .33

 28.2 0.84 1.41 أقـك  أخذ مم لكتت اأطل ر   .34

 28.2 0.80 1.41 اف عؿ أي ت ت أل شت ر مع اأطل ر   .35

 27.8 0.87 1.39 انشر اأشتئعتت عف اأطل ر   .36

 27.4 0.88 1.37 ايرؽ األش تء مف اأطل ر   .37

 26.8 0.76 1.34 أقـك   خر ب مم لكتت اأطل ر   .38

 26.4 0.78 1.32 اشكة يمعر اأطل ر   .39
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أدل طل ر اأمرحلر اأثتنك ػر فػي اأمػدارس اأحككم ػر اأ نمر اأمدريي ت ( مؤشرا5.4 كضح اأ دكؿ رقـ )

األشػػختص  يػػ حقكف مػػت أقػػكـ  عملػػه ب  ػػتء فػػي مقػػدم هت: مر  ػػر حيػػب األام ػػر فػػي محتفظػػر   ػػت أحػػـ

 .شعر  تأغ رة مف ن تح اآلخر فب كأفكز في كؿ األنشطر اأمدري رأف أ  ب ب ك معهـ

 : سخامالنتائج المتعمقة بالسؤال ال 5.2.4

لدى طمبة المرحمة الثانوية في ىل توجد عالقة بين أنماط الشخصية )أ، ب( والتنمر المدرسي 
 المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم؟ 

 :كضع اأ تحث اأفرض ر اآل  رأئل ت ر عف اذا اأيؤاؿ 

 :ألولىالفرضية الرئيسة ا 1.3.4

أنماط الشخصية )أ، ب( بين  (  0.05)ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .لدى طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحموالتنمر المدرسي 

( ألعبلقر standardized regression)  ـ اي خداـ معتمؿ االنحدار اأمع ترماأفرض رب  الخ  تر

أدل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر في أ نمر اأمدريي أنمتط اأشخص ر )أب ب( كا  ف 

 (.6.4ب كمت اك كاضح في اأ دكؿ رقـ )محتفظر   ت أحـ

أنماط ( لمعالقة بين standardized regressionنتائج معامل االنحدار المعياري ). (6.4جدول رقم )

 ية في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحملدى طمبة المرحمة الثانو الشخصية )أ، ب( والتنمر المدرسي 

 المتغيرات العدد Beta   قيمة الداللة اإلحصائية

 نمط الشخصية )أ(*التنمر المدرسي 415 0.259- 0.000

 نمط الشخصية )ب(*التنمر المدرسي 415 0.097 0.149
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أر إحصتئ ر عند ذات دالعكي ر ( إأى ك كد عبلقر 6.4 ش ر اأمعط تت اأكاردة في اأ دكؿ رقـ )

نمط اأشخص ر )أ( كاأ نمر اأمدريي أدل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في   ف  (  0.05)اأمي كل 

مي كل اأ نمر قؿ نمط اأشخص ر )أ( مي كل كلمت زاد  ح ث اأمدارس اأحككم ر في محتفظر   ت أحـب 

في كاأعكس صح حب  ي اأمدارس اأحككم ر في محتفظر   ت أحـاأمدريي أدل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر ف

أدل طل ر اأمرحلر اأمقت ؿ أـ  ظهر أ ر عبلقر داأر إحصتئ تن   ف نمط اأشخص ر )ب( كاأ نمر اأمدريي 

 ب ك ذأؾ  ككف اأفرض ر قد رفضت.اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر في محتفظر   ت أحـ

 : ادسسالنتائج المتعمقة بالسؤال ال 6.2.4

ختمف مستوى أنماط الشخصية )أ، ب( لدى طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في تىل 

 معدل الصف السابق؟و الصف الحالي، و مكان السكن، و متغيرات الجنس، وفقًا لمحافظة بيت لحم 

 كضع اأ تحث اأفرض ر اأرئ ير اآل  ر:أئل ت ر عف اذا اأيؤاؿ 

 :انيةالثالفرضية الرئيسة  2.3.4

أنماط الشخصية )أ، مستوى في  (  0.05)ذات داللة إحصائية عند المستوى فروق ال توجد 

متغيرات الجنس، وفقًا ل دى طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحملب( 

 .معدل الصف السابقو الصف الحالي، و مكان السكن، و 

 الفرعية األولى:الفرضية  1.2.3.4

أنماط الشخصية )أ، مستوى في  (  0.05)ذات داللة إحصائية عند المستوى فروق ال توجد 

 .تعزى لمتغير الجنس دى طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحمب( ل
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دل أنمػػتط اأشخصػػ ر )أب ب( أػػميػػ كل فػػي ( ألفػػركؽ t.testداـ اخ  ػػتر ت ) ػػـ ايػػ خ اأفرضػػ ر الخ  ػػتر

ب كذأؾ كمت اك  عزل أم غ ر اأ نس طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر في محتفظر   ت أحـ

 (.7.4كاضح في اأ دكؿ رقـ )

دى ل أنماط الشخصية )أ، ب(مستوى في ( لمفروق t.testنتائج اختبار ت ) .(7.4جدول رقم )

 تعزى لمتغير الجنس طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم

أنماط 
 الشخصية

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 نمط )أ(
 0.68 3.64 255 ذكر

413 5.446- .0... 
 0.56 3.97 160 أنثى

 نمط )ب(
 0.53 2.96 255 ذكر

413 6.316- .0... 
 0.51 3.30 160 أنثى

 

 )( إأى ك كد فركؽ ذات دالأر إحصػتئ ر عنػد اأميػ كل 7.4 ش ر اأمعط تت اأكاردة في اأ دكؿ رقـ )

 0.05)  ػر فػي اأمػدارس اأحككم ػر فػي أنمتط اأشخص ر )أب ب( أػدل طل ػر اأمرحلػر اأثتنك مي كل في 

األػكا ي كػتف ميػ كل شػ كع أنمػتط ب اأطل ػر مػف االنػتثب أصػتأح محتفظر   ػت أحػـ  عػزل أم غ ػر اأ ػنس

( فػي نمػط 3.30( في نمط اأشخصػ ر )أ(ب ك)3.97اأشخص ر )أب ب( أد هف أعلىب  م كيط حيت ي )

 ك ذأؾ  ككف اأفرض ر قد رفضت.اأشخص ر )ب(ب 
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 لفرعية الثانية:االفرضية  2.2.3.4

أنماط الشخصية )أ، مستوى في  (  0.05)ذات داللة إحصائية عند المستوى فروق ال توجد 

تعزى لمتغير مكان  دى طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحمب( ل

 .السكن

( one way analysis of variance)حل ػؿ اأ  ػت ف األحػتدم   ػـ ايػ خداـ اخ  ػتر  اأفرضػ ر الخ  تر

دل طل ػػر اأمرحلػػر اأثتنك ػػر فػػي اأمػػدارس اأحككم ػػر فػػي أنمػػتط اأشخصػػ ر )أب ب( أػػميػػ كل فػػي ألفػػركؽ 

 (.8.4ب كذأؾ كمت اك كاضح في اأ دكؿ رقـ ) عزل أم غ ر مكتف اأيكف محتفظر   ت أحـ

( one way analysis of varianceين األحادي )نتائج اختبار تحميل التبا. (8.4جدول رقم )

دى طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في أنماط الشخصية )أ، ب( لمستوى في لمفروق 

 تعزى لمتغير مكان السكن محافظة بيت لحم

 األبعاد
 مصدر التباين

درجات 
 الحرية

 مجموع المربعات
متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 حصائيةاإل

 

 نمط )أ(

 5.983 11.966 2 بين المجموعات
14.586 

 
 0.410 168.997 412 داخل المجموعات 0.000

 ----- 180.963 414 المجموع

 

 نمط )ب(

 4.333 8.666 2 بين المجموعات

 0.286 117.866 412 داخل المجموعات 0.000 15.146

 ----- 126.532 414 المجموع
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 )( إأى ك كد فركؽ ذات دالأر إحصتئ ر عند اأمي كل 8.4عط تت اأكاردة في اأ دكؿ رقـ ) ش ر اأم

 0.05)  أنمتط اأشخص ر )أب ب( أدل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر في مي كل في

كإل  تد مصدر اذة  ض ر قد رفضت.ب ك ذأؾ  ككف اأفر مكتف اأيكفمحتفظر   ت أحـ  عزل أم غ ر 

أنمتط اأشخص ر )أب ب( أدل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر مي كل في ( ألفركؽ LSDاأفركؽ اي خدـ اخ  تر )

مكتف اأيكفب كذأؾ كمت اك كاضح في في اأمدارس اأحككم ر في محتفظر   ت أحـ  عزل أم غ ر 

 (.9.4اأ دكؿ رقـ )

أنماط الشخصية )أ، ب( لدى طمبة مستوى في مفروق ( لLSDاختبار )نتائج . (9.4جدول رقم )

 مكان السكنالمرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير 

 مخيم قرية مدينة المقارنات األبعاد

 

 نمط )أ(

 0.12900 *0.29830-  مدينة

 *0.42730   قرية

    مخيم

 

 نمط )ب(

 0.24477 *0.17655-  مدينة

 *0.42131   قرية

    مخيم

 

أنمػتط اأشخصػ ر )أب ب( مي كل في ( أف اأفركؽ 9.4 ش ر اأمقترنتت اأثنتئ ر اأ عد ر في اأ دكؿ رقـ )

مكػػتف اأيػػكف أػػدل طل ػػر اأمرحلػػر اأثتنك ػػر فػػي اأمػػدارس اأحككم ػػر فػػي محتفظػػر   ػػت أحػػـ  عػػزل أم غ ػػر 

اأػذ ف مػف  هػرب اأيػتكن ف فػي اأقػرل أقػرل أصػتأح كتنت   ف اأطل ر اأيتكن ف في اأمدف كاأيتكن ف في ا
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ك ػػ ف اأطل ػػر اأيػػتكن ف فػػي اأقػػرل كاأيػػتكن ف فػػي كػػتف ميػػ كل شػػ كع نمػػط اأشخصػػ ر )أ( عنػػداـ أعلػػىب 

اأػذ ف كػتف ميػ كل شػ كع نمػط اأشخصػ ر )ب( اأمخ متت أصػتأح اأيػتكن ف فػي اأقػرل مػف  هػر أخػرلب 

أنمػتط اأشخصػػ ر )أب ب( أػػدل حيػت  ر أميػػ كل كذأػؾ كمػػت اػك كاضػػح مػف اأم كيػػطتت اأعنػداـ أعلػػىب 

فػػي مكػػتف اأيػػكف طل ػػر اأمرحلػػر اأثتنك ػػر فػػي اأمػػدارس اأحككم ػػر فػػي محتفظػػر   ػػت أحػػـ  عػػزل أم غ ػػر 

 (. 10.4اأ دكؿ رقـ )

أنماط الشخصية )أ، ب( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى . (10.4جدول رقم )

 مكان السكنفي المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير  لدى طمبة المرحمة الثانوية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مكان السكن األبعاد

 

 نمط )أ(

 0.63 3.60 102 مدينة 

 0.64 3.90 260 قرية

 0.64 3.47 53 مخيم

 

 نمط )ب(

 0.46 3.01 102 مدينة

 0.55 3.19 260 قرية

 0.53 2.77 53 مخيم

 

 الفرعية الثالثة:الفرضية  3.2.3.4

مستوى أنماط الشخصية )أ، في  (  0.05)ذات داللة إحصائية عند المستوى فروق ال توجد 

تعزى لمتغير الصف  دى طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحمب( ل

 .الحالي
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( one way analysis of variance)حل ػؿ اأ  ػت ف األحػتدم  ػـ ايػ خداـ اخ  ػتر   اأفرضػ ر رالخ  ت

دل طل ػػر اأمرحلػػر اأثتنك ػػر فػػي اأمػػدارس اأحككم ػػر فػػي أنمػػتط اأشخصػػ ر )أب ب( أػػفػػي ميػػ كل ألفػػركؽ 

 (.11.4ب كذأؾ كمت اك كاضح في اأ دكؿ رقـ ) عزل أم غ ر اأصؼ اأحتأي محتفظر   ت أحـ

( one way analysis of varianceنتائج اختبار تحميل التباين األحادي ). (11.4جدول رقم )

دى طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في في مستوى أنماط الشخصية )أ، ب( للمفروق 

 تعزى لمتغير الصف الحالي محافظة بيت لحم

 األبعاد
 مصدر التباين

درجات 
 الحرية

 مجموع المربعات
متوسط 

 ربعاتالم
قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 

 نمط )أ(

 7.056 14.112 2 بين المجموعات
17.423 

 
0.000 

 
 0.405 166.851 412 داخل المجموعات

 ----- 180.963 414 المجموع

 

 نمط )ب(

 2.191 4.383 2 بين المجموعات

 0.296 122.149 412 داخل المجموعات 0.001 7.391

 ----- 126.532 414 عالمجمو 

 

( إأػى ك ػػكد فػركؽ ذات دالأػػر إحصػتئ ر عنػػد اأميػػ كل 11.4 شػ ر اأمعط ػػتت اأػكاردة فػػي اأ ػدكؿ رقػػـ )

(  0.05)  أنمتط اأشخص ر )أب ب( أدل طل ػر اأمرحلػر اأثتنك ػر فػي اأمػدارس اأحككم ػر مي كل في

كإل  ػتد مصػدر  ب ك ػذأؾ  كػكف اأفرضػ ر قػد رفضػت.اأصؼ اأحػتأيم غ ر في محتفظر   ت أحـ  عزل أ

أنمػػتط اأشخصػػ ر )أب ب( أػػدل طل ػػر اأمرحلػػر ميػػ كل فػػي ( ألفػػركؽ LSDاػػذة اأفػػركؽ ايػػ خدـ اخ  ػػتر )
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ب كذأػػؾ كمػػت اػػك اأصػػؼ اأحػػتأياأثتنك ػػر فػػي اأمػػدارس اأحككم ػػر فػػي محتفظػػر   ػػت أحػػـ  عػػزل أم غ ػػر 

 (.12.4كاضح في اأ دكؿ رقـ )

أنماط الشخصية )أ، ب( لدى طمبة مستوى في ( لمفروق LSDاختبار )نتائج . (12.4جدول رقم )

 الصف الحاليالمرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير 

 الثاني عشر الحادي عشر العاشر المقارنات األبعاد

 

 نمط )أ(

 *0.48300 0.05125  العاشر

 *0.43174   الحادي عشر

    الثاني عشر

 

 نمط )ب(

 *0.25543 0.00138  العاشر

 *0.25406   الحادي عشر

    الثاني عشر

 

أنمػػتط اأشخصػػ ر )أب ميػػ كل فػػي ( أف اأفػػركؽ 12.4 شػػ ر اأمقترنػػتت اأثنتئ ػػر اأ عد ػػر فػػي اأ ػػدكؿ رقػػـ )

اأصػػؼ أحػػـ  عػػزل أم غ ػػر  ب( أػػدل طل ػػر اأمرحلػػر اأثتنك ػػر فػػي اأمػػدارس اأحككم ػػر فػػي محتفظػػر   ػػت

مف  هرب اأػذ ف كػتف طل ر اأصؼ اأعتشر أصتأح اأصؼ اأعتشر كاأثتني عشر كتنت   ف طل ر  اأحتأي

اأصػؼ اأحػتدم عشػر كطل ػر اأصػؼ اأثػتني مي كل ش كع نمط اأشخص ر )أ( عنداـ أعلىب ك  ف طل ر 

نمػػط اأشخصػػ ر  هػػر أخػػرلب اأػػذ ف كػػتف ميػػ كل شػػ كع طل ػػر اأصػػؼ اأحػػتدم عشػػر مػػف أصػػتأح عشػػر 

أنمػتط اأشخصػ ر )أب ب( )ب( عنداـ أعلػىب كذأػؾ كمػت اػك كاضػح مػف اأم كيػطتت اأحيػت  ر أميػ كل 
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 اأصػؼ اأحػتأيأدل طل ر اأمرحلر اأثتنك ػر فػي اأمػدارس اأحككم ػر فػي محتفظػر   ػت أحػـ  عػزل أم غ ػر 

 (. 13.4في اأ دكؿ رقـ )

أنماط الشخصية )أ، ب( معيارية لمستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال. (13.4جدول رقم )

 الصف الحاليلدى طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الصف الحالي األبعاد

 

 نمط )أ(

 0.57 3.89 140 العاشر

 0.61 3.84 190 الحادي عشر

 0.76 3.41 85 الثاني عشر

 

 نمط )ب(

 0.47 3.15 140 العاشر

 0.55 3.15 190 الحادي عشر

 0.61 2.89 85 الثاني عشر





 :رابعةالفرعية الالفرضية  4.2.3.4

مستوى أنماط الشخصية )أ، في  (  0.05)ذات داللة إحصائية عند المستوى فروق ال توجد 

معدل تعزى لمتغير  بة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحمدى طمب( ل

 .الصف السابق

( one way analysis of variance)حل ػؿ اأ  ػت ف األحػتدم  ػـ ايػ خداـ اخ  ػتر   اأفرضػ ر الخ  تر

ر فػػي دل طل ػػر اأمرحلػػر اأثتنك ػػر فػػي اأمػػدارس اأحككم ػػأنمػػتط اأشخصػػ ر )أب ب( أػػفػػي ميػػ كل ألفػػركؽ 

 (.14.4ب كذأؾ كمت اك كاضح في اأ دكؿ رقـ )يت ؽاأصؼ اأمعدؿ  عزل أم غ ر  محتفظر   ت أحـ
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( one way analysis of varianceنتائج اختبار تحميل التباين األحادي ). (14.4جدول رقم )

ي دى طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية ففي مستوى أنماط الشخصية )أ، ب( للمفروق 

 سابقصف المعدل التعزى لمتغير  محافظة بيت لحم

 األبعاد
 مصدر التباين

درجات 
 الحرية

 مجموع المربعات
متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 

 نمط )أ(

 3.089 9.268 3 بين المجموعات
7.395 

 
 0.418 171.695 411 داخل المجموعات 0.000

 ----- 180.963 414 المجموع

 

 نمط )ب(

 1.263 3.789 3 بين المجموعات

 0.299 122.743 411 داخل المجموعات 0.006 4.229

 ----- 126.532 414 المجموع

 

( إأػى ك ػػكد فػركؽ ذات دالأػػر إحصػتئ ر عنػػد اأميػػ كل 14.4 شػ ر اأمعط ػػتت اأػكاردة فػػي اأ ػدكؿ رقػػـ )

(  0.05)  أنمتط اأشخص ر )أب ب( أدل طل ػر اأمرحلػر اأثتنك ػر فػي اأمػدارس اأحككم ػر مي كل في

كإل  ػتد  ب ك ػذأؾ  كػكف اأفرضػ ر قػد رفضػت.يػت ؽاأصػؼ اأمعػدؿ في محتفظػر   ػت أحػـ  عػزل أم غ ػر 

أنمػػتط اأشخصػػ ر )أب ب( أػػدل طل ػػر ميػػ كل فػػي ( ألفػػركؽ LSDمصػػدر اػػذة اأفػػركؽ ايػػ خدـ اخ  ػػتر )

ب كذأؾ معدؿ اأصؼ اأيت ؽك ر في اأمدارس اأحككم ر في محتفظر   ت أحـ  عزل أم غ ر اأمرحلر اأثتن

 (.15.4كمت اك كاضح في اأ دكؿ رقـ )
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أنماط الشخصية )أ، ب( لدى طمبة مستوى في ( لمفروق LSDاختبار )نتائج . (15.4ل رقم )جدو

 معدل الصف السابقتغير المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لم

فما دون 60 المقارنات األبعاد  61-74  75-84 فأكثر 85   

 

 نمط )أ(

فما دون 60   -0.35645* -0.46151* -0.42877* 

61-74    -0.10505 0.07233 

75-84     0.03273 

فأكثر 85      

 

 نمط )ب(

فما دون 60   -0.24052* -0.30454* -0.22794* 

61-74    -0.06401 0.01258 

75-84     0.07659 

فأكثر 85      

 

أنمتط اأشخص ر )أب مي كل في ( أف اأفركؽ 15.4 ش ر اأمقترنتت اأثنتئ ر اأ عد ر في اأ دكؿ رقـ )

معدؿ ب( أدل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر في محتفظر   ت أحـ  عزل أم غ ر 

-61فمت دكف( كاأم كيط ) 60ؿ اأمدريي اأمنخفض )ذكم اأ حص طل ر اأكتنت   ف يت ؽ اأصؼ اأ

اأطل ر ذكم اأ حص ؿ اأمدريي األعلىب أصتأح  فأكثر( 85(ب كاأ  د  دان )84-75(ب كاأ  د )74

ب( عنداـ أعلىب كذأؾ كمت اك كاضح مف اأم كيطتت أب اأشخص ر )أنمتط مي كل ش كع اأذ ف كتف 

 ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر في أنمتط اأشخص ر )أب ب( أدل طلاأحيت  ر أمي كل 

 (. 16.4في اأ دكؿ رقـ )معدؿ اأصؼ اأيت ؽ محتفظر   ت أحـ  عزل أم غ ر 



96 
 

أنماط الشخصية )أ، ب( لدى (. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى 16.4جدول رقم )

 معدل الصف السابقلحم تعزى لمتغير طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة بيت 

معدل الصف  األبعاد
 السابق

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

 

 

 نمط )أ(

فما دون 60  56 3.40 0.73 

61-74  106 3.76 0.58 

75-84  147 3.86 0.59 

فأكثر 85  106 3.83 0.71 

 

 

 نمط )ب(

فما دون 60  56 2.87 0.48 

61-74  106 3.11 0.55 

75-84  147 3.17 0.52 

فأكثر 85  106 3.09 0.59 



 : سابعالنتائج المتعمقة بالسؤال ال 7.2.4

لدى طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة التنمر المدرسي مستوى يختمف ىل 

 معدل الصف السابق؟و الصف الحالي، و مكان السكن، و متغيرات الجنس، وفقًا لبيت لحم 

 كضع اأ تحث اأفرض ر اأرئ ير اآل  ر: ت ر عف اذا اأيؤاؿ أئل
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 :لثةالثاالفرضية الرئيسة  3.3.4

دى لالتنمر المدرسي مستوى في  (  0.05)ذات داللة إحصائية عند المستوى فروق ال توجد 

مكان و متغيرات الجنس، وفقًا ل بيت لحمطمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة 

 معدل الصف السابق.و الصف الحالي، و السكن، 

 الفرعية األولى:الفرضية  1.3.3.4

دى ل التنمر المدرسيفي مستوى  (  0.05)ذات داللة إحصائية عند المستوى فروق ال توجد 

 .تعزى لمتغير الجنس الحكومية في محافظة بيت لحم طمبة المرحمة الثانوية في المدارس

دل طل ػػػر أػػػاأ نمػػػر اأمدريػػػي ميػػػ كل فػػػي ( ألفػػػركؽ t.test ػػػـ ايػػػ خداـ اخ  ػػػتر ت ) اأفرضػػػ ر الخ  ػػػتر

ب كذأػػؾ كمػػت اػػك  عػػزل أم غ ػػر اأ ػػنس اأمرحلػػر اأثتنك ػػر فػػي اأمػػدارس اأحككم ػػر فػػي محتفظػػر   ػػت أحػػـ

 (.17.4كاضح في اأ دكؿ رقـ )

دى طمبة لالتنمر المدرسي في مستوى ( لمفروق t.testنتائج اختبار ت ). (17.4جدول رقم )
 تعزى لمتغير الجنس المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.70 1.72 255 ذكر
413 4.446 .0... 

 0.54 1.45 160 أنثى

( إأػى ك ػػكد فػركؽ ذات دالأػػر إحصػتئ ر عنػػد اأميػػ كل 17.4 شػ ر اأمعط ػػتت اأػكاردة فػػي اأ ػدكؿ رقػػـ )

(  0.05)  دل طل ػػػر اأمرحلػػػر اأثتنك ػػػر فػػػي اأمػػػدارس اأحككم ػػػر فػػػي اأ نمػػػر اأمدريػػػي أػػػميػػػ كل فػػػي

اأ نمػػر اأمدريػػي كػػتف ميػػ كل ذ ف اأػػب اأػػذككراأطل ػػر حػػـ  عػػزل أم غ ػػر اأ ػػنسب أصػػتأح محتفظػػر   ػػت أ

 ك ذأؾ  ككف اأفرض ر قد رفضت.أعلىب عنداـ 
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 الفرعية الثانية:الفرضية  2.3.3.4

دى لسي التنمر المدر مستوى في  (  0.05)ذات داللة إحصائية عند المستوى فروق ال توجد 

 .تعزى لمتغير مكان السكن طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم

( one way analysis of variance)حل ػؿ اأ  ػت ف األحػتدم  ػـ ايػ خداـ اخ  ػتر   اأفرضػ ر الخ  تر

ي محتفظػر   ػت دل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر فأاأ نمر اأمدريي في مي كل ألفركؽ 

 (.18.4ب كذأؾ كمت اك كاضح في اأ دكؿ رقـ ) عزل أم غ ر مكتف اأيكف أحـ

( one way analysis of varianceنتائج اختبار تحميل التباين األحادي ). (18.4جدول رقم )

دى طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة لالتنمر المدرسي في مستوى لمفروق 

 تعزى لمتغير مكان السكن مبيت لح

 مصدر التباين
درجات 
 الحرية

 متوسط المربعات مجموع المربعات
قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 4.423 8.846 2 بين المجموعات

 0.416 171.564 412 داخل المجموعات 0.000 10.622

 ----- 180.411 414 المجموع

 

( إأػى ك ػػكد فػركؽ ذات دالأػػر إحصػتئ ر عنػػد اأميػػ كل 18.4رقػػـ ) شػ ر اأمعط ػػتت اأػكاردة فػػي اأ ػدكؿ 

(  0.05)  طل ػػػر اأمرحلػػػر اأثتنك ػػػر فػػػي اأمػػػدارس اأحككم ػػػر فػػػي اأ نمػػػر اأمدريػػػي أػػػدل ميػػػ كل فػػػي

 كإل  ػتد مصػدر اػذة ب ك ػذأؾ  كػكف اأفرضػ ر قػد رفضػت.مكػتف اأيػكفمحتفظر   ت أحػـ  عػزل أم غ ػر 

أػػدل طل ػػر اأمرحلػػر اأثتنك ػػر فػػي اأ نمػػر اأمدريػػي ميػػ كل فػػي ( ألفػػركؽ LSDاأفػػركؽ ايػػ خدـ اخ  ػػتر )
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مكتف اأيكفب كذأؾ كمت اػك كاضػح فػي اأ ػدكؿ اأمدارس اأحككم ر في محتفظر   ت أحـ  عزل أم غ ر 

 (.19.4رقـ )

طمبة المرحمة  لدىالتنمر المدرسي مستوى في ( لمفروق LSDاختبار )نتائج . (19.4جدول رقم )

 مكان السكنالثانوية في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير 

 مخيم قرية مدينة المقارنات

 *0.22909 *0.34712  مدينة

 0.11803-   قرية

    مخيم

 

أػدل اأ نمػر اأمدريػي ميػ كل فػي ( أف اأفػركؽ 19.4 ش ر اأمقترنػتت اأثنتئ ػر اأ عد ػر فػي اأ ػدكؿ رقػـ )

مكػتف اأيػكف كتنػػت ل ػر اأمرحلػر اأثتنك ػر فػي اأمػدارس اأحككم ػر فػي محتفظػػر   ػت أحػـ  عػزل أم غ ػر ط

مػػػف  هػػػرب ك ػػػ ف اأطل ػػػر اأيػػػتكن ف فػػػي اأمػػػدف  ػػػ ف اأطل ػػػر اأيػػػتكن ف فػػػي اأمػػػدف كاأيػػػتكن ف فػػػي اأقػػػرل 

أ نمػر اب اأػذ ف كػتف ميػ كل مػدفاأيػتكن ف فػي اأاأطل ػر أصتأح كاأيتكن ف في اأمخ متت مف  هر أخرل 

أػدل اأ نمػر اأمدريػي عنداـ أعلىب كذأػؾ كمػت اػك كاضػح مػف اأم كيػطتت اأحيػت  ر أميػ كل اأمدريي 

مكػػتف اأيػػكف فػػي طل ػػر اأمرحلػػر اأثتنك ػػر فػػي اأمػػدارس اأحككم ػػر فػػي محتفظػػر   ػػت أحػػـ  عػػزل أم غ ػػر 

 (. 20.4اأ دكؿ رقـ )
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لدى التنمر المدرسي لمستوى  (. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية20.4جدول رقم )

 مكان السكنطمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مكان السكن

 0.77 1.86 102 مدينة 

 0.60 1.51 260 قرية

 0.56 1.63 53 مخيم

 

 الفرعية الثالثة:الفرضية  3.3.3.4

دى مستوى التنمر المدرسي لفي  (  0.05)ذات داللة إحصائية عند المستوى فروق ال توجد 

 .تعزى لمتغير الصف الحالي طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم

( one way analysis of variance)م حل ػؿ اأ  ػت ف األحػتد ػـ ايػ خداـ اخ  ػتر   اأفرضػ ر الخ  تر

دل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر في محتفظػر   ػت اأ نمر اأمدريي أفي مي كل ألفركؽ 

 (.21.4ب كذأؾ كمت اك كاضح في اأ دكؿ رقـ ) عزل أم غ ر اأصؼ اأحتأي أحـ

( one way analysis of varianceنتائج اختبار تحميل التباين األحادي ). (21.4جدول رقم )
دى طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة في مستوى التنمر المدرسي للمفروق 

 تعزى لمتغير الصف الحالي بيت لحم

 مصدر التباين
درجات 
 الحرية

 متوسط المربعات مجموع المربعات
قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 1.014 2.028 2 بين المجموعات
 0.433 178.382 412 داخل المجموعات 0.097 2.343

 ----- 180.411 414 المجموع
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ك ػػػكد فػػػركؽ ذات دالأػػػر إحصػػػتئ ر عنػػػد عػػػدـ ( إأػػػى 21.4 شػػػ ر اأمعط ػػػتت اأػػػكاردة فػػػي اأ ػػػدكؿ رقػػػـ )

اأثتنك ػر فػي اأمػدارس اأحككم ػر  طل ر اأمرحلػرمي كل اأ نمر اأمدريي أدل في  (  0.05)اأمي كل 

  .ق لتب ك ذأؾ  ككف اأفرض ر قد اأصؼ اأحتأيفي محتفظر   ت أحـ  عزل أم غ ر 

لدى (. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التنمر المدرسي 22.4جدول رقم )

 الصف الحالير طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الصف الحالي

 0.55 1.60 140 العاشر

 0.68 1.57 190 الحادي عشر

 0.75 1.75 85 الثاني عشر

 

 

 

 الفرعية الرابعة:الفرضية  4.3.3.4

دى مستوى التنمر المدرسي لفي  (  0.05)ذات داللة إحصائية عند المستوى فروق ال توجد 

تعزى لمتغير معدل الصف  طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم

 .السابق

( one way analysis of variance)حل ػؿ اأ  ػت ف األحػتدم  ػـ ايػ خداـ اخ  ػتر   اأفرضػ ر الخ  تر

رحلر اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر في محتفظػر   ػت دل طل ر اأماأ نمر اأمدريي أفي مي كل ألفركؽ 

 (.23.4ب كذأؾ كمت اك كاضح في اأ دكؿ رقـ ) عزل أم غ ر معدؿ اأصؼ اأيت ؽ أحـ
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( one way analysis of varianceنتائج اختبار تحميل التباين األحادي ). (23.4جدول رقم )

نوية في المدارس الحكومية في محافظة دى طمبة المرحمة الثافي مستوى التنمر المدرسي للمفروق 

 تعزى لمتغير معدل الصف السابق بيت لحم

 مصدر التباين
درجات 
 الحرية

 متوسط المربعات مجموع المربعات
قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.575 1.725 3 بين المجموعات

 0.435 178.686 411 داخل المجموعات 0.267 1.322

 ----- 180.411 414 المجموع

 

ك ػػػكد فػػػركؽ ذات دالأػػػر إحصػػػتئ ر عنػػػد عػػػدـ ( إأػػػى 23.4 شػػػ ر اأمعط ػػػتت اأػػػكاردة فػػػي اأ ػػػدكؿ رقػػػـ )

طل ر اأمرحلػر اأثتنك ػر فػي اأمػدارس اأحككم ػر مي كل اأ نمر اأمدريي أدل في  (  0.05)اأمي كل 

  .ق لتب ك ذأؾ  ككف اأفرض ر قد يت ؽأصؼ اأامعدؿ في محتفظر   ت أحـ  عزل أم غ ر 

لدى طمبة (. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التنمر المدرسي 24.4جدول رقم )

 سابقالصف المعدل المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير 

 نحراف المعيارياال  المتوسط الحسابي العدد معدل الصف السابق

 0.58 1.72 56 فما دون 60

61-74 106 1.67 0.74 

75-84 147 1.55 0.67 

 0.57 1.59 106 فأكثر 85
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 مناقشة النتائج والتوصيات: الفصل الخامس

 مناقشة النتائج

 التوصيات
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 :الفصل الخامس

______________________________________________________ 

 مناقشة النتائج والتوصيات:

 :مناقشة نتائج الدراسة 5.1

كعبلق هت  اأشخص ر )أب ب( أنمتط  ضمف اذا اأفصؿ منتقشر اأن تئج اأ ي أيفرت عنهت اأدرايرب حكؿ 
اأحككم ر في محتفظر   ت أحـب كعدد مف  اأمدارس تأ نمر اأمدريي أدل طل ر اأمدارس اأثتنك ر في 

 فرت عنه ن تئج اأدراير مف معط تت.اأ كص تت  نتءن على مت أي
 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الرئيس: 5.1.1

الحكومية في محافظة  المدارسالشخصية )أ، ب( لدى طمبة المرحمة الثانوية في  أنماطما مستوى 
 بيت لحم؟ 

 تء  در ر  ب(-اأشخص ر )أ أنمتط أظهرت ن تئج اأدراير أف اأدر ر اأكل ر أ م ع فقرات اأدراير حكؿ

( كأقد حصؿ 0.55( كانحراؼ مع ترم )3.43م كيطر ح ث كتف اأم كيط اأحيت ي ألدر ر اأكل ر )

( ك در ر عتأ رب كم تؿ اأنمط )ب( حصؿ على م كيط 3.77م تؿ اأنمط )أ( على م كيط حيت ي )

فراد ( ك در ر م كيطرب كقد  لغت ني ر أ0.55( ك در ر م كيطرب كانحراؼ مع ترم )3.09حيت ي )

%( ألنمط )ب(. ك  فؽ اذة اأن   ر مع دراير 52.3%(ب كني ر )47.7اأع نر مف اأنمط )أ( )

 (.2004( كدراير )إ راا ـب 2010( كدراير )مهداكمب 2012)اأكائليب 

 رل اأ تحث اف اأن   ر اأحتأ ر اي ن   ر منطق ر  نتء على اأظركؼ اأ  ئ ر كاال  متع ر كاأنفي ر اأ ي 

اأفليط ني منذ كالد ه كح ى  لكغه كاذا  عكد اأي اأ نكع في اأد تنتتب كاأثقتفتت أل نتء   ع شهت اأطفؿ

اأشعب اأفليط ني كختصر في محتفظر   ت أحـ اأ ي   نكع ف هت اأد تنتت كاأ  ئتت اال  متع ر أمت أه 
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تشر كايتيي مف  نكع في أيتأ ب ككيتئؿ اأ نشئر األير ر كاال  متع ر كاأنفي ر اأ ي  ر  ط  شكؿ م 

شخص ت هـ ح ث كتنت  أنمتط  نتء شخص ر اأفردب ك مكف  في ر اأ قترب  ني ر اأطبلب اأمفحكص ف  

 اأني ر   ف نمط اأشخص ر )أ( كنمط اأشخص ر )ب(  در ر م كيطر .

ب ح ث ن د أف كؿ األفرادن د أنه مف اأصعب  حد د م مكعتت م  تنير مف  األفرادكمت كمف دراير 

 لؾ اأ متعر  يلؾ  طر ق ه اأختصر   عتن أمكاا ه كاي عدادا ه كم كأه كدكافعه كعتدا ه  فرد مف أفراد

 .كأيتأ ب اي  ت  ه كغ ر ذأؾ مف  كانب اأشخص ر

ن   ر اأخ رات  األفرادفتالخ بلؼ ظتارة عتمر في  م ع اأمخلكقتت ك ظهر اذا االخ بلؼ  شدة   ف 

 عد ضركرة ح ت  ر  األفراد  ف  كؿ فردب كاذا االخ بلؼاأيت قر كاأمكاقؼ اأيلكك ر اأ ي   عرض أهت 

 (.2014)متارب

 السؤال الثاني:مناقشة نتائج  5.1.2

أنماط الشخصية )أ، ب( لدى طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة مؤشرات ما 
 بيت لحم؟ 

ر اأثتنك ػػػػر فػػػػي اأمػػػػدارس نمػػػػط اأشخصػػػػ ر )أ( أػػػػدل طل ػػػػر اأمرحلػػػػمؤشػػػػرات  أظهػػػػرت ن ػػػػتئج اأدرايػػػػر أف

ب  تء في مقدم هت:  مكف مبلحظر عبلمػتت اأفػرح مر  ر حيب األام ر اأحككم ر في محتفظر   ت أحـ

  يهكأرب كأحب  حدم اآلخر فب كأرغب  أف أككف األفضؿ   ف اأطل ر. يّ عل

أهـ  ر ك عزك اأ حث اأي ب في ذأؾ ككف االفراد مف ذكم نمط اأشخص ر )أ( مف أاـ اأصفتت اأشخص

انهـ منتفيكف  يعكف دائمت اأى اأكصكؿ اأى اأمقدمر كاأحصكؿ على مرا ب م قدمر في كتفر 

 اأميت قتت مف انت كتنت إ ت تت اأع نر مف ذكم نمط اأشخص ر )أ( مر فعر على اذة اأفقرات 
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 ( أدل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر في محتفظػر   ػت)بنمط اأشخص ر مؤشرات كأف  

 ػػػدر   حمػػػؿ ألننػػػي اأأرل ب ك ب  ػػػتء فػػػي مقػػػدم هت:  ضػػػت قني ازدحػػػتـ اأيػػػ رمر  ػػػر حيػػػب األام ػػػر أحػػػـ

 نزعج إذا فشلت في اأميت قتت.ب كأاأميؤكأ تت

ك عزك اأ تحث اأي ب في ار فتع إ ت تت افراد اأع نر مف ذكم نمط اأشخص ر )ب( ككنهـ مف األفراد 

اث تت قدر هـ على  حمؿ اأميؤكأ ر أؤلخر فب ك رفضكف  األ در   حمؿ اأميؤكأ تت كمت كأنهـ  فضلكف

  االي  تنر.إضتعر اأكقت دكف فتئدة كاذا انعكس على ا ت ت هـ على فقرات 

 :لثالسؤال الثامناقشة نتائج  5.1.3

الحكومية في محافظة بيت  المدارسمستوى التنمر المدرسي لدى طمبة المرحمة الثانوية في ما 

 ؟ لحم

دراير أف اأدر ر اأكل ر أ م ع فقرات اأدراير حكؿ مي كل اأ نمر اأمدريي أدل طل ر أظهرت ن تئج اأ

اأحككم ر في محتفظر   ت أحـ كتف  در ر منخفضرب ح ث  لغت ق مر  اأمدارساأثتنك ر في  اأمدارس

كا فقت اذة اأن   ر مع دراير  (.0.66( كانحراؼ مع ترم )1.61اأم كيط اأحيت ي أهذة اأفقرات )

 (.2014( كدراير ) ركتتب 2017ؿب ) لكا

ك مكف  في ر اذة اأن   ر  أف ع نر اأدراير مف اأطبلب اأمرااق ف كاأذ ف مف اأصعب عل هـ  

 يعكف أ كك ف صكرة إ  ت  ر  دائمتن االنكشتؼ على ذكا هـب كاالع راؼ  مت  ر ك كنه مف أخطتء ألنهـ 

ف انتؾ م مكعر مف االع  ترات اأم علقر كأ ى  حق ؽ ااتدفهـ كرغ ت هـب كمتعف ذكا هـ  يتعداـ عل

 مكتف  ع ئر أداة اأدراير كاي اأمدرير كك كد اأمعلم ف كاأمرشد اأ ر كمب فقد  ككف خكؼ اأ بلم ذ مف 

ب حد مف اإل ت ر  صدؽ على  فخر اآلاإل ت ر على اأفقرات اأيل  ر كاأ ي  عكس صكرة يل  ر عنه امتـ 

 األيئلر.
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ء اأشخص ر  نتءن على األدكار كاأميؤكأ تت اأ ي  يندات اأم  مع كاأمدرير كككف اأمرااؽ  يعى أ نت

كاألاؿ أه على حّد االخ بلؼ في اأم  مع اأكاحد مهمت  لغت در ر اأ غ  ر اأحتصلر  ه. فهؤالء  قعكف 

 حت كطأة إخفتقهـ في  نتء صكرة إ  ت  ر عف ذكا هـ أممترير األدكار اال  متع ر اأ ي أيندت إأ هـ 

شلهـ  تأفكز  مكتنر مع  رة   ف أفراد اأم  مع اأذم  ع شكف ضمنه كاأ ي أك اي طتعكا اأ حّرؾ داخلهت كف

كاأ فتعؿ اأيل ـ  خرأكتف مف شأف كؿ اذا أف  يتعداـ على  أي س مفهـك صح ح عف اأذات كعف اآل

ف كتنت شتذة كي لرن  خراالنحراؼ كمضت قر اآل إأىداخؿ اأم  مع. كتف مف ن تئج كؿ اذاب األ كء  كا 

ف كتنت غ ر م كافقر   رفضهت اأم  مع أبلح متء مف مشتعر اأدكن ر كعدـ االع  تر كاي را    ر كا 

كاذا مف ااـ األي تب اأ ي  دفع اأمرااؽ إلخفتء أم  خرأل كاصؿ كاأدخكؿ في عبلقر إ  ت  ر مع اآل

كك تت اأ نمر اي يلكك تت كختصر اف يل  فخر اآليلكؾ  عكس أذا ه اأدكن ر كاالخ بلؼ كاأشكاذ عف 

مدرير كااؿ كم  مع كطبلب فلذأؾ مف اأصعب على اأمرااؽ االع راؼ  هت أمت   فخر اآلمن قدة مف 

 (2012أه مف  أث ر على نظر ه اأيل  ر ا  تة ذا ه. )مقدـب 

 : رابعالسؤال المناقشة نتائج  4.5.1

مدارس الحكومية في محافظة بيت لدى طمبة المرحمة الثانوية في المؤشرات التنمر المدرسي ما 
 لحم؟ 

أػدل طل ػر اأمرحلػر اأثتنك ػر فػي اأمػدارس اأحككم ػر اأ نمػر اأمدريػي مؤشػرات أظهرت ن ػتئج اأدرايػر اف 

ب  ػػتء فػػي مقػػدم هت: األشػػختص  يػػ حقكف مػػت أقػػكـ  عملػػه مر  ػػر حيػػب األام ػػر فػػي محتفظػػر   ػػت أحػػـ

 ر  تأغ رة مف ن تح اآلخر ف.شعب كأفكز في كؿ األنشطر اأمدري رأف أ  ب ب ك معهـ

ك كد أفكتر عدكان ر مف ق ؿ اأطتأب اأي  قكـ  تأ نمرب كانه  يقط مشتعر   دؿ علىكاذة اإل ت تت 

اأغ رة كاأشعكر  أنه أقؿ مف االخر ف مف خبلؿ يلكك تت اأ نمر اأ ي  قكـ  هت على االخر ف كاأ ي  فرغ 
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حكف مت  قكـ  ه كاذا  طت ؽ مت كصؼ  ه اأطتأب كمت كانه  ع قد اف االخر ف  ي  غض هبمف خبلأهت 

 اأم نمر.

 السؤال الخامس:مناقشة نتائج  5.5.1

الشخصية )أ، ب( والتنمر المدرسي لدى طمبة المرحمة الثانوية في  أنماطىل توجد عالقة بين 

 ؟ المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم

 أ تأ ر:ا اأرئ ير لفرض رأأئل ت ر عف اذا اأيؤاؿ  ـ  حك له 

 األولى:الرئيسة نتائج الفرضية 

الشخصية )أ، ب(  أنماط( بين α ≥ 0.05يوجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )

 والتنمر المدرسي لدى طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحم.

(   ف α ≥ 0.05) عند مي كل اأدالأر ك كد عبلقر عكي ر ذات دالأه إحصتئ رأظهرت ن تئج اأدراير 

نمط اأشخص ر )أ( كاأ نمر اأمدريي أدل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر في محتفظر 

  ت أحـب أم أنه كلمت زاد مي كل نمط اأشخص ر )أ( قلؿ ذأؾ مف مي كل اأ نمر اأمدريي أدل طل ر 

  ت أحـ. كاأعكس صح ح. ك   ف أ ضتن عدـ ك كد  اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر في محتفظر

عبلقر   ف نمط اأشخص ر )ب( كاأ نمر اأمدريي أدل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في اأمدارس اأحككم ر في 

 محتفظر   ت أحـ.

 كاأصراع اأعدكان رب  تأنزعتت صتح ه   م ز يلكؾ  أنه أذكم اأنمط )أ( يمتت يلكؾ ف مف أاـإ

ب كاأ نمر كفؽ مت عرفه (,Vijai 2003) ممكف كقت أقؿ في فأكثر أكثر  ز ن أف أ ؿ مف اأمي مر

اأعلمتء انه نكع مف أنكاع اأيلكؾ اأعدكاني اأذم  ي هدؼ  ه اأطرؼ اأضع ؼب  هدؼ اث تت شخص ر 

اأم نمرب كاذا   عترض مع شخص ر اأنمط )أ( اأذم  يعى أئلن تز عتدة  يلكؾ اأيلكك تت اأعدكان ر 

 إأى  ل ؤكف أيلكؾ اأ نمرب فقد  ل ؤكف  ش ر اأ ه اأن   ر اأحتأ ر اف ذكم اأنمط )أ( ال كاالندفتع رب مت
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مف اأيلكؾ اأعدكاني غ ر اأ نمرب النهـ ال  ي هدفكف اأطرؼ اأضع ؼب  ؿ  ع دكف على  أخرلأنكاع 

 .مف  قؼ في طر ؽ  حق ؽ أادافهـ ك طكراـ

ـ اك اأهدكء كاأيك نر كعدـ االندفتع كاالنفعتؿ امت  تأني ر أنمط اأشخص ر )ب( فتف مت  م ز شخص  ه

 . ت اأ ه اأن   ر اأحتأ رشتر ك هـ في اأ نمر اأمدريي كاذا مت أكاذا  حد فرصر مشتر 

  :السادسالسؤال مناقشة نتائج  5.1.4

الحكومية في  المدارسالشخصية )أ، ب( لدى طمبة المرحمة الثانوية في  أنماطىل يختمف مستوى 

 م حسب متغيرات الجنس، مكان السكن، الصف الحالي، معدل الصف السابق؟محافظة بيت لح

والتي انبثق عنيا مجموعة من  التاليةة الرئيسة ن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيع ولإلجابة

 الفرضيات الفرعية:

 الثانية: الرئيسة نتائج الفرضية 

مستوى أنماط الشخصية )أ، في  (  0.05)ذات داللة إحصائية عند المستوى فروق ال توجد 

متغيرات الجنس، وفقًا ل دى طمبة المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية في محافظة بيت لحمب( ل

 معدل الصف السابق.و الصف الحالي، و مكان السكن، و 

 نتائج الفرضيات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة الثانية:

 الفرعية األولى: ج الفرضيةنتائ

الشخصية  أنماط( في مستوى α ≥ 0.05) "ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة

الحكومية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير  المدارس)أ، ب( لدى طمبة المرحمة الثانوية في 

 الجنس"
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طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في  ( أدلب-اأشخص ر )أ أنمتطأظهرت اأن تئج ك كد فركؽ في مي كل 

 . االنتث اأ نسب ككتنت اأفركؽ أصتأح اأحككم ر في محتفظر   ت أحـ  عزل أم غ ر اأمدارس

-في نمطي اأشخص ر )أ م قتر رف اأطل ر  تأمرحلر اأثتنك ر مف اأ ني ف أد هـ  قد رات ك رل اأ تحث أ

اأيلكك رب ح ث  ع ش اأذككر اأنفي ر ك م مكعر مف اأعكامؿ اأ  ئ ر كاال  متع ر ك  إأىب( كاذا  عكد 

ب كاذة اأظركؼ أهت دكر م شت هرير ر كنفي ر   مع اأفليط ني  ظركؼ ا  متع ر كأفي اأم اإلنتثك 

 يلكك تت مشت هر في ح ت هـ  نرل اأمرااق ف مف اأ ني فاأشخص ر أكؿ منهـ ح ث  أيتيي في  نتء

 شت هر.اأمكاقؼ اأمخ لفر م  اأ كم رب كردكد أفعتأهـ ا  تة

 :لفرعية الثانيةانتائج الفرضية 

الشخصية  أنماط( في مستوى α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ال

الحكومية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير مكان  المدارس)أ، ب( لدى طمبة المرحمة الثانوية في 

 .السكن

اأشخص ر )أب ب( أدل طل ر اأمرحلر  أنمتطمي كل في  إحصتئ تأظهرت اأن تئج ك كد فركؽ داأر 

 اأحككم ر في محتفظر   ت أحـ  عزل أم غ ر مكتف اأيكفب ككذأؾ ألم تأ ف. اأمدارساأثتنك ر في 

ك كد اخ بلؼ   ئي كي تيي كا  متعي كاق صتدم  ط  عر اأح تة  إأىك ر ع اأ تحث اأي ب في ذأؾ 

لب على اأح تة في اأمد نر اأطت ع اأعملي كاأ  ترم أكؿ مف يكتف اأمد نر كاأقر ر كاأمخ ـ ك غ

كتيب على  م ع األصعدةب كاأصنتعي اأذم  يكدة  ك مف اأع لر كاأيرعر كاأمنتفير أ حق ؽ أك ر م

يكتف اأمدف على اذة اأصفتت اأ ي  ع شكنهت منذ طفكأ هـ ك خ را هـ  أذأؾ  نشأ األطفتؿ كاأمرااقكف

أمشغكأ ف   ف عملهـ كاأمنزؿ أم تراة   ع تت ك طكرات اأح تةب كمت مع األب اأعتمؿ كاألـ اأعتملر ا

 حر ر اكثر مف أ نتء اأقرل كاأمخ متت اأذ ف  اأ ع  ر عف مشتعراـ اأداخل ر إأىك م ؿ أ نتء اأمدف 
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اأنمط )أ( كيكتف اأقرل  إأىرب كاذة اأصفتت   عؿ يكتف اأمد نر أق ك  كف اأمشتعر في داخلهـ 

 نمط )ب(. اأ إأىكاأمخ متت 

كمت كانه في اأقرل كاأمخ متت فتأم  مع مت زاؿ م متيؾ  تأعتدات كاأ قتأ دب كمت زاأت اأركا ط 

ظهتر ركا ط اال  متع ر كاذا  منعه مف إاأطفؿ على اأ متيؾ  تأال  متع ر قك ر   ف اأنتسب ك نشأ ا

ف مشتعرة  شكؿ كاضح مشتعرة  يلكؾ ختر ي  ي ب اا متمه  تع  ترات ختر  ر  منعه مف اأ ع  ر ع

 كاذة مف ااـ م زات ذكم نمط اأشخص ر )ب(. 

 :ثالثةال الفرعية نتائج الفرضية

الشخصية  أنماط( في مستوى α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ال

الصف الحكومية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير  المدارس)أ، ب( لدى طمبة المرحمة الثانوية في 

 الحالي "

اأشخص ر )أب ب( أدل طل ر اأمرحلر  أنمتطفي مي كل  إحصتئ تأظهرت اأن تئج أنه  ك د فركؽ داأر 

 اأحككم ر في محتفظر   ت أحـ  عزل أم غ ر اأصؼ اأحتأيب ككذأؾ ألم تأ ف. اأمدارساأثتنك ر في 

اأطتأب  هذا اأعمر  نمط اأشخص ر )أ( ككف إأىتشر مف اأصؼ اأع األفراد عزك اأ تحث ي ب م ؿ 

اأيعي إلث تت نفيه امتـ  إأىمدرير ثتنك ر كاذا  دفعه  إأى أيتي ر ككف  مرحلر ان قتأ ر مف مدرير 

ف طبلب أفراد اأنمط )أ(ب كمت كأ إأى م ؿ اأطبلب اأ دد كاأمعلم ف اأ دد كاذا مت   عؿ مف يلككه 

ذكم نمط اأشخص ر )أ(  إأىقراب اأصؼ اأعتشر اـ في ذركة اأمرااقر فإمكتن ر ظهكر يلكك تت ا

أ ر ا  متع ر كدراي رب كاذا اأصؼ اأحتدم عشر  ص ح  مرحلر ان قت إأىكعند كصكؿ اأطتأب  بعتأ ر

اأشخص ر )أ(  أنمتطف طبلب اأصؼ اأحتدم عشر فهنتؾ  قترب في نيب مت أث   ه اأن   ر اأحتأ ر أ

طبلب اأصؼ  فضؿ اف  ككف عل هب امتك )ب(ب ك ككف اأطتأب  مرحلر اخ  تر أنمط شخص  ه اأذم  

اأثتني عشرب فتأطتأب  هذة اأمرحلر  عتني مف ضغكطتت شد دة  ي ب  كقعتت االاؿ كاأم  مع منه 
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ك صراعه مع اأكقتب كاأدراير  صكرة مكثفرب كطمكح  حق ؽ ني ر مر فعر  كن   ر قلقه على مي ق لهب

كاذة   هت اأطتأب في مرحلر اأثتنك رب في نهت ر اأعتـ اأدراييب اي أك ر اأضغكطب اأ ي  شعر

 األفرادلكؾ ي إأىاأضغكطتت  ر  ط  تأحتأر اأنفي ر عند اأطتأب كاي   عؿ مف يلككه أ ضت  م ؿ 

أادافه كطمكحت ه  إأىكتد مي  كصله مف اأنمط )أ(ب كمت كأف رغ  ه في إن تز ك حص ؿ أعلى معدؿ أ

قدرة  إأىاأنمط )ب( كذأؾ  عكد  إأىاأنمط )أ( اك  يلكؾ افراد إأىاأمي ق ل رب   عؿ مف يلككه  م ؿ 

أىاأطتأب على  حمؿ اأضغكطتتب ك    هذة اأمرحلر . اأدعـ اأذم  ك هه اأعتئلر كاأمدرير ألطتأب ا 

 :رابعةال الفرعيةنتائج الفرضية 

الشخصية  أنماط( في مستوى α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ال

الحكومية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير معدل  المدارسدى طمبة المرحمة الثانوية في )أ، ب( ل

 .الصف السابق

اأشخص ر )أب ب( أدل طل ر اأمرحلر  أنمتطفي مي كل  إحصتئ تأظهرت اأن تئج ك كد فركؽ داأر 

ذأؾ اأحككم ر في محتفظر   ت أحـ  عزل أم غ ر معدؿ اأصؼ اأيت ؽب كك اأمدارساأثتنك ر في 

 ألم تالت.

مف ذكم نمط اأشخص ر )ب( مف اأطل ر ذكم اأ حص ؿ اأمر فع ك عزك اأ تحث  األفرادح ث كتف 

ذكم اأنمط  مف األفراداأطر قر اأ ي   عتمؿ ف هت دمتغهـ مع اأمعلكمتت ح ث اف  إأىذأؾ  اأي ب في

ف ( أ2004 مت أشترت اأ ه )اأخفت يب )ب( أد هـ أيلكب في اأ عتمؿ مع اأمعلكمتتب ك حيب

اأص ر كاأ يتمح كاأمعت شر اأيل مر مع انفيهـ ككذأؾ مع اأ  ئر  إأىأصحتب اذا اأنمط  م لكف 

اأمح طر  هـب كأد هـ قدرات على ض ط انفعتال هـ  مت   بلءـ مع اأظركؼب ككذأؾ أد هـ ايتأ  هـ في 

كطر قر معتأ ر  اأ عتمؿ اأ  د مع اأضغكط اأ ي  ع رضهـب كاذا   رؾ اثرا في طر قر اأ فك ر
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اأمعلكمتت اأ ي  ر  ط  شكؿ م تشر مع اأ حص ؿ اأعلميب كمت ك يتعد في اأ قل ؿ مف حدة اأقلؽ 

 ممت  يتاـ في  قدمهـ االكتد مي. األفرادكاأضغط اأنفيي عند 

كعلى اأعكس مف ذأؾ فقد كتنت معدالت اأطل ر مف ذكم اأنمط )أ( مف اأمعدالت اأمنخفضر ك عزك 

(  عدـ 2015أصحتب اذا اأنمط   م زكف حيب )حم دب  األفرادفي ذأؾ ككف اأ تحث اأي ب 

في اي ع تؿب   م زكف  ض ؽ اأصدر كقلر اأ حمؿب كعدـ اأ رك ز كاالن  تةب كضعؼ  دائمتن االي رختءب ك 

اأدقر اك اأ حث عف اأ فتص ؿب كاذة اأصفتت  ز د مف اح متأ ر  دني اأمعدؿ األكتد مي أد هـب ك ز د 

 اأقلؽ كاأ ك ر كاأضغط اأذم  ر  ط  شكؿ م تشر  تأ حص ؿ اأعلمي كاأمعدؿ األكتد مي. مف ني ر

 : رئيسة الثالثةنتائج الفرضية ال 

دى مستوى التنمر المدرسي لفي  (  0.05)ذات داللة إحصائية عند المستوى فروق ال توجد 

مكان و متغيرات الجنس، وفقًا ل دارس الحكومية في محافظة بيت لحمطمبة المرحمة الثانوية في الم

 معدل الصف السابق.و الصف الحالي، و السكن، 

 نتائج الفرضيات الفرعية المنبثقة عن الفرضية الرئيسة الثانية:

 الفرعية األولى: نتائج الفرضية

وى التنمر المدرسي ( في مستα ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة

 الحكومية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير الجنس. المدارسلدى طمبة المرحمة الثانوية في 

اأحككم ر في  اأمدارسأم أنه  ك د فركؽ في مي كل اأ نمر اأمدريي أدل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في 

 .محتفظر   ت أحـ  عزل أم غ ر اأ نس. ككتنت اأفركؽ أصتأح اأذككر

في اأ نمر اأمدريي ككف اأذككر اـ مف  قكمكف  تأ نمر  اإلنتث في ر  فكؽ اأذككر على   مكف

 ه مبلحظتت اأمعلم ف أكداأ يمي كاألفظي مف يب ك نت ز  تألأقتب كمعتكيتت أئلنتثب كاذا مت 
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ذأؾ كاأمعلمتت اثنتء  كز ع االي مترة على اأع نرب فتف اأ نمر  ز د   ف اأذككر كر مت  ككف اأي ب في 

اأنت  ر عف خلؿ في أيتأ ب اأ نشئر  اإلنتثط  عر اأم  مع اأذككر ر كاأحر ر اأمفرطر ألذكرب  خبلؼ 

 .يرةاال  متع ر كط  عر مع قدات األ

كمت  فير اذة اأن   ر اأي ط  عر اأ ن ر اأ يد ر اأقك ر كاأ نشئر اال  متع ر اأ ي  ش ع اأذكر على 

 ي  طلب منهت اف    عد عف اأعنؼ كاأمشكبلت اأيلكك رب كأ ضت اأقكة كاأي طرةب على عكس اأف تة اأ

 مكف اف نفير اأن   ر ألي تب   كأك  رب فمف اأنتح ر اأهرمكن ر  ع  ر ارمكف اأ ي يركف ذك  أث ر 

  لكاؿب ركف على م كأهـ اأعدكاني )على ظهكر يلكؾ اأ نمر عند اأذككرب كمت  ؤثر ارمكف اأ رك  ي

2017.) 

( كدراير ) 2015( كدراير )ع د اأ كاد كحي فب 2016ن   ر مع دراير )ع تييب ك  فؽ اذة اأ

Knutsent & Thornberg, 2011 ( كدراير )Woods et al, 2007.) 

 الفرعية الثانية: نتائج الفرضية

( في مستوى التنمر المدرسي α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ال

 .الحكومية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير مكان السكن المدارسمة الثانوية في لدى طمبة المرح

 اأمدارسفي مي كل اأ نمر اأمدريي أدل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في  إحصتئ تأنه  ك د فركؽ داأر 

 اأحككم ر في محتفظر   ت أحـ  عزل أم غ ر مكتف اأيكف.

أعبلقتت اال  متع ر كاأ را ط االيرم   ف األمتكف اخ بلؼ ط  عر ا إأى عزك اأ تحث اأي ب في ذأؾ 

اأيكن ر اأثبلثب اأقر ر كاأمد نر كاأمخ ـب ح ث  قؿ اأ را ط االيرم كاال  متعي   ف يكتف اأمد نر 

ن   ر  نكع اصكأهـب كعدـ ك كد صلر قرا ر   نهـب كانشغتؿ يكتف اأمد نر  تألعمتؿ اأ  تر ر 

أ طكرب  حد مف فرصر  نتء عبلقتت ا  متع ر قك ر كم را طرب كاأصنتع رب كاأركض خلؼ اأعكأمر كا

صداقر   ف متـ  نتء عبلقتت تن أكمت كاف ط  عر اأمنتطؽ اأيكن ر في اأمدف كمكاقع اأمدارس  ككف عتئق
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 حد مف فرصر  نتء  ب فآخر راد مف عبلقتت اأصداقر أل نتئهـ مع أفاؿ ككذأؾ خكؼ األ باأطبلب

  دة   ف اأطل ر.عبلقتت كركا ط ا  متع ر  

األي تب  ككف اأ نمر اأمدريي في اأمد نر اعلى مف اأمخ ـ كاأقر رب كأعدـ ك كد عبلقتت  كأهذة

إ  ت  ر كعبلقتت صداقر كمح ر   ف اأطبلب  ز د مف فرصر كقكع اأ نمر   ف طتأب قكم كطتأب 

ك كد اأ نمر  حد مفير ر   ر ن   ر ك كد عبلقتت ا  متع ر كأضع ؼب كعلى اأعكس في اأمخ ـ كاأقر 

   ف اأطبلب.

 الفرعية الثالثة: نتائج الفرضية

( في مستوى التنمر المدرسي α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ال

الحكومية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير الصف  المدارسلدى طمبة المرحمة الثانوية في 

 .الحالي

 اأمدارسفي مي كل اأ نمر اأمدريي أدل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في  ئ تإحصتال  ك د فركؽ داأر 

 اأحككم ر في محتفظر   ت أحـ  عزل أم غ ر اأصؼ اأحتأي.

 حدث اأ نمر ظتارة عتمرب ف مكف اف  حدث في  م ع اأصفكؼ ك مكف اف  حدث   ف  م ع األ  تؿب 

ف اأصفكؼ ككذأؾ خصتئص ك مت اف خصتئص اأطتأب اأم نمر إمكتن ر ك كدات في كؿ صؼ م

شخص ر اأطتأب اأم نمر عل ه )اأضح ر(ب اذا  دكرة  ؤكد اأن   ر اأحتأ ر اأ ي  ؤكد على عدـ ك كد 

 فركؽ في مي كل اأ نمر اأمدريي  نتء على اأصؼ اأحتأي.

عدـ اي خدامهت ألم  ي ر في مكتفحر اأ نمر اأمدرييب أكاأليلكب اأذم    عه اإلدارة اأمدر  كأفكمت 

األيتأ ب كاذة األيتأ ب  ككف أهت دكر في انخفتض يلكك تت اأ نمر اك ز تدة ان شترات   ف اأطل ر مف 

 ككف على  م ع اأصفكؼ دكف اي ثنتء كاذا  عزز اأن   ر اأحتأ ر اأ ي  ظهر عدـ ك كد فكرؽ   ف 

 اأصفكؼ في اأمرحلر اأثتنك ر كاأ نمر اأمدريي.
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نشتر اك انخفتض اأ نمر ح ث   أثر اأ نمر  طر قر اأ در س كمت كأل  ئر اأمدري ر دكر أيتيي في ا

اأم  عرب كاألنشطر اأمنه  ر كاال منه  ر اأ ي  قكـ  هت اأمدرير  هدؼ  قك ر اأعبلقر   ف اأطل ر ك نتء 

ر  نفذ في عبلقتت إ  ت  ر   نهـب  ككف أهت  أث ر كاضح على خفض اأ نمر اأمدرييب كاذة األنشط

   نب اذة األنشطر ك ع مد على اأطر قر اأ قل د ر في اأ در سب كاذا  خراآل  عض اأمدارس كاأ عض

ال ن د فركؽ في اذة اأمدارس اأ ي    ع األنشطر ك ع اأ  ئر   ككف على  م ع اأصفكؼ أذأؾ

 اأمدري ر   ئر مح ك ر ألطتأب في ان شتر اأ نمر اأمدريي .

 الفرعية الرابعة: نتائج الفرضية

( في مستوى التنمر المدرسي α ≥ 0.05) داللو إحصائية عند مستوى الداللةتوجد فروق ذات  ال

الحكومية في محافظة بيت لحم يعزى لمتغير معدل الصف  المدارسلدى طمبة المرحمة الثانوية في 

 .السابق

 اأمدارسفي مي كل اأ نمر اأمدريي أدل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في  إحصتئ تال  ك د فركؽ داأر 

اذة اأن   ر مع دراير  في محتفظر   ت أحـ  عزل أم غ ر معدؿ اأصؼ اأيت ؽ كا فقت اأحككم ر

 (.2016)يكرم كعلكافب 

أـ   د  إذا ع ش اأمرااؽ  ملر مف اأصراعتت اأنفي ر كاال  متع ر اأ ي  عصب اأ ك ؼ معهت ختصر 

ثر اأمدرير ف ص ح أكك  يرةاألرض ر اأمنتي ر اأ ي  يتعدة على فهـ اذة اأ غ رات كاأم مثلر في األ

كتف اأي ب في اذة اأضغكطتت نت  ر عف  دني في معدؿ  إذاعدائ ر مع اأمح ط ف  ه كختصر 

اأطتأب كاأذم  يتاـ في ز تدة اأضغكطتت االير ر كاأمدري ر عل هب ك يتاـ في  دني نظر ه أذا هب 

منهت يلكؾ مك ه نحك اأذات ان ر ك عدة أنكاع مف اأيلكك تت اأعدك  إأىكثق ه  نفيهب فقد  ل ئ اأمرااؽ 

ب أكنه قد ال  ككف يلكؾ  نمرب فقد  خ تر اأمرااؽ يلكك تت  فخر اآلك نحك أك مك ه نحك اأمم لكتت أ

 .أخرلعدكان ر 
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ك مت اف اأ نمر اأمدريي مر  ط  م مكعر مف اأعكامؿ أامهت االير ر كاال  متع ر كاأنفي ر كاأشخص رب 

شخص  ه اأ ي فع كأكف اأطتأب  عتني مف إشكتأ تت في م نى فقد  ككف اأطتأب  معدؿ أكتد مي مر 

ألنه  غذم  داخله نزعتت نفي هب فقد  شعر اأطتأب اأم نمر  تأم عر عندمت   فخر اآل دفعه أل نمر على 

كاذا مت  يمى  ذكم اأشخص ر اأيتد ر كاي   فخر اآلك رل األذل اأكاقع على   فخر اآل  نمر على 

 يي.غ ر مر  طر  تأمعدؿ اأدرا

   ه اأدرايتت اك مر  ط  يلكك تت عدكان رب ح ث  خ لؼ عف مت كأف اأ حص ؿ اأدرايي كفؽ مت أثك

اي هداؼ شخص أضعؼ منه قكةب  إأىم كرر ا  تة نفس اأشخصب ك هدؼ  اأ نمر ككف اأ نمر يلكؾ

اير ك  فؽ اذة اأن   ر مع در  (.2012ك ككف عمل ر اأ نمر مخطط أهت مي قتب ك ن ر م   ه )خكخب 

 (.2016)يكرم كعلكافب 
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 :التوصيات 5.2

 )ز تدة االا متـ  تأطل ر ذكم خصتئص نمط )ب. 

  اأعمؿ على  عد ؿ ك قل ؿ مف دعـ اأطل ر ذكم خصتئص )أ( مف خبلؿ  رامج كفعتأ تت

 . ر ك ر

 ضركرة كضع  رامج نفي ر ك ر ك ر مف ا ؿ خفض مي كل اأ نمر كختصر ألذككر. 

 اأدرايتت اأم دان ر حكؿ عبلقر أنمتط اأشخص ر كاأ نمر أدل ع نتت أخرل  إ راء اأمز د مف

 في اأم  مع اأفليط ني.

 .عمؿ  رامج  كعك ر أمرشدم كمعلمي اأمدارس أك ف ر اأ عتمؿ مع ظتارة اأ نمر اأمدريي 

 .االا متـ  تألنشطر اأبلمنه  ر كاألنشطر اال  متع ر 
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 المراجع:

 :يةأواًل: المراجع العرب

 (. األنمتط اأيلكك ر ألشخص ر. اأقتارة: مك  ر األن لك اأمصر ر.2000أ تظرب أمتؿ )

( كعبلق هت  تأم كؿ اأعصت  ر كاأقدرة على ا ختذ A-B(. أنمتط اأشخص ر ) 2004إ راا ـب ر زاف )

 اأقرارب أطركحر دك كراة غ ر منشكرةب كل ر اأ ر  رب ا ف اأه ثـب  غداد.

(. اأ نمر أدم ذكم صعك تت اأ علـ مظتارة كأي ت ه كعبل هب اأكك ت: 2012 تح )أ ك اأد ترب ميعد ن

 مك  ر اأكك ت اأكطن ر.

(. علـ اأنفس اال  متعي أطبلب اأمرحلر األكأى اأثتنك ر اأعتمر اأنظتـ 1995أ ك حطبب فؤاد )

 اأحد ثب اأقتارة: كزارة اأ ر  ر كاأ عل ـ.

كعبلق ه  تأشعكر  تأكحدة كاأدعـ اال  متعيب اأم لر األردن ر (. االي قكاء 2009أ ك غزاؿب معتك ر )

 .89-113(ب 2) 5في اأعلـك اأ ر ك رب اأم لد 

(. أي تب اأيلكؾ االي قكائي مف ك هر نظر اأطل ر اأمي قك  ف كاأطل ر 2010أ ك غزاؿب معتك ر )

 ..275-307(ب 7اأضحت تب م لر اأشترقر ألعلـك اإلنيتن ر كاال  متع رب )

(. اأ نمر اأمدريي كعبلق ه  تأذكتء األخبلقي أدل  بلم ذ 2016مدب عتصـ ك ع دةب إ راا ـ )أح

 .475-451(ب 86اأمرحلر اإلعداد ر )دراير  ن ؤ ر(ب درايتت عر  ر في اأ ر  ر كعلـ اأنفس )

(. عبلقر أنمتط اأشخص ر  تأيلكؾ اأعدكاني أدل ع نر مف طل ر  عض اأ تمعتت 2014 ركتتب ز تد )

 (.1) 41أفليط ن ر   عتن أم غ ر اأنكع اال  متعيب م لر درايتت اأعلكـ اأ ر ك رب اأم لد ا
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 (.  عد ؿ ك نتء اأيلكؾ. عمتف: دار اأمي رة.2010 طرسب حتفظ  طرس )

 -ب -(.  أث ر  مر نتت مق رحر  أيلكب اأدمج اأمكثؼ ألنمتط اأشخصػ ر )أ2013 عد اأرزاؽب فراس )

(ب 5 تمعػر د ػتأىب )   ترات األيتيػ ر فػي اأمبلكمػرب م لػر علػـك اأر تضػربأ ب( فػي  علػـ  عػض اأمهػ

58-52. 

(. اأ نمر اأمدريي كعبلق ه  دافع ر اإلن تز أدل  بلم ذ 2015 هنيتكمب أحمد ك حيفب رمضتف )

 .1-40(ب 17اأمرحلر اإلعداد رب م لر كل ر اأ ر  رب  تمعر  كر يع دب)

شكككر كعبلق هت  تأنمط ف )أكب(ب ريتأر مت ي  ر غ ر (. اأشخص ر اأ2007اأ ت رمب حكراء )

 منشكرةب كل ر اآلدابب  تمعر  غداد.

(. يلكؾ اأشخص ر مف اأنمط )أ( كعبلق ه   عض اأم غ رات اأنفي ر أدل 2001اأ تركدمب فخر ر )

ع نر مف طل ر كطتأ تت  تمعر االمترات اأعر  ر اأم حدةب ريتأر مت ي  ر غ ر منشكرةب  تمعر 

 تارةب مصر.اأق

(. اأفركؽ في االي قكاء كاأكقكع ضح ر   ف اأمرااق ف اأم فتئل ف كأكأئؾ 2016 راداتب ع د اأكر ـ )

 .549-560(ب 43) 1غ ر اأم فتئل فب درايتت اأعلـك اأ ر ك رب اأم لد 

أ   ت (.  نظ ـ االنفعتالت كعبلق ه  تأ نمر أدل طل ر مرحلر اأمرااقر اأم كرة في 2017 لكاؿب أيمتء )

 في ضكء م غ رم اأعمر كاأ نسب ريتأر مت ي  ر غ ر منشكرة. اأ تمعر االردن رب عمتف: االردف.

(. درايتت في علـ اأنفس اإلكل ن كي. مصر: دار اأغر ب ألط تعر كاأنشر 2000 معرب ي د  كيؼ )

 كاأ كز ع.
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ب م لر عر  كر تاأيلكؾ اإل ثترم كعبلق ه  نمطي اأشخص ر أدل طل ر  تم(. 2013 م ؿب يرم )

 .303-268(ب 2) 20 تمعر  كر ت ألعلـك اإلنيتن رب اأم لد 

حصتئ تت اأعنؼ.2011اأ هتز اأمركزم أئلحصتء اأفليط ني )  (: قضت ت كا 

(. اأخ رة اأصتدمر كعبلق هت  أعراض االضطرا تت ك عض يمتت 2004ح تزمب اتني محمد )

 مت ي  رب غزةب اأ تمعر اإليبلم ر.اأشخص ر أدل أطفتؿ شهداء ان فتضر األقصىب ريتأر 

أنمتط اأشخص ر كعبلق هت   نظ ـ اأذات أدل طل ر اأمرحلر اأثتنك ر في (. 2016حبلك فب رضكاف )

ب ريتأر مقدمر الي كمتؿ اأحصكؿ على در ر اأمت ي  ر في علـ اأنفسب محتفظر شمتؿ قطتع غزة

  تمعر االزارب غزة.

مي كاأ حد تت اأمي ق ل ر في اأمؤييتت اأ ر ك رب عمتف: دار (. اأيلكؾ اأ نظ 2008حمتداتب محمد )

 اأحتمد.

(. نمط اأشخص ر )أ( كنمط اأشخص ر )ب( كعبلق هت  تأضغط اأمهنيب ريتأر 2013حمزاكمب يتم ر )

 مت ي  ر غ ر منشكرةب كل ر اأعلـك اإلنيتن ر كاال  متع رب  تمعر يط ؼب اأ زائر.

أ ب( كعبلق هت -ب-عرف ر ألمعلكمتت على كفؽ نمط اأشخص ر )أ(. اأمعتأ ر اأم2015حم دب أحمد )

 (.29) 9 دقر أداء  عض اأمهترات اأه كم ر  تأكرة اأطتئرةب م لر علـك اأر تضرب اأم لد 

(. أثر  رنتمج إرشتدم في  نم ر اأمهترات اال  متع ر أدل ضحت ت اأ نمر 2015اأخفت يب محمكد )

 رةب كل ر اأ ر  ر األيتي رب اأ تمعر اأمي نصر رب اأعراؽ.اأمدرييب أطركحر مت ي  ر غ ر منشك 

دراؾ فكؽ اأحييب ريتأر مت ي  رب -(. نمط اأشخص ر )أ2004اأخفت يب نغـ ) ب( أذكم قدرات كا 

 كل ر اآلدابب اأ تمعر اأمي نصر رب اأعراؽ.
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كم كيلكؾ نمط اأشخص ر )أ( كم غ ر كي ط   ف أيلكب االندفتع اأ ر  (.2006خلفيب ع د اأحل ـ )

 حؿ اأمشكبلتب ريتأر مت ي  ر غ ر منشكرةب  تمعر اأحتج خضرب اأ زائر.

(. دراير أل عتد شخص ر طل ر اأد لـك اأمهني في قطتع غزة كعبلق هت   عض 2007خمتشب أحمد )

 اأم غ راتب ريتأر مت ي  ر غ ر منشكرةب كل ر اأ ر  رب اأ تمعر اإليبلم رب غزة.

ر اأمدريي كعبلق ه  تأمهترات اال  متع ر أدل  بلم ذ اأمرحلر اال  دائ ر اأ نم(. 2012خكخب حنتف )

-187ب )(4) 13اأم لد  م لر اأعلكـ اأ ر ك ر كاأنفي رب مد نر  دة  تأمملكر اأعر  ر اأيعكد رب 

218 .) 

 (. اأعنؼ اأمدريي. اأقتارة: مك  ر االن لك اأمصر ر.2007اأخكأيب محمد يع د )

ب( وعالقتو بأساليب حل -االحتراق النفسي لممعممين ذوي النمط )أ(. 2007اأدرد رب نشكة )

 ب ريتأر مت ي  ر في علـ اأنفسب كل ر اأ ر  رب  تمعر اأف كـب مصر.المشكالت

(. فتعل ر  رنتمج ارشتدم في  نم ر اأذكتء اأركحي كخفض اأيلكؾ اأ نمرم أدل 2015اأد ترب ميعد )

 (.1ب م لر اأعلـك اال  متع ر )ع نر مف أطفتؿ اأمرحلر اال  دائ ر

(.  رنتمج  ر كم مق رح ألحد مف االي قكاء أدل طل ر اأمرحلر 2015اأز كفب محمد ك اأزغكؿب محمد )

 .409-386(ب 25األيتي ر اأعل ت في األردفب م لر درايتت كا حتث )

اأمؤييتت  (. يلكك تت اأ نمر اأ ي  متريهت اأعتملكف في2014اأزع يب دالؿ ك مه داتب رزاف )

(ب 35االكتد م ر في األردف كاأعكامؿ اأمر  طر  هت )دراير حتأر(ب اأم لر اأدكأ ر أؤل حتث اأ ر ك ر )

61-32. 



123 
 

(. مدخؿ إأى ي ككأك  ت اأشخص ر كاأصحر اأنفي رب منشكرات مركز االشعتع 2013زكترب زاار )

 .1اأفكرم ألدرايتت كاأ حكث )فليط ف(ب ط

(. كاقع اأ نمر في اأمدرير اأ زائر ر مرحلر اأ عل ـ اأم كيط 2014كطتؼ )اأزاراءب فتطمر ك عليب  

 .104-71(ب 11)دراير م دان ر(ب درايتت نفي ر )

 (. اأمخ صر في اأشخص ر كاإلرشتد اأنفييب اأقتارة: مؤيير األاراـ.2004يف تفب ن  ؿ )

اأمدريي كمفهكـ  كتملي كني ر (. اأ نتء اأعتملي أظتارة اأ نمر 2016يكرافب اأي د ك علكافب عمتد )

 .60-1(ب4ان شترات كم ررا هت أدل طبلب اأ عل ـ اأعتـ  مد نر أ هتب م لر اأ ر  ر اأختصر )

اساليب المعاممة الوالدية وعالقتيا بدافع االنجاز الدراسي لدى طالبات كمية (. 2000يل ـب رفقر )

  ر  رب اأ تمعر اأمي نصر رب  غداد.ب ريتأر دك كراة غ ر منشكرةب كل ر اأالمجتمع في االردن

(. اإل تء كاأعدكان ر أدل األ نتء اأعتد  ف كذكم 2010يل متفب ع د اأرحمف ي د ك اأ  بلكمب إ هتب )

 االح  ت تت اأختصرب اأر تض: دار اأزاراء.

(. دراير اأضغكط اأنفي ر أدل مد رم اأمدارس في ضكء 1999شتكرب أيتمر كاأد بب محمد )

(ب 85 عل م ر كينكات اأخ رة كاأدكرات اأ در   رب م لر اأ ر  رب  تمعر األزارب )اأمرحلر اأ

109-165. 

ب( أػػػدل -(. أيػػػتأ ب مكا هػػػر اأضػػػغط اأنفيػػػي كعبلق هػػػت  نمطػػػي اأشخصػػػ ر )أ2003شػػػر ؼب أ لػػػى )

ر أط ػػتء اأ راحػػر )اأقل  ػػرب كاأعصػػ  رب كاأعتمػػر(ب ريػػتأر دك ػػكراة غ ػػر منشػػكرةب قيػػـ اأصػػحر اأنفيػػ رب كل ػػ

 اأ ر  رب  تمعر دمشؽ.
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(. يلكؾ اأنمط "أ" دراير في علـ نفس اأصحر. اإليكندر ر: دار 2006شكرمب عتدؿ محمد كر ـ )

 اأمعرفر اأ تمع ر.

(. اأعنؼ في اأمدارس اأثتنك ر مف ك هر نظر اأمعلم فب ريتأر 2003اأشهرمب علي ع د اأرحمف )

 ـ األمن ر.مت ي  ر غ ر منشكرةب اأيعكد رب  تمعر نت ؼ ألعلك 

المشكالت اإلدارية في المدارس الخاصة من وجية نظر المديرين والمعممين (. 2004صتأحب امنر )

ب ريتأر مت ي  ر غ ر منشكرةب كل ر اأ ر  رب واولياء األمور والطالب في محافظات شمال فمسطين

  تمعر اأن تح اأكطن رب فليط ف.

تب أنمتطهت كاضطرا ت هتب األردف: دار أيتمر ألنشر (. اأشخص ر  نتؤاتب  كك نه2008صتأحب مأمكف )

 كاأ كز ع.

(. أثر  رنتمج ارشتدم  معي عقبلني انفعتأي يلككي في  خف ض 2013اأص ح  فب علي مكيى )

يلكؾ اأ نمر أدل طل ر اأمرحلر األيتي ر اأعل ت في اأ تد ر اأشتمل ر اأغر  رب اطركحر دك كراة غ ر 

 ردف.منشكرةب  تمعر اأ رمكؾب األ

العوامل االجتماعية المؤدية لمعنف لدى طالب المرحمة الثانوية "دراسة (. 2005اأط ترب فهد )

ب ريتأر مت ي  ر غ ر منشكرةب كل ر اأدرايتت اأعل تب قيـ اأعلـك ميدانية لمدارس شرق الرياض"

 اال  متع رب  تمعر نت ؼ اأعر  ر.

اال  دائ ر كطل ر اأمرحلر اأم كيطر كعبلق ه (. يلكؾ اأ نمر أدل اأمرحلر 2016اأع تييب غيؽ )

 .118-88(ب 50 تأ نس كاأ ر  ب اأكالدمب اأ حكث اأنفي ر كاأ ر ك ر )
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المناخ األسري وعالقتو بالتنمر المدرسي لدى تالميذ (. 2015ع د اأ كادب كفتء ك حي فب رمضتف )

 .1-43(ب42ب م لر اإلرشتد اأنفيي )المرحمة االبتدائية

 (. األ عتد األيتي ر ألشخص ر. دار اأمعرفر اأ تمع ر: اإليكندر ر.1999أحمد ) ع د اأختأؽب

 (. ي ككأك  ر اأعنؼ اأعتئلي كاأمدرييب اإليكندر رب دار اأ تمعر اأ د دة.2007ع د اأعظ ـب طه )

(.  حكث في علـ اأنفس اال  متعي كاأشخص ر. اأقتارة: دار غر ب ألط تعر 2000ع د اهللب مع ز )

 ر كاأ كز ع.كاأنش

(. مدل فتعل ر  رنتمج ارشتدم في  خف ؼ حدة اأيلكؾ اأعدكاني أدل 1991ع كدب ع د اأغني صبلح )

طبلب اأحلقر اأثتن ر مف اأ عل ـ األيتييب ريتأر مت ي  ر غ ر منشكرةب كل ر اأ ر  رب مصرب 

  تمعر أي كط.

رس التعميم العام وتأثيرىا عمى الضغوط االدارية التي تواجو مديري مدا(. 2003اأع   يب منصكر )
. ريتأر مت ي  ر غ ر منشكرةب معهد اأ حكث اأعلم رب  تمعر اـ اأقرلب أدائيم من وجية نظرىم

 مكر اأمكرمر.

(. عبلقر اش راؾ اأطبلب في  تمعتت اأنشتط اأطبل ي  تألمف اأنفيي 2004اأعنزمب منزؿ )

تضب ريتأر مت ي  رب كل ر اأدرايتت اأعل تب كاال  متعي أدل طبلب اأمرحلر اأثتنك ر  مد نر اأر 

 اأر تضب  تمعر نت ؼ ألعلـك األمن ر.

 . ي ككأك  ر اأشخص رب اإليكندر ر: منشأة اأمعترؼ.(2002اأع يكمب ع د اأرحمف )

ب م لر درايتت اأنفي ر اأقرل أـ  تمعر اأقلب مرضى أدل )أ( اأيلكؾ نمط (.2012) أحمد غكانمرب
 .27-9 (ب9كاأ ر ك رب عدد )
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أنماط الشخصية وعالقتيا باإلجياد )المستوى، األعراض، المصادر، (. 2008ف ح رب  ف زركاؿ )

 ب أطركحر دك كراة في علـ اأنفسب  تمعر من كرم قينط نرب اأ زائر.واستراتيجيات المواجية(

طفتؿ (. حصف طفلؾ مف اأيلكؾ اأعدكاني كاالي هزائي: اق راحتت أميتعدة األ2004ف لدب ا فل ف )

 على اأ عتمؿ مع اأمي هزئ ف كاأم حرش ف. اأر تض: مك  ر  ر ر ألنشر كاأ كز ع.

مستوى التنمر المدرسي بين ضحايا طالب المدارس االبتدائية (. 2015قتدرب علي ك عليب محمد )
 .1-14(ب 3) 10ب م لر  تمعر ذم قترب اأم لد في مركز مدينة الناصرية

(. اأقدرة اأ ن ئ ر أل  ئر اأ عل م ر في ظهكر االي قكاء أدل طل ر 2013اأقداحب محمد كعر  تتب  ش ر )

اأمرحلر األيتي ر في اأمدارس اأختصر في عمتفب م لر  تمعر اأن تح أؤل حتث في اأعلـك 

 (.4) 27اإلنيتن رب اأم لد 

 ع (. اأطفؿ اأم نمر. عمتف: دار اأمي رة ألنشر كاأ كز (2009قطتميب نت فر ك كاأصرا رةب منى 

 كاأط تعر. 

سمات الشخصية وعالقتيا بالتفكير التأممي لدى طمبة الثانوية في محافظة (. 2011اأق ؽب منتر )

 ب ريتأر مت ي  رب  تمعر األزارب غزة.غزة

(. إدارة اأكقت كعبلق ه  تالح راؽ اأنفيي كنمط اأيلكؾ )أ( أدل مكظفتت  تمعر 2010كردلب يم رة )

 منشكرةب كل ر اأ ر  رب  تمعر اأطتئؼب اأيعكد ر.اأطتئؼب ريتأر مت ي  ر غ ر 

 (. اأشخص ر.  ر مر ي د محمد غن ـ. د كاف اأمط كعتت اأ تمع ر: اأ زائر1985الزكرسب ر  شترد )

 (. اأيلكؾ اأ نظ مي. اإليكندر ر: اأدار اأ تمع ر.2003متارب أحمد )

 مع ر.(. اأيلكؾ اأ نظ ميب اإليكندر ر: اأدار اأ ت2014متارب أحمد )
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أثر برنامج تدريبي في تمكين ضحايا التنمر المدرسي لدى عينة من طمبة (. 2014محمدب أيمتء )
 .70-83(ب 1) 25ب م لر كل ر اأ ر  ر أل نتتب اأم لد الصف السادس االبتدائي

(.  عد ؿ اأيلكؾ اأعدكاني أؤلطفتؿ اأعتد  ف كذكم االح  ت تت 2006مرشدب نت ي ع د اأعظ ـ )

  ؿ أؤل تء كاألمهتتب مك  ر زاراء اأشرؽ: اأقتارة.اأختصر دأ

(. اأعبلقر   ف نمط اأيلكؾ )أ( كاأمهترات اال  متع ر كاأفعتأ ر 2008اأمشتطب ادل ع د اأرحمف )

 اأذا  رب كل ر اعداد اأمعلمتتب  دة.

ؾ اأعدكاني (. فتعل ر  رنتمج مق رح  تألأعتب اأ عتكن ر في  قل ؿ اأيلك 2002اأمف يب   رفتف ع داهلل )

 .4(ب 11أدل أطفتؿ مت ق ؿ اأمدريرب م لر اأ ر  ر اأر تض رب )

(. مشركع اأح تة عند اأمرااق ف اأ تن  فب اأم لر اأ زائر ر في األنثرك كأك  ت 2012مقدـب خد  ر )

 .83-96(ب 7كاأعلـك اال  متع ر )

 –ب اأمعرفي )اأ  د دم (. اأكعي  تال داع كعبلق ه  تأليلك 2010اأمهداكمب ا نتس محمد مهدم )

أدل طل ر اأ تمعرب أطركحر دك كراةب كل ر اأ ر  رب اأ تمعر  A-Bاأ ك في( كنمطي اأشخص ر 

 اأمي نصر رب  غداد.

لدى طمبة جامعة   (A,B )معنى في الحياة وعالقتو بنمط الشخصية(. 2012اأكائليب  م لر )

 .665-609(ب 201م لر االي تذب ) ببغداد

(. إدارة ضغكط اأعمؿ نمكذج أل در ب كاأممترير رؤ ر نفي ر. ا  راؾ: 2004)  كيؼب  معر ي د

 اأقتارة.
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 : أداة الدراسة(1) رقمممحق 

 جامعة القدس
 عمادة الدراسات العميا
 برنامج عمم الجريمة

 عزيزي الطالب/ عزيزتي الطالبة 

  ح ر ط  ر ك عد
 أنماط"  ان تز دراير علم ر أن ؿ شهتدة اأمت ي  ر  قكـ اأ تحث  إ راء دراير  عنكاف إطترفي 

الحكومية في  المدارسالشخصية )أ، ب( وعالقتيا بالتنمر المدرسي لدى طمبة المرحمة الثانوية في 
 ر ى منؾ اأ كـر  تإل ت ر على األيئلر اأ تأ ر  عد اأ معف ف هتب  كضع عبلمر  محافظة بيت لحم "

() حتط  تأير ر علمت اف ا ت  ؾ ي بكميتعدة منؾ إلن تح اذة اأدراير بفي اأختنر اأ ي   فؽ معؾ 
 اأ تمر كأغت ر اأ حث اأعلمي فقط .

 
 وتفضموا بقبول فائق االحترام والتقدير.

 الباحث: وسام مقبل
 
 

 القسم األول: البيانات الشخصية
 ( في اأمر ع اأذم  نط ؽ على حتأ ؾ.√أر ك كضع إشترة )

     أنثى ( )     ذكر(  )   الجنس : -1
    مخ ـ(  )   قر ر ( )  مد نر(  )  : مكان السكن -2
   ( اأثتني عشر  )      ( اأحتدم عشر  )    ( اأعتشر  )   الصف الحالي :-3
  85اكثر مف (  )   84-75(  )  74- 61 ( )  60اقؿ مف ( )  معدل الصف السابق-4

 القسم الثاني: البيانات العممية
( أمتـ اأخ تر √ك كضع إشترة ) ح كم اذا اأقيـ على فقرات االي  تنر ضمف اأمحتكر اأرئ يرب ار 

 .اأذم  نتي ؾ
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 مقياس التنمر المدرسي 

بشكل  الفقرة  الرقم 

 جداً كبير 

بشكل 

 كبير

بشكل 

 متوسط

بشكل 

 قميل

بشكل قميل 

 جداً 

      أقوم بضرب الطمبة دون مبرر  1

       اشتم الطمبة بألفاظ نابية 2

      اقاطع الطمبة اثناء حديثيم  3

      الطمبة واسبب ليم األلم  أقوم بضرب 4

      األشخاص يستحقون ما أقوم بعممو معيم  5

      اصرخ عمى الطمبة بصوت عاٍل إلفزاعيم  6

      انكر وجود األشياء التي أحصل عمييا من الطمبة  7

      أىدد الطمبة وأتوعدىم باإليذاء  8

      انشر الشائعات عن الطمبة  9

      كة الطمبة في النشاطات اعيق مشار  10

      نيم او شعورىم إذااشد الطمبة من  11

       ينخر اآلاشعر بالغيرة من نجاح  12

      ممتمكات الطمبة  أقوم بتخريب 13

      أسخر من الطمبة واستيزئ بيم  14

      بذيئة عمييم  أقوم بإصدار القاب 15

      ة التي أكون فييا اطرد األشخاص بالقوة من المجموع 16

      اسرق األشياء من الطمبة  17

      اشوه سمعة الطمبة  18

      بطريقة غير أخالقية  ينخر اآلالمس  19
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      ال اصغي لمطمبة اثناء حديثيم معي  20

      الذي يجمس في المقعد بقربي  أدفع الطالب 21

      اتعمد اذالل الطمبة  22

      طاء الطمبة ألقابا مخزية ليم أقوم بإع 23

      أقوم بأخذ ممتمكات الطمبة  24

      أعرقل الطمبة اثناء مرورىم من امامي  25

      ال اعيد األشياء التي استعيرىا من الطمبة  26

       افتعل أسبابا لمتشاجر مع الطمبة 27

      ألوم الطمبة عمى مشكالت لم يقترفونيا  28

      جب ان افوز في كل األنشطة المدرسية ي 29

      اجبر الطمبة عمى عمل أشياء ال يطيقونيا  30

      استخدم أدوات حادة لمسيطرة عمى الطمبة  31

      يجب عمى كل طالب ان يخافني  32

      أقوم بإلقاء الطمبة ارضا  33

      ال اجعل الطمبة يشعرون باالرتياح  34

      الطمبة بأعمال لم يقوموا بيا اتيم  35

      اشعر بقوة شخصيتي من خالل السيطرة عمى الطمبة  36

      اشعل الفتن بين الطمبة  37

      اعارض عمى األشياء التي يمتمكيا الطمبة  38

      أشجع الطمبة عمى المشاجرات 39
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 ب( -الشخصية )أ أنماطمقياس 

بشكل  الفقرة  الرقم 

 جداً ير كب

بشكل 

 كبير

بشكل 

 متوسط

بشكل 

 قميل

بشكل 

 جداً قميل 

      أشعر بأن الوقت غير كافي إلنجاز ما لدي من دراسة  1

      شعرت ان الوقت يضيع سدى  إذاأنزعج  2

      لمنجاح  أؤمن بأن السرعة ىي عامل 3

      يضايقني ازدحام السير  4

      م لدي من دراسةاستغل أيام العطل إلنجاز ما تراك 5

      اشعر بالذنب عند قضاء بعض الوقت في الراحة  6

      أبحث عن افضل الطرق إلنجاز دراستي والتفوق فييا  7

       فشمت في المسابقات إذاانزعج  8

      ارغب بأن أكون األفضل بين الطمبة 9

      أشعر بأن اىدافي وطموحاتي بأنيا غير واقعية  10

       ينخر اآلأجد صعوبة في الثقة ب 11

      انجاز أكثر من عمل في نفس الوقت  إلىأميل  12

      ال أممك وقتا لمراحة  13

      عندما انيي عمال افكر مباشرة في العمل الذي يميو  14

      يزعجني عدم االنتياء من الدراسة في وقتيا المحدد  15

      دراستي انا راضي عما انجزه في  16

      احب ان اضع لنفسي الكثير من األىداف  17

      أنزعج من األشخاص غير المنظمين  18

      أقيم حياتي عمى أساس اإلنجازات التي احققيا  19
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      يزعجني الذين ال يعرفون ما يريدونو  20

       ينخر اآلأحب تحدي  21

      أحب ان اضع لنفسي تحديات  22

      أرى انني االجدر بتحمل المسؤوليات  23

      يصعب عمي العمل مع فريق غير فعال  24

      عندما اغضب اميل لمتعبير عن غضبي  25

      عندما انزعج من شيء يظير ذلك عمي بوضوح  26

      أعبر عن رأيي بصراحة  27

      يمكن مالحظة عالمات الحزن عمي بسيولة  28

       تجيب لألحداث فور حدوثياأس 29

      يريحني التعبير الخارجي عن مشاعري  30

      يمكن مالحظة عالمات الفرح عمي بسيولة  31
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 أسماء المحكمين قائمة ب: (2ممحق )

 اأرقـ االيـ اأ خصص اأ تمعر
 1 د. إ راا ـ اأصل  ي إدارة  ر ك ر  تمعر اأقدس
)أيتأ ب  تععلـ ا  م  تمعر اأقدس

 ك قن تت اأ حث اأعلمي(
 2 د.  يتـ  نتت

 3 د. يم ر شق ر صحر نفي ر  تمعر اأقدس
 4 أ.د. يه ؿ حين ف علـ اأ ر مر  تمعر اأقدس

 5 د. ي زر حك ـ علـ نفس اكل ن كي  تمعر اأن تح اأكطن ر
 6 د. عتمر شحتدة ارشتد نفيي  تمعر االي قبلؿ

 7 زمي أ ك اأيعكدد. ع علـ اأ ر مر  تمعر اأقدس
 8 د. عف ؼ ز داف أيتأ ب كمنتاج اأ حث  تمعر اأقدس
 9 د. محمد شع  تت إدارة  ر ك ر  تمعر اأقدس
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