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كىبني نعمة العمـ في إتمػاـ ىػذه الرسػالة لنيػؿ درجػة الماجسػتير فػي ك كفقني ك الشكر هلل أكال ألنو اعانني 

 .التربكمك اإلرشاد النفسي 
التػػي قػػدمت الػػدعـ ك  ،عظػػيـ التقػػدير إلػػى مشػػرفتي العزيػػزة الػػدكتكرة فػػدكل حمبيػػةك اتقػػدـ بخػػالص الشػػكر ك 
لـ تبخؿ عمي ك  ،عطاءك تكجيياتيا بكؿ كـر ك قدمت لي إرشاداتيا ك  ،االرشاد طكاؿ فترة اشرافيا لرسالتيك 

 .بمعرفتيا
لمػا قػدمكه  ،االستاذ الدكتكر عمر الريماكمك  ،أتقدـ بجزيؿ الشكر لكؿ مف االستاذ الدكتكر إياد الحبلؽك  

 .تكجيو إلثراء ىذه الرسالةك لي مف مساعدة 
 كما كأتكجو بجزيؿ الشكر ك االمتناف الى أعضاء لجنة المناقشة ممثمة ب:

 المشرؼ د. فدكل حمبية-1
 ممتحف داخمي د. نبيؿ عبد اليادم -2

 ممتحف خارجي د. كماؿ سبلمة -3
اخص بالذكر الييئة التدريسية ك  ،العرفاف إلى جميع العامميف في جامعة القدسك كما اتقدـ بجزيؿ الشكر 

 .بقسـ الدراسات العميا في كمية العمـك التربكية
الرفػػػاعي لمػػػا قدمتػػػو مػػػف تسػػػييبلت صػػػديقتي الػػػدكتكرة عائشػػػة ك كمػػػا اتقػػػدـ بجزيػػػؿ الشػػػكر الػػػى مػػػديرتي 

كانػت لػػي ك  ،مسػاعدة عمميػػة جميػةك لمػا قدمتػو مػػف إرشػادات ك  ،مسػاندة طػكاؿ فتػػرة دراسػتي فػي البرنػػام ك 
 .في اعداد الرسالةك رتي العممية يداعـ في مسك خير معمـ 
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 االجرائية: و التعريفات المفاىيمية 

االجػراءات ": كتعرفيػا ىػدل قنػاكم بتنيػا Parental Treatment Styles الوالديةأساليب المعاممة 
أم تحكيميـ مف كائنات بيكلكجية الى كائنات  ،تربيتيـ اجتماعياك التي يتبعيا الكالداف في تنشئة أبنائيـ ا

 ( 1988:83)قناكم، " اجتماعية 
جػػة الكميػػة التػػي حصػػؿ عمييػػا الطالػػب فػػي تعػػرؼ الباحثػػة اسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة إجرائيػػا بتنيػػا الدر ك 

العادييف لمباحػث محمػد ك استمارة اساليب المعاممة الكالدية كما يدركيا األبناء في مجاؿ اإلعاقة السمعية 
 \المسػاكاة  ،القسػكة \التسػامح ،االىمػاؿ \الرعايػة  ،الرفض\التقبػؿ :قد تضػمنت األسػاليب التاليػةك  ،النكبي
 (.2004،صكرة األـ )محمد عميك لصكرة األب  ،الديمقراطية التسمطية ،التفرقة
يقاع األذل مف شخص بشػخص آخػر اك ىك   Bullyingالتنمر  فيػو يمػارس طػرؼ قػكم األذل ك أكثػر، ك ا 

عمى الممتمكػات اتجػاه  فػرد اضػعؼ منػو فػي القػدرات الجسػمية ك المفظي  أك الجنسي أك النفسي أك الجسدم أ
الضػػحايا ك المتنمػػريف  ،سػػمكؾ خطػػر عمػػى جميػػع المشػػاركيف فيػػوك  ،زف فػػي القػػكةفيػػو عػػدـ تػػكاك  ،العقميػػةك أ
 (. 2013،القضاةك )صبحييف  ،المتفرجيفك 

تعػػػرؼ الباحثػػػة التنمػػػر اجرائيػػػا بتنيػػػا الدرجػػػة الكميػػػة التػػػي يحصػػػؿ عمييػػػا الطالػػػب فػػػي اسػػػتمارة التنمػػػر ؿ 
 ،االجتماعي ،الجسدم ف المفظي ،التي شممت الخمسة أشكاؿ مف التنمرك (، 2013القضاه )ك صبحييف 
 االعتداء عمى الممتمكات.ك  ،الجنسي
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 الممخص:

ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى عبلقة أساليب المعاممة الكالدية بالتنمر كسط الطمبة الذككر بمرحمتي التعمـ 
 ، الػػػػكالدمالترتيػػػػب )  قػػػػا لمتغيػػػػرات الدراسػػػػة التاليػػػػة:كف ،األساسػػػػي )الرابػػػػع ك الخػػػػامس بمدينػػػػة راـ اهلل 

 .( ـالمستكل التعميمي لؤل ،المستكل التعميمي لؤلب
طالػػب  237مككنػػة مػػف اسػػتخدمت الباحثػػة المػػني  الكصػػفي االرتبػػاطي ك العينػػة العشػػكائية البسػػيطة ال

ك تمثمػػت ادكات جمػػػع  ،2019-2018لدراسػػي األكؿ مػػػف العػػاـ ذلػػؾ خػػػبلؿ الفصػػؿ اك  ،مدينػػة راـ اهللب
مقيػػاس ك  ،(2004 ،)محمػد عمػي مػة الكالديػة كمػا يػػدركيا األبنػاءب المعاممقيػاس أسػػاليالمعمكمػات فػي : 

 .(2013،كالقضاة )صبحييف لتنمرا
فػي  (α ≥ 0.05)الى عدـ كجكد فػركؽ ذات داللػة احصػائية عنػد مسػتكل الداللػة  أظيرت أبرز النتائ 

فػػػػي المػػػػدراس الحككميػػػػة ك لصػػػػكرة األـ   درجػػػػة اسػػػػاليب المعاممػػػػة الكالديػػػػة لػػػػدل الطمبػػػػة لصػػػػكرة األب
كجػػػكد فػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػائية عنػػػد ك  ،الترتيػػب الػػكالدم األساسػػية فػػي مدينػػػة راـ اهلل تعػػزل لمتغيػػػر 

درجة اساليب المعاممة الكالدية لػدل الطمبػة لصػكرة األب فػي المػدراس في  (α ≥ 0.05)مستكل الداللة 
، المسػػػتكل التعميمػػػي سػػػتكل التعميمػػػي لػػػؤلـالحككميػػػة األساسػػػية فػػػي مدينػػػة راـ اهلل تعػػػزل لممتغيػػػريف )الم

فػػي درجػػة التنمػػر  (α ≥ 0.05)عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػة  ك  ،( لػؤلب
 ،الترتيػػػب الػػػكالدملػػػدل الطمبػػػة فػػػي المػػػدراس الحككميػػػة األساسػػػية فػػػي مدينػػػة راـ اهلل تعػػػزل لممتغيػػػريف )

فػػي  (α ≥ 0.05)  لػػة احصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػةكجػػكد فػػركؽ ذات دالك  ،المسػػتكل التعميمػػي لػػؤلـ(
درجة التنمر لػدل الطمبػة فػي المػدراس الحككميػة األساسػية فػي مدينػة راـ اهلل تعػزل لمسػتكل تعمػيـ األب 

اكضػػػحت نتػػػائ  الدراسػػػة كجػػػكد عبلقػػػة عكسػػػية ذات داللػػػو ك ، لصػػػالح الػػػدبمـك المتكسػػػط كانػػػت الفػػػركؽ ك 
التنمر لدل طمبة المػدارس ك  بيف أساليب المعاممة الكالدية  (α ≥ 0.05)  إحصائية عند مستكل الداللة

 .الحككمية في مدينة راـ اهلل، ككذلؾ لكؿ األبعاد
 ،عمػػى تنشػػئتيـ االجتماعيػػةك تكصػػي الباحثػػة بكجػػكب تػػكخي الكالػػديف الحػػرص عمػػى عبلقػػتيـ مػػع أبنػػائيـ 

لما ليا مف انعكاس مباشػر عمػى  ،بناءالعناية الشديدة بتساليب المعاممة التي يستخدمكنيا في تنشئة االك 
االجتماعية التػي تسػتيدؼ االسػرة ك التكعية مف قبؿ المؤسسات ك ، شخصياتيـ في جكانب مختمفة كنم

جػػراء المزيػػد مػػف الدراسػػات عػػف المشػػاركيف فػػي التنمػػر لفيػػـ ك المدرسػػة بشػػتف ظػػاىرة ك سػػمكؾ التنمػػر ،  ا 
 األدكار بشكؿ أعمؽ .ك االسباب 
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Parenting Styles And Bullying As Understood By Children 

Prepared by: Karam Mahmoud Abed Alraheem Ourtanie 

Supervisor: Dr. Fadwa Halabiay 
Abstract 

 

This study aimed to understand the parental treatment styles of male students of the fourth 

and fifth grades in basic government schools in Ramallah during their social upbringing 

and the level of bullying among them. It examined the relationship between parenting 

styles and bullying as understood by the studied children according to the following study 

variables: child’s order among sibling in the family, mother's level of education and 

father's level of education.  

The study was applied to a simple random sample of 237 fourth and fifth grade students in 

the basic government schools in Ramallah, during the first semester of the school year 

2018-2019. The researcher used the scale of the parental treatment styles as realized by 

children (Muhammad Ali, 2004), and the scale of bullying (Sobhyin& alqudah, 2013).  

 

The researcher used descriptive approach to achieve the objectives of the study. 

The results showed there were no statistically significant differences at the level of (α 

≤0.05) in the degree of parental treatment styles as perceived by the studied students vis-à-

vis the father image in the basic government schools in Ramallah due to the student's order 

among his siblings in the family. However, there were statistically significant differences 

at the level of (α ≤0.05) in parental treatment styles as perceived by the students vis-à-vis 

the father image in the main government schools in the city of Ramallah attributed to the 

variables; educational level of the mother and father's educational level. Differences were 

in favor of university education and above. 

On the other hand, there were no statistically significant differences at the level of (α 

≤0.05) in parental treatment styles as perceived by the students vis-à-vis the mother’s 

image in the main government schools in the city of Ramallah attributed to the variables; 

student's order among his siblings in the family and the educational level of the mother.  

Nonetheless, there were statistically significant differences at the level of (α ≤0.05) in 

parental treatment styles as perceived by the students, vis-à-vis the mother’s image in the 

main government schools in the city of Ramallah attributed to the father’s educational 

level with the differences being in favor of university education and above. The results 



 

 و

showed that there were no statistically significant differences at the level of (α ≤0.05) in 

the degree of bullying among students in the basic government schools in Ramallah due to 

the variables (student's order among his siblings in the family and educational level of the 

mother).  There were statistically significant differences at the level (α ≤ 0.05) in the 

degree of bullying among students in basic government schools in the city of Ramallah due 

to the father's educational level and the differences were in favor of an intermediate 

diploma. 

The results of the study showed a statistically significant correlation at (α ≤ 0.05) between 

the parental treatment styles and bullying among the public school students in Ramallah at 

all the domains. Based on these results, the study concluded with the following main 

recommendations: 

It is recommended that parents take care of the relationship with their children and their 

social upbringing, and take great care of the methods of treatment they use in raising 

children, because of the direct impact of al that on the growth of their personalities in 

various ways. They should also present their children with a good role model in dealing 

with them.  

In addition, specialized institutions must work on public awareness raising targeting 

families and schools and investing in the role of media in addressing the phenomenon and 

bullying behaviors, including identifying and reporting its forms, in order to reduce this 

phenomenon and help the victims of bullying and bullies and their families in different 

training programs.   

In addition, there is a need for the scientific study of the relationship between bullying and 

other variables such as sex, parental employment, place of residence, etc., as well as 

conducting further studies on bullying participants to understand the causes and roles more 

deeply. 
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   :الفصل األول

______________________________________________________ 
 االطار العام لمدراسة:

 
تكضػػيح أسػػئمتيا كأىػػدافيا ك ك ة الدراسػػة مػػف حيػػث مشػػكم ،لمدراسػػةفػػي ىػػذا الفصػػؿ عػػرض لبلطػػار العػػاـ 

اصػػطبلحي ألبػػرز المفػػاىيـ ك مػػع تفسػػير إجرائػػي  ،لمفرضػػيات التػػي تتحقػػؽ منيػػا ىػػذه الدراسػػة، ك ألىميتيػػا
 .الكاردة في الدراسة

 

   :المقدمة 1.1

مػف أشػدىا تػتثيرا فػي بنػاء شخصػية االنسػػاف ك إف مرحمػة الطفكلػة المبكػرة ىػي مػف أىػـ المراحػؿ الحياتيػة 
التربيػػة مرحمػػة حساسػػة ك فيػػي تعػػد لػػدل عممػػاء الػػنفس  ،االجتماعيػػةك النفسػػية ك تكػػكيف خصائصػػو العقميػػة ك 
ليا انعكاساتيا االيجابية عمى الطفؿ فإذا كاف نمكه طبيعيا في ظػؿ أجػكاء مناسػبة تسػاعد عمػى  ،حرجةك 

انعػدمت تمػؾ الظػركؼ ك ا فػي المقابػؿ آثارىػا السػمبية إذ غابػت اليػك  ،تفاعمو مػع اخخػريفك تعايشو ك تكيفو 
سػػيككف ليػػا تػػتثيرا فػػي ك  ،المناسػػبة التػػي سػػتترؾ حتمػػا بصػػماتيا عمػػى شخصػػيتو فػػي مراحػػؿ نمػػكه البلحقػػة

بنػػػػػاء شخصػػػػػيتو السػػػػػكية ك السػػػػػمككية التػػػػػي تعرقػػػػػؿ سػػػػػير نمػػػػػكه ك ظيػػػػػكر عػػػػػدد مػػػػػف المشػػػػػكبلت النفسػػػػػية 
 (2000،)كتاني
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حثيف فػػي مجػػاؿ البػػاك ليػػذا فقػػد حظيػػت أسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة باىتمػػاـ كبيػػر مػػف قبػػؿ عممػػاء الػػنفس ك 
النفسػػػػي ك حػػػػددة لمنماالجتماعيػػػػة باعتبارىػػػػا إحػػػػدل عمميػػػػات التنشػػػػئة االجتماعيػػػػة المالدراسػػػػات النفسػػػػية ك 

أـ كراثيػػة أـ  حيػػث تتػػتثر شخصػػية الفػػرد بعكامػػؿ متعػػددة سػػكاء كانػػت بيئيػػة ،العقمػػي لمفػػردكاالجتمػػاعي ك 
العبلقػػات بيػا الفػرد كتعقػد مظػاىر الحيػاه ك االزمػات التػػي يمػر ك نفسػية أـ بيكلكجيػة إضػافة الػى الضػغكط 

 (.2010 ،الشيخم التي تزيد مف حدة ىذه الضغكط )االنسانية المرتبطة بالكائف البشر 
 

ب المعاممة الكالديػة رغػـ بما في ذلؾ اساليتحدث داخؿ االسرة تنشئة الطفؿ ك كافة العمميات التربكية إف 
األسػػرة ىػػي صػػاحبة لكػػف ك  ،الطفػػؿ اجتماعيػػا ككجػػكد عػػدة مؤسسػػات أخػػرل فػػي المجتمػػع تػػؤثر فػػي نمػػ

يتخػػذ فػػي األبنػػاء فاعػػؿ االسػػرم الػػدائـ بػػيف اخبػػاء ك الت فيحػػدث ،التػػتثير األكبرضػػمف المؤسسػػات األخػػرل
يكتسػػػب فيػػػتعمـ ك  ،تصػػػرفاتو مػػػع بقيػػػة افػػػراد المجتمػػػع ك اظيارىػػػا فػػػي سػػػمككياتو شخصػػػية االبنػػػاء ك  بمػػػكرة

فػػي حمقػػة بيئيػػة عػػـ فاعػػؿ ممػػف خػػبلؿ الت ،فػػي كػػؿ المراحػػؿ التػػي يمػػر بيػػاالسػػمكؾ مػػف خػػبلؿ الخبػػرات 
بػػػف ) يػػػؤثر بيػػػـك يتػػػتثر ك يػػػتعمـ مػػػنيـ  ،كػػػذلؾ بتػػػربيتيـك طبػػػاعيـ ك مختمفػػػيف فػػػي سػػػمككيـ  فيػػػـ ،مختمفػػػة
 (.2015عمية،

 
بمػػا فييػػا  ،الدراسػػات بػػتف خبػػرات الطفكلػػة يكػػكف ليػػا تػػتثير كاضػػح عمػػى شخصػػية الفػػرد بعػػد ذلػػؾ أكػػدت

فالطفػػؿ الػػذم يبػػدأ فػػي النظػر الػػى نفسػػو عمػػى أنػػو غيػػر  ،أسػاليب المعاممػػة الكالديػػة المتبعػػة داخػػؿ األسػرة
حتػى  ،لػؾقػد يجػد صػعكبة فػي تغييػر نظرتػو الػى نفسػو بعػد ذ ،منبكذ مف قبؿ أفراد األسرةك مرغكب فيو ا

 كفػػالخبرة المبكػػرة تكػػكف ذات تػػتثير بػػارز أحيانػػا فػػي نمػػ ،مػػر فػػي خبػػرات عديػػدة مغػػايرة فػػي الكبػػر كلػػك 
 (2018المقاطي،شخصية الفرد )

 
ذا مػػا تعػػرض ىػػذا الفػػرد أثنػػاء طفكلتػػو الػػى اسػػاليب معاممػػة كالديػػة قاسػػية أك  متطرفػػة بمػػا فييػػا التػػدليؿ ك ا 

ممارسػة السػمككيات التػي تمثػؿ االسػاليب الكالديػة فػي المعاممػة مػع فػي حػاؿ ك ا ،االىماؿ الشديدك الشديد أ
كما يمكف اف تتػرؾ فيػو أثػرا  ،فإف الطفؿ يقـك باكتساب ىذه السمككيات التي تصدر عف كالديو ،اطفاليـ

  ،ضػػحية لمتنمػػرك الػػذم مػػف شػػتف ذلػػؾ أف يجعػػؿ مػػف ىػػذا الفػػرد إمػػا متنمػػرا أ ،تكلػػد فيػػو سػػمككا مشػػابيا كأ
ىػذا امػر ك  ،أبرز البنى االجتماعية التي تظير فييا مكضكعة التنمر ىي البيئة المدرسيةك كلعؿ مف اىـ 
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تناكلتػػػػو العديػػػػد مػػػػف البحػػػػكث لدرجػػػػة اف التنػػػػاكؿ البحثػػػػي لمكضػػػػكعة التنمػػػػر بػػػػدأ فػػػػي البيئػػػػة المدرسػػػػية 
 .(2013)صبحييف، كالقضاة 

 
لـ يتخػػذكىا بمحمػػؿ الجػػد عمػػى ك ،اف البػػاحثيف فػػي مجػػاؿ العبلقػػات االجتماعيػػة لػػـ ييتمػػكا بتمػػؾ الظػػاىرة

 ،الممازحػػة بػػيف الرفػػاؽك نػػكع مػػف أنػػكاع الدعابػػة البسػػيطة ك اعتبػػار اف مػػا يحػػدث بػػيف تبلميػػذ المػػدارس ى
الذم كضع  .Olweus Dبعد اف جاء داف أكلكيس ك كلكف  ،التي تظير ثـ ال تمبث بتف تتبلشى تمقائياك 

اىتمػاميـ بيػذا السػمكؾ ألىميػة دراسػتو الػذم ك كجػو أنظػار البػاحثيف ك  ،كضػع اسػاس لػوك ىذا المصطمح  
انعكاسػاتيا  األكاديميػة التػي تتػرؾك االنفعالية ك االجتماعية ك يترتب عميو العديد مف اخثار السمبية النفسية 

 .( 2012 ،المتفرجيف )خكخك الضحية عمى كؿ مف المتنمر ك 
 ،الكتركنيػةك اجتماعيػة أك نفسية أك لفظية أك يحمؿ التنمر عدكاف تجاه اخخريف سكاء أكاف بصكرة جسدية أ 
مػف جيػة أخػرل يتكلػد ك  ،عمػى البيئػة المدرسػيةك عمػى ضػحية المتنمػر أك يترؾ آثار سمبية عمػى المتنمػر أك 

االنسػػحاب مػػف المشػػاركة فػػي االنشػػطة ك  ،عػػدـ االرتيػػاحك القمػػؽ ك الخػػكؼ ك لػػدل الضػػحية شػػعكر الػػرفض 
امػػػا بالنسػػػبة لممتنمػػػر فإنػػػو قػػػد يتعػػػرض لمحرمػػػاف  ،اليػػػرب مػػػف المدرسػػػة خكفػػػا مػػػف المتنمػػػريفك المدرسػػية ا

يمكػػف اف يقػػـك ك  ،يظيػػر قصػػكرا مػػف االسػػتفادة مػػف البػػرام  التعميميػػة المقدمػػة لػػوك  ،الطػػرد مػػف المدرسػػةك ا
 .(Quiroz & others,2006بتعماؿ اجرامية مستقببل )

 
حتػػى اف  ،ميػػذ المػػدارسدراسػػة السػػمكؾ التنمػػرم  لػػدل تبلك اىػػتـ البػػاحثيف  بدراسػػة العبلقػػات بػػيف األقػػراف 

ممارسة ك البيئة المدرسية بكصفيا المكاف األكثر مكاتاه لنشتة ك معظـ الباحثيف قد ربطكا بيف ىذا السمكؾ 
اال كصؼ لجميع المشكبلت التػي تحػدث  كفيرل فريؽ مف الباحثيف أف سمكؾ التنمر ما ى ،ىذا السمكؾ

ال يقػكل الػدفاع عػف نفسػو، ك خػر )الضػحية( التػي تمػارس مػف قبػؿ أحػدىـ ضػد اخك  ،بيف تبلميذ المدارس
عػػػدـ ك  ،الحػػػزفك  ،انخفػػػاض فػػػي التحصػػػيؿك الغيػػػاب عػػػف المدرسػػػة ك  ،القمػػػؽك قصػػػكر فػػػي تقػػػدير الػػػذات ك 

قصػػػكر فػػػي الميػػػارات ك  ،قمػػػة عػػػدد االصػػػدقاءك  ،االنسػػػحابك  ،لػػػـك شػػػديد لمػػػذاتك المسػػػاندة مػػػف اخخػػػريف 
 .(Hodegs & Perry,1996االجتماعية )

 
: قػد يتخػذ أشػكاال متعػددةك كػرر ذلػؾ يك  ،يككف مقصكدا فالمتنمر يتعمد إيذاء الضػحيةإف سمكؾ المتنمر 

كىنػػا فػػإف ىػػذه االشػػكاؿ المتنكعػػة مػػف السػػمكؾ التنمػػرم  ،غيػػر مباشػػرةك مباشػػرة أ،لفظية ،انفعاليػػة ،جسػػدية
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خاصػػػة بػػػتف ك عبلقتػػػو بػػػالتنمر ك أصػػػبحت ممفتػػػة لمبػػػاحثيف لبلىتمػػػاـ بمكضػػػكع اسػػػاليب المعاممػػػة الكالديػػػة 
مف جية أخرل ك  ،معاناتيـ منياك كذلؾ المدرسيف يشتككف مف سمككيات االبناء الصادرة عنيـ ك األىالي 

 (.Robyn,2004اىتماـ الباحثيف المتنامي بمكضكع التنمر )ك نظرا النتشار العنؼ في المجتمع 
 

 :مشكمة الدراسة 2.1

 
كمػف خػبلؿ عممػي  ،فػي شخصػية كسػمكؾ الطمبػة تعد أسػاليب المعاممػة الكالديػة مػف بػيف العكامػؿ المػؤثرة

كجػػكد كثيػػر مػػف مظػػاىر السػػمكؾ التنمػػرم كالتخريػػب كالفكضػػى الميػػداني فػػي بعػػض المػػدارس الحظػػت 
 ،انتشارا كاسعا لمعنؼ في المػدارس كالمشاجرات كالفكضى، كما كتكصمت الكثير مف الدراسات اف ىناؾ

فيػي تعػد مػف المشػكبلت   ،في مسػببات التنمػرأجد بتف ىناؾ ضركرة قصكل لمبحث ىذا المنطمؽ مف ك 
بػالرغـ مػف ذلػؾ ك  ،نفسػياك يمحؽ الطالػب بػاألذل جسػديا ك المدرسي ك الخطيرة التي تيدد االمف الشخصي 

 كفإنػػو ال يكجػػد اىتمػػاـ كبيػػر بيػػذه المشػػكمة فػػي المجتمعػػات العربيػػة ال مػػف ناحيػػة انتشػػار ىػػذه المشػػكمة أ
عمػى ك  ،حتػى أدكات التشػخيص العربيػة كا ،فػي الشػكارعك رس اإحصائيات حكؿ ممارسة التنمر في المػدا

الصعيد اخخر نجد التراث السيككلكجي الغربي  قد أكلى  ىذه المشكمة اىتماما كبيرا في كافة المجاالت 
مػف حيػث ك أ ،القيػاـ بحمػبلت تكعيػة لنبػذ التنمػر المدرسػيك مكاقػع االنترنػت اك ا ،سكاء عف طريػؽ اإلعػبلـ

تصػػميـ العديػػد مػػف البػػرام  ك  ،انتشػػارىاك اسػػبابيا ك آثارىػػا أك ا ،مشػػكمة بمتغيػػرات أخػػرلدراسػػة عبلقػػة ىػػذه ال
انشػػػػاء ك  ،التعامػػػػؿ معيػػػػاك لخفضػػػػيا  ،تخػػػػص مؤسسػػػػة اجتماعيػػػػة معينػػػػةك التػػػػدخؿ سػػػػكاء كانػػػػت شػػػػاممة أ

مػػػف يقػػػع عميػػػو الفعػػػؿ )الضػػػحية( كبلىمػػػا يعػػػاني مػػػف ك اف المتنمػػػر ك  ،المراكػػػز المتخصصػػػةك المؤسسػػػات 
 ،غالبا ما نجد اىؿ الضحية ال يعممكف شػيئا عمػا يمحػؽ أبنػائيـ فػي المدرسػةك  ،اجتماعيةك مشكمة نفسية 

قػد ك  ،بمػف حكلػوك تجعمو يفقد ثقتػو بنفسػو ك يحمؿ آثار ىذه االساليب ك ىك ىذا الطفؿ ك نتيجة ليذا كمو ينمك 
طفؿ ضعيؼ غير قادر عمى حماية نفسػو يكػكف ضػحية سػيمة ك يتحكؿ ىذا السمكؾ الى سمكؾ عدكاني ا

 .لمتنمر
 التنمر لدى األطفال ؟و ىل توجد عالقة بين اسموب المعاممة الوالدية  :السؤال
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 :أىمية الدراسة 3.1
 

 :مف الجكانب التاليةتكتسب ىذه الدراسة أىميتيا 
 

  :األىمية النظرية 1.3.1

المجتمػػػع فػػػي  -فػػػي حػػػدكد عمػػػـ الباحثػػػة –اىميػػػة المكضػػػكع الػػػذم تناكلتػػػو ككنيػػػا تعػػػد الدراسػػػة األكلػػػى -
كالتي سعت لمتعرؼ إلى العبلقة بيف أساليب المعاممػة الكالديػة كمػا يػدركيا األبنػاء كعبلقتيػا  ،الفمسطيني

  .بالتنمر لدل الذككر مف صفي الرابع كالخامس االساسييف في المدراس الحككمية في مدينة راـ اهلل
مػف نتػائ  ايجابيػة أك سػمبية األسػاليب  مػا يترتػب عمػى ىػذه ك تناكؿ الدراسة أساليب المعاممػة الكالديػة  -

 عمى سمكؾ الطمبة في المرحمة االساسية.
 ،أسػػاليب المعاممػػة الكالديػػةك دراسػػة متغيػػرات جديػػدة تفػػتح المجػػاؿ لكجػػكد دراسػػات جديػػدة عػػف التنمػػر  -
 .جسدية ألطفالناك اجتماعية ك مكضكع ميـ مف ناحية نفسية ك ىك 
 .اساليب المعاممة الكالديةك دراسة التنمر  قد تعد ىذه الدراسة مرجعا ميما في مجاؿ-

  :األىمية التطبيقية 2.3.1

تسػػاعد ىػذه الدراسػػة فػي تزكيػػد الصػحة المدرسػػية كالتربيػة كالتعمػػيـ بنشػر التكعيػػة بتضػرار كأخطػػار  قػد -
 التنمر ككقاية األطفاؿ مف الكقكع ضحية لو.

 كاقع ابنائنا بكقكعيـ ضحية لمتنمر.مف الممكف اف تسيـ ىذه الدراسة في تقديـ صكرة حقيقية عف -
المرشػديف فػي كػؿ المجػاالت  التربكيػة ك مف الممكف اف تساعد ىذه الدراسػة فػي تزكيػد مراكػز االرشػاد  -

العػػػامميف مػػػع االطفػػػاؿ ك المدرسػػػيف فػػػي المػػػدارس ك النفسػػػية لعمػػػؿ بػػػرام  تػػػدخؿ لؤلسػػػر ك االجتماعيػػػة ك 
 .لتكعيتيـ لعدـ كقكعيـ  ضحية لمتنمر

 

 الدراسة:أىداف  4.1

التعػػػرؼ عمػػػى اسػػػاليب المعاممػػػة الكالديػػػة التػػػي يتعػػػرض ليػػػا األطفػػػاؿ فػػػي أثنػػػاء تنشػػػئتيـ االجتماعيػػػة  -
 .كعبلقتيا ببعض المتغيرات

 .كعبلقتيا ببعض المتغيراتالتعرؼ الى التنمر لدل األطفاؿ -
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مػػدارس الحككميػػة ل االطفػاؿ فػػي البػيف التنمػػر لػػدك التعػرؼ الػػى عبلقػػة بػيف اسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة  -
 الخاصة في مدينة راـ اهلل.ك 
 

 أسئمة الدراسة:  5.1
 

 ما مستكل أساليب المعاممة الكالدية لدل طمبة المدارس الحككمية في مدينة راـ اهلل ؟  -
 ما مستكل التنمر لدل طمبة المدارس الحككمية في مدينة راـ اهلل؟ -
)صػػكرة األب( لػػدل طمبػػة المػػدارس  يػػدركيا األبنػػاءممػػة الكالديػػة كمػػا ىػػؿ يختمػػؼ مسػػتكل أسػػاليب المعا -

، المسػػػتكل التعميمػػػي لػػػؤلـ، المسػػػتكل الػػػكالدم الحككميػػػة فػػػي مدينػػػة راـ اهلل حسػػػب متغيػػػرات الترتيػػػب
 التعميمي لؤلب؟

ىػػؿ يختمػػؼ مسػػتكل أسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة )صػػكرة األـ( لػػدل طمبػػة المػػدارس الحككميػػة فػػي مدينػػة  -
 ، المستكل التعميمي لؤلـ، المستكل التعميمي لؤلب؟الكالدمالترتيب راـ اهلل حسب متغيرات 

ىػؿ يختمػػؼ مسػتكل التنمػػر لػػدل طمبػة المػػدارس الحككميػة فػػي مدينػػة راـ اهلل حسػب متغيػػرات الترتيػػب  -
 ، المستكل التعميمي لؤلـ، المستكل التعميمي لؤلب؟الكالدم

دارس الحككميػػة فػػي مدينػػة راـ مػػر لػػدل طمبػػة المػػىػػؿ تكجػػد عبلقػػة بػػيف أسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة كالتن -
 ؟اهلل

 
 :فرضيات الدراسة 6.1

 

فػػػي أسػػػاليب ( α≤5...) ةداللػػػو إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػال تكجػػػد فػػػركؽ ذات الفرضػػػية األكلػػػى:
صػػكرة األب لػػدل طمبػػة المػػدارس الحككميػػة فػػي مدينػػة راـ اهلل يعػػزل لمتغيػػر الترتيػػب لالمعاممػػة الكالديػػة 

 .الكالدم
فػػػي أسػػػاليب  (α≤5...)ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػو إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة : الفرضػػػية الثانيػػػة
صػػكرة األب لػػدل طمبػػة المػػدارس الحككميػػة فػػي مدينػػة راـ اهلل يعػػزل لمتغيػػر المسػػتكل لالمعاممػػة الكالديػػة 

  .التعميمي لؤلـ
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أسػاليب المعاممػة  (α≤5...)ال تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة الفرضية الثالثة: 
صػػكرة األب لػػدل طمبػػة المػػدارس الحككميػػة فػػي مدينػػة راـ اهلل يعػػزل لمتغيػػر المسػػتكل التعميمػػي ل الكالديػػة
 لؤلب

اليب فػػػي أسػػػ (α≤5...)ال تكجػػد فػػػركؽ ذات داللػػػو إحصػػائية عنػػػد مسػػػتكل الداللػػة الفرضػػية الرابعػػػة: 
لػػػدل طمبػػػة المػػػدارس الحككميػػػة فػػػي مدينػػػة راـ اهلل يعػػػزل لمتغيػػػر الترتيػػػب  صػػػكرة األـلالمعاممػػػة الكالديػػػة 

 الكالدم
فػػي أسػػاليب  (α≤5...)ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػو إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة الفرضػػية الخامسػػة: 
راـ اهلل يعػػزل لمتغيػػر المسػػتكل  صػػكرة األـ لػػدل طمبػػة المػػدارس الحككميػػة فػػي مدينػػةلالمعاممػػة الكالديػػة 

 التعميمي لؤلـ
فػػي أسػػاليب  (α≤5...)ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػو إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة :الفرضػػية السادسػػة
صػػكرة األـ لػػدل طمبػػة المػػدارس الحككميػػة فػػي مدينػػة راـ اهلل يعػػزل لمتغيػػر المسػػتكل ل المعاممػػة الكالديػػة
 التعميمي لؤلب

فػػي مسػػتكل  (α≤5...) تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػو إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة ال :الفرضػػية السػػابعة
 الكالدمالترتيب التنمر لدل طمبة المدارس الحككمية في مدينة راـ اهلل يعزل لمتغير 

فػػػي مسػػػتكل  (α≤5...) تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػو إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة الفرضػػية الثامنػػػة: ال
 التنمر لدل طمبة المدارس الحككمية في مدينة راـ اهلل يعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ

فػػي مسػػتكل  (α≤5...) تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػو إحصػػائية عنػػد مسػػتكل الداللػػة : الالفرضػػية التاسػػعة
 ميمي لؤلبالتنمر لدل طمبة المدارس الحككمية في مدينة راـ اهلل يعزل لمتغير المستكل التع

بػػػيف أسػػػاليب  (α≤5...)اللػػػة احصػػائية عنػػػد مسػػػتكل الداللػػة :  تكجػػد عبلقػػػة ذات دالفرضػػية العاشػػػرة
 كالتنمر لدل طمبة المدارس الحككمية في مدينة راـ اهلل كما يدركيا األبناء المعاممة الكالدية 

 

 :حدود الدراسة 7.1

 بيتكنيا(. ،البيرة ،اهلل )راـ اهلل محدد مكاني: المدارس األساسية الحككمية في مدينة راـ
 ـ  2019\2018محدد زماني: الفصؿ األكؿ لمعاـ 

 .الخامس االساسيك : الطمبة الذككر مف الصفيف الرابع االساسي محدد بشرم
 .المصطمحات الكاردة في الدراسةك محدد مفاىيمي: المفاىيـ 
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 :محدد إجرائي: اعتمدت الدراسة عمى المقاييس التالية
 ( 2004 ،مقياس اساليب المعاممة الكالدية )محمد عمي -أ

 (.2013،القضاهك مقياس التنمر )صبحييف  -ب
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 :الفصل الثاني

____________________________________________________ 
 :الدراسات السابقةو اإلطار النظري 

المصػػادر ك األدب التربػػكم الػػذم تػػـ جمػػع بياناتػػو مػػف المراجػػع ك فػػي ىػػذا الفصػػؿ عػػرض لممػػادة النظريػػة 
إضػػافة إلػػى عػػرض لمدراسػػات السػػابقة التػػي تناكلػػت جانبػػا مػػف جكانػػب  ،المختمفػػة عمػػى اخػػتبلؼ أنكاعيػػا

 .الدراسات السابقةك مع تكضيح الفرؽ بيف الدراسة الحالية  ،اكثرك الدراسة أ
 

 اإلطار النظري  1.2

 :الوالديةأساليب المعاممة  1.1.2

  :تمييد 1.1.1.2

 ،التربيػػةك حظػػي مكضػػكع اسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة اىتمامػػا كبيػػرا مػػف قبػػؿ البػػاحثيف فػػي مجػػاؿ التنشػػئة 
فاألسػرة ىػي التػي تقػكـ بميمػة تزكيػد الطفػؿ  ،الرئيسػية لمطفػؿك ذلؾ ألىمية البيئة االجتماعية المحيطة ك 

 ،البلزمة لتكافقو بصكرة ايجابية فػي الحيػاة االجتماعيػة باإلضافة الى الميارات ،اتجاىاتوك بقيـ المجتمع 
فمػػف خػػبلؿ  ،التعامػؿ مػػع ابنػػائيـ اثنػاء متػػابعتيـك فيسػتخدـ الكالػػديف االسػػاليب التػي يتبنياىػػا فػػي التفاعػػؿ 

كذلؾ تتكػكف اتجاىاتػو بفضػؿ عبلقتػو ك اخخريف ك العقاب حيث تتككف نظرتو عف نفسو ك عمميات الثكاب 
  ،االشػػباع الػػذم يحصػػؿ عمييػػا الطفػػؿ مػػف كالديػػوك التقبػػؿ ك عمػػى قػػدر الػػدؼء ك  ،لػػورعػػايتيـ ك مػػع كالديػػو 



 

1. 

ىماؿ نبذ ك أ المشكبلت التي تعتػرض مكاجية الصعكبات ك ك اخخريف ك تككف استجابات الفرد نح ،حرمافك ا 
 (.2016 طريقو )طيطي،

التي ثـ يتطكر ىػذا التػتثير الػى عبلقػة اكليػة مػع  ،اف التتثير عمى الطفؿ يبدأ مف العبلقة الكثيقة بكالدتو
تػػؤثر  ،تتفاعػػؿ مػػع أطرافيػػاك تبقػػى ىػػذه العبلقػػة مرافقػػة لػػو فػػي جميػػع مراحػػؿ نمػػكه تتطػػكر ك  ،أخكتػػوك كالػػده 

طريقػػة معاممػػة األطفػػاؿ داخػػؿ األسػػرة بنػػاءا عمػػى الػػني  الػػذم يعتمػػده ك بالطفػػؿ تػػتثيرا يعتمػػد عمػػى كيفيػػة 
خبلؿ الكقػت ك تنمػك  ،االجتماعيػةك فيكتسب الطفؿ الصفات االنسانية  ،رعايتيـك الكالديف في تنشتة ابنائيـ 

ضػػمف عمميػػة يكتسػػب فييػػا الشػػخص طبيعتػػو ،عنػػدما يشػػارؾ الفػػرد اخخػػريف تجػػارب الحيػػاة فػػي المجتمع
 (2002 ،وليمك االنسانية تسمى "لتنشئة االجتماعية " )أب

 
تتػػػرؾ أثػػػرا تمػػػؾ ك  ،التػػػي يسػػػتخدميا الكالػػػديف يتفاعػػػؿ الطفػػػؿ فػػػي المكاقػػػؼ األسػػػرية بنػػػاءا عمػػػى األسػػػاليب

فاألسػػاليب التسػػمطية تزيػػد مػػف الشػػعكر  ،األسػاليب المتنكعػػة فػػي خبػػرات الطفػػؿ لتنػػت  شخصػيات مختمفػػة
غيػػاب العاطفػػة ك  ،العقػػاب الػػذم يفػرض عمػػى االطفػاؿ عنػػد الفشػؿك القمػع أك بالسػيطرة مػػف خػبلؿ التػػكبيخ ا

الكالػػديف المتسػػمطيف دكف أف يػػدخؿ فػػي حسػػبانيـ خبػػرات جعػػؿ الطفػػؿ يتصػػرؼ كفػػؽ لمعػػايير ك  ،الػدؼءك 
ىػذا السػمكؾ يػؤدم غالبػا الػى تشػكيؿ شخصػية  ،التػكبيخك التيديػد ك فيتخػذكف فػي إصػدار االكامػر  ،الطفؿ

كمػػا اف اسػػمكب التسػػامح الػػذم يعمػػد فيػػو اخبػػاء بعػػدـ محاسػػبة االبنػػاء  ،خائفػػة خجكلػػة قميمػػة الثقػػة بػػذاتيا
فينت  أفرادا غير قػادريف عمػى  ،تركو عمى حريتو دكف تكجيوك متلكفة ك ة اعند قياميـ بتعماؿ غير صحي

 (.2012 الصكفي، )المالكي، .أقؿ ابداعاك أكثر اعتمادا عمى اخخريف  ك  ،التكيؼ مع االخريف
 

 التنشئة االجتماعية:  2.1.1.2

التػي مػف خبلليػا يػتـ ك  ،إف عممية تفاعؿ الفرد بما لديو مف اسػتعدادات كراثيػة مػع البيئػة التػي يعػيش بيػا
ىػػػي عمميػػػة التنشػػػئة  ،اندماجػػػو فػػػي الجماعػػػة مػػػف جيػػػة أخػػػرلك شخصػػػيتو الفريػػػدة مػػػف جيػػػة ك نمك تكػػػكيف 

لكػػػي تػػػتـ ىػػػذه العمميػػػة فػػػإف الكالػػػداف يقكمػػػاف باسػػػتخداـ اسػػػاليب فػػػي تنشػػػئة أبنػػػائيـ تتسػػػـ ك  ،االجتماعيػػػة
 ،ليب المعاممػة الكالديػة المتبعػةالتػي تسػمى أسػاك  ،..الػخ.التسػامح ،التسمط ،بسمات مختمفة منيا التساىؿ

حققت تربية األطفػاؿ ك  ،اذا كانت ايجابية فإننا نستطيع القكؿ بتف عممية التنشئة قد تمت بشكؿ ايجابيك 
 .(2000 ،بالشكؿ الذم يتماشى مع اخبلقيات المجتمع )الكتاني
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تيػدؼ الػى ك اعي تقػـك عمػى التفاعػؿ االجتمػ كما يرل آخركف اف عممية التنشػئة االجتماعيػة ىػي عمميػة
تمكنػػو مػػف مسػػايرة جماعتػػو  ،اتجاىػػات مناسػػبة ألدكار اجتماعيػػة معينػػةك معػػايير ك اكتسػػاب الفػػرد سػػمككا 

ىػي ك  ،تيسر لو االنػدماج فػي الحيػاه االجتماعيػةك  ،تكسبو الطابع االجتماعيك التكافؽ االجتماعي معيا ك 
تطبيػػع المػػادة الخػػاـ ك  ،بنػػاء الشخصػػيةعمميػػة اسػػتدخاؿ ثقافػػة المجتمػػع فػػي ك عمميػػة تشػػكيؿ السػػمكؾ لمفػػرد 

بمعنػػى آخػػر ىػػي عمميػػة التشػػكيؿ االجتمػػاعي لخامػػة ك  ،الثقافػػةك لمطبيعػػة البشػػرية فػػي الػػنمط االجتمػػاعي 
كسػػاب االنسػػاف صػػفة ك ىػػي كػػذلؾ عمميػػة تحكيػػؿ الكػػائف البيكلػػكجي الػػى كػػائف اجتمػػاعي ك  ،الشخصػػية ا 

 (.2004 ،جادكك االنساني )أب
 
التنشػئة االجتماعيػة " العمميػة التػي يػتـ فييػا تنميػة أسػاليب  Zigler & Child))زكمػر ك شػيمد  يعػرؼك 

ذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػف خػػػػػػػبلؿ التفاعػػػػػػػؿ مػػػػػػػع اخخػػػػػػػريف ك السػػػػػػػمكؾ االجتمػػػػػػػاعي المبلئػػػػػػػـ ك نكعيػػػػػػػة مػػػػػػػف الخبػػػػػػػرات 
اتجاىاتػػو ك دكافعػػو ك مياراتػػو ك ىػػذه العمميػػة التػػي تتشػػكؿ مػػف خبلليػػا معػػايير الفػػرد  ،(48:1980)السػػيد،

المسػتقبمي ك مستحسػنة لػدكره الػراىف اك تفػؽ مػع تمػؾ التػي يعتبرىػا المجتمػع مرغكبػة تك سمككو كي تتكافؽ ك 
" التػػي ينشػػت عػػف طريقيػػا ضػػكابط داخميػػة عنػػد الطفػػؿ تكجػػو ك(، 207:1985 ،فػػي المجتمػػع " )العيسػػكم

الحساسػػػية ليػػػا" ك كمػػػا تنشػػػ  عنػػػده االسػػػتعداد لمطاكعػػػة الضػػػكابط االجتماعيػػػة  ،تقيػػػدهك تحػػػدده ك سػػػمككو 
 .(14:1991 ،)قناكم

 
مف ىنا تنبع اىمية سير عممية التنشئة لمكصكؿ الى االىداؼ االجتماعية في التربية التي مف خبلليا ك "

فيتفاعػؿ الطفػؿ  ،يتـ استخداـ االساليب الكالدية التي تحقؽ ىدؼ التنشئة لدل االطفاؿ مف قبػؿ الكالػديف
 ،اجتماعيا مع البنػاء الثقػافي المحػيط بػويتكافؽ ك يتحكؿ الى شخص يكتسب الخبرات اليكمية ك اجتماعيا 

تصػبح جػزءا ك السػمككيات التػي يكتسػبيا مػف اسػاليب معاممػة الكالػديف ك القيـ السائدة ك فيتشرب االتجاىات 
 (.25:2002،وليمك أب.)"مف شخصية الفرد

 
 :تعريف أساليب المعاممة الوالدية  3.1.1.2

بػالتعرؼ عمػػى اتجاىػات الكالػػديف فػي التنشػػئة باعتبارىػػا مػف ىنػػا بػدأت دراسػػة أسػاليب المعاممػػة الكالديػػة ك 
يتمسػػػككف بػػػو مػػػف أسػػػاليب معاممػػػة ك ىػػػي مػػػا يركنػػػو ك  ،ديناميػػػات تكجػػػو سػػػمكؾ اخبػػػاء فػػػي تنشػػػئة االبنػػػاء
 .(1974،آخركفك ألبنائيـ في مكاقؼ حياتيـ المختمفة )اسماعيؿ 
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أسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة تعريفػػا نفسػػيا "بتنيػػا كسػػيمة اخبػػاء لمتفاعػػؿ مػػع  (71:2000 )الكتػػاني، تعػػرؼ
المعػػػػايير ك بمػػػا يتضػػػمنو ذلػػػؾ مػػػف تمثمػػػو لمقػػػيـ  ،االجتمػػػػاعيك عػػػف طريقيػػػا يػػػتـ نمػػػكه النفسػػػي ك  ،االبنػػػاء

 .األىداؼ التي تطبعيا أم أسرة في مجتمع ما"ك 
 

مجمكعػػػة مػػػف ك تمرارية أسػػػمكب معػػػيف أ( أسػػػاليب المعاممػػػة الكالديػػػة "بتنيػػػا اسػػػ12:2001تعػػػرؼ )كامػػػؿ،
 ،تنقسػـ الػى نػكعيفك  ،تربيتو كيككف ليا األثػر فػي تشػكيؿ شخصػيتوك االساليب المتبعة في تنشئة الطفؿ 

تشػمؿ الحمايػة ك  :أسػاليب غيػر سػكيةك  ،تحقيػؽ االمػف النفسػي لمفػردك تشػمؿ الديمقراطيػة ك  :سػكيةأساليب 
 االىماؿ". ك التسمط ك الزائدة 

 
( أسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة "الطػػرؽ االيجابيػػة التػػي يمارسػػيا الكالػػداف مػػع 27:2002،كمػػا عرفػػت )خػػكخ

التقاليػػد ك محاكلػػة غرسػػيا فػػي نفكسػػيـ مػػع تمسػػكيما فػػي العػػادات ك  ،ابنػػائيـ مػػف مكاقػػؼ حيػػاتيـ المختمفػػة
 استجابة األبناء".ك التي تقاس عف طريؽ الكالديف أ

 
الكالدية " استجابة اخبػاء لسػمكؾ الطفػؿ ممػا يػؤدم الػى ( أساليب المعاممة 75:1986،زىراف)كما يعرفيا

 ".تغيير في ىذا السمكؾ
في  ،( "مدل ادراؾ الطفؿ المعاممة مف كالديو في إطار التنشئة االجتماعية25:1996عرفيا )عسكر،ك  

األمػػاف ك االستحسػػاف ك االىتمػػاـ ك لمعطػػؼ ك المحبػػة ك الػػذم يتمثػػؿ فػػي ادراؾ الطفػػؿ لمػػدؼء  ،اتجػػاه القبػػكؿ
غضػبيـ ك في اتجاه الرفض الذم يتمثػؿ فػي إدراؾ الطفػؿ لعػدكاف الكالػديف ك أ ،غير لفظيةك بصكرة لفظية ا

تعمػػػد ك التقميػػػؿ مػػػف شػػػتنو ك التجػػػريح ك االنتقػػػاد ك  ،خيبػػػة األمػػػؿك شػػػعكرىـ بػػػالمرارة أك أ ،اسػػػتيائيـ منػػػوك عميػػػو 
رفضو رفضػا ك  ،االىماؿك البلمباالة ك التيكـ ك السخرية ك  ،الضربك تتنيبو مف خبلؿ سمكؾ السب ك  ،اىانتو

فػػي ىػػذا التعريػػؼ يتنػػاكؿ اسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة مػػف كجيػػة نظػػر ك غيػػر محػػدكد بصػػكرة غامضػػة "، 
 .الرفض"ك القبكؿ  :قسميا الى اتجاىيفك  ،الطفؿ

 
صػحيحة لتػتميف ك ( بتنيا األساليب التي يتبعيػا االبػاء مػع األبنػاء سػكاء إيجابيػة 1997،عرفيا )النفيعيك 
غيػػر صػػحيحة تعيػػؽ نمػػكه عػػف االتجػػاه ك سػػمبية ك أ ،كقايتػػو مػػف االنحػػراؼك الطفػػؿ فػػي االتجػػاه السػػميـ  كنمػػ

بذلؾ ال تككف لديو القدرة عمػى ك بحيث يؤدم الى االنحراؼ في معظـ جكانب حياتو المختمفة  ،الصحيح
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ب التػي يتضػح مػف ىػذا التعريػؼ بتنػو اقتصػر عمػى االشػارة الػى االسػالي ،االجتماعيك التكافؽ الشخصي 
عػػرض بعػػض النتػػائ  السػػمبية لتمػػؾ االسػػاليب ك  ،سػػمبيةك قسػػميا الػػى ايجابيػػة ك يتبعيػػا الكالػػداف بشػػكؿ عػػاـ 

 .عدـ مقدرة االبناء عمى التكافؽك ما يترتب عنيا مف انحراؼ اك 
 

  :النظريات المفسرة لعممية  التنشئة االجتماعية 4.1.1.2

اف عمميػة التنشػئة االجتماعيػة تػرتبط  : Functionalism Theory. النظريـة البنائيـة الوظيفيـة 1
قػػػد كصػػػؼ العػػػالـ )ىػػػانرم جكنسػػػكف( ىػػػذه العمميػػػة بعمميػػػة ك  ،العػػػاداتك بعمميػػػة تعمػػػـ الفػػػرد أنمػػػاط القػػػيـ 

اسػػػتدراج لقػػػيـ الثقافػػػة السػػػائدة المتكقعػػػة مػػػف الفػػػرد فػػػي المكاقػػػؼ المختمفػػػة بقصػػػد التكافػػػؽ مػػػع المجتمػػػع " 
ه العممية مف خبلؿ العمميات الناتجة عف التفاعبلت الفػرد مػع الجماعػة التػي تشػكؿ ىذ (بارسكنز)يحمؿك 

بيػذا التمػايز بػيف ك أخػرل لئلنػاث ك كما اف تنشئة األفراد تػتـ عػف طريػؽ بنػاء كجػكد أدكار لمػذككر  ،التعمـ
ؤسسػة بمعنى آخػر المك  ،بالتالي يؤدم كظيفة المجتمعك االدكار يعمؿ عمى استمرارية النسؽ االجتماعي 

النسػػؽ الفرعػػي لػػو بنػػاء يتحمػػؿ الػػى عناصػػر بنيكيػػة يطمػػؽ عمييػػا االدكار ، كلكػػؿ دكر كظيفػػة ، كىػػذه ك ا
ذلؾ اف التكامؿ يككف بيف البنى كبيف الكظائؼ كما تعتقد ىذه النظرية  ،الكظائؼ مكممة بعضيا لبعض

 (2015)بف عمية، 
 ،تفاعػؿ الفػرد داخػؿ الجماعػةك  ،داخػؿ الجماعػةمى األدكار لؤلفػراد ركزت عىذه النظرية أف  ترل الباحثة

 .قيمو الخاصةك اتجاىاتو ك انيا أىممت الفرد ك كـ  ،لـ تكضح كيفية حدكث ىذا التفاعؿك 
 Psychoanalytic Theory.نظرية التحميل النفسي 2

تطػكره ك الكػائف االنسػاني ك تفسر نظرية التحميؿ النفسي التنشئة االجتماعية لؤلطفػاؿ فػي ضػكء مراحػؿ نم
رغبػػػػات الفػػػػرد ك الشخصػػػػية عمميػػػػة ديناميكيػػػػة تشػػػػمؿ الصػػػػراعات بػػػػيف حاجػػػػات ك حيػػػػث اعتبػػػػر فركيػػػػد نم

فاألنا:  ذلؾ الجزء الكاعي مف الشخصية الذم يكجو بدكره نشاط الطفؿ كفقا لمبػدأ  ،متطمبات المجتمعك 
ات التػػي ففييػػا يبػػدأ فػػي التعامػػؿ مػػع الصػػراع ،عنػػد ظيػػكر األنػػا يػػتعمـ الطفػػؿ كيفيػػة ضػػبط ذاتػػوك  ،الكاقػػع

لكػػي يػػتـ ذلػػؾ يتخػػذ مػػف الحيػػؿ الدفاعيػػة سػػبيبل ك  ،تنشػػت بػػيف متطمبػػات "اليػػك" دكف انتيػػاؾ قػػكانيف اخبػػاء
فيمثػػؿ القػػيـ  :أمػػا األنػػا األعمػػى ،يكػػبح جمػػاح "اليػػك" حتػػى يػػتـ اشػػباع رغباتػػو بصػػكرة مقبكلػػة اجتماعيػػا

ي يفرضػػيا اخبػػاء عمػػى االبنػػاء بنضػػ  األنػػا األعمػػى تتحػػكؿ القكاعػػد التػػك  ،القػػيـ االجتماعيػػةك األخبلقيػػة 
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ثـ يصبح ألكثػر تبلئمػا مػع الضػكابط ليتجنػب الشػعكر  ،الضكابط التي يفرضيا عميو المجتمع الى ذاتوك 
   .بالذنب

فعنػدما ينتقػؿ الطفػؿ  ،فػي حيػاة االطفػاؿ ،يعتبر الفركيديكف بتف الكالديف مف أىـ  المدركات االجتماعيػة
بمػا تحتكييػا  ،أم أف الطفؿ يتقمص صفات الشخص المحبب إليػو،الى أخرل فإنو يقمدىـك مف مرحمة نم
 .لػػيس مػػػف أجػػؿ المتعػػػةك الػػػذم يجاىػػد مػػػف أجػػؿ الكمػػػاؿ  ،خطػػػت ليػػدمجيا داخػػػؿ الضػػميرك مػػف صػػكاب ا

 (2008)الدكيؾ،
قد ذكر بتف مختمؼ اساليب التنشئة الخاطئة ك تتخذ التنشئة االجتماعية مكانا كبيرا في سيككلكجية إدلر 

التػػػي قػػػد يمارسػػػيا الكالػػػداف مػػػع ابنائيمػػػا مػػػف السػػػيطرة إلػػػى االسػػػراؼ فػػػي العطػػػؼ الػػػى الطمػػػكح الزائػػػد 
ينػػػػت  عنيػػػػا  ،كػػػػذلؾ التبػػػػايف بػػػػيف الكالػػػػديف فػػػػي طريقػػػػة التنشػػػػئةك  ،انعكاسػػػػيا عمػػػػى معػػػػاممتيـ ألبنػػػػائيـك 

القمؽ األساسي " ينشت عندما ال يحصؿ الطفؿ مف  شخصيات مضطربة، كما تعتبر ىكرني ما تسميو "
 ،مػػػف ثػػػـ يمجػػػت الػػػى العػػػدكاف انتقامػػػا لنفسػػػوك  ،األمػػػفك الرعايػػػة ك الحنػػػاف ك كالديػػػو عمػػػى كفايتػػػو مػػػف الحػػػب 

ينعػػزؿ فػػي محاكلػػة إلقنػػاع اخخػػريف بتغييػػر ك قػػد ييػػدد أك  ،يصػػبح خاضػػعا مسػػتجديا الحػػب الػػذم افتقػػدهك ا
قػد ك  ،لؾ سػكليفاف الػذم يؤكػد عمػى اىميػة العبلقػات االجتماعيػةكذك ( 23:1989 ،معاممتيـ لو" )كفافي

المنحػػػرؼ بشػػػكؿ عػػػف طريػػػؽ التفػػػاعبلت مػػػع الكالػػػديف مػػػف خػػػبلؿ عمميػػػة ك اعتقػػػد بػػػتف السػػػمكؾ المقبػػػكؿ ا
 .ردمءك ركز عمى مفيـك تطكر الذات كإحساس طيب اك  ،التنشئة االجتماعية في الطفكلة

بػػػذلؾ يكػػػكف متػػػتثرا بعمػػػؽ ك ىك يػػػة تمػػػر بثمػػػاني مراحػػػؿ كمػػػا يػػػذىب اريكسػػػكف الػػػى اف التنشػػػئة االجتماع
لكنيػػا اكثػػر ارتباطػػا ك  ،ىػػذه المراحػػؿ مرتبطػػة اقػػؿ بالنظػػاـ العضػػكم عنيػػا عنػػد فركيػػدك  ،باتجاىػػات فركيػػد

يعتبػر اريكسػكف بػاف كػؿ مرحمػة بمثابػة ازمػة نفسػية تتطمػب ك  ،بالتعمـ الذم يحدث فػي المراحػؿ المتباينػة
 (.2002 ،ليمةك البلحقة )أبالحؿ قبؿ الكصكؿ الى المرحمة 

خاصػػة السػػنكات ك  ،اف النظريػػة التحميميػػة تؤكػػد عمػػى تػػتثير الخبػػرات التػػي يتعػػرض ليػػا الطفػػؿ فػػي حياتػػو
اكتسب الطفػؿ  ،الشعكر باألمفك الحناف ك يسكده العطؼ ك فإذا كانت ىذه الخبرات مف ج ،الخمس األكلى

 ،فػػػؿ بخبػػػرات نػػػابع مػػػف مكاقػػػؼ الحرمػػػافأمػػػا اذا مػػػر الط ،مػػػع مجتمعػػػوك القػػػدرة عمػػػى التكافػػػؽ مػػػع نفسػػػو 
 (. 1974االىماؿ أدل ذلؾ الى تككيف شخصية مضطربة )فيمي، ك التيديد ك 

 ،لمػؤثرات االجتماعيػة التػي يتكافػؽ عمييػا الطفػؿ خػارج االسػرةأغفمت االنظرية التحميمية  فأترل الباحثة 
 .في المجتمع األكبر
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 : Social Learning Theory.نظرية التعمم االجتماعي 3
تػػرل ىػػذه النظريػػة أف التطػػكر االجتمػػاعي يحػػدث عنػػد األطفػػاؿ بالطريقػػة نفسػػيا التػػي يحػػدث فييػػا تعمػػـ 

التمييػز ك االطفػاء ك التعمػيـ ك  ،العقاب ،التدعيـ :ال شؾ بتف مبادئ التعميـ العامة مثؿك  ،الميارات األخرل
ىذه النظرية لمتدعيـ أىمية كبػرل " كما يعطي اصحاب  ،كميا تمعب دكرا في عممية التنشئة االجتماعية

تكػكف ىػذه المكافئػات ك  ،نتيجػة السػتجاباتيـ المقبكلػة،تتمثؿ في تقديـ المكافػتت مػف قبػؿ اخبػاء ألطفاليـ
فاإلثابػػػة ىنػػػا اسػػػمكب مػػػف أسػػػاليب  ،رضػػػا عمػػػا يػػػتتي بػػػو الطفػػػؿ مػػػف اسػػػتجابات مبلئمػػػةك ثنػػػاء أك مػػػديحا ا

 (26:2008التنشئة " )الدكيؾ، 
فمػػف  ،التػػدعيـك فيحصػػؿ عمػػى المكافػػتة ا ،اف الطفػػؿ يقمػػد سػػمكؾ ابكيػػة ،ميممػػر(ك دكالرد )أمػػا التقميػػد فيػػرل 

كما أنيمػا يتفقػاف مػع عممػاء  ،خبلؿ التقميد يستجيب الطفؿ لآلباء مف خبلؿ النمكذج  الذم يمثؿ اخباء
كمػػا يػػرل )بانػػدكرا  ،وسػػمككك الػػنفس التحميميػػكف عمػػى أىميػػة السػػنكات األكلػػى فػػي تكػػكيف شخصػػية الطفػػؿ 

 ،أف النػاس يطػكركف فرضػياتيـ حػكؿ انػكاع السػمكؾ التػي سػكؼ تقػكدىـ لمكصػكؿ الػى اىػدافيـ كلتػر( ك 
العقػاب، أم ك عػدـ قبػكؿ ىػذه الفرضػيات عمػى النتػائ  المترتبػة عمػى العقػاب قبػؿ الثػكاب أك يعتمد قبكؿ أك 

فكفػؽ ىػذه النظريػة  ،نتػائ  أفعػاليـمبلحظػة ك  ،كثيرا مف التعمـ يحدث عػف طريػؽ مراقبػة سػمكؾ اخخػريف
أم مػػا نتعممػػو لػػيس فقػػط نمػػاذج  ،بػػؿ نػػتعمـ نمػػاذج كميػػة مػػف السػػمكؾ ،نحػػف ال نػػتعمـ أفعػػاال مسػػبقة فقػػط

لكف القكاعد التي ىي أساس السمكؾ، فتقكـ ىذه النظرية عمى افتراض مفاده أف االنساف كائف ك السمكؾ 
 (.1998جادك،ك سمككيـ )أبك تصرفاتيـ ك مشاعرىـ ك اجتماعي يتتثر باتجاىات اخخريف 

اتجاىػػػات اخخػػػريف، فعػػػف طريػػػؽ ك سػػػمككيات ك الػػػتعمـ بالمبلحظػػػة يفتػػػرض أف االنسػػػاف يتػػػتثر بمشػػػاعر ك 
ألف الػػتعمـ بمفيكمػػو  ،ينطػػكم ىػػذا االفتػػراض عمػػى اىميػػة بالغػػةك  ،تقميػػدىا يػػتعمـك مبلحظػػة اسػػتجاباتيـ 

لمبلحظة ينبغػي تػكافر عػدد مػف العمميػات التػي لكي يتـ التعمـ عف طريؽ اك االساسي عممية اجتماعية، 
 :تتمثؿ فيما يمي

 .(Attentional Phase.االنتباه لسمكؾ النمكذج المبلحظ )1
 (.Retention Phase. مرحمة االحتفاظ )2
القػػدرة عمػػى اسػػترجاع ىػػذا السػػمكؾ فػػي غيػػاب  (Reproduction Phase. مرحمػػة إعػػادة االنتػػاج )3

 .البصرم في الذاكرةك النمكذج المبلحظ بكاسطة الترميز المفظي 
 .تحكيميا الى اشكاؿ مبلئمة نمكذجيةك  ،.تسجيؿ المثيرات المناسبة4
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الصػػػكر ك لسػػػرد تمػػػؾ الرمػػػكز المفظيػػػة  ،(Motivational Phase.تػػػكافر قػػػدر كػػػافي مػػػف الدافعيػػػة )5
 (.1985،رة الى سمكؾ ظاىر )نشكاتيالمخزكنة بالذاك
 :ميممر أف السمكؾ التقميدم يككف عمى نكعيف ىماك كما يرل دكالرد 

سمكؾ شخص آخر مع عدـ ادراكو لممثيرات في ك يطابؽ الطفؿ بيف سمككو  :السمكؾ المعتمد المتكاف -
 مثاؿ ذلؾ تعمـ الطفؿ يحيي شخصا ميما ألف اباه يعمؿ ذلؾ. ،سمكؾ ذلؾ الشخص

مثؿ تقميد رساـ ماىر حيث يتدرب عمػى  ،الخطتك سمكؾ النس : ينشت ىذا السمكؾ عف طريؽ المحاكلة -
 .القياـ بمثؿ ىذه الميارة

 (.2015بف عمية،.)بحيث يضطر إلنجاز ما يتعممو بصكرة مطابقة ،ىذه النظرية أىممت قدرات الفرد
 
أف الطفػؿ صػفحة بيضػاء يػتـ تشػكيؿ يرل اصحاب ىذه النظرية مثؿ )كاطسػف(  :. النظرية السموكية4

 ،غيػػر السػػكم يػػتـ اكتسػػابو بػػنفس الطريقػػةك اف السػػمكؾ السػػكم ك  ،سػػمككو مػػف خػػبلؿ الكالػػديف كمػػا يرغبػػاف
كىذه االسػػتجابات تقػػكم ،االسػػتجابةك يػػتـ فييػػا تكػػكيف ارتباطػػات بػػيف المثيػػر )المنبػػو(  ،فيػػي عمميػػة تعمػػـ

ذا مػػا عكقػػبك أ ،تعػػززك بينمػػا يقػػؿ ظيكرىػػا إذا لػػـ تكػػاف  أ ،عنػػد اقترانيػػا بتعزيػػز ،يمكػػف أف تكػػررك  كمػػا  ،ا 
الخبػػرات التػػي تنشػػت عػػف اشػػباع تمػػؾ الحاجػػات ك  ،لديػػو حاجػػات بيكلكجيػػةك يػػرل )سػػيرز( أف الطفػػؿ يكلػػد 

فالكالػػديف ىمػػا  ،أسػػاليب التنشػػئة فػػي األسػػرة كراء كػػؿ مػػا يتعممػػو الطفػػؿك فػػالتغيرات  ،تعتبػػر مصػػدرا لمػػتعمـ
فيتشكؿ السػمكؾ لػدل الطفػؿ عمػى اسػاس مػا يتعػرض لػو  ،ألنيما أىـ عكامؿ التدعيـ اساس ىذه العممية
فيمػا  ،االسػتجابةك فالعبلقة التي تربط اخباء باألبناء تكػكف بصػكرة ارتبػاط بػيف المثيػر  ،الفرد مف أحداث

 (.2010االجرائي )السبعاكم،ك ما يسمياف االشراط الكبلسيكي 
 العناصػػػر التاليػػػة )بػػػف عميػػػة، ـ بتحميػػػؿ النظريػػػة السػػػمككية إلػػػىقػػػا (الجػػػدير بالػػػذكر بػػػتف )كػػػبلرؾ ىػػػؿك 

2015): 
 .ىي المثير المكجكد في المكقؼ في بيئتو الطبيعيةك  :.العكامؿ المستقمة1
 .تبلحظ عف طريؽ أثرىاك االستجابة ك ىي التي تتكسط المثير ك  :.العكامؿ المتكسطة2
 كجكد الفرد في مكقؼ.ىي االستجابات التي تنت  عف ك  :. العكامؿ التابعة3
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 النفسي االجتماعي: و.نظرية النم5
اف اصحاب ىذه النظرية يركف بتف االزمة التي يتعرض الييا الفرد ناتجة عف ضغكطات الحياة الكبيرة 

بطريقػة ايجابيػة حتػى يسػتطيع ك مف ثػـ يسػعى الفػرد الػى محاكلػة حميػا ك  ،التي تسبب المشكمة لدل الفرد
بعػد دراسػػتو ألسػاليب التنشػػئة االجتماعيػة تكصػػؿ الػػى اف  (كمػػا تكصػؿ )اريكسػػكف ،التطػكر بشػػكؿ سػكم

أف لكػؿ مجتمػع أسػاليبو الخاصػة فػي اشػباع حاجاتػو، كمػا ك  ،لدل جميع البشر نفس الحاجات االساسػية
ىػػذا ك  ،عبلقاتيػػا بالبيئػػة االجتماعيػػة تسػػير عبػػر نسػػؽ محػػدد فػػي كػػؿ المجتمعػػاتك اف التغيػػرات العاطفيػػة 

الذم يمػػػر بمراحػػػؿ ،االنسػػػانيك لبنػػػاء نظريتػػػو لتفسػػػير النم (المجتمػػػع قػػػاد )أريكسػػػكفك مػػػى الفػػػرد التركيػػػز ع
كمػػا يػرل بػػتف ىػذه المراحػػؿ متكاممػػة إذ ،مخاطرىاك مياميػػا ك اىتماماتيػا ك لكػػؿ مرحمػة أىػػدافيا ك  ،متسمسػمة

النمائيػػة  اف النجػػاح فػػي اتمػػاـ ميػػاـ مرحمػػة نمائيػػة يعتمػػد الػػى حػػد كبيػػر عمػػى النجػػاح فػػي اجتيػػاز الميػػاـ
 (.2015،المرتبطة بالمراحؿ النمائية التي تسبقيا )بف عمية

 
 :Self Theory. نظرية الذات 6

اتجاىػػات فػػي ك يػػرل العػػالـ كػػارؿ ركجػػرز صػػاحب ىػػذه النظريػػة بتىميػػة مػػا يمارسػػو اخبػػاء مػػف أسػػاليب 
حيػػث اف الػػذات تتكػػكف مػػف خػػبلؿ  ،سػػالبةك اثرىػػا عمػػى تكػػكيف ذاتػػو  إمػػا بصػػكرة مكجبػػة اك تنشػػئة الطفػػؿ 

مػا يتبػع ذلػؾ فػي ك  ،أىـ ما في البيئة في السػنكات االكلػى الكالػدافك  ،بيئتوك التفاعؿ المستمر بيف الطفؿ 
فإذا اسػتمرت األـ فػي اتيػاـ طفميػا بالغبػاء نتيجػة لحصػكلو عمػى درجػات  ،تككينو لمفيكـ الذاتك تقكيمو 

 ،ديػػو مفيػػـك سػػمبي عػػف ذاتػػو يتمثػػؿ فػػي ككنػػو غبيػػافسػػكؼ يتكػػكف ل ،منخفضػػة فػػي مػػادة الحسػػاب مػػثبل
حػاكؿ أف يثبػت عػدـ صػحة ىػذا ك يستمر ىذا التقكيـ مبلحقا لمطفؿ طكاؿ سنكاتو الدراسية المقبمػة حتػى ل

 (1980،التقكيـ )حنيف
مػػف كجيػػة نظػػر ك ذلػػؾ مػػف كجيػػة نظػػره ك  ،قػػد اكضػػح ركجػػرز "أف الػػذات ىػػي محصػػمة لخبػػرات الفػػردك 

كجػػدت بعػػض الجكانػػب غيػػر ك لك فػػالتقكيـ المكجػػب ضػػركرم لمطفػػؿ ألنػػو فػػي حاجػػو اليػػو حتػػى  ،األسػػرة
يكلػد لديػو رغبػة تحسػيف سػمككو لمحصػكؿ ك  ،ألف ذلػؾ يػدفع الطفػؿ الػى تحقيػؽ ذاتػو ،المقبكلة في سمككو

 .(27:2008 ،عمى المزيد مف ىذا التقكيـ المكجب" )الدكيؾ
 
يػرل سػيد أحمػد عثمػاف رائػد  :Social Contract Theory.نظريـة التعاىـد االجتمـاعي المتبـادل 7

الػػدكر االجتمػػاعي لػػـ تقػػدـ لنػػا صػػكرة متكاممػػة عػػف ك الػػتعمـ ك ىػػذه النظريػػة بػػتف النظريػػات التحميػػؿ النفسػػي 
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تقػػـك عمػػى اسػػػس أىميػػا التفاعػػؿ االجتمػػاعي الػػػذم يقػػكـ عمػػى تعاىػػد ضػػػمني ك  ،التطبيػػع االجتمػػاعي
كمػا انػو فػي أم  ،الطػرؼ الػذم يعطػي يتكقػع مقابػؿ ىػذا العطػاءصريح بػيف أطػراؼ ىػذا التفاعػؿ فػإف ك أ

بمعني اف كؿ  ،تكقعات اخخريف تبادلياك تنظيـ اجتماعي متكامؿ البد اف يككف تكجو اعضاء التنظيـ نح
فرد في جماعػة منظمػة يحػدد سػمككو كفػؽ تكقعػات منػو بينمػا يحػدد اخخػريف سػمككيـ فػي ضػكء تكقعاتػو 

أخيػػرا إف مطابقػػة سػػمكؾ ك  ،أم اف تكقعػػات أعضػػاء الجماعػػة بالنسػػبة لبعضػيـ بعػػض متبادلػػة ،نفسػػو كىػ
زيػػػادة درجػػػة ك أعضػػػاء الجماعػػػة لتكقعػػػات أعضػػػائيا بعضػػػيـ امػػػاـ بعضػػػيـ اخخػػػر يػػػؤدم إلػػػى رضػػػاىـ 

العكػػس صػحيح إذ يػؤدم االنحػػراؼ عػف التكقعػات إلػػى ك معاييرىػا، ك قيميػا ك مسػايرتيـ لتكقعػات الجماعػػة 
درجتػػو بحسػػب طبيعػػة ك العقػػاب يختمػػؼ نكعػػو ك تقابمػػو الجماعػػة بنػػكع مػػف الػػرفض أك  ،القمػػؽك عػػدـ الرضػػا 

 .(2003الجماعة )ىمشرم،
كمػا أنيػا لػـ تغفػؿ  ،بيذا تككف ىذه النظريػة قػد ابػرزت الػدكر االيجػابي لمطفػؿ أثنػاء تطبيعػوترل الباحثة 

أىميػػة االلتػػزاـ االجتمػػاعي اكػػدت عميػػو مػػف خػػبلؿ ك  ،الجانػػب االخبلقػػي فػػي عمميػػة التطبيػػع االجتمػػاعي
 .التعاىد االجتماعيك أ
 
ركػزت النظريػة عمػى األفعػاؿ النمطيػة التػي يقػـك بيػا األفػراد التػي تعمميػا  :. نظرية الـدور االجتمـاعي8

 ،تحاكؿ ىذه النظرية تفيـ السمكؾ االنساني بالصكرة المعقدة التي يكػكف عمييػاك  ،أثناء المكقؼ التفاعمي
ليػػػذا فػػػإف العناصػػػر ك  ،شخصػػػيةك اجتماعيػػػة ك باعتبػػػار أف السػػػمكؾ االنسػػػاني يشػػػمؿ عناصػػػر حضػػػارية 

ك ىػذه األدكار يكتسػبيا عػف طريػؽ التفاعػؿ االجتمػاعي المباشػر  ،اإلدراكية الرئيسية لمنظريػة ىػي الػدكر
المختمفػػة مػػف الكتسػػاب األدكار االجتماعيػػة  ،الػػذم يحتػػاج الػػى االرتبػػاط العػػاطفي بػػيف اخبػػاء ك األبنػػاء

، كالنمذجػة،ك المكاقػؼ االجتماعية ،التعمػيـ المباشػر :كتتـ تمؾ األدكار مف خبلؿ جكانب أىميا ،الكالديف
 (.2015)بف عمية،كمف ركاد ىذه النظرية تارككت بارسكف 

 
 :التنشئة االجتماعية لألبناءو األسرة  5.1.1.2

نفسػيا مػف خػبلؿ اسػتخداميا العديػد ك تربيػة الفػرد اجتماعيػا ك تعتبر األسرة المؤسسة المسؤكلة عف تطبيع 
يتمسكاف لو ك تجمع كؿ ما يراه الكالديف ك  ،التي تسمى بتساليب المعاممة الكالديةك مف االساليب المختمفة 

عػػف طريقيػػا يػػتعمـ الطفػػؿ ك  ،(1999)غريػػب،.فػػي تعامميمػػا مػػع ابنػػائيـ فػػي المكاقػػؼ الحياتيػػة المختمفػػة
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يمػػتص قػػيـ مجتمعػػو ك فيكتسػػب انسػػانيتو  ،أنمػػاط السػػمكؾ المقبكلػػةك التقاليػػد ك لعػػادات ثقافػػة مجتمعػػو مثػػؿ ا
 (.1993يتحكؿ مف كائف بيكلكجي الى كائف اجتماعي )عيسكم،ك يمثميا ك يخضع ليا ك 
 
 

 (33:2006،اف اىمية األسرة في تنشئة االبناء تنبع مف )خميؿ
الذم يتـ فيو باككرة االتصاؿ االجتمػاعي الػذم ما تستمؿ عميو أفراد ىي المكاف األكؿ ك أف األسرة   .1

 .يمارسو الطفؿ في بداية سنكات حياتو الذم ينعكس عمى نمكه االجتماعي فيما بعد
العػػادات تمػػر بعمميػػة تنسػػيقية مػػف خػػبلؿ اخبػػاء متخػػذه طريقيػػا إلػػى ك االتجاىػػات ك التقاليػػد ك إف القػػيـ  .2

 .بؿ عبكرىا لمطفؿتنقي القيـ قك تصفي   Filterاألبناء بصكرة مصفاه 
ال تسػػتطيع أم ك مػػا بعػػدىا بقميػػؿ( لمتربيػػة المقصػػكدة ك المكػػاف الكحيػػد فػػي مرحمػػة الميػػد ) رة ىػػيسػػاأل .3

 .تكسبو بدابات ميارات التعبيرك فيي تعمـ الطفؿ المغة  ،ككالة أخرل تقريبا القياـ بدكرىا
 .البلزمة لمحياة في المجتمعاالتجاىات ك األسرة ىي المكاف الذم يزكد األطفاؿ ببذكر العكاطؼ  .4
 .األسرة ىي اكؿ مكصؿ لثقافة المجتمع إلى الطفؿ .5
بخاصة في ك اثقؿ كزنا مف باقي الككاالت )الكسائط( األخرل المؤثرة عمى الطفؿ ك االسرة اكثر دكما  .6

   .حتى المعمميفك األقراف ك األقارب ك كاكثر أىمية في تتثيرىا مف تتثير الجيراف  ،مرحمة الطفكلة
 أطكؿ زمنيا مف الجيات األخرل المتفاعمة مع الطفؿ.ك الطفؿ مكثفا ك إف التفاعؿ بيف االسرة  .7
االسػػرة ىػػي الجماعػػة المرجعيػػة التػػي يعتمػػد عمييػػا الطفػػؿ عنػػد تقييمػػو لسػػمككو فػػي مرحمػػة االعتمػػاد  . 8

 .الرقابة الذاتيةك عمى النفس 
تكػػػكيف شخصػػػيتو فػػػي ك ال تسػػػتطيع أم مؤسسػػػة أخػػػرل أف تسػػػد مكػػػاف األسػػػرة فػػػي عمميػػػة تنشػػػئة الطفػػػؿ 

 كنجد اف تحقيؽ الصحة النفسػية لمفػرد يجػب اف ينبػع مػف خػبلؿ طفكلػة نمػت فػي جػك اتجاىيف متماثميف 
 (.2002الطمتنينة )الشكربجي،ك القدكة الحسنة ك الحناف ك أسرم مميء بالحب 

الحريػػة ك الحػػب ك االنتمػػاء ك إلشػػباع حاجػػات الطفػػؿ النفسػػية كحاجتػػو لؤلمػػف االسػػرة ىػػي مصػػدر رئيسػػي 
لكػػي ك  ،االخػػراجك النػػـك ك الراحػػة ك الشػػراب ك البيكلكجيػػة مثػػؿ حاجتػػو لمطعػػاـ ك   ،االسػػتقبلؿك التقػػدير ك الثنػػاء ك 

 ألنيػػػا تقػػػـك بإشػػػباع ،الطمتنينػػػةك األمػػػف ك تصػػػبح االسػػػرة مصػػػدرا لمرضػػػا  ،يكػػػكف المنػػػاخ األسػػػرم صػػػحي
ذلػػػؾ ك  ،اىميتيػػػا لكػػػؿ مرحمػػػة نمائيػػػةك حسػػػب اكلكيػػػات الحاجػػػات ك حاجػػػات الطفػػػؿ باعتػػػداؿ دكف اسػػػراؼ 

 :(2006)خميؿ، لسببيف



 

2. 

 .اذ يصؿ الطفؿ الى اشباع معظـ حاجاتو مف خبلليا ،أنيا مصدر خبرات الرضا :األكؿ
 االسرة لمطفؿ.ىذا ما يجب أف تكفره ك االتصاؿ في الحياة ك انيا المظير األكؿ لبلستقرار  :ثانيا
 

 :اساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا األبناء 6.1.1.2

المعرفيػػة التػػي انتظمػػت ك االدراكيػػة ك االنفعاليػػة ك تتكػػكف أسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة مػػف العمميػػات الدافعيػػة 
 ،بصػػكرة دائمػػة لتعمػػؿ كمكجػػو ألسػػاليب الكالػػديف فػػي معاممػػة الطفػػؿ فػػي المكاقػػؼ اليكميػػة التػػي تجمعيػػـ

االجتمػاعي بمػا ك  ،النفسػيك التػي مػف خبلليػا يػتـ النمك ى اعتبار انيا كسػيمة اخبػاء لمتعامػؿ مػع الطفػؿ عم
إال أف ىػػػذا  ،األىػػػداؼ التػػػي تطبػػػع أم أسػػػرة فػػػي مجتمػػػع مػػػاك المعػػػايير ك يتضػػػمنو ذلػػػؾ مػػػف تمثمػػػو لمقػػػيـ 

محبػػذة تتضػػمف ك منيػػا اسػػاليب سػػكية ك  ،آثارىػػا فػػي تنشػػئة األبنػػاءك  ،االسػػاليب تتبػػايف مػػف حيػػث نكعيتيػػا
مف ثـ االسػتجابة ك الثقة ك تشعر الطفؿ باالرتياح  ،االىتماـك الثقة ك القبكؿ ك تفاعؿ لجكانب مشبعة بالحب 

منيػػا أسػػاليب ك  ،يثػػؽ بيػػـك يتقبػػؿ اخخػػريف ك  ،الطفػػؿ كشػػخص يحػػب غيػػرهك بالتػػالي ينمك بطريقػػة ايجابيػػة 
االىمػػاؿ ممػػا يػػؤدم بالطفػػؿ الػػى ك التفرقػػة ك الحمايػػة الزائػػدة ك التػػدليؿ ك  القسػػكة ك التسػػمط ك سػػمبية كػػالرفض 

محاكلػة ك الجنػاح ك الذم ينعكس عمى سػمككو فػي شػكؿ اسػتجابات سػمبية كالعػدكاف ك  ،االضطراب النفسي
غيرىػػا مػػف االضػػطرابات التػػي تػػؤثر سػػمبا عمػػى نمػػكه ك التبػػكؿ الػػبلإرادم ك السػػرقة ك الكػػذب ك جػػذب االنتبػػاه 

 (2005راحؿ )زىراف، ما يميو مف مك صحتو النفسية في ىذه المرحمة ك 
 

حيػػث يجػػد الطفػػؿ نفسػػو  ،اف االخػػتبلؼ فػػي اسػػمكب المعاممػػة بػػيف الكالػػديف لػػو أثػػر عمػػى سػػمكؾ الطفػػؿ
مػػف ىنػػا تنشػػت لديػػو العديػػد مػػف المشػػاكؿ ك اييمػػا ينفػػذ ؟ ك محتػػارا أيختػػار رأم األـ اـ يختػػار رأم األب ؟ 

 (.2015لطفؿ )بف عمية،الحيرة التي يقع بيا اك التناقض ك السمككية بسبب ىذا االختبلؼ 
تنكع االساليب في المعاممة الكالدية فإف ىذا البحث ركز  عمى خمسػة أسػاليب  حسػب ك رغـ اختبلؼ ك  

(  المسػػػتخدـ فػػػي ىػػػذه 2004 ،مقيػػػاس أسػػػاليب المعاممػػػة الكالديػػػة لمػػػدكتكر محمػػػد النػػػكبي )محمػػػد عمػػػي
ىي مكضحة كمػا ك أساليب معاممة سمبية ك التي تقسـ الى خمسة ابعاد أساليب معاممة إيجابية ك  ،الدراسة

 : يمي
 اإلىماؿ \الرعاية  -2  الرفض\التقبؿ  -1
 التسمطية  \الديمقراطية  -5  التفرقة  \المساكاة  -4  القسكة  \التسامح  -3
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 :أساليب المعاممة الوالدية االيجابية والسمبية 7.1.1.2

عػدـ ممارسػة االسػاليب المعبػرة ك  ،التربكيةيقصد بيا ممارسة األساليب السكية مف كجية نظر الحقائؽ ك 
قػػد بينػػت جميػػع الدراسػػات بشػػتف عبلقػػة الطفػػؿ بكالديػػو ارتبػػاط اتجػػاه السػػكء ك  ،عػػف االتجاىػػات السػػمبية
ضػبط الػذات ك العبلقػة الجيػدة مػع اخخػريف ك االبداع ك القدرة عمى تحمؿ المسؤكلية ك ايجابيا بالثقة بالنفس 

تصػػكراتيـ ك اتػػزانيـ االنفعػػالي ك تػػبط ىػػذا األسػػمكب بنضػػ  اخبػػاء مػػف جيػػة اخػػرل ار ك  ،االرتبػػاط اخمػػفك 
كاضػػحة قػػادركف ك قكاعػد محػػدكدة ك كمػػا اف االبػػاء ىنػا يمتمكػػكف قيمػػا  ،حاجػاتيـك العمميػة لمفيػػكـ الطفكلػػة 
يشػػػجعكنو عمػػى ذلػػػؾ مػػع احترامػػػو ك ييتمػػكف بتنميػػػة االسػػتقبلؿ الػػػذاتي لمطفػػؿ ك  ،عمػػى ايصػػاليا ألبنػػػائيـ

 (.2000 ،)كتاني مساعدتو عند طمب العكفك االستمتاع بصحبتو ك 
 ،نمكذجػا مقترحػا بعػد اف قػاـ بعػدد مػف الدراسػات العمميػة 1964فػي سػنة ( Bekerاقترح العالـ بيكػر )

ينػتظـ فييػا سػمكؾ الكالػديف تتمثػؿ  افترض فيو أساليب المعاممة الكالديػة لؤلبنػاء معتمػدا عمػى ثبلثػة أبعػاد
 (.2010، )االندماج، القمؽ، الحياد اليادئ( )الشيخ،(لتسامحا،في )الدؼء،العداء(، ك)التشدد
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( عػػػف Bukatko & Deahler ,1992كمػػػا كردت فػػػي دراسػػػة ) 1973قػػػد تكصػػػمت بكمرينػػػد ك 
( في دراستيا بتف اساليب السكاء تميز اخباء المكثػكؽ بيػـ فيػـ يسػتعممكف الثػكاب اكثػر 2008)البمييي،

يزكدكنيا بالشػرح لمسػاعدة الطفػؿ عمػى فيػـ اسػاليب التخاطػب ك  ،ينقمكف تكقعاتيـ بكضكحك  ،مف العقاب
قػد أكػد ك  ،التقبؿك فالدكر ىذا مف قبؿ الكالديف يتصؼ بالمساعدة  ،لحكاريشجعكنو عمى اك يستمعكف لو ك 

يػػؤدم الػػى الشػػعكر ك ( إلػػى اىميػػة تقبػػؿ اخبػػاء لمطفػػؿ فيHetherington & park,1983كػػؿ مػػف )
فػي دراسػة أخػرل تتبػيف أف اخبػاء األكثػر مػيبل ك  ،يسػاعد عمػى الػتعمـك القدرة عمػى ضػبط الػنفس ك باألمف 

بينمػػػا اخبػػػاء األكثػػػر مػػػيبل لمسػػػمبية فػػػي تػػػربيتيـ  ،ـ يتصػػػفكف بالمركنػػػة مػػػع ابنػػػائيـلئليجابيػػػة فػػػي تػػػربيتي
 ،،(1990 ،طاىرك الممكية عف )عبد السبلـ ك األبكة ك الفرؽ كبير بيف األمكمة ك  ،يتصفكف بممكية ابنائيـ

يـ تمكػن ،اعطػائيـ جميػع متطمبػات اكتسػاب الخبػرةك كما اف اتجاىات اخباء المكجبة في تنشػئة األطفػاؿ 
 (.1984،مف االعتماد عمى انفسيـ في مراحؿ تطكرىـ )المحسيرم

 
ليسػت اال انعكاسػا لمػا تعرضػكا  ،الجدير بالذكر بتف االسػاليب التػي يمارسػيا االبػاء فػي معاممػة ابنػائيـك 

األميػات الػذيف يمارسػكف مػع اطفػاليـ نػكع المعاممػة ك فيناؾ نكعػا مػف اخبػاء  ،مف معاممة خبلؿ تنشتتيـ
 (.Hetherington, 1978كانكا يتمقكنيا اثناء مراحؿ طفكلتيـ )التي 

 
كما جاءت  ،التي تـ تناكليا في ىذه الدراسة (نقيضيا )السمبيةك مف اساليب المعاممة الكالدية االيجابية ك 

 :(2004 ،مقياس أساليب المعاممة الكالدية )محمد عمي
شػعكر الطفػؿ بػتف كالديػو يتقببلنػو ذاتيػا يقصػد بػذلؾ ك : Acceptance/ Refuseالرفض  \التقبل  -

 ،يفكػراف فػػي عمػؿ مػا يفرحػػوك  ،يعتبرانػو صػػديقا ليمػاك  ،يشػػعراف باالرتيػاح عنػد تكاجػػده معيمػاك  ،كمػا ىػك
عمى النقيض فإف الرفض يعني شعكر الطفػؿ بتنػو غيػر مرغػكب فيػو ك  ،يقفاف معو عندما يحتاج الييماك 

 ،يبتعػداف عنػوك يعتبرانو غريبا عنيما ك يكرراف الشككل منو ك  ،أنيما يثيراف المشاكؿ معوك مف قبؿ كالديو 
 .ال يتقببلف أخطاءه البسيطةك 
 
يقصػد بالرعايػة شػعكر الطفػؿ بػتف كالديػو يقمقػاف عميػو  : Care/ Negligenceاإلىمـال  \الرعايـة -

السػػيككلكجي لػػو بتػػكفير ك كمػػا يحرصػػاف عمػػى تحقيػػؽ االشػػباع البيكلػػكجي  ،عنػػدما يعممػػاف مكػػاف تكاجػػده
شػػعاره بػػاألمف ك الممػػبس ك المتكػػؿ  انيمػػا يحثانػػو عمػػى بػػذؿ المزيػػد مػػف الجيػػد لتحقيػػؽ ك  ،الػػدؼءك الحنػػاف ك ا 
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ثابتػو عمػى ذلػؾ ك  ،حياتػوك التفكؽ في دراسػتو ك النجاح  كػذلؾ الحػرص عمػى ممارسػتو لمسػمكؾ المرغػكب ك ا 
ثابتو عمى المكاقؼ السمككية المرضيةك  ،فيو  .آمالوك مشاركتو آالمو ك  ،فيزه دائماالعمؿ عمى تحك  ،ا 
 
أنيمػػا ال يحاسػػبانو عمػػى ك عمػػى النقػػيض فػػإف اإلىمػػاؿ يتمثػػؿ فػػي شػػعكر الطفػػؿ بػػتف كالديػػو يتجاىبلنػػو ك 

ييمػػبلف رعايتػػو بػػدنيا عنػػد احتياجػػو لممتكػػؿ ك  ،ال ييتمػػاف بمشػػاكموك  ،ينسػػياف مػػا يطمبػػو منيمػػاك  ،أخطائػػو
  .مف ثـ يشعرانو بتف ليس لو قيمةك في أداء آخر ك معنكيا عند نجاحو في المدرسة أك الممبس ك أ
 
يعنػي شػعكر الطفػؿ بػاف كالديػو يحيطانػو بالتكجيػو ك  :Tolerance / Cruelty القسوة \التسامح -3

الحصػػكؿ عمػػى درجػػات منخفضػػة فػػي االمتحػػاف ك عنػػدما يخطػػ  خطػػت بسػػيطا كػػالرجكع لممنػػزؿ متػػتخرا أ
رشاده لؤلساليب ك ينجحاف لتصحيح أخطائو ك  دكف االسػتعانة بالعقػاب ككسػيمة  ،السمككيو المرغكب فييػاا 

كمػا  ،مع بث الثقة في نفسو ،تصحيح اخطاءه دكف قسكةك تقبمو عمى عيكبو ك فاحتراـ رأم الطفؿ  ،لذلؾ
ارتبطت ايجابيا بالقدرة ك  ،انو االسمكب الذم يسمح لمطفؿ بالمشاركة في اتخاذ القرارات المتعمقة بحياتيـ

التػػي تعتبػػر ك األصػػالة ك المركنػػة ك كمػػا اف التسػػامح يفسػػح المجػػاؿ أمػػاـ الطبلقػػة  ،داعيعمػػى التفكيػػر االبػػ
 ،لػػػوك كمػػػا تعمػػػؿ عمػػػى تشػػػجيع الطفػػػؿ لتحقيػػػؽ رغباتػػػو بالشػػػكؿ الػػػذم يحم  ،االسػػػاس لمتفكيػػػر االبػػػداعي

إف ضػبط سػمكؾ الطفػؿ  ،العقػابك عدـ الحـز فػي تطبيػؽ منظكمػة الثػكاب ك االستجابة المستمرة لمطالبو ك 
حيػث  ،فاخباء المتساىمكف يعرقمكف إحسػاس الطفػؿ باألمػاف ،في اتجاه ايجابيك يعتبر شرطا اساسيا لمنم

 ،ألف الرضكخ المستمر لمطالب الطفؿ قد يعكػس ضػعؼ اخبػاء ،ال يبعث االفراد في التساىؿ الى الثقة
عمػػى النقػػيض فػػإف القسػػكة ك  ،(1991عػػدـ قػػدرتيـ عمػػى حمايتػػو )ككلمػػاف،ك ىػػذا يشػػعره بضػػعؼ كالديػػو ك 

ييرعػػاف ك  ،بػػدكف سػػببك يكبخانػػو بسػػبب اك يسػػخراف منػػو ك تعنػػي شػػعكر الطفػػؿ بػػتف كالديػػو يسػػتيزئاف بػػو 
كػذلؾ ك  –الحرماف _أم كؿ ما يؤدم إلثارة األلـ الجسمي ك التيديد أك الستخداـ العقاب البدني بالضرب ا

تكجيػو إشػارات نابيػة ك عميػو عنػدما يكػكف مريضػا أ عػدـ السػؤاؿك السػخرية ك استخداـ المـ النفسي بػالتكبيخ 
 .لو
 
 :Equality \ Discriminationالتفرقة  \المساواة  -4

–بػيف أخكتػػو ك عػدـ اخػػتبلؼ المعاممػة مػػف قبػؿ كالديػو بينػػو ك يشػار لممسػاكاة بتنيػػا شػعكر الطفػػؿ باتسػاؽ 
جميعػػػا عنػػػد اتيػػػانيـ السػػػمكؾ غيػػػر  بػػػالحرص عمػػػى معاقبػػػة االبنػػػاء –حريػػػة ك اىتمامػػػا ك تشػػػجيعا ك تػػدعيما 
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حضػار حاجػاتيـ الدراسػية جميعػاك كذلؾ تػكخي العدالػة فػي تكزيػع ك  ،المرغكب فيو عمػى النقػيض فػإف ك  ،ا 
بتمييػزىـ عميػو باالنحيػاز ليػـ عنػد تشػاجره ك  ،التفرقة تشير لشعكر الطفؿ بتفضيؿ الكالػديف ألخكتػو عميػو

مػدادىـ بػالحمكل ك  ،عطائيـ مصركفا اكثر منػوا  ك  ،االىتماـ بدراستيـ أكثر منوك  ،مع كاحد منيـ اليػدايا ك ا 
 .(2018)المقاطي،المعب دكنو ك المبلبس الجديدة ك 
 

ضعؼ في مستكل التػرابط بػيف ك المساكاة بيف االبناء يسبب ليـ ألما نفسيا شديدا ك إف عدـ تكخى العدؿ 
ألف لجػكء  ،االحتػراـ المتبػادؿك الحػب ك البغضػاء بػدال مػف العطػؼ ك الحقػد ك ينشر الغيرة ك  ،اعضاء االسرة

كضػػع مبػػررات ك تقػػريبيـ الػػييـ كفػػؽ الرؤيػػة الغيػػر سػػكية ك الكالػػديف لمػػنح امتيػػازات معينػػة لػػبعض أبنػػائيـ 
ينت  عنو ابناء انانيكف حاقدكف  ،غيرىا إلخفاء اخطاء تعامميـ السيءك االنثى ك الذكر ك الصغير اك لمكبير 

 (.96:1996 ،)قناكم .ال يراعكف مشاعر بعضيـ بعضا
 
 :Democracy / Authority التسمطية  \الديمقراطية  -5
االعتمػػاد عمػػى ك الحريػػة ك يرمػػز لمديمقراطيػػة بإحسػػاس الطفػػؿ بػػتف كالديػػو يعطيانػػو نكعػػا مػػف االسػػتقبللية ك 

 ،ترؾ حرية اختياره ألصدقائو في الحػدكد المسػمكح بيػاك  ،الذات مف خبلؿ أخذ رأيو عند اختيار مبلبسو
شػػعاره بكجػػكد مبػػدأ األخػػذ ك مناقشػػتو لعػػبلج اخطائػػو ك السػػماح لػػو بزيػػارة أصػػدقائو ك  ،أفكػػارهك احتػػراـ آراءه ك  ا 
بنما عمى النقيض فإف التسمطية تدؿ عمى إحساس  ،حرية الرأم كفقا لمضكابط األسرية السكيةك العطاء ك 

كتكػرار منعػو  ،بدكف سببك الجمكد أماـ رغباتو بسبب ك الطفؿ بتف كالديو يضيقاف الخناؽ عميو بالتعنت 
رفضػػػيـ ك  ،نػػػكاىييـك حرصػػػيـ عمػػػى طاعتػػػو العميػػػاء ألكامػػػرىـ ك  ،قميبلك لػػػك التنػػػزه  ك مػػػف الخػػػركج لمعػػػب أ

ف جانبو الصكاب ك المستمر لكؿ ما يفعمو الطفؿ حتى   .كبح إرادتوك ا 
 

 :التنمر 2.1.2

  :مقدمة 1.2.1.2

الجسػػدم ك العنػػؼ النفسػػي ذلػػؾ باعتبػػاره شػػكبل مػػف اشػػكاؿ ك حظػػي مكضػػكع التنمػػر مػػؤخرا اىتمامػػا كبيػػرا 
خاصة بيف طبلب المدارس أصبحت تتخػذ أبعػادا أكبػر يػـك  ،نظرا النتشار العنؼ بيف الطبلب بشكميوك 

فاإلساءات المفظية كالتيميش كاالستقكاء البدني كالترىيب اإللكتركني، كميػا أشػكاؿ مػف اإليػذاء  ،بعد يكـ
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كيكػػكف ليػػذا اإليػػذاء أثػػر نفسػػي عمػػى الطفػػؿ يمتػػد لمراحػػؿ متقدمػػة مػػف العمػػر، كقػػد  ،يطمػػؽ عمييػػا التنمػػر
 يقػػػكد إلػػػى االنتحػػػار فػػػي بعػػػض األحيػػػاف كمػػػا يؤكػػػد بػػػاحثكفك يتسػػػبب فػػػي اإلصػػػابة بػػػتمراض مزمنػػػة، أ

 (.2014،)محمد
 

 مفيوم التنمر: 2.2.1.2

عمػػـ الػػنفس ك يػػات التربيػػة ( المسػػتخدـ فػػي أدبLionshipاالستئسػػاد )ك (  أBullyingإف مصػػطمح التنمػػر )
( الذم يستخدـ فيو Violenceمصطمح يختمؼ عف مصطمح العنؼ )ك ى ،العامميف في المجاؿ التربكمك 

أخػػؼ مػػف العنػػؼ مػػف حيػػث الممارسػػة  كأمػػا التنمػػر فيػػ ،باسػػتخداـ السػػبلحك الكعيػػد بكػػؿ انكاعػػو ك التيديػػد 
السػػيطرة ك يشػتمؿ عمػػى جانػب استعراضػي مػف القػكة ك عنفػا لفظيػا كبيػرا ك يتضػمف عنفػا جسػديا خفيفػػا  كفيػ
يمكػف ك  ،ىذا السمكؾ مكجكد بيف الطبلب في جميع المراحػؿ التعميميػةك  ،الرغبة في التحكـ في اخخريفك 

 (.2010،اف يتطكر الى العنؼ بمعناه الشامؿ )بطرس
 

فػي  1978سػنة  ىذا كاف فػيك يعد اكليس اكؿ مف عرؼ التنمر تعريفا عمميا مبنيا عمى تجارب بحثية  
إلى افعاؿ سػمبية مػف جانػب  ،عمى مدار الكقتك حيث عرفو بتنو تعرض شخص بشكؿ متكرر  ،النركي 
زعػػاج راحػػة ك يعػػرؼ العمػػؿ السػػمبي بتنػػو  تعمػػد شػػخص إصػػابة اك أكثػػر مػػف األشػػخاص اخخػػريف ك كاحػػد ا ا 

بطرائػػػػػػػػػؽ أخػػػػػػػػػرل  ك مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػبلؿ الكممػػػػػػػػػات أك ا ،مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػبلؿ االتصػػػػػػػػػاؿ الجسػػػػػػػػػدم ،شػػػػػػػػػخص آخػػػػػػػػػر
(Olweus,1993 فيعػد التنمػر شػكؿ مػف اشػكاؿ العنػػؼ الشػائعة جػدا بػيف األطفػاؿ ،) مػػف ك  ،المػراىقيفك

 عاطفيا.ك لفظيا أك الممكف أف يككف جسديا أ
القضاة بتف ما يميز التنمػر عػف غيػره مػف السػمككيات العدكانيػة بصػفات منيػا بتنػو ك ذكر صبحييف ك كما 

مػف الصػعب عمػى المتنمػركف أف يتعممػكا ميػارات ك  ،ـالضحايا ال أحد يػدافع عػنيك متكرر ك سمكؾ مكجع 
التنمػػػر يختمػػػؼ عػػػف ك  ،الضػػػحايا فػػػي مكاقػػػؼ غيػػػر متكازنػػػةك المتنمػػػركف ك  ،سػػػمككيات اجتماعيػػػة جديػػػدةك 

مريحػػة لآلخػر )المتنمػػر( ك أنػػو فػي التنمػػر ىنػاؾ مشػػاعر مؤلمػة لشػػخص )الضػحية(  كالنػػزاع ىػك العػدكاف 
كلكف في التنمر ىي غير متكازنة فيػي بػيف طػرؼ  ،بة مف ذلؾقريك العدكاف أك القكة متساكية في النزاع أك 

 (.2013 ،القضاةك مف ىنا تتتي الحاجة الماسة لتدخؿ الكبار )صبحييف ك  ،آخر ضعيؼك قكم 
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يحػػػدث التنمػػػر فػػػي ك  ،يعػػػرؼ التنمػػػر المدرسػػػي بتنػػػو شػػػكبل مػػػف أشػػػكاؿ العنػػػؼ يمحػػػؽ الضػػػرر بػػػاخخريف
مجمكعػة مػف طػبلب قػكتيـ فػي ايػذاء األفػراد ك عندما يستخدـ طالب أ ،أثناء األنشطة المختمفةك المدرسة أ

العمػر الزمنػي األكبػر مػف العمػر الزمنػي ك يككف اساس قكة المتنمر القػكة الجسػدية اك  ،مجمكعات أخرلك أ
اف ىنػػاؾ رابطػػة تحمػػييـ ك أ ،الميػػارات التكنكلكجيػػةك أ  ،المسػػتكل االجتمػػاعيك الحالػػة الماديػػة اك أ ،لمضػػحايا

 (.2012)خكخ،مثؿ األسرة 
 
( كضعت تعريفا كافيػا لمتنمػر عمػى انػو " 2012مع كجكد العديد مف التعريفات لمتنمر اال أف د. خكخ )ك 

بيػدؼ ايقاعػة جبػرا  ،الضػرر بػتخر )ضػحية(ك قصد متعمد إليقػاع األذل ك سمكؾ تسبقو نيو مبيتو ك فعؿ أ
جنسػػية ك  (غيػػر لفظيػػةك أ –جسػػمية )لفظيػػة ك يػػنجـ عنيػػا أضػػرار نفسػػية  ،فػػي اطػػار عبلقػػة غيػػر متكافئػػة

بيػػذا فػػإف التنمػػر ك  ،الضػػحيةك ىك عمػػى ىػػذا اخخػػر  ،السػػيطرةك بطريقػػة متعمػػدة فػػي مكاقػػؼ تقتضػػي القػػكة 
 :يتضمف خصائص أساسية

 مقصكد، فالمتنمر يتعمد ايذاء شخص ما -
 أم اف المتنمر عادة يستيدؼ ايذاء الضحية لعدة مرات  ،متكرر-
 .القكل أم أف المتنمر يختار الضحية األقؿ منو قكةعادة ما يحتكم عمى عدـ تكازف -
 

 :أنماط التنمر 3.2.1.2

فيػي  ،بمستكيات ايضا مختمفة في شدة االيػذاءك بتنماط متعددة ك يحدث التنمر المدرسي بتشكاؿ مختمفة 
التنمػػر المفظػػي مثػػؿ اطػػبلؽ االلفػػاظ عمػػى ك أ ،الضػػربك الػػدفع ك تشػػتمؿ عمػػى التنمػػر الجسػػدم مثػػؿ االيػػذاء 

اخػتبلؽ ك  ،جمػب أشػخاص إليػذاء شػخص مػاك ا ،التنمر الغيػر مباشػر مثػؿ التجاىػؿك ا ،السخريةك يف اخخر 
 ،(7:2012االستبعاد االجتماعي )خػكخ،ك باإلضافة الى التنمر النفسي الذم يشمؿ التخكيؼ  ،االكاذيب
 :بتقسيـ التنمر ؿ أربعة محاكر أساسية Smith, 2001)كما قاـ )

االسػػػػتبعاد مػػػػف األقػػػػراف ك  ،السػػػػخرية مػػػػف الضػػػػحيةك الشػػػػتائـ ك يشػػػػتمؿ عمػػػػى التيديػػػػد ك  :محػػػػكر انفعػػػػالي-
 .مخزيةك التحدث عف قصص مزيفة ك  ،اإلذالؿك 
األدكات ك سػػرقة الممتمكػات الخاصػػة ك  ،االصػطداـ بالضػحيةك  ،الضػػربك يتضػػمف الػدفع  :محػكر جسػدم-

 .المدرسية
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 .التحرش الجنسي بيـك  ،يشتمؿ عمى التعميقات المخجمة عمى اخخريفك  :محكر جنسي -
السػب لآلخػريف بصػكرة متعمػدة فػي نسػبيـ ك القذؼ ك  ،التمميحاتك يشتمؿ اإليماءات ك  :محكر عنصرم -

 (.مكاناتيـ االجتماعية )الكضع االجتماعيك  ،دياناتيـك 
 

  :( سمكؾ التنمر الى قسميف2005،كما يقسـ )عبد العظيـ
اذ يتضػػمف ىػػذا الشػػكؿ مػػف اشػػكاؿ  ،الضػػحيةك ر سػػمكؾ مباشػػر يقتضػػي مكاجيػػة مباشػػرة بػػيف المتنمػػ :أكال

التحقيػر ك االسػتيزاء أك تيديػده مػف قبيػؿ السػخرية ك التنمر المكاقؼ التي مف خبلليا يتـ مضايقة الضػحية أ
رفػض التعامػؿ معػو ك  ،اىانة مشاعر الضػحيةك جرح ك  ،التعميقات البذيئةك االغاظة ك ا ،التقميؿ مف الشتفك أ
 .البذيئةالتنابز باأللقاب ك  ،مخالطتوك 

الكقكؼ عمى اشكالو مػف ك استنتاجو ك لكف يمكف استقراؤه أك  ،ثانيا:  سمكؾ غير مباشر يصعب مبلحظتو
كتابػػػة التعميقػػػات الشخصػػػية عػػػف الضػػػحية بغػػػرض جعمػػػو منبػػػكذا بػػػيف ك  ،خػػػبلؿ نشػػػر الشػػػائعات الخبيثػػػة

 .النظراتك زمبلئو فضبل عف االيماءات الكقحة 
 
اسػػػتعراض جميػػػع آراء البػػػاحثيف فػػػي ىػػػذا بعػػػد  (2013ضػػػاه القك  ،)صػػػبحييفك (2012تػػػرل )د.خػػػكخ ك 

  :المجاؿ  بتف أشكاؿ التنمر كما يمي
البصؽ عمى اخخريف ك  ،الدفعك  ،يتضمف الضربك مف اكثر اشكاؿ التنمر المعركفة  :التنمر الجسدم-1

تبلؼ ممتمكات الغيرك   شيء.اجباره عمى فعؿ ك أ ،االيقاع ارضاك أ ،المزاح بطريقة مبالغ فيياك  ،ا 
االسػتخفاؼ ك التػكبيخ ك السػخرية ك  ،اطبلؽ اسماء عمى اخخريفك  ،المعفك الشتـ ك السب  :التنمر المفظي-2

  .بالمحيطيف لمتقميؿ مف مكانتيـ
غاظػػة اخخػػريف ك  ،اخافػػة اخخػػريفك  ،نشػػر االشػػاعات ،مثػػؿ جػػرح مشػػاعر اخخػػريف :التنمػػر النفسػػي-3 ا 

 .غيرىاك 
مراقبػػػػة تصػػػػرفات اخخػػػػريف  ،مثػػػػؿ عػػػػزؿ الشػػػػخص عػػػػف مجمكعػػػػة مػػػػف الرفػػػػاؽ :التنمػػػػر االجتمػػػػاعي-4

 .حرماف اخخريف مف مشاركتيـ في االنشطة المختمفةك  ،االستبعاد االجتماعي ،مضايقتيـك 
 اشاعات جنسية.ك أ ،التيديد بالممارسةك ا ،الممس ،استخداـ ألفاظ جنسية :التنمر الجنسي-5
 .اتبلفياك استخداميا أك عدـ ارجاعيا ليـ ك خريف أخذ أشياء اخ :التنمر عمى الممتمكات-6
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الجسػدم مػع ك فػيمكف اف يػرتبط الشػكؿ المفظػي مػع الجسػدم   ،اف االشكاؿ السابقة يمكػف اف تػرتبط معػا
 .غيرىاك االجتماعي أ

حيػث اف  ،السػخريةك االبتػزاز ك كما يمكف إضافة التنمػر االلكتركنػي الػذم يسػتخدمو االفػراد كػتداة لمتيديػد 
التميفػػػكف المحمػػػكؿ تجعػػػؿ مػػػف سػػػمكؾ التنمػػػر أكثػػػر تطػػػكرا كنشػػػر ك تصػػػاؿ الحديثػػػة كاإلنترنػػػت كسػػػائؿ اال

  .ارساؿ رسائؿ الكتركنية تيديديةك ا ،الشائعات عبر االنترنت
 

 :تصنيف األفراد المشتركون في التنمر 4.2.1.2

 :تـ تصنيؼ األفراد المشترككف في سمكؾ التنمر الى ثبلث فئات
الى خصائص المتنمركف بتنيـ مييمنكف عمى اخخركف  D. Olweus  أشار :Bulliesالمتنمرون .1
أف الرغبػػػة فػػػي القػػػكة ىػػػي السػػػبب فػػػي سػػػمكؾ ك  ،لكػػػنيـ كدكدكف مػػػع اصػػػدقائيـك يحبػػػكف السػػػيطرة بػػػالقكة ك 

األفػبلـ التػي تصػكر ك المؤسسػات االعبلميػة ك الشػائعات ك ىذه الرغبة تعززت مػف خػبلؿ األفكػار ك  ،التنمر
قمػة العطػؼ ك  ،حدة المػزاجك  ،لدييـ أفكار العقبلنيةك مف سماتيـ القسكة ك  ،مياراتو العاليةك قدرات البطؿ 
لػػدل ك  ،يشػػاىدكف نمػػاذج سػػمككية مػػف قبػػؿ أفػػراد األسػػرةك  ،يعػػانكف مػػف مشػػكبلت عائميػػةك  ،عمػػى اخخػػريف

 (.2013،القضاةك التصرؼ دكف تفكير )الصبحييف ك البعض منيـ اندفاع قيرم 
ربمػا اكثػر شػيرة مػف الضػحية سػكاء عمػى المسػتكل االجتمػاعي ك  ،اضػخـك ر أكبػر عادة ما يككف المتنمػك 
يسػػتمر سػػمككو ك بػػؿ  ،يتمػػذذ بػػردكد فعػػؿ الضػػحيةك األلػػـ لمضػػحية ك يعمـ أنػػو يسػػبب القيػػر ك ىػػك  ،األسػػرمك 

 (2011)الخطيب،.العدكاني بؿ كيزداد ليشعره بالقكة
عاطفيػػا عػػػف طريػػؽ عػػػدـ الػػدفاع عػػػف ك ىػػػـ الػػذيف يكػػػافئكف المتنمػػريف ماديػػػا اك  :Victims. الضــحايا 2

ال ينضمكف الى ك ال يستخدمكف المرح  ،مياراتيـ االجتماعية قميمةك  ،يذعنكف لطمبات المتنمريفك  ،أنفسيـ
يمتػػػازكف بسػػػمات شخصػػػية مػػػف اىميػػػا ك  ،يغيبػػػكف عػػػف المدرسػػػةك يتفػػػادكف بعػػػض األمػػػاكف ك  ،جماعػػػات

قمػػؽ ك لػػدييـ خػػكؼ  ،فػػي تقػػدير الػػذات انخفػػاض ،سػػرعة البكػػاء ،شػػدة الحساسػػية ،سػػمككيات غيػػر ناضػػجة
يظيػػػػػركف الحػػػػػذر  ،يفشػػػػػمكف فػػػػػي ايجػػػػػاد األصػػػػػدقاءك  ،كاضػػػػػحيف، يفتقػػػػػركف الػػػػػى الميػػػػػارات االجتماعيػػػػػة

ينظػػػركف الػػػى انفسػػػيـ عمػػػى انيػػػـ غيػػػر مرغػػػكب بيػػػـ.  ،يظيػػػركف اليػػػدكء أكثػػػر مػػػف غيػػػرىـك  ،كالخضػػػكع
 (.2013،القضاةك )الصبحييف 
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 :صنفيف( الضحايا الى 2011يصنؼ الخطيب )ك 
ىػـ ضػعفاء جسػديا ك  ،ىـ الضػحايا الػذيف يتجنبػكف المكاجيػةك  :Passive victims ضحايا سمبيون-
 .ينسحبكف بيدكءك كال يدافعكف اف انفسيـ  ،ال يشكمكف أم تيديدك 
يقطعكف عميػو ممارسػتو ك ىؤالء يكاجيكف المتنمر بالعدكانية  :Reactive victimsضحايا النشطون-
فيـ يعكضكف ضعفيـ بالتنمر عمػى  ،ىـ يعادكف أطفاؿ آخريف مف غير المتنمريفك  ،يردكف اليو األذلك 

 .ينجحكف في ذلؾك اضعؼ منيـ ك يحكلكف غضبيـ عمى اطفاؿ أصغر ك  ،غيرىـ
لػدييـ شػعكر بالػذنب بسػبب فشػميـ ك ىػـ الػذيف يشػاىدكف كال يشػترككف ك  :Bystanders.المتفرجون 3

يشػعركف ك  ،احتػراـ لمػذاتك لػدييـ قمػة ثقػة ك ف اخخػريف ف يطكركف مشاعر بػتنيـ أقػؿ قػكة مػك  ،في التدخؿ
 (.2013،القضاةك )صبحييف .بتنيـ سيككنكف بتماف بعدـ تدخميـ

 
 :أسباب التنمر 5.2.1.2

حصرىا ك  ،( بعد اف تمت مراجعة العديد مف األدبيات التي تعنى بالتنمر2013القضاة )ك يرل صبحييف 
 :باألسباب التالية

نتيجػة قمػة إدراؾ بػتف ك ا ،فيمكف اف يكػكف سػمكؾ التنمػر سػمكؾ فػرد يشػعر بالممػؿ :أوال: أسباب شخصية
 .كقكعيـ كضحايا لمتنمر مسبقاك ا ،ىذا السمكؾ خاط 

 ،ضغكطوك يتكلد ىذا السمكؾ بسبب التفريغ الذم يحدث لدل الطفؿ نتيجة لتكتره  :ثانيا:  أسباب نفسية
ميكلػػو ك عػػدـ االىتمػػاـ بقدراتػػو ك  ،القػػدرة عمػػى االنجػػازعػػدـ ك أ ،التػػي تنػػت  بسػػبب عػػدة امػػكر منيػػا االىمػػاؿ

 .فإف ذلؾ يكلد قمقا داخمو الذم يدفعو الى ممارسة سمكؾ التنمر ،احتياجاتوك 
المجتمػع ك ىي االسباب التػي تشػمؿ جميػع الظػركؼ المحيطػة بػالفرد )االسػرة ك   :ثالثا: أسباب اجتماعية

 ،الخبلفػػػػات بػػػػيف الكالػػػػديفك المشػػػػاكؿ  ،قػػػػراف(األصػػػػدقاء )اال ،المدرسػػػػة ،مػػػػف ظػػػػركؼ السػػػػكف ،(المحػػػػيط
محاكػػػاة سػػػمككيات المشػػػاىير ك تقميػػػد ك االعػػػبلـ الػػػذم يػػػؤثر بػػػاألفراد سػػػكاء تقمػػػص شخصػػػيات أك  ،الطػػػبلؽ

 .مثبل
 ،الرفػاؽ فػي المدرسػةك  ،ىي كؿ األسباب التي تشمؿ السياسػة التربكيػة المدرسػةك  رابعا: أسباب مدرسية:

التػػي تػػدخؿ بيػػا ايضػػا ك المدرسػػة ك ضػػعؼ العبلقػػة بػػيف األىػػؿ ك  ،المعممػػيفالممارسػػات الخاطئػػة مػػف قبػػؿ ك 
 .كميا تمعب دكرا في إظيار سمكؾ التنمر لدل األفراد ،العكامؿ األسرية



 

3. 

ىػػي مجمكعػػة األسػػاليب التػػي تسػػتخدـ فػػي تنشػػئة األفػػراد اجتماعيػػا مػػف قبػػؿ ك  :خامســا: أســباب أســرية
كػذلؾ اسػتخداـ اسػمكب العقػاب ك التضػارب فػي ىػذه االسػاليب ك اف التنػكع ك  ،كذلؾ افراد األسػرةك  ،الكالديف

عرضػو ك ممػا يػؤدم الػى جعػؿ األبنػاء متنمػريف ا ،اسمكب الحماية الزائػد ،النبذك القمع ك  ،المفظيك الجسدم 
 .لمتنمر

 
ابنائيا اكثر  ،األقؿ تنظيماك االسر األكثر تعقيدا ك كما الجدير بالذكر بيذا الخصكص أف االسر المفككة 

انيـ سكاء كانكا متنريف اـ ضحايا فإنػو ك  ،عرضة ليككنكا ضحايا التنمرك مارسة سمكؾ التنمر أعرضة لم
 .الجنكحك اذا ما تطكرت فإنيا تصؿ الى االضطراب ا

 
  :النظريات التي فسرت التنمر 6.2.1.2

تفسػػر ىػػذه النظريػػة  سػػمكؾ المتنمػػر بتنػػو نتػػاج لمتنػػاقض  :Psychoanalysisالنظريــة التحميميــة  .1
 ،التصدم ليـ كي ال ينجحكاك عقابيـ ك تحقيؽ المذة عف طريؽ تعذيب اخخريف ك المكت ك بيف دافع الحياة 

سارة تػرتبط بػتلـ ك يؤكد التحميميكف القدامى أف الطفؿ في فترة الرضاعة يككف قد اكتسب خبرات مؤلمة اك 
أحيانػػا تفشػػؿ ك  ،تسػػعى لمظيػػكر فػػي أيػػة مناسػػبةك تظػػؿ ىػػذه الخبػػرات تمػػح ك  ،تػػوتخػػزف فػػي ذاكر  ،تمييػػزك أ

عنػػدما ك  ،الضػػعؼ الجسػػميك المقاكمػػات الشخصػػية فػػي إخفػػاء ىػػذه الخبػػرات بسػػبب القصػػكر البيكلػػكجي 
أمػػا عػػف كجيػػة نظػػر  ،تنمػػرك اعتػػداء أك يػػتتي اليػػـك المناسػػب إلظيػػار ىػػذه االنفعػػاالت عمػػى شػػكؿ ىجػػـك أ

تكجػػػو ك أف ىنػػاؾ قػػػكة دافعػػػة مسػػتقمة ليػػػذا السػػػمكؾ تكجػػد فػػػي البلشػػػعكر  (Adler) التحميمػػيف الجػػػدد ادلػػػر
ذلػػؾ ليتغمػػب عمػػى ك  ،اسػػتفزازمك اكثػػر فػػي مكقػػؼ عػػدائي أك يحػػدث ذلػػؾ اذا مػػا تكاجػػد فػػرداف اك  ،السػػمكؾ

 القصػػكر التػػي يعػػد السػػمكؾ العػػدكاني اسػػتجابة تعكيضػػية عػػف ىػػذه المشػػاعر )حجػػازم،ك مشػػاعر الػػنقص 
2000.) 
 

كنظػػرا الحػػتبلؿ البيئػػة لػػدل ىػػذه النظريػػة  المكانػػة  : Behavioral Theoryالنظريــة الســموكية  .2
حيػػث يػػرل أصػػحاب ىػػذه النظريػػة اف  ،ال سػػيما السػػمكؾ التنمػػرمك  ،األكلػػى فػػي تحديػػد السػػمكؾ االنسػػاني

فمػػدل المتنمػػػريف  ،السػػػائدة فػػي شخصػػية بعػػض األفػػرادك السػػمكؾ التنمػػرم نػػكع مػػف االسػػتجابات المنتجػػة 
ىػػـ غالبػػػا يتسػػػمكف ك يككنػػكف أيضػػػا عػػدكانييف تجػػػاه الراشػػػديف ك  ،اندفاعيػػة تجػػػاه األقػػػرافك عدكانيػػة ظػػػاىرة 
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 ,Barash) ،الييمنة عمى اخخريفك النفسية ك الجسمية ا ،الرغبة في استعراض القكةك باالندفاعية الظاىرة 
حصػػؿ ك فػػإذا ضػػرب الكلػػد شػػقيقو  ،تعزيزتػػرل السػػمككية أف سػػمكؾ التنمػػر يتكػػرر اذا ارتػػبط بػػال ،(2001

مػػع ىػػذا التكػػرار فػػإف ىػػذه السػػمككيات ك  ،فإنػػو سػػكؼ يكػػرره مػػرة أخػػرل ليحقػػؽ ىدفػػو كػػذلؾ ،عمػػى مػػا يريػػد
ثابػة تثبػت ك فاالسػتجابات التػي يعقبيػا تػدعيـ  ،أم التػي اعقبيػا أثػر سػار ،تصبح جػزءا مػف سػمكؾ الفػرد ا 

ال يميؿ الفرد الى ك  ،تي ال يعقبيا تدعيـ تميؿ الى االنطفاءبينما االستجابات ال ،يميؿ الفرد الى تكرارىاك 
يعػرؼ ىػذا بقػانكف ك  ،نتيجتػو فيمػا يتعمػؽ بػالفردك  ،يضعؼ بناءا عمػى أثػرهك تكرارىا أم اف السمكؾ يقكل أ

يػؤدم الػى الشػعكر ك مفػاده اف السػمكؾ الػذم يمقػى تعزيػزا ك األثر في نظرية التعمـ اإلجرائي عنػد )سػكنر( 
عمى ىذا االساس فإف التنمر يحػدث نتيجػة لعمميػة التعزيػز التػي ك  ،الرضا يميؿ الفرد الى تكرارهك بالراحة 

قػػد يحصػػؿ المتنمػػر عمػػى التعزيػػز مػػف خػػبلؿ األذل ك  ،يتمقاىػػا المتنمػػر مػػف اقرانػػو عمػػى مثػػؿ ىػػذا السػػمكؾ
انػتقـ مػف ك  فػي حػاؿ رد الضػحيةك  ،فيكرر المتنمر ىذا السمكؾ مرة ثانية ،الضرر الذم يمحقو بالضحيةك 

 .(2012 الديار،ك فإف ذلؾ يعزز سمكؾ المتنمر تعزيزا سمبيا )أب ،المتنمر
 
المرحمػػة  :ممػػا تجػػدر االشػػارة اليػػو أف النظريػػة السػػمككية مػػرت بمػػرحمتيف فػػي تفسػػير السػػمكؾ االنسػػانيك 

الػػػتعمـ  :المرحمػػػة الثانيػػػةك  ،(1939ميممػػػر)ك العػػػدكاف( مػػػف ركادىػػػا دكالرد -األكلػػػى تبنػػػي فػػػرض )االحبػػػاط
 (1973رائدىا باندكرا )ك االجتماعي 

 
اف تعػرض ك أف العػدكاف عػادة مػا يكػكف نتيجػة اإلحبػاط العدوان  –ترى نظرية اإلحباط  :المرحمة األولى
فالػدكافع ،(2011،خبرات فشؿ متكػررة يػؤدم الػى العػدكاف بػتم شػكؿ مػف األشػكاؿ )سػميـك الفرد لئلحباط 

فاالسػػتجابة المتكقعػػة عػػف االحبػػاط الػػذم يحػػث  ،محػػددة لمعػػدكافكمػػا تػػرل ىػػذه النظريػػة كعكامػػؿ داخميػػة 
ىػذا بػدكره يقمػؿ ك  ،حيث يحكؿ السػمكؾ ليميػؿ إليػذاء اخخػريف بالطريقػة التػي يراىػا مناسػبة ،دافع العدكاف

تبعا ليذا التحميؿ فإف األفػراد المحبطػيف بدرجػة كبيػرة مػف خػبلؿ العقػاب الشػديد ك  ،مف شدة دافع العدكاف
بيػذا فػإف النظريػة تػؤمف ك  ،عدائيػةك الفشؿ المستمر فػي المدرسػة يتكقػع أف يظيػركا اسػتياء ك ا مف الكالديف

 .(2010المعايطة،ك التكجيو ىذه الفترة )القمش ك بتف التنمر ينبع مف الطفكلة معتمدا عمى التربية 
 
اف الفػرد ال يسػتطيع أف ييػاجـ ك  ،أكػدا بػتف كػؿ عػدكاف أساسػو إحبػاطك مارتينك الجدير بالػذكر بػتف ميممػر ك 

 (.1985،)مرسي نفسوك نحك ىدؼ آخر اك انما يكجو سمككو العدكاني نحك سبب احباطو مباشرة 
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القػػدكة ك النمذجػة أك " عمػى الػػدكر الػذم تمعبػو المبلحظػػة تـرى نظريــة الـتعمم االجتمــاعي  :المرحمـة الثانيــة

اف  ،الذم يقػكـ بػو الطفػؿ فػي اسػتجاباتو لممثيػرالتتمؿ ك عمميات التحكـ في السمكؾ ك الخبرات المتنكعة ك ا
نظرية الػتعمـ االجتمػاعي نظريػة سػمككية ال تعتمػد عمػى التعزيػز اعتمػادا كميػا كانمػا تػرل أف سػمكؾ الفػرد 

حالػػة نمذجػػة ك يشػػير اف التنمػػر ىك  ،(33:2000 ،خاصػػة اخبػػاء ")التميمػػيك يتشػػكؿ بفعػػؿ تػػتثير الكبػػار 
فتحرز المتنمر  ،الرفيؽ في منطقة السكفك المعمـ اك األخ األكبر اك السمكؾ منمذج متنمر سكاء كاف األب 

كما افترض باندكرا أف األطفاؿ يتعممكف السمكؾ عػف طريػؽ مبلحظػة  ،تعزيز النمكذجك ىك تعزيزا بالنيابة 
الحكايػػػات التػػػي يسػػػمعكنيا ك القصػػػص ك مػػػف كسػػػائؿ االعػػػبلـ ك األقػػػراف ك مدرسػػػييـ ك النمػػػاذج عػػػف كالػػػدييـ 

 (  2012 ،المالكيك مكف عمى نماذج السمكؾ التي يقمدكنيا)الصكفي فيحص ،يقرأكنياك 
 

االصػػدقاء ك تػرل النظريػة السػمككية أف المتنمػػر يعػزز سػمككو مػػف قبػؿ األفػراد المحيطػيف بػػو مثػؿ الػزمبلء 
حػػػرازه درجػػػة النجكميػػػة بػػػيف زمبلئػػػو ممػػػا يجعمػػػو يشػػػعر أنػػػو مختمػػػؼ ك ( )المشػػػاىديف اف ك كمػػػا  ،متميػػػزك ا 

ىذا يدفعو  لبناء مكاقػؼ تنمريػة فػي االعتػداء عمػى ك حصكؿ المتنمر عمى ما يريد يمثؿ تعزيزا بحد ذاتو 
نمػا يتػرؾ يمػارس ك مػف المدرسػة ك قممػا كػاف يكاجػو عقابػا مػف األسػرة أك  ،األفراد المحيطيف بو مف زمبلئػو ا 

 (.2009الصرايرة، ك اعتداءه الجسمي )قطامي ك افكاره 
 

فػاذا كجػد األطفػاؿ  ،تعزيز االيجابي يعد النتيجة المرضية التي تزيد مف تكرار السمكؾإف الدكر الكبير لم
أنيـ يحصمكف عمى ما يريدكف عف طريؽ التنمر عمى مف ىـ أضعؼ منيـ فضبل عف انيػـ يسػتمتعكف 

كمػا  ،ىػـ يميمػكف لبلسػتمرارية بطػرقيـ العدكانيػة إذ لػـ يػكبخيـ عمييػا اخخػركفك  ،بإيذاء مشػاعر اخخػريف
أيضػػػػػا مػػػػػف مصػػػػػادر التعزيػػػػػز االيجابيػػػػػة لؤلفعػػػػػاؿ العدكانيػػػػػة )القمػػػػػش ك الرفػػػػػاؽ ىك أف استحسػػػػػاف األىػػػػػؿ 

 .(2012 ،المعايطةك 
 
اف فيـ تطكر الطفؿ ىي اسػاس مػا تركػز عميػو  :Developmental Theoryالنظرية التطورية  .3

الى اف األطفاؿ في مرحمة الطفكلة المبكرة يتخذكف بالػدفاع عػف  (Hawleyأشار ىاكلي ) ،ىذه النظرية
فمكي يخافيـ اخخريف يتكجو االفراد  ،انفسيـ عمى حساب اخخريف مف اجؿ فرض سيطرتيـ االجتماعية

ثـ يبدؤكف مرحمة في مراحؿ تطكرىـ بتكظيؼ كسائؿ أكثر  ،في البداية الى افتعاؿ المشاكؿ مع االخريف
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غيػر المباشػرة مػف التنمػر أكثػر شػيكعا ك فتصػبح األشػكاؿ المفظيػة  ،مسيطرة عمى اخخريفقبكال اجتماعيا ل
مػػع مػػركر الكقػػت يصػػبح السػػمكؾ الػػذم يعػػرؼ عػػادة بػػالتنمر أكثػػر شػػيكعا فػػي ك  ،مػػف األشػػكاؿ الجسػػدية

اف مػا يعػرؼ بػػالتنمر يصػبح أقػػؿ كضػكحا تػػدريجيا   ،مراحػؿ الطفكلػة المبكػػرة منيػا فػػي المراحػؿ المتػػتخرة
 (2012،المالكيك قدـ األطفاؿ بالسف )الصكفي مع ت

 
الضػحايا فػي الجكانػب ك المتنمػركف  ىنػاؾ اخػتبلؼ بػيف: Cognitive Theoryالنظريـة المعرفيـة  .4
فػالمتنمركف يػدرككف انفسػيـ بػاف لػدييـ القػدرة عمػى الػتحكـ فػي البيئػة التػي يعيشػكف  ،العمميات المعرفيةك 

غالبا ما يبرركف سمكؾ التنمر الذم يقكمكف ك  ،فيـ يدرككف سمككيـ مف خبلؿ التمركز حكؿ الذات ،فييا
كمػػا أف  ،العقػػابك بػو ضػػد الضػػحية مػف كجيػػة نظػػرىـ حيػػث يزعمػكف اف الضػػحايا يسػػتحقكف ىػذا التنمػػر 

ىـ ممػا الى كجكد بعض التحريفات المعرفية في انماط تفكيػر  ،ككم()ك (ىؤالء المتنمريف كما يشير )دكج
ىناؾ جانب آخر ك  ،نكايا عدكانية تجاىيـك يجعميـ يميمكف الى االعتقاد الخطت بتف لدل اخخريف مقاصد 

 ،مف أنماط التفكير الخطت لدل المتنمريف يتمثؿ ذلؾ في اف أسمكب تفكيرىـ يتسـ بعػدـ النضػ  المعرفػي
كمػا اف ،العنؼك جاىػات ايجابيػة نحلػدييـ اتك  ،اخخريفك فيـ دائما يميمػكف الػى التفكيػر أحػادم االتجػاه نحػ

فضػػػبل عػػف فشػػػؿ فػػي إجػػػراء  ،االنجػػازك النجػػاح أك تػػاريخ األسػػرة التحصػػػيمي المتػػدني يقمػػػؿ لديػػو القػػػدرة نح
 (.2009 ،الصرايرةك الفشؿ )قطامي ك المفردات المناسبة ألسباب النجاح 

 
المتنمركف : اف Information Processing Theoryنظرية معالجة المعمومات االجتماعية   .5

فيػـ  ،يعانكف نقصا في الميارات االجتماعية اذا انيػـ ال يعػالجكف المعمكمػات االجتماعيػة بتسػمكب سػميـ
لػيس لػدييـ المعرفػة الكافيػة حػكؿ تصػكر ك  ،غير قادريف  عمى اطبلؽ احكػاـ كاقعيػة عمػى نكايػا اخخػريف

لممعمكمػات االجتماعيػػة تفسػػيرا  فتقػدـ ىػػذه النظريػة معالجػػة ،يتصػكره اخخػػركفك اخخػريف عمػػى مػا يكنػػو  أ
)كريؾ(  أف األفراد المتنمػريف ككما اقترح )دكدج(   ،لمعجز في الميارات االجتماعية لؤلطفاؿ المتنمريف
ذ يعػػػاني المتنمػػػركف تػػػدنيا فػػػي القػػػدرة االجتماعيػػػةك يعػػػالجكف المعمكمػػػات االجتماعيػػػة معالجػػػة مشػػػكىة   ،ا 

يرجػػع التفسػػير الػػى ك  ،عبلقػػاتيـ مػػع األشػػخاص اخخػػريفك يميمػػكف الػػى اختيػػار حػػؿ عػػدكاني فػػي تفػػاعميـ ا
أمػا  (Monks & Swettenham ,2005) ،تنشػط أجػزاء مػف الػدماغ عنػد عمميػة التفاعػؿ االجتمػاعي

التعاكف مع اخخريف ك فيما يتعمؽ بالطمبة الذيف يقعكف ضحية لمتنمر فغالبا ما يفتقركف ميارات االتصاؿ 
يفتقػػركف الػػى الميػػارات االجتماعيػػة ك  ،العزلػػةك النبػػذ ك يمػػركف بحػػاالت مػػف الػػرفض ك لمػػدفاع عػػف انفسػػيـ 
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االسػػتراحة فػػي المدرسػػة ك يعػػانكف الكحػػدة فػػي اكقػػات المعػػب ك ليػػـ اصػػدقاء قميمػػكف ك  ،الػػدعـ االجتمػػاعيك 
(Smokowski & Koposz, 2005). 

 

ىػػػدفيا ك : تركػػػز ىػػذه النظريػػة عمػػى احتػػراـ مشػػاعر الفػػرد Human Theoryالنظريــة االنســانية .5
يمكػف اف تفسػر أسػباب ك  ،ركجػرز ك كمػف ركادىػا ماسػمك  ،الكصػكؿ بػالفرد الػى تحقيػؽ ذاتػو كالرئيسي ى

المراىػؽ لمحاجػات البيكلكجيػة مػف ك سمكؾ التنمر حسب نظر ىذه المدرسة مف خبلؿ عدـ إشباع الطفؿ أ
عػػدـ الشػػعكر بػػاألمف ك  ،د يػػنجـ عػػف ذلػػؾ عػػدـ شػػعكر بػػاألمفقػػ ،حاجػػات أساسػػية أخػػرلك مشػػرب ك متكػػؿ 

الػػذم قػػد ك  ،مػػا قػػد يػػؤدم الػػى تػػدف فػػي تقػػدير الػػذات ،الجماعػػةك يػػؤدم الػػى ضػػعؼ االنتمػػاء الػػى االقػػراف 
 (55:2013 ،)صبحييف، القضاة.مثؿ سمكؾ التنمر ،يؤدم الى التعبير عف ذلؾ بتساليب عدكانية

 
التػي تركػز عمػى  Rational-Emotive Behavior Therapy :العقالنيـة االنفعاليـة.النظريـة 6

 ،قنػػاعتيـ التػػي تػػدفعيـ لمتنمػػرك معتقػػداتيـ ك الغيػػر العقبلنيػػة التػػي يػػؤمف بيػػا األطفػػاؿ ك االفكػػار الخاطئػػة 
أنػو مػف خػبلؿ تكضػيح أف ك  ،أنػو يمكػف اف يكػكف ىنػاؾ أفكػار منطقيػة مكانيػاك  ،تحػديياك بياف بطبلنيػا ك 

يذاء ك سمكؾ التنمر  مسػاعدتيـ عمػى أف يغيػركا ك  ،اخخريف نػات  عػف أفكػارىـ الخاطئػة التػي يؤمنػكف بيػاا 
لكنيػا تجعمػو مكركىػا ك  ،السيطرة عمى اخخريف ال تجعػؿ الفػرد قكيػاك تعميميـ عمى اف القكة ك ىذه االفكار 

  .(1990مف قبؿ الناس اخخريف )باترسكف، ك مف قبؿ زمبلئو 
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   :الدراسات السابقة 2.2

 
التنمػػر نػػادرة جػػدا فػػي الػػكطف العربػػي ك إف الدراسػػات التػػي تناكلػػت العبلقػػة بػػيف اسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة 

مقارنػػة بالدراسػػات التػػي تحػػدثت عػػف أسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة بشػػكؿ مسػػتقؿ  ،()فػػي حػػدكد عمػػـ الباحثػػة
مييػػػا بعػػػد مراجعػػػة الدراسػػػات التػػػي تػػػـ الحصػػػكؿ عك  ،ارتباطيمػػػا بمتغيػػػر آخػػػر كالتنمػػػر بشػػػكؿ مسػػػتقؿ اك ا

رسػػػػائؿ الماجسػػػػتير قامػػػػت ك  ،المجػػػػبلتك  ،الػػػػدكريات المتخصصػػػػةك األدب التربػػػػكم عػػػػف طريػػػػؽ المراجػػػػع 
  :التالي كالباحثة بعرضيا مف األحدث الى األقدـ عمى النح

 
 الدراسات التي تناولت اساليب المعاممة الوالدية:  1.2.2

 الدراسات العربية:  1.1.2.2

التعػػرؼ الػػى مسػػتكل الػػذكاء االنفعػػالي لػػدل طمبػػة الجامعػػات الفمسػػطينية ( 2016طيطــي  ىػػدفت دراسػػة 
التعػػػػرؼ الػػػػى مسػػػػتكل اسػػػػاليب المعاممػػػػة الكالديػػػػة التػػػػي يتعػػػػرض ليػػػػا طمبػػػػة الجامعػػػػات أثنػػػػاء تنشػػػػئتيـ ك 

مسػتكل  ،المستكل الدراسػي ،مكاف السكف ،التخصص ،ذلؾ كفقا لمتغيرات الدراسة )الجنسك االجتماعية 
( طالبػػا 1044طبقػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة عشػػكائية طبقيػػة مككنػػة مػػف )ك  ،اسػػـ الجامعػػةك  ،سػػرةدخػػؿ األ

( 1998آخػركف )ك اسػتخدـ الباحػث مقيػاس الػذكاء االنفعػالي لسػككت ك طالبة مف الجامعات الفمسطينية ك 
قػػػػد تكصػػػػمت الدراسػػػػة الػػػػى اف درجػػػػة الػػػػذكاء ك  ،مقيػػػػاس اسػػػػاليب المعاممػػػػة الكالديػػػػة مػػػػف إعػػػػداد الباحػػػػثك 
حصػػػػؿ مجػػػاؿ االسػػػػمكب الػػػديمقراطي فػػػػي ك  ،نفعػػػالي لػػػدل طمبػػػػة الجامعػػػات الفمسػػػػطينية كانػػػت عاليػػػةاال

عدـ كجػكد فػركؽ دالػة احصػائيا فػي درجػة الػذكاء ك كما  ،المعاممة الكالدية عمى أعمى متكسطات حسابية
 كجػػكد فػػركؽ دالػػة احصػػائيا بػػيف متكسػػطات اسػػتجاباتك كػػـ  ،االنفعػػالي تعػػزل لمتغيػػر المسػػتكل الدراسػػي

مكػػاف  ،التخصػػص ،)الجػػنس :افػػراد العينػػة فػػي اسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة تعػػزل لمتغيػػرات الدراسػػة التاليػػة
عدـ كجكد فركؽ دالة احصػائيا فػي اسػاليب المعاممػة الكالديػة ك  (اسـ الجامعة ،المستكل الدراسي ،السكف

كما كجكد عبلقة ارتباطية دالة احصائيا بيف جميع مجػاالت اسػاليب  ،يعزل لمتغير مستكل دخؿ األسرة
كجكد عبلقة عكسية دالة احصائيا لمجاالت مقيػاس ك  ،مية لمذكاء االنفعاليكالدرجة الك   المعاممة الكالدية

دـ عػػ ،التسػػمط ،الحمايػػة الزائػػدة ،التمييػػزك التفرقػػة  ،أسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة التاليػػة )إثػػارة األلػػـ النفسػػي
كجػكد عبلقػة ك  ،جميػع مسػتكياتوك مع الدرجة الكمية لمذكاء االنفعػالي  (التدليؿ الزائدك  ،االتساؽ "التذبذب "
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طردية دالة احصائيا لمجاؿ األسمكب الديمقراطي في مقياس أساليب المعاممة الكالدية مع الدرجػة الكميػة 
 .جميع مجاالتوك لمقياس الذكاء االنفعالي 

 
الكماليػة ك دراسة بحثت في العبلقة بيف اساليب المعاممة الكالدية  (2015العمي  و شرفات تناكلت دراسة 

لتحقيؽ ىػدؼ الدراسػة جمعػت البيانػات باسػتخداـ أسػاليب المعاممػة الكالديػة ك  ،لدل طمبة جامعة اليرمكؾ
 ،(2001رفقائػػػػو )ك مقيػػػػاس الكماليػػػػة ؿ سػػػػبلني ك  ،(1991الفكضػػػػكم( ؿ بػػػػكرم )،التسمطي،)الديمقراطي

طالبػػة مػػف طمبػػة جامعػػة اليرمػػكؾ خػػبلؿ الفصػػؿ الدراسػػي الثػػاني مػػف ك طالبػػا  659بمغػػت عينػػة الدراسػػة 
اشػارت النتػائ  الػى  ،حيث استخدـ المني  الكصفي التحميمػي االرتبػاطي 2015-2014العاـ الجامعي 

ارت ايضػػا اشػػك  ،االسػػمكب الػػديمقراطيك اف اسػػمكب المعاممػػة الكالديػػة السػػائد لػػدل طمبػػة جامعػػة اليرمػػكؾ ى
كػذلؾ دلػت عمػى كجػكد عبلقػة طرديػة بػيف  ،الػى كجػكد مسػتكل متكسػط مػف الكماليػة لػدل طمبػة الجامعػة

 .الكمالية لدل طمبة جامعة اليرمكؾك ( الفكضكم ،التسمطي ،اساليب المعاممة الكالدية )الديمقراطي
 

العدائيػػة لػػدل طمبػػة ك إلػػى معرفػػة العبلقػػة بػػيف أسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة  (2013صــبيح  ىػػدفت دراسػػة 
معرفػػػة ىػػػذه االسػػػاليب التػػػي يمكػػػف اف تكلػػػد مشػػػكبلت نفسػػػية تجعػػػؿ الفػػػرد يشػػػعر ك  ،المرحمػػػة االعداديػػػة

لتحقيؽ تمؾ األىداؼ عمدت الباحثة الى تبني ك  ،الفشؿ مما يؤدم الى تنمية المشاعر العدائيةك بالنقص 
( 100بحث عمى عينة عشكائية بمغػت )طبؽ الك  ،بناء مقياس العدائيةك مقياس أسمكب المعاممة الكالدية 

اسػػفرت ك  ،طالبػػة مػػف طالبػػات المرحمػػة االعداديػػة لمتخصػػص األدبػػي مػػف مدرسػػة ثانكيػػة آمنػػة بنػػت كىػػب
يعػػػانيف مػػػف سػػػكء ك نتػػػائ  البحػػػث عػػػف أف طالبػػػات المرحمػػػة االعداديػػػة لػػػدييـ مسػػػتكل عػػػاؿ مػػػف العدائيػػػة 

الكالديػة كممػا سػاءت أسػاليب المعاممػة الكالديػة  اسمكب المعاممػةك كما يكجد عبلقة بيف العدائية  ،المعاممة
 .كمما زادت العدائية عند الطالبات

 
الحالػة ك الى معرفة العبلقة بيف أساليب المعاممػة الكالديػة  (2012عقيل   وأبو مرق  وأب حاكلت دراسةك 

مظػاىر المزاجيػة اىـ ك التنشئة الكالدية ك معرفة أىـ أساليب المعاممة ك  ،المزاجية لدل طمبة جامعة الخميؿ
 ،كػػػذلؾ معرفػػػة الفػػػركؽ فػػػي كػػػؿ مػػػف )الجػػػنس، مسػػػتكل الػػػدخؿك  ،التػػػي يمتػػػاز بيػػػا طمبػػػة جامعػػػة الخميػػػؿ

طالبػة اختيػركا بالطريقػة ك ( طالبػا 308( مسػتخدما عينػة قكاميػا )مكاف السػكف ،الكمية ،المستكل الدراسي
الثػػاني اختبػػار الحالػػة ك الكالديػػة اسػػتبياف أسػػاليب المعاممػػة  :طبػػؽ عمػػييـ أداتػػيف ىمػػا ،العشػػكائية الطبقيػػة
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األـ ك أسػػػػفرت نتػػػػائ  الدراسػػػػة عػػػػف فعاليػػػػة أسػػػػمكب التػػػػدعيـ عنػػػػد كػػػػؿ مػػػػف األب ك  ،المزاجيػػػػة لممػػػػراىقيف
كمػػا اظيػرت النتػائ  أف افػػراد العينػة مػػف طمبػة الخميػؿ يمتػػازكف بحالػة مزاجيػػة  ،التعمػيـ كخصكصػا نحػك 

الحالػة ك كما اظيرت عدـ كجكد عبلقة ارتباطية قكية بيف أساليب المعاممة الكالديػة ك  ،ايجابية بشكؿ عاـ
فػػي حػػيف تبػػيف أف ىنػػاؾ فركقػا جكىريػػة لعبلقػػة اسػػتخداـ أسػػمكب التػػدعيـ بالحالػػة  ،المزاجيػة ألفػػراد العينػػة

يسػػت لكنيػػا لك  ،يظيػػر أف ىنػػاؾ فركقػػا لعبلقػػة أسػػمكب العقػػاب بالحالػػة المزاجيػػة لػػدل الطمبػػةك المزاجيػػة 
 ،الكميػػة ،المسػػتكل التعميمػػي ،تبػػيف أنػػو عػػدـ كجػػكد فػػركؽ فػػي كػػؿ مػػف )الجػػنس، مسػػتكل الػػدخؿك  ،قكيػػة

الحالػة ك بينت النتائ  عدـ كجكد فركؽ دالة احصػائيا فػي أبعػاد أسػاليب التنشػئة الكالديػة ك  ،(مكاف السكف
أيضا بينػت تػتثير األـ ك  ،في بعد عقاب األـك المزاجية لدل طمبة جامعة الخميؿ إال في بعد عقاب األب 

 عمى الحالة المزاجية اإليجابية لدل األبناء الطمبة كانت افضؿ مف تتثير األب.
 
إلػػى الكشػػؼ عػػف طبيعػػة العبلقػػة المكجػػكدة بػػيف إدراؾ األبنػػاء ألسػػاليب  (2011بــريعم  ىػػدفت دراسػػة اك 

مػدل كجػكد فػركؽ ذات ك  ،شعكرىـ باألمف النفسي لدل عينػة مػف طػبلب المرحمػة الثانكيػةك معاممة األب 
مػف أجػؿ تحقيػؽ ذلػؾ تػـ ك  ،االنػاثك داللة احصائية في إدراؾ األبناء ألساليب معاممة األب بيف الػذككر 

( طالبػا 186األمػف النفسػي  عمػى عينػة قصػدية مككنػة مػف )ك تطبيؽ مقياسػي أسػاليب المعاممػة الكالديػة 
قػػة ارتباطيػػة سػػالبة بػػيف إدراؾ األبنػػاء فتسػػفرت النتػػائ  عمػػى كجػػكد عبل ،طالبػػة فػػي السػػنة الثانيػػة ثػػانكمك 

 ،شػػػعكرىـ بػػػاألمف النفسػػػيك فػػػي المعاممػػػة  (التذبػػػذب ،السػػػيطرةك الػػػتحكـ  ،ألسػػػاليب معاممػػػة األب )التفرقػػػة
كػػذلؾ كجػػكد عبلقػػة ارتباطيػػة مكجبػػة بػػيف إدراؾ األبنػػاء ألسػػمكب المعاممػػة السػػكية لػػؤلب كبػػيف شػػعكرىـ 

اإلنػػاث مػػف األبنػػاء فػػي إدراؾ بعػػض ك ائية بػػيف الػػذككر كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة احصػػك  ،بػػاألمف النفسػػي
 .عدـ كجكدىا في إدراؾ أساليب معاممة أخرلك  ،اساليب معاممة األب

 
الكشػػؼ عػػف االتجاىػػات الكالديػػة فػػي التنشػػئة االجتماعيػػة فػػي جنػػكب  (2010عابــدين  حاكلػػت دراسػػة ك 

كنة مف ستيف فقرة بنمكذجيف لؤلب لتحقيؽ أىداؼ الدراسة أعدت استبانة مكك  ،فمسطيف \الضفة الغربية 
تػػـ تكزيعيػػا عمػػى عينػػة طبقيػػة عشػػكائية مػػف ك  ،لػػؤلـ لقيػػاس االتجاىػػات الكالديػػة فػػي التنشػػئة االجتماعيػػةك 

قػد اشػارت ك  ،( طالبػا423طمبة الصؼ الثاني ثانكم في المدارس الحككمية في محافظة الخميؿ بمغػت )
تميػػؿ الػػى ك  ،(األـ )ديمقراطػػيك النتػػائ  إلػػى أف االتجاىػػات الكالديػػة كمػػا يػػدركيا الطمبػػة فػػي نمػػكذج األب 

لػى اإلىمػاؿ فػي نمػكذج األبك الحماية الزائدة فػي نمػكذج األـ  أظيػرت النتػائ  الػى كجػكد فػركؽ ذات ك  ،ا 
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تبعػا ك  ،اث مقارنػة مػع الػذككرداللة إحصائية فػي متكسػطات اسػتجابات الطمبػة تبعػا لمجػنس لصػالح اإلنػ
لفرع العمـك االنسانية فػي بعػد الحمايػة ك التسمط  –لفرع الدراسة لصالح الفرع العممي في بعد الديمقراطية 

التسػمط لصػالح أبنػاء األسػر ذات  –تبعػا لممسػتكل االقتصػادم فػي بعػد الديمقراطيػة ك  ،االىماؿ –الزائدة 
تبعا لممستكل التعميمػي لػؤلب ك  ،ة مع ذكم الدخؿ المنخفضالدخؿ فكؽ المتكسط مقارنك الدخؿ المتكسط 

بينمػا لػـ تكػف ىنػاؾ فػركؽ  ،التسمط أيضا لصالح ذكم المسػتكل التعميمػي األعمػى –في بعد الديمقراطية 
 .دالة احصائيا تبعا لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ

 
ىػػػدفت  ،بتسػػػاليب التنشػػػئة الكالديػػػةعبلقتيػػػا ك بعنػػػكاف العدائيػػػة  (2010دراســـة الخفـــاجي  كمػػػا تناكلػػػت  

كمػا حاكلػت التعػرؼ  ،لكػبل الجنسػيفك الدراسة قياس العدائيػة لػدل طمبػة جامعػة البصػرة مػف كػؿ االقسػاـ 
 138عػددىا )ك اختيرت العينػة بطريقػة عشػكائية  ،اساليب التنشئة االجتماعيةك عمى العبلقة بيف العدائية 

مقيػػػػاس العدائيػػػػة  ،د اسػػػػتخدمت الباحثػػػػة مقياسػػػػيفقػػػػك  2002\ 2001طالبػػػػة( لمسػػػػنة الدراسػػػػية ك طالػػػػب 
أشػػارت النتػػائ  الػػى متكسػػط درجػػات لػػدل طمبػػة الجامعػػة المشػػمكليف  ،مقيػػاس أسػػاليب التنشػػئة الكالديػػةك 

كمػا يكجػد عبلقػة  ،ىػذا يعنػي أنػو ال يكجػد لػدييـ مشػاعر العدائيػةك أقػؿ مػف الفرقػي لممقيػاس  كبالبحث ىػ
يكجد عبلقة ك  ،نمط أساليب التنشئة الكالدية )التسمط(ك يف العدائية ارتباطية مكجبة ذات داللة إحصائية ب

 السكاء(.ك نمط اساليب التنشئة الكالدية )التسامح اك ارتباطية سالبة ذات داللة احصائية بيف العدائية 
 

  :دراسات أجنبية عن أساليب المعاممة الوالدية 2.1.2.2

عػػف العبلقػػة بػػيف الػػنمط األبػػكم  (Necsoi,D & others  2013آخػػركف ك  كتناكلػػت دراسػػة نيكسػػ
التحقؽ  ككاف اليدؼ مف ىذه الدراسة ىك  ،كالنتائ  التعميمية لؤلطفاؿ في المدارس االبتدائية في ركمانيا

مػػع  ،مػػف كيفيػػة تػػتثير الػػنمط التعميمػػي لمكالػػديف كخمفيػػة الكالػػديف التعميميػػة فػػي نتػػائ  األطفػػاؿ المدرسػػية
استخدـ الباحثكف في ىذه الدراسة بيانات تـ اإلببلغ  ،تعميـ أكلياء األمكرمراعاة الدكر المعتدؿ لمستكل 

تػػـ تحميػػؿ  .مػػف أطفػػاؿ المػػدارس االبتدائيػػة مػػف ركمانيػػا 100مػػف  ،اسػػتنادنا إلػػى اسػػتبيانات ،عنيػػا ذاتينػػا
ريخ أشػارت النتػائ  إلػى أف الطػرؽ التعميميػة لمكالػديف كالتػاك  ،البيانات باستخداـ االنحدار الخطي اليرمػي

الشخصي لآلباء تػؤثر عمػى العبلقػة بػيف الكالػديف كالطفػؿ كىػي عكامػؿ ميمػة تػؤثر عمػى نتػائ  األطفػاؿ 
كمػػػا أف النتػػائ  ال تػػػدعـ الػػػدكر المعتػػدؿ لمسػػػتكل تعمػػيـ الكالػػػديف فػػػي العبلقػػة بػػػيف ممارسػػػات  ،التعميميػػة
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يػػػرتبط التحصػػػيؿ المدرسػػػي بػػػنمط الكالػػػديف التثقيفيػػػة كالنتػػػائ  المدرسػػػية لؤلطفاؿ،كمػػػا بينػػػت النتػػػائ  بانػػػو 
 .كالمكافتت( ،كالمشكرة ،كدعـ الطفؿ )التشجيع ،تعميمي لمكالديف يتميز بمزي  مرف بيف عاطفة الكالديف

 
بفحػص العبلقػة بػيف أسػمكب المعاممػة  (Ehsan &Tehrani ,2012)تييرانػي ك قػاـ الباحػث احسػاف 

بمػغ ك ر عينة بشػكؿ عشػكائي مػف مػدارس طيػراف لتحقيؽ ذلؾ تـ اختياك  ،الصحة العامة لؤلبناءك الكالدية 
كقػػد اسػػتخدـ الباحػػث اسػػتبانة بيػػرج  ،طالبػػة 200كطالػػب  200 ،طالبػػة مػػكزعيفك طالػػب  400عػػددىا 

كانػػت النتػػائ  بػػتف الصػػحة العامػػة لمطػػبلب ك  ،مقيػػاس بمرنػػد ألسػػاليب التعامػػؿ الكالػػدمك لمصػػحة العامػػة 
بينمػا الطػبلب الػذيف تعرضػكا  ،تسػاىمة كانػت متشػابيةمك الذيف تعرضكا ألساليب تنشئة كالدية اسػتبدادية 

ألسػػػاليب كالديػػػة حازمػػػة كانػػػت افضػػػؿ مػػػف الصػػػحة العامػػػة لمطػػػبلب الػػػذيف تعرضػػػكا ألسػػػاليب متسػػػاىمة 
العمػػـ لػػدل الكالػػد تػػؤدم لزيػػادة الػػكعي بخصػػكص اسػػمكب التنشػػئة ك كمػػا اف زيػػادة المعرفػػة  ،،اسػػتبداديةك 

 .المعتمد لتربية األبناء
 
التػػي ىػػػدفت الػػى التعػػػرؼ عمػػػى العبلقػػة مػػػا بػػيف اسػػػاليب المعاممػػػة ( Berg,2011بيـــرج  فػػي دراسػػػة ك 

لتحقيؽ ذلػؾ اختػار عينػة مككنػة ك  ،التطكر العاطفي االجتماعي لؤلطفاؿ بعمر ما قبؿ المدرسةك الكالدية 
 ،حػاـز ،تسػمطيثػبلث أسػاليب )استخدـ مقياس أساليب المعاممػة الكالديػة الػذم يقػيس ك  ،أبك أـ  14مف 
كانت النتائ  بتف الكالديف الذيف يتبعكف اسػمكب تربيػة حػاـز يكػكف ألكالدىػـ تطػكر عػاطفي ك  ،(متساىؿك 

 .اجتماعي أفضؿ مف بقية األكالد ممف كالدييـ يتبعكف االساليب الباقية
 
(  التي ىدفت الى  التحقػؽ بػيف ميػارات Dogan & Kazak. 2010 كازاؾ ك تناكلت دراسة دكقاف ك 

ىػدفت ايضػا الػى التعػرؼ عمػى العكامػؿ المػؤثرة عمػى ك  ،بيف االسػاليب الكالديػةك اتخاذ القرار لدل الطمبة 
لتحقيؽ ىذه االىداؼ اختار الباحثاف عينة مككنة مػف ك  ،االساليب الكالديةك كؿ مف ميارات اتخاذ القرار 

حيػػػث اسػػػتخدـ الباحثػػػاف  ،مػػػف الػػػذككر 53كمػػػف اإلنػػػاث  99 ،ةطالبػػػة مػػػف طمبػػػة الجامعػػػك طالبػػػا  152
اكضػػحت النتػػائ  بػػتف اسػػمكب ك  ،مقيػػاس اتخػػاذ القػػرار مػػف اعػػدادىـك مقياسػػيف: اسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة 

 .المسيطر بيف كؿ االتجاىاتك التكجو الديمقراطي ى
 
 



 

4. 

 :سات السابقة التي تناولت التنمرالدرا 2.2.2

 :العربية التي تناولت التنمرالدراسات  1.2.2.2

 ،االلكتركنػػي بػػيف طػػبلب الػػتعمـ مػػا قبػػؿ الجػػامعيك التنمػػر التقميػػدم ( 2017عمــارة  كمػػا تناكلػػت دراسػػة 
التنمػر التقميػدم بػيف ك كاف ىدفيا الكشؼ عف اذا كاف ىناؾ عبلقة ارتباطية ما بػيف التنمػر االلكتركنػي ك 

طبػػؽ عمػػييـ ك ذكػػكر(  42كإنػػاث  169( )211بمغػػت عينػػة الدراسػػة )ك  ،طػػبلب الػػتعمـ مػػا قبػػؿ الجػػامعي
كشػفت نتػائ  ك  ،مقياس التنمػر االلكتركنػي مػف اعػداد الباحثػةك الديار ك مقياس التنمر التقميدم ؿ مسعد اب

بػػػيف التنمػػػػر  (0.01الدراسػػػة عػػػف كجػػػكد عبلقػػػة ارتباطيػػػة مكجبػػػة ذات داللػػػة احصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل )
االنػاث ك عػدـ كجػكد فػركؽ بػيف الػذككر ،نسبة لضػحايا التنمػر كبالنسػبة لممتنمريفااللكتركني بالك التقميدم 

عػػدـ كجػػكد فػػركؽ بػػيف الػػذككر ك  ،مقيػػاس التنمػػر االلكتركنػػي  )لمضػػحايا(ك عمػػى مقيػػاس التنمػػر التقميػػدم 
بينمػػا يكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف الػػذككر  ،االنػػاث عمػػى مقيػػاس التنمػػر التقميػػدم )لممتنمػػريف(ك 
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف عػدد  ،ناث عمى مقياس التنمر االلكتركني لصالح الذككراالك 

التنمػػر االلكتركنػػي عػػدـ كجػػكد فػػركؽ كفقػػا لمتغيػػر السػػف عمػػى مقيػػاس التنمػػر ك مػػرات اسػػتخداـ الكمبيػػكتر 
قميػػػػدم عػػػػدـ كجػػػػكد فػػػػركؽ كفقػػػػا لتفضػػػػيؿ درامػػػػا العنػػػػؼ عمػػػػى مقيػػػػاس التنمػػػػر الت ،(التقميػػػػدم )لممتنمػػػػريف

 (.كااللكتركني  )لممتنمريف
 
ىػي ك ( كاقع المتنمر عمييـ مف تبلميذ السنة الرابعػة مػف التعمػيـ المتكسػط 2017جعيع  تناكلت دراسة ك 

حيث ىدفت الى استكشاؼ كاقع المتنمػر عمػييـ مػف تبلميػذ السػنة الرابعػة مػف التعمػيـ   ،دراسة استكشافية
اخػػتبلؼ تكاجػػدىا بػػاختبلؼ متغيػػرم ك  ،فػػي الجزائػػر، مػػف خػػبلؿ التعػػرؼ عمػػى مػػدل انتشػػار ىػػذه الظػػاىرة

طبؽ الباحث مقياس القدرة عمى  ،ارتباطية دالة بالقدرة عمى حؿ المشكبلت ،المؤسسة التعميميةك الجنس 
عمػػػى عينػػػة  ،الػػػديارك القسػػػـ الثػػػاني مقيػػػاس سػػػمكؾ التنمػػػر لمسػػػعد ابك باترسػػػكف ك حػػػؿ المشػػػكبلت ليػػػابنر 

طالب مف مختمؼ المتكسطات المتكاجدة عمى مستكل تراب دائرة حماـ ك ( طالبة 254عشكائية عددىا )
ر اف فػػركؽ التعػػرض لمتنمػػك  ،تكصػػمت الدراسػػة الػػى أف انتشػػار التعػػرض لمتنمػػر كػػاف ضػػعيفاك  ،الضػػمعة

قة بيف القدرة عمى حػؿ كما اف ال عبل ،باختبلؼ المؤسسة التعميمية  باختبلؼ الجنس ليست ذات داللو
 .التعرض لمتنمرك المشكبلت 

 



 

41 

إلػػػػى التعػػػػرؼ عمػػػػى أشػػػكاؿ التنمػػػػر فػػػػي ضػػػػكء بعػػػػض المتغيػػػػرات  (2016 عمــــوان كمػػػا ىػػػػدفت دراسػػػػة 
كذلؾ بمعرفة حجـ ظاىرة التنمر بيف طبلب الصػؼ  ،الديمغرافية  بيف الطبلب المراىقيف في مدينة أبيا

طبيعػة الظػاىرة مػف حيػث انػكاع التنمػر االكثػر ممارسػة ك المرحمة الثانكية في مدينة ابيا ك الثالث متكسط 
مػػا يسػػمى ك خصكصػػا االسػػاليب الحديثػػة فػػي التنمػػر التػػي تسػػتخدـ فػػي التكنكلكجيػػا اك مػػف قبػػؿ الطػػبلب 
سػػة مػػا اذا كانػػت ىنػػاؾ فركقػػات بػػيف الطػػبلب تعػػكد الػػى المسػػتكل كمػػا ىػػدفت الدرا ،التنمػػر االلكتركنػػي

كجية نظر الطبلب فيما يختص بدكر المعمميف في الحػد مػف ظػاىرة التنمػر ك المرحمة الدراسية ك الدراسي 
( طالبػا 402قد تككنت عينة الدراسػة مػف )ك  ،نكع التنمر الذم يمثؿ الخطر األكبر عمى ضحية التنمرك 

 ،اسػػػتخدمت الدراسػػػة اسػػػتباف أليػػػكس لمتنمػػػر  ،الػػػى ثالػػػث ثػػػانكمك ث متكسػػػط يدرسػػػكف مػػػف الصػػػفكؼ ثالػػػ
% 32.6قػػد أظيػػرت النتػػائ  أف ك  ،باالضػػافة الػػى اسػػتباف مػػف اعػػداد الباحثػػة مقيػػاس لمتنمػػر االلكتركنػػي

كمػػا اظيػػرت اف نسػػبة حػػدكث التنمػػر التقميػػدم  ،مػػف أفػػراد العينػػة يػػركف اف التنمػػر يحصػػؿ فػػي مدارسػػيـ
 ،نشػر الشػائعاتك اكثػره شػيكعا السػخرية ك  ،%27.6ة حػدكث التنمػر االلكتركنػي % اكثر مف نسب39.1

جػكد  أم  فػركؽ ك لػـ تظيػر النتػائ    ،الصػكرك الرسػائؿ ك اما االلكتركني مػف خػبلؿ المحادثػات بتنكاعيػا 
% مػػف افػػراد العينػػة بػػتنيـ 14.6أظيػػرت النتػػائ  أيضػػا  ،المعػػدؿ الدراسػػيك بػػيف الطػػبلب تعػػكد لممسػػتكل ا

االلكتركنػػي فػػي نفػػس ك % ضػػحايا لمتنمػػر التقميػػدم 20أف ك  ،الكتركنيػػا فػػي نفػػس الكقػػتك تقميػػديا متنمػػريف 
% 60أبػدل  ،كما أظيػرت النتػائ  بػتف التنمػر االلكتركنػي أكثػر ضػررا مػف كجيػة نظػر الطػبلب ،الكقت

التنمر ك بينما كاف مكقؼ غالبية المعمميف سمبي نح ،رغبة في مساعدة ضحايا التنمرك مف العينة تعاطفا 
 .رغـ عمميـ بحصكلو حسب رأم افراد العينة

 
ـــوط  كمػػػا ىػػػدفت دراسػػػة  درجػػػة ممارسػػػة السػػػمككيات غيػػػر المرغكبػػػة لػػػدل طمبػػػة المرحمػػػة  (2016الزعب

األساسػػػية العميػػػا فػػػي المػػػدارس العامػػػة فػػػي محافظػػػة البمقػػػاء فػػػي األردف مػػػف كجيػػػة نظػػػر المعممػػػيف الػػػى 
 ،(166عػددىا )ك اختيػرت عينػة عشػكائية بسػيطة  ،رغكبةالتعرؼ عمى درجة ممارسة السمككيات الغير م

فاظيرت ابرز النتائ  عمػى حيػازة ممارسػة السػمككيات  ،اعتمدت الباحثة عمى المني  الكصفي التحميميك 
( عمػػػى ازة ممارسػػػة صػػػراع األقػػػراف )التنمػػػرحيػػػك %( 71الغيػػػر مرغكبػػػة عمػػػى الدرجػػػة المتكسػػػطة بنسػػػبة )

لػػػػى حيػػػػازة ممارسػػػػة العنػػػػؼ عمػػػػى الرتبػػػػة االخيػػػػرة مػػػػف الدرجػػػػة إضػػػػافة ا ،(%80.33)الدرجػػػػة المرتفعػػػػة 
 (.%55.67المتكسطة بنسبة )
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طمبػػػة المرحمػػػة ك سػػػمكؾ التنمػػػر لػػػدل تبلميػػػذ المرحمػػػة االبتدائيػػػة  (2016العباســـي   كمػػػا تناكلػػػت دراسػػػة
التػػػي تيػػػدؼ الػػػى معرفػػػة مسػػػتكل التنمػػػر لػػػدل المرحمػػػة  ،الترتيػػػب الػػػكالدمك عبلقتػػػو بػػػالجنس ك المتكسػػػطة 
الكشػؼ عػف داللػة الفػركؽ ك الترتيػب الػكالدم كمػا ك عبلقتػو بػالجنس ك طمبة المرحمػة المتكسػطة ك االبتدائية 

 ،الثالػث ،الثػاني ،الترتيػب الػكالدم )األكؿك انػاث( ك في التنمر بيف فئات كؿ مف متغيػرات الجػنس )ذكػكر 
مػػدل اسػػياـ كػػؿ منيػػا فػػي ك مػػف ثػػـ عػػف عبلقػػة التنمػػر بيػػذه المتغيػػرات ك  ،(السػػادسك  ،الخػػامس ،الرابػػع

( فردا مف 80فردا بكاقع ) 480لتحقيؽ ىذه االىداؼ اختارت الباحثة عينة مككنة مف ك  ،مستكل التنمر
( فػردا مػف 100)ك( فػردا مػف تبلمػذة الصػؼ الخػامس االبتػدائي 100)كتبلمذة الصػؼ الرابػع االبتػدائي 

قامػت الباحثػة ببنػاء ك ( فػردا مػف تبلمػذة الصػؼ االكؿ متكسػط 200)كادس االبتدائي تبلمذة الصؼ الس
أف  :تحميػػؿ النتػػائ  احصػػائيا أظيػػرت النتػػائ ك بعػػد تطيػػؽ المقيػػاس عمػػى عينػػة البحػػث ك  ،مقيػػاس التنمػػر

الترتيػب الػكالدم كانػت أقػؿ مػف ك فػي متغيػرم الجػنس ك متكسط الدرجات الكمية لمتنمػر لػدل عينػة البحػث 
داللػػة احصػػائية ك ىنػػاؾ فػػرؽ ذك  ،(0,05بفػػرؽ داؿ احصػػائيا عنػػد مسػػتكل )ك المتكسػػط الفرضػػي لممقيػػاس 

اف ىنػػاؾ فػػركؽ ذات ك  ،لصػػالح الػػذككرك االنػػاث ك ( فػػي سػػمكؾ التنمػػر بػػيف الػػذككر 0,05عنػػد مسػػتكل )
 ،الثػػػاني ،تيػػػب الػػػكالدم )األكؿ( فػػػي سػػػمكؾ التنمػػػر بػػػيف فئػػػات التر 0,05داللػػػة احصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل )

الترتيػػب الػػكالدم فػػي ك كػػبل مػػف الجػػنس ك ىنػػاؾ عبلقػػة بػػيف التنمػػر  ،(السػػادس ،الخػػامس ،الرابػػع ،الثالػػث
متغيػر الترتيػب الػكالدم عنػد ك ( 0,098( يسػاكم )0,05متغير الجنس في درجات التنمػر عػف مسػتكل )

الترتيػػػب الػػػكالدم مسػػػاىمة فػػػي ك جػػػنس ( لػػػذا اسػػػتنتجت الباحثػػػة أف لمتغيػػػرم ال0,148( يسػػػاكم )0,01)
 درجات التنمر.

 
أثر برنام  تػدريبي فػي تمكػيف ضػحايا التنمػر المدرسػي لػدل عينػة ( 2014محمد   تناكلت دراسةك كما 

( طالبػا تػـ اختيػارىـ مػف 18فتتلفػت عينػة الدراسػة مػف ) ،مف طمبة الصؼ السادس االبتدائي في العػراؽ
االبتدائيػػة(  بصػػكرة قصػػدية لكجػػكد العػػدد الكػػافي ممػػف حصػػمكا عمػػى درجػػات العطػػاء ك مدرسػػتي )العبػػاس 

تػـ تقسػيـ عينػة الدراسػة الػى مجمػكعتيف حيػث تتلفػت المجمكعػة ك  ،عميا عمى مقيػاس التشخيصػي لمتنمػر
مػػػع  ،( طػػػبلب مػػػف مدرسػػػة العبػػػاس9التجريبيػػػة مػػػف )ك  ،( طػػػبلب مػػػف مدرسػػػة العطػػػاء9الضػػػابطة مػػػف )

قامت الباحثة بتطبيؽ برنام  تدريبي استند الػى النظريػة المعرفيػة السػمككية  ،مراعاة التكافؤ لممجمكعتيف
( 50مػػدة كػػؿ جمسػػة ) ،( جمسػػة13عمػػى افػػراد المجمكعػػة التجريبيػػة حيػػث اسػػتمر البرنػػام  عمػػى مػػدل )

لتحقيؽ أىداؼ البرنام  طبؽ المقيػاس ك  ،في حيف لـ يتمؽ المجمكعة الضابطة البرنام  التدريبي ،دقيقة
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يقػيس شػدة  ،كما تـ تطبيػؽ مقيػاس ضػحايا التنمػر ،ي لضحايا التنمر المدرسي الختيار العينةالتشخيص
اظيػػػرت النتػػػائ  كجػػػكد فػػػرؽ داؿ ك تػػػـ تحميػػػؿ البيانػػػات احصػػػائيا ك  ،التنمػػػر الػػػذم تعػػػرض اليػػػو الضػػػحايا

 فػي حػيف لػـ يكجػد فػرؽ ،لصػالح المجمكعػة التجريبيػةك الضػابطة ك احصائيا بيف عينتي البحث التجريبيػة 
خمصت الدراسػة الػى اسػتنتاج مفػاده ك  ،البعدم لممجمكعة الضابطةك داؿ احصائيا بيف االختباريف القبمي 

 فاعمية في تمكيف قدرات ضحايا التنمر.ك أف البرنام  ذ
 
بعنػكاف ظػاىرة  ،سػبؿ عبلجيػاك عف ظاىرة التنمػر عػف أسػبابيا ( 2013آخرون  و الحميدي في دراسة ك 

،  إذ ىػدفت إلػى تحديػد نسػبة انتشػار ظػاىرة التنمػر فػي المجتمػع في المػدراسالتنمر بيف أبنائنا الطبلب 
تػػػػـ اعتمػػػػاد كرشػػػػتي عمػػػػؿ مػػػػف خػػػػبلؿ اسػػػػتخداـ اسػػػػمكب الحػػػػكار  ،لتحقيػػػػؽ األىػػػػداؼ المرجػػػػكةك  ،العربػػػػي

أظيػػػػرت ابػػػػرز النتػػػػائ  كجػػػػكد ظػػػػاىرة التنمػػػػر االجتمػػػػاعي بػػػػيف الطمبػػػػة فػػػػي ك  ،المناقشػػػػة مػػػػع الحضػػػػكرك 
 .بنسب متفاكتةك ات متكسطة المجتمعات العربية بمستكي

 
 :دراسات أجنبية تناولت التنمر 2.2.2.2

اسػتراتيجيات مكافحػة التنمػر فػي المدرسػة فػي  التػي بحثػت فػيك ( Chen  2018 تناكلػت دراسػة تشػيف
حيػػث تقػػدـ كزارة التعمػػيـ فػػي تػػايكاف إعانػػات لمػػدارس مختػػارة لتنفيػػذ اسػػتراتيجيات مكافحػػة  ،تػػايكاف كآثارىػػا

التنمر في المدارس، فاستكشفت ىذه الدراسة أنكاع االستراتيجيات التي تـ اعتمادىا في مػدارس مكافحػة 
ذا مػػا ازداد الػػكعيك  ،التنمػػر كالتحقيػػؽ فػػي مػػا إذا كانػػت معػػدالت انتشػػار التنمػػر قػػد انخفضػػت بمكافحػػة  ا 

التنمػػر بػػيف الطػػبلب فػػي ىػػذه المػػدارس مقارنػػة بالمػػدارس العاديػػة، شػػارؾ فػػي ىػػذا المشػػركع سػػت مػػدارس 
طالبنػا فػي االختبػار القبمػي  1593ك 1712شػارؾ مجمكعػو مػف  ،مناىضة لمتنمػر كسػت مػدارس عاديػة

المعتمػػػدة فػػػي البعػػػدم عمػػػى التػػػكالي، بينػػػت النتػػػائ  أف عػػػددنا أعمػػػى مػػػف اسػػػتراتيجيات مكافحػػػة التنمػػػر ك 
المػػػدارس ال تتكافػػػؽ مػػػع انخفػػػاض معػػػدالت انتشػػػار التنمػػػر كاإليػػػذاء، لػػػـ تكػػػف ىنػػػاؾ فػػػركؽ ذات داللػػػة 

كالضػحايا  ،كاإليػذاء ،كمعػدالت انتشػار التنمػر ،درجات المكاقؼ المناىضػة لمتنمػرإحصائية في متكسط 
ف المػػدارس يجػػب أف تركػػز ىػػذا يشػػير إلػػى أ ،المنبػػكذيف بػػيف مػػدارس مكافحػػة التنمػػر كالمػػدارس العاديػػة

 فعالية استراتيجيات مكافحة التنمر بدال مف عدد االستراتيجيات المستخدمة.ك عمى جكدة أ
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عػػػػف الثقافػػػػة المكازيػػػػة لمتنمػػػػر فػػػػي المػػػػدارس الثانكيػػػػة  (Wojcik  2018كمػػػػا ىػػػػدفت دراسػػػػة كجكيػػػػؾ 
فيػػـ كيفيػػة نظػػر المػػراىقيف ك الػػى التحقيػػؽ فػػي التنمػػر المدرسػػي كظػػاىرة اجتماعيػػة فػػي بكلنػػدا  ،البكلنديػػة

دراكيـ لمتنمر فػي مجتمعػاتيـك مناقشتيـ ك البكلندييف  لتحقيػؽ ذلػؾ تػـ العمػؿ مػع ثػبلث مػدارس ثانكيػة ك  ،ا 
-16طالب يتراكح اعمارىـ مػف  26اجريت مقاببلت متعمقة شبو منظمة مع ك  ،في مدينة جنكب بكلندا

ذلػػؾ ك  ،القػػائـ عمػػى تحميػػؿ البيانػػات اسػػتخدـ الباحػػث المػػني  النظػػرم (ذكػػكر 10 ،انػػاث 16سػػنة ) 17
أشػػارت النتػػائ  الػػى اف ثقافػػة مكازيػػة مػػف  ،ثقػػافتيـك بيػػدؼ الفيػػـ األعمػػؽ لمسػػياؽ االجتمػػاعي لممػػراىقيف 

عمميػػػة متعػػػددة  ،التػػػي تشػػػمؿ المعػػػاييرك التنمػػػر عمػػػى المسػػػتكل الجزئػػػي يػػػتـ انشػػػاؤىا فػػػي ىػػػذه المػػػدارس 
 ،ادكارىػـ فػػي التنمػػرك تماسػػؾ المجمكعػػة ك لضػحية الطقػػكس التػػي تؤكػد كضػػع اك  ،المراحػؿ لخمػػؽ الضػحية

كفيما يتعمؽ  اخثار السياسية تشير النتائ  إلى انو قد يككف مف المفيػد التخطػيط لبػرام  مكافحػة التنمػر 
 المحفزات التي تؤدم إلى التنمر.ك المكاقؼ أك حيث يمكنيـ تكضيح السياقات ا ،مع المراىقيف انفسيـ

 
بعنكاف "ىؿ تمنػع سياسػات مكافحػة التنمػر  التنمػر  ( Nikolaou  2017كما تناكلت دراسة ؿ نيككال 

التي ىدفت الى الكشؼ عف ما إذا كانت السياسات التي أعدت ضػمف قػكانيف داخػؿ ك  ،داخؿ المدرسة؟"
لتحقيؽ ذلؾ تـ تقييـ مػدل فعاليػة قػكانيف ك  ،تمنع حدكث التنمر 2015ك 2000المدارس ما بيف عامي 

الطػػػبلب الػػػذيف يعػػػانكف مػػػف االيػػػذاء داخػػػؿ المدرسػػػة مػػػف خػػػبلؿ اسػػػتخداـ فػػػرؽ التنمػػػر فػػػي خفػػػض نسػػػبة 
تظير النتائ  عمى مستكل المدارس أف المدارس في الكاليات التي لػدييا مثػؿ ىػذه  ،الخبلؼ في االطار

ا لحكادث البمطجة المدرسية )تصؿ إلى  ٪( مقارنة بالمػدارس فػي الكاليػات 8.4القكانيف كانت أقؿ تعرضن
كىػػذه التػػتثيرات أقػػكل بكثيػػر فػػي الكاليػػات التػػي يكجػػد بيػػا بنػػد  ،كجػػد بيػػا قػػكانيف لمكافحػػة التنمػػرالتػػي ال ت

 ،محدد في القانكف الذم يحدد مصطمح التنمر، اختبارات التزكير لمسػمككيات األخػرل المتعمقػة بالجريمػة
 نتائ .تدعـ التفسير السببي لم ،كالتي ال ينبغي أف يككف لقكانيف مكافحة التنمر أثر ليا

 
تنميػػػػػػة الميػػػػػػارات  (Stan  &Beldean  2014بمػػػػػػديف ك كمػػػػػػا تناكلػػػػػػت دراسػػػػػػة تجريبيػػػػػػة  ؿ سػػػػػػتاف 

فكػاف ىػدؼ البحػث دراسػة مػػدل  ،طػرؽ لمحػد مػف تكػرار سػمكؾ التنمػر –العاطفيػة لمطػبلب ك االجتماعيػة 
اىػػـ  تػػتثير تطػػكر الميػػارات االجتماعيػػة كالعاطفيػػة لمطػػبلب عمػػى تقميػػؿ أحػػداث التنمػػر، باعتبػػار أف مػػف

كػػػاف مػػػف الضػػػركرم تنفيػػػذ برنػػػام   ،فػػػي ىػػػذا الصػػػدد  ،مشػػػاكؿ كاقػػػع التعمػػػيـ الحػػػديث العنػػػؼ المدرسػػػي
طالبػان مػف مدرسػتيف متكسػطتيف مػف  231بمغ عدد المشاركيف في البحث  ،لمكافحة العنؼ في المدارس
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تػـ  ،ضػابطةمف المجمكعة ال 114ك ،منيا تنتمي إلى المجمكعة التجريبية 117 ،نابككا ركمانيا -كمكج
مقارنػػة نتػػائ  المرحمػػة  ،مػػؿء االسػػتبياف لتقيػػيـ السػػمكؾ العنيػػؼ قبػػؿ كبعػػد تنفيػػذ برنػػام  مكافحػػة العنػػؼ

السابقة مع البيانات مف مرحمة مػا بعػد االختبػار يشػير إلػى انخفػاض كبيػر فػي العنػؼ بػيف الطػبلب فػي 
 المجمكعة التجريبية مقارنة مع مجمكعة الضابطة.

 
ىػػدفت الػػى الكشػػؼ عػػف مػػدل )Rech & others  2013آخػػركف  ك يػػتش فػػي دراسػػة مسػػحية ؿ ر ك 

لتحقيػػؽ ذلػػؾ تػػـ ك  ،البرازيػػؿ –المتنمػػريف فػػي كاكسػػياس دم سػػكؿ ك خصػػائص الضػػحايا ك انتشػػار التنمػػر 
فػػي مػػدارس طالبػة يتػػراكح اعمػارىـ مػػا بػػيف  ،اختيػار عينػػة عشػكائية مػػف طمبػػة الصػؼ السػػادس األساسػي

غيػر ك عػادات كسػكلة ا ،المستكل االجتمػاعي ،المتغيرات )مستكل تعميـ االـتـ تحديد ك  ،( سنة11-14)
تػػػـ اسػػػػتخداـ اسػػػػتمارة ذاتيػػػػة التعبئػػػػة ك ( العمػػػػر ،النػػػػكع ،صػػػػكرتو عػػػف جسػػػػمو ،الكضػػػػع الغػػػػذائي ،نشػػػيطة

kidscape   7ك% ضػحايا 10كبينت الدراسة بتف مستكل انتشار التنمر ىػ ،مقياس صكرة الجسدك %
اضػػيف عػػف صػػكرة الجسػػد مػػف الضػػحايا بمغػػكا ثبلثػػة أضػػعاؼ مقارنػػة بضػػعفي ىػػؤالء الغيػػر ر ك  ،متنمػػريف

رسػػكف كمػػا اف الطػػبلب ذكم العػػادات الغيػػر نشػػطة )يما ،المتنمػػريف مقارنػػة بالراضػػيف عػػف ىػػذه الصػػكرة
ترتفػػع احتماليػػة أف ك % 55( يقعػػكف ضػػحايا لمتنمػػر بنسػػبة تزيػػد عػػف سػػاعات جمػػكس يكميػػا 3أكثػػر مػػف 

كمػا بمػغ حجػـ الطػبلب  ،عف الضعؼ عػف أكلئػؾ الػكاقعيف خػارج دائػرة التنمػريككنكف متنمريف مما يزيد 
 .الذككر المتنمريف ضعفي نظرائيـ مف االناث

 
   :التنمرو دراسات تناولت العالقة بين أساليب المعاممة الوالدية  3.2.2

التػي تيػدؼ الػى التعػرؼ عمػى  (Martinez & others 2019 آخػركف  ك تناكلت دراسة ؿ مارتينيز 
تحميميػا ك  ،االلكتركني في اسػبانياك االيذاء التقميدم ك اساليب المعاممة الكالدية الكقائية مف مخاطر التنمر 

الحمايػػػػة مػػػػع األخػػػػذ بعػػػػيف االعتبػػػػار االسػػػػتعداد لعػػػػدكاف ك التػػػػي يمكػػػػف اف تكػػػػكف بمثابػػػػة عكامػػػػؿ الخطػػػػر 
الخطػػر مػػف أسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة لسػػمكؾ المػػراىقيف مثػػؿ ك كمػػا تػػـ تحميػػؿ تػػتثير الحمايػػة أ ،المػػراىقيف

لتحقيػػؽ ذلػػؾ تػػـ اختيػػار عينػػة عػػددىا ك  ،احتػػراـ الػػذاتك  ،االنضػػباط المدرسػػيك  ،السػػمكؾ المعػػاد لممجتمػػع
كانػػػت النتػػػائ  بػػػاف اسػػػمكب المعاممػػػة الكالديػػػة ك  ،سػػػنة 17-12مػػػف المػػػراىقيف اعمػػػارىـ مػػػا بػػػيف  1109

يمكف اف يككف عامؿ حماية لكؿ مف التنمر  ،الدؼءك اـ ممارسات التفكير المتساىؿ الذم يتميز باستخد
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التيديد، عمى العكس مف ذلؾ فإف اساليب المعاممػة الكالديػة االسػتبدادية التػي تتميػز باسػتخداـ ك التقميدم 
ممارسػػػػات الحرمػػػػاف مػػػػف شػػػػتنيا أف تكػػػػكف عامػػػػؿ خطػػػػر لمتنمػػػػر االلكتركنػػػػي ك المفظػػػػي ك االكػػػػراه البػػػػدني 

  .التقميدمك 
 

بػالتنمر المدرسػي ك التعػرؼ إلػى العبلقػة بػيف أسػاليب المعاممػة الكالديػة  ( 2018العتيبـي   ىدفت دراسػة
ىػػي العنػػؼ ك  ،كصػػؼ كتحميػػؿ الجكانػػب المرتبطػػة بتسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة كعبلقتيػػا بحػػدكث التنمػػرك 

تسػامح الكالػديف بػالتنمر البدني كالعنؼ المفظي لدل الطػبلب فػي المرحمػة الثانكيػة كالتعػرؼ عمػى عبلقػة 
المدرسي كعبلقة العنؼ المفظي كالعنؼ البدني مف قبؿ أحد الكالديف عمى التنمر المدرسي لدل الطبلب 

( طالبػا  مػف طمبػة 473ذلػؾ عمػى عينػة عشػكائية تتكػكف مػف ) ،في المرحمة الثانكيػة فػي مدينػة الريػاض
المعاممػػة المتعمقػػة بػػالعنؼ المدرسػػي تشػػجيع  كأسػػفرت نتػػائ  الدراسػػة بتنػػو مػػف أسػػاليب ،المرحمػػة الثانكيػػة

اخباء لمحـز في التعامؿ مع اخخريف كعدـ المكافقة عمػى أف الكالػديف يشػجعكف السػيطرة عمػى اخخػريف، 
المباس عند ارتكاب األخطاء كال يمارس اخباء تفضيؿ األبناء بعضيـ ك الحرماف مف مصركؼ الجيب أك أ

تبيف أف أسمكب العنؼ المفظي ال يمارس مػف قبػؿ اخبػاء عمػى كما  عمى بعض مع حؿ مشاكؿ األبناء،
 ،عمػػػى أفعػػػاؿ لػػػـ يقػػػـ الطالػػػب بفعميػػػاك األبنػػػاء فاخبػػػاء ال يقكمػػػكف بػػػالتكبيخ عمػػػى األفعػػػاؿ كالسػػػمككيات أ

اسػتخداـ ك الممارسػات كالمقارنػات السػمبية مػع الغيػر أك الكصؼ بصفة الحيكانات عند ارتكاب األخطػاء أك أ
كما اتضح أف التسامح يساىـ بالتنمر المدرسي عند معاممة األبناء بالعاطفػة  ،لجارحةاأللفاظ ا كالشتـ أ

كالحب كالحصػكؿ عمػى جميػع مػا يطمبػو األبنػاء كالسػماح لؤلبنػاء بالػذىاب إلػى المباريػات كاالشػتراؾ فػي 
 درسي.كذلؾ عدـ كجكد عبلقة لمعنؼ المفظي كالعنؼ البدني مف قبؿ أحد الكالديف بالتنمر المك النكادم 

 
 \ىػدفت الػى ايجػاد العبلقػة المعتػديف ( Mohebbi & others  2016 آخػركف ك فػي دراسػة محبػي ك 

مػػػف ثػػػـ مقارنػػػة ىػػػذا بػػػيف ك  ،بالكالديػػػة لػػػدل المػػػراىقيف اإليػػػرانييفك ارتبػػػاطيـ  بالمدرسػػػة ك ضػػػحايا التنمػػػر 
لتحقيؽ اليدؼ المنشكد مػف ىػذه الدراسػة تػـ اختيػار، عينػة عنقكديػة عشػكائية ك  ،ضحايا التنمر\متنمريف 

( 80ضػػػحايا التنمػػػر )ك ( 80صػػػنفت العينػػػة ضػػػمف ثػػػبلث فئػػػات المتنمػػػريف ) ،( مشػػػارؾ240عػػػددىا )ك 
 ،تػػػـ اسػػػتخداـ مقياسػػػي االرتبػػػاط بالكالػػػديفك  ،( تػػػـ اختيػػػارىـ مػػػف قبػػػؿ الييئػػػة االداريػػػة80المشػػػاىديف )ك 
أسفرت النتائ  عف تكاجد انماط ايرانية شبيية بالمجتمعات الغربية بالنسػبة لمتػرابط ك  ،ةاالرتباط بالمدرسك 

الكالديػة مقارنػة مػع ضػحايا ك الكالدم، كما أفاد المتنمريف عف كجػكد مسػتكيات أقػؿ مػف الرعايػة األمكميػة 
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تكيات أعمػى كمسػ ،مستكيات مف الحماية المفرطة الكالدية مػف الطػبلب المشػاىديفك  ،المشاىديفك التنمر 
كمسػػتكيات أعمػػى  ،المشػػاىديفك مسػػتكيات أدنػػى مػػف االسػػتقبللية( مػػف الضػػحايا ك مػػف االسػػتبداد الكالػػدم )أ

بالنسػبة لبلرتبػػاط المدرسػي تبػيف اف لػػدل المتنمػريف مسػتكيات أقػػؿ ك مػف التسػمط األمػكمي مػػف الضػحايا، 
  .المشاىديفك التعميـ مف الضحايا ك في االرتباط المدرسي 

 
العبلقة بيف أساليب المعاممػة الكالديػة  ( Ortiz & others 2016  آخركف ك كما تناكلت دراسة أكرتز 

كقػػد اجريػػت الدراسػػة عمػػى  ،التنمػػر مػػف قبػػؿ أقػػرانيـك تعػػرض المػػراىقيف لئلسػػاءة  ك الممارسػػات التتديبيػػة ك 
كجػػكد عبلقػػة  اظيػػرت النتػػائ  عمػػىك  ،مػػف طػػبلب الثانكيػػة االسػػبانية 2060عينػػة عشػػكائية مككنػػة مػػف 

الممارسات التتديبية التي تستخدـ في عممية االنضباط مع االبناء كبيف ك ارتباطية بيف األساليب الكالدية 
كمػا  ،احتمػاؿ اف يصػبحكا مسػيئيف ألقػرانيـ فػي نفػس السػياؽك التنمر مف قبػؿ أقػرانيـ ك تعرضيـ لئلساءة 

ممػػا يزيػػد مػػف  ،سػػتخداـ االنضػػباط العقػػابيتشػػير النتػػائ  إلػػى أف أنمػػاط األبػػكة غيػػر الديمقراطيػػة تفضػػؿ ا
يجػػب أف تتضػػمف بػػرام  التػػدخؿ الكالػػديف إلدراكيػػـ لمػػدكر  ،لػػذلؾ ،خطػػر مشػػاركة المػػراىقيف فػػي التنمػػر

 الياـ الذم يمعبكنو في ىذه العممية كلتحسيف أساليب التربية لدييـ.
 
بحثت في ايجاد العبلقػة بػيف ( Zotties & others  2014آخركف  ك في دراسة برازيمية ؿ زكتيس ك 

سػػمكؾ التنمػػر لػػدل ك الممارسػػات التتديبيػػة بتنكاعيػػا المختمفػػة التػػي تسػػتخدـ مػػف قبػػؿ الكالػػديف مػػع اطفػػاليـ 
لتحقيؽ اليػدؼ مػف الدراسػة تػـ اختيػار عينػة مدرسػية مػف األطفػاؿ البػالغيف مػف ك  ،المراىقيف في البرازيؿ

عقابيػة ك حازمػة  :ديبية لمطفؿ باستخداـ نكعيف رئيسييفتـ تقييـ الممارسات التتك ( سنة  15-10العمر )
مكافتة ك مياـ العقكبة( كاالستقرائي )شرح ك  ،الحرماف مف االمتيازات ،العقاب الجسدم ،)االعتداء النفسي

بينػػت النتػػائ  بعػػد تقيػػيـ ك  ،لتحقيػػؽ ذلػػؾ تػػـ اسػػتخداـ اسػػتبياف ضػػحية أكلكيػػكس لقيػػاس التنمػػرك  ،مراقبػػة(ك 
كجػػكد عبلقػػة ارتباطيػػة بػػيف ك  ،%( كمتنمػػريف39.7) 98صػػنؼ مػػنيـ ك  ،المػػراىقيفك مػػف األطفػػاؿ  247

ارتفعػػت فرصػػة كقػػكع ك  ،التنمػػرك التتديػػب العقػػابي مػػف قبػػؿ الكالػػديف ك الػػني  السػػمطكم لتحقيػػؽ االنضػػباط 
 أضعاؼ لؤلميات المكاتي اتبعف ىذا الني  مع األطفاؿ. 4.36الطفؿ ضحية لمتنمر بقيمة 

 
أثػػر التػػدخؿ األسػػرم عمػػى  (Healy &Sanders   2014ىيممػػي  ك سػػاندرز كمػػا تناكلػػت دراسػػة ؿ 

أسرة أبمغت  111تمت الدراسة مف قبؿ باستخداـ عينة عددىا  ،االطفاؿ الذيف يتعرضكف لمتنمر األقراف
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بعػػد اف تػػـ ك أظيػػرت الدراسػػة  ،سػػنة 12-6عػػف تنمػػر مػػزمف يعػػاني منػػو أبنائيػػا تتػػراكح أعمػػارىـ مػػا بػػيف 
شكؿ مجمكعتيف ادخمت عمييا تحسينات ضػمف برنػام  عبلجػي سػمككي  لمتػدخؿ فػي العمؿ مع االسر ب

سػػمكؾ اطفػػاليـ حيػػث أظيػػرت ىػػذه المجمكعػػة تحسػػف كاضػػح عمػػى سػػمكؾ اطفػػاليـ الػػذيف يتعرضػػكف الػػى 
التػػػدريب عمػػػى الميػػػارات ك فػػػتنت  التػػػدخؿ الجمػػػع بػػػيف األبػػػكة التيسسػػػرية  ،سػػػمكؾ التنمػػػر مػػػف قبػػػؿ األقػػػراف

أثبتػػػت ىػػػذه الدراسػػػة أف  ،يػػػة لؤلطفػػػاؿ نتػػػائ  أفضػػػؿ مػػػف حالػػػة مراقبػػػة تقيػػػيـ المقارنػػػةاالجتماعيػػػة كالعاطف
 التدخبلت العائمية يمكف أف تقمؿ مف اإليذاء كالضائقة كتقكية الجيكد المدرسية لمعالجة التنمر.

 
( عػف السػمكؾ الكالػدم Samara & Others  2013   آخػركفك ىػدفت دراسػة تحميميػة ؿ سػمارل 

الػػػى تكضػػيح أف التعػػرض لمتخكيػػؼ لػػػو آثػػار ضػػارة عمػػى صػػػحة  ،متنمػػر كضػػحية أكخطػػر أف يصػػبح 
كػػذلؾ تسػػاعد تجػػارب األسػػرة الكالديػػة كسػػمكؾ الكالػػديف قبػػؿ االلتحػػاؽ بالمدرسػػة عمػػى تشػػكيؿ ك األطفػػاؿ، 

كبالتػالي مػف  ،قدرتيا عمى التكيؼ كالتتقمـ في المدرسة كليا تتثير عمى عبلقة األقراف الخاصة باألطفاؿ
تحديػػد كيػػؼ تػػرتبط أنمػػاط الكالديػػة كالعبلقػػة بػػيف الكالػػديف كالطفػػؿ بػػالتنمر مػػف أجػػؿ تطػػكير بػػرام  الميػػـ 

لتحقيػػػؽ ىػػػذا اليػػػدؼ اجريػػػت مراجعػػػة منيجيػػػة ك تخفيػػػؼ اإليػػػذاء فػػػي الطفكلػػػة كالمراىقػػة، ك التػػدخؿ لمنػػػع أ
تعرضػكا المتنمػركف ك تبػيف أف كػؿ مػف الضػحايا ك  2012نيايػة سػنة -1970لؤلدبيات في الفترة الكاقعػة 

لسمكؾ كالدم سمبي بما في ذلؾ اإلساءة كاإلىماؿ، كانت التتثيرات عمكمنا صغيرة إلى متكسطة بالنسػبة 
السػػمكؾ الكالػػدم اإليجػػابي بمػػا فػػي ذلػػؾ  ،لمضػػحايا كلكنيػػا كانػػت معتدلػػة بالنسػػبة لممتنمػػريف / الضػػحايا

 ،كمشػػػاركة الكالػػػديف كالػػػدعـ ،كالعبلقػػػة الحميمػػػة كالعاطفػػػة ،التكاصػػػؿ الجيػػػد لآلبػػػاء كاألميػػػات مػػػع الطفػػػؿ
ػا صػغيرة إلػى معتدلػة لكػبل  ،كاإلشراؼ الكالدم كانت كاقية ضػد المتنمػريف كانػت التػتثيرات الكقائيػة عمكمن

 المتنمريف / الضحايا.ك الضحيتيف، 
 

عبلقتػو بتسػاليب المعاممػة الكالديػة ك التنمر لدل األطفػاؿ  (2012الصوفي  و المالكي كما تناكلت دراسة 
أسػاليب المعاممػة الكالديػة اشػتممت ك حيث ىدفت الى معرفة العبلقػة بػيف التنمػر لػدل األطفػاؿ  ،في بغداد

تراكحػت اعمػارىـ  ،السادس االبتػدائيك ( طفؿ مف الصفكؼ االبتدائية الخامس 200عينة الدراسة عمى )
لتنمػر تػـ اسػتخداـ مقيػاس ا ،اختيػرت أميػات األطفػاؿ ذاتيػـك عينة عشكائية بسػيطة  ،سنة 12ك 11بيف 

األب مػػع ابنػػائيـ ك ( يقػػيس تعامػػؿ األـ 2001أسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة )العتػػابي ك مػػف اعػػداد البػػاحثيف 
 ،التسػػػمط ،التسػػػامح ،التذبػػػذب ،عممػػػا أف كػػػؿ مكقػػػؼ فػػػي المقيػػػاس يتضػػػمف االسػػػاليب الخمسػػػة )االىمػػػاؿ
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 ،التذبػذب ،لديػة )اإلىمػاؿأسػاليب المعاممػة الكاك أظيرت النتائ  أف معامؿ االرتبػاط بػيف التنمػر ك  ،(الحـز
تسػػاىؿ ك أف سػػمكؾ األطفػػاؿ التنمػػرم يػػزداد كممػػا زاد اىمػػاؿ أك دالػػة إحصػػائيا  (الحػػـز ،التسػػمط ،التسػػامح

أم كمما كػاف الكالػديف  ،التذبذبك تسمط  الكالديف عمييـ في حيف يرتبط التنمر سمبيا مع اسمكبي الحـز ك أ
 .اقؿ تنمراالتذبذب يككف األكالد ك أكثر في اسمكب الحـز ا

 
  :التعقيب عمى الدراسات السابقة 4.2.2

االجنبية التي بحثت ك في مقدمتيا الدراسات العربية ك  ،تـ التعقيب عمى الدراسات مف كجية نظر الباحثة
اخيػرا ك  ،األجنبيػة التػي بحثػت فػي التنمػرك تمييػا الدراسػات العربيػة  ،في مكضكع أساليب المعاممة الكالديػة

 .عبلقتيا بالتنمرك األجنبية التي بحثت في أساليب المعاممة الكالدية ك الدراسات العربية 
 

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة التي بحثت موضوع أساليب المعاممة الوالدية :أوال
يتبيف مف خبلؿ عرض الدراسات السابقة ألساليب المعاممة الكالدية بتنيا حظيت باىتمػاـ كبيػر مػف قبػؿ 

 نتػائ  الدراسػات السػابقة نسػتنت  مػاك بػاالطبلع عمػى إجػراءات ك  ،االجنبيػةك الباحثيف في البيئتػيف العربيػة 
 :يمي

( فػػي بعػػض 2012عقيػػؿ )ك مرؽ ك دراسػػة أبػػك ( 2016دراسػػة طيطػػي )ك ( 2016تطابقػػت دراسػػة بػػدكم )
دراسػػة ك ( 2013كمػا جمعػػت دراسػة صػػبيح ) ،المػػني ك متغيػرات الدراسػػة مػع اخػػتبلؼ فػي ادكات القيػػاس 

اتفقت معظـ الدراسات السابقة مع ك  ،عبلقتيا بتساليب المعاممة الكالديةك ( بيف العدائية 2010الخفاجي )
اليب المعاممػػػة الكالديػػػة )التفرقػػػة، ( بتنمػػػاط أسػػػ2015العمػػػي )ك دراسػػػة شػػػريفات ك ( 2011دراسػػػة بػػػريعـ )

ىػػػػي متغيػػػػرات ك ، (التػػػػدليؿ الزائػػػػد ،الحمايػػػػة الزائػػػػدة ،التسػػػػمط ،الديمقراطيػػػػة ،التذبػػػػذب ،السػػػػيطرةك الػػػػتحكـ 
جميع الدراسات العربية تقاربت نتائجيا مػف ناحيػة كجػكد  ،استخدميا الباحثكف في دراساتيـ سابقة الذكر

( 2010قػد كانػت دراسػتي الخفػاجي )ك  ،ة عمػى المتغيػرات األخػرلأساليب المعاممػة الكالديػك أثر ألنماط  
اسػػػػتخدمت معظػػػػـ الدراسػػػػات االجنبيػػػػة المػػػػني  ،( ىػػػػي األقػػػػرب لمدراسػػػػة الحالية2013دراسػػػػة صػػػػبيح )ك 

 بتبيػػػاف أثػػػر( 2013آخػػػركف )ك  كدراسػػػة نيكسػػػ كمػػػا جػػػاءت ،الكصػػػفي االرتبػػػاطي لمكشػػػؼ عػػػف العبلقػػػة
مقارنػػػة ببقيػػػة  مختمفػػػة المػػػني المػػػراىقيف ك عمػػػى العمميػػػة التعميميػػػة لؤلطفػػػاؿ ك اسػػػاليب المعاممػػػة الكالديػػػة 

الػػػنمط ك خمفيػػتيـ التعميميػػة ك أف طػػرؽ المعاممػػة الكالديػػػة فػػي العمميػػة التعميميػػة ابػػرزت النتػػائ   ،الدراسػػات



 

5. 

ة المشػكرة لػو تػتثير كبيػر عمػى العمميػك المكافئػات ك التشػجيع ك الكالدم الذم يتسـ بمزي  مرف مػف العاطفػة 
(  بكجكد عبلقة مكجبة بيف اسػمكب المعاممػة 2010كازاؾ )ك اتفقت دراسة دكقاف ك كما  ،التعميمية لمطفؿ

 .الديمقراطي في اتخاذ القرار لدل االبناء
 

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة التي اىتمت بموضوع التنمر :ثانيا
بتسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة بػػالمني  اختمفػػت الدراسػػات التػػي اىتمػػت بػػالتنمر عػػف الدراسػػات التػػي اىتمػػت 

المشػاركيف ك ضحاياىـ ك حيث تضمنت تدخبلت عبلجية مختمفة استيدفت المتنمريف  ،المتبع في الدراسة
كمػا أكػدت عمػى ضػػركرة  ،تزكيػػدىـ بالميػارات االجتماعيػةك سػمككياتيـ ك ضػركرة تخميصػيـ مػف افكػارىـ ك 

 .تمكيف ضحاياهك ظاىرة التنمر المجتمع في سبيؿ الحد مف ك المعمميف ك اشراؾ األىؿ 
 

ذلػؾ ك  ،( المني  الكصػفي المسػحي2013آخركف )ك دراسة الحميدم ك ( 2016استخدمت دراسة عمكاف )
( أظيػػرت النتػػائ  بػػتف 2016ففػػي دراسػػة عمػػكاف ) ،مػػدل انتشػػارهك سػػمكؾ التنمػػر ك لمتعػػرؼ عمػػى ظػػاىرة 

% مػف افػراد العينػة متنمػريف 14.6ك ،%27.6% بينما االلكتركنػي 39.1نسبة حدكث التنمر التقميدم 
كاتفقػػت  ،التقميػػدم بػػنفس الكقػػتك % ضػػحايا لمتنمػػر االلكتركنػػي 20أف ك  ،تقميػػديا بػػنفس الكقػػتك الكتركنيػػا 

( بانػػػو ينتشػػػر التنمػػػر االجتمػػػاعي بنسػػػبة متكسػػػطة فػػػي المجتمػػػع 2013آخػػػركف )ك مػػػع دراسػػػة الحميػػػدم 
تحميمػػي اظيػػرت اىػػـ نتائجيػػا بػػتف ممارسػػة ( ذات المػػني  الكصػػفي ال2016دراسػػة الزعبػػكط )ك   ،العربػػي

التنمر أكبػر نسػبة منتشػرة بػيف الطمبػة فػي المرحمػة االساسػية العميػا مػف السػمككيات الغيػر مرغكبػة بنسػبة 
( أظيػػرت النتػػائ  بكجػػكد عبلقػػة ارتباطيػػة مكجبػػة 2017اتفقػػت دراسػػة عمػػارة )  ،% فػػي األردف80.33

دراسػػة العباسػػي ك  ،المتنمػػريفك يػػدم بالنسػػبة لضػػحايا التنمػػر التقمك دالػػة احصػػائيا بػػيف التنمػػر االلكتركنػػي 
( التي اسفرت النتائ  عف كجكد عبلقة مكجبة دالة احصائيا بػيف متكسػط درجػات التنمػر الكميػة  2016)

 .الترتيب الكالدمك بالنسبة لمتغيرم الجنس 
 

آخػركف ك دراسػة ريػتش ك ( 2018أما الدراسات األجنبية التي تبحث في التنمر فقد اتفقت دراسػة كجتيػؾ )
انتشػار التنمػر بنسػػب مسػتكل  قػد بينػت جميعيػػاك  ،الكصػػفي مسػحي كىػك بػالمني  الػذم اتبعتػو  (2013)

بػػالمجتمع ك مختمفػػة تبعػػا لممنطقػػة التػػي تمػػت فييػػا الدراسػػة سػػكاء كانػػت فػػي المحػػيط المدرسػػي اك  متفاكتػػة



 

51 

حيػػث اتبػػع المػػني   ،بػػالمني ( 2014بمػػديف )ك دراسػػة سػػتاف ك ( 2018كمػػا اتفقػػت دراسػػة تشػػيف ) ،كافػػة
 .التجريبي في الدراستيف

 
 عالقتيا بالتنمر و التعقيب عمى الدراسات التي جمعت بين اساليب المعاممة الوالدية  :ثالثا

بينػػػت أىميػػػة اسػػػاليب  ،إف جميػػػع مػػػا تػػػـ عرضػػػو ضػػػمف الدراسػػػات السػػػابقة ذات صػػػمة بالدراسػػػة الحاليػػػة
االنمػػاط التػػي تتميػػز بيػػا ىػػذه االسػػاليب باعتبارىػػا األدكات التػػي تسػػتخدـ فػػي عمميػػة ك المعاممػػة الكالديػػة 

قػد ركػزت الدراسػة الحاليػة عمػى ك  ،رؤل مختمفػةك مف خبلؿ زكايػا مختمفػة ك  ،االسريةك التنشئة االجتماعية 
الطفػؿ عبلقتيػا بػالتنمر لمػا ليػا مػف آثػار سػيئة ليػا بػالغ األثػر عمػى شخصػية ك أساليب المعاممػة الكالديػة 

 .مف ثـ المجتمعك 
 

تناكلػت المتغيػريف معػا  -فػي حػدكد عمػـ الباحثػة  -ف العربػيكما تبيف مما سبؽ تكفر دراستيف فػي الػكط
تناكلػت المتغيػرات مػف زكايػا  ،لكنيا لـ تكف تتناكؿ كافػة المتغيػرات التػي تػـ تناكليػا فػي الدراسػة الحاليػةك 

حيػػػث تنػػػاكؿ بعػػػض البػػػاحثيف فئػػػة  ،العينػػػات المسػػػتخدمةك اخػػػتبلؼ الطػػػرؽ المنيجيػػػة البحثيػػػة ك  ،مختمفػػػة
دراسػػػة محبػػػي ك ( 2019آخػػػركف )ك أتفقػػػت دراسػػػة مػػػارتينيز ك قػػػد أكػػػدت ك  ،آخػػػركف المػػػراىقيفك  ،األطفػػػاؿ

( 2012الصػكفي )ك المػالكي ك ( 2013آخػركف )ك سػمارل ك ( 2016آخػركف )ك أكرتػز ك ( 2016آخركف )ك 
العبلقػة ك دية التي تتسػـ بالتكاصػؿ الجيػد مػع األبنػاء ( باف أساليب المعاممة الكال2014ىيمي )ك ساندرز ك 

تكجػد عبلقػة  ،الديمقراطيػة  )االسػمكب االسػتقرائي(ك تقػديـ الػدعـ، ك مشػاركة الكالػديف ك  ،العاطفةك الحميمة 
كػذلؾ التػي تتسػـ ك التسػاىؿ ك اف اساليب المعاممة الكالدية التػي تتسػـ باإلىمػاؿ أك  ،التنمرك ارتباطية سمبية 

كمػػا  ،االسػػتبداد كجػػدت عبلقػػة ايجابيػػة مػػع التنمػػرك  ،الحرمػػاف مػػف االمتيػػازاتك العقػػاب الجسػػدم ك بػػالحـز 
اكػػػدت دراسػػػة تجريبيػػػة عمػػػى أثػػػر بػػػرام  لمتػػػدخؿ االسػػػرم عمػػػى االطفػػػاؿ الػػػذيف يتعرضػػػكف لمتنمػػػر كانػػػت 

 .النتائ  أفضؿ مف عدـ التدخؿ
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   :الفصل الثالث

_____________________________________________________ 

 :االجراءاتو الطريقة 
 

 تمييد  1.3

مف حيث المني  كمجتمع  ،في ىذا الفصؿ تعرض الباحثة كصفا إلجراءات الدراسة التي اتبعتيا
 كاألساليب اإلحصائية التي ،دراسةككيفية إجراءات ال ،ثباتياكأدكات الدراسة كصدقيا ك  ،العينةالدراسة ك 

 .استخدمت في معالجة النتائ 
 

 :منيج الدراسة 2.3

ك ذلؾ لمبلئمتو ألغراض الدراسة فيك يحمؿ المشكمة  ،استخدمت الباحثة المني  الكصفي االرتباطي
ك مف ثـ التركيز عمى تصنيؼ المعمكمات ك تنظيميا ك  ،ك يصفيا ثـ يفسرىا ،كما ىي في الكاقع

 .مما يسيؿ فيـ العبلقة بيف مككنات الظاىرة المراد دراستيا ،ك كيفان  عنيا كمان التعبير 
 

   :مجتمع الدراسة  3.3

الخامس األساسي الممتحقيف ك تتلؼ مجتمع الدراسة مف كافة الطمبة الذككر مف صفي الرابع االساسي 
 660البالغ عددىـ ) ،(البيرة ،بيتكنيا ،في المدارس الحككمية األساسية في مدينة راـ اهلل )راـ اهلل
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 –التعميـ ك حسب الممخص العاـ لئلحصائيات مف كزارة التربية  ،1.3في الجدكؿ المرفؽ ك كما ى (طالب
 .لمذككرك مدرسة أساسية ما بيف مختمطة  11التعميـ العاـ مكزعة عمى 

 
 ( توزيع الطمبة في المدارس الحكومية األساسية1.3جدول  

 العدد )ذككر( اسـ المدرسة الرقـ 
 60 البيرة األساسية المختمطة  1
 38 ىكارم بكميديف األساسية المختمطة 2
 106 مغتربي البيرة األساسية  3
 39 الفجر الجديد االساسية  4
 100 أميف الحسيني األساسية  5
 32 عيف مصباح األساسية  6
 30 االسبانية األساسية المختمطة  7
 110 الكحدة األساسية  8
 85 المستقبؿ الصالح األساسية  9

 40 عيف منجد األساسية  10
 60 عيف األساسية المختمطةك زياد اب 11
 طالب 660 المجمكع 

  2018-2017لمسنة الدراسية  ،التعميـ العاليك كزارة التربية  :المصدر

 

 :عينة الدراسة 4.3

 :عينة الدراسة االستطالعية:أوال
ادكات الدراسة عمى عينة استطبلعية مف داخػؿ مجتمػع الدراسػة مػف خػارج العينػة قامت الباحثة بتطبيؽ 

معرفػػة مػػدل كضػػكح الفػػرات ف ك تطبيقػػا لتجربػػة فيػػـ األلفػػاظ ك بيػػدؼ تجريػػب أدكات الدراسػػة  ،االساسػػية
لمكقػكؼ عمػى الكقػت الػذم ك  ،ثبات األدكات قبؿ تطبيقيا نيائيا عمى العينة النيائيػةك لمتحقؽ مف صدؽ ك 

قد كانت نتائ  تحميؿ معامؿ الثبات  لمقيػاس أسػاليب المعاممػة الكالديػة صػكرة ك  ،تعبئة االدكات يستغرقو
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 ،ىػي قػيـ تسػمح بػإجراء الدراسػةك  ،(0.901لمقيػاس التنمػر )ك ( 0.820صػكرة األـ )ك  ،(0.839األب )
التنمػػر  ك نػػاء قػػد تمثمػػت عينػػة الدراسػػة االسػػتطبلعية لمقيػػاس أسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة كمػػا يػػدركيا األبك 
 .طالب( 30)
 

 :عينة الدراسة األساسية :ثانيا
(، 1.3كؿ )كالجػػػد ،% مػػػف مجتمػػػع الدراسػػػة36أم بنسػػػبة  ،( طفػػػؿ237اشػػػتممت عينػػػة الدراسػػػة عمػػػى )

 يكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة.
 

 :وصف متغيرات أفراد العينة  5.3

الصػػػػؼ  ،الترتيػػػػب الػػػػكالدمات الدراسػػػػة يػػػػع أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة حسػػػػب متغيػػػػر ( تكز 2.3يبػػػػيف الجػػػػدكؿ )
  .المستكل التعميمي لؤلب ،المستكل التعميمي لؤلـ ،الحالة االجتماعية لمكالديف ،الدراسي

 
 .الدراسة(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 2.3جدول  

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير
 19.4 46 األكؿ الترتيب الوالدي 

 32.1 76 الثاني
 17.3 41 الثالث
 11.4 27 الرابع
 14.3 34 الخامس

 5.5 13 أكثر مف خامس
 57.0 135 الرابع األساسي الصف الدراسي

 43.0 102 الخامس األساسي
 89.0 211 الكالداف يقيماف في المنزؿ الحالة االجتماعية لموالدين

 11.0 26 الكالديف مطمقاف
 8.0 19 أساسي المستوى التعميمي لألم

 38.4 91 ثانكية عامة
 15.2 36 دبمـك متكسط

 38.4 91 جامعي فما فكؽ
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 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير
 35.9 85 ثانكية عامة فما دكف المستوى التعميمي لألب

 16.5 39 دبمـك متكسط
 47.7 113 جامعي فما فكؽ

 

 

  :أدوات الدراسة  6.3

فبالرجكع الى األدبيات السابقة  ،لجمع البياناتاالستبانة كتداة دمت الباحثة في الدراسة الحالية استخ
عبلقتيا بالتنمر( استخدمت ك لفحص مكضكع الدراسة )أساليب المعاممة الكالدية كما يدركيا األبناء ك 

 :ىيك الباحثة االستبانات التالية  
 .المتغيرات المستقمة 1
 . مقياس أساليب المعاممة الكالدية كما يدركيا األبناء2
 . مقياس التنمر 3
 

 :المتغيرات المستقمة 1.6.3

 ،الترتيػػب الػػػكالدم ك لكػػف تػػـ اعتمػػاد الدراسػػة عمػػػى ثبلثػػة منيػػا كىػػيشػػمؿ ىػػذا الجػػزء خمسػػة متغيػػػرات 
 .المستكل التعميمي لؤلـ ،المستكل التعميمي لؤلب

 
 مقياس أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا األبناء 2.6.3

أسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة كمػػػا يػػدركيا األبنػػاء )فػػي مجػػاؿ االعاقػػة السػػػمعية اسػػتخدمت الباحثػػة مقيػػاس 
( فقػػػرة تقػػػيس مسػػػػتكل 40يتكػػػكف المقيػػػاس مػػػػف )ك ( 2004) ،ؿ محمػػػد النػػػكبي محمػػػػد عمػػػي (العػػػادييفك 

( 12-9الػذيف يتػراكح اعمػارىـ مػا بػيف )ك  ،العادييفك اساليب المعاممة الكالدية كما يدركيا األطفاؿ لمصـ 
 ،( القطػب االيجػابي لمبعػد األكؿ1ترتيػب العبػارات بطريقػة دائريػة بحيػث تحمػؿ العبػارة رقػـ ) إذ تـ ،سنة
( تشػػير لمقطػػب االيجػػابي لمبعػػد 3العبػػارة رقػػـ )ك  ،( القطػػب االيجػػابي لمبعػػد الثػػاني2تحمػػؿ العبػػارة رقػػـ )ك 

لمقطػب االيجػابي لمبعػد ( تشػير 5العبػارة )ك  ،( تشير لمقطب االيجابي لمبعػد الرابػع4العبارة رقـ )ك  ،الثالث
( تشػػير لمقطػػب السػػمبي لمبعػػد 7العبػػارة رقػػـ )ك  ،( تشػػير لمقطػػب السػػمبي لمبعػػد األكؿ6العبػػارة )ك  ،الخػػامس



 

56 

( تشػير لمقطػب السػمبي لمبعػد 9العبارة رقـ )ك  ،( تشير لمقطب السمبي لمبعد الثالث8العبارة رقـ )ك  ،الثاني
ثػػـ يبػػدأ مػػف جديػػد بعبػػارات األقطػػػاب  ،لمبعػػػد الخػػامس( تشػػير لمقطػػب السػػمبي 10العبػػارة رقػػـ )ك  ،الرابػػع

 .ىكذاك االيجابية في األبعاد الخمسة ثـ يمييا عبارات األقطاب السمبية 
 
قد لجت الباحث لتمػؾ الطريقػة حتػى ال يػدرؾ المفحػكص اتجػاه العبػارات فػي االختبػار فيسػتجيب بطريقػة ك 

 .معينة قد ال تدؿ عمى ما كضع االختبار لقياسو
 

 ( اتجاىات الفقرات لمقياس أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا األبناء3.3جدول  
 اتجاىاتيا ك الفقرات  األبعاد
 31 ،21 ،11 ،1)+(  الرفض  \التقبؿ 

(- )6، 16، 26، 36 
 32 ،22 ،12 ،2)+(  االىماؿ  \الرعاية 

(- )7، 17، 27، 37 
  33 ،23 ،13 ،3)+(  القسكة  \التسامح 

(- )8، 18، 28، 38 
 34 ،24 ،14 ،4)+(  التفرقة  \المساكاة 

(- )9، 19، 29، 39 
 35 ،25 ،15 ،5)+(  التسمطية  \الديمقراطية 

(- )10 ،20، 30، 40 
 

 ،مػف ثػـ تمييػا القسػـ الثػاني أربعػيف فقػرةك  ،ىي البيانػات األكليػةك تككنت صفحة االجابة مف القسـ األكؿ 
 ،مػرة عػف صػكرة األـك مػرتيف مػرة عػف صػكرة األب  (أبػدا ،أحيانػا ،كثيػرا)تقػديرات  3في كؿ فقرة يقابميػا 

 ،()أبػػدا درجػػة كاحػػدةك ،(حيانػػا درجتػػيف)أ ،درجػػات( 3كثيػػرا )قػػد أعطيػػت الػػدرجات تبعػػا لطريقػػة ليكػػرت ك 
يمكػف لمفػاحص اف يقػـك بقػراءة كػؿ كاحػدة عمػى حػدل   ،العكػس عمػى السػمبيةك  ،عمى العبارات االيجابية

يمكػف قػراءة الفقػرة مػرة كاحػدة لكػي يػتـ االجابػة عػف الصػكرتيف ك مف ثـ مف صكرة األـ ك مف صكرة األب 
عميػػػو يػػػتـ تحديػػػد مسػػػتكل أسػػػاليب المعاممػػػة الكالديػػػة لمفػػػرد مػػػف خػػػبلؿ  بنػػػاءن ك  ،معػػػا لػػػنفس العبػػػارة الكاحػػػدة
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بعػد حسػاب ك  ،(حساب متكسط استجابة المفحكص عمى فقرات المقياس كمو بشكؿ كامؿ )الدرجة الكميػة
دقػػػائؽ  7لكقػػػت الػػػذم يسػػػتغرقو المفحػػػكص لئلجابػػػة عمػػػى فقػػػرات المقيػػػاس تبػػػيف أنػػػو يسػػػتغرؽ بمتكسػػػط ا

 .لئلجابة عف األداة ككؿ
 

ذلػػؾ لكػػي تكػػكف ك  ،اختصػػرىا مػػف خمسػػة بػػدائؿ الػػى ثبلثػػة بػػدائؿك قػػاـ الباحػػث باسػػتخداـ طريقػػة ليكػػرت 
جػة المرتفعػة فػي البعػد الكاحػد إلػى إذ تشػير الدر  ،طريقة االستجابة عمييا سيمة االدراؾ مف قبؿ األطفػاؿ

لػػػذا اعتمػػػد الباحػػػث عنػػػد ك  ،بينمػػػا تشػػػير لدرجػػػة المنخفضػػػة إلػػػى األسػػػمكب غيػػػر سػػػكم ،األسػػػمكب السػػػكم
 .تصحيحو لبلختبار عمى الطريقة الكمية

 
 االيجابيةو ( مفتاح تصحيح مقياس اساليب المعاممة الوالدية لمعبارات السمبية 4.3جدول  

 الدرجة               
 العبارات     

 نادرا أحيانا  كثيرا

 1 2 3 العبارات االيجابية 
 3 2 1 العبارات السمبية 

 
ثبػػػات اختبػػػار أسػػػاليب المعاممػػػة الكالديػػػة كمػػػا ك ( بحسػػػاب صػػػدؽ 2004 ،قػػػاـ الباحػػػث )محمػػػد عمػػػي
باسػػػتخداـ حزمػػػة البػػػرام  االحصػػػائية المعركفػػػة اختصػػػارا باسػػػـ   ،العػػػادييفك يػػػدركيا األبنػػػاء لمصػػػـ 

SPSS    ذلؾ مف خبلؿ الحاسب اخليك. 
 

 :الخصائص السيكومترية  لمقياس أساليب المعاممة الوالدية
 صدق األداة  :أوال

ثػػـ تػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ األداة مػػف خػػبلؿ تكزيعيػػا عمػػى  ،الباحثػػة االسػػتبانة بصػػكرتيا األكليػػة صػػممت
فػي الفقػرات مػف حيػث ك ذلؾ بيػدؼ ابػداء رأييػـ مجمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصاص كالخبرة، 

فقػرات ك تعػديبلت أك أم معمكمػات أكمػا إضػافة  ،سبلمة لغػة الفقػرات لمجكانػب المدركسػةشمكؿ ككضكح ك 
 يركنيا مناسبة، ككفؽ ىذه المبلحظات تـ إخراج االستبانة بصكرتيا النيائية.
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بحسػػػاب معامػػػؿ االرتبػػػاط ذلػػػؾ الػػػداخمي ك مػػػف خػػػبلؿ االتسػػػاؽ تػػػـ التحقػػػؽ مػػػف صػػػدؽ األداة أيضػػػان  كمػػػا
كجػػػكد داللػػػة إحصػػػائية فػػػي جميػػػع فقػػػرات  تبػػػيفك لفقػػػرات االسػػػتبانة مػػػع الدرجػػػة الكميػػػة لػػػؤلداة، بيرسػػػكف 

 كالجداكؿ التالية تبيف ذلؾ: ،االستبانة كيدؿ عمى أف ىناؾ االتساؽ داخمي بيف الفقرات
 

( لمصـفوفة ارتبـاط فقـرات Pearson Correlationنتـائج معامـل ارتبـاط بيرسـون  (: 5.3جدول  
 مستوى أساليب المعاممة الوالدية لدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل  صورة األب(

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

1 0.505** 0.000 15 0.429** 0.000 29 0.356** 0.000 
2 0.541** 0.000 16 0.613** 0.000 30 0.504** 0.000 
3 0.386** 0.000 17 0.529** 0.000 31 0.660** 0.000 
4 0.359** 0.000 18 0.684** 0.000 32 0.620** 0.000 
5 0.581** 0.000 19 0.304** 0.000 33 0.530** 0.000 
6 0.641** 0.000 20 0.240** 0.000 34 0.384** 0.000 
7 0.705** 0.000 21 0.634** 0.000 35 0.518** 0.000 
8 0.531** 0.000 22 0.498** 0.000 36 0.249** 0.000 
9 0.589** 0.000 23 0.323** 0.000 37 0.300** 0.000 
10 0.489** 0.000 24 0.638** 0.000 38 0.583** 0.000 
11 0.576** 0.000 25 0.682** 0.000 39 0.566** 0.000 
12 0.566** 0.000 26 0.695** 0.000 40 0.426** 0.000 
13 0.494** 0.000 27 0.249** 0.000    
14 0.546** 0.000 28 0.560** 0.000    

 0.001** دالو احصائية عند 
 0.050* دالو احصائية عند 
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( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون  (: 6.3جدول  
 مستوى أساليب المعاممة الوالدية لدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل  صورة األم(

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

1 0.540** 0.000 15 0.416** 0.000 29 0.387** 0.000 
2 0.479** 0.000 16 0.423** 0.000 30 0.451** 0.000 
3 0.456** 0.000 17 0.523** 0.000 31 0.529** 0.000 
4 0.143* 0.0027 18 0.668** 0.000 32 0.534** 0.000 
5 0.510** 0.000 19 0.419** 0.000 33 0.445** 0.000 
6 0.590** 0.000 20 0.185** 0.004 34 0.378** 0.000 
7 0.674** 0.000 21 0.593** 0.000 35 0.467** 0.000 
8 0.477** 0.000 22 0.371** 0.000 36 0.282** 0.000 
9 0.542** 0.000 23 0.383** 0.000 37 0.279** 0.000 
10 0.499** 0.000 24 0.646** 0.000 38 0.608** 0.000 
11 0.536** 0.000 25 0.620** 0.000 39 0.511** 0.000 
12 0.546** 0.000 26 0.591** 0.000 40 0.423** 0.000 
13 0.508** 0.000 27 0.366** 0.000    
14 0.608** 0.000 28 0.483** 0.000    

 0.001** دالو احصائية عند 
 0.050* دالو احصائية عند 

 
  :ثبات األداة :ثانيا

باستخداـ معامؿ الثبات كركمباخ  ،الداخميثبات االتساؽ حساب بقامت الباحثة لحساب ثبات القياس 
كالجدكؿ التالي يبيف معامؿ الثبات ألبعاد  ،ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ الثباتألفا مف خبلؿ حساب 

 أساليب المعاممة الكالدية كالدرجة الكمية.
  



 

6. 

 نتائج معامل الثبات ألبعاد أساليب المعاممة الوالدية والدرجة الكمية(: 7.3جدول  
 معامل الثبات الصورة الوالدية األبعاد

 0.796 صورة األب التقبل/الرفض
 0.754 صورة األم

 0.715 صورة األب الرعاية/األىمال
 0.738 صورة األم

 0.763 صورة األب التسامح/القسوة
 0.742 صورة األم

 0.776 صورة األب المساواة/التفرقة
 0.719 صورة األم

 0.737 صورة األب الديمقراطية/التسمطية
 0.792 صورة األم

 0.909 صورة األب الدرجة الكمية
 0.897 صورة األم

 
 مقياس التنمر  3.6.3

بعد اطػبلع الباحػث عمػى عػدد كبيػر مػف مقػاييس  ،2007تـ تطبيؽ مقياس السمكؾ التنمرم لمصبحييف 
قػػد ك  ،أعػػد الباحػػث ىػػذا المقيػػاس بصػػكرتو النيائيػػة لمطمبػػة فػػي المرحمػػة األساسػػية ،أجنبيػػة لسػػمكؾ التنمػػر

 ،الجنسػػػي ،االجتمػػػاعي ،الجسػػػمي ،المفظػػػي)مكزعػػػة عمػػػى أشػػػكاؿ التنمػػػر الخمسػػػة  ،فقػػػرة 45تكػػػكف مػػػف 
كانػت مكزعػة ك  ،بػدائؿ تبعػا لطريقػة ليكػرت الخماسػية 5استخدـ لمتصػحيح ك  ،االعتداء عمى الممتمكات(ك 

 .أبدا صفر( ،نادرا درجة كاحدة ،أحيانا درجتيف ،درجات 3غالبا  ،جاتدر  4)دائما 
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  :كزع الباحث أشكاؿ التنمر في األداة  كما يميك 
الشتـ  ،ىي قياـ الشخص بتكجيو السبك يتضمف ىذا الشكؿ عشرة فقرات ك : التنمر في الشكؿ المفظي -

األسػماء التػي ينػادم بيػا عمػى ك األلقػاب ك الكبلـ البذمء ك , ،نشر االشاعاتك  ،الصراخ عمى اخخريفك 
 .المتنمر عمييـ

 ،األذفك الشػػد مػػف الشػػعر أ ،القػػرص ،ىػػي الضػػربك فقػػرات  10يتضػػمف ك : التنمػػر فػػي الشػػكؿ الجسػػمي -
 .استخداـ أدكات حادةك  ،الدفعك العرقمة أ

الغيػػػرة مػػػف نجػػػاح ك  ،اإلقصػػػاءك  ،ىػػػي المضػػػايقةك فقػػػرة  14يتضػػػمف ك  :التنمػػػر فػػػي الشػػػكؿ االجتمػػػاعي -
 .الرغبة في السيطرة عمييـك  ،اإلذالؿك تشكيو السمعة ك  ،اخخريف

ىي أخػذ الممتمكػات الخاصػة بػالمتنمر عمػييـ ك  ،فقرات 6يتضمف ك : التنمر باالعتداء عمى الممتمكات -
 .انكار أخذىاك سرقتيا ك  ،اتبلفياك تخريبيا ك  ،بالقكة

الممػػػس بطريقػػػة ال  ،جنسػػػيةىػػػي إصػػػدار ألقػػػاب ك  ،فقػػػرات 6يتضػػػمف ك  :التنمػػػر فػػػي الشػػػكؿ الجنسػػػي -
 .االجبار عمى الحديث بتمكر جنسيةك  ،التحرش الجنسي ،أخبلقية

 .الفقرات التي تقيسياك يبيف الجدكؿ التالي أشكاؿ التنمر ك 
 الفقرات التي تقيسيا في مقياس التنمرو أشكال التنمر  :(8.3جدول  

 الفقرات التي تقيسو شكل التنمر الرقم
  10 ،24 ،15 ،31 ،40 ،43 ،2 ،3 ،7 ،9 التنمر المفظي 1
 1 ،4 ،5 ،12 ،22 ،26 ،35 ،33 ،38 التنمر الجسمي 2
 ،13 ،17 ،19 ،21 ،23 ،27 ،29 ،32 ،30 ،36 ،42 ،39 التنمر االجتماعي  3

11، 6 
 8 ،14 ،18 ،25 ،28 ،45 التنمر باالعتداء عمى الممتمكات 4

 16 ،20 ،34، 37،  41،  44 التنمر الجنسي  5

 
 .التتكد مف أىميتو لمقياسك الثبات لممقياس ك قد قاـ الباحث بفحص الصدؽ ك 

  :الخصائص السيكومترية ألداة التنمر
 الصدق  :أوال

ثػػـ تػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ األداة مػػف خػػبلؿ تكزيعيػػا عمػػى  ،صػػممت الباحثػػة االسػػتبانة بصػػكرتيا األكليػػة
ك ذلؾ بيػدؼ ابػداء رأييػـ فػي الفقػرات مػف حيػث مجمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصاص كالخبرة، 



 

62 

فقػرات ك تعػديبلت أك أم معمكمػات أكمػا إضػافة  ،سبلمة لغػة الفقػرات لمجكانػب المدركسػةشمكؿ ككضكح ك 
 يركنيا مناسبة، ككفؽ ىذه المبلحظات تـ إخراج االستبانة بصكرتيا النيائية.

 
بحسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط ي ك ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ االتسػػاؽ الػػداخمتػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ األداة أيضػػان  كمػػا

كجػػػكد داللػػػة إحصػػػائية فػػػي جميػػػع فقػػػرات  ك تبػػػيفلفقػػػرات االسػػػتبانة مػػػع الدرجػػػة الكميػػػة لػػػؤلداة، بيرسػػػكف 
 كالجداكؿ التالية تبيف ذلؾ: ،االستبانة كيدؿ عمى أف ىناؾ االتساؽ داخمي بيف الفقرات

 
( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون  (: 9.3جدول  

 مستوى التنمر لدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل
الدالة  Rقيمة  الرقم

 اإلحصائية
الدالة  Rقيمة  الرقم

 اإلحصائية
الدالة  Rقيمة  الرقم

 اإلحصائية
1 0.664** 0.000 16 0.361** 0.000 31 0.477** 0.000 
2 0.704** 0.000 17 0.608** 0.000 32 0.639** 0.000 
3 0.602** 0.000 18 0.484** 0.000 33 0.594** 0.000 
4 0.649** 0.000 19 0.543** 0.000 34 0.402** 0.000 
5 0.674** 0.000 20 0.305** 0.000 35 0.683** 0.000 
6 0.564** 0.000 21 0.433** 0.000 36 0.690** 0.000 
7 0.640** 0.000 22 0.573** 0.000 37 0.347** 0.000 
8 0.613** 0.000 23 0.571** 0.000 38 0.718** 0.000 
9 0.735** 0.000 24 0.604** 0.000 39 0.545** 0.000 
10 0.587** 0.000 25 0.602** 0.000 40 0.594** 0.000 
11 0.416** 0.000 26 0.671** 0.000 41 0.314** 0.000 
12 0.677** 0.000 27 0.286** 0.000 42 0.664** 0.000 
13 0.328** 0.000 28 0.622** 0.000 43 0.587** 0.000 
14 0.663** 0.000 29 0.601** 0.000 44 0.313** 0.000 
15 0.671** 0.000 30 0.718** 0.000 45 0.445** 0.000 

 0.001** دالو احصائية عند 
 0.050* دالو احصائية عند 
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 ثانيا: ثبات األداة 
لمجػػاالت الدراسػػة حسػػب  حسػػاب ثبػػات الدرجػػة الكميػػة لمعامػػؿ الثبػػات،بقامػػت الباحثػػة ك لقيػػاس الثبػػات 

معادلػػة الثبػػات كركنبػػاخ الفػػا، ككانػػت الدرجػػة الكميػػة لمسػػتكل التنمػػر لػػدل طمبػػة المػػدارس الحككميػػة فػػي 
 كىذه النتيجة تشير الى تمتع ىذه االداة بثبات يفي بتغراض الدراسة. ،(0.951مدينة راـ اهلل )

 والدرجة الكمية مجاالت التنمرنتائج معامل الثبات ل(: 10.3جدول  
 معامل الثبات األبعاد

 0.857 التنمر المفظي
 0.881 التنمر الجسمي

 0.854 التنمر االجتماعي
 0.779 التنمر باالعتداء عمى الممتمكات

 0.748 التنمر الجسمي
 0.951 الدرجة الكمية

 
 :إجراءات الدراسة 7. 3

بتطبيػػؽ األداة   ،ثبػػات أدكات الدراسػػة عمػػى العينػػة االسػػتطبلعيةك قامػػت الباحثػػة بعػػد التتكػػد مػػف صػػدؽ 
عمى أفراد عينة الدراسة، كبعد أف اكتممت عممية تجميع االستبيانات مف أفراد العينة بعػد إجػابتيـ عمييػا 
بطريقػػػػة صػػػػحيحة، تبػػػػيف لمباحثػػػػة أف عػػػػدد االسػػػػتبيانات المسػػػػتردة الصػػػػالحة كالتػػػػي خضػػػػعت لمتحميػػػػؿ 

 :كاختي كانت خطكات التطبيؽ الميداني لمدراسةك  ،( استبانو237اإلحصائي: )
 .التنمرك الدراسات السابقة حكؿ اساليب المعاممة الكالدية ك مراجعة األدب النظرم  -
 خبراء.ك تحكيـ األدكات مف قبؿ متخصصيف  -
استصػػدار المراسػػبلت الرسػػمية مػػف اجػػؿ تسػػييؿ ميمػػة تكزيػػع االسػػتبانة عمػػى الطمبػػة المسػػتيدفيف فػػي  -

 .المدارس االساسية في مدينة راـ اهلل
طالػػب تػػـ تكزيػػع اسػػتمارة اسػػاليب  30عمػػى العينػػة االسػػتطبلعية حيػػث كػػاف عػػددىا  تمريػػر األدكات -

 .استمارة التنمرك المعاممة الكالدية 
 .ثبات ادكات الدراسةك التحقؽ مف صدؽ  -
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الخػػامس ك طالػػب مػػف صػػفي الرابػػع  237تمريػػر أدكات الدراسػػة عمػػى العينػػة األساسػػية البػػالغ عػػددىا  -
 .االساسي

 .الخامس االساسيك ( طالب مف صفي الرابع 237األساسية )تـ ادخاؿ بيانات العينة  -
 .تفسيرىاك تحميؿ البيانات ك التحقؽ مف الخصائص السيككمترية لؤلدكات  -

 

 :المعالجة اإلحصائية 8 .3

بعد جمع االستبيانات كالتتكد مف صبلحيتيا لمتحميػؿ تػـ ترميزىػا )إعطائيػا أرقامػا معينػة(، كذلػؾ تمييػدا 
جيػػاز الحاسػػكب اخلػػي إلجػػراء المعالجػػات اإلحصػػائية المناسػػبة، كتحميػػؿ البيانػػات إلدخػػاؿ بياناتيػػا إلػػى 

كفقػػا ألسػػئمة الدراسػػػة بيانػػات الدراسػػػة، كقػػد تمػػت المعالجػػػة اإلحصػػائية لمبيانػػػات باسػػتخراج المتكسػػػطات 
 oneالحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقػرة مػف فقػرات االسػتبانة، كاختبػار تحميػؿ التبػايف األحػادم )

way ANOVA( كمعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف، كمعادلػػة الثبػػات كركنبػػاخ ألفػػا ،)Cronbach Alpha ،)
 (.SPSS( )Statistical Package For Social Sciencesكذلؾ باستخداـ الرـز اإلحصائية )
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 :الفصل الرابع

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :نتائج الدراسة
 

 :تمييد 1. 4

أساليب "كتضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائ  الدراسة، التي تكصمت إلييا الباحثة عف مكضكع الدراسة كى
وعالقتيا بالتنمر لدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام يدركيا األبناء كما المعاممة الوالدية 

" كبياف أثر كؿ مف المتغيرات مف خبلؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة، كتحميؿ البيانات اهلل
اإلحصائية التي تـ الحصكؿ عمييا. كحتى يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تـ 

 اعتماد الدرجات التالية:
 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

  التنمر(
 مدى متوسطيا الحسابي

  أساليب المعاممة(
 فتقؿ 1.66 1.33-0 منخفضة

 2.33-1.67 2.67-1.34 متكسطة

 فتعمى 2.34 4.00- 2.68 عالية
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 نتائج أسئمة الدراسة:  2. 4

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول:   1.2.4

 ما مستوى أساليب المعاممة الوالدية لدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل ؟ 
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة السػتجابات 

لػػدل طمبػػة مسػػتكل أسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة  أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى فقػػرات االسػػتبانة التػػي تعبػػر عػػف
 . المدارس الحككمية في مدينة راـ اهلل

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى 1.4جدول  
 أساليب المعاممة الوالدية لدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل

 الرقم

 صورة األم صورة األب األبعاد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط  % الدرجة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 % الدرجة

 84.0 عالية 0.3657 2.518 80.1 عالية 0.401 2.402 التقبل/الرفض 1
 85.4 عالية 0.3201 2.561 80.0 عالية 0.366 2.401 الرعاية/ األىمال 2
 75.2 متوسطة 0.4068 2.256 71.2 متوسطة 0.426 2.1351 التسامح/القسوة 3
 81.2 عالية 0.3011 2.436 77.2 متوسطة 0.2888 2.315 المساواة/التفرقة 4
 67.9 متوسطة 0.3913 2.036 64.9 متوسطة 0.4093 1.947 الديمقراطية/التسمطية 5

 78.7 عالية 0.2869 2.361 74.7 متوسطة 0.3081 2.240 الدرجة الكمية

 
عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر 

عينػػة الدراسػػة عمػػى مسػػتكل أسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة لػػدل طمبػػة المػػدارس الحككميػػة فػػي مدينػػة راـ اهلل 
(، كبنسػػبة مئكيػػة 0.308( كانحػػراؼ معيػػارم )2.24لصػػكرة األب أف المتكسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة)

مى أف مستكل أساليب المعاممة الكالديػة لػدل طمبػة المػدارس الحككميػة فػي مدينػة %، كىذا يدؿ ع74.7
راـ اهلل جػػػاء بدرجػػػػة متكسػػػػطة. كيبلحػػػػظ مػػػػف الجػػػػدكؿ السػػػػابؽ الػػػػذم يعبػػػػر عػػػػف المتكسػػػػطات الحسػػػػابية 
كاالنحرافات المعيارية السػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة عمػى مسػتكل أسػاليب المعاممػة الكالديػة لػدل طمبػة 

( كانحػراؼ 2.36) س الحككمية في مدينة راـ اهلل لصكرة األـ أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكميػةالمدار 
%،  كىذا يدؿ عمى أف مسػتكل أسػاليب المعاممػة الكالديػة لػدل 78.7(، كبنسبة مئكية 0.286معيارم )
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لرفض( فػػي طمبػة المػدارس الحككميػة فػي مدينػػة راـ اهلل جػاء بدرجػة عاليػة. كقػػد حصػؿ أسػمكب )التقبػؿ/ا
(، كمػػف ثػػـ أسػػمكب الرعايػػة/ األىمػاؿ(، يميػػو اسػػمكب )2.402صػكرة األب عمػػى أعمػػى متكسػػط حسػابي )

 (.الديمقراطية/التسمطية(، كمف ثـ أسمكب )التسامح/القسكة(، يميو أسمكب )المساكاة/التفرقة)
يميو اسمكب (، 2.56( في صكرة األـ عمى أعمى متكسط حسابي )الرعاية/ األىماؿكقد حصؿ أسمكب )

(، كمػػف ثػػـ أسػػمكب التسامح/القسػػكة(، يميػػو أسػػمكب )المسػػاكاة/التفرقة)التقبػػؿ/الرفض(، كمػػف ثػػـ أسػػمكب )
 (.الديمقراطية/التسمطية)

كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمػى 
 لتقبؿ/الرفض.أسمكب ا فقرات االستبانة التي تعبر عف

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ألسموب 2.4جدول  
 التقبل/ الرفض

 الرقم
 صورة األم صورة األب الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط  الدرجة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

أمي( باالرتياح لكجكدم  كأ)يشعر أبي  1
 معو 

 عالية 0.520 2.70 عالية 0.543 2.59

 عالية 0.658 2.43 متوسطة 0.665 2.25 أمي( المشاكؿ معي  كا)يثير أبي  6
امي( بقضاء االجازة  كيفرح أبي )أ 11

 معي 
 عالية 0.582 2.62 عالية 0.654 2.47

 متوسطة 0.684 2.25 متوسطة 0.659 2.16 أمي( الشككل مني  كأ)يكرر أبي  16
أمي( فيما يسرني  كأ)يفكر أبي  21

 )يفرحني(
 عالية 0.580 2.63 عالية 0.647 2.54

امي( ينفر مني )ال  كأشعر اف ابي )أ 26
 يطيقني(

 عالية 0.578 2.64 عالية 0.622 2.48

امي( بجانبي عندما  كأيقؼ ابي ) 31
 احتاج إليو

 عالية 0.501 2.74 عالية 0.544 2.65

 متوسطة 0.694 2.14 متوسطة 0.649 2.08 أخطائي البسيطة (أميك أ)ال يتقبؿ أبي  36
 عالية 0.3656 2.518 عالية 0.4009 2.402 الدرجة الكمية

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
( 2.402عينػػة الدراسػػة لصػػكرة األب عمػػى أسػػمكب التقبػػؿ/الرفض أف المتكسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة)

بػػػػؿ/ %، كىػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػى أف مسػػػػتكل أسػػػػمكب التق80.1(، كبنسػػػػبة مئكيػػػػة 0.400كانحػػػػراؼ معيػػػػارم )
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الػػػػرفض جػػػػاء بدرجػػػػة عاليػػػػة. كيبلحػػػػظ مػػػػف الجػػػػدكؿ السػػػػابؽ الػػػػذم يعبػػػػر عػػػػف المتكسػػػػطات الحسػػػػابية 
كاالنحرافػػػػات المعياريػػػػة السػػػػتجابات أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة لصػػػػكرة األـ عمػػػػى أسػػػػمكب التقبػػػػؿ/الرفض أف 

ؿ %، كىػذا يػد84(، كبنسػبة مئكيػة 0.365( كانحراؼ معيػارم )2.51المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية)
 عمى أف مستكل أسمكب التقبؿ/ الرفض جاء بدرجة عالية.

 
( 3( فقػػػرات جػػػاءت بدرجػػػة عاليػػػة، ك)5( لصػػػكرة األب أف )2.4كمػػػا كتشػػػير النتػػػائ  فػػػي الجػػػدكؿ رقػػػـ )

بجػانبي عنػدما احتػاج إليػو " عمػى  (مػيأ كأ)فقرات جاءت بدرجة متكسػطة. كحصػمت الفقػرة " يقػؼ ابػي 
أمػػي( باالرتيػػاح لكجػػكدم معػػو " بمتكسػػط  كأفقػػرة " يشػػعر أبػػي ) (، كيمييػػا2.65أعمػػى متكسػػط حسػػابي )

أخطػػػائي البسػػػيطة " عمػػػػى أقػػػؿ متكسػػػػط  (أمػػػػي كأ. كحصػػػمت الفقػػػػرة " ال يتقبػػػؿ أبػػػي )(2.59حسػػػابي )
(.كمػػػا 2.16الشػػػككل منػػػي " بمتكسػػػط حسػػػابي ) (أمػػػي كأقػػػرة " يكػػػرر أبػػػي )(، يمييػػػا الف2.08حسػػػابي )

( فقػرات جػاءت بدرجػة عاليػة، كفقػرتيف جاءتػا 6لصػكرة األـ أف )( 2.4كتشير النتػائ  فػي الجػدكؿ رقػـ )
بجػانبي عنػدما احتػاج إليػو " عمػى أعمػى متكسػط  (امػي كأتكسطة. كحصمت الفقرة " يقػؼ ابػي )بدرجة م

باالرتيػػػػاح لكجػػػػكدم معػػػػو " بمتكسػػػػط حسػػػػابي  (أمػػػػي كأمييػػػػا فقػػػػرة " يشػػػػعر أبػػػػي )(، كي2.74حسػػػػابي )
أمػػػي( أخطػػػػائي البسػػػيطة " عمػػػى أقػػػػؿ متكسػػػط حسػػػػابي  كأأبػػػي ) . كحصػػػمت الفقػػػرة " ال يتقبػػػػؿ(2.70)
 (.2.25أمي( الشككل مني " بمتكسط حسابي ) كأ(، يمييا الفقرة " يكرر أبي )2.14)
 

كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمػى 
 الرعاية/األىماؿ.أسمكب  فقرات االستبانة التي تعبر عف
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ألسموب 3.4جدول  
 الرعاية/ األىمال

 الرقم
 صورة األم صورة األب الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط  الدرجة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

عمي عندما يجيؿ  (أمي ك)أيقمؽ أبي  2
 مكاف كجكدم   ()ال يعرؼ

 عالية 0.547 2.69 عالية 0.601 2.48

كجكدم معو في  (امي كأ)يتجاىؿ أبي  7
 البيت

 عالية 0.615 2.59 عالية 0.666 2.40

عمى أف اتناكؿ  (أمي كأ)يحرص أبي  12
 طعامي بانتظاـ

 عالية 0.680 2.47 متوسطة 0.717 2.17

عمى  (أمي كأ)ال يحاسبني أبي  17
 أخطائي

 عالية 0.600 2.60 عالية 0.615 2.52

لي المبلبس  (أمي كأ)يشترم أبي  22
 المعبك الجديدة 

 متوسطة 0.512 2.26 متوسطة 0.527 2.10

بمشاكمي  (امي كأ)ال ييتـ أبي  27
 المدرسية 

 عالية 0.647 2.55 عالية 0.719 2.38

بي عندما اككف  (أمي كأ)ييتـ أبي  32
 حزينا 

 عالية 0.484 2.74 عالية 0.607 2.60

عمى نجاحي  (أمي كا)ال يحرص أبي  37
 في المدرسة 

 عالية 0.693 2.59 عالية 0.709 2.56

 عالية 0.320 2.561 عالية 0.365 2.401 الدرجة الكمية
يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

( 2.40أف المتكسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة) الرعايػػة/األىماؿعينػػة الدراسػػة لصػػكرة األب عمػػى أسػػمكب 
 الرعايػة/األىماؿ%، كىذا يػدؿ عمػى أف مسػتكل أسػمكب 80(، كبنسبة مئكية 0.365كانحراؼ معيارم )

جػػػاء بدرجػػػة عاليػػػة. كيبلحػػػظ مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ الػػػذم يعبػػػر عػػػف المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات 
أف المتكسط الحسابي  الرعاية/األىماؿالمعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لصكرة األـ عمى أسمكب 

%، كىذا يدؿ عمػى أف مسػتكل 85.4(، كبنسبة مئكية 0.320( كانحراؼ معيارم )2.56لمدرجة الكمية)
 جاء بدرجة عالية. الرعاية/األىماؿأسمكب 

( فقرات جاءت بدرجة عالية، كفقػرتيف جاءتػا 6( لصكرة األب أف )3.4كما كتشير النتائ  في الجدكؿ رقـ )
عمػى أعمػى متكسػط حسػابي ( بػي عنػدما اكػكف حزينػا "أمػي كبدرجة متكسطة. كحصمت الفقرة " ييتـ أبػي )أ



 

7. 

(. 2.56( عمػػى نجػػاحي فػػي المدرسػػة " بمتكسػػط حسػػابي )أمػػي كاكيمييػػا فقػػرة " ال يحػػرص أبػػي )(، 2.60)
(، 2.10المعػب " عمػى أقػؿ متكسػط حسػابي )ك أمي( لػي المبلبػس الجديػدة  ككحصمت الفقرة " يشترم أبي )أ

 (.2.17( عمى أف اتناكؿ طعامي بانتظاـ " بمتكسط حسابي )أمي كأيمييا الفقرة " يحرص أبي )
( فقػػرات جػػاءت بدرجػػة عاليػػة، كفقػػرة كاحػػدة 7( لصػػكرة األـ أف )3.4كتشػػير النتػػائ  فػػي الجػػدكؿ رقػػـ ) كمػػا

( بػي عنػدما اكػكف حزينػا " عمػى أعمػى متكسػط أمػي كأكسطة. كحصمت الفقرة " ييتـ أبػي )جاءت بدرجة مت
" بمتكسػط كجػكدم( مكػاف ( عمػي عنػدما يجيػؿ )ال يعػرؼأمػي ك(، كيمييا فقرة " يقمؽ أبي )أ2.74حسابي )
المعػب " عمػى أقػؿ متكسػط ك ( لػي المبلبػس الجديػدة أمػي كأ(. كحصمت الفقرة " يشترم أبي )2.69حسابي )
( عمػى أف اتنػاكؿ طعػامي بانتظػاـ " بمتكسػط حسػابي أمػي كأ(، يمييا الفقػرة " يحػرص أبػي )2.26حسابي )

(2.47.) 
عياريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى كقامػػت الباحثػػة بحسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات الم

 .التسامح/القسكةتسمكب فقرات االستبانة التي تعبر عن
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ألسموب 4.4جدول  

 التسامح/القسوة

 الرقم
 صورة األم صورة األب الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط  الدرجة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

( عندما أحصؿ عمى أمي كيتسامح أبي )أ 3
درجات منخفضة في امتحانات المدرسة 

 لظركؼ طارئة

 متوسطة 0.683 2.22 متوسطة 0.636 2.21

 متوسطة 0.700 1.92 متوسطة 0.684 1.71 ( بشدة عمى أخطائيأمي كيضربني أبي )أ 8
إذا أضعت سيكا  (أمي كأ)يسامحني أبي  13

 مصركفي )نقكدم(
 عالية 0.709 2.40 متوسطة 0.705 2.30

 متوسطة 0.716 2.22 متوسطة 0.764 2.03 ( االسبابأمي( ألتفو )أقؿ كأيضربني أبي ) 18
عندما أتتخر في  (أمي كأيسامحني أبي ) 23

 الرجكع إلى المنزؿ ألسباب خارجة عف إرادتي
 متوسطة 0.792 1.87 متوسطة 0.837 1.84

مف نجاحي في  (اميك أ)يستيزأ( أبي )يسخر  28
 امتحانات المدرسة

 عالية 0.471 2.80 عالية 0.559 2.65

عندما أكسر شيئا في  (أميك أ)يسامحني أبي  33
 المنزؿ دكف قصد

 متوسطة 0.680 2.19 متوسطة 0.655 2.18

بػتلفاظ نابية إذا  (أميك ا)أبي  (يشتمني)يسبني  38
 خالفت أكامره

 عالية 0.658 2.43 متوسطة 0.680 2.16

 متوسطة 0.4067 2.256 متوسطة 0.425 2.135 الدرجة الكمية
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يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
( 2.13أف المتكسػػػط الحسػػػابي لمدرجػػػة الكميػػػة) التسامح/القسػػػكةعينػػػة الدراسػػػة عمػػػى صػػػكرة األب أسػػػمكب 

%، كىػػػػػػػػذا يػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػى أف مسػػػػػػػػتكل أسػػػػػػػػمكب 71.2(، كبنسػػػػػػػػبة مئكيػػػػػػػػة 0.425كانحػػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػارم )
جاء بدرجة متكسطة. كيبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية  التسامح/القسكة

أف  التسامح/القسػػػػكةكاالنحرافػػػػات المعياريػػػػة السػػػػتجابات أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة عمػػػػى صػػػػكرة األـ أسػػػػمكب 
%، كىػػذا 75.2(، كبنسػػبة مئكيػػة 0.406( كانحػػراؼ معيػػارم )2.25المتكسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة)

 جاء بدرجة متكسطة. التسامح/القسكةأف مستكل أسمكب  يدؿ عمى
 

( 7( لصػػػكرة األب أف فقػػػرة كاحػػػدة جػػػاءت بدرجػػػة عاليػػػة، ك)4.4كمػػػا كتشػػػير النتػػػائ  فػػػي الجػػػدكؿ رقػػػـ )
( مػػػػف نجػػػاحي فػػػػي امػػػي كأت الفقػػػرة " يسػػػػخر )يسػػػتيزأ( أبػػػػي )فقػػػرات جػػػاءت بدرجػػػػة متكسػػػطة. كحصػػػػم

أمػػي( إذا  كأ(، كيمييػػا فقػػرة " يسػػامحني أبػػي )2.65امتحانػػات المدرسػػة " عمػػى أعمػػى متكسػػط حسػػابي )
( أمػي ك(. كحصػمت الفقػرة " يضػربني أبػي )أ2.30أضعت سيكا مصركفي )نقكدم(" بمتكسط حسابي )

أمػي( عنػدما  ك(، يمييػا الفقػرة " يسػامحني أبػي )أ1.71بشدة عمى أخطائي " عمى أقؿ متكسط حسػابي )
(. كمػػػا كتشػػػير 1.84عػػػف إرادتػػػي " بمتكسػػػط حسػػػابي )أتػػتخر فػػػي الرجػػػكع إلػػػى المنػػػزؿ ألسػػػباب خارجػػػة 

( فقػػرات جػػاءت 5( فقػػرات جػػاءت بدرجػػة عاليػػة، ك)3( لصػػكرة األـ أف )4.4النتػػائ  فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )
مػػف نجػػاحي فػػي امتحانػػات المدرسػػة  امػػي( كأت الفقػػرة " يسػػخر )يسػػتيزأ( أبػػي )بدرجػػة متكسػػطة. كحصػػم

أمػػي( بػػػتلفاظ نابيػػة إذا  كا" يسػػبني )يشػػتمني( أبػػي )ا فقػػرة (، كيمييػػ2.80عمػػى أعمػػى متكسػػط حسػػابي )"
أمػي( عنػدما أتػتخر فػي  كأ(. كحصػمت الفقػرة " يسػامحني أبػي )2.43خالفت أكامره " بمتكسط حسابي )

(، يمييػػػا الفقػػػرة " 1.87الرجػػػكع إلػػػى المنػػػزؿ ألسػػػباب خارجػػػة عػػػف إرادتػػػي " عمػػػى أقػػػؿ متكسػػػط حسػػػابي )
 (.1.92" بمتكسط حسابي ) أمي( بشدة عمى أخطائي كيضربني أبي )أ

 
كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمػى 

 .المساكاة/التفرقةأسمكب  فقرات االستبانة التي تعبر عف
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ألسموب 5.4جدول  
 المساواة/التفرقة

 الرقم
 صورة األم صورة األب الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط  الدرجة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 0.663 2.42 عالية 0.631 2.43 مثؿ أخكتي عندما أخط  (أمي كأ)يعاقبني أبي  4

لغيريعندما ك ألخكتي أ (أمي كينحاز أبي )أ 9
 أتشاجر معيـ

 عالية 0.692 2.40 متوسطة 0.652 2.25

مف أخكتي تنظيـ ك أمي( مني  كأ)يطمب أبي  14
 المنزؿ 

 متوسطة 0.714 2.25 متوسطة 0.731 2.01

 عالية 0.642 2.52 عالية 0.664 2.38 بدراسة أخكتي أكثر مني  (أمي كأ)ييتـ أبي  19

 عالية 0.635 2.51 عالية 0.674 2.41 ( بطريقة مساكية ألخكتيامي كأيعاممني ابي ) 24

( أخكتي نقكدا )مصركفا( امي كأيعطي أبي ) 29
 أكثر مني 

 عالية 0.659 2.45 متوسطة 0.609 2.28

 متوسطة 0.480 2.20 متوسطة 0.456 2.09 اليدايا ك ( المبلبس أمي كايحضر أبي ) 34

اليدايا ألخكتي ك ( الحمكل أمي كايعطي أبي ) 39
 فقط 

 عالية 0.510 2.74 عالية 0.529 2.68

 عالية 0.301 2.436 متوسطة 0.2887 2.315 الدرجة الكمية

 
يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

( 2.31أف المتكسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة) المسػػاكاة/التفرقةعينػػة الدراسػػة عمػػى صػػكرة األب أسػػمكب 
%، كىػػػػػػػػذا يػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػى أف مسػػػػػػػػتكل أسػػػػػػػػمكب 77.2(، كبنسػػػػػػػػبة مئكيػػػػػػػػة 0.288كانحػػػػػػػػراؼ معيػػػػػػػػارم )

جاء بدرجة متكسطة. كيبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية  مساكاة/التفرقةال
أف  المسػػػػاكاة/التفرقةكاالنحرافػػػػات المعياريػػػػة السػػػػتجابات أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة عمػػػػى صػػػػكرة األـ أسػػػػمكب 

%، كىػذا 81.2(، كبنسػبة مئكيػة 0.301( كانحػراؼ معيػارم )2.43) المتكسػط الحسػابي لمدرجػة الكميػة
 جاء بدرجة عالية. المساكاة/التفرقةيدؿ عمى أف مستكل أسمكب 

( 4( فقػػػرات جػػػاءت بدرجػػػة عاليػػػة، ك)4( صػػػكرة األب أف )5.4كمػػػا كتشػػػير النتػػػائ  فػػػي الجػػػدكؿ رقػػػـ )
اليػػدايا ألخػػكتي فقػػط " ك لحمػػكل أمػػي( ا كفقػػرات جػػاءت بدرجػػة متكسػػطة. كحصػػمت الفقػػرة " يعطػػي أبػػي )ا

أمػػي( مثػػؿ أخػػكتي عنػػدما أخطػػ   ك(، كيمييػػا فقػػرة " يعػػاقبني أبػػي )أ2.68عمػػى أعمػػى متكسػػط حسػػابي )
عمى مف أخكتي تنظيـ المنزؿ "ك أمي( مني  ك(. كحصمت الفقرة " يطمب أبي )أ2.43بمتكسط حسابي )"
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اليػدايا " بمتكسػط حسػابي ك المبلبػس  أمػي( ك(، يمييا الفقرة " يحضػر أبػي )ا2.01أقؿ متكسط حسابي )
( فقػػرات جػػاءت بدرجػػة عاليػػة، 6( صػػكرة األـ أف )5.4(. كمػػا كتشػػير النتػػائ  فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )2.09)

اليػػدايا ألخػػكتي فقػػط ك أمػػي( الحمػػكل  كاكسػػطة. كحصػػمت الفقػػرة " يعطػػي أبػػي )كفقػػرتيف جاءتػػا بدرجػػة مت
بدراسػػػة أخػػػكتي أكثػػػر منػػػي  أمػػػي( كأأبػػػي ) (، كيمييػػػا فقػػػرة " ييػػػتـ2.74عمػػػى أعمػػػى متكسػػػط حسػػػابي )"
اليػػػدايا " عمػػػى أقػػػػؿ ك أمػػػي( المبلبػػػػس  ك(. كحصػػػمت الفقػػػػرة " يحضػػػر أبػػػي )ا2.52بمتكسػػػط حسػػػابي )"

مف أخػكتي تنظػيـ المنػزؿ " بمتكسػط ك أمي( مني  ك(، يمييا الفقرة " يطمب أبي )أ2.20متكسط حسابي )
 (.2.25حسابي )

الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمػى كقامت الباحثة بحساب المتكسطات 
 .الديمقراطية/التسمطيةتسمكب فقرات االستبانة التي تعبر عن

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ألسموب 6.4جدول  
 الديمقراطية/التسمطية

 الرقم
 صورة األم صورة األب الفقرات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط  الدرجة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

رأيي عند شراء أدكاتي  (أمي كأ)يتخذ أبي  5
 مبلبسي ك المدرسية 

 متوسطة 0.673 2.13 متوسطة 0.701 1.91

منعي مف الخركج الى  (أمي كيتعمد أبي )أ 10
 قميبل ك لك المنزؿ لمعب 

 متوسطة 0.661 2.32 متوسطة 0.638 2.22

لي حرية اختيار  (أمي كأ)يترؾ أبي  15
 أصدقائي

 متوسطة 0.788 1.89 متوسطة 0.800 1.91

عمى اف انفذ أكامره  (أمي كأ)يحرص أبي  20
 بالحرؼ الكاحد

 منخفضة 0.640 1.54 منخفضة 0.634 1.46

 عالية 0.655 2.41 متوسطة 0.666 2.25 آرائيك أمي( أفكارم  كأ)يناقشني أبي  25
عمى عدـ مشاىدتي  (امي كأ)يصر أبي  30

 المعب اكقات الفراغك لمتمفزيكف أ
 متوسطة 0.654 2.21 متوسطة 0.684 2.14

 متوسطة 0.675 1.95 متوسطة 0.660 1.93 لي بزيارة أصدقائي  (أمي كأ)يسمح ابي  35
مف الذىاب مع  (أمي كا)يمنعني أبي  40

 زمبلئي في أية رحبلت مدرسية 
 متوسطة 0.797 1.84 متوسطة 0.718 1.76

 متوسطة 0.391 2.036 متوسطة 0.409 1.947 الدرجة الكمية
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يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 
أف المتكسػػػػػػػط الحسػػػػػػػابي لمدرجػػػػػػػة  الديمقراطية/التسػػػػػػػمطيةعينػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة عمػػػػػػػى صػػػػػػػكرة األب أسػػػػػػػمكب 

ب %، كىذا يدؿ عمى أف مستكل أسػمك 64.9(، كبنسبة مئكية 0.409( كانحراؼ معيارم )1.94الكمية)
جػػاء بدرجػػة متكسػػطة. كيبلحػػظ مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ الػػذم يعبػػر عػػف المتكسػػطات  الديمقراطية/التسػػمطية

الحسػػػػػػػػابية كاالنحرافػػػػػػػػات المعياريػػػػػػػػة السػػػػػػػػتجابات أفػػػػػػػػراد عينػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى صػػػػػػػػكرة األـ أسػػػػػػػػمكب 
بة (، كبنسػ0.391( كانحػراؼ معيػارم )2.03أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية) الديمقراطية/التسمطية

 جاء بدرجة متكسطة. الديمقراطية/التسمطية%، كىذا يدؿ عمى أف مستكل أسمكب 67.9مئكية 
 

( فقػػرات جػػاءت بدرجػػة متكسػػطة، كفقػػرة 7( لصػػكرة األب أف )6.4كمػػا كتشػػير النتػػائ  فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )
 آرائػػي " عمػػى أعمػػىك أمػػي( أفكػػارم  كأ)كاحػػدة جػػاءت بدرجػػة منخفضػػة. كحصػػمت الفقػػرة " يناقشػػني أبػػي 

أمػػػي( منعػػػي مػػػف الخػػػركج الػػػى المنػػػزؿ لمعػػػب  ك(، كيمييػػػا فقػػػرة " يتعمػػػد أبػػػي )أ2.25متكسػػػط حسػػػابي )
( عمػػػى اف انفػػػذ أكامػػػره أمػػػي كأ(. كحصػػػمت الفقػػػرة " يحػػػرص أبػػػي )2.22قميبل " بمتكسػػػط حسػػػابي )ك لػػػك 

ب ( مػف الػذىاأمػي كا(، يمييػا الفقػرة " يمنعنػي أبػي )1.46بالحرؼ الكاحػد " عمػى أقػؿ متكسػط حسػابي )
(. كمػػا كتشػػير النتػػائ  فػػي الجػػدكؿ رقػػـ 1.76مػػع زمبلئػػي فػػي أيػػة رحػػبلت مدرسػػية " بمتكسػػط حسػػابي )

( فقرات جاءت بدرجة متكسطة كفقرة كاحدة 6( لصكرة األـ أف فقرة كاحدة جاءت بدرجة عالية، ك)6.4)
متكسػط  آرائػي " عمػى أعمػىك أمػي( أفكػارم  كأة. كحصػمت الفقػرة " يناقشػني أبػي )جاءت بدرجة منخفض

قميبل " ك لػػك ( منعػػي مػػف الخػػركج الػػى المنػػزؿ لمعػػب أمػػي ك(، كيمييػػا فقػػرة " يتعمػػد أبػػي )أ2.41حسػػابي )
" اف انفذ أكامره بػالحرؼ الكاحػدأمي( عمى  كأ(. كحصمت الفقرة " يحرص أبي )2.32بمتكسط حسابي )

مع زمبلئي فػي أيػة  ( مف الذىابأمي كا(، يمييا الفقرة " يمنعني أبي )1.54عمى أقؿ متكسط حسابي )
 (.1.84رحبلت مدرسية " بمتكسط حسابي )
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 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:   2.2.4

 ؟مستوى التنمر لدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهللما 
لئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة السػتجابات 
أفػراد عينػػة الدراسػة عمػػى مجػاالت االسػػتبانة التػػي تعبػر عنمسػػتكل التنمػر لػػدل طمبػة المػػدارس الحككميػػة 

 في مدينة راـ اهلل. 
الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 7.4جدول  

 مستوى التنمر لدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل

 الرقم
المتوسط  المجاالت

 الحسابي
النسبة  الدرجة االنحراف المعياري

 المؤية

 55.2 متوسطة 0.82744 1.7600 التنمر الجسمي 2
 48.9 متوسطة 0.67834 1.4464 التنمر االجتماعي 3
 47.5 متوسطة 0.71301 1.3738 التنمر المفظي 1
 37.9 منخفضة 0.68322 0.8966 التنمر باالعتداء عمى الممتمكات 4
 26.3 منخفضة 0.48600 0.3136 التنمر الجنسي 5

 45.4 منخفضة 0.60324 1.2686 الدرجة الكمية

 
كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية 

عينة الدراسة عمى مستكل التنمر لدل طمبة المدارس الحككمية في مدينػة راـ اهلل أف المتكسػط الحسػابي 
% كىػذا يػػدؿ عمػى أف مسػػتكل 45.4(، كبنسػػبة مؤيػة 0.603( كانحػػراؼ معيػارم )1.26لمدرجػة الكميػة)

راـ اهلل  جػػاءت بدرجػػة منخفضػػة. كقػػد حصػػمت الدرجػػة  التنمػػر لػػدل طمبػػة المػػدارس الحككميػػة فػػي مدينػػة
%، كالدرجة المنخفضة حصمت عمى نسبة 44.7%، كالدرجة المتكسطة 0.8المرتفعة عمى نسبة مؤية 

54.5.% 
 

(، كيميػػو مجػػاؿ التنمػػر 1.76كلقػػد حصػػؿ مجػػاؿ التنمػػر الجسػػمي عمػػى أعمػػى متكسػػط حسػػابي كمقػػداره )
التنمػػر المفظػػي، كيميػػو مجػػاؿ التنمػػر باالعتػػداء عمػػى الممتمكػػات، كمػػف ثػػـ التنمػػر  ، يميػػو مجػػاؿاالجتمػػاعي
 الجنسي.
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كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمػى 
 . مجاؿ التنمر المفظيفقرات االستبانة التي تعبر عن

 
واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال (: المتوسطات الحسابية 8.4جدول  

 التنمر المفظي

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.262 1.93 أشتـ الطمبة بتلفاظ بذيئة  2
 متوسطة 1.082 1.80 اصرخ عمى الطمبة بصكت عاؿ إلزعاجيـ 7
 متوسطة 0.959 1.78 أقاطع الطمبة أثناء حديثيـ 3
 متوسطة 1.301 1.76 اتكعدىـ باإليذاءك أىدد الطمبة  9

 متوسطة 1.134 1.70 استيزئ بيـك أسخر مف الطمبة  15
 متوسطة 1.129 1.60 أقـك بإعطاء بعض الطمبة ألقابا مخزية ليـ 24
 منخفضة 1.108 1.20 أشعؿ الفتف بيف الطمبة عف طريؽ تشجيعيـ عمى المشاجرات 43
 منخفضة 0.946 0.74 ألـك الطمبة عمى اشياء لـ يقترفكىا 31
 منخفضة 0.891 0.66 أنشر الشائعات عف الطمبة 10
 منخفضة 0.888 0.57 أتيـ الطمبة بتعماؿ لـ يقكمكا بيا  40

 متوسطة 0.71301 1.3738 الدرجة الكمية

 
كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية 

( كانحػراؼ معيػارم 1.37عينة الدراسة عمى مجاؿ التنمػر المفظػي أف المتكسػط الحسػابي لمدرجػة الكميػة)
 ( كىذا يدؿ عمى أف مجاؿ التنمر المفظي جاء بدرجة متكسطة.0.713)
 

( فقػرات جػاءت 4طة، ك)( فقػرات جػاءت بدرجػة متكسػ6( أف )8.4كما كتشير النتائ  في الجػدكؿ رقػـ )
(، 1.93بدرجػػة منخفضػػة. كحصػػمت الفقػػرة " أشػػتـ الطمبػػة بتلفػػاظ بذيئػػة " عمػػى أعمػػى متكسػػط حسػػابي )

(. كحصػمت الفقػرة " 1.80كيمييا فقرة " اصرخ عمى الطمبة بصكت عػاؿ إلزعػاجيـ " بمتكسػط حسػابي )
ييػا الفقػػرة " أنشػػر الشػػائعات (، يم0.57أتيػـ الطمبػػة بتعمػػاؿ لػـ يقكمػػكا بيػػا " عمػػى أقػؿ متكسػػط حسػػابي )

 (.0.66عف الطمبة " بمتكسط حسابي )
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كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمػى 
 . مجاؿ التنمر الجسمي فقرات االستبانة التي تعبر عف

 
مجال المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات 9.4جدول  

 التنمر الجسمي

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 عالية 1.097 2.84 ال اتحكـ بتعصابي عند الغضب 4
 متوسطة 1.292 2.38 القدـ ك أقـك بضرب زمبلئي الطمبة باليد ا 1

 متوسطة 1.358 2.30 أقـك بإلقاء الطمبة ارضا 38
 متوسطة 1.183 1.89 أعرقؿ الطمبة بقدمي أثناء مركرىـ مف أمامي 26
 متوسطة 1.154 1.75 أدفع الطالب الذم يجمس في المقعد بجانبي  22
 متوسطة 1.083 1.54 اسبب األلـ ليـك أقـك بقرص الطمبة  5

 متوسطة 1.115 1.51 شعرىـك اشد الطمبة مف آذانيـ أ 12
 منخفضة 1.102 0.90 استخدـ ادكات حادة لمسيطرة عمى الطمبة  35
 منخفضة 0.978 0.72 أجبر الطمبة عمى عمؿ أشياء ال يطيقكنيا  33

 متوسطة 0.82744 1.7600 الدرجة الكمية

 
يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

( كانحػراؼ معيػارم 1.76الدراسة عمى مجاؿ التنمر الجسمي أف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية)عينة 
 ( كىذا يدؿ عمى أف مجاؿ التنمر الجسمي جاء بدرجة متكسطة.0.827)
 

( فقػػرات جػػاءت 6( أف فقػػرة كاحػػدة جػػاءت بدرجػػة عاليػػة، ك)9.4كمػػا كتشػػير النتػػائ  فػػي الجػػدكؿ رقػػـ )
ءتػا بدرجػة منخفضػة. كحصػمت الفقػرة " ال اتحكػـ بتعصػابي عنػد الغضػب " بدرجة متكسػطة كفقػرتيف جا
القػدـ " بمتكسػط ك (، كيمييػا فقػرة " أقػـك بضػرب زمبلئػي الطمبػة باليػد ا2.84عمى أعمى متكسط حسابي )

(. كحصػػػمت الفقػػػرة "أجبػػػر الطمبػػػة عمػػػى عمػػػؿ أشػػػياء ال يطيقكنيػػػا " عمػػػى أقػػػؿ متكسػػػط 2.38حسػػػابي )
 (.0.90الفقرة " استخدـ ادكات حادة لمسيطرة عمى الطمبة " بمتكسط حسابي )(، يمييا 0.72حسابي )
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كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمػى 
 مجاؿ التنمر االجتماعي. فقرات االستبانة التي تعبر عف

 
فات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال (: المتوسطات الحسابية واالنحرا10.4جدول  

 التنمر االجتماعي

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.331 2.65 يجب أف افكز في كؿ االنشطة المدرسية. 32
 متوسطة 1.383 2.32 بعض االشخاص يستحقكف بما اقـك بعممو معيـ 6

 متوسطة 1.367 2.01 يرىبني ك يجب عمى كؿ طالب اف يخافني  36
 متوسطة 1.108 1.57 أطرد بعض االشخاص بالقكة مف المجمكعة التي اككف بيا 17
 متوسطة 1.293 1.56 أشعر بقكة شخصيتي مف خبلؿ السيطرة عمى الطمبة 42
 متوسطة 1.213 1.53 أتخذ قرارات نيابة عف الطمبة الضعفاء  27
 متوسطة 1.247 1.51 يدفعني الطمبة لمسيطرة عمييـ 29
 متوسطة 0.951 1.50 ال أصغي لمطمبة أثناء حديثيـ معي 21
 منخفضة 1.096 1.30 أفتعؿ اسبابا لمتشاجر مع الطمبة الضعفاء 30
 منخفضة 0.936 1.22 أضع تعميمات قاسية تحكؿ دكف مشاركة الطمبة في النشاطات. 11
 منخفضة 1.210 1.03 نجاح اخخريف أشعر بالغيرة مف 13
 منخفضة 1.031 0.87 ال أجعؿ الطمبة يشعركف باالرتياح 39
 منخفضة 0.956 0.62 أتعمد إذالؿ الطمبة 23
 منخفضة 0.860 0.55 سمعتيـك أشكه صكرتيـ أ 19

 متوسطة 0.67834 1.4464 الدرجة الكمية

 
الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات 

( كانحراؼ معيارم 1.44عينة الدراسة عمى مجاؿ التنمر االجتماعيتف المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية)
 ( كىذا يدؿ عمى أف مجاؿ التنمر االجتماعي جاءت بدرجة متكسطة.0.678)
 

( فقػرات جػاءت 6جػاءت بدرجػة متكسػطة ك) ( فقرات8( أف )10.4كما كتشير النتائ  في الجدكؿ رقـ )
بدرجػػػة منخفضػػػة. كحصػػػمت الفقػػػرة " يجػػػب أف افػػػكز فػػػي كػػػؿ االنشػػػطة المدرسػػػية " عمػػػى أعمػػػى متكسػػػط 
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(، كيمييػػا فقػػرة " بعػػض االشػػخاص يسػػتحقكف بمػػا اقػػكـ بعممػػو معيػػـ " بمتكسػػط حسػػابي 2.65حسػػابي )
(. يمييا الفقػرة " 0.55سط حسابي )سمعتيـ " عمى أقؿ متك ك (. كحصمت الفقرة " أشكه صكرتيـ أ2.32)

 (.0.62أتعمد إذالؿ الطمبة " بمتكسط حسابي )
 

كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمػى 
 مجاؿ التنمر باالعتداء عمى الممتمكات. فقرات االستبانة التي تعبر عف

 
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال 11.4جدول  

 التنمر باالعتداء عمى الممتمكات

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.086 1.56 اتبلؼ ممتمكات الطمبةك أقـك بتخريب  14
 منخفضة 0.985 0.89 التي احصؿ عمييا مف الطمبةأنكر كجكد بعض االشياء  8

 منخفضة 1.081 0.86 أحتاج لبعض األشياء التي يمتمكيا الطمبة اكثر منيـ  45
 منخفضة 1.041 0.85 أقـك بتخذ ممتمكات الطمبة بقكة 25
 منخفضة 0.928 0.82 ال أعيد االشياء التي استعيرىا مف الطمبة 28
 منخفضة 0.794 0.40 أسرؽ بعض االشياء مف الطمبة  18

 منخفضة 0.68322 0.8966 الدرجة الكمية

 
يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

( 0.89الكميػػة)عينػػة الدراسػػة عمػػى مجػػاؿ التنمػػر باالعتػػداء عمػػى الممتمكاتػػتف المتكسػػط الحسػػابي لمدرجػػة 
( كىػذا يػػدؿ عمػى أف مجػاؿ التنمػر باالعتػػداء عمػى الممتمكػات جػاءت بدرجػػة 0.683كانحػراؼ معيػارم )

 منخفضة.
 

( فقػرات جػاءت 5( أف فقػرة كاحػدة جػاءت بدرجػة متكسػطة ك)11.4كما كتشير النتائ  في الجدكؿ رقـ )
ة " عمػى أعمػى متكسػط حسػابي اتػبلؼ ممتمكػات الطمبػك بدرجة منخفضة. كحصمت الفقرة " أقـك بتخريب 

(، كيمييػػا فقػػرة " أنكػػر كجػػكد بعػػض االشػػياء التػػي احصػػؿ عمييػػا مػػف الطمبػػة " بمتكسػػط حسػػابي 1.56)
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(. يمييػا 0.40(. كحصمت الفقرة " أسرؽ بعض االشياء مف الطمبة " عمى أقؿ متكسط حسػابي )0.89)
 (.0.82ابي )الفقرة " ال أعيد االشياء التي استعيرىا مف الطمبة " بمتكسط حس

 
كقامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمػى 

 مجاؿ التنمر الجنسي. فقرات االستبانة التي تعبر عف
 

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجال 12.4جدول  
 الجنسيالتنمر 

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 منخفضة 0.957 0.57 أقـك بإصدار ألقاب جنسية بذيئة عمييـ 16
 منخفضة 0.804 0.45 ألمس اخخريف بطريقة غير أخبلقية 20
 منخفضة 0.752 0.24 أجبر الطمبة عمى الحديث معي بتمكر جنسية رغما عنيـ  37
 منخفضة 0.637 0.24 كبلـ الطمبة بتفسيرات جنسيةأفسر  41
 منخفضة 0.571 0.19 ألقي عمى مسامع الطمبة قصصا جنسية 34
 منخفضة 0.584 0.19 أتحرش جنسيا بالطمبة 44

 منخفضة 0.48600 0.3136 الدرجة الكمية

 
المعيارية الستجابات أفراد يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات 
( كانحػػراؼ معيػػارم 0.31عينػػة الدراسػػة عمػػى مجػػاؿ التنمػػر الجنسػػيتف المتكسػػط الحسػػابي لمدرجػػة الكميػػة)

 ( كىذا يدؿ عمى أف مجاؿ التنمر الجنسي جاءت بدرجة منخفضة.0.486)
 

ت الفقػرة ( أف جميع الفقػرات جػاءت بدرجػة منخفضػة. كحصػم12.4كما كتشير النتائ  في الجدكؿ رقـ )
(، كيمييػػا فقػػرة " ألمػػس 0.57" أقػـك بإصػػدار ألقػػاب جنسػػية بذيئػػة عمػػييـ " عمػػى أعمػػى متكسػػط حسػػابي )

(. كحصػػمت الفقػػرة " أتحػػرش جنسػػيا بالطمبػػة " 0.45اخخػػريف بطريقػػة غيػػر أخبلقيػػة " بمتكسػػط حسػػابي )
يمييػػا الفقػػرة "  (.0.19كالفقػػرة " ألقػػي عمػػى مسػػامع الطمبػػة قصصػػا جنسػػية " عمػػى أقػػؿ متكسػػط حسػػابي )

لحػػديث معػػي بػػتمكر جنسػػية رغمػػا أفسػػر كػػبلـ الطمبػػة بتفسػػيرات جنسػػية " كالفقػػرة " أجبػػر الطمبػػة عمػػى ا
 (.0.24" بمتكسط حسابي )عنيـ
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 :نتائج فرضيات الدراسة 3.4

 الفرضية األولى:   1.3.4

فـي أسـاليب المعاممـة الوالديـة  (α ≤ 0.0.  ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مسـتوى الداللـة
 الوالديلدى طمبة المدارس الحكومية لصورة األب في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير الترتيب 

تـ فحص الفرضػية األكلػى تػـ حسػاب المتكسػطات الحسػابية السػتجابة أفػراد عينػة الدراسػة عمػى مسػتكل 
  الكالدمة راـ اهلل يعزل لمتغير الترتيب أساليب المعاممة الكالدية لدل طمبة المدارس الحككمية في مدين

لمستوى  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:13.4 جدول 
 أساليب المعاممة الوالدية لدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير الترتيب

 الوالدي
المتوسط  العدد الوالدي الترتيب األبعاد

 الحسابي
 االنحراف المعياري

 0.44833 2.4076 46 األكؿ التقبل/الرفض
 0.38109 2.4572 76 الثاني
 0.43189 2.2957 41 الثالث
 0.43209 2.3611 27 الرابع
 0.33103 2.4154 34 الخامس

 0.32890 2.4519 13 أكثر مف خامس
 0.42300 2.4103 46 األكؿ الرعاية/األىمال

 0.33764 2.4720 76 الثاني
 0.36616 2.2927 41 الثالث
 0.37112 2.4676 27 الرابع
 0.32266 2.3676 34 الخامس

 0.32461 2.2404 13 أكثر مف خامس
 0.48653 2.2120 46 األكؿ التسامح/القسوة

 0.39262 2.1398 76 الثاني
 0.40879 2.0213 41 الثالث
 0.43476 2.1759 27 الرابع
 0.43603 2.1103 34 الخامس

 0.38371 2.1731 13 أكثر مف خامس
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المتوسط  العدد الوالدي الترتيب األبعاد
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 0.27441 2.3424 46 األكؿ المساواة/التفرقة
 0.24918 2.3503 76 الثاني
 0.36336 2.2500 41 الثالث
 0.33995 2.3287 27 الرابع
 0.25619 2.2831 34 الخامس

 0.26098 2.2788 13 أكثر مف خامس
 0.44977 1.9783 46 األكؿ الديمقراطية/التسمطية

 0.37198 1.9507 76 الثاني
 0.37084 1.9085 41 الثالث
 0.45906 1.8889 27 الرابع
 0.42531 1.9522 34 الخامس

 0.48018 2.0481 13 أكثر مف خامس
 0.36730 2.2701 46 األكؿ الدرجة الكمية

 0.27100 2.2740 76 الثاني
 0.32305 2.1537 41 الثالث
 0.34532 2.2444 27 الرابع
 0.25632 2.2257 34 الخامس

 0.27925 2.2385 13 أكثر مف خامس

 
لػدل طمبػة المػدارس  فػي أسػاليب المعاممػة الكالديػة( كجكد فركؽ ظاىرية 13.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )

كلمعرفػػة داللػػة الفػػركؽ تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ  ،الػػكالدمالترتيػػب الحككميػػة فػػي مدينػػة راـ اهلل يعػػزل لمتغيػػر 
 (:14.4( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAالتبايف األحادم )
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في أساليب المعاممة : نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة (14.4 جدول
 الوالدي بيعزى لمتغير الترتيلدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل  الوالدية
مجموع  مصدر التباين األبعاد

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.970 0.156 5 0.780 بيف المجمكعات التقبل/الرفض
 

0.437 
 0.161 231 37.167 داخؿ المجمكعات 

 236 37.947 المجمكع 
 2.080 0.272 5 1.361 بيف المجمكعات الرعاية/األىمال

 
0.069 

 0.131 231 30.246 داخؿ المجمكعات 
 236 31.607 المجمكع 

 0.981 0.178 5 0.889 بيف المجمكعات التسامح/القسوة
 

0.430 
 0.181 231 41.853 داخؿ المجمكعات 

 236 42.742 المجمكع 
 0.859 0.072 5 0.359 بيف المجمكعات المساواة/التفرقة

 
0.509 

 0.084 231 19.315 داخؿ المجمكعات 
 236 19.674 المجمكع 

 0.391 0.066 5 0.332 بيف المجمكعات الديمقراطية/التسمطية
 

0.855 
 0.170 231 39.197 داخؿ المجمكعات 

 236 39.528 المجمكع 
 0.932 0.089 5 0.443 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 
0.461 

 0.095 231 21.958 داخؿ المجمكعات 
 236 22.400 المجمكع 

 

( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.461( كمستكل الداللة )0.932يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05)  لدل طمبة المدارس  في أساليب المعاممة الكالديةأم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان

 ، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية األكلى.  الكالدمالحككمية في مدينة راـ اهلل يعزل لمتغير الترتيب 
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 نتائج الفرضية الثانية:  2.3.4

فـي أسـاليب المعاممـة الوالديـة  (α ≤ 0.0.  ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مسـتوى الداللـة
 لصورة األب في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير المستوى التعميمي لألملدى طمبة المدارس الحكومية 

 
تػـ فحػص الفرضػػية الثانيػة تػـ حسػػاب المتكسػطات الحسػابية السػػتجابة أفػراد عينػة الدراسػػة عمػى مسػػتكل 
أسػػػػاليب المعاممػػػػة الكالديػػػػة لػػػػدل طمبػػػػة المػػػػدارس الحككميػػػػة فػػػػي مدينػػػػة راـ اهلل يعػػػػزل لمتغيػػػػر المسػػػػتكل 

 التعميمي لؤلـ. 
لمستوى  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:15.4 جدول 

أساليب المعاممة الوالدية لدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير المستوى 
 التعميمي لألم

 المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابي العدد المستوى التعميمي لألم األبعاد
 0.47382 2.1776 19 أساسي التقبل/الرفض

 0.39813 2.3764 91 ثانكية عامة
 0.43030 2.2813 36 دبمـك متكسط

 0.33794 2.5234 91 جامعي فما فكؽ
 0.40454 2.1447 19 أساسي الرعاية/األىمال

 0.37008 2.3887 91 ثانكية عامة
 0.36979 2.3299 36 دبمـك متكسط

 0.32162 2.4945 91 جامعي فما فكؽ
 0.47247 2.1513 19 أساسي التسامح/القسوة

 0.43378 2.1195 91 ثانكية عامة
 0.44670 2.0660 36 دبمـك متكسط

 0.40090 2.1745 91 جامعي فما فكؽ
 0.23317 2.1776 19 أساسي المساواة/التفرقة

 0.30017 2.2871 91 ثانكية عامة
 0.28574 2.3194 36 متكسطدبمـك 

 0.27917 2.3709 91 جامعي فما فكؽ
 0.42092 1.9145 19 أساسي الديمقراطية/التسمطية

 0.39720 1.9354 91 ثانكية عامة
 0.47281 1.9479 36 دبمـك متكسط
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 المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابي العدد المستوى التعميمي لألم األبعاد
 0.39794 1.9657 91 جامعي فما فكؽ

 0.33243 2.1132 19 أساسي الدرجة الكمية
 0.31215 2.2214 91 ثانكية عامة
 0.33740 2.1889 36 دبمـك متكسط

 0.27553 2.3058 91 جامعي فما فكؽ
 

لػدل طمبػة المػدارس فػي أسػاليب المعاممػة الكالدية( كجػكد فػركؽ ظاىريػة 16.4يبلحظ مف الجػدكؿ رقػـ )
تػػـ اسػػتخداـ  الحككميػػة فػػي مدينػػة راـ اهلل يعػػزل لمتغيػػر المسػػتكل التعميمػػي لػػؤلـ، كلمعرفػػة داللػػة الفػػركؽ

 (:16.4( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAتحميؿ التبايف األحادم )
في أساليب المعاممة : نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة (16.4 جدول

 لدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير المستوى التعميمي لألم الوالدية
مجموع  مصدر التباين األبعاد

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 6.382 0.960 3 2.881 بيف المجمكعات التقبل/الرفض
 

*0.000 
 0.150 233 35.066 داخؿ المجمكعات 

 236 37.947 المجمكع 
 5.922 0.746 3 2.239 بيف المجمكعات الرعاية/األىمال

 
*0.001 

 0.126 233 29.368 داخؿ المجمكعات 
 236 31.607 المجمكع 

 0.623 0.113 3 0.340 بيف المجمكعات التسامح/القسوة
 

0.601 
 0.182 233 42.402 داخؿ المجمكعات 

 236 42.742 المجمكع 
 2.926 0.238 3 0.714 بيف المجمكعات المساواة/التفرقة

 
*0.035 

 0.081 233 18.960 داخؿ المجمكعات 
 236 19.674 المجمكع 

 0.126 0.021 3 0.064 بيف المجمكعات الديمقراطية/التسمطية
 

0.945 
 0.169 233 39.464 داخؿ المجمكعات 

 236 39.528 المجمكع 
 2.969 0.275 3 0.825 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 
*0.033 

 0.093 233 21.576 داخؿ المجمكعات 
 236 22.400 المجمكع 
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( كىي أقؿ مف مستكل الداللة 0.033( كمستكل الداللة )2.969يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05)  لدل طمبة المدارس في أساليب المعاممة الكالديةأم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان

كذلؾ لؤلبعاد ما عدا بعدم ك الحككمية في مدينة راـ اهلل يعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ، 
)التسامح/القسكة، الديمقراطية/التسمطية( كبذلؾ تـ رفض الفرضية الثانية. ككانت الفركؽ لصالح 

 ىي كما يمي:( لبياف اتجاه الفركؽ، ك LSDجامعي فما فكؽ. كتـ فحص نتائ  اختبار )
 

( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار  17.4الجدول  
 حسب متغير المستوى التعميمي لألم ( صورة األبفي أساليب المعاممة الوالديةأفراد عينة الدراسة 

الفروق في   المتغيرات األبعاد
 المتوسطات

 مستوى الداللة

 043.* *19874.- ثانكية عامة أساسي التقبل/الرفض
 347. 10362.- دبمـك متكسط

 000.* *34572.- جامعي فما فكؽ
 043.* *19874. أساسي ثانكية عامة

 214. 09512. دبمـك متكسط
 011.* *14698.- جامعي فما فكؽ

 347. 10362. أساسي دبمـك متكسط
 214. 09512.- ثانكية عامة

 002.* *24210.- فما فكؽجامعي 
 000.* *34572. أساسي جامعي فما فكؽ

 011.* *14698. ثانكية عامة
 002.* *24210. دبمـك متكسط

 007.* *24400.- ثانكية عامة أساسي الرعاية/األىمال
 067. 18512.- دبمـك متكسط

 000.* *34977.- جامعي فما فكؽ
 007.* *24400. أساسي ثانكية عامة

 401. 05888. دبمـك متكسط
 046.* *10577.- جامعي فما فكؽ

 067. 18512. أساسي دبمـك متكسط
 401. 05888.- ثانكية عامة

 019.* *16464.- جامعي فما فكؽ
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الفروق في   المتغيرات األبعاد
 المتوسطات

 مستوى الداللة

 000.* *34977. أساسي جامعي فما فكؽ
 046.* *10577. ثانكية عامة
 019.* *16464. دبمـك متكسط

 130. 10946.- ثانكية عامة أساسي المساواة/التفرقة
 081. 14181.- دبمـك متكسط

 008.* *19325.- جامعي فما فكؽ
 130. 10946. أساسي ثانكية عامة

 565. 03236.- دبمـك متكسط
 049.* *08379.- جامعي فما فكؽ

 081. 14181. أساسي دبمـك متكسط 
 565. 03236. ثانكية عامة

 361. 05143.- جامعي فما فكؽ
 008.* *19325. أساسي جامعي فما فكؽ

 049.* *08379. ثانكية عامة
 361. 05143. دبمـك متكسط

 160. 10827.- ثانكية عامة أساسي الدرجة الكمية
 381. 07573.- دبمـك متكسط

 013.* *19261.- جامعي فما فكؽ
 160. 10827. أساسي ثانكية عامة

 588. 03254. دبمـك متكسط
 063. 08434.- جامعي فما فكؽ

 381. 07573. أساسي دبمـك متكسط
 588. 03254.- ثانكية عامة

 052. 11688.- جامعي فما فكؽ
 013.* *19261. أساسي جامعي فما فكؽ

 063. 08434. ثانكية عامة
 052. 11688. دبمـك متكسط
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 نتائج الفرضية الثالثة:  3.3.4

 
فـي أسـاليب المعاممـة الوالديـة  (α ≤ 0.0.  ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مسـتوى الداللـة

 لدى طمبة المدارس الحكومية لصورة األب في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير المستوى التعميمي لألب
تػـ فحػػص الفرضػػية الثالثػة تػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػابية السػػتجابة أفػػراد عينػة الدراسػػة عمػػى مسػػتكل 
أسػػػػاليب المعاممػػػػة الكالديػػػػة لػػػػدل طمبػػػػة المػػػػدارس الحككميػػػػة فػػػػي مدينػػػػة راـ اهلل يعػػػػزل لمتغيػػػػر المسػػػػتكل 

 التعميمي لؤلب. 
 

لمستوى  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:18.4 جدول 
أساليب المعاممة الوالدية لدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير المستوى 

 التعميمي لألب
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى التعميمي لألب األبعاد

 0.43957 2.3029 85 ثانكية عامة فما دكف التقبل/الرفض
 0.36873 2.2917 39 دبمـك متكسط

 0.35083 2.5155 113 جامعي فما فكؽ
 0.38585 2.3250 85 ثانكية عامة فما دكف الرعاية/األىمال

 0.35756 2.3462 39 دبمـك متكسط
 0.34051 2.4768 113 جامعي فما فكؽ

 0.44975 2.0809 85 ثانكية عامة فما دكف التسامح/القسوة
 0.33747 2.0032 39 دبمـك متكسط

 0.41893 2.2212 113 جامعي فما فكؽ
 0.26127 2.2265 85 ثانكية عامة فما دكف المساواة/التفرقة

 0.26976 2.2949 39 دبمـك متكسط
 0.29682 2.3894 113 جامعي فما فكؽ

 0.39876 1.8897 85 عامة فما دكف ثانكية الديمقراطية/التسمطية
 0.31976 1.7917 39 دبمـك متكسط

 0.42255 2.0442 113 جامعي فما فكؽ
 0.32439 2.1650 85 ثانكية عامة فما دكف الدرجة الكمية

 0.24447 2.1455 39 دبمـك متكسط
 0.29216 2.3294 113 جامعي فما فكؽ
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لػدل طمبػة المػدارس فػي أسػاليب المعاممػة الكالدية( كجػكد فػركؽ ظاىريػة 18.4يبلحظ مف الجػدكؿ رقػـ )
الحككميػة فػػي مدينػػة راـ اهلل يعػػزل لمتغيػػر المسػػتكل التعميمػػي لػػؤلب، كلمعرفػػة داللػػة الفػػركؽ تػػـ اسػػتخداـ 

 (:19.4( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAتحميؿ التبايف األحادم )
في أساليب المعاممة : نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة (19.4 جدول

 لدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير المستوى التعميمي لألبالوالدية
مجموع  مصدر التباين األبعاد

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 9.192 1.382 2 2.764 بيف المجمكعات التقبل/الرفض
 

*0.000 
 0.150 234 35.183 داخؿ المجمكعات 

 236 37.947 المجمكع 
 4.846 0.629 2 1.257 بيف المجمكعات الرعاية/األىمال

 
*0.009 

 0.130 234 30.350 داخؿ المجمكعات 
 236 31.607 المجمكع 

 5.045 0.883 2 1.767 بيف المجمكعات التسامح/القسوة
 

*0.007 
 0.175 234 40.975 داخؿ المجمكعات 

 236 42.742 المجمكع 
 8.327 0.654 2 1.307 بيف المجمكعات المساواة/التفرقة

 
*0.000 

 0.078 234 18.367 داخؿ المجمكعات 
 236 19.674 المجمكع 

 7.191 1.144 2 2.289 بيف المجمكعات الديمقراطية/التسمطية
 

*0.001 
 0.159 234 37.240 داخؿ المجمكعات 

 236 39.528 المجمكع 
 9.792 0.865 2 1.730 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 
*0.000 

 0.088 234 20.670 داخؿ المجمكعات 
 236 22.400 المجمكع 

 
( كىي أقؿ مف مستكل الداللة 0.000( كمستكل الداللة )9.792يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05)  لدل طمبة المدارس في أساليب المعاممة الكالديةأم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان

 لثالثة.كبذلؾ تـ رفض الفرضية االحككمية في مدينة راـ اهلل يعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلب، 



 

9. 

( لبياف اتجاه الفركؽ، كىي LSDككانت الفركؽ لصالح الجامعي فما فكؽ. كتـ فحص نتائ  اختبار )
 يمي: كما

 
( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفـراد LSD(: نتائج اختبار  20.4جدول  

 المستوى التعميمي لألب صورة األب( حسب متغير في أساليب المعاممة الوالديةعينة الدراسة 
الفروق في   المتغيرات األبعاد

 المتوسطات
مستوى 
 الداللة

 881. 01127. دبمـك متكسط ثانكية عامة فما دكف التقبل/الرفض
 000.* *21255.- جامعي فما فكؽ

 881. 01127.- ثانكية عامة فما دكف دبمـك متكسط
 002.* *22382.- جامعي فما فكؽ

 000.* *21255. ثانكية عامة فما دكف فكؽجامعي فما 
 002.* *22382. دبمـك متكسط

 762. 02115.- دبمـك متكسط ثانكية عامة فما دكف الرعاية/األىمال
 004.* *15177.- جامعي فما فكؽ

 762. 02115. ثانكية عامة فما دكف دبمـك متكسط
 052. 13062.- جامعي فما فكؽ

 004.* *15177. ثانكية عامة فما دكف جامعي فما فكؽ
 052. 13062. دبمـك متكسط

 338. 07768. دبمـك متكسط ثانكية عامة فما دكف التسامح/القسوة
 020.* *14036.- جامعي فما فكؽ

 338. 07768.- ثانكية عامة فما دكف دبمـك متكسط
 005.* *21803.- جامعي فما فكؽ

 020.* *14036. عامة فما دكفثانكية  جامعي فما فكؽ
 005.* *21803. دبمـك متكسط

 208. 06840.- دبمـك متكسط ثانكية عامة فما دكف المساواة/التفرقة
 000.* *16291.- جامعي فما فكؽ

 208. 06840. ثانكية عامة فما دكف دبمـك متكسط
 071. 09451.- جامعي فما فكؽ

 000.* *16291. فما دكفثانكية عامة  جامعي فما فكؽ
  09451. دبمـك متكسط

.071 
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الفروق في   المتغيرات األبعاد
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

 205. 09804. دبمـك متكسط ثانكية عامة فما دكف الديمقراطية/التسمطية
 007.* *15454.- جامعي فما فكؽ

 205. 09804.- ثانكية عامة فما دكف دبمـك متكسط
 001.* *25258.- جامعي فما فكؽ

 007.* *15454. فما دكفثانكية عامة  جامعي فما فكؽ
 001.* *25258. دبمـك متكسط

 735. 01949. دبمـك متكسط ثانكية عامة فما دكف الدرجة الكمية
 000.* *16442.- جامعي فما فكؽ

 735. 01949.- ثانكية عامة فما دكف دبمـك متكسط
 001.* *18391.- جامعي فما فكؽ

 000.* *16442. ثانكية عامة فما دكف جامعي فما فكؽ
 001.* *18391. دبمـك متكسط

 

 نتائج الفرضية الرابعة:  4.3.4
 

 فـي أسـاليب المعاممـة الوالديـة (α ≤ 0.0.  ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مسـتوى الداللـة
 الوالديلدى طمبة المدارس الحكومية لصورة األم في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير الترتيب 

تـ فحص الفرضػية األكلػى تػـ حسػاب المتكسػطات الحسػابية السػتجابة أفػراد عينػة الدراسػة عمػى مسػتكل 
 الكالدم.أساليب المعاممة الكالدية لدل طمبة المدارس الحككمية في مدينة راـ اهلل يعزل لمتغير الترتيب 

لمستوى  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:21.4 جدول 
أساليب المعاممة الوالدية لدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير الترتيب 

 الوالدي
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الوالديالترتيب  األبعاد

 0.40925 2.5299 46 األكؿ التقبل/الرفض
 0.34951 2.5510 76 الثاني
 0.32211 2.5122 41 الثالث
 0.45148 2.4676 27 الرابع
 0.34647 2.5147 34 الخامس

 0.31266 2.4231 13 أكثر مف خامس
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 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الوالديالترتيب  األبعاد
 0.35612 2.6005 46 األكؿ الرعاية/األىمال

 0.30347 2.5872 76 الثاني
 0.30634 2.5610 41 الثالث
 0.40154 2.5787 27 الرابع
 0.25736 2.4926 34 الخامس

 0.26705 2.4135 13 أكثر مف خامس
 0.39549 2.3614 46 األكؿ التسامح/القسوة

 0.39737 2.2533 76 الثاني
 0.34344 2.1982 41 الثالث
 0.47578 2.2639 27 الرابع
 0.42431 2.1985 34 الخامس
 0.48722 2.2212 13 خامسأكثر مف 

 0.30142 2.4891 46 األكؿ المساواة/التفرقة
 0.25341 2.4688 76 الثاني
 0.32721 2.4451 41 الثالث
 0.33300 2.4491 27 الرابع
 0.28164 2.3603 34 الخامس

 0.36935 2.2115 13 أكثر مف خامس
 0.41182 2.0435 46 األكؿ الديمقراطية/التسمطية

 0.37050 2.0576 76 الثاني
 0.32297 2.0274 41 الثالث
 0.47155 1.9583 27 الرابع
 0.41711 2.0404 34 الخامس

 0.43784 2.0673 13 أكثر مف خامس
 0.32501 2.4049 46 األكؿ الدرجة الكمية

 0.26459 2.3836 76 الثاني
 0.25556 2.3488 41 الثالث
 0.36942 2.3435 27 الرابع
 0.25909 2.3213 34 الخامس

 0.24757 2.2673 13 أكثر مف خامس
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لػدل طمبػة المػدارس فػي أسػاليب المعاممػة الكالدية( كجػكد فػركؽ ظاىريػة 21.4يبلحظ مف الجػدكؿ رقػـ )
، كلمعرفػػة داللػػة الفػػركؽ تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ الػػكالدم نػػة راـ اهلل يعػػزل لمتغيػػر الترتيػػبالحككميػػة فػػي مدي
 (:22.4( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAالتبايف األحادم )

في أساليب المعاممة : نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة (22.4 جدول
 الوالديلدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير الترتيب الوالدية
مجموع  مصدر التباين األبعاد

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.409 0.055 5 0.277 بيف المجمكعات التقبل/الرفض
 

0.843 
 0.135 231 31.283 داخؿ المجمكعات 

 236 31.560 المجمكع 
 1.124 0.115 5 0.574 بيف المجمكعات الرعاية/األىمال

 
0.348 

 0.102 231 23.601 داخؿ المجمكعات 
 236 24.175 المجمكع 

 0.940 0.156 5 0.779 بيف المجمكعات التسامح/القسوة
 

0.456 
 0.166 231 38.274 داخؿ المجمكعات 

 236 39.053 المجمكع 
 2.430 0.214 5 1.069 بيف المجمكعات المساواة/التفرقة

 
*0.036 

 0.088 231 20.325 داخؿ المجمكعات 
 236 21.394 المجمكع 

 0.279 0.043 5 0.217 بيف المجمكعات الديمقراطية/التسمطية
 

0.924 
 0.156 231 35.922 داخؿ المجمكعات 

 236 36.139 المجمكع 
 0.747 0.062 5 0.309 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 
0.589 

 0.083 231 19.115 داخؿ المجمكعات 
 236 19.424 المجمكع 

 

( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.589( كمستكل الداللة )0.747) يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية 
(α ≥ 0.05)  لدل طمبة المدارس في أساليب المعاممة الكالديةأم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان

كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية األكلى. كتبيف كجكد  ،الكالدمالحككمية في مدينة راـ اهلل يعزل لمتغير الترتيب 
فركؽ في بعد )المساكاة/التفرقة( ككانت الفركؽ لصالح الترتيب األكؿ. كتـ فحص نتائ  اختبار 

(LSD:لبياف اتجاه الفركؽ، كىي كما يمي ) 
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( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد LSDنتائج اختبار  (: 23.4جدول  
 الوالديحسب متغير الترتيب  ( صورة األمفي أساليب المعاممة الوالديةعينة الدراسة 

 مستوى الداللة الفروق في المتوسطات  المتغيرات األبعاد
 713. 02038. الثاني األكؿ المساواة/التفرقة

 490. 04401. الثالث
 578. 04006. الرابع
 056. 12884. الخامس

 003.* *27759. أكثر مف خامس
 713. 02038.- األكؿ الثاني

 681. 02363. الثالث
 767. 01968. الرابع
 078. 10846. الخامس

 004.* *25721. أكثر مف خامس
 490. 04401.- األكؿ الثالث

 681. 02363.- الثاني
 957. 00395.- الرابع
 219. 08483. الخامس

 014.* *23358. أكثر مف خامس
 578. 04006.- األكؿ الرابع

 767. 01968.- الثاني
 957. 00395. الثالث
 247. 08878. الخامس

 019.* *23754. أكثر مف خامس
 056. 12884.- األكؿ الخامس

 078. 10846.- الثاني
 219. 08483.- الثالث
 247. 08878.- الرابع

 125. 14876. أكثر مف خامس
أكثر مف  

 خامس
 003.* *27759.- األكؿ
 004.* *25721.- الثاني
 014.* *23358.- الثالث
 019.* *23754.- الرابع
 125. 14876.- الخامس
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 نتائج الفرضية الخامسة:  5.3.4

 أسـاليب المعاممـة الوالديـةفـي  (α ≤ 0.0.  توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مسـتوى الداللـةال 
 لدى طمبة المدارس الحكومية لصورة األم في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير المستوى التعميمي لألم

تػـ فحػص الفرضػػية الثانيػة تػـ حسػػاب المتكسػطات الحسػابية السػػتجابة أفػراد عينػة الدراسػػة عمػى مسػػتكل 
أسػػػػاليب المعاممػػػػة الكالديػػػػة لػػػػدل طمبػػػػة المػػػػدارس الحككميػػػػة فػػػػي مدينػػػػة راـ اهلل يعػػػػزل لمتغيػػػػر المسػػػػتكل 

 التعميمي لؤلـ. 
لمستوى أساليب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:24.4 جدول 

 المعاممة الوالدية لدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير المستوى التعميمي لألم
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى التعميمي لألم األبعاد

 0.42157 2.1842 19 أساسي التقبل/الرفض
 0.33998 2.5398 91 ثانكية عامة
 0.41132 2.4410 36 دبمـك متكسط

 0.31776 2.5975 91 جامعي فما فكؽ
 0.45734 2.3684 19 أساسي الرعاية/األىمال

 0.30428 2.5783 91 ثانكية عامة
 0.33190 2.5104 36 دبمـك متكسط

 0.28337 2.6044 91 جامعي فما فكؽ
 0.43501 2.2500 19 أساسي التسامح/القسوة

 0.42976 2.2555 91 ثانكية عامة
 0.36812 2.2361 36 دبمـك متكسط

 0.39800 2.2665 91 جامعي فما فكؽ
 0.31588 2.3684 19 أساسي المساواة/التفرقة

 0.32488 2.4258 91 ثانكية عامة
 0.28704 2.4514 36 دبمـك متكسط

 0.28036 2.4560 91 جامعي فما فكؽ
 0.37329 2.0197 19 أساسي الديمقراطية/التسمطية

 0.36732 2.0179 91 ثانكية عامة
 0.47937 2.0521 36 دبمـك متكسط

 0.38553 2.0522 91 جامعي فما فكؽ
 0.34170 2.2382 19 أساسي الدرجة الكمية

 0.28595 2.3635 91 ثانكية عامة
 0.32152 2.3382 36 دبمـك متكسط

 0.25674 2.3953 91 جامعي فما فكؽ
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لػدل طمبػة المػدارس فػي أسػاليب المعاممػة الكالدية( كجػكد فػركؽ ظاىريػة 24.4يبلحظ مف الجػدكؿ رقػـ )
الحككميػػة فػػي مدينػػة راـ اهلل يعػػزل لمتغيػػر المسػػتكل التعميمػػي لػػؤلـ، كلمعرفػػة داللػػة الفػػركؽ تػػـ اسػػتخداـ 

 (:25.4( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAالتبايف األحادم )تحميؿ 
في أساليب المعاممة : نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة (25.4 جدول

 لدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير المستوى التعميمي لألم الوالدية
مجموع  التباينمصدر  األبعاد

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 8.006 0.983 3 2.949 بيف المجمكعات التقبل/الرفض
 

*0.000 
 0.123 233 28.610 داخؿ المجمكعات 

 236 31.560 المجمكع 
 3.335 0.332 3 0.995 بيف المجمكعات الرعاية/األىمال

 
*0.020 

 0.099 233 23.180 داخؿ المجمكعات 
 236 24.175 المجمكع 

 0.050 0.008 3 0.025 بيف المجمكعات التسامح/القسوة
 

0.985 
 0.168 233 39.028 داخؿ المجمكعات 

 236 39.053 المجمكع 
 0.516 0.047 3 0.141 بيف المجمكعات المساواة/التفرقة

 
0.672 

 0.091 233 21.253 المجمكعاتداخؿ  
 236 21.394 المجمكع 

 0.147 0.023 3 0.068 بيف المجمكعات الديمقراطية/التسمطية
 

0.932 
 0.155 233 36.071 داخؿ المجمكعات 

 236 36.139 المجمكع 
 1.688 0.138 3 0.413 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 
0.170 

 0.082 233 19.011 داخؿ المجمكعات 
 236 19.424 المجمكع 

 
( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.170( كمستكل الداللة )1.688) يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية 
(α ≥ 0.05)  لدل طمبة المدارس في أساليب المعاممة الكالديةأم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان

الحككمية في مدينة راـ اهلل يعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثانية. كلكف 
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تبيف كجكد فركؽ في بعدم )التقبؿ/الرفض، الرعاية/ اإلىماؿ( ككانت الفركؽ لصالح جامعي فما فكؽ. 
 يمي: كما( لبياف اتجاه الفركؽ، كىي LSDكتـ فحص نتائ  اختبار )

( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد LSD(: نتائج اختبار  26.4جدول  
 ( حسب متغير المستوى التعميمي لألم صورة األمفي أساليب المعاممة الوالديةعينة الدراسة 

الفروق في   المتغيرات األبعاد
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

 000.* *35562.- ثانكية عامة أساسي التقبل/الرفض
 010.* *25676.- دبمـك متكسط

 000.* *41332.- جامعي فما فكؽ
 000.* *35562. أساسي ثانكية عامة

 153. 09886. دبمـك متكسط
 268. 05769.- جامعي فما فكؽ

 010.* *25676. أساسي دبمـك متكسط
 153. 09886.- ثانكية عامة
 024.* *15656.- فكؽجامعي فما 

جامعي فما 
 فكؽ

 000.* *41332. أساسي
 268. 05769. ثانكية عامة
 024.* *15656. دبمـك متكسط

 009.* *20988.- ثانكية عامة أساسي الرعاية/األىمال
 114. 14200.- دبمـك متكسط

 003.* *23597.- جامعي فما فكؽ
 009.* *20988. أساسي ثانكية عامة

 276. 06788. دبمـك متكسط
 577. 02610.- جامعي فما فكؽ

 114. 14200. أساسي دبمـك متكسط
 276. 06788.- ثانكية عامة

 132. 09398.- جامعي فما فكؽ
جامعي فما 

 فكؽ
 003.* *23597. أساسي

 577. 02610. ثانكية عامة
 132. 09398. دبمـك متكسط
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 الفرضية السادسة: نتائج  6.3.4

 فـي أسـاليب المعاممـة الوالديـة (α ≤ 0.0.  ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مسـتوى الداللـة
 لدى طمبة المدارس الحكومية لصورة األم في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير المستوى التعميمي لألب

تػـ فحػػص الفرضػػية الثالثػة تػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػابية السػػتجابة أفػػراد عينػة الدراسػػة عمػػى مسػػتكل 
أسػػػػاليب المعاممػػػػة الكالديػػػػة لػػػػدل طمبػػػػة المػػػػدارس الحككميػػػػة فػػػػي مدينػػػػة راـ اهلل يعػػػػزل لمتغيػػػػر المسػػػػتكل 

 التعميمي لؤلب. 
لمستوى أساليب  أفراد عينة الدراسةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة  (:27.4 جدول 

 المعاممة الوالدية لدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير المستوى التعميمي لألب
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى التعميمي لألب األبعاد

 0.40665 2.4441 85 ثانكية عامة فما دكف التقبل/الرفض
 0.38243 2.4327 39 دبمـك متكسط

 0.30660 2.6040 113 جامعي فما فكؽ
 0.36195 2.5176 85 ثانكية عامة فما دكف الرعاية/األىمال

 0.31347 2.5032 39 دبمـك متكسط
 0.28078 2.6139 113 جامعي فما فكؽ

 0.43469 2.2191 85 ثانكية عامة فما دكف التسامح/القسوة
 0.30681 2.1538 39 دبمـك متكسط

 0.40777 2.3197 113 جامعي فما فكؽ
 0.30521 2.4088 85 ثانكية عامة فما دكف المساواة/التفرقة

 0.26431 2.4103 39 دبمـك متكسط
 0.30937 2.4668 113 جامعي فما فكؽ

 0.38255 1.9721 85 ثانكية عامة فما دكف الديمقراطية/التسمطية
 0.36942 1.9103 39 دبمـك متكسط

 0.38653 2.1283 113 جامعي فما فكؽ
 0.32469 2.3124 85 ثانكية عامة فما دكف الدرجة الكمية

 0.24163 2.2821 39 دبمـك متكسط
 0.25740 2.4265 113 جامعي فما فكؽ
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المػدارس لػدل طمبػة فػي أسػاليب المعاممػة الكالدية( كجػكد فػركؽ ظاىريػة 27.4يبلحظ مف الجػدكؿ رقػـ )
الحككميػة فػػي مدينػػة راـ اهلل يعػػزل لمتغيػػر المسػػتكل التعميمػػي لػػؤلب، كلمعرفػػة داللػػة الفػػركؽ تػػـ اسػػتخداـ 

 (:28.4( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAتحميؿ التبايف األحادم )
المعاممة في أساليب : نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة (28.4 جدول

 لدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير المستوى التعميمي لألب الوالدية
مجموع  مصدر التباين األبعاد

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 6.179 0.792 2 1.583 بيف المجمكعات التقبل/الرفض
 

*0.002 
 0.128 234 29.977 المجمكعاتداخؿ  

 236 31.560 المجمكع 
 3.012 0.303 2 0.607 بيف المجمكعات الرعاية/األىمال

 
0.051 

 0.101 234 23.569 داخؿ المجمكعات 
 236 24.175 المجمكع 

 3.015 0.490 2 0.981 بيف المجمكعات التسامح/القسوة
 

0.051 
 0.163 234 38.072 داخؿ المجمكعات 

 236 39.053 المجمكع 
 1.081 0.098 2 0.196 بيف المجمكعات المساواة/التفرقة

 
0.341 

 0.091 234 21.199 داخؿ المجمكعات 
 236 21.394 المجمكع 

 6.591 0.964 2 1.927 بيف المجمكعات الديمقراطية/التسمطية
 

*0.002 
 0.146 234 34.212 داخؿ المجمكعات 

 236 36.139 المجمكع 
 5.881 0.465 2 0.930 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 
*0.003 

 0.079 234 18.495 داخؿ المجمكعات 
 236 19.424 المجمكع 

 
( كىي أقؿ مف مستكل الداللة 0.003( كمستكل الداللة )5.881) يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية 
(α ≥ 0.05)  لدل طمبة المدارس في أساليب المعاممة الكالديةأم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان

الحككمية في مدينة راـ اهلل يعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلب، كبذلؾ تـ رفض الفرضية الثالثة. 



 

1.. 

ككذلؾ لبعدم )التقبؿ/الرفض، الديمقراطية/التسمطية(، ككانت الفركؽ لصالح جامعي فما فكؽ. كتـ 
 ( لبياف اتجاه الفركؽ، كىي كما يمي:LSDفحص نتائ  اختبار )

 
( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد LSD(: نتائج اختبار  29.4جدول  

 حسب متغير المستوى التعميمي لألب (عينة الدراسة لمستوى أساليب المعاممة الوالدية  صورة األم
الفروق في   المتغيرات األبعاد

 المتوسطات
مستوى 
 الداللة

ثانكية عامة  التقبل/الرفض
 فما دكف

 869. 01143. دبمـك متكسط
 002.* *15986.- جامعي فما فكؽ

ـك ئدبم
 متكسط

 869. 01143.- ثانكية عامة فما دكف
 011.* *17129.- جامعي فما فكؽ

جامعي فما 
 فكؽ

 002.* *15986. ثانكية عامة فما دكف
 011.* *17129. دبمـك متكسط

ثانكية عامة  الديمقراطية/التسمطية
 فما دكف

 404. 06180. دبمـك متكسط
 005.* *15626.- جامعي فما فكؽ

 404.* 06180.- ثانكية عامة فما دكف دبمـك متكسط
 002.* *21806.- جامعي فما فكؽ

جامعي فما 
 فكؽ

 005.* *15626. ثانكية عامة فما دكف
 002.* *21806. دبمـك متكسط

ثانكية عامة  الدرجة الكمية
 فما دكف

 578. 03030. دبمـك متكسط
 005.* *11420.- جامعي فما فكؽ

 578. 03030.- ثانكية عامة فما دكف دبمـك متكسط
 006.* *14450.- جامعي فما فكؽ

جامعي فما 
 فكؽ

 005.* *11420. ثانكية عامة فما دكف
 006.* *14450. متكسط دبمـك

 
 نتائج الفرضية السابعة:  7.3.4

فـي مسـتوى التنمـر لـدى طمبـة  (α ≤ 0.0.  ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة
 الترتيب الوالديالمدارس الحكومية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير 



 

1.1 

تـ فحص الفرضػية األكلػى تػـ حسػاب المتكسػطات الحسػابية السػتجابة أفػراد عينػة الدراسػة عمػى مسػتكل 
 . الكالدمالترتيب التنمر لدل طمبة المدارس الحككمية في مدينة راـ اهلل يعزل لمتغير 

لمستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:30.4 جدول 
 الوالديالترتيب التنمر لدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الوالديالترتيب  األبعاد
 0.76194 1.2109 46 األكؿ التنمر المفظي

 0.65872 1.3592 76 الثاني
 0.61024 1.3756 41 الثالث
 0.82275 1.5667 27 الرابع
 0.72483 1.4353 34 الخامس

 0.86543 1.4692 13 أكثر مف خامس
 0.81563 1.4734 46 األكؿ التنمر الجسمي

 0.78630 1.7909 76 الثاني
 0.74622 1.8293 41 الثالث
 0.89087 1.9053 27 الرابع
 0.86067 1.8464 34 الخامس

 1.03889 1.8462 13 أكثر مف خامس
 0.72981 1.3354 46 األكؿ التنمر االجتماعي

 0.69344 1.4239 76 الثاني
 0.65422 1.4547 41 الثالث
 0.68497 1.5741 27 الرابع
 0.59664 1.4664 34 الخامس

 0.70780 1.6264 13 أكثر مف خامس
التنمر باالعتداء عمى 

 الممتمكات
 0.69087 0.8007 46 األكؿ
 0.71382 0.8728 76 الثاني
 0.56567 0.8455 41 الثالث
 0.67697 0.9938 27 الرابع
 0.69617 0.9412 34 الخامس

 0.79169 1.2179 13 أكثر مف خامس



 

1.2 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الوالديالترتيب  األبعاد
 0.32783 0.2210 46 األكؿ التنمر الجنسي

 0.46706 0.3355 76 الثاني
 0.36723 0.2561 41 الثالث
 0.46566 0.3395 27 الرابع
 0.42689 0.2500 34 الخامس

 1.06468 0.8077 13 أكثر مف خامس
 0.62230 1.1155 46 األكؿ الدرجة الكمية

 0.59235 1.2643 76 الثاني
 0.51657 1.2710 41 الثالث
 0.63269 1.3967 27 الرابع
 0.59013 1.3033 34 الخامس

 0.78856 1.4718 13 أكثر مف خامس

( كجكد فركؽ ظاىرية فػي مسػتكل التنمػر لػدل طمبػة المػدارس الحككميػة 30.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )
، كلمعرفػػػة داللػػػة الفػػػركؽ تػػػـ اسػػػتخداـ تحميػػػؿ التبػػػايف الػػػكالدمفػػػي مدينػػػة راـ اهلل يعػػػزل لمتغيػػػر الترتيػػػب 

 (:31.4( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAاألحادم )
  



 

1.3 

ادي الستجابة أفراد العينة في مستوى التنمر لدى : نتائج اختبار تحميل التباين األح(31.4 جدول
 الوالديالترتيب طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير 

مجموع  مصدر التباين األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.979 0.498 5 2.489 بيف المجمكعات التنمر المفظي
 

0.432 
 0.509 231 117.489 داخؿ المجمكعات 

 236 119.978 المجمكع 
 1.466 0.994 5 4.968 بيف المجمكعات التنمر الجسمي

 
0.202 

 0.678 231 156.611 داخؿ المجمكعات 
 236 161.579 المجمكع 

 0.640 0.297 5 1.483 بيف المجمكعات التنمر االجتماعي
 

0.670 
 0.464 231 107.111 داخؿ المجمكعات 

 236 108.593 المجمكع 
التنمػػػػػػػػػػػر باالعتػػػػػػػػػػػداء 

 عمى الممتمكات
 0.958 0.448 5 2.238 بيف المجمكعات

 
0.444 

 0.467 231 107.924 داخؿ المجمكعات 
 236 110.162 المجمكع 

 3.472 0.779 5 3.896 بيف المجمكعات التنمر الجنسي
 

*0.005 
 0.224 231 51.846 داخؿ المجمكعات 

 236 55.741 المجمكع 
 1.159 0.420 5 2.101 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 
0.330 

 0.363 231 83.778 داخؿ المجمكعات 
 236 85.879 المجمكع 

 
( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.330( كمستكل الداللة )1.159يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05)  أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل التنمر لدل طمبة المدارس الحككمية في

لجنسي، ككانت . ككذلؾ لممجاالت ما عدا مجاؿ التنمر االكالدمالترتيب مدينة راـ اهلل يعزل لمتغير 
الفركؽ لصالح الترتيب األكثر مف الخامس. كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية األكلى. كتـ فحص نتائ  اختبار 

(LSDلبياف اتجاه الفركؽ، كىي كما ) :يمي 
  



 

1.4 

( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد LSD(: نتائج اختبار  32.4جدول  
 لمجال التنمر الجنسيالوالدي الترتيب عينة الدراسة في مستوى التنمر حسب متغير 

 مستوى الداللة الفروق في المتوسطات  المتغيرات
 197. 11451.- الثاني األكؿ

 731. 03508.- الثالث
 303. 11849.- الرابع
 787. 02899.- الخامس

 *000. *58668.- أكثر مف خامس
 197. 11451. األكؿ الثاني

 388. 07943. الثالث
 970. 00398.- الرابع
 382. 08553. الخامس

 *001. *47217.- أكثر مف خامس
 731. 03508. األكؿ الثالث

 388. 07943.- الثاني
 478. 08341.- الرابع
 956. 00610. الخامس

 *000. *55159.- أكثر مف خامس
 303. 11849. األكؿ الرابع

 970. 00398. الثاني
 478. 08341. الثالث
 464. 08951. الخامس

 *004. *46819.- أكثر مف خامس
 787. 02899. األكؿ الخامس

 382. 08553.- الثاني
 956. 00610.- الثالث
 464. 08951.- الرابع
 *000. *55769.- خامسأكثر مف 

أكثر مف 
 خامس

 *000. *58668. األكؿ
 *001. *47217. الثاني
 *000. *55159. الثالث
 *004. *46819. الرابع
 *000. *55769. الخامس

 



 

1.5 

 نتائج الفرضية الثامنة:  8.3.4

فـــي مســـتوى التنمـــر لـــدى طمبـــة  (α ≤ 0.0.  ال توجـــد فـــروق ذات داللـــو إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة
 المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير المستوى التعميمي لألم

تػـ فحػص الفرضػػية الثانيػة تػـ حسػػاب المتكسػطات الحسػابية السػػتجابة أفػراد عينػة الدراسػػة عمػى مسػػتكل 
 تعميمي لؤلـ. التنمر لدل طمبة المدارس الحككمية في مدينة راـ اهلل يعزل لمتغير المستكل ال

لمستوى التنمر  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:33.4 جدول 
 لدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير المستوى التعميمي لألم

 المعيارياالنحراف  المتوسط الحسابي العدد المستوى التعميمي لألم األبعاد
 0.76346 1.3789 19 أساسي التنمر المفظي

 0.73946 1.3824 91 ثانكية عامة
 0.75076 1.4750 36 دبمـك متكسط

 0.66622 1.3242 91 جامعي فما فكؽ
 0.77503 1.6550 19 أساسي التنمر الجسمي

 0.87793 1.7900 91 ثانكية عامة
 0.78044 1.9352 36 دبمـك متكسط

 0.80372 1.6825 91 فما فكؽ جامعي
 0.63221 1.6654 19 أساسي التنمر االجتماعي

 0.63347 1.4749 91 ثانكية عامة
 0.76909 1.5218 36 دبمـك متكسط

 0.68640 1.3422 91 جامعي فما فكؽ
التنمر باالعتداء عمى 

 الممتمكات
 0.79226 1.0877 19 أساسي

 0.68427 0.9396 91 ثانكية عامة
 0.82663 1.0046 36 دبمـك متكسط

 0.57823 77110. 91 جامعي فما فكؽ
 0.30615 0.2456 19 أساسي التنمر الجنسي

 0.61023 0.4084 91 ثانكية عامة
 0.43553 0.3056 36 دبمـك متكسط

 0.37190 0.2363 91 جامعي فما فكؽ
 0.58462 1.3333 19 أساسي الدرجة الكمية

 0.62365 1.3038 91 ثانكية عامة
 0.65413 1.3630 36 دبمـك متكسط

 0.56334 1.1827 91 جامعي فما فكؽ



 

1.6 

( كجكد فركؽ ظاىرية فػي مسػتكل التنمػر لػدل طمبػة المػدارس الحككميػة 33.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )
تحميؿ التبػايف في مدينة راـ اهلل يعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ 

 (:34.4( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAاألحادم )
 

: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى التنمر لدى (33.4 جدول
 طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير المستوى التعميمي لألم

مجموع  مصدر التباين األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.390 0.200 3 0.600 بيف المجمكعات التنمر المفظي
 

0.760 
 0.512 233 119.378 داخؿ المجمكعات 

 236 119.978 المجمكع 
 0.945 0.647 3 1.942 بيف المجمكعات التنمر الجسمي

 
0.420 

 0.685 233 159.637 داخؿ المجمكعات 
 236 161.579 المجمكع 

 1.589 0.726 3 2.177 بيف المجمكعات التنمر االجتماعي
 

0.193 
 0.457 233 106.416 داخؿ المجمكعات 

 236 108.593 المجمكع 
التنمػػػػػػػر باالعتػػػػػػػداء 

 عمى الممتمكات
 1.963 0.905 3 2.716 بيف المجمكعات

 
0.120 

 0.461 233 107.446 داخؿ المجمكعات 
 236 110.162 المجمكع 

 2.078 0.484 3 1.453 بيف المجمكعات التنمر الجنسي
 

0.104 
 0.233 233 54.289 داخؿ المجمكعات 

 236 55.741 المجمكع 
 1.087 0.395 3 1.185 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 
0.356 

 0.363 233 84.694 داخؿ المجمكعات 
 236 85.879 المجمكع 

 

( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.356( كمستكل الداللة )1.087يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
(α ≥ 0.05)  أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل التنمر لدل طمبة المدارس الحككمية في

 مدينة راـ اهلل يعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ. ككذلؾ لممجاالت. كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثانية. 
 



 

1.7 

 نتائج الفرضية التاسعة:  9.3.4

فـي مسـتوى التنمـر لـدى طمبـة  (α ≤ 0.0.  ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة
 المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير المستوى التعميمي لألب 

تػـ فحػػص الفرضػػية الثالثػة تػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػابية السػػتجابة أفػػراد عينػة الدراسػػة عمػػى مسػػتكل 
 التنمر لدل طمبة المدارس الحككمية في مدينة راـ اهلل يعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلب. 

لمستوى  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:35.4 جدول 
 التنمر لدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير المستوى التعميمي لألب

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المستوى التعميمي لألب األبعاد
 0.73709 1.4635 85 ثانكية عامة فما دكف التنمر المفظي

 0.52823 1.6692 39 دبمـك متكسط
 0.70968 1.2044 113 فما فكؽجامعي 

 0.83303 1.7922 85 ثانكية عامة فما دكف التنمر الجسمي
 0.59391 2.1709 39 دبمـك متكسط

 0.84565 1.5939 113 جامعي فما فكؽ
 0.65793 1.5403 85 ثانكية عامة فما دكف التنمر االجتماعي

 0.63155 1.7619 39 دبمـك متكسط
 0.66006 1.2668 113 جامعي فما فكؽ

التنمػػػػػػػػػر باالعتػػػػػػػػػداء عمػػػػػػػػػى 
 الممتمكات

 0.72220 0.9843 85 ثانكية عامة فما دكف
 0.57735 1.1667 39 دبمـك متكسط

 0.65002 0.7375 113 جامعي فما فكؽ
 0.46075 0.3373 85 ثانكية عامة فما دكف التنمر الجنسي

 0.48322 0.4017 39 دبمـك متكسط
 0.50377 0.2655 113 جامعي فما فكؽ

 0.60972 1.3391 85 ثانكية عامة فما دكف الدرجة الكمية
 0.47262 1.5624 39 دبمـك متكسط

 0.59524 1.1143 113 جامعي فما فكؽ

( كجكد فركؽ ظاىرية فػي مسػتكل التنمػر لػدل طمبػة المػدارس الحككميػة 35.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )
المسػػػتكل التعميمػػػي لػػػؤلب، كلمعرفػػػة داللػػػة الفػػػركؽ تػػػـ اسػػػتخداـ تحميػػػؿ فػػػي مدينػػػة راـ اهلل يعػػػزل لمتغيػػػر 

 (:36.4( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAالتبايف األحادم )



 

1.8 

: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى التنمر لدى (36.4 جدول
 ى لمتغير المستوى التعميمي لألبطمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل يعز 

مجموع  مصدر التباين األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 7.613 3.665 2 7.330 بيف المجمكعات التنمر المفظي
 

*0.001 
 0.481 234 112.648 داخؿ المجمكعات 

 236 119.978 المجمكع 
 7.547 4.896 2 9.791 بيف المجمكعات الجسميالتنمر 

 
*0.001 

 0.649 234 151.788 داخؿ المجمكعات 
 236 161.579 المجمكع 

 9.656 4.140 2 8.279 بيف المجمكعات التنمر االجتماعي
 

*0.000 
 0.429 234 100.314 داخؿ المجمكعات 

 236 108.593 المجمكع 
التنمػػػػػػر باالعتػػػػػػداء 

 عمى الممتمكات
 7.169 3.180 2 6.360 بيف المجمكعات

 
*0.001 

 0.444 234 103.802 داخؿ المجمكعات 
 236 110.162 المجمكع 

 1.299 0.306 2 0.612 بيف المجمكعات التنمر الجنسي
 

0.275 
 0.236 234 55.130 داخؿ المجمكعات 

 236 55.741 المجمكع 
 9.549 3.240 2 6.480 المجمكعات بيف الدرجة الكمية

 
*0.000 

 0.339 234 79.399 داخؿ المجمكعات 
   236 85.879 المجمكع 

 ( كىي أقؿ مف مستكل الداللة 0.000( كمستكل الداللة )9.549يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)
(α ≥ 0.05) المدارس الحككمية في  أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل التنمر لدل طمبة

مدينة راـ اهلل يعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلب، ككذلؾ لممجاالت ما عدا مجاؿ التنمر الجنسي. 
كبذلؾ تـ رفض الفرضية الثالثة. ككانت الفركؽ لصالح الدبمكـ المتكسط. كتـ فحص نتائ  اختبار 

(LSDلبياف اتجاه الفركؽ، كىي كما ) :يمي 
  



 

1.9 

( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد LSDنتائج اختبار  (: 37.4جدول  
 عينة الدراسة في مستوى التنمر حسب متغير المستوى التعميمي لألب

الفروق في   المتغيرات األبعاد
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

ثانكية عامة  التنمر المفظي
 فما دكف

 127. 20570.- دبمـك متكسط
 *010. *25910. جامعي فما فكؽ

 127. 20570. ثانكية عامة فما دكف دبمـك متكسط
 *000. *46481. جامعي فما فكؽ

جامعي فما 
 فكؽ

 *010. *25910.- ثانكية عامة فما دكف
 *000. *46481.- دبمـك متكسط

التنمر 
 الجسمي

ثانكية عامة 
 فما دكف

 *016. *37878.- دبمـك متكسط
 088. 19825. فما فكؽ جامعي

 *016. *37878. ثانكية عامة فما دكف دبمـك متكسط
 *000. *57704. جامعي فما فكؽ

جامعي فما 
 فكؽ

 088. 19825.- ثانكية عامة فما دكف
 *000. *57704.- دبمـك متكسط

التنمر 
 االجتماعي

ثانكية عامة 
 فما دكف

 081. 22157.- دبمـك متكسط
 *004. *27359. فكؽجامعي فما 

 081. 22157. ثانكية عامة فما دكف دبمـك متكسط
 *000. *49515. جامعي فما فكؽ

جامعي فما 
 فكؽ

 *004. *27359.- ثانكية عامة فما دكف
 *000. *49515.- دبمـك متكسط

التنمر 
باالعتداء عمى 

 الممتمكات

ثانكية عامة 
 فما دكف

 158. 18235.- دبمـك متكسط
 *010. *24685. جامعي فما فكؽ

 158. 18235. ثانكية عامة فما دكف دبمـك متكسط
 *001. *42920. جامعي فما فكؽ

جامعي فما 
 فكؽ

 *010. *24685.- ثانكية عامة فما دكف
 *001. *42920.- دبمـك متكسط

ثانكية عامة  الدرجة الكمية
 فما دكف

 *049. *22331.- دبمـك متكسط
 *008. *22483. فما فكؽ جامعي

 *049. *22331. ثانكية عامة فما دكف دبمـك متكسط
 *000. *44814. جامعي فما فكؽ

جامعي فما 
 فكؽ

 *008. *22483.- ثانكية عامة فما دكف
 *000. *44814.- دبمـك متكسط



 

11. 

  :نتائج الفرضية العاشرة 10.3.4

كما بين أساليب المعاممة الوالدية  (α ≤ 0.0. يوجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
 والتنمر لدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل يدركيا األبناء 

تػػـ فحػػص الفرضػػية بحسػػاب معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف كالداللػػة االحصػػائية بػػيف أسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة 
 .لدل طمبة المدارس الحككمية في مدينة راـ اهللكالتنمر 

معامل ارتباط بيرسون والداللة االحصائية لمعالقة بين أساليب المعاممة الوالدية  (:38.4جدول  
 التنمر لدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهللو 

 مستوى الداللة معامل بيرسون الصورة الوالدية المتغيرات
 0.000 -*0.614 صورة األب التقبل/الرفض التنمر

 0.000 -*0.557 صورة األم
 0.000 -*0.484 صورة األب الرعاية/األىمال

 0.000 -*0.494 صورة األم
 0.000 -*0.714 صورة األب التسامح/القسوة

 0.000 -*0.666 صورة األم
 0.000 -*0.556 صورة األب المساواة/التفرقة

 0.000 -*0.557 صورة األم
 0.000 -*0.614 صورة األب الديمقراطية/التسمطية

 0.000 -*0.626 صورة األم
 0.000 -*0.740 صورة األب الدرجة الكمية

 0.000 -*0.729 صورة األم

 
(، -0.740)لمدرجة الكمية لصكرة األبيتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف 

(، -0.729(، كلصكرة األـ بمغ قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف لمدرجة الكمية )0.000الداللة )كمستكل 
(، أم أنو تكجد عبلقة عكسية ذات داللو إحصائية عند مستكل 0.000كمستكل الداللة )

( بيف أساليب المعاممة الكالدية كالتنمر لدل طمبة المدارس الحككمية في مدينة راـ α≥0.05الداللة)
أم أنو كمما اتجيت اساليب المعاممة الكالدية إلى اإليجابية قمؿ ذلؾ مف  ،ككذلؾ لكؿ األبعاداهلل، 

 كالعكس صحيح. ،مستكل التنمر لدل طمبة المدارس الحككمية في مدينة راـ اهلل
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 :الفصل الخامس

_______________________________________________________ 

 :التوصياتو مناقشة النتائج 

 :مناقشة النتائج 1.5

 مناقشة نتائج السؤال األول:  1.1.5

 ما مستوى أساليب المعاممة الوالدية لدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل ؟ 
مسػػتكل أسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة لػػدل طمبػػة المػػدارس الحككميػػة فػػي مدينػػة راـ اهلل أظيػػرت النتػػائ  أف 

( بػػػػػانحراؼ معيػػػػػارم 2.24حيػػػػػث بمػػػػػغ المتكسػػػػػط الحسػػػػػابي ليػػػػػا ) ،جػػػػػة عاليػػػػػةلصػػػػػكرة األب كانػػػػػت بدر 
كمػػا أظيػػرت النتػػائ  أف مسػػتكل أسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة لصػػكرة  ،%74.7(، كبنسػػبة مئكيػػة 0.308)

(، كبنسبة 0.286بانحراؼ معيارم )ك ( 2.36األـ كانت بدرجة عالية حيث بمغ المتكسط الحسابي ليا )
يدؿ عمى أف مستكل أساليب المعاممة الكالدية لدل طمبة المدارس الحككميػة فػي %،  كىذا 78.7مئكية 

كقػد حصػؿ أسػمكب )التقبػؿ/الرفض(  لصػكرة األب عمػى أعمػى متكسػط  ،مدينة راـ اهلل جاء بدرجة عالية
(، يميػػو أسػػمكب المسػػاكاة/التفرقة(، كمػػف ثػػـ أسػػمكب )الرعايػػة/ اإلىمػػاؿ(، يميػػو اسػػمكب )2.402حسػػابي )

 (.الديمقراطية/التسمطية(، كمف ثـ أسمكب )ح/القسكةالتسام)
(، 2.56( لصػكرة األـ عمػى أعمػى متكسػط حسػابي )الرعاية/ اإلىمػاؿكمف جية أخرل، حصؿ أسمكب )

(، كمف ثـ التسامح/القسكة(، يميو أسمكب )المساكاة/التفرقةيميو اسمكب )التقبؿ/الرفض(، كمف ثـ أسمكب )
 (.الديمقراطية/التسمطيةأسمكب )
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 ،حسػػب النتػػائ  اعػػبله فينػػاؾ مػػيبل لآلبػػاء بػػتف يكػػكف لػػدييـ تقبػػؿ عػػاؿ ألبنػػائيـ كمػػا يػػراه األبنػػاء انفسػػيـك 
انشػغالو ك  ،ىذا يمكف تفسيره اف لمتعػكيض الػذم يقػـك بػو األب عػف غيابػو سػاعات طكيمػة خػارج المنػزؿك 

مشػاركتيـ انجػازاتيـ ك فيحاكؿ األب بتف يكرس كجكده لساعات قميمة مع ابنائو  ،عف افراد المنزؿ بالعمؿ
كػػػذلؾ تقػػػديـ التعزيػػػز لسػػػمككياتيـ اذا ك  ،مناقشػػػتياك  ،الكقػػػكؼ عنػػػد كػػػؿ منيػػػاك  ،كػػػذلؾ اخفاقػػػاتيـك اليكميػػػة 

بالتالي ىذه الساعات القميمة التي يقضػييا مػع اطفالػو يحػاكؿ التعػكيض بعػدة طػرؽ ك  ،احتاج األمر لذلؾ
مثػػػػؿ التقبيػػػػؿ  (الفعميػػػػة )الجسػػػػديةك  ،(التشػػػػجيع باسػػػػتخداـ الكممػػػػات التعزيزيػػػػةك ثػػػػؿ  الشػػػػفكية )كػػػػالتعزيز م
تعػػزل ىػػذه النتيجػػة لشػػعكر األـ ك  ،كػػذلؾ فػػي صػػكرة األـ التػػي يغمػػب عمييػػا اسػػمكب االىتمػػاـك  ،المعانقػػةك 

نػػا يسػػكد أسػػمكب مػػف ىك  ،بتنيػػا المسػػؤكلة بالدرجػػة األكلػػى عػػف األبنػػاء فػػي حػػاؿ غيػػاب األب عػػف المنػػزؿ
السػيككلكجي ك مػف منطمػؽ كظيفػة األـ فػي تحقيػؽ االشػباع البيكلػكجي ك  ،االىتماـ في التعامؿ مع االبناء

اشػعارىـ بالحػب ك  ،قمقيػا عمػييـ فػي حػاؿ خػركج أحػدىـ مػف المنػزؿك  ،ممػبسك مشػرب ك لؤلبناء مف متكػؿ 
تقػديـ التعزيػز ليػـ أيضػا عمػى انجػازاتيـ فػي ك  ،كذلؾ فػي حيػاتيـك تفكقيـ فييا ك متابعة دركسيـ ك األمف ك 

نػػرل أف األـ ال تسػػتطيع -كمػػا ذكػػر سػػابقا -فمػػف منطمػػؽ المسػػؤكلية  ،عمػػى تعػػاكنيـك دركسػػيـ ك المنػػزؿ 
لعػدـ تكاجػد ك  ،الفسػيكلكجية لؤلبنػاء فيػي كظيفتيػا االساسػية كػتـ أكالك تجاىؿ الرعايػة البيكلكجيػة ك اىماؿ أ

ىذا يرجع الى تكزيع االدكار فيما بينيما نظػرا لمظػركؼ األسػرية ك  ،ااألب في المنزؿ لساعات طكيمة ثاني
 .االجتماعية التي تمر بيا اغمبية أسر مجتمعناك 
 
( التػػػي كػػػاف فييػػػا األسػػػمكب السػػػائد فػػػي 2015العمػػػي )ك قػػػد اختمفػػػت ىػػػذه الدراسػػػة مػػػع دراسػػػة شػػػرفات ك 

دراسػػػة ك  ،فييػػػا الطمبػػػة الجػػػامعييفالتػػػي كانػػػت عينػػػة الدراسػػػة ك االسػػػمكب الػػػديمقراطي ك المعاممػػػة الكالديػػػة ى
األسػػمكب الػػديمقراطي التػػي ك ىك ( التػػي كػػاف فييػػا األسػػمكب السػػائد فػػي المعاممػػة الكالديػػة 2010عابػػديف )

االبناء ك كفي ىاتيف المرحمتيف تتخذ العبلقة بيف الكالديف  ،كانت فييا عينة الدراسة طمبة المرحمة الثانكية
( الذم حصؿ فييػا 2016كذلؾ دراسة طيطي )ك  ،الديمقراطيةك شكبل مختمؼ عف الطفكلة يتجو اكثر نح

مػػع ك  ،التػػي كانػػت العينػػة فييػػا طمبػػة الجامعػػاتك  ،األسػػمكب الػػديمقراطي عمػػى اعمػػى متكسػػطات حسػػابية
 .( الذم كاف االسمكب الديمقراطي المسيطر بيف كؿ االتجاىات2010)  Dogan & Kazakدراسة 
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  مناقشة نتائج السؤال الثاني  2.1.5

 
 ؟مستوى التنمر لدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهللما 

قػػد ك  ،لقػػد اظيػػرت النتػػائ  بػػتف مسػػتكل التنمػػر لػػدل طمبػػة المػػدارس الحككميػػة فػػي مدينػػة راـ اهلل مػػنخفض
كقػػد جػػاء بنسػػبة  حصػػؿ مجػػاؿ التنمػػر الجسػػمي عمػػى أعمػػى مسػػتكل بػػيف بقيػػة المجػػاالت االخػػرل لمتنمػػر

التنمر ، فػػػ%47.5بنسػػػبة  لتنمػػػر المفظػػػيفػػػا  ،%48.9بنسػػػبة  كيميػػػو مجػػػاؿ التنمػػػر االجتمػػػاعي ،55.2%
 .%26.3 ، فالتنمر الجنسي%37.9بنسبة  باالعتداء عمى الممتمكات

 
التغيػرات التػي ك مشػكبلتيـ ك  ،متابعػة األىػؿ ألبنػائيـك إف انخفاض مستكل التنمر بيف الطمبػة مػرده كعػي 

كمػػا أف لتعػػاليـ الػػديف االسػػبلمي الحنيػػؼ الػػذم يحػػـر االيػػذاء بكافػػة اشػػكالو بمػػا فػػي ذلػػؾ  ،تحػػدث لػػدييـ
مف جية أخرل فإف ك  ،دكر في ىذه النتيجة،اخخريفك سمكؾ عدكاني يحمؿ االيذاء لمفرد ك التنمر  الذم ى

ـ عػف كما اف الضحية غالبا مػا تحجػ ،سمكؾ التنمر غالبا ما يحدث بشكؿ خفي بعيدا عف أنظار الكبار
بالتػػالي فػإف ىػػذا بمجممػػو يسػػاىـ فػي تػػدني النتيجػػة الكميػػة ك  ،عػػف حدكثػػو خكفػا مػػف المتنمػػرك االخبػار بػػو ا

 لحدكث التنمر كما صرح بيا المشاركيف في ىذه الدراسة. 
كمػػا يمكػػف تفسػػير ىػػذه النتيجػػة بمحاكلػػة األطفػػاؿ المجيبػػيف عػػف اسػػتمارة التنمػػر تحفظيػػـ مػػف عػػدـ البػػكح 

كذلػػؾ بيػػدؼ عػػدـ معرفػػة الباحػػث حقيقػػة سػػمككيـ ك بالتػػالي أخػػذ  ،التػػي يمارسػػكنيا عػػف سػػمككيات التنمػػر
 فكرة معينة عف شخصيـ كعف تعامميـ العنيؼ مع أقرانيـ.

 
االكثر انتشػارا مػف كجيػة نظػرىـ ترجػع النتيجػة الػى اف ك عف تصػريح المجيبػيف بػتف التنمػر الجسػدم ىػك  

اسػػتعراض قػػػكتيـ بشػػكؿ تجعمػػو يشػػعر بتنػػػو ك رانيـ االطفػػاؿ فػػي ىػػذا العمػػر يمارسػػػكف سػػمككيات امػػاـ اقػػ
بنػػاء ك ىػػذا مػػا يدفعػػو إلنشػػاء ك  ،حصػػكؿ المتنمػػر عمػػى مػػا يريػػد يمثػػؿ تعزيػػزا يحػػد ذاتػػوك  ،مميػػزك مختمفػػا 

فيستخدـ الطفؿ المتنمر األسمكب الجسدم ألنو يػرل  ،مكاقؼ تنمريو في االعتداء عمى األفراد مف اقرانو
كمػػا اف الطفػػؿ  ،اخضػػاعيـ لػػوك بالتػػالي تخكيػػؼ اخخػػريف ك ض القػػكة بتنػػو االسػػمكب الػػذم يتميػػز باسػػتعرا

يضػرب ك يركػؿ  كالذم يمارس مثؿ ىذا النكع مف التنمر نجد في نفسو عدـ القدرة عمى ضػبط الػنفس فيػ
 .السيطرة عمى أقرانوك بيذا يشعر بالقكة ك  ،يمقي ارضا غيره مف الضحاياك 
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يسػتعرض قكتػو فػإذا حصػؿ عمػى ك يضػرب ك كما اف النظرية السمككية تفسر سمكؾ المتنمػر حػيف يعتػدم 
يطػكر أسػاليب ك االمتثاؿ لطمباتو فإنو يعيد تكرار السمكؾ مرة أخرل ك ا ،خكؼ اخخريفك التعزيز أم رىبة 

 .استعراضو لقكتو مرة أخرل
 
ي الجزائػػر التػػي كػػاف انتشػػار التنمػػر فييػػا ( فػػ2017قػػد اتفقػػت نتػػائ  الدراسػػة مػػع نتػػائ  دراسػػة جعيػػع )ك 

( 2016اختمفت النتائ  أيضا مػع دراسػة عمػكاف )ك  ،منخفض أيضا لدل عينة مف طمبة التعميـ المتكسط
اختمفػت ك  ،حيث كاف التنمر المفظي اكثر شيكعا مقارنة ببقية أنػكاع التنمػر لػدل عينػة مػف طمبػة الثانكيػة

% 80.33قػد حصػؿ التنمػر عمػى نسػبة انتشػار عػاؿ بنسػبة ( ف2016ايضا مع نتػائ  دراسػة الزعبػكط )
في حيف اف انتشار التنمر بمستكل متكسط في ،بيف السمككيات الغير مرغكبة لدل طمبة األساسية العميا

 Reach & others (2013)قػد اتفقػت النتػائ  مػع نتػائ  دراسػة ك  ،(2013آخركف )ك دراسة الحميدم 
 .%17حيث اف انتشار التنمر منخفض بنسبة 

 
 :مناقشة نتائج فرضيات الدراسة  3.1.5

 :مناقشة نتائج الفرضية األولى 1.3.1.5

 في أسـاليب المعاممـة الوالديـة( α ≥ 0.05  ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة
 الترتيب الوالدي صورة األب لدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير ل

بصكرة األب لدل طمبة في أساليب المعاممة الكالديةأظيرت النتائ  بتنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان 
كتعزل ىذه النتيجة إلى أف أساليب  ،الترتيب الكالدمالمدارس الحككمية في مدينة راـ اهلل يعزل لمتغير 

ف بتقديـ الرعاية نفسيا ككذلؾ المعاممة الكالدية ىي نفسيا في التعامؿ بيف األبناء، حيث يقكـ الكالدا
معاقبة أحد األبناء عندما ك التعامؿ في األمكر الحياتية، مثؿ اصطحاب األبناء لشراء أدكات الدراسة، أ

يتشاجر معو كىذا أمر طبيعي؛ أف يتعامؿ اخباء مع أبنائيـ بيذه الطريقة، كخاصة عند ك يضرب أخاه أ
عند حصكؿ أحد األبناء عمى عبلمة امتحاف مدرسي ك ؿ أالطمب مف األبناء في المشاركة بتنظيـ المنز 

ف حصؿ أحدىـ عمى نتيجة  فإف كانت النتيجة مرتفعة يمدح اخباء أبنائيـ بغض النظر عف ترتيبيـ كا 
منخفضة يككف التعامؿ نفسو بغض النظر عف األسمكب لكف التتكيد عمى أف التعامؿ نفسو، مما أظير 

 ى متغير تريب األبناء في األسرة.الستجابات عمعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا في ا
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اسػاليب المعاممػة ك ىذا يعني أنو في كاقع الحاؿ ال أثر يذكر لترتيب الطفؿ في األسػرة مػع صػكرة األب ك 
ىذا يعني بالنسبة لآلباء يقكمكف بتعكيض غيابيـ عف االسرة لمحصكؿ عمى تقبػؿ أبنػائيـ ليػـ ك  ،الكالدية

ىذه نتيجة منطقيػة اذ ال يعقػؿ أف يكػكف األب معنػي بتقبػؿ ابنػو ك  ،دم لمطفؿالكالدكف تفريؽ بيف ترتيب 
 .ىي الضدك اال تككف المعاممة تمييزية ك  ،كفؽ ترتيب االبف في االسرة

 
 مناقشة نتائج الفرضية الثانية:  2.3.1.5 

 الوالديـةفي أسـاليب المعاممـة ( α ≥ 0.05  توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ال
 لصورة األب لدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير المستوى التعميمي لألم

لػدل طمبػة المػدارس الحككميػة فػي مدينػة راـ اهلل فػي أسػاليب المعاممػة الكالديةتكجد فػركؽ دالػة إحصػائيان 
)التسامح/القسػػػػػػػػكة، يعػػػػػػػػزل لمتغيػػػػػػػػر المسػػػػػػػػتكل التعميمػػػػػػػػي لػػػػػػػػؤلـ، ككػػػػػػػػذلؾ لؤلبعػػػػػػػػاد مػػػػػػػػا عػػػػػػػػدا بعػػػػػػػػدم 

 .ككانت الفركؽ لصالح جامعي فما فكؽ،الديمقراطية/التسمطية(
تعػػزل النتػػائ  الػػى تػػتثير المسػػتكل التعميمػػي لػػؤلـ عمػػى األسػػاليب التػػي تسػػتخدميا األـ فػػي التعامػػؿ مػػع  

فػػي  معارفيػػاك يمكنيػا تكظيػػؼ معمكماتيػػا  ،فبمسػػتكل تعمػػيـ األـ التػػي بصػفتيا تتػػابع أمػػكر أبنائيػػا ،االبنػاء
ذلؾ بحكـ ك  ،التي يسير فييا الطفؿك تكييفيا حسب مرحمة النمك اساليب المعاممة التي تتبعيا في تنشئتيـ 

في مػدل ك بما في ذلؾ بشتف طرؽ تربية األبناء  ،اشمؿ نتيجة مستكاىا التعميميك أف لدييا معرفة اعمؽ 
 .طرؽ تحقيؽ تمؾ االحتياجاتك ادراكيا لما يحتاجو األبناء 

في النتائ  بيذا الخصكص حيث ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية  (2010عابدين   دراسةاختمفت ك 
 عمما بتف عينة دراسة عابديف ىـ مف المرحمة الثانكية. ،تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ

 
  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة: 3.3.1.5

 في أسـاليب المعاممـة الوالديـة( α ≥ 0.05  توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ال
 صورة األب لدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير المستوى التعميمي لألبل
 

بصػػكرة األب لػدل طمبػػة المػػدارس الحككميػػة فػػي فػي أسػػاليب المعاممػػة الكالديةتكجػد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان 
مدينة راـ اهلل يعػزل لمتغيػر المسػتكل التعميمػي لػؤلب، كبػذلؾ تػـ رفػض الفرضػية الثالثػة، ككانػت الفػركؽ 
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ىػذا يعنػي عػف انػو ك  ،يتكافػؽ تمامػا مػع النتيجػة المتعمقػة بمسػتكل تعمػيـ األـك  ،لصالح الجامعي فما فػكؽ
 .ر عمى اساليب المعاممة الكالديةإف لمستكل التعميـ لكؿ منيما أثالطرؼ المعني فك بغض النظر عمف ى

فنجػد انتقػػاء فػي اسػػاليب المعاممػة فػػي التنشػػئة لػدل الكالػػديف ذكم المسػتكل التعميمػػي المرتفػع عػػف غيػػرىـ 
مداركيـ االكثر اتسػاعا ك قدراتيـ ك معمكماتيـ ك ىذا يتيح ليـ تكظيؼ معارفيـ ك  ،مف الكالديف األقؿ تعميما

 .المتكازف ألبنائيـك مف اجؿ النم ،نتيجة لمستكل التعميمي األعمى في اساليب المعاممة الكالدية
( بيػػذا الخصػػكص حيػػث أظيػػرت النتػػائ  كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة 2010اتفقػػت نتػػائ  دراسػػة عابػػديف )

يمػي احصائية في متكسطات استجابات الطمبة تبعا لممستكل التعميمي لػؤلب لصػالح ذكم المسػتكل التعم
  األعمى.

 
 :مناقشة نتائج الفرضية الرابعة 4.3.1.5

 في أسـاليب المعاممـة الوالديـة( α ≥ 0.05  ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة
 الترتيب الوالدي صورة األم لدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير ل

لػدل طمبػة المػدارس الحككميػة فػي مدينػة راـ  أسػاليب المعاممػة الكالديػةفػي ال تكجد فركؽ دالػة إحصػائيان 
ركؽ لصػػػالح كجػػػكد فػػػركؽ فػػػي بعػػػد )المسػػػاكاة/التفرقة( ككانػػػت الفػػػك  ،الترتيػػػب الػػػكالدماهلل يعػػػزل لمتغيػػػر 
 الترتيب األكؿ. 

 كتعػػزل ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف األميػػات تتعامػػؿ مػػع اطفػػاليف عمػػى حػػد سػػكاء دكف أم تميػػز فػػي المعاممػػة
كبغض النظر عف ترتيب الطفؿ في األسرة، إال أف الطفؿ األكؿ في األسرة عادة ما يشعر بالتفرقة خنو 
يككف قد أخذ كؿ اىتماـ كالديو منذ كالدتو كيبدأ ينقسـ االىتماـ فكر حضكر مكلكد جديد في األسرة ممػا 

 ،د عمػى اسػتحكاذ اىتمػاـ  أمػوفقػد اعتػا ،يجعمو دائـ الظف أف كالديو كخاصة األـ تفرؽ بينو كبيف إخكتػو
فالطفػػؿ ال  ،أمنػػوك خكفػػو ك فكجػػكدىـ يثيػػر قمقػػو  ،بحكػػـ ترتيبػػو األكؿ حيػػث لػػـ يكػػف شػػريؾ لػػو مػػف األخػػكة

 ككجكد آخركف يشارككنو كؿ ىذا ليػك  ،انما يريد كؿ ىذا لو كحدهك  ،االىتماـك يعرؼ بمعنى تجزأه الحب 
يػة التػي تظيػر فػي سػمككو فػإف األـ تقػكـ بػدحض  مػا كنتيجػة ليػذه الحالػة االنفعال ،امر مقمؽ بالنسبة لو

ممػا يػؤدم بخمػؽ شػعكر  ،فتكفر لو المزيد مػف االىتمػاـ عمػى سػبيؿ طمتنتػو ،يشعر بو كانو غير صحيح
كىػػػذا مػػػا أثبتتػػػو نتػػػائ  الدراسػػػة، حيػػػث أظيػػػرت عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ دالػػػة  ،بالتفرقػػػة لػػػدل األخػػػكة اخخػػػريف

 تفرقة.إحصائيا إال في بعد المساكاة مقابؿ ال
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  :مناقشة نتائج الفرضية الخامسة 5.3.1.5

 في أسـاليب المعاممـة الوالديـة( α ≥ 0.05  توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ال
 صورة األم لدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير المستوى التعميمي لألمل

لدل طمبة المدارس في أساليب المعاممة الكالديةأظيرت نتائ  الدراسة عدـ كجكد فركؽ ظاىرية 
الحككمية في مدينة راـ اهلل تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ، أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان 

ل لمتغير المستكل لدل طمبة المدارس الحككمية في مدينة راـ اهلل تعز  في أساليب المعاممة الكالدية
اإلىماؿ(، حيث كانت الفركؽ لصالح  \الرفض(، ك)الرعاية  \التعميمي لؤلـ، إال في بعدم: )التقبؿ 

 جامعي فما فكؽ.
كتعزل ىذه النتيجة إلى أف األـ ميما كاف مستكل تعميميا فيي تعطي ما استطاعت ألبنائيا، فبل 

عاد التسامح مقابؿ القسكة، كبعد الديمقراطية اختبلؼ بيف األميات في التعامؿ بيف أطفاليف في أب
مقابؿ التسمطية، كبعد المساكاة مقابؿ التفرقة، إال أف ىناؾ فرقا دالة إحصائيا أظيرتيا نتائ  الدراسة 

االىماؿ(، فاألـ المتعممة كخاصة جامعية فتعمى  \الرفض(، كبعد )الرعاية  \الحالية في بعدم:)التقبؿ 
يا كأكثر استعدادا لتقديـ الرعاية ليـ مف كحي كعييا بذلؾ، كتثبت نتائ  الدراسة تككف أكثر تقببل ألطفال

فمف بيف الخمسة اساليب التي تقيس  ،الحالية أىمية التعميـ لؤلـ في تقديـ الرعاية كالتقبؿ ألبنائيا
ىما األقرب  االىماؿ\الرعايةك الرفض \يمكف القكؿ بتف اسمكبي التقبؿ ،األبعاد ألساليب المعاممة الكالدية

فيناؾ ارتباط  ،ال يتقبمو أصبلك حيث ال يمكف ألم فرد أف يقدـ الرعاية لشخص ى ،إلى بعضيما إجرائيا
ما يفسر أف النتيجة الدالة احصائيا ارتباطا بالمستكل الجامعي فما فكؽ لصكرة األـ  ،بيف المفيكميف

 .ؤلساليب األخرلفي حيف لـ يتحقؽ ذلؾ ل  ،كانت حكؿ كبل االسمكبيف ،لدل األبناء
 

( حيث أنو لـ تكف ىناؾ فركؽ ذات داللة 2010كما اتفقت نتائ  الدراسة ىنا مع نتائ  دراسة عابديف )
 .تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ في أساليب المعاممة الكالديةاحصائية 

 
 مناقشة نتائج الفرضية السادسة:  6.3.1.5

 في أسـاليب المعاممـة الوالديـة( α ≥ 0.05  مستوى الداللةتوجد فروق ذات داللو إحصائية عند  ال
 صورة األم لدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير المستوى التعميمي لألبل
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لدل طمبة المدارس في أساليب المعاممة الكالديةأظيرت نتائ  الدراسة الحالية كجكد فركؽ دالة إحصائيان 
راـ اهلل تعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلب، ككذلؾ لبعدم )التقبؿ/الرفض، الحككمية في مدينة 

 الديمقراطية/التسمطية(، ككانت الفركؽ لصالح جامعي فما فكؽ.
كتعزل النتيجة الحالية إلى أىمية التعميـ الجامعي فتعمى في تيذيب النفس االنسانية كتتكيد جاىزية 

ر مف غيره مف الذيف فاتتيـ فرصة التعميـ، إذ ينعكس ذلؾ في المتعمـ الجامعي لمعطاء المجتمعي أكث
تربية كتنشئة أطفاليـ مف خبلؿ أساليب التعامؿ الكالدية، كينعكس أثر التعميـ الجامعي فتعمى عمى 
أساليب التعامؿ الكالدية فاألب المتعمـ تجده أكثر تقببل ألطفالو، ككذلؾ تجده يكفر ألطفالو مساحة 

أنفسيـ كممارسة حقيـ في ذلؾ، كىذا ما أظيرتو نتائ  الدراسة الحالية بكجكد فركؽ  كاسعة لمتعبير عف
 دالة إحصائيا في بعدم التقبؿ مقابؿ الرفض كبعد الديمقراطية مقابؿ التسمطية.  

الصكرة التي يسيـ فييا بشتف األـ ك تتثير بيف مستكل تعميـ األب ك كما تعنى النتيجة بتف ىناؾ عبلقة 
قدرتو ك الذم يتضمف السمطة ك ( اقترف ذلؾ لمدكر المنكط بالرجؿ )األبخصكصا إذا ما ك  ،لدل األبناء

 .مف خبلؿ تكظيفيا مقارنة بالمرأةك عمى التتثير مف خبلليا 
 

 :مناقشة نتائج الفرضية السابعة 7.3.1.5

( في مستوى التنمر لـدى طمبـة α ≥ 0.05  ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة
 الترتيب الوالدي المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير 

أظيػػرت النتػػائ  عػػدـ كجػػكد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان فػػي مسػػتكل التنمػػر لػػدل طمبػػة المػػدارس الحككميػػة فػػي 
ة في مجاؿ التنمر في حيف أظيرت النتائ  كجكد فركؽ دال ،الترتيب الكالدممدينة راـ اهلل تعزل لمتغير 

 ، حيث كانت الفركؽ لصالح الترتيب األكثر مف الخامس.تحديدا الجنسي
تعزل ىػذه النتيجػة الػى أف االطفػاؿ يمارسػكف سػمككا تنمريػا بنػاءا عمػى خبػرتيـ الشخصػية بغػض النظػر 

يػػػؤثر ال ك عػػػف تػػػرتيبيـ بػػػيف اخػػػكتيـ، كتضػػػـ جميػػػع المجػػػاالت التنمريػػػة باعتبارىػػػا جميعػػػا أشػػػكاال لمتنمػػػر 
ذا مػا اخػذنا بالحسػباف ارتبػاط القػكة مػع  الترتيب في األسرة عمى التنمر، باعتبارة سػمككا عػدكانيا عامػا، كا 

بمػا فػي ذلػؾ بػيف األبنػاء  ،التراتبية حيث يحتؿ األبناء األكبر مكانة أعمى تتصؿ بتراتبيتيـ داخؿ األسرة
مػف ىػـ اكبػر منػو، كيبػدأ بممارسػة ك الكبػار ا انفسيـ، فإنو كتبعا لنظريػة المحاكػاة فػإف الطفػؿ يتخػذ بتقميػد

 سمككيات تنمريو عمى زمبلئو في المدرسة أذا ما كاف آتيان مف أسرة يمارس التنمر بيف أفرادىا.
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أما فيمػا يخػتص بجزئيػة الفػركؽ بشػاف التنمػر الجنسػي بػيف مػف يحتمػكف الترتيػب الخػامس فمػا فػكؽ بػيف 
االيػذاء تحمػؿ االسػاءة المفظيػة الجنسػية ) العبػارات التػياخكتيـ، كالتػي ظيػرت فػي ردكد المجيبػيف عمػى 

، فيػذه النتيجػة تشػير إلػى أف سػمكؾ تنمػرم يمػارس عمػى األطفػاؿ األصػغر فػي المنػزؿ (المفظي الجنسػي
جتماعيػػة بمػػا تتضػػمنو مػػف قكىـ فػػي تحقيػػؽ المكائمػػة االمػػف قبػػؿ األخػػكة األكبػػر، الػػذيف يككنػػكف قػػد سػػب

بصػفة خاصػة، كالػذم ينظػر اليػو كتعبيػر عػف القػكة كأدكار الرجكلػة تساىؿ كتغاض عف التنمػر الجنسػي 
بيف الذككر كبارىـ كصغارىـ،  كاف كاف يقتصػر عمػى التييئػة لػذلؾ بػيف الػذككر الصػغار، بمػا فػي ذلػؾ 
بتيػػػاكف األسػػػرة مػػػع األطفػػػاؿ األصػػػغر سػػػنا عنػػػد اسػػػتخداميـ ألم تعبيػػػر فيػػػو اسػػػاءة لفظيػػػة جنسػػػية، بػػػؿ 

عزيزية بشتف ذلؾ كالضحؾ عمى تمكـ التعبيرات كحتى حضف الطفؿ مف باب كارساؿ رسائؿ تحفيزية كت
االسػتقكاء بمػا ك أنيا تجعمو " خفيؼ الظؿ كظريؼ" ككنو صغير كلكػف جسػكر، كىنػا يكمػف عنصػر القػكة 

تحممػػػو ىػػػذه األلفػػػاظ مػػػف تحػػػدم الطفػػػؿ لممحظػػػكر االجتمػػػاعي المتعمػػػؽ بػػػالجنس، مػػػع " عػػػدـ الخطػػػكرة 
ألف األمػػر مقتصػػر عمػػػى القػػكؿ كال يتخطػػاه لمفعػػػؿ، كبالمحصػػمة يػػتـ تعزيػػػز مػػف منظػػػكرىـ،  ،الضػػرر"ك ا

كتنػػػو سػػػمككا عاديػػػا ك سػػػمكؾ الطفػػػؿ المتنمػػػر ممػػػا يدفعػػػو ليمػػػارس ىػػػذا الشػػػكؿ مػػػف التنمػػػر عمػػػى اخخػػػريف 
 كمقبكال. 

( التػػػي بينػػػت فػػػركؽ ذات داللػػػة 2016قػػػد اتفقػػػت نتػػػائ  الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػع نتػػػائ  دراسػػػة العباسػػػي )ك 
 ي مستكل التنمر تعزل لمترتيب الكالدم لمطفؿ.احصائية ف

 
 نتائج الفرضية الثامنة:  8.3.1.5

( في مستوى التنمر لـدى طمبـة α ≥ 0.05  توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ال
 المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير المستوى التعميمي لألم

 
فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان فػػي مسػػتكل التنمػػر لػػدل طمبػػة المػػدارس الحككميػػة فػػي أظيػػرت النتػػائ  عػػدـ كجػػكد 

 .مدينة راـ اهلل يعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ
تعػػػزل النتيجػػػة الػػػى فطػػػرة األـ التػػػي تػػػدفعيا الػػػى التعامػػػؿ مػػػع ابنائيػػػا جميعػػػا بػػػذات الرعايػػػة كاالىتمػػػاـ 

حسب النظرية البنائية الكظيفيػة ك  ،الرعاية األساسيةالمتابعة، مف منطمؽ كظيفتيا كدكرىا المحكرم في ك 
تحػاكؿ اف تكجػو سػمكؾ ابنائيػا جميعػا ك فيي تتػابع السػمككيات   ،التي تعطييا دكرا منفردا لرعاية أطفاليا



 

12. 

كما اف لمعكامؿ االجتماعية األخرل قكة تتثير اكبر في مستكل التنمر  ،االيجابيةك بما يعكد عمييـ بالنفع 
كالبيئػػة المدرسػػية ليػػا  كالجػػك فتػػتثير األقػػراف كالجيػػرة كالحػػي عمػػى سػػمكؾ األبنػػاء  ،األـ مػػف مسػػتكل تعمػػيـ

 منفردة كمجتمعة اىمية كبرل في تشكيؿ كتككيف السمكؾ أيضا. 
 كلـ تتطرؽ الدراسات السابقة لمكضكع الدراسة )التنمر( لمتغير المستكل التعميمي لؤلـ.

 
 نتائج الفرضية التاسعة:  9.3.1.5

( في مستوى التنمر لـدى طمبـة α ≥ 0.05  د فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةتوج ال
 المدارس الحكومية في مدينة رام اهلل يعزى لمتغير المستوى التعميمي لألب 

 
أظيرت النتائ  كجكد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل التنمر لدل طمبة المدارس الحككمية في مدينة 

لمتغير المستكل التعميمي لؤلب، ككذلؾ لممجاالت ما عدا مجاؿ التنمر الجنسي، ككانت راـ اهلل يعزل 
 الفركؽ لصالح الدبمـك المتكسط.

أظيرت النتائ  كجكد فركؽ دالة إحصائيان في مستكل التنمر لدل طمبة المدارس الحككمية في مدينة 
ما عدا مجاؿ التنمر الجنسي، ككانت راـ اهلل يعزل لمتغير المستكل التعميمي لؤلب، ككذلؾ لممجاالت 

 الفركؽ لصالح الدبمـك المتكسط.
 
مػػف ىػػذا ك  ،تعػػزل النتيجػػة الػػى اف األب يتخػػذ مركػػزا سػػمطكيا فػػي اسػػرتو بصػػفتو المسػػيطر عمػػى األبنػػاءك 

حيث اف اخباء األقؿ فػي مسػتكاىـ العممػي  ،المنطمؽ فإف ىذه السمطة تتحدد شكميا بمستكل تعميـ األب
فنػػرل اف معظػػـ  ،ال يسػػتطيعكف تكظيػػؼ المعمكمػػات التػػي يقػػدميا ألبنائػػو فػػي جزئيػػة الػػدفاع عػػف الػػنفس

اخبػػاء يعػػززكف سػػمكؾ ابنػػائيـ التنمػػرم دكف الػػكعي بػػتف ىػػذا السػػمكؾ سػػمكؾ غيػػر سػػكم لضػػبط بيئػػتيـ 
بالتالي نجد ك المكافئات عمى ذلؾ ك بلؿ تقديـ التعزيز يقـك األب بتثبيت ىذا السمكؾ مف خك  ،االجتماعية

الجدير بالػذكر أيضػا اف تػتثير األب السػمطكم عمػى الػذككر ك  ،ذلؾ السمكؾ مممكسا في سمككيات األبناء
 .حيث اف االناث يممف الى امياتيف أكثر مف اخباء ،كبير في المتابعة السمككية

 )التنمر( لمتغير المستكل التعميمي لؤلب. لمكضكع الدراسة لـ تتطرؽ الدراسات السابقة 
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   :نتائج الفرضية العاشرة 10.3.1.5

( بـين أسـاليب المعاممـة الوالديـة α ≥ 0.05يوجد عالقة ذات داللة احصـائية عنـد مسـتوى الداللـة  
 والتنمر لدى طمبة المدارس الحكومية في مدينة رام اهللكما يدركيا األبناء 

 
( بػيف α ≥ 0.05) كجػكد عبلقػة عكسػية ذات داللػو إحصػائية عنػد مسػتكل الداللػةأظيرت النتائ  الى  

التنمػر لػدل طمبػة المػدارس الحككميػة فػي مدينػة راـ اهلل، ككػذلؾ لكػؿ األبعػاد، ك أساليب المعاممة الكالدية 
أم أنػػو كممػػا اتجيػػت اسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة إلػػى اإليجابيػػة قمػػؿ ذلػػؾ مػػف مسػػتكل التنمػػر لػػدل طمبػػة 

 المدارس الحككمية في مدينة راـ اهلل. كالعكس صحيح.
 

الرفض التفرقة ك التسمط ك تعزل ىذه النتيجة الى أف أساليب المعاممة السمبية التي تتمثؿ في اإلىماؿ 
فتتككف  ،سكء في تكيفوك  ،النقص في تمبية حاجاتوك  ،الكجكدك تبث في نفس الطفؿ قمة الشتف  ،القسكةك 

فإنو يقـك  ،القمؽ الذم يختمجوك حتى يستطيع أف يعبر عف المشاعر ك  ،ذاتلديو صكرة متدنية عف ال
 .ىذا مف جية،بشكؿ يتنامى مع الكقت ،اخخريفك بتشكاؿ مختمفة مف السمكؾ العدكاني ضد نفسو 

 
حسب ك  ،مف جية أخرل، تنت  تمؾ االساليب في المعاممة الكالدية السمبية أطفاال ضعيفي االنضباطك 

 ،األخ األكبر ،خاصة اخباءك نظرية التعمـ االجتماعي بتف سمكؾ األطفاؿ يتشكؿ بفعؿ تتثير الكبار 
يحدث ىذا في حاؿ تكفر ستة ك  ،تعزيز النمكذجك ىك  ،فيحرز المتنمر تعزيزا  بالنيابة ،الرفيؽك أ ،المعمـ
كجكد اليدؼ  ،ؾ النمكذجقدرة المنمذج عمى أداء سمك  ،(:  كجكد حاجة لدل المنمذج )الطفؿىيك أمكر 

نظرا لقرب ك التعزيز الذم تمقاه المتنمر، ك  ،القدرة عمى أداء سمكؾ العدكاني ،في ذىف الطفؿ المتنمر
فبل بد إذف اف تتفؽ نتائ  الدراسة الحالية مع ما افترضو باندكرا إف  ،تفاعؿ األطفاؿ مع كالدييـك 

يحصمكف عمى نماذج السمكؾ التي ك كالدييـ األطفاؿ يتعممكف السمكؾ عف طريؽ مبلحظة النماذج عف 
 .يقمدكنيا مف خبلليـ

 
يػنجـ  ،القسػكةك االىمػاؿ ك التفرقػة ك الجدير بالذكر أيضا أف اساليب المعاممة السمبية التي تتمثؿ بػالرفض ك 

ال  ،ممػا يػؤدم الػى اسػتجابة عدكانيػة ،عنيا عدـ إشباع حاجة ىامة مف حاجاتو تجعمػو يشػعر باإلحبػاط
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زاحتػػو عػف مصػدره إلػى ىػدؼ آخػػر ك تخفيفػو أك ا ،انمػا يػتـ تتجيمػوك  ،مصػدر العػدكاف ذاتػػوك نحتتجػو دائمػا  ا 
 .العدكاف –ذلؾ حسب نظرية االحباط ك  ،سيؿ المناؿ

 
( إف اسػػمكب المعاممػػة 2019)  Martinezدراسػػة :تتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع كػػؿ مػػف الدراسػػات التاليػػةك 

الدؼء يمكف اف يككف عامؿ حماية لكؿ مف ك التفكير  الكالدية المتساىؿ الذم يتميز باستخداـ ممارسات
(  تبػيف النتػائ  2016) Mohebbi & others دراسة ك  ،العكس صحيحك االلكتركني ك التنمر التقميدم 

 ،المشػػاىديفك االىتمػػاـ الكالػػدم مقارنػػة مػػع الضػػحايا ك بػػتف المتنمػػريف لػػدييـ مسػػتكيات قميمػػة مػػف الرعايػػة 
الضحايا تعرضكا ألساليب معاممة كالدية سػمبية ك أف المتنمريف  Samara & others (2013)دراسة ك 

دراسػة ك  ،2012 – 1970التي كانػت عبػارة عػف دراسػة تتبعيػة امتػدت مػا بػيف ك  ،االساءةك مف االىماؿ 
Zotties & others (2014 تبػػيف أنػػو يكجػػد عبلقػػة ارتباطيػػة بػػيف الػػني  الكالػػدم السػػمبي السػػمطكم )

( التػػي بينػػت 2012الصػػكفي )ك دراسػػة المػػالكي ك  ،بػػيف التنمػػرك التػػتديبي العقػػابي فػػي عمميػػة االنضػػباط ك 
لـ تتفػؽ مػع دراسػة ك  ،التنمرك نتائجيا بتنو يكجد عبلقة ارتباطية ما بيف أساليب المعاممة الكالدية السمبية 

الحب لؤلبناء يؤدم الى كقكع تقديـ ك المتساىؿ ك ( أف اسمكب المعاممة الكالدية المتسامح 2018العتيبي )
النتيجػػػة ك  ،التنمػػػرك البػػػدني مػػػف قبػػػؿ الكالػػػديف ك ال يكجػػػد عبلقػػػة بػػػيف العنػػػؼ المفظػػػي ك  ،االبنػػػاء فػػػي التنمػػػر

 األخيرة ىي نتيجة تتعارض مع معظـ الدراسات.
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 التوصيات 2.5
 

ساليب المعاممة الكالدية التي تعنى باالسرة ك الطفؿ بت تكعية المؤسسات االجتماعية ك التربكية. 1
كالدييـ مما ك النمكذجية مف أجؿ تدريب أكلياء األمكر عمييا كتقكية أكاصر العبلقة بيف األطفاؿ 

 يسيـ في تكفير الحماية البلزمة ليـ.
كيفية ك حماية الضحايا ك  ،التعريؼ بياك تقكية دكر االعبلـ في عممية التكعية بظاىرة التنمر ك تعزيز  .2

 .االببلغ عنيا
مف قبؿ المؤسسات ك المراكز المتخصصة ضد العنؼ تدريبية ك ارشادية ك . تصميـ برام  عبلجية 3

 بيدؼ خفض مستكل التنمر. ،ذكييـك المتنمريف ك لضحايا التنمر 
معممي المدارس لكيفية ك لمرشدم مف قبؿ مديرية التربية ك التعميـ تدريبية ك . عمؿ برام  تكعكية 4

 .التعامؿ مع ظاىرة التنمر
مع ك . اجراء دراسات مماثمة مف أجؿ تسميط الضكء عمى ظاىرة التنمر إليجاد طرائؽ لمتقميؿ منيا، 5

 .عمؿ الكالديف ،مكاف السكف ،متغيرات أخرل كالجنس
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 المصادر والمراجع: 

 المراجع بالمغة العربية:أواًل: 
عبلقتيا بالشعكر بػاألمف النفسػي ك أساليب معاممة األب كما يدركيا األبناء  (:2011ابريعـ، سامية ) -

ــة النجــاح لألبحــاث  العمــوم ، لػػدل عينػػة مػػف طػػبلب المرحمػػة الثانكيػػة فػػي مدينػػة تبسػػة ــة جامع مجم
 .1816-1789(،7( )25مجمد)االنسانية(، 

 .دار المسيرة ،عماف ،(. سيكولوجيا التنشئة االجتماعية2004صالح محمد عمي ) ،جادكك أب -
عمم النفس االجتمـاعي لطـالب المرحمـة األولـى الثانويـة العامـة (. 1995حطب، فؤاد كآخركف )ك أب -

 .التعميـك قطاع الكتب كزارة التربية  ،القاىرة، نظام حديث(
الطبعػة الثانيػة، الككيػت، مركػز .العـالجو سيكولوجيا التنمر بين النظريـة (. 2012الديار، مسعد )ك أب -

 .تعميـك تقكيـ 
ـــة الوالديـــة كمـــا يـــدركيا األبنـــاء (: 2002بشػػػرل ) ،ليمػػػى كأبػػػ - عالقتيـــا باضـــراب و أســـاليب المعامم

 .فمسطيف ،جامعة األزىر غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،المسمك
عبلقتيا بالحالة المزاجيػة ادل ك أساليب التنشئة الكالدية (: 2012عقيؿ، ابراىيـ )ك ابك  ،مرؽ، جماؿك أب -

، مجمـة جامعـة األقصـى  سمسـمة العمـوم االنسـانية(، فمسػطيف\الغربيػة طمبة جامعة الخميػؿ بالضػفة 
 .144-122(،1()16مجمد)

التنشـئة  :كيف نربي أطفالنـا (.1974رشدم ) ،فاـك ابراىيـ  ،محمد عماد الديف كاسكندر ،اسماعيؿ -
 القاىرة. :دار النيضة العربية ،االجتماعية لمطفل في األسرة العربية

 ،عبلقػة السػمكؾ األخبلقػي لؤلبنػاء بتسػاليب المعاممػة الكالديػة المدركػة :(2016)بدكم، سعدية احمػد  -
 .138-133 ،70ع  ،19م   ،مجمة دراسات الطفولة

 دار المسيرة.،عماف ،، الطبعة الثانيةبناء سموك األطفالو تعديل (. 2012بطرس، حافظ بطرس) -
عالقتيــا بــالتوافق و أســاليب المعاممــة الوالديــة كمــا يــدركيا األبنــاء (: 2008البمييػػي، عبػػد الػػرحمف) -

المممكػػػػة العربيػػػػة  ،جامعػػػػة نػػػػايؼ العربيػػػة لمعمػػػػـك األمنيػػػػة ،رسػػػػالة ماجسػػػتير غيػػػػر منشػػػػكرة ،النفســــي
 السعكدية.

عالقتيـا بـاالغتراب النفسـي لـدى المراىـق و أساليب المعاممة الوالديـة  :(2015مسعكدة ) ،بف عمية -
 الجزائر. ،بسكرة ،كمية العمـك االنسانية ،جامعة محمد خضير ،الة دكتكراه غير منشكرةرس ،الجزائري
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الحػػاالت االنفعاليػػة المميػػزة لمتبلميػػذ المتنمػػريف مقارنػػة بالتبلميػػذ  :(2016)محمػػد محمػػكد ،بنػي يػػكنس -
 .140-111 ،1، ع 4م  ،عمم النفسو مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية  ،غير المتنمريف

أثر اسـموب النمذجـة فـي تنميـة الميـارات االجتماعيـة لـدى (: 2000التميمي، سميعة عمي حسف ) -
 .بغداد ،الجامعة المستنصرية،، رسالة ماجستير غير منشكرةأطفال الروضة

دراسػػة  :كاقػػع المتنمػػر عمػػييـ مػػف تبلميػػذ السػػنة الرابعػػة مػػف التعمػػيـ المتكسػػط(: 2016جعيػػع، عمػػر) -
 .104 -83 ،7ع  ،مجمة التنمية البشرية، ـ الضمعة كالية المسيمةاستكشافية بمتكسطات حما

)ك حجػػػازم، فتيػػػاني اب - مـــدى فاعميـــة برنـــامج إرشـــادي فـــي تخفـــيض حـــدة الســـموك (: 2000المكػػػاـر
 معيد الدراسات. ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،العدواني لدى تالميذ المرحمة االبتدائية

 .دار الفكر الجامعي ،القاىرة ،الطفل النفسيةمشكالت (. 1986محمد عبد المؤمف ) ،حسيف -
ظاىرة التنمـر بـين أبنائنـا (. 2013قاعكد محمكد عبد العزيز )ك ناصر  ،القرنفميك الحميدم، يكسؼ  -

المنعقػد بفنػدؽ  ،العػبلجك األسػباب  :التنمر بػيف طػبلب المػدارس:مؤتمر بعنكاف ،الطالب في المدراس
 مايك. 8-9دبي لمفترة مف  \تاج باالس 

 الييئة المصرية العامة لمكتاب. ،، االسكندريةسيكولوجية النمو .(1980رشدم عبده ) ،حنيف -
 دار النيضة.،القاىرة،عالميةو . سيكولوجيا العالقات األسرية دراسات عربية (2000خميؿ، بيكمي ) -
عالقتيـــــا بقمـــــق االنفصـــــال فـــــي مرحمـــــة و أســـــاليب المعاممـــــة الوالديـــــة (: 2006خميػػػػػؿ، ليمػػػػػى ) -

 .القاىرة ،جامعة الزقازيؽ ،رسالة ماجستير غير منشورة،الطفولة
عبلقتػػػػػو بالميػػػػػارات االجتماعيػػػػػة لػػػػػدل تبلميػػػػػذ المرحمػػػػػة ك التنمػػػػػر المدرسػػػػػي (: 2012حنػػػػػاف.) ،خػػػػػكخ -

مػػ   ،(4ع)،النفســيةو مجمــة العمــوم التربويــة  ،االبتدائيػػة بمدينػػة جػػدة فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية
 (.194-193(، ص )13)
مجمػػػة آداب  ،عالقتيـــا بلســـاليب التنشـــئة الوالديـــةو العدائيـــة  :(2010زينػػػب حيػػػاكم ) ،الخفػػػاجي -

 . 336-327 ،53العدد  ،البصرة
الػدار  ،القػاىرة ،3ط ،آخػركفك ، ترجمػة سػيد الطػكاب مـدخل عمـم الـنفس .(1988لينػداؿ ) ،دافيدكؼ -

 .التكزيعك الدكلية لمنشر 
التحصيل الدراسي لدى و عالقتيا بالذكاء و (: أساليب المعاممة الوالدية 2008الدكيؾ، نجاح احمد ) -

ــلخرة ــة المت ــة الطفول ــي مرحم ــال ف  ،غػػزة ،الجامعػػة االسػػبلمية ،رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة ،األطف
 فمسطيف.
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دار النيضة  ،القاىرة ،2ط ،دور الحضانةو بين األسرة و تنشئتو و الطفل و نم(. 1993فكزية ) ،دياب -
 .العربية

أكاديميــة البحــث  ،العنػػؼ فػػي الحيػػاة اليكميػػة فػػي المجتمػػع المصػػرم(: 2002آخػػركف )ك أحمػػد  ،زايػػد -
 .8ص  ،م  األكؿ ،الجنائيةو المركز القومي لمبحوث االجتماعية و التكنولوجيا و العممي 

درجػػػػة ممارسػػػػة السػػػػمككيات الغيػػػػر مرغكبػػػػة )لػػػػدل طمبػػػػة المرحمػػػػة (: 2016سػػػػمية عيػػػػد ) ،الزعبػػػػكط -
مجمــة ،(العميػػا فػػي المػػدارس العامػػة لمحافظػػة البمقػػاء فػػي األردف مػػف كجيػػة نظػػر المعممػػيفاألساسػػية 

 .36-9 ،12ع  ،15م   ،األندلس لمعموم االنسانية و االجتماعية
 دار النيضة المصرية. ،القاىرة،عمم نفس النمو(. 1986زىراف، حامد عبد السبلـ ) -
القاىرة، ،المراىقػة، الطبعػة الخامسػةك الطفكلػة  :وعمم نفـس النمـ(. 1990حامد عبد السػبلـ ) ،زىراف -

 عالـ الكتاب.
 ،عمػاف ،عالقتو بلساليب المعاممة الوالديـةو الخجل االجتماعي (.2010فضيمة عرفات ) ،السبعاكم -

 دار الصفاء.
دراكيػػـ لمقبػػكؿك مخػػاكؼ االطفػػاؿ  .(1987ممدكحػػة، محمػػد ) ،سػػبلمة - ــم  ،الرفض الكالػػدم\ا  ــة عم مجم

 .61-45ص  ،العدد الثاني ،النفس
، الطبعػة األكلػى، السـموكية لـدى األطفـالو المشـكالت النفسـية (. 2011عبد العزيز ابػراىيـ ) ،سميـ -

 عماف، دار المسيرة.
العدوانيــة لــدى األبنــاء العــاديين و اآلبــاء (. 2010إييػػاب ) ،البػػببلكمك  ،عبػػد الػػرحمف سػػيد ،سػػميماف -

 .دار الزىراء،الرياض ،ذوي االحتياجات الخاصةو 
 .القاىرة، دار المعارؼ ،ابداع األبناءو األسرة (. 1980عبد الحميـ محمكد ) ،السيد -
عبلقتيػػػا بالكماليػػػة لػػػدل طمبػػػة ك أسػػػاليب المعاممػػػة الكالديػػػة (: 2015نصػػػر ) ،العمػػػي ،محمػػػد ،شػػػرفات -

ع  ،5مػ  ،النفسـيةو الدراسـات التربويـة و مجمة جامعة القـدس المفتوحـة لألبحـاث  ،جامعة اليرمػكؾ
17،145-160. 

 .النيضة المصرية ،القاىرة ،1ج،عمم النفس االجتماعي(. 2002الشكربجي، نبيمة ) -
ــة  :(2010الشػػيخ، محمػػد الشػػيخ.) - ــة الوالدي النشــاط و عالقتيــا بالســموك العــدواني و أســاليب المعامم

الحركي الزائد لدى تالميذ الشـق الثـاني بمرحمـة التعمـيم االساسـي بشـعبية الجفـرة فـي الجماىيريـة 
 .الجميكرية الميبية ،رسالة دكتكراه غير منشكرة، جامعة الفاتح، الميبية
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عبلقتيػػا بالعدائيػػة لػػدل طالبػػات المرحمػػة ك أسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة  :(2013صػػبيح، تماضػػر كػػاظـ) -
 .301-285، 55العدد ،مجمة الفتح ،االعدادية

 ،بتساليب المعاممة الكالديػةعبلقتو ك التنمر عند األطفاؿ (: 2012فاطمة) ،المالكي ،الصكفي، أسامة -
 .188-146 ،35العدد  ،النفسيةو مجمة البحوث التربوية 

ة بلســاليب المعاممــة الوالديــة لــدى تــعالقو الــذكاء االنفعــالي (: 2016طيطػػي، فػػراس عبػػد الػػرؤكؼ) -
جامعة القػػػدس ،، رسػػػالة ماجسػػػتير غيػػػر منشػػػكرةطمبـــة الجامعـــات الفمســـطينية فـــي الضـــفة الغربيـــة

 الضفة الغربية. ،ديسك أب
طمبػػة المرحمػػة المتكسػػطة ك سػػمكؾ التنمػػر لػػدل المرحمػػة االبتدائيػػة  (:2016العباسػػي، غسػػؽ غػػازم ) -

 -50،88العدد  ،النفسيةو مجمة البحوث التربوية  ،الترتيب الكالدمك عبلقتو بالجنس ك 
الػػذىانيكف ك (: أسػػاليب المعاممػػة الكالديػػة كمػػا يػػدركيا العصػػابيكف 1989عبػػد الػػرحمف، محمػػد السػػيد ) -

 .88-55، 9العدد  ،جامعة الزقازيؽ ،مجمة كمية التربية،األسكياءك 
ــةو بحــوث نفســية  ،(ميسػػرة1990فػػاركؽ كطػػاىر) ،عبػػد السػػبلـ - دار اليػػدل لمنشػػر  ،الريػػاض ،تربوي

 .التكزيعك 
الػدار الصػكلتية ،الرياض ،سـيكولوجية العنـف المفيـوم النظريـة العـالج(. 2005طو.) ،عبد العظيـ -

 .التكزيعك لمنشر 
ــة الوالديــة 2018العتيبػػي، عاشػػكر محمػػد) - ــالتنمر المدرســيو (: أســاليب المعامم دراســة  :عالفتيــا ب

كميػة العمػكـ االجتماعيػة،  ،جامعػة نػايؼ العربيػة لمعمػـك األمنيػة ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،ميدانية
 الرياض.

(: دراسػػة ثقافيػػة مقارنػػة الفػػركؽ بػػيف عينػػة مػػف األطفػػاؿ المصػػرييف 1996عبػػد اهلل السػػيد ) ،عسػػكر -
تصدر عف رابطة األخصائييف  ،مجمة دراسات نفسية ،الرفض الكالدمك اليمنييف في إدراكيـ لمقبكؿ ك 

 .431-411 ،2، ع 6م   ،النفسييف المصرية رانـ
رافيػػة بػػيف الطػػبلب أشػػكاؿ التنمػػر فػػي ضػػكء بعػػض المتغيػػرات الديمكغ :(2016عمػػاد عبػػدة ) ،عمػػكاف -

 .473-439 ،168ع  ،1م   ،مجمة التربية جامعة األزىر ،المراىقيف في مدينة أبيا
االلكترونـــي بـــين طـــالب الـــتعمم مـــا قبـــل و (: التنمـــر التقميـــدي 2017إسػػػبلـ عبػػػد الحفػػػيظ ) ،عمػػػارة -

 .548-513 ،86ع  ،عمم النفسو دراسات عربية في التربية  ،الجامعي
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دار الفكػػػػػر  ،االسػػػػػكندرية ،ســـــيكولوجيا التنشـــــئة االجتماعيـــــة(. 1985عبػػػػػد الػػػػػرحمف ) ،العيسػػػػػكم -
 .الجامعي

ـــة (. 1993العيسػػػكم، عبػػػد الػػػرحمف ) -  ،النفســـيةو المراىقـــة أسســـيا الفســـيولوجية و مشـــكمة الطفول
 .دار العمـك الطبيعية،بيركت

 مكتبة األنجمك. ،القاىرة ،1ط،عمم الصحة النفسية(.1999غريب، عبد الفتاح) -
 المصرية.ك مكتبة األنجم ،القاىرة ،صحتو النفسيةو االنسان (. 1974فيمي، مصطفى ) -
التكزيػع ك دار المسػيرة لمنشػر  :األردف ،1ط ،الطفل المتنمر(. 2009الصرايرة، منى )ك نايفة  ،قطامي -

 الطباعة.ك 
االضــــــطرابات الســــــموكية (. 2013خميػػػػػػؿ عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف ) ،المعايطػػػػػػةك القمػػػػػػش، مصػػػػػػطفى نػػػػػػكرم  -

 ، عماف: دار المسيرة.4ط،االنفعاليةو 
 المصرية.ك مكتبة االنجم ،، القاىرة1، طحاجاتوو الطفل تنشئتو (. 1988ىدل محمد ) ،قناكم -
 .المصريةك مكتبة االنجم ،القاىرة ،3ط،حاجاتوو تنشئتو و الطفل (. 1991ىدل محمد ) ،قناكم -
المعرفػػػة  ،االسػػػكندرية ،التطبيـــقو حاجاتـــو بـــين النظريـــة و تنشـــئة الطفـــل (. 2001سػػػيير ) ،كامػػػؿ -

 .الجامعية
عالقتيـا بمخـاوف و االتجاىات الوالدية في التنشئة االجتماعيـة (. 2000).فاطمة المنتصر ،كتاني -

 .التسكيؽك االعبلف ك الشركؽ لمدعاية ،، األردفالذات لدى األطفال
 القاىرة، ىجر. ،الطبعة االكلى ،األمراض النفسيةو التنشئة الوالدية (. 1989عبلء الديف ) ،كفافي -
 التكزيع.ك القاىرة، ىجر لمطباعة ،الطبعة الرابعة ،الصحة النفسية(: 1997عبلء الديف )،كفافي -
أثػر برنػام  تػدريبي فػي تمكػيف ضػحايا التنمػر المدرسػي لػدل (: 2014محمد، أسػماء عبػد الحسػيف ) -

قسػػػػـ العمػػػػـك التربكيػػػػة  ،مجمــــة كميــــة التربيــــة لمبنــــات، عينػػػة مػػػػف طمبػػػػة الصػػػػؼ السػػػػادس االبتػػػػدائي
 .83-70(،25(،مجمد )4العدد)،النفسيةك 
االتجاىػػات الكالديػػة فػػي التنشػػئة االجتماعيػػة لمناشػػئيف كمػػا يػػدركيا طمبػػة (: 2010محمػػد، عابػػديف ) -

، المجمــة االردنيــة فــي العمــوم التربويــة، فمسػػطيف \الصػػؼ الثػػاني الثػػانكم فػػي جنػػكب الضػػفة الغربيػػة
 .146-129(،2) 6مجمد 

اختبــار أســاليب المعاممــة الوالديــة فــي مجــال االعاقــة الســمعية (: 2004محمػػد النػػكبي )محمػػد،  -
 .كمكتبة األنجم ،القاىرة ،1ط ،العاديينو 
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مطػابع نجػد  ،الريػاض ،المرض النفسيو الصحة النفسية (. 1984خالد رشيد عبد اهلل ) ،المحسيرم -
 .التجارية

 ،فيرسػة مكتبػة الممػؾ فيػد الكطنيػة ،1، طأساليب التنشـئة االجتماعيـة(. 2018المقاطي، طعيس ) -
 .السعكدية

 .13( المجمد 2مجمة العمكـ االجتماعية ع ) ،سيكولوجيا العدوان(. 1985كماؿ )،مرسي -
 التكزيع.ك عماف، دار الفرقاف لمنشر ،عمم النفس التربوي(. 1985عبد الحميد ) ،نشكاتي -
الضػػػبط لػػػدل عينػػػة مػػػف ك عاممػػػة الكالديػػػة العبلقػػػة بػػػيف أسػػػاليب الم(: 1997النفيعػػػي، عابػػػد، عبػػػداهلل ) -

 .130-97 ،66العدد،جامعة األزىر،مجمة كمية التربية ،طالبات جامعة أـ القرلك طبلب 
 .التكزيعك ، عماف، دار الصفاء لمنشر التنشئة االجتماعية لمطفل(. 2003عمر أحمد ) ،ىمشرم -
مكتبػػػة  ،القػػػاىرة ،الطبعػػػة الثانيػػػة ،مخـــاوف االطفـــال(.  1991ب. بترجمػػػة محمػػػد الطيػػػب ) ،كلمػػػاف -

 .المصرية كاألنجم
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 المالحق:

 :( عرض ادوات الدراسة لمتحكيم1ممحق رقم  

 جامعة القدس 
 كمية الدراسات العميا 

 االرشاد النفسي التربكم  :الدائرة
 ....................................................المحتـر.الدكتكرة /االستاذ الدكتكر 
 :بركاتوك رحمة اهلل ك السبلـ عميكـ 

 التكرم بتحكيم أدوات دراسة :الموضوع
عالقتيا و أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا األبناء تقـك الباحثة " كـر عكرتاني" بدراسة بعنكاف )

 ،التربكمك ( ذلؾ استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي بالتنمر
دكات التي سكؼ تستخدميا الباحثة لتحقيؽ أىداؼ لتحقيؽ ذلؾ تقتضي متطمبات البحث تحكيـ األك 

 :ىذه الدراسة بحيث اف الباحثة سكؼ تستخدـ مقياسيف ىما
(  2004سيستخدـ اختبار )محمد عمي، ك  :مقياس أساليب المعاممة الكالدية كما يدركيا األبناء -

حكص عف يستؿ المف ،( عبارة يستجيب ليا المفحكص كفقا لمقياس ليكرت الثبلثي40مككف مف )
 ،مف ثـ )دائماك ( لصكرة األب نادرا ،أحيانا ،دائما) ،مف ثـ صكرة األـك العبارة ذاتيا لصكرة األب 

 .( عف صكرة األـنادرا ،أحيانا
 ،( عبارة45يتككف المقياس مف )ك  ،لمتنمر 2007سيستخدـ مقياس صبحييف ك : س التنمرمقيا -

 .(أبدا ،نادرا ،أحيانا ،غالبا ،دائمايا كفقا لمقياس ليكرت الخماسي )يستجيب المفحكص ل
يرجى  ،التربكيةك مف ذكم االختصاص في مجاؿ العمـك النفسية ك ألنكـ ممف يتمتعكف بخبرة عممية ك 

تعديبلتكـ التي تركف انيا إلثراء االستبانة ك كضع آرائكـ ك  ،مف سيادتكـ التكـر بمراجعة االستبانة
 بياف مدل مبلئمة الفقرات مف عدمو.ك الحذؼ مف الفقرات ك اإلضافة أك مف خبلؿ التعميؽ 

 
 مع فائق شكري لكم لحسن تعاونكم

 بركاتوو رحمة اهلل و السالم عميكم و 
 كـر عكرتاني :الطالبة 
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 ( أدوات الدراسة في صورتيا النيائية 2ممحق رقم  

 :الطالب العزيز
 :بركاتوك رحمة اهلل ك السبلـ عميكـ 

الػػذم يػػتـ اسػػتخدامو فػػي   مقيػػاس التنمػػرك  ممػػة الكالديػػة كمػػا يػػدركيا األبنػػاء،الػيكـ مقيػػاس اسػػاليب المعا
 عبلقتيا بالتنمر" ك دراسة " أساليب المعاممة الكالدية كما يدركيا األبناء  

ذلػػػؾ لمحصػػػكؿ عمػػػى أدؽ النتػػػائ  ك  ،منػػػؾ التكػػػـر اعطػػػاء االجابػػػة الصػػػريحة عػػػف العبػػػارات التاليػػػةك ارج
 ذلػؾك  ،حالتػؾ عمػى تنطبػؽ فقػط كاحػدة كممػة كػؿ تحتك  عبارة كؿ أماـ (√)ذلؾ بكضع اشارة ك  ،لمبحث
 .األكلية البيانات نمكذج تعبئة بعد
يكػكف اسػتخداميا ألغػراض ك  ،ىنا نؤكد لؾ عزيزم الطالب بػتف جميػع المعمكمػات تحػاط بالسػرية التامػةك 

 .البحث العممي فقط
 مع فائؽ الشكر 

 عكرتاني  \الباحثة كـر محمكد نصار
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 :األولالقسم 
  :البيانات األولية

 :الترتيب الكالدم -1
 الثالث   -ج                 الثاني  -األكؿ               ب -أ
 أكثر مف خامس  -ك            الخامس   -ق           الرابع    -د

 
  :المستكل التعميمي لؤلـ -2

 ثانكية عامة              -ب             اساسي          -أ 
 دراسات عميا  -ق           جامعي     -د       دبمكـ متكسط         -ج
 

  :المستكل التعميمي لؤلب -3
 دبمـك متكسط     -ثانكية عامة                       ج -اساسي                ب -أ
 دراسات عميا  -ق           جامعي     -د  
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 ( مقياس اساليب المعاممة الوالدية في صورتو النيائية3ممحق رقم  

 الرأي في معاممة األم الرأي في معاممة األب العبارات الرقم
 نادرا أحيانا كثيرا نادرا أحيانا كثيرا

       ( باالرتياح لكجكدم معو أمي كأيشعر أبي ) 1
( مكاف يجيؿ )ال يعرؼأمي( عمي عندما  كيقمؽ أبي )أ 2

 كجكدم  
      

( عندما أحصؿ عمى درجات أمي كيتسامح أبي )أ 3
 منخفضة في امتحانات المدرسة لظركؼ طارئة 

      

       ( مثؿ أخكتي عندما أخط  أمي كأأبي )يعاقبني  4
( رأيي عند شراء أدكاتي المدرسية أمي كأيتخذ أبي ) 5

 مبلبسي ك 
      

       ( المشاكؿ معي أمي كايثير أبي ) 6
       ( كجكدم معو في البيتامي كأيتجاىؿ أبي ) 7
       ( بشدة عمى أخطائي أمي كيضربني أبي )أ 8
لغيرم عندما أتشاجر ك ( ألخكتي أأمي كينحاز أبي )أ 9

 معيـ
      

( منعي مف الخركج الى المنزؿ أمي كيتعمد أبي )أ  10
 قميبل ك لك لمعب 

      

       ( بقضاء االجازة معي امي كيفرح أبي )أ 11
       ( عمى أف اتناكؿ طعامي بانتظاـأمي كيحرص أبي )أ 12
( إذا أضعت سيكا مصركفي أمي كأيسامحني أبي ) 13

 )نقكدم(
      

       مف أخكتي تنظيـ المنزؿ ك أمي( مني  كأيطمب أبي ) 14
       أصدقائي( لي حرية اختيار أمي كأيترؾ أبي ) 15
       ( الشككل مني أمي كأيكرر أبي ) 16
       عمى أخطائي (أميك أ)ال يحاسبني أبي  17
       االسباب  (أقؿ)ألتفو  (أميك أ)يضربني أبي  18
       بدراسة أخكتي أكثر مني  (أميك أ)ييتـ أبي  19
عمى اف انفذ أكامره بالحرؼ  (أميك أ)يحرص أبي  20

 الكاحد
      

       فيما يسرني )يفرحني( (أميك أ)يفكر أبي  21
       المعبك لي المبلبس الجديدة  (أميك أ)يشترم أبي  22
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 الرأي في معاممة األم الرأي في معاممة األب العبارات الرقم
 نادرا أحيانا كثيرا نادرا أحيانا كثيرا

عندما أتتخر في الرجكع إلى  (أميك أ)يسامحني أبي  23
 المنزؿ ألسباب خارجة عف إرادتي

      

       بطريقة مساكية ألخكتي (اميك أ)يعاممني ابي  24
       آرائيك أمي( أفكارم ك أ)يناقشني أبي  25
       (ال يطيقني)ينفر مني  (اميك أشعر اف ابي )أ 26
       بمشاكمي المدرسية  (اميك أ)ال ييتـ أبي  27
مف نجاحي في امتحانات  (اميك أ)يستيزأ( أبي )يسخر  28

 المدرسة
      

       أخكتي نقكدا )مصركفا( أكثر مني  (اميك أ)يعطي أبي  29
عمى عدـ مشاىدتي لمتمفزيكف  (اميك أ)يصر أبي  30

 المعب اكقات الفراغك أ
      

       بجانبي عندما احتاج إليو (اميك أ)يقؼ ابي   31
       بي عندما اككف حزينا  (أميك أ)ييتـ أبي  32
عندما أكسر شيئا في المنزؿ  (أميك أ)يسامحني أبي  33

 دكف قصد
      

       اليدايا ك المبلبس  (أميك ا)يحضر أبي  34
       لي بزيارة أصدقائي  (أميك أ)يسمح ابي  35
       أخطائي البسيطة (أميك أ)ال يتقبؿ أبي  36
       عمى نجاحي في المدرسة  (أميك ا)ال يحرص أبي  37
بػتلفاظ نابية إذا خالفت  (أميك ا)أبي  (يشتمني)يسبني  38

 أكامره
      

       اليدايا ألخكتي فقط ك الحمكل  (أميك ا)يعطي أبي  39
مف الذىاب مع زمبلئي في أية  (أميك ا)يمنعني أبي  40

 رحبلت مدرسية 
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 ( مقياس التنمر في صورتو النيائية  4ممحق  

 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما الفقرات الرقم
      القدـ ك أقـك بضرب زمبلئي الطمبة باليد ا 1
      أشتـ الطمبة بتلفاظ بذيئة  2
      أقاطع الطمبة أثناء حديثيـ 3
      ال اتحكـ بتعصابي عند الغضب 4
      اسبب األلـ ليـك أقـك بقرص الطمبة  5
      بعض االشخاص يستحقكف بما اقـك بعممو معيـ 6
      اصرخ عمى الطمبة بصكت عاؿ إلزعاجيـ 7
      التي احصؿ عمييا مف الطمبةأنكر كجكد بعض االشياء  8
      اتكعدىـ باإليذاءك أىدد الطمبة  9

      أنشر الشائعات عف الطمبة 10
أضع تعميمات قاسية تحكؿ دكف مشاركة الطمبة في  11

 النشاطات.
     

      شعرىـك اشد الطمبة مف آذانيـ أ 12
      أشعر بالغيرة مف نجاح اخخريف 13
      اتبلؼ ممتمكات الطمبةك أقـك بتخريب  14
      استيزئ بيـك أسخر مف الطمبة  15
      أقـك بإصدار ألقاب جنسية بذيئة عمييـ 16
      أطرد بعض االشخاص بالقكة مف المجمكعة التي اككف بيا 17
      أسرؽ بعض االشياء مف الطمبة  18
      سمعتيـك أشكه صكرتيـ  أ 19
      اخخريف بطريقة غير أخبلقيةألمس  20
      ال أصغي لمطمبة أثناء حديثيـ معي 21
      أدفع الطالب الذم يجمس في المقعد بجانبي  22
      أتعمد إذالؿ الطمبة 23
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 أبدا نادرا أحيانا غالبا دائما الفقرات الرقم
      أقـك بإعطاء بعض الطمبة ألقابا مخزية ليـ 24
      أقـك بتخذ ممتمكات الطمبة بقكة 25
      بقدمي أثناء مركرىـ مف أماميأعرقؿ الطمبة  26
      أتخذ قرارات نيابة عف الطمبة الضعفاء  27
      ال أعيد االشياء التي استعيرىا مف الطمبة 28
      يدفعني الطمبة لمسيطرة عمييـ 29
      أفتعؿ اسبابا لمتشاجر مع الطمبة الضعفاء 30
      ألـك الطمبة عمى اشياء لـ يقترفكىا 31
      يجب أف افكز في كؿ االنشطة المدرسية. 32
      أجبر الطمبة عمى عمؿ أشياء ال يطيقكنيا  33
      ألقي عمى مسامع الطمبة قصصا جنسية 34
      استخدـ ادكات حادة لمسيطرة عمى الطمبة  35
      يرىبني ك يجب عمى كؿ طالب اف يخافني  36
      أجبر الطمبة عمى الحديث معي بتمكر جنسية رغما عنيـ  37
      أقـك بإلقاء الطمبة ارضا 38
      ال أجعؿ الطمبة يشعركف باالرتياح 39
      أتيـ الطمبة بتعماؿ لـ يقكمكا بيا  40
      أفسر كبلـ الطمبة بتفسيرات جنسية 41
      الطمبةأشعر بقكة شخصيتي مف خبلؿ السيطرة عمى  42
      أشعؿ الفتف بيف الطمبة عف طريؽ تشجيعيـ عمى المشاجرات 43
      أتحرش جنسيا بالطمبة 44
      أحتاج لبعض األشياء التي يمتمكيا الطمبة اكثر منيـ  45
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 ( كتاب تسييل ميمة 5ممحق رقم  

 



 

14. 

 كشف بلسماء السادة المحكمين: (6ممحق رقم  

 العملمكان  االسم الرقم
 ديسو جامعة القدس أب د. إياد الحالق 1
 ديسو جامعة القدس اب د. سيير الصباح 2
 جامعة القدس المفتوحة د. شادية مخموف 3
 UNRWAكمية مجتمع المرأة  د. عائشة الرفاعي 4
 الصديق الطيب  د. عفاف رابي 5
 ديسو جامعة القدس اب د. عال حسين 6
 المفتوحةجامعة القدس  د. عماد اشتية 7
 جامعة القدس المفتوحة د. محمد بريغيث 8
 جامعة بيرزيت د. موريس بقمة 9
 جامعة الخضوري د. ىشام شناعة 10
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