
 الملخص:

هدفت الدراسة للتعرف على عالقة أساليب المعاملة الوالدية بالتنمر وسط الطلبةة الةورور بمرتلتة  
الترتيةةةةب ع  قةةةا لمتايةةةرات الدراسةةةة التاليةةةة وف ،الةةةتعلم اسساسةةة  عالرابةةةس و النةةةامس بمدينةةةةة رام ا  

 .( مالمستوى التعليم  لأل ،لألبالمستوى التعليم   ، الوالدي
 732مرونةةةة مةةةن اسةةةتندمت الباتاةةةة المةةةن ا الواةةةو  االرتبةةةاط  و العينةةةة الع ةةةوا ية البسةةةيطة ال

و تمالةةةت  ،7102-7102لدراسةةة  اسول مةةن العةةام ولةةةك نةةالل الواةةل او  ،مدينةةة رام ا بطالةةب 
 ،عمتمةةد علةة  ر ا اسبنةةا لةةة الوالديةةة رمةةا يةةدر مقيةةاس أسةةاليب المعامادوات جمةةس المعلومةةات فةة    

 .(7103،والقضاة عابتيين لتنمرمقياس او  ،(7112
 (α ≥ 0.05عالى عدم وجود فروق وات داللة اتاا ية عند مستوى الداللة  أظ رت أبرز النتا ا

ف  المدراس الترومية و لاورة اسم   ف  درجة اساليب المعاملة الوالدية لدى الطلبة لاورة اسب
وجود فروق وات داللة إتاا ية عند و  ،الترتيب الوالدي ة رام ا  تعزى لمتاير اسساسية ف  مدين
درجة اساليب المعاملة الوالدية لدى الطلبة لاورة اسب ف  ف   (α ≥ 0.05عمستوى الداللة 

، المستوى المدراس الترومية اسساسية ف  مدينة رام ا  تعزى للمتايرين عالمستوى التعليم  لألم
ف   (α ≥ 0.05ععدم وجود فروق وات داللة إتاا ية عند مستوى الداللة  و  ،( لألب التعليم 

درجة التنمر لدى الطلبة ف  المدراس الترومية اسساسية ف  مدينة رام ا  تعزى للمتايرين 
  وجود فروق وات داللة اتاا ية عند مستوى الداللةو  ،المستوى التعليم  لألم( ،الترتيب الوالديع
ف  درجة التنمر لدى الطلبة ف  المدراس الترومية اسساسية ف  مدينة رام ا   (α ≥ 0.05ع

اوضتت نتا ا الدراسة وجود و ، لاالح الدبلوم المتوسط رانت الوروق و تعزى لمستوى تعليم اسب 
بين أساليب المعاملة  (α ≥ 0.05ع  عالقة عرسية وات دالله إتاا ية عند مستوى الداللة

 .لتنمر لدى طلبة المدارس الترومية ف  مدينة رام ا ، ورولك لرل اسبعاداو  الوالدية 
على تن  ت م و توا  الباتاة بوجوب تون  الوالدين الترص على عالقت م مس أبنا  م 

لما ل ا من  ،العناية ال ديدة بأساليب المعاملة الت  يستندمون ا ف  تن  ة االبنا و  ،االجتماعية
التوعية من قبل المؤسسات و ،  نايات م ف  جوانب منتلوة وانعراس مبا ر على نم

جرا  المزيد من و االجتماعية الت  تست دف االسرة و المدرسة ب أن ظاهرة و سلوك التنمر ،  ا 
 اسدوار ب رل أعمق .و الدراسات عن الم اررين ف  التنمر لو م االسباب 


