
 سلوكمجلـة  051 -48ص ، (1509) 50: العـــدد/ 50المجلد
 

84 

 

 لدى تالميذ المرحلة المتوسطة بوالية سعيدة التعلم المدرسي وعالقته بصعوبات التنمر
 

School Bullying And Its Relationship With Learning Difficulties To 

The Students Of The Intermediate Stage 
   

 1أ.كورات كريمة، 0 د.مصطفاي بوعناني

 mostefai20@yahoo.fr  سعيدة،-الدكتور موالي الطاهر جامعة 0
  kourakt@yahoo.fr سعيدة،-جامعة الدكتور موالي الطاهر 1

  05/50/1591تاريخ النشر:      18/50/1591تاريخ القبول:     91/50/1598تاريخ االستالم: 
 

 الملخص:
هدف البحث إىل التعرف على  العالقة بني التنمر املدرسي    ععوبا  التعل  لد  تالمي  مرللة التعلي  املتوس       

تكونت عينة الدراسيية بعد ال رو   التحليل   الوعيي   املنهج البالثان اسييتمدم الدراسيية هدف  لتحقيقبوالية سييعيدة ، 
 لتحقيق   مسيييتويا  سراسيييية ، ا امتياره  بطريقة ق يييدية ،  تلمي ة يتووعون على أربع  ا( تلمي 06التشيييمين م   

مقياي تقدير  اسيييييتمدم البالثان ا س ا  ا تية:  مقياي تشيييييمين عيييييعوبا  التعل  ل تح  ال يا ، الدراسييييية أهداف
م  إعداس البالثان( ليث توعيلت الدراسة على  اسيتبيان السيلوا التنمري املشيكال  السيلوكية ل  ي عيعوبا  التعل ،

يف لني أظهر   أن التنمر املدرسيييييييي  ينتشيييييييير بدرجة عالية بني  تالمي  مرللة التعلي  املتوسيييييييي    ي عييييييييعوبا  التعل ،
الدراسييية إىل  جوس قر ا  ا  ساللة إل ييياأية يف أليييكال التنمر لد  تالمي    ي عيييعوبا  التعل  يف املرللة املتوسيييطة 

كما توجد عالقة ارتباطية موجبة  بني التنمر  املدرسييييييييييي     عيييييييييييعوبا  التعل     متي ر انجن  ل يييييييييييا  ال كور،تع   إىل
 تالمي  مرللة املتوسطة   ي ععوبا  التعل . 

 تالميذ المرحلة المتوسطة ،صعوبات التعلم ،المدرسي التنمر :مفتاحية كلمات 
Abstract 
   The current study was to identify the relation between the behavior of bullying 

and the difficulties of learning among the students of the intermediate stage in To 

achieve the objective of the study, the researchers used the analytical descriptive 

method. The sample consisted of (60) students and students distributed on four 

levels of study, The study used the following results: 

- School bullying is prevalent among middle school students with 

learning disabilities to a high degree ; -There are statistically significant 

differences in the forms of bullying among students with learning 

difficulties in the middle stage attributed to the gender variable in favor of 

males ; -There is a positive correlation between bullying school and 

learning difficulties.  
Keywords: School bullying - learning difficulties - pupils of the intermediate stage  
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 مقدمة:-1
بدأ البحث ا كاسمي   املتعمق  يف جمال عييييييعوبا  التعل   بعد إقرار م هومه  ال ي أسيييييي  له ك را عام   

بتمان ، تنا ل قيه   ل مرة م ييييييييطل  عييييييييعوبا  التعل  ،  لدس مو ييييييييوعه،  يف مقال نشيييييييير  مع  3601
 م ييياأ يييه   امل ليييرا   السيييلوكية  ل تة   ي عيييعوبا  التعل   ليسيييهش التعرف عليها   تشيييمي يييها،    
تعيييدس   التعيييياريت  تنوعييييت بعييييد  لييييهل،   لعييييش أ ييييش تعريت كيييا كييييان م  طرف  انجمعيييية ا مريكييييية  

  ينن على" أن ععوبا  التعل  ه   لالة م منة  ا  منشأ ع يب ت ثر  3689ل يعوبا  التعل   سينة 
يف النمو أ  تكامش  أ  اسيييييييتمدام  املهارا   الل ريية   ظ ر الل ريية ،   تريهر عيييييييعوبا  التعل  ك يييييييعوبة 
 ا ييييييييحة  لد  أقراس  يتمتعون  بدرجا  عالية أ  متوسييييييييطة  م  ال كا  ،  أجه ة لسييييييييية         لركية  

،   تتواقر  لديه  قرص  التعل  املناسيييييييييييييبة ،   ذتلت   وثار ه   ال يييييييييييييعوبا   على تقدير  ال رس  طبيعية 
ل اته    على نشاطاته  الرتبوية   املهنية    االجتماعية    نشاطا  احلياة  الطبيعية بامتالف سرجة لدة  

 (16، ص2632  انجوالدة ،"تلهل ال عوبا 
 ال ال عيييييعوبا  التعل    فدس ال تة الي تنتم  إىل ه ا اجال    الي   ه ا التعريت يعط   الشييييمولية ج
 الت اعش االجتماع     نشيياا احلياة العامة  بيد أهنا تشييمش كش ا قراس، تقت يير على التالمي  املتمدرسييني،

، كما أن عيييعوبا  التعل  ه  ماعييية  ليسيييت مشيييرتكة عند كش ا قراس،   قتة   ي عيييعوبا   التعل  قتة  
 لسب اإلل اأيا   قران،  اإلمهال   النب   م  جانب ا   ظ ر متجانسية  ،  أكثر تعر يا  لعدم القبول

 ق اس عييييييييد م  قتيييييية   ي عييييييييييييييعوبييييييا  التعل  منبو  ن اجتمييييييياعيييييييا %16إىل %26أن هنييييييياا م  
حلركة ا(، يت رقون  بطريقة تث ر املشكال   حبيث يت  ون  بعدم االنتبا  ،  قرا 96،ص2632انجوالدة،

كمييا أهن  ق قون  ظييالبييا يف بنييا  عالقييا  اجتميياعييية   ،  عييدم القييابلييية   للتكيت   التعييامييش مع ا قران،
سليمة ،  يريهر ن ألكاال خمتل ة م   السلوا العد اين    االندقاعية    التهور ،   ه ا ما أكدته  العديد 

 ( 3669يتين  ( ،   سراسة   2632م   الدراسة م  بينها سراسة بش ر جاري  
كشييييكش م  ألييييكال   التنمر املدرسيييي  ال ي يعتر  أمطرها مشييييكلةأه    املشييييكال  السييييلوكية   لعش م 
اجتماعية.   ن سية أ ل ريية أ  جسدية أ  كان ب ورة ا مري  سوا  ال رس جتا ع   العد اين ي درالسلوا 
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 الي لهاملشييييكال  ا ط رة   املدرسيييي  م( أن التنمر 2636  إســـماعي  ال ييييدس هالةأليييار  يف ه ا   قد
سييييلوا كما أن   هااملدرسييييية بأكملالبيتة   الضييييحية(،  ك ا على  املتنمر عليهبال عش  على القاأ وثار سييييلبية 

 لاأع يف خمتلت س ل العامل. التنمر
   الدراسة:إشكالية -2

( أن قتييية   ي عييييييييييييييعوبيييا  التعل   تتمي   بيييالتقيييدير املنم    للييي ا ، 3666  ير   قرينهيييام    ب رال
 اإللبييياا    ظ رهيييا م  العواأق  الي تعرتا  او املهيييارا  االجتمييياعيييية ،كميييا تتعرا إىل معيييانييياة م   

( أنه إسيييا ة يف اسيييتمدام القوة  2662مشيييكال  سيييلوكية  مثش التنمر  ،ال ي يعرقه  لسييي  عبد العريي   
ي  يف املدرسييييييية ،  فدم ب ييييييي ة مسيييييييتمرة   متكررة  ،  تقر اإلل ييييييياأيا  العاملية كورقو  س الرا بني تالم

م  التالمي   سيييييييوا  يف    %16-26 بما يقر (لييييييييو  ظاهرة التنمر يف املداري ،حبيث يعاين  2636 
 املداري  االبتداأية أ  املتوسطة  أ  الثانوية  م  التنمر مبمتلت ألكاله .

ا ليييييييدسهيييييييلييييييييث  عييييييييييييييعوبيييييييا  التعل ذتلت كث را ع  قتييييييية   ي  مر ن خب يييييييييييييييييييياأن ال يتمي  املتن 
تقدير البا م ،    ،  االندقاعية،  العد انية،  عدم الشييعورالنشييياا ال اأد ( يفRIGBY  3661رجييباي

 طرح التساؤال   منه اععوبا  التعل   املتنمر ن  قتة   ييشيرتا قيها  لل ا   كلها م ياأناملنم   
 التالية:

 مرللة التعلي  املتوس    ي ععوبا  التعل ؟ بني تالمي  ا كثر ليوعا ألكال التنمرما -3

هش توجد قر ا  ا  ساللة إل يييياأية بني التالمي  املتنمري    ي عييييعوبا  التعل  يف املرللة املتوسيييييطة -2
 تع   إىل متي ر انجن ؟ 

توسييييييييطة   ي مرللة امل   التعل  تالمي التنمر املدرسيييييييي   عيييييييعوبا موجبة بنيهش توجد عالقة ارتباطية -1
   التعل ؟ععوبا  
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 فرضيات الدراسة: -

 مرللة التعلي  املتوس    ي ععوبا  التعل  بدرجة عالية. بني تالمي ينتشر التنمر املدرس  -3

قر ا  ا  ساللة إل يياأية بني التالمي  املتنمري    ي عييعوبا  التعل  يف املرللة املتوسييطة تع    توجد-2
 إىل متي ر انجن . 

طة   ي مرللة املتوسيييييييييييييي التنمر املدرسييييييييييييي   عيييييييييييييعوبا  التعل  تالمي  موجبة بنيعالقة ارتباطية  توجد-1
 ععوبا  التعل . 

 الدراسة:أهداف -3
لتعل  يف املرللة ا عند تالمي    ي عييييعوبا   عييييعوبا  التعل التعرف على العالقة بني التنمر املدرسييي   -

 املتوسطة.
ل  يف املرللة التع تالمي    ي عييعوبا ليييوعا بني أ سيياا  ألييكال التنمر املدرسيي  ا كثرالتعرف على  -

 املتوسطة.
التعل   ا تالمي    ي عييعوبكثر ليييوعا يف أ سيياا ا  املدرسيي  ألييكال التنمربني  على ال ر االتعرف  -

 املتوسطة.يف املرللة 
 :الدراسةأهمية -4
تكم  أمهية ه   الدراسييية يف أنه تعط  أرقاما إل ييياأية ع  ظاهرة التنمر املدرسييي  عند   ي عيييعوبا   -

اهرة تربوية ريل تويل اهتماماباإل ييييييييييياقة إىل أهنا  ال تة،ه    لييييييييييييوعا عندتبني إليييييييييييكاله ا كثر  التعل ، كما
 مما كا م  نتاأج سلبية على كش عناعر العملية الرتبوية  مط رة،

ع عليه ما اطل يف لد س  احمللية ماعيييييييةعامة  الدراسيييييييا  العربيةيف  الدراسييييييية باحلداثةيتسييييييي  مو يييييييو    -
 بني متي ري .كما أنه ي ت العالقة   البالثان،

 التالمي .أ ساا   انتشار  بنياملدرس   خبطورة التنمرالتحسي    -
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 الدراسة:مصطلحات -2
 المدرسي:التنمر  :2-3

(  التنمر على أهنا  سييييلوا عد اين  متكرر م  أجش إحلاا  الضييييرر عمدا  بشييييمن 2633عرف برا ان  
قرسا أ  أكثر بشكش  (عبارة ع  اإلسا ة  الي يواجهها3669يف لني عرقه هوقر   أمر جسيديا أ  عقليا،

متكرر حنو قرس أمر سييييييييييييييوا  كييييانييييت  اإلسييييييييييييييييا ة جسييييييييييييييمييييية  أ  ن سييييييييييييييييييية  لييييييييييييييطييب قيييياطميييية ال هرا  
(، ميك  تعري ييه إجراأيييا على أنييه سييييييييييييييلوا فييدثييه التلمييي  أ  جمموعيية م  التالمييي  إلحليياا 39،ص2636،

يا أ  اجتماعيا           ن سييييي  يرتتب ع  وثار سييييلبية جسييييميا أ   ل رييا أ  ظ ر ل رييا، ومر سييييوا الضييييرر بالتلمي  
   يتحدس ع  الطريق الدرجا  الي ف ش عليها التلمي  يف مقياي  التنمر املدرس .

 التعلم: تصعوبا :2-2
أ  أكثر يف اجال  يف  الدة  التح يييل التلمي   مسييتوا  إل يياأيا بني قدرا   التباعد الدال ه  الت ا تا 

االسيييتدالل    التهج ،االسيييتيعاب القراأ  أ   الكتابة، أ  احلسييياب، أ ا كاسمي  ال ي يتمثش يف القرا ة أ  
مالل الدرجا  الي ف يييش عليها التلمي  يف املقياي التقديري لتشيييمين ال يييعوبا    حتدس م  احلسيييا ،
 التعل .

  المتوسطة:المرحلة  :2-1
سيييييييية قيها أربع الثانوي مدة الدرا  مرللة التعلي تتوسيييييييي  مرللة التعلي  االبتداأ     مرالش التعلي ،مرللة م

 .سنة 30  31التالمي  ما بني س   ش(، تستقبBEM( سنوا  تتوج بشهاسة التعلي  املتوس   9 
 النظري للدراسة:اإلطار  ثانيا:

سيييييييلوكه  على  ت ثرا كر يف لياة الط ش    أن املدرسييييييية حتتش انج  ير  سيييييييامر  يش  :التنمرتعريف -1
( .قاملدرسيية بيتة  ي يياسف قيها  التلمي  30،ص 2632.  عبد الال ي سييعدية، احليايت  مسييار  الدراسيي 

الكث ر م  املشيكال    ال عوبا  املمتل ة م  بينها  التنمر ، ال ي ظهر   برو كرياهرة مط رة من  بداية 
 طل    أ ل م  استعمش امل ال علكة،  منها  املشاظبة ، االستقوا   السبعينا   ،  يعرف بعدة م لحا 

االهتمام هب    الرياهرة  (،  بدأOLWEUS 3621  ل ت االنتبا  إليه هو البالث النر جي  ألولي  
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الي ت اقمت بشييييييييكش كب ر يف امل سييييييييسييييييييا   املدرسييييييييية  التنمر م ييييييييطل  مشييييييييتق م  م ييييييييطل  الالتيين 
incivilites civilite   تعين نقن  التحضييييير مبعك سيييييلوا ال فرتم النريام العام  القواعد  سييييينتيا  ،

  (26،ص 2639بوسر ،

التنمر هو كيييش سييييييييييييييلوا  م  ليييييييييييييييأنيييه أن  يلحق ا    بيييالي ر على املسييييييييييييييتو  املييياسي   املعنويو يعرقيييه 
(cragi .2000) ية  ،  حبأنه لييكش م  ألييكال العد ان ، ال يوجد قيه تواون للقو  بني املتنمر   الضيي

ساأمييييا مييييايكون املتنمر أقو  م  املتنمر عليييييه ،   قييييد يكون ل رييييييا أ  بييييدنيييييا أ  ن سيييييييييييييييييييا .أمييييا بييييارتون 
Barton(2006)  قيحدس  ثالثة معاي ر لسلوا التنمر: املعيار ا  ل  عد ان عام ، متعمد ،  قد يكون

ييييار متكرر يف ميييدة ومنيييية  ،أميييا املع مييياسييييا أ  ل ريييييا أ  الكرت نييييا أ  بيييدنييييا ، املعييييار الثييياين : التنمر يكون
 (369،ص2669الثالث  :فدم امتالال  باليا يف العالقا   الشم ية . برتون،

 أشكال التنمر:-2
 كااليت: Prevent( 2662   لدسها برقينالتنمر  تتعدس ألكال

ون  تكاإليقا  أر يييييييييا  الرق ، أ القرص، أ    ال ييييييييي ع، أ  يف الضيييييييييرب : يتمريهرالتنمر الجســـــــدي .أ
لقيام ا الضييييييحية  إجبار  على أس ا  إلي ا  يسييييييتعمش املتنمرمبالييييييرة مع الضييييييحية، كما قد  االلتكاكا 

 اليالب خمجلة. معينة يف  بسلوكيا
 ، الشيييييييييتاأ   اللع   التهديد،  التعنيت  نشييييييييير اإللييييييييياعا ، :  يتمريهر يف الوليييييييييايةالتنمر اللفظي .ب

 الأقة  التمويت.  تسميا  ظ ر ، املمجلة  استعمال اللية املسيتة  الكلما  الب يتة،
  ألييييييييييا   أم سيييييييييرقة املمتلكا  الكتب،إتالف  املالب ، :  تتضيييييييييم    يقالممتلكاتالتنمر على ج. 

 ترتب  كش ا لكال مع بعضها البع . عنوة  قدا مري  
مثش  لتلمي الن سيي   العاط   لت  ي انجانب  السييلوكيا  اليألييكال  :  يتضييم  كشالتنمر االنفعاليح. 

   االست  او.،  املضايقة،  التجاهش  اإلوعاج باكم  اجموعة،  التمويت،الع ل ع  
 تهديد اإلليييييارا  للاإلميا ا   جنسيييييية،  انجهر هبا معاسيييييتمدام كلما    يت  قيها :الجنســــيالتنمر خ. 

 باملمارسة.
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 احملايد، التنمرب نرتنت يسمىالتطور التكنولوج   ماعية اال ه ا التنمر جا  نتيجة  التنمر االلكتروني:د. 
واعي ا  مسيتة، م الكرت نية  كلها حتمش عأ  مواقعيور ن يية  امييال  يفق ي رة أ   ليكش رسياأش يأيت يف 
 . خمجلة

 إىل: سلوا التنمر التنمر: يصنف عناصر عملية. 3
أن املتنمري   مييلون إىل السييييطرة على ا مري ،  (Wong, 2009,p 98)   نجأليييار   :لمتنمرا  .أ

راس ، كما يقوم ا ق  اسييييييتعمال القوة،  اليضييييييب،  االنتقام،  عدم االنضييييييباا،  يريهر ن أقعاال   سييييييواسييييييية
  حما لة  االسييييييييييييتيال  على ممتلكاأ  .  ي كد  أبو ظ ال    التالمي ( بالسيييييييييييييطرة   اكيمنة  على ا مري ،

   م رل  أن معري  املتنمري  م  طلبة املداري   م  كال انجنسيييييييييني  ،  يتمي  ن ( نقال ع  كارين2666 
يريهر ن  ان،   العدبامل اج احلار ،  االندقا   عدم القدرة على حتمش اإللباا.  لديه  اجتاها  إجيابية حنو 

ك   ( أن2668حمبته  إىل املدرسييييية كما بينت سراسيييييية جراسا    يكشييييي ون عدم  يييييعي ا،اجناوا مدرسييييييا 
  االنتبا .يف   يعانون مشكال  منم  .تقدير  ا  

إىل أن  (Michele, et al., 2004, 315)ميشيييش  ومر نألييار (: المتنمر عليه ) الضــحية .ب
 ان عاالأ  أ    ب يفالضيحايا ال يسيتطيعون ياية أن سه ،  ناسرا  ما يداقعون عنها،  يعانون م  ععوبة 

ال ي   يقع عليه  ال عش   يتمي  ن بعدم  القدرة على الدقا  ع  أن سييه     ،  ه  ا قراس عليها السيييطرة
  بني ألوي  نوعني م  الضيحايا : الضحايا السلبيون  ال ي   يكونون عر ية العتدا    سيلب املمتلكا ،

  الثاين   النو   العد اين املتنمر يع و ن سلوا كما ه  ساأما قلقني ،  ظ ر أمينني ،  نريراأ  ل  اأ  سلبية
جة  تولد م ع  بسييييييييييلوكيايقومون    احلركةأ  كث ري   ه  الضييييييييييحايا  االسييييييييييت  اويون إما يكونوا عد انيني،

 السلبية   الرق  م  أقراهن  ،  تكون ك  اجتاها  سلبية حنو العنت.

الضييحايا  ن ع  املداقعو  التنمر،  املع و ن لسييلوا ه : املت رجونجمموعا    تضيي  ثالثة :المتفرجون . 
 الراقضون.أي 
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  :المدرسي أسباب التنمر.  9
 أسيباب التنمر املدرسي  يف Batsche & Knoff, 1994, 166) كش م  باتشيى  كنوف ف ير   

 مها:عاملني أساسني 
   حبيث ير  أن التالمي  ال ي  يتعر ييييييييييييون إىل اعتدا ا  بدنية  املناخ املدرسيييييييييييي املعاملة ا سييييييييييييرية للتلمي   

، ليث املن ل يف يييييحايا   االسيييييتقوا ، قه  سيييييلوا التنمرينمو عنده   ما ا سيييييرة ظالبام   سييييييتة معاملة 
مع ا بنا ،  البدينينحدر ن م  بيو  هبا وبا   أمها  ي ضيييلون اسيييتمدام ا سييياليب التسيييلطية،  العقاب 

 .(2668  سراسة جراسا أكدته  ك   ه ا ما أليانا  يكونون عد انيني  راقضني 
ا إسارة املدرسيييييية  أقراسها لسييييييلو  متجاهشقيريهر  ،سييييييلواال م  ه ا النو  املناخ املدرسيييييي  يف تع ي  أما س ر
إمهاال ، باملقارنة سييييلبية،   الراجعة التي ية  تكون قيه اليشييييجع على إي ا   مضييييايقة ا مري . حبيث  التنمر،
  ييييييييييابطة للسييييييييييلوا بني ا لييييييييييماص كوه   يضييييييييييع معاي ر، يشييييييييييجع على االلرتام ياإلجيا  ال باملناخ 
 (Cohn & Canter, 2003) كانرت

   :التنمر حجم الظاهرة. 2
شييييييي ر تأن التنمر ظاهرة منتشيييييييرة بشيييييييكش كب ر يف  املداري حبيث    PREVENT(2662برقين  ير  

،  أن معدال   حايا %32-36املداري يرتا ح م   التنمر يفاإلل اأيا  الد لية إىل أن معدل انتشار 
الواليا      ق ، قهناا تلمي  م  كش  سبعة تالمي  هو متنمر أ  متنمر عليه ،ذتلت م  بلد  مر التنمر 

م   يع ا ط ال  يف العامل ،   ينتشييييييييييييير مبمتلت   % 36/32 هما نسييييييييييييبتاملتحدة ا مريكية  يتعرا 
املداري  يف %31 املداري االبتداأية،  يف %22ابان يبلغ معدل الضيييييييييييييحايا أليييييييييييييكاله  يف لني يف  الي

 وايللمداري إجنلرتا إىل  يفبني طالب امليداري الثانوية، بينما يبلغ معدل الضييييييييييييييحايا  %0املتوسييييييييييييييطية،  
  نريرا  لنقن الدراسا   البحوم ع  (،32،ص2631قرلان القضاة ،، موسيى ال يبحيني تقريبا   26%

 لارة إليها . سقيقة ميك  اإلاملداري العربية، قإنه ال توجد إل اأيا   يف التنمر 
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 السابقة:الدراسات -ثالثا
لدراسييا  اب يي ة ماعيية، لك  قليلة ه    التنمر املدرسيي مو ييو  التنمر  السييابقة لولتعدس  سراسييا   

( 2662 كد  أبوسيار،  يمسعد  التعل  ليث ير املدرسي  عند تالمي    ي ععوبا   تنا لت التنمر الي
س   ي عيييييييييييعوبا  التعل  ماعييييييييييية يف البال  املراهقني م عند ا ط ال  تتنا ل التنمرالي  ندرة الدراسيييييييييييا 

  ه :تنا لت التنمر املدرس  عند   ي ععوبا  التعل   الدراسا  الي م  بنيالعربية.   
  بالعاسيني م ا اعيييييية مقارنةعند ا ط ال   ي االلتياجا   بعنوان التنمر (:1994دراســـــة ويتني ) .1

أن ا ط ال   ي االلتياجا  ا اعييييييييية أكثر عر ييييييييية للتنمر م   الدراسييييييييية كشييييييييي ت  العمرية،ن   ال تة 
تم يت م  ال املدرسييييييية يف أن تدمشالدراسييييييية   أكد  نتاأج بينهما.كب ر    كان ال ارا العاسيني،ا ط ال 

 (332ص، 2632مسعد أبو الديار ، اجيا . لدة التنمر كان تأث ر 

 ج ألوي :برنام التنمر يف املداري  قق ر سييلوكيا : بعنوان تقيي  انتشييا(2002دراســة ألويد دان )  .2
  الضحايا.املتنمري   االستق ا  لول

 إىل:النتاأج  عشرة  مل ت 32  33بني  أعماره  ما ، طالبة.طالبا 2666تكونت العينة م   .1
 بني ال كور يف ال ر ا الوا ييييحة، باإل يييياقة إىل سييييلوكيا  التنمرانتشييييار  إل يييياأيا يف جوس قر ا سالة  .9

 (111، ص2012مسعد أبوديار، التنمر. سلوا   اإلنام يف

: بعنوان العالقة بني مشييييييييكال  الضييييييييحايا املتنمري          kankiainin(  2002دراســـــــة كوكياني  ) .2
  ال كا   االجتماع     عييييعوبا  التعل     م هوم ال ا  ، تكونت العينة  م  جمموعة م  طلبة  ترتا ح 

طالبة  ،أقرو  ه    الدراسيية النتاأج التالية :  02طالبا    26لغ عدسه    ب  32-33بني  أعماره  ما
أن التنمر  ينتشييييييييير عند   ي عيييييييييعوبا  التعل   يف لني ال عالقة باالعتدا  ب يييييييييعوبا  التعل   ،كما أن  

 (330،ص2632االجتماع .  مسعد أبو  الديار ،الضحايا يتمي  ن باخن اا يف تقدير ال ا    ال كا  

  حور  الدراسة لول استق ا  ع   حايا التنمر م   CARLSON(2662كارلسون  سراسية   .0
يني   طبقت  مقارنتها بالعاس   ي عيييييييييعوبا  التعل   يف قرتة املراهقة  املبكرة ،   ك ا سيييييييييلوكيا  التنمر   

 (  ا اعة بالتنمر .3660استمارة  ألوي   
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 ل  يفالتع  ي عييييييعوبا   ب العاسيني  الطال إل يييييياأيا بني  كشييييي ت الدراسيييييية ع   جوس قر ا سالة  .2
 مدامش سقاعية ملنعر تواق ه ال  عدميف اجتا    ي ععوبا  التعل  ك  أقر  التقارير ال اتية للتنمرمسيتويا  
  (336ص ،2632 مسعد أبو الديار، ةالدراس التنمر يف

عنواهنا  التنمر عند   ي ععوبا  التعل   مقارنة   LUCIOANO( 2002دراسة  لوتشيانو ) .8
  أظهر  النتيياأج  أن   ي عييييييييييييييعوبييا  التعل   أبليوا ع  اإلسييييييييييييييا ا   بييأقراهن  اليي ي   ال يعييانون منهييا،

  االعتدا ا  الي  تعر ييييوا كا  يف التقارير ال اتية  عك  أقراهن  العاسيني مم  ال يعانون عييييعوبا  التعل  .
 ( 111، ص2012،مسعد أبو الديار 

 نمري السلوا التالتعل   التعرف على عيعوبا  الدراسية إىلهدقت ه    (:2001دراسـة مكنمارا ) .6
ارت ا  ن نسييييييييييبة أ أسيييييييييي ر  النتاأجالعاسي    قرا احلركة  املراهقنينقن االنتبا   املراهقتني مقارنة   يعند 
 .( قرا احلركةا  االنتب التعل   نقنالتنمر م    ي عيييعوبا    ارت ا   يييحاياعند املراهقني العاسي   التنمر

  (326، ص2632 مسعد أبو الديار،

و  ه أااا التنمر ا  م هدقت سراسيييييته إىل التعرف على  :YOUNG( 2001دراســــة يون  ) .36
 الدراسة على أنه هناا لد م تنمر جنس  بني طالب التعل ،  أس ر   ي ععوبا   التنمر انجنس  عند

النكت    السيييييلوكيا  الشيييييتاأ  التنمر   لتيف مقياي  يييييحايا   ال كور متسييييا ي أن اإلنام  ب كما طال
 . التحرش انجنس  انجنسية

   هل  ك ل، حتديد ا لييييكال املمتل ة للتنمر املدرسيييي   هدقت إىل (:2010) دراســـة هالة اســـماعي  .33
ش عليها أنه النتاأج احمل يييييييييييييي  م  أه ذ يت م  لدة التنمر  عالج  بالقرا ة يف قعالية برنامجالتحقق م  

لعالج مباليييييييرة( ا  بعدالقياي البعدي  التجريبية يفسرجا  أط ال اجموعة  إل ييييييياأيا بنيهناا قر ا سالة 
 (323ص، 2632 أبو الديار، .(ألهر م  انتها  الرنامج 60 القياي التتبع   بعد 

  بني قتة   ي ععوبا  التعل ، كما أهن  أكثر عر ة له انتشار سلوا التنمري سبق يتبنيم  مالل ما 
الضيييييحايا م    ي عيييييعوبا  التعل  مع  جوس قر ا سالة إل ييييياأيا بني قتة   ي عيييييعوبا   ارت ا  نسيييييبة 

 التعل .   ي ععوبا    العاسيني ل ا التعل  
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ظياب الدراسا   .املتنمري   انجنس  بنيإىل انتشار التنمر الل ري   اإلنام باإل اقةال كور أكثر تنمرا م   
 ل تة   ي ععوبا  التعل . الرياهرة ماعةه    العربية لول

 إجراءات الدراسة: رابعا:

 المنهجية:اإلجراءات  .1
أمر   هةجهة  م  ج املدرسييييي   عيييييعوبا  التعل  م بني التنمر  على العالقةأدف الدراسييييية إىل التعرف 
   قر ا سالة إل اأيا بني ه   ا لكال تع  هش هناا ليوعا املدرس  ا كثرالتعرف على ألكال التنمر 

 .متي ر انجن إىل 
قاأمة بني العالقة ال الرياهرة  التعرف على الوعييييييي   لتق ييييييي اعتمد البالثا  املنهج  الدراســــــة:منهج  .2

 . ععوبا  التعل املدرس   متي ري  مها التنمر
 الدراسة:مجتمع  .3

مين التعل  ال ي  ا تشييمي ييه  باسييتمدام حمكا  تشيييتمثش جمتمع الدراسيية يف التالمي    ي عييعوبا  
 مرللة التعلي  املتوس    املتمدرسون يفالتالمي    ي ععوبا  التعل ، 

  :عينة الدراسة .4
تووعون على  تلمي ا   تلمي ة،ي (100)تكونت عينة الدراسيييييييييييية قبش عمليي ال رو   التشييييييييييييمين م  

هن  م  أ ال ي  ا تشيييمي يييه  م  طرف املدرسيييني علىأقسيييام السييينوا  ا ربعة  يف املرللة املتوسيييطة،   
،  بعد حي الزيات(فتعلى املقياي التقديري التشييمي يي   ل ييعوبا  التعل     ي عييعوبا  التعل  بنا  

 تلمي ة. تووعت  ( تلمي 06القيام بعملية ال رو   التشيييييييييييمين  قراس العينة تكونت العينة النهاأية م   
 (3لسب انجد ل رق   
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 والمستوى( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجند 1جدول قم )
 المجموع % إناث % ذكور 

 32 %26.26 32 %26.93 62 متوسط 1السنة 
 39 %23,91 36 %28.22 69 متوسط 2السنة 
 32 %20.98 31 %21.22 69 متوسط 3السنة 
 32 %00.02 68 %11.11 69 متوسط 4السنة 

 06 %23.02 91 %28.11 32 المجموع
 

 ا(، أم%23.02نسيتنتج م  مالل انجد ل السيابق أن أظلب عينة الدراسة م  اإلنام إ  بليت النسبة  
 .(%23.02  النسبة ال كور قبليت

 البالثان يف الدراسة ا س ا  التالية: ماستمد الدراسة:أدوات -
 لتعل  م اعييييييعوبا   املقياي لتشييييييمينعييييييم   مقياس تشـــــخيص صـــــعوبات التعلم لفتحي الزيات: –

( 6.63لمقياي بي ل الثبا بلغ معامش  البالثني ليثطرف العديد م   انج اأرية م البيتة   طبق يف طرف،
،  ال يييييييييدا للمقياي البالثان مانعا م  إعاسة لسييييييييياب قيمة الثبا   مل جيد( 6.62   معامش ال يييييييييدا

 (6.69   معامش ال دا (6.86التج أة الن  ية  معامش الثبا  ع  طريق   كانت قيمة
امل، سيييييييإعداس حمموس عوا اهلل  مقياس تقدير المشــــــكالت الســــــلوكية لذوي صــــــعوبات التعلم:-3.3

ه ا املقياي إىل التعرف على بع  املشييييييكال  السييييييلوكية الشيييييياأعة الي تواجه  ف، يهد3666س أيدعوا
عوبا  التعل  ع  ني ية ل  ي عيييأساة ت ييي  يعتر املقياي  يتمي  ن هبا ع  العاسيني،   ي عيييعوبا  التعل ،

 .الدراس نريراأه  العاسيني يف ال  ش 

بعاس  كانت قي  معامال  الثبا    ثبا  املقياي ع  طريق التج أة الن يييييييييييييي ية، البيالثان حبسيييييييييييييياب قيام 
(، ه  قي  سالييية إل ييييييييييييييياأييييا عنيييد مسييييييييييييييتو  0.936(   0.589ترتا ح بني  ،املقيييياي  املقيييياي ككيييش

، أما ال يييييييييدا قت  لسيييييييييابه بطريقة االتسييييييييياا الدامل  ليث ا لسييييييييياب قي  معامال   (0.01)ساللة
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  بني القي  ترا لييت  جممو  سرجييا  املقييياي ككييش، االرتبيياا بني سرجييا  كييش بعييد م  أبعيياس املقييياي،
 (0.01 الداللة  (   يعها سالة عند مستو 0.914 (   0.882 
 ي  اسييييييييتبيان للسييييييييلوا التنمري بالرجو  إىل عدس م قام البالثان بت ييييييييم: اســــــتبيان الســــــلوك التنمري-

( ،   سراسييييية عل  ال يييييبحني   مسيييييعوس القضييييياة 2633الدراسيييييا  السيييييابقة سراسييييية مسيييييعد أبو الديار  
لتالمي  املرللة  عييييييممت  االسييييييتمارة لوعييييييت السييييييلوا التنمري ( ، 2636(، هالة  إمساعيش  2631 

 36مووعة على ألكال التنمر   املتمثلة يف  التنمر البدين ( ققرة 96املتوسطة يف نسمتها ا  لية  مكونة  
ليكارت ( قق سييييييييييييل  36(،التنمر على املمتلكا ،  36(، التنمر انجنسيييييييييييي  36ققرا (، التنمر الل ري  

لثبا   ساة حبسيياب ا أبدا(، ا التأكد م  ا  يياأن السيييكومرتية ساأما، ظالبا، أليانا،  ناسرا، الخماســي
،  أعيييد هيي ا التطبيق بعييد   ( تلمييي ا   تلمييي ة16بطريقيية إعيياسة التطبيق،    لييهل على عينيية مكونيية م   

أسييييييييييييييبوعني م  تيياريخ التطبيق ا  ل ،ليييث بليييت قيميية معييامييش االرتبيياا بني التطبيق ا  ل   الثيياين      
(  ه  قيميية مرت عيية ت كييد على ثبييا  Pearsonب رسييييييييييييييون   ( 0.11) بليييت  قيميية معييامييش االرتبيياا 

االسييتبيان .أما ال ييدا قت  لسييابه م  مالل اسييتمراج سالال  ال ييدا ال ايت لالسييتبيان  حبسيياب انج ر 
  ه   قيمة ت كد  تع االسييييييييييييييتبيان  بدرجة  (، 0.90) ملعامش الثبا    ال ي بليت قيمته  (√)الرتبيع  

 سة احلالية.عالية م  ال دا، مما يسم  بتطبيقه يف الدرا
 (2ا ت حي  االستبيان  م  قي  املتوسطا  املبينة يف انجد ل رق    ت حي  االستبيان:

 ( يبي  القيم الخاصة بتصحيح االستبيان2جدول رقم )
 االستجابة  الفئة

 أبدا 6.96 -6م  
 ناسرا 6.2-3.96
 أليانا 2.96 - 3.2
 ظالبا 1.96- 2.2
 ساأما 1.2-9.66
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 ا استمدام( كما Spssا اسيتمدام برنامج احل م اإلل اأية للعلوم االجتماعية األدوات اإلحصـايية: -
 ارية، املتوسيييييييطا  احلسيييييييابية  االحنراقا  املعي التكرارا   النسيييييييب املتوية، التالية ا سييييييياليب اإلل ييييييياأية 

 (Cronbach's Alpha)لسيييييييييييييييييييياب الييييثييييبيييييييا  بييييييياسيييييييييييييييييتييييميييييييدام ميييييعييييييياسلييييي الييييي يييييييا كيييير نيييييبيييييييارخ
،امتبيييار  ( للمجموعيييا  (Pearson)  ب رسييييييييييييييون (Spearman-Brown).ميييانرا ن  سييييييييييييييب ر 

 املستقلة  اجموعا  املرتابطة حلساب ساللة ال ر ا.
 :النتايجعرض 

تالمي  مرللة التعلي  املتوسييي    ي عيييعوبا   املدرسييي  لد التنمر  ينتشييير :األولىعرض نتايج الفرضـــية 
 التعل  بدرجة عالية.

العينة على  أقراس الستجابا  املعيارية االحنراقا   احلسابية املتوسيطا لسياب ا  ال ر يية،المتبار عيحة 
 (1هو مبني يف انجد ل رق    االستبيان، كمابنوس ققرا  

 يبي  ترتيب سلوك التنمر لدى ذوي صعوبات التعلم (3جدول رقم )

المتوسط  التكرار الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

 3 3.96 3.61  القدميقوم بضرب ومالأه بالرجش  3
 2 3.96 3.61 ي رخ ب و  عال إلق ا  التالمي  20
 1 3.92 3.88  يتواعده  باإلي ا يهدس التالمي   2

 9 3.92 3.88  وم ها بالقوةالتالمي    إتالف ممتلكا يقوم بتمريب  23
 2 3.93 3.92 يشعر باحلقد م  جناح ا مري  9

 0 3.93 3.92 إرسال رساأش ن ية جنسية باكاتت النقاليتعمد  22
 2 3.38 6.62 مع التالمي  ري تعش ا سباب للتشاج 9

 8 3.38 6.62 ي  ع التالمي  على  جوهه  21
 6 3.23 6.63 يشعر بالسر ر عند إحلاا ا    با مري  2

 36 3.69 6.86 للتالمي   إفا ا  جنسيةيوجه تلميحا   30
 33 3.63 6.80 جنسيا بالتالمي يتحرش  6
 32 3.61 6.83 أقوم ب را سيطريت على ا مري  بالقوة 7

 31 3.21 6.83 فب أن ينتق  م  ا لماص ال ي  ي   نين 16
 39 3.61 6.23 يقاطع التالمي  أثنا  لديثه  25
 32 6.61 6.02 يسرا بع  ا ليا  م  التالمي  12
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 30 3.63 6.22 أمالقيةمي  ا مري  بطريقة ظ ر  24
 32 6.63 6.22 هبا ايته  التالمي  بأمور مل يقومو  8
 38 6.68 6.29 يأم  ممتلكا  ا مري  بالقوة 9

 36 6.63 6.21 يقوم بإعطا  التالمي  ألقاب خم ية ك  10
 26 6.63 6.21 يكتب أمسا  التالمي  على انجدران 26
 23 6.63 6.90 لرتهيبه ي رخ على التالمي  ب و  عال  13
 22 3.63 6.92 يقوم بإلقا  التالمي  أر ا 17
 21 6.62 6.92 سلق  على مسامع الطلبة ق  ا جنسية 18
 29 6.62 6.92 أقوم بالسمرية م  عاألة التالمي  28
 22 6.88 6.93 يقوم بإوعاج التالمي  ا عير سنا مين 14
 20 6.66 6.93 حال جيعش التالمي  يشعون باالرتيا  15
 22 6.68 6.18 يقوم بالولاية ليعاقب التالمي  29
 28 6.10 6.22 ينشر الشاأعا  ع  التالمي  11
 26 6.01 6.22 مينع بع  التالمي  م  املشاركة يف ا نشطة الريا ية 27
 16 6.09 6.30 يقلش م  لأن ا مري  36

 

السييييياأدة لد  التالمي    ي عيييييعوبا  التعل  كانت ( أن مرياهر التنمر 1ياللظ م  مالل انجد ل رق   
  ذريب    إتالف ممتلكا  ا مري التهديد، إق ا  ا مري  ع  طريق ال ييييييييييراخ، أبروها:  ييييييييييرب ال مال ،

مع  اقتعال ا سييييييباب الواهية للتشيييييياجر أديد ال مال  ع  طريق الرسيييييياأش الن ييييييية، احلقد،  أم ها بالقوة،
 إفا ا  جنسيييية للتالمي (،ليث رتبت ترتيبا تناوليا لسيييب سرجة انتشيييارها يفتوجيه تلميحا     ال مال ،

( 3.61أ ساا التالمي    ي ععوبا  التعل ، ليث ترا ح املتوس  احلسا  الستجابا  أقراس العينة بني  
( أمييا مرييياهر التنمر املتمثليية يف: التحرش 3.69(    3.96(،   بيياحنراف معييياري ترا ح بني  6.86   
نسيييييييي  بالتالمي ، الرظبة يف السيييييييييطرة على ا مري  بالقوة، السييييييييرقة   ام  ممتلكا  الي ر بالقوة، توجيه انج

ا  ال مال  على كتابة أمس مقاطعة لديث ا مري ، مل  التالمي  بطريقة ظ ر أمالقية، ألقاب خم ية  للي ر،
( 3.63معياري قدر بني  (   باحنراف 6.21(   6.80انجدران( ترا لت متوسييييييييييطاأا احلسييييييييييابية بني  

كت ن (،يف لني نالت مرياهر التنمر ا مر    املتمثلة يف   ال ييييراخ ب ييييو  عال على ال مال ،6.63  
شاركة منع التالمي  م  م ، نشر اإللعاعا الولاية الكا بة، اإلوعاج، السمرية م  عاألة ال مال ، انجنسية،

 مسيييييييتو  اسين م  ليث انتشيييييييارها بني التالمي     يومالأه  يف ا نشيييييييطة املمتل ة، التقليش م  ليييييييأهن (
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(   6.30(    6.90ليث ترا لت املتوسيييي  احلسييييا  لدرجة االسييييتجابة العينة بني   عييييعوبا  التعل ،
 ( 6.09(    6.63باحنراف معياري ترا ح بني  

الي أظهر     LUCIOANO( 2662يت ق مع عدس م  الدراسييييييا  كدراسيييييية لوتشيييييييانو    ه ا ما
ال اتية قارير الت كا يف  االعتدا ا  الي تعر يييييييييواع  اإلسيييييييييا ا   التعل  أبليوانتاأجها أن   ي عيييييييييعوبا  

 أقراهن  العاسيني مم  ال يعانون ععوبا  التعل  عك 
،   الي أسيي ر  بد رها  على أن  جوس تنمر جنسيي  بني طالب    YOUNG( 2668  سراسيية يونغ  

   النكت  الشتاأ   السلوكيانام   ال كور متسا ي  يف مقياي  حايا التنمر    لت   طالب كما أن اإل
انجنسية   التحرش  انجنس ،  ارت ا   نسبة الضحايا م    ي ععوبا  التعل  ،   جوس قر ا سالة بني قتة 

ام  ن  ي عيييييييييييييعوبا  التعل    العاسيني  ل يييييييييييييا    ي عيييييييييييييعوبا  التعل    أن ال كور أكثر تنمرا م  اإل
 باإل اقة إىل انتشار التنمر الل ري    انجنس   بني املتنمري .

ا  توجد قر ا  ا  ساللة إل يياأية بني التالمي  املتنمري    ي عييعوب الثانية:عرض نتايج الفرضـية  -1
  التعل  يف املرللة املتوسطة تع   إىل متي ر انجن .

ككش،  كما  نة االحنراقا  املعيارية للعيالمتبار ه   ال ر ييييية قام البالثان حبسيييياب املتوسييييطا  احلسييييابية 
نمري  للتحقق م   جوس قر ا بني التالمي  املت ظ ر متسيييييييييييا يتني( لعينتني مسيييييييييييتقلتني tامتبار   اسيييييييييييتمدم

 (.9يف انجد ل رق     النتاأج مبينة ال كور  اإلنام(   ي ععوبا  التعل ، 
 ( للتعرف على داللة الفروق بي  الجنسي  في سلوك التنمرtاختبار ) ( نتايج4جدول رقم )

 

 العداس انجن 
املتوس  
 احلسا 

االحنراف 
 املعياري

( tقيمة  
 احملسوبة

 مستو  
 الداللة

ساللة 
 ال ر ا

 0,169 2,35 32  كور
4,237 ,0106 

سالة 
 0,054 1,28 91 إنام ال اأيا

 

(    االحنراف املعياري 2,35(  أن املتوسيييييييييييي  احلسييييييييييييا  لل كور بلغ  9يتضيييييييييييي  م  انجد ل رق        
  على  (،0,054(   االحنراف املعياري  1,28(،يف لني بلغ املتوس  احلسا  لد  اإلنام  0,169 
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( احملسييييوبة tما يبد  قان املتوسييييطا  احلسييييابية لد  عينة ال كور اكر منها  لد  اإلنام ، بالنرير لقيمة  
( مما يش ر 6.62(، ه  قيمة اعير م  مستو  الداللة  636,6( مبستو  ساللة  2379,الي تقدر بيييييي 

تنن على    بالتايل نقبش بال ر ييييية الي  جوس قر ا ظاهرة بني انجنسييييني م  ليث انتشييييار سييييلوا التنمر،
ماعية   يعوس إىل التنشييييتة االجت  جوس قر ا بني ال كور  اإلنام يف سييييلوا التنمر ل ييييا  ال كور ،    ه ا

 مميا جيعييش ال ت يتريياهر بيالقوة  الرظبيية يف قرا  اتييه أميام انجن  ا مر، يف لني ااملورقولوجييبنيية انجسيييييييييييييي  
اإلنام مطلوب منه  التحل  با سب  السلوا السوي    ه ا يرر نجو  اإلنام إىل التنمر بألكال خمتل ة  

 املبالرة   ظ ر املبالرة .   التحق ر بالعبارا  كبث اإللاعا ،
ند تالمي  ع  عيييييييعوبا  التعل التنمر املدرسييييييي   موجبة بنيهناا عالقة  عرض نتايج الفرضــــــية الثالثة: -

   ي ععوبا  التعل  يف املرللة االبتداأية.
على النتاأج   ال ي أسيييي ر(، Pearsonلسيييياب معامش االرتباا لب رسييييون  ا  المتبار عييييحة ال ر ييييية،
 (.2املبينة يف انجد ل رق   
 وصعوبات التعلمسلوك التنمر  ( بي Pearsonبيرسون ) قيم معام ( يبي  3جدول رقم )

 Pearson) )معام  ارتباط  
 سلوك التنمر

 صعوبات التعلم 0**61.
( 6**16.( قد  بيييييي  Pearson( ان قيمة معامش االرتباا ب رسون  2يتض  م  مالل انجد ل رق   

(  ه ا ما يشييي ر إىل  جوس عالقة ارتباطية موجبة 6.62،   ه  قيمة سالة إل ييياأيا عند مسيييتو  الداللة  
  ذتلت هييييييي   النتييييييياأج مع  سراسيييييييييييييييييييية كوكينوسييييييييييييييو  بيني سييييييييييييييليوا اليتينيمير   عييييييييييييييعيوبيييييييا  اليتعل ،

(،  الي أليييييييييييييييييار  إىل أن الطالب املتنمري   يعه  kokkmos&panayotou2004بييييانتيوتو 
ستو  متدن م  تقدير ال ا  إىل جانب عدم  جوس عالقة  ا  ساللة إل اأية بني التنمر   تدين لديه  م

مكنمارا  ة تت ق مع سراسييييييييييييي التح ييييييييييييييش الدراسييييييييييييي    أن تقدير ال ا  املتدين يتنبأ بالتنمر على ا مري .
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التنمر م   ياا ارت ا   ييييييحع  املراهقني العاسي ،  ارت ا  التنمرنسييييييبة  نتاأجها أنأسيييييي ر   ( الي2668 
 .( قرا احلركةاالنتبا    نقن  ي ععوبا  التعل  

 مناقشة النتايج:-
 ه :ثالثة قر يا  أساسية  اإلجابة ع لا لت الدراسة 

ا ليييييييكال الشييييييياأعة  للسيييييييلوا التنمر بني أ سييييييياا تالمي  املرلة املتوسيييييييطة  م    ي عيييييييعوبا   التعل             
  تبني أن التنمر الل ري   املتمثش يف ال يييييييراخ    التهديد ،   اإلفا ا  انجنسيييييييية ،  التنمر على ممتلكا   

رساأش الن ية  أكثر م  مالل ال لتنمر االلكرت ينال مال   املتمثش يف  االسيتيال  عليها  بالقوة   ذريبها    ا
ليييييوعا  م  ظ ر  م  ا لييييكال التنمر م  جهة   م  جهة أمر  بينت الدراسيييية أن سييييلوا التنمر منتشيييير  
لد  قتة   ي عيييييييييييييعوبا   التعل   يف املرللة املتوسيييييييييييييطة   ه  ال ذتلت على  ال تة العاسية   قد أرجعته 

يف سراسيييتها املعنونة بواقع التنمر يف املداري انج اأرية إىل يف ه ا املرللة  ( 2666البالثة .ليييطييب قاطمة  
يكون قيهيا التلميي  يف مرللية املراهقية   فتياج  قيهيا إىل إثبيا  الي ا    تأكيدها إىل  انجانب س اقع الي رة  

 اجتا  ا قران .
سيييييلوا التنمر ترجع إىل يف ه ا ال ييييدس أن أسييييباب الكامنة  را   (321ص، 2662 ير   أيد رليييييد ،

 العمرية.إىل إلبا  احلاجا  كد  ال تة  التكيت  اكيمنة باإل اقةحما لة 
ا  أن قتة   ي عيييييييعوب اكوهنا أن أظلب نتاأجه  السيييييييابقة يف قد امتل ت ه   الدراسييييييية ع  الدراسيييييييا   

تقوم مبمارسيييية ه ا  الني النتاأج احلالية بينت أن ه   ال تة أيضيييي عليها يفالضييييحية أي متنمر  التعل  تكون
 . ال ا السلوا نريرا لرظبتها يف حتقيق التكيت مع الوس  

أكثر تنمر  هما ك ا أي أليييييكال التنمرقكانت تبحث يف ال را بني انجنسيييييني م  ليث  ال ر يييييية الثانيةأما 
 ةراجع إىل التنشييييييتة االجتماعية باإل يييييياقة إىل القوة انجسييييييدي  لعش ه اقر ا ل ييييييا  ال كور  قكانت هناا

 لل كور.
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عييييعوبا  التعل    سييييلوا التنمر  موجبة بنيالي ن ييييت على أن هناا عالقة ارتباطية   أم را ال ر ييييية الثالثة
ت أن قالدارسيييا  السيييابقة بين السيييلوا،يرجع إىل أن م  يقوم بالتنمر يكون قد كان عر ييية إىل ه ا   سلهل

 با مان.عدم الشعور   تعاين م  الضحية  تطلعاأا  عي ةقتة س ي ععوبا  كانت ساأما 
 التوصيات:-
  رس           الوميمييية على ال  نريرا  ثييار التكتيت م  اليييدراسيييييييييييييييا  يف هيييدا اجييال للوقييياييية م  سييييييييييييييلوا التنمر

  اجتمع.
  العد اين.القيام حبمال  حتسيسية للتم يت م  السلوا 
  ي ععوبا  التعل .  التوجيه  ل تةتكتيت العمش اإلرلاسي   
  م  لدة السيييييلوا العد اين ال ي االجتماعية للتم يت  املدرسييييية  كش امل سيييييسيييييا ت عيش س ر ا سيييييرة 

 يف املدرسة أ  الشار . عامة سوا ينتشر بشكش ب  ة 
  :المراجع العربية-
 ،‘'أسيييييييبابه عالجه كرياهرة،  التعل :، ''التنمر عند قتة   ي عييييييعوبا  (2011)الديار،  مســـــعد، أبو -
  التوويع الوطنية للنشر املكتبةالكويت  ،2ا
ر للنشييييييي م سيييييييسييييييية الورا ا رسن، ،‘' التطبيقالنريرية  املدرسييييييي  بني،'' العنت (2002) أحمد، رشـــــيد-

 . التوويع
 سار انجامعة اإلسيييييييكندرية، ،‘' املدرسييييييي العاأل   سييييييييكولوجية العنت'' (2002)عبد العظيم، حســــــ -

 انجديدة 
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 انج اأر. البالث،
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   التوويعالنشر 
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ال                      عنيييد ا ط ييي (، ''سييييييييييييييلوا التنمر2013)قضــــــــــــاة، فرحـــان  الصـــــــــــبحيي ، محمـــدعلي موســـــــــــى -
 للعلوم ا منيةالعربية  جامعة نايت الرياا، :3ا، ‘عالجه(' م هومه، أسبابه،  املراهقني 

لعلوم ا ا رسنية يفاجلة  ،‘' الدع  االجتماع  االسييتقوا   عالقته بالولدة''( 2009معاوية أبو غزال ) -
  -2-عدس ،2م  الرتبوية،

 بوية.الرت العلوم  ا رسنية يف''االستقوا  لد  املداري ا ساسية''، اجلة  (2001الكريم ) جردات عبد-

        أ ىل  الثانية السييييييييييينة   الن سيييييييييييية للتالمي  املشيييييييييييكال  السيييييييييييلوكية''  (2012ســــــــعدية )عبد الالوي  -
 جامعة تي ي  و  انج اأر، ،املاجست رمكملة لنيش لهاسة  ، أطر لة‘' الثالثة
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