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 : ملخص البحث

تحديد درجة شيوع ظاهرة التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة الثانوية  إلى الحالي بحثهدف ال

هذه الظاهرة من وجهة نظر المرشدين، وتقديم مجموعة  بفي محافظة خان يونس وبيان أسبا

 .مواجهة هذه الظاهرة والحد منهامن المقترحات ل

من الدراسات، وقد تم  لمناسبته لمثل هذا النوعالتحليلي  واستخدم الفريق البحثي المنهج الوصفي

تصميم استبانة وتوزيعها على المرشدين التربويين لجمع المعلومات منهم، وتم تحليل بيانات 

 حصائية والتكرارات.ساليب األألاالستبانة باستخدام ا

 وقد توصلت الدراسة لنتائج أهمها: 

باب وراء انتشارها هو وأن أهم األس ،أن ظاهرة التنمر منتشرة في المدارس الثانوية بدرجة كبيرة

 وأسلوب التنشئة االجتماعية للطالب المتنمر التفكك األسري والمستوى الثقافي لألبوين

للطلبة المتنمرين تدريبي وتأهيلي مواجهة هذه الظاهرة ضرورة إعداد برنامج أما بخصوص سبل 

شراكهم في األنشطة الالصفية والمعلمين  المدرسية إلدارةاالمتابعة المستمرة من ضرورة ، و وا 

 .والقضاء على هذه الظاهرة طالباللتحسين أداء  تربوي واألسرةوالمرشد ال

قد أوصت الدراسة بضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بتعميم برنامج الوساطة الطالبية وتطبيقه و 

شادية على نطاق أوسع في جميع المراحل الدراسية وصواًل للجامعات، وبناء برامج تربوية وار 

 .لمساعدة الطلبة في مواجهة المشكالت السلوكية التي يعيشونها
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 :  البحث مقدمة
السرررلوك العررردواني ميرررر المتررروازن وهرررو يحررردث بصرررورة يعتبرررر التنمرررر المدرسررري شررركاًل مرررن أشررركا  

متكررررة فررري عالقرررات األقررران فررري البيئرررة المدرسررية ويعتمرررد علرررى السرريطرة والرررتحكم واإلذعررران برررين 
ويعرد التنمرر  ،طرفين أحدهما متنمر وهو الذي يقوم باالعتداء واألخر ضحية وهو المعتردى عليره

أو  اجتماعيةورة جسدية أو لفظية أو نفسية أو بما يحمله من عدوان تجاه األخرين سواء كان بص
إلكترونيرررة مرررن المشررركالت التررري يترترررب عليهرررا العديرررد مرررن امثرررار السرررلبية سرررواء علرررى المتنمرررر أو 

 ضحية التنمر أو على البيئة المدرسية.
سررنعمل خررال  هررذا البحررث تسررليى الضرروء علررى مفهرروم التنمررر المدرسرري ومررن أجررل الوقرروف علررى 

والعمررل علرررى الحرررد مرررن هرررذه ة التررري باترررت منتشرررة بدرجرررة كبيررررة فررري مدارسرررنا أسررباب هرررذه الظررراهر 
 .الظاهرة من خال  بعض المقترحات والتوصيات

 
 :مشكلة البحث

تعد مشكلة التنمر في المدارس الثانوية من المشكالت الخطيررة التري تهردد األمرن المدرسري بأسرره 
وبرالرمم مرن  ،الفوضى وعرقلة عملية التعلريمألنه يؤذي الطلبة جسديًا ونفسيًا ويعمل على إشاعة 

ذلك ال يوجد اهتمام كبير بهذه المشركلة مرن حيرث انتشرار المشركلة وأسربابها أو أدوات التشرخيص 
 أو سبل المواجهة للحد من هذه الظاهرة.

 : امتيالبحث في السؤا  الرئيس ومن هنا يمكن صيامة مشكلة 
المرحلاة الثانوياة فاي محافظاة خاان ياونس وسابل  واقع ظااهرة التنمار المدرساي لادى طلباةما 

 ؟ المواجهة
 :امتيةوينبثق منه األسئلة الفرعية 

التنمرررر لررردى طلبرررة المرحلرررة الثانويرررة مرررن وجهرررة نظرررر المرشررردين  ةاهر ظررر درجرررة شررريوعمرررا  -1
 ؟التربويين

 ؟من وجهة نظر المرشدين التربوييناألسباب التي تؤدى إلى التنمر لدى الطلبة ما  -2
 مواجهة ظاهرة التنمر المدرسي لدى طلبة المرحلة الثانوية؟سبل  ما -3
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 :أهداف البحث
 :إلى ا البحثهدف هذي

اهر التنمررر لردى طلبررة المرحلرة الثانويررة مررن وجهرة نظررر المرشرردين أبررز مظرر التعررف إلررى -1
 التربويين.

 لى األسباب التي تؤدى إلى التنمر لدى الطلبة.التعرف إ -2
 في التخلص من ظاهرة التنمر في المدارس.تقديم توصيات يمكن أن تسهم  -3

 
 :أهمية البحث

 قد يستفيد من هذا البحث الجهات المعنية وذات العالقة بالموضوع ومنها:
مديري المدارس والمعلمين بالمدارس من خرال  تحديرد مظراهر التنمرر فري المردارس و  ليرات  -1

 .العملية التعليميةالتعامل معها، مما يسهل دور كل من المعلم والطالب في 
المرشردين التربرويين فري المرردارس كونهرا تقردم رؤيررة لبيران ظراهرة التنمررر فري المردارس وكيفيررة  -2

 الحد من هذه الظاهرة.
تمهد الطريق للباحثين في استكما  هذا النوع من البحوث والتوسع  فيها و إجراء المزيرد مرن  -3

 الدراسات .
 

  :حدود البحث
ظرراهرة التنمررر المدرسرري لرردى طلبررة المرحلررة الثانويررة فرري محافظررة خرران يررونس  الموضااو/   الحااد

 وسبل المواجهة.
 المدراس الثانوية بمحافظة خان يونسالحد المكاني   
 المرشدين التربويين في مدارس محافظة خان يونس  الحد البشري  

 .م 2112/2112 يتم تطبيق البحث في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسالزمني   الحد
 

 :مصطلحات البحث
أفعررا  سررلبية متعمرردة مررن جانررب تلميررذ أو أكثررر إللحرراق األذى بتلميررذ  خررر، تررتم  :ظاااهرة التنماار

بصرررورة متكرررررة وطررروا  الوقرررت، ويمكرررن أن تكرررون هرررذه األفعرررا  السرررلبية بالكلمرررات مثرررل: التهديرررد، 
التوبيخ، اإلماظة والشتائم، كما يمكن أن تكون باالحتكراك الجسردي كالضررب والردفع والركرل، أو 
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الكلمررررات أو التعرررررض الجسرررردي مثررررل التكشررررير بالوجرررره أو اإلشررررارات ميررررر  حتررررى برررردون اسررررتخدام
 (Dan Olweus)  الالئقة، بقصد وتعمد عزله من المجموعة أو رفض االستجابة لرمبته.

هرري مدينررة فلسررطينية تقررع فرري الجررزء الجنرروبي مررن قطرراع مررزة وتبعررد عررن  :محافظااة خااان يااونس
ويحردها مررن الجنرروب مدينرة رفررش ومررن الشررما  كيلررومتر إلرى الجنرروب ال ربرري  111القردس مسررافة 

سراحلية تطرل علرى البحرر األبريض المتوسرى مرن جهرة ال ررب ومرن مدينرة مدينة دير البلش، وهري 
الشرررق مررا يعرررف باسررم (إسرررائيلا وتعتبررر ثرراني أكبررر مدينررة فرري قطرراع مررزة بعررد مدينررة مررزة ويبلرر  

كيلرو مترر  45مرزة ومسراحتها من سكان قطاع  %12ألف نسمة ويمثل  211عدد سكانها قرابة 
 .مربع
 

 اإلطار النظري:
يعد التنمر المدرسي شكاًل من أشكا  التفاعل العدواني مير المتوازن وهو يحدث بصورة متكررة 
باعتباره فعاًل روتينيًا يوميًا في عالقات األقران في البيئة المدرسية ويعتمد على السيطرة والتحكم 

أحدهما متنمر وهو الذي يقوم باالعتداء وامخر ضحية وهو والهيمنة واإلذعان بين طرفين 
 المعتدى عليه.

يعرف التنمر بأنه شكل من أشكا  العدوان ال يوجد فيه توازن للقوى بين المتنمر والضحية 
 ودائمًا ما يكون المتنمر أقوى من الضحية.

في الحي أو كما يعرف التنمر بأنه استقواء شخص أو مجموعة من األشخاص على زميل لهم 
 الحارة أو الصف أو المدرسة ومضايقته جسديًا أو معنويًا ويكثر انتشاره ضمن المدارس.

 ومن أهم أسبابه:
 خلل في أسلوب التنشئة األسرية لألبناء منذ الطفولة. -
استخدام هذا السلوك للتعامل مع المواقف الصعبة في البيت كالطالق والتهميش  -

 وال ضب.
بأن سلوكهم هذا عادي ألنهم قادمون من عائالت عنيفة بعض األطفا  يعتقدون  -

 تستخدم أسلوب الصراخ أو إطالق األلقاب.
 ض ى جماعة الرفاق. -
 التأثيرات السلبية لوسائل اإلعالم ومشاهد العنف. -
 البيئة المدرسة العنيفة. -
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 ويرجع علماء النفس التربوي سلوك التنمر المدرسي عند الطالب لعدد من األسباب منها:
 رمبة الطالب المتنمر في لفت االنتباه. -
 عدم الشعور باألمان. -
 وسيلة للتعبير عن مشاعر ال يرة أو للتنفيس عن االحباط الذي يعيشه نتيجة ظرف ما. -
 مشاهدة أفالم العنف. -
 تشجيع األهل لألبناء على ضرب من يضربه. -

يسهل تهديده أو ممن  ودائما يختار المتنمر ضحيته من الطلبة الضعاف البنية الجسدية والذي
 ليس له أصدقاء ويعاني صعوبة من الدفاع عن نفسه.

 عالمات الطالب الضحية 
 يدعي المرض لعدم الذهاب إلى المدرسة. -
 يعود إلى المنز  وثيابه وكتبه ممزقة. -
 يصبش متقلب الرأي وسيئ المزاج. -
 يصبش عنيفًا مع إخوته. -
 ينعز  ويرفض القيام بأي نشاط. -

 مدرسيأنماط التنمر ال
يحدث التنمر المدرسي بأشكا  مختلفة ومتعددة وبمستويات مختلفة في شدة اإليذاء فهي تشتمل 
على التنمر الجسدي مثل االيذاء والدفع والضرب او ميرها أو تنمر لفظي مثل إطالق األسماء 
ء على امخرين والتوبيخ والسخرية أو التنمر عير المباشر مثل التجاهل أو جلب أشخاص إليذا

 شخص ما واختالق األكاذيب وميرها.
 كما ينقسم التنمر إلى أربعة محاور رئيسية هي:

 انفعالي ويشتمل على التهديد والشتائم والسخرية واالذال . -1
جسدي ويشتمل على الدفع والضرب واالصطدام بالضحية وسرقة الممتلكات الخاصة  -2

 بالضحية.
 ن والتحرش الجنسي.جنسي ويشتمل على التعليقات المخجلة على امخري -3
 عنصري ويتضمن اإليماءات والتلميحات وسب امخرين. -5

 طرق مستعدة الضحية
على األهل ايجاد جو من األمان والثقة لتمكن االبن كم إخبارهم بما يعانيه أو يتعرض  -

 له.
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 التحاور بأسلوب إيجابي لكسب الثقة. -
مضايقات وتنمر من قبل إخبار مدير المدرسة والمعلمين بما يتعرض له االبن من  -

 امخرين.
 عدم تشجيع الضحية على الرد بأسلوب عنيف كي ال يتعرض لمزيد من األذى. -
 إبعاد الضحية عن طريق المتنمرين أو طلب المساعدة من امخرين. -
 يجب تشجيع الضحية على تكوين صداقات جديدة وأال يبقي بمفرده. -
 التواجد في مكان  من بالمدرسة. -
 لب المتنمر على المرشد ومدير المدرسة.عرض حالة الطا -

 
 :الدراسات السابقة

ا بعنررروان التنمرررر المدرسررري وعالقتررره بالمهرررارات االجتماعيرررة لررردى تالميرررذ 2111دراسرررة (خررروج  -
 المرحلة االبتدائية بمدينة جده بالمملكة العربية السعودية.

الفروق الفردية بين مرتفعي ومنخفضي التنمر المدرسي في  ىحيث هدفت الدراسة إلى التعرف إل
المهررارات االجتماعيررة الترري يمكررن أن تسررهم فرري التنبررؤ بررالتنمر المدرسرري لرردى عينررة الدراسررة الترري 

ا تلميرررذ وتلميرررذة مرررن تالميرررذ الصرررف السرررادس بالمرحلرررة االبتدائيرررة بالمملكرررة 253اشرررتملت علرررى (
ود عالقة دالة وسالبة برين التنمرر المدرسري وبرين المهرارات وأظهرت النتائج وجالعربية السعودية .

كما أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات مرتفعي التنمر  ،االجتماعية 
المدرسرري ومنخفضرري التنمررر المدرسرري كمررا بينررت النتررائج أن عوامررل المهررارات االجتماعيررة الترري 

ثرم الضربى  ،ى الترتيرب : عامرل الضربى االجتمراعي تسهم فري التنبرؤ برالتنمر المدرسري كانرت علر
 ثم الحساسية االجتماعية . ،االنفعالي 

 .والسلوك العدواني وطابات المرحلة االبتدائية التنمر ا بعنوان2112 الشريفدراسة ( -
حيررث هرردفت الدراسررة إلررى التعرررف علررى األسررباب واألسرراليب الترري تررؤدي إلررى ظهررور التنمررر لرردى 

التسرريب األسررري واالتجاهررات العدوانيررة  وأظهرررت النتررائج أن ،البيررت أو المدرسررةالطفررل سررواء فرري 
 .لدى امباء تجاه األبناء تعمل على توليد التنمر لدى األطفا  من نفس البيئة االجتماعية

وأن يكرررون هنررراك قواعرررد  ،وأوصرررت الدراسرررة باشرررراك الوالررردين بمجموعرررات تتعلرررق بتربيرررة األطفرررا 
أمررا فيمررا يتعلررق بالمدرسررة  ،األسرررية لجميررع األفررراد واجتنرراب العقرراب البرردنيبررالمنز  تررنظم الحيرراة 

 أوصت بتكثيف األنشطة والمشروعات الجماعية بين الطالب.
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 :  منهج البحث
لمالئمتره مثرل هرذا النروع  الوصفي التحليلي في إجرائه لهرذا البحرثالمنهج لقد اتبع الفريق البحثي 

 .من األبحاث
 

 مجتمع البحث:
 ا مدرسة حكومية 42بمحافظة خان يونس والبال  عددها ( الثانويةمجتمع البحث المدارس 

 
 :البحثعينة 

اسرتبانات لعشرر مرشردين مروزعين  11 فيهرا االستبانةبل  عدد المدارس الحكومية التي تم تطبيق 
 :كاالتيعلى المدارس 

 المرحلة اسم المدرسة م
 ثانوية مدرسة اإلسراء الثانوية للبنين 1
 ثانوية مدرسة هارون الرشيد الثانوية للبنين 2
 ثانوية مدرسة خالد الحسن الثانوية للبنين 3
 ثانوية مدرسة الجنان الثانوية للبنين 4
 ثانوية مدرسة كما  ناصر الثانوية للبنين 5
 ثانوية مدرسة جرار القدوة الثانوية للبنين 6
 ثانوية مدرسة الحاج محمد النجار 7

 ( يوضح المدارس التي تم تطبيق الدراسة فيها1جدول رقم )
 

 أدوات البحث:
قام الفريق البحثي بتصميم استبانة للحصو  على المعلومات الخاصة بالدراسة، وفي بداية األمر 
تم عررض االسرتبانة علرى مجموعرة مرن المختصرين لتحكيمهرا ومرن ثرم ترم تصرميمها فري صرورتها 

التعرررديالت المقترحرررة، ومرررن ثرررم توجررره الفريرررق البحثررري لتعبئرررة االسرررتبانة فررري النهائيرررة بعرررد إجرررراء 
قائمررة 1 (أنظررر ملحررق رقررم  المرردراس المهنيررة، وارسررا  الرربعض االخررر عبررر البريررد اإللكترونرري.

 االستبانة في صورتها النهائيةا. 2 بأسماء السادة المحكمينا، (أنظر ملحق رقم 
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 األساليب اإلحصائية: 
 يرررق البحثررري برنرررامج الررررزم االحصرررائية، والتكررررارات، وبرنرررامج المعرررادالت اإلحصرررائيةاسرررتخدم الفر 

Excel. 
 

   البحث:ج نتاائ
 اإلجابة على اسئلة الدراسة:

 اإلجابة على التساؤل األول والذي ينص على:
 ما درجة شيو/ ظاهرة التنمر لدى طلبة المرحلة الثانوية من وجهة نظر المرشدين التربويين؟

ظرراهرة التنمرر ظرراهرة هامرة حيررث لهررا أثرر كبيررر علرى الحالررة النفسرية واالجتماعيررة والعلميررة عتبرر ت
للطالب فقد أظهرت نتائج الدراسة بعد إجراء تحليل إحصائي الستجابات المرشردين التربرويين فري 
المدارس الثانوية وفحص اجاباتهم على فقرات االستبانة المعدة لذلك أن ظاهرة التنمر منتشرة في 

 المدارس الثانوية في محافظة خان يونس من وجهة نظر المرشدين التربويين
لقيرراس ظرراهرة حصررلت الفقرررات التاليررة علررى الترتيررب األعلررى مررن ضررمن فقرررات االسررتبانة  حيررث
 يمارس الطلبة سلوكيات عدوانية قاسية على بعضهم  ،أالحظ تسلى الطلبة على زمالئهم: التنمر

 أن ظاهرة التنمر موجودة ومنتشرة بدرجة كبيرة التأكيد على  اتاالستجابنستطيع من خال  هذه 
 

ما األسباب التي ترؤدى إلرى التنمرر لردى الطلبرة  اإلجابة على التساؤل الثاني والذي ينص على:
 من وجهة نظر المرشدين التربويين

 بجتماعيرة للطالرتوجد أسباب كثيرة لظاهرة التنمر حيث هناك أسرباب تتعلرق باألسررة والتنشرئة اال
وأسباب تتعلق بالمدرسة وأسباب تتعلق بمجموعة األقرران وأسرباب تتعلرق بوسرائل اإلعرالم ومواقرع 

هرذه  بفقرات االستبانة الخاصة بأسربا علىوعند فحص إجابات المرشدين  ،التواصل االجتماعي
 الظاهرة حصلت الفقرات التالية على الترتيب األعلى من ضمن فقرات االستبانة: 

 التفكك األسري له دور كبير في زيادة السلوك العدواني عند الطالب المتنمر (0
تعتبررر مشرركلة التفكررك األسررري مررن أهررم المشرركالت الترري تررؤثر سررلبًا علررى الطالررب والترري تدفعرره أن 
يفررررن عرررن كبتررره وشرررعوره بالوحدانيرررة والرررنقص والعزلرررة فررري ممارسرررة أنرررواع السرررلوك العررردواني علرررى 

 األخرين
 ليمي والثقافي لألبوين له دور في التنمر عند الطالبالمستوى التع (7
 أسلوب تنشئة الطالب المتنمر له دور في ظهور هذا السلوك (3
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جهل الوالدين بأساليب التنشئة والتربية السليمة من أهم األسباب فاالبن الذي ينشأ في جرو أسرري 
فاالبن الذي تعرض للعنف  ،يطبعه العنف سواء بين الزوجين أو األبناء البد أن يتأثر بما شاهده

كرذلك الحمايرة  ،ممارسرة العنرف والتنمرر علرى الطلبرة األضرعف فري المدرسرة إلرىفي األسرة يميل 
 الزائدة عن الحد تقلل من شأن االبن وتضعف من ثقته بنفسه.

أما بخصوص الفقرات التي حصلت على أقل ترتيب من بين فقرات االستبانة فكانت علرى النحرو 
 التالي:
 الطالب ناشئ عن ضعف العالقة بين المدرسة واألسرة ضبعتنمر  (0
 للطالب المتنمر شخصية قوية (7

 

مدرسري لرردى مررا سربل مواجهرة ظرراهرة التنمرر الالثالااث الاذي ياانص علاى:  التسااؤلاإلجاباة علااى 
 ؟طلبة المرحلة الثانوية

االسررتبانة تبررين للفريررق البحثرري مررن خررال  اسررتجابات المرشرردين التربررويين الررذين وجهررت لهررم 
المدرسي والحرد منهرا المقترحرات  وطلب منهم تقديم المقترحات وسبل المواجهة لظاهرة التنمر

 التالية:
 أواًل: مهام تقع مسؤولية تنفيذها على األسرة

تنميرررة وتطررروير الررروعي التربررروي عنرررد األسررررة ويرررتم ذلرررك بحضرررور االجتماعرررات والنررردوات  -
 الدورات التثقيفية المختلفة.

اء األمور إلى المدرسة برين فتررة وأخررى لالطرالع علرى سرلوك أبنرائهم والتنسريق زيارة أولي -
 مع اإلدارة والمرشد في كيفية العمل المشترك لمعالجة السلوك العدواني ألبنائهم.

 .عي السيئ الذي يلزم تعديله أوالً ضرورة تحديد السلوك االجتما -
التري قرد تسربب السرلوك العردواني القيام بتدريب األبناء علرى الرتخلص مرن أوجره القصرور  -

 عند االبن.
 عدم االسراف في أسلوب العقاب اللفظي او البدني. -
 

 : مهام تقع مسؤولية تنفيذها على المدرسة والمعلمينثانياً 
شرررباعها  - التعررررف علرررى الحاجرررات النفسرررية واالجتماعيرررة واألساسرررية لكرررل مرحلرررة عمريرررة وا 

 باألساليب والبرامج التربوية المناسبة.
 االهتمام باألنشطة الالصفية واشراك الطالب في إعدادها وتنفيذها واالشراف عليها. -
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اعتمرراد القرردوة الحسررنة فرري التعامررل مررع الطررالب واالبتعرراد عررن كثرررة النصررائش واسررتبدالها  -
 باألفعا  ال باألقوا .

حساسره بامكانياتره وقدراتره  االيجرابي فري سرلوك الطالرب المتنمررإظهار وتأكيد الجانرب  - وا 
شررراكه فرري أعمررا  تمررتص طاقترره وتجعلرره يشررعر بأهميترره  والبحررث عررن جوانررب القرروة فيرره وا 

 وعدم إهماله.
 تطبيق قانون االنضباط المدرسي والحد من العنف بشكل فاعل على جميع الطلبة. -
 نشر العديد من الفتات التوعية بالسلوكيات االيجابية -

 

 ؤولية تنفيذها على المرشدين التربويينثالثًا: مهام تقع مس
 تكثيف المقابالت اإلرشادية لهؤالء الطالب لمعرفة أسباب المشكلة والعمل على تالفيها. -
رشررادهم وترروعيتهم لمفهرروم التنمررر وأشرركاله وأسرربابه لتجنرربهم السررلوكيات  - توجيرره الطررالب وا 

 .التي تسبب األذى لألخرين وتدريبهم على معالجة السلوك العدواني
تدريب الطالب على حل الصراعات عن طريق الحوار والتفاهم وليس عن طريق العنرف  -

 " تفعيل برنامج الوساطة الطالبية في المدارس ".
 تعزيز الجانب الديني الذي يرشد الطالب إلى التوقف عن ممارسة السلوك العدواني. -
 عقد ندوات توعية للطلبة تساهم في إرشادهم نحو مضار رفقاء السوء. -
بخصائص النمو ومراحلها عند األبناء وفهم  لتوعيتهم األمور ألولياءعقد ندوات إرشادية  -

متطلبرراتهم ومسرراعدتهم فرري تعريررف أبنررائهم كيفيررة اختيررار األصرردقاء واسررتخدام األسرراليب 
 التربوية المناسبة في معالجة مشكالت األبناء.

 
 :البحث توصيات

 :اآلتيةبعض التوصيات يمكن تقديم في ضوء نتائج الدراسة فإنه  
 عمل برامج تدريبية للحد من التنمر المدرسي لدى طالب المدارس الثانوية -
عمررل برررامج تدريبيررة لتوعيررة معلمرري المرردارس الثانويررة بررالتنمر المدرسرري وكيفيررة التعامررل  -

 معه.
يام وزارة التربية والتعليم بتعميم برنامج الوساطة الطالبية وتطبيقه على نطاق أوسع في ق -

 جميع المراحل الدراسية وصواًل للجامعات. 
بنررراء بررررامج تربويرررة وارشررررادية لمسررراعدة الطلبرررة فررري مواجهررررة المشررركالت السرررلوكية الترررري  -

 .يعيشونها
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 البحث : مقترحات 
فاعليرة برنرامج إرشرادي للت لرب علرى ظراهرة التنمرر المدرسري لردى عينرة طلبرة دراسة  -1

 المدارس الثانوية .
 .  خرى ة على مدارس و عينات واقع هذه الظاهر دراسة  -2

 مراجع:ال
ا: سرلوك التنمرر عنرد األطفرا  2113محمرد فرحران. ( ،القضراة ،علي موسى ،الصبحيين .0

 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. الرياض ،والمراهقين
ا التنمررررر المدرسرررري وعالقترررره بالمهررررارات االجتماعيررررة لرررردى تالميررررذ 2112حنرررران( ،خرررروج .2

مجلة جامعة اللك عبد العزياز  المرحلة االبتدائية بمدينة جدة بالمملكة العربية السرعودية.
ديسرررمبر  ، 212-122ص ، 5العررردد  ،13ا المجلررردمجلاااة العلاااوم التربوياااة والنفساااية)

2112 . 
ا: المشكالت السلوكية الشرائعة لردى األطفرا  الفلسرطينيين 2006أبو مصطفى، نظمي ( .3

مجلاة الجامعاة دراسة ميدانية على عينة من أطفا  األمهات العامالت ومير العامالت، 
-333المجلرد الرابرع عشرر، العردد الثراني، ص نساانية(اإلسالمية )سلسلة الدراساات اإل 

 .2006يونيه  ،532
ا: فعاليررة برنررامج الوسرراطة الطالبيررة فرري القرردرة علررى حررل المشرركالت 2013حمررام، راويررة( .5

رسااالة ماجسااتير  ياار والررتحكم بال ررررررضب لرردى الوسررطاء يفرري المرحلررة األساسررية العليررا، 
 فلسطين.-، مزةمنشورة، الجامعة اإلسالمية
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 :المالحق
 

 قائمة بأسماء السادة المحكمين
 التخصص  العمل  االسم  م
 دكتوراه  مديرية خان يونس   شقورةمنير  1
 ماجستير اصو  التربية نائب مدير مدرسة اإلسراء الثانوية للبنين  محمد عوض شبير 2
 دكتوراه علم النفس رئيس قسم االرشاد والتربية الخاصة مديرية خان يونس منير شبير 3
 دكتوراه مرشد تربوي مدرسة الجنان الثانوية محمود البراميتي 5

 
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ........... المحترم..........................عزيزي المرشد التربوي: ..........
بعنروان واقرع ظراهرة يقوم فريق البحرث العلمري فري مدرسرة االسرراء الثانويرة للبنرين باعرداد دراسرة " 

التنمررر المدرسرري لرردى طلبررة المرحلررة الثانويررة فرري محافظررة خرران يررونس وسرربل مواجهتهررا " ضررمن 
ونوجرره إلرريكم هررذه االسررتبانة للحصررو   ،فعاليررات مشررروع نشررر ثقافررة البحررث العلمرري فرري المرردارس

سررتبانة علررى معلومررات مررن واقررع خبرررتكم الميدانيررة لررذا نرجررو مررنكم مسرراعدتنا فرري انجرراز هررذه اال
ويوجررد سررؤا  مفترروه فرري نهايررة  ،وتعبئتهررا حسررب مررا تنطبررق بنررود االسررتبانة علررى واقررع مدرسررتكم

 االستبانة نرجو اإلجابة عليه.
 

بدرجة  الفقرات 
 كبيرة جداً 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة  
 متوسطة

بدرجة 
 نادراً  ضعيفة

  المجال األول: ظاهرة التنمر
      أالحظ تسلى الطلبة على زمالئهم 1
      يمارس الطلبة سلوكيات عدوانية قاسية على بعضهم  2
      تصلني حاالت عنف حادة 3
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      أالحظ سلوكيات تخريبية بحق مرافق المدرسة 5
  المجال الثاني: أسباب ظاهرة التنمر 

التفكررك األسررري لرره دور كبيررر فرري زيررادة السررلوك العرردواني عنررد  1
 الطالب المتنمر

     

التعليمررري والثقرررافي لألبررروين لررره دور فررري التنمرررر عنرررد  المسرررتوى  2
 الطالب

     

      أسلوب تنشئة الطالب المتنمر له دور في ظهور هذا السلوك 3

5 
الوضع االقتصادي لألسرة من العوامل التي تردفع الطالرب إلري 

 ممارسة التنمر
    

 

      المدرسة يمكن أن تؤثر على سلوك الطالب 4

الطالب ناشئ عن عردم وضروه األنظمرة والتعليمرات تنمر بعد  6
 المدرسية

     

تنمرررر بعرررد الطرررالب ناشرررئ عرررن ضرررعف العالقرررة برررين المدرسرررة  2
 واألسرة

     

وسائل اإلعالم كالتلفزيون واالنترنرت لهرا دور فري زيرادة سرلوك  2
 التنمر عند الطالب

     

      للطالب المتنمر شخصية قوية 3

11 
واالنفعاليررة للطرراب المتنمررر دور فرري زيررادة هررذا  الحالررة النفسررية

 السلوك
    

 

      قيام الطالب بالتنمر ألنه تعرض لمثل هذه األفعا  من قبل 11
      التأثير السلبي لجماعة الرفاق دور في ظهور هذا السلوك 12

 
 من وجهة نظرك كمرشد تربوي ما الحلو  المقترحة للحد من ظاهرة التنمر في المدارس 

............................................................................................ 
............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 

............................................................................................ 
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