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 :البحثملخص 
إلددا الرفددرى طبدا  الفدد  الف ادد  اددلس الوادتن ا سددرر يالراوددر الوفرسدد    فراسدد ال تهدف      

حضددر   -يور لددر اااتودد  )رلددى إاددت    -يع )ذكدديرادديالفددريب اددلس الوراوددرلس ي تغددت لور لددر ال
وكتالدددد  الراادددد  2015 -2014)لددددفم ر ولددددذ الورحبدددد  ااارفاملدددد  يدددد   الفددددت  الفراسدددد      يا 

افرجتت الر ولدذ طبدا ور لدر الراودر الوفرسد  اوفبيولد  الفرجد  طبدا ور لدر الوادتن ا سدرر  
؛ حسددتا اليئددتمس السددلكيوررل  لبوتددتلل اسددولسأ الي غ طلادد   ياددف ركياددت طلادد  الفراسدد  وددس

ف  اكد  ودس إفار    وس ر ولذ الورحب  ااارفامل  اتلئفيى اليتو  يالست300يركيات وس )
فار  ال لردديس الرفبلولدد  الرتافدد  لوحت يدد  التددتهر      فددلا الرفبلولدد  الرتافدد  لوحت يدد  الجلدد  ا يا 

  150  إاددت   نتالغددتأ طلادد  الفراسدد  ا ستسددل ؛ يركياددت وددس )150  ذكددير   ي)150اياادد) )
ير    ذكدددد75وددددس ر ولددددذ الورحبدددد  ااارفاملدددد  اتلئددددفيى اليددددتو  يالسددددتف   وتسددددولس إلددددا )

طرودددددف75ي) ف االفراسددددد  طبدددددا ا فيات ا رلددددد أ وتلدددددت  الوادددددتن ا سدددددرر  إطدددددف ت  إادددددت   يا 
"الاتحنددددتس"  يوتلدددددت  الراوددددر الوفرسددددد  إطدددددفافأ "الاتحنددددتس"  يافدددددف رحبلدددد  الاردددددتم  اتسدددددريفا  

  لفلاردددددلس وسدددددرتبرلس  يوفتوددددد  T-test) ايرادددددتر تا سدددددتللا ااحئدددددتمل  الواتسدددددا ؛ يهددددد  
   يوفتو  اااحدفار الي د    يادف السدفرت اردتم  الفراسد  r  لالرسيس )ااررات  الي   الاسل

طبدا ا افدتف يالفرجد    وهدتتطس الاه ريجف ط ا  اررات ل  ستلا  فال  إحئتملغت الس فرجتت ا
طبددا ا افدتف يالفرجدد  الكبلد  لوتلددت  الراوددر  الر ولددذ يفرجدتت  الكبلد  لوتلددت  الوادتن ا سددرر
ت ف لدد  إحئددتمل  اددلس وريسدد تت فرجددتت الددذكير ياااددت  طبددا الوفرسدد   يريجددف  ددريب ذا

وتلت  الراور الوفرس  طبا ا افدتف يالفرجد  الكبلد  لئدتلا الدذكير  يريجدف  دريب ذات ف لد  
إحئتمل  الس وريس تت فرجتت ر ولذ الرلى يالحضر طبا وتلت  الراور الوفرسد  لئدتلا 
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دددت طدددس إوكت الددد  الرااددد  ادددفرجتت الر ولدددذ طبدددا ور لدددر ر ولدددذ الحضدددر   يالسدددفرت الاردددتم  اللضغ
 الراور الوفرس  اوفبيول  الفرج  طبا ور لر الواتن ا سرر.  

 الراور الوفرس .  -الواتن ا سرر الكلمات المفتاحية:
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  :مقدمة
وتط  يالسبيك   ااتمهت  يركيلس ر نر اليارات ا سرل  ا يلا    الاوي الافس  يا جر     

شيئلتره  ييلفلغت يفلاتولغت   تلواتن ا سرر السير ل فر إلا ريا ب ا ااتء     حلس الس 
الواتن ا سرر الوض را لفف الم  يئا  اارشتر ااض رااتت السبيكل  يا اففتلل  

  ااتمه. 
مف  يالي لر     وجروفات وس الوشتك  الشت School Bullyingيلفف الراور الوفرس       

الوفرس   ياتلرغ  وس ي ير  هذه اليتهر   يوس ريا ر الكنلر وس ا فل  وس ي   الو حي  
الوايو  لسبيك ال  ا يوس ي   س ا  الوفبولس طس هذه اليتهر   إ  إاهت    وجروفات 

تهر   يل  اراتيلهت الفرا  ل  رحي اتلفراس  الكت ل   يا هروت  الواتسا لحج  يي ير  ربك الي
ت  إس ا فالتت  اتلفراس   يالرتئ  لبيايى طبا ا ساتا  يرتفل  الحبي   يطبا الاتلض روتوغ
ا جاال  رذير اتلكرا  يا احت  يالوج ت    هذا الشتس لفرج  الس هاتك وفتهف 

 وريئئ     وكت ح  الراور    الوفار . 
 فبا الرغ  وس الس الراور لفرار  يهاتك ي  ر ل) الس الراور يالسبيك الففياا  

شك غ وس الشكت  السبيك الففياا   إ  إاه   لاا   الس لرستيم الافا و) الففياس؛  بل  ك  
 & Farringtonطفياس لفرار الي لا ير طبا راور  يلكس ك  راور لا ير طبا طفياس )

Ttofi, 2010.  
راتيله افض الاتحنلس طبا الاه يايرا لبرشتاه الس الوئ بحلس يالرفاي  الاهوت  تف      

 تف طرى الراور طبا الاه سبيك طفياا  وواه   Salmivalliسبيك طفياا   يوس ه  ء 
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 ,.Salmivalli, et alوركرر ضف شيس لئفا طبله حوتل  افسه وس ورركا الراور )
2012.  
الراور اأاه سبيك طفياا  وتئيف لا ير طبا يجيف  Koo (2007)يلفرى كي )      
   السب    يهي    ا ست  لفرار يسلب  الحتب الررهلا الي ا ذر الي الضرر  يب 

اتآليرلس  ييتئ  رجته شيس لفرار ضفلفغت  يراوت لحف  الكنر وس ذلك حل  الس الراور 
ل نر طبا الس و  الوفرسل   يطبا شفير ال  ا ات وس  لهت  يالراور وس ا طوت  

وريائب  وس الحياف  الس اف  ا  راف  الي وجويط  الوركرر    هي لحف  طتف     سبسب  
  .وحفف  وس الات   طبا وفم  رر   يلب  وس ال وس

يهاتك ط وتت وول   ياضح  الس ك  وس الراور يالففياس؛ حل  لرول  الراور       
ائفتت واهت إاه سبيك ويج) يوركرر  يالضحتلت   الحف لفا ) طاه   يوس الئفا طبا 

رفبويا وهترات يسبيكلتت اجروتطل  جفلف  ليحفه  يالوراورلس يالضحتلت    الوراورلس الس ل
ويااى غلر وريا اه  كذلك ليربى الراور طس الففياس    الوشتطر  حل  إس وشتطر 
الشيس الوراور ركيس ورلح   هي لسفف اتلتوه اهذه السبيكلتت     حلس الس وشتطر 

ركيس ورستيل  يهذا   لحف     الراور حل   الضحل  ركيس و لو   التي     الففياس الحلتات
إاه    الراور  الف ا    ركيس وريا ا   ه  الس  رى اير يآير ضفلى يوس هات رأر  

  . 2103الحتج  الوتس  لرفي  الكاتر )طبا الئاحلس؛ وحوف التضت   
 كذلك لفرار الراور فرج  هلا  وس الففياس   تلففياس سبيك لئفر وس شيس رجته     

شيس آير الي احي الذات لفيلغت الي جسولغت  ياف لكيس هذا الففياس واتشرغا الي غلر واتشٍر  
يل فر إلا إلحتب ا ذم الجسو   يالافس  إلحتاغت ورفوفغا اتلشيس اآلير  ياهذا  تلففياس 
الكنر طويول  وس الراور  يليربى سبيك الراور طس السبيك الففياا     الس الراور هي 

يلحف  اتاريت  ك   رر  وس اليات  يطتف  لرضوس طف  الريا س    التي  سياء سبيك وركرر  
 .  2100كتات التي  جسول  ال  افسل  وفرك  )وسفف الاي الفلتر 

يلرم الاتحنتس الس الراور فرج  الا     الشف  وس الففياس  اه    ا ئ  شك  وس       
ه   وياى ياحف وس السبيك الففياا  اف الشكتل   إ  إاه الا     الفرج  اتلرغ  وس كنر  حفين

ل فر إلا جرلو   يهذا   لحف     الراور   تلسبيك الراورر الياحف اشك  وافرف يطرض   
  لشك  ي ير  كالر  طبا الضحل   الي طبا الوراور   تلي ير  ركوس    الركرار  يالرفوف  
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سبيكلس  ي   هذا الئفف رشلر يالرغا     االذاء  يلذلك ريربى ال رلت  الف جل  لك  ال
إلا الس الراور اف لا ير طبا الفاى الوتفر يالوفاير    UNESCO وايو  "الليالسكي" 

اف  اليات  إ  الاه هاتك  رب الس الفاى الذر لحرتج إلا وفتلج  جاتمل  كجرلو   يالس 
  لجا الفاى الذر لحرتج إلا وفتلج  ررايل  وس اا  سب تت الرفبل ؛  فبا سال  الونت

الرفتو  و) الهجي  اسكلس الي س ح اترر وس اا  الشر   يالجهتت ا وال      حلس الس 
الفاى ون  الف ) الي الرك  الي الترت  الفتفر لاا   الس لفتل  وس اا  السب تت الرفبلول  

((UNESCO, 2011 . 
الرساا اأذم الي  الس الراور لفا   UNESCO (2011)يرترر وايو  الليالسكي      

يى واهجا  يوكرر و) ورير اليات  يلا ير طبا يب     ول اس التي  الس الوراور ي
اف لشرو  طبا إسرف ا   الي سيرل   الي إسريفا  اللفتي و ذل   كذلك إسريفا  يالضحل   ي 

السوتء وسرفتر  االح  الذاء الضحل   كوت لشرو  طبا الر طا الافس   يالافا   الورون  
جروتط   يال ف  الوراور اف لفو  اوفرفه الي ضوس جوتط  وس    الفاى الي ااائتء ا 

الارااه  ياف لكيس الراور واتشرغا كتاسرل ء طبا ا ويا  الي الووربكتت  ياف لكيس غلر 
واتشر  كاشر الشتمفتت  ياف لحف  الراور ارلج  إلا ا ابل  الفرال  الي النتت ل  الي ايرغا 

 لبيبفل  ا جروتطل  يا ارئتفل .
يلتف الئاا الراور اللي  وشكب  شتمف  يي لر     الوفار   يوفم اآلنتر السبال  الر       

راتا    ذاكر  ال ف   ير نر    ئحره الافسل  طبا الوفم الافلف  ارلج  رفرضه لبراور  
يرشلر ا رات  إلا رفرض ائى ا  فت     ورحب  وت وس حلتره  الوفرسل  لبراور  يغتلاغت 

 فت  طس ا ه  وفتاتره  اساا شفيره  اتليج    ه    لرلفيس الس ليئفيا وت ليف  ا 
اتلضفى  يلوستطف  ال ف  طبا وياجه  الراور    وفرسره   فبا ا ه   يكذلك الوفبولس 

  . 2102الس لفركيا  الف  الوشكب   للاجحيا    وياجهرهت يحبهت )وسفف الاي الفلتر 
الس الراور لفف و شرغا لبفاى     Farrington ,et al. (2012ياليهرت ارتم  فراس  )     

كوراجف  واهجل  يرحبلبل    ه   -  فراس     جول) الاحتء الفتل 01الوسرتا    تف الجرلت )
  ير  رتسل  ال  ا  لهت إلا   ا وراورلس  ي  ا غلر وراورلس  -وس الفراستت ال يلل 

حب اه  الوسروف وس فلل  السبيك يروت وتترا  ذلك  لوت لرفبب اتلسبيك ااجراو  ال 
ر ى  ا جراو  اوراك  الشر   يالوحتك   يكذلك الرتترلر الذارل  طس السرا   يالريرلا  يا 
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الووربكتت الفتو   يالويتلفتت الفالف   ياليضحت الارتم  الس الراور    الوفار  هي طتو  
ير الب اراو   فتل   اير يواائ ي لر ليهير الوشتك  السبيكل     الكار  يلاا   ااتء

      لوكت ح  الراور  ياذلك لوكس إطراترهت شك  وس الشكت  وا) الجرلو     يات واكر.
طبا الوراور افسه  يكذلك ضحل  الراور  School Bullyingيل نر الراور الوفرس        

التبب يالالم  الوفرسل    ررففف اآلنتر الافسل  لبراور  ررون     شفير الضحل  اتلييى ي 
يطف  ا ررلتح  يااحست  اتلر ض  يا اسحتا وس الوشترك     ا اش   الوفرسل   يلرأنر 
الوراور افسه ارلج  سبيكه  لرفرض لبحروتس الي ال رف وس الوفرس   يطف  ا سرفتف  وس 

 .Quiroz & Stephens, 2006)الاراو  الرفبلول  )
 مشكلة البحث 

إلا الس الراور الوفرس   Limber & Nation (1998)لشلر ك  وس للوار يالشتس      
شتم) الس ال  ا  يالاه   لضر  ت  اتلوراورلس يضحتلته   ا  ل نر سباغت طبا افسل  
ال  ا  يالواتن الوفرسا الفت   ياشك  غلر واتشر طبا افر  ال  ا طبا الرفب  اأائا 

الرا اف راشأ الس سبيك الراور   تاتره  يافراره   يط ي  طبا ذلك    لوكس رجته  الف ا 
يالسبيك ااجراوا   تآلنتر الافسل  الرا لرركهت الراور غتلاغت وت رسرور يرفي  لسايات  يلب  

 .اتلاسا  لبوراورلس  الي ضحتلته   ياف ررحي  إلا سبيك إجراوا  ا ورحب  الرشف
وجرو) الوفرس   يل نر الراور الوفرس     الااتء ا وا  يالافس  يااجروتط  لب      

يكذلك إلحتب الضرر اتل  ا    الر وسريم رفبلو   كوت لشفر الضحل  اأاه ور يض  
يغلر ورغيا  له  اتاضت   إلا الاه لشفر اتلييى يالتبب يطف  ااررلتح  كوت الاه اف 
لاسحا وس الوشترك     ا اش   الوفرسل  يي غت وس الوراورلس  الوت اتلاسا  لبوراور  إاه اف 

رض لبحروتس الي لب رف وس الوفرس   يكذلك ليهر ائيرغا    ا سرفتف  وس الاراو  لرف
 & Quiroz)الرفبلول  الوتفو  له  كوت الاه اف لاير  وسرتا غ    الطوت  إجراول  ي لر    

Stephens, 2006). 
ايفتض وسريم      يل فر سبيك الراور الوفرس  إلا إررفتع وفف ت الافير ا جروتط   يا 
  الذات  يرتا  اآليرلس  ي تفااه لفف  التفر  طبا الف تع طس افسه  يذلك اتلاسا  لب ف  رتا

  .Delfabro, et al., 2006ضحل  الراور )
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يليهر الوراور يالضحل  رفا     رتفلر ذياره   يالففلف وس السبيكلتت الوضتف       
التفر  طبا ركيلس شاك   لبوجرو)  يلفتا  الضحل  وس ائير    الرفتط  ا جروتط   يطف 

ط اتت اجروتطل  اتجح   يالرغا     ااارحتر  يائير    ربت  الوستاف  ا جروتطل  وس 
  .Rigby, et al., 1999)  &Andreou, 2004 اآليرلس 

الاه طاف حفي  الراور ي   سايات  Salmivalli (2010)يريهر ارتم  فراس  ك  وس      
الراور غتلاغت وت لشفريس اتلريرر يا كرمتا ياليحف   يرئتحا الفراس  ا يلا   إس ضحتلت 

 Farrington & Ttofi (2011)هذه الرأنلرات الفرف ي   ورحب  الوراهت   ي   فراس  
اليهرت الس ال ف  الوراور لرفب  البجيء إلا الففياال  كيسلب  لرحتلب رغاتره  يلبجأ إلا اف  

آليرلس  ي  لترئر رأنلر الراور الوفرس  طبا ا سبيا    رفتو ره الوسرتابل  و) ا
الشيس الوراور يالضحل   ت   ا  لرففم ذلك إلا الرأنلر طبا ا اراس الوشتهفلس لون  

 هذه السبيكلتت الراورل .
الس الوراورلس  Schwartz, et al. (1997)يريهر ارتم  فراس  شيرر  يآيريس        

ت لبفاى اليالفر يالفاى ال  ياج   يهذا وت الكفره ارتم  فراس  سول  يآيريس الكنر رفرضغ
Smith, et al. (1999)  وس الس الواتن ا سرر له  ء ا  فت  لسيفه ااافئت  الي

ال  ب اليالرفكك الي الفيضيل  يالف اتت السبال  الس اليالفلس  ياليهرت ارتم  فراس  اتلفرر 
وراورلس إاحفير وس السر الس ا  فت  ال Baldry & Farrington (2000)ي ترلاجريس 

 لفرتف ه  ء  Stevens & Van (2002)لسيفهت السب يل   يهذا وت الكفه سرلفا  ي تس 
ا  فت  إلا الوستاف  ا سرل  يلرفرضيس  ستللا وفتوب  يالفل    سيل   يكذلك ارتم  

 أيهرت الس ا  فت  الوراورلس  Connolly & Moore (2003)فراس  كيايل  يوير 
وس الحروتس الفت ف  يط اتت وراتاض  و) ال راف ا سر   يالضت ت ارتم  فراس  لفتايس 

  وس الاه لوكس الراا  وس ي   الستللا الوفتوب  اليالفل  2114هشت  طاف الرحوس الييل  )
&  Bowes, et al. (2009)السبال  اتلراور الوفرس   يالكفرهت ارتم  فراس  اتي  يآيريس 

   أيهرت الس الفياو  ا سرل  2102  ي ت و  هتش  اتس  )يفراس  الستو  حولف الئي 
كسيء الوفتوب  يالفاى الوا ل  وس الفياو  الر  ستهوت    حفي  الراور  يريهر ارتم  

الس وس ضوس الساتا حفي  سبيك الراور ا رتتف ال ف  لبتفي   Eric (2012فراس  إلرلك )
   ليهر هذا السبيك كيسلب  لكسا الحسا     الوا    يشفيره اتاهوت  وس جتاا ا سر 
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 تف اليهرت الس  Suzet, et al. (2013)ااهروت   يكذلك ارتم  فراس  سي لت يآيريس 
 السبيك ا اير السبا  لررا  احفي  الراور الوفرس . 

يوس ي   وت ساب لحتي  الاح  الحتل  الكشى طس  الف  الف ا  ا ررات ل  الس        
 ر الوفرس   وس ي   ااجتا  طبا ا سمب  اآلرل أالواتن ا سرر يالراو

ه  ريجف ط ا  إررات ل  ذات ف ل  إحئتمل  الس فرجتت ا وهتت طبا ا افتف يالفرج   -0
الكبل  لوتلت  الواتن ا سرر يفرجتت الر ولذ طبا ا افتف يالفرج  الكبل  لوتلت  الراور 

 يوت الفرهت؟  الوفرس 
 ل  إحئتمل  الس وريس تت فرجتت الذكير يااات  طبا ا افتف ه  ريجف  ريب ذات ف -2

 يالفرج  الكبل  لوتلت  الراور الوفرس  رف ر لبايع؟
ه  ريجف  ريب ذات ف ل  إحئتمل  الس وريس تت فرجتت ر ولذ الرلى ي ر ولذ  -3

 الحضر طبا ا افتف يالفرج  الكبل  لوتلت  الراور الوفرس ؟
فرجتت الر ولذ طبا ور لر الراور الوفرس  اوفبيول  الفرج  طبا ه  لوكس الراا  ا -4

 وتلت  الواتن ا سرر؟
 أهداف البحث: 

 الرفرى طبا الف ا  الس الواتن ا سرر يالراور الوفرس . -0
الكشى طس الفريب الس وريس تت فرجتت الذكير يااات  طبا وتلدت  الراودر الوفرسد   -2

 يالر  رف ر لبايع. 
طس الفريب الس وريس تت فرجتت ك  وس ر ولذ الرلى  يالحضر طبدا وتلدت   الكشى -3

 الراور الوفرس .
الراا  افرجتت الر ولذ طبا ور لر الراور الوفرس  اوفبيولد  الفرجد  طبدا ور لدر الوادتن  -4

 ا سرر. 



د/ رمضان عاشور حسني & أ.م.د/ وفاء حممد عبد اجلواد     

     4102  أبريل ،3، ج24  العدد ،النفسي اإلرشاد مركز، النفسي اإلرشاد جملة  
)9  

 أهمية البحث: 
 األهمية النظرية:     
رون  يتهر  ل  رحي اتاهروت  الواتسا ودس لراتي  الاح  ور لر وس اله  الور لرات الر   -0

اادد  الاددتحنلس يهدد  يددتهر  الراوددر الوفرسدد   يهددي ور لددر ينلددب اويضدديطتت الئددح  الافسددل  
 يطب  الاف  ا جروتط . 

لتف  الاح  رحفلف فالب ليتهر الراور يفراس  الاال  الفتوبل  يرحفلدف الفياود  الوكياد  لده  -2
ددت لتلددت  ال راوددر الوفرسدد  لر ولددذ الوددفار   ووددت لرددلا الفرئدد  الوددت  وددس يدد   إطددفاف وتلتسغ

 الاتحنلس اسركوت  فراس  اليتهر  يط ارهت اتلور لرات الافسل  الويربف  الوررا   اه.  
 األهمية التطبيقية:    
رسدده  اردددتم  الاحددد   ددد  رسدددبل  الضددديء طبددا الهولددد  إطدددفاف الادددراو  الرفرلالددد  ياارشدددتفل   -0

ورلس وس الج  الحف وس اآلنتر السبال  لبراور سدياء طبدا الوراودر افسده الي  سر ا  فت  الورا
 الضحل . 

طبدا ا سدرفتف  ودس الادراو  الفتلولد  لوكت حد  الراودر  رفلف ارتم  الاح     رسدبل  الضديء -2
 ون  اراتو  "اليلل " لوكت ح  الراور يالر  نات  تطبلره. 

ناددتء ررالدد  ا  فددت   يهدد  الس   لكدديس ال فدد  رفلددف الوددرالس اوراطددت  ندد   اتددت  الستسددل  ال -3
 وراور الي ضحل  الي ورفرج. 

 املصطلحات اإلجرائية ملتغريات البحث:
 المناخ األسري:-)ا( 

لفرى الواتن ا سرر إجراملغت اأاه الفرج  الر  رحئ  طبلهت ا وهتت طبا وتلت  الواتن 
 اآلرل أ ا سرر الوسريف     الاح  الحتل   يالذر لرضوس ا افتف 

افوتجه  -0 الروتسك يا اروتءأ يلتئف اه وفم شفير ال ف  اتلفير اأسرره  يحاه لهت يا 
هروت  ك   رف ات سر  لرحتلب سفتف  ا سر .    ا سرر  يا 

حرل  الرفالر طس ا اففت تأ يلتئف اه واا ال ف  الفرئ  لبرفرلغ ا اففتل    -2
حررا  وش  تطر ال ف . يالوشترك  اااففتلل  لب ف   يا 

الرحك  يالسل ر أ يلتئف اه الضا  ا سرر لسبيك ال ف   يواا ال ف  الحرل  للاي   -3
 سبيكه.
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الوشترك أ يلتئف اهت وشترك  ا سر  لب ف     كت   شميا   ياراوجه الفارسل    -4
 يورتافره يالحيار الوراتف  الاهوت. 

توبدد  ا  فددت  فايدد  ا سددر  اددإير ى اارسددتبأ يلتئددف ادده الناددتت يطددف  ااهردد ا   دد  وف -5
 الوياى الي اليات.

 -التنمر المدرسي : -ب()
لفرى الراور الوفرس  إجراملغت اأاه الفرج  الر  لحئ  طبلهت الربولذ طبا وتلت  الراور     

 الوفرس  الوسريف     الاح  الحتل   يالذر لرضوس ا افتف اآلرل أ 
ل ف  الوراور الورونب     الضرا اتللف  يالرك  الراور الجسفرأ يلرضوس سبيكلتت ا -0

سرفراض  ر ى ووربكتت اآليرلس  يررا) ال و ء اهفى شس هجي   يالسل ر   يا  اتلتف   يا 
 التي  الجسول  اهفى رييلى الضحل .

الراور البفي أ يلرضوس سبيكلتت ال ف  الوراور البفيل  غلر ال مت  كتلسا  يالرهفلف   -2
 ل   ياشر الشتمفتت  يالراتا  ات لتتا  يا     اآليرلس. ياليطلف  يالسير 

الراور ا جروتط أ يلرضوس ووترس  ال ف  الوراور اليت م  كإائتء افض ال و ء وس  -3
الوشترك     ا اش   الوفرسل  رغوغت طاه   ياشر الشتمفتت الر  رو  السوف  ا جروتطل   

 يالسل ر  يالحتف طبا اآليرلس. 
ا لكرريا أ يلرضوس رئر تت ال ف  الوراور اليت م  ارلج  سيء إسريفا   الراور -4

اليستم  الركايليجل  الحفلن  كتلوحوي   يا اررات  يريجله رستم   تضح  لرهفلف الارااه طار 
الارلف ا لكرريا   يرئيلره  رغوغت طاه     ويااى رساا الحرج يرسجل  الوكتلوتت 

ار ا  ال و ء.  الجاسل  يا 
الراودر الجاسدد أ يلرضدوس الرحددرس الجاسد  اتللددف الي اياسد   الهددترى الوحودي  الي وياادد)  -5

الريائ  ا جروتط  كتلفلسايك يالرفبلتتت الجاسدل  طدس الد و ء  يا  د ب الرسدولتت الجاسدل  
 الاذلم   ياشر الشتمفتت الجاسل .

 حمددات البحث:
  ربولذ يربولدذ   د  051اوهت)الوحففات الاشرل أ ر  ر الب الفيات الاح  طبا طلا  اي    ال)

 الئفلس اليتو  يالستف .
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الوحدددففات الوكتالددد  أرددد  ر الدددب الفيات الاحددد  اوفرسددد   ال لرددديس ا ارفاملددد  الوشدددررك     ا)
 يوفرس  ال فلا ااارفامل 

الوحففات ال وال أر  ر الدب الفيات الاحد   د  الفئد  الفراسد  ا ي  ودس الفدت  الفراسد     ج)
2104-2105 

 ث: اإلطار النظري للبح
 Family Climatأواًل المناخ األسري 

الواددتن ا سددرم هددي  الفدد  الف اددتت يالرفددتط ت الرددا رددرا  ال ددراف ا سددر  افضدده  اددافض     
احلددد  لئددد  الفدددرف ودددس ي لددده إلدددا وسدددريم واتسدددا ودددس الئدددحه الافسدددل ")  ليللدددت إادددراهل  

  .          25  س0994 
وترسدددتت الرددا لرافهدددت ا  ددراف فايددد  ا سددر   يودددت يلرحددفف الواددتن ا سدددرم اتلف اددتت يالو     

ررسددد  اددده هدددذه الف ادددتت ودددس السدددتللا سددديل   دددا وتتاددد  ا سدددتللا يالووترسدددتت غلدددر السددديل   
يلوكس رحفلف الف ادتت يالووترسدتت السديل   دا ا سدر  ودس يد   الرفتود  ود) الشديس ي دب 

حددا حتلتددا  يوشددتطر يئتمئدده يئددفتره اااسددتال   يي ددب وددت ررسدد  ادده هددذه الف اددتت وددس 
حتلتل   يوفم وت ري ره هذه الف اتت   رافهدت ودس  درس الاودي يا سدرت   يالرفدرف  يي دب ودت 
لردديا ر لهددت وددس فىء يناددتت يالوددس افسددا يط اددتت وريا ادد   الوددت ا سددتللا يالووترسددتت غلددر 

الد  السيل   ها الرا رحفف الرفتو  و) الشيس كشداء يكدأفا  لبرحتلدب يهدي ودت ل بدب طبلده 
الاساه  يكذلك وس ي   الوشتطر غلر الاتضج  لبيالفلس  يالرا رنور طس حا غلر حتلتدا  
يهي وت لسدوا اتلحدا الوئد ا)  يودت ررسد  اده ط ادتت كد   درف ودس ارجتهدتت رفبتلد  روبكلد  
احددي اآليددر  يهدددي وددت السددوته ات سدددر  الوفوجدد   ياليلددرغا ودددس يدد   وددت لادددفي وددس راددتاض ادددلس 

 دددا اليسددد  الدددذم لفدددلس  لددده ا  دددراف يودددت لرسددد  اددده هدددذا اليسددد  ودددس  دددرا  اليدددتهر يالحتلتدددا 
  0999الف اددددددتت اااسددددددتال  الفا مدددددد   يغلددددددتا الف اددددددتت الوريا ادددددد  )طدددددد ء الددددددفلس كفددددددت ا 

  .    045-037س
  الس الواددتن ا سددرم لتئددف ادده "ال ددتا) الفددت  لبحلددت  2111يلتددرر وحوددف الدديوا يبلدد  )    

وتس  يالرضدحل   يالرفدتيس  ييضديح ا فيار  يرحفلدف الوسدميللتت  ا سرل  وس حل  ريا ر ا 
يالشكت  الضدا   يايدت  الحلدت   يكدذلك السدبيا إشداتع الحتجدتت اااسدتال   ي الفد  الف ادتت 
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ا سددددرل   ياودددد  الحلددددت  الريحلدددد  ياليبتلدددد  الرددددا رسدددديف ا سددددر  ووددددت لف ددددا شيئددددل  السددددرل  
  .                             06طتو ")س

  الوادددتن ا سدددرم طبدددا الاددده "الجدددي الفدددت  2113يلبيدددس طادددف الو بدددا الودددلس الترل دددا )     
السدتمف  ددا وحددل  ا سددر   يلفاددر هددذا الواددتن طددس الوحئددب  الكبلدد  الوولدد   ليئددتمس ا سددر  
كالمددد  ررايلددد  ودددس حلددد  السدددتللا الراشدددمه ا جروتطلددد  السدددتمف   لهدددت  يالكلفلددد  الردددا ردددفار اهدددت 

الفدد  شدداك  الف اددتت يالرفددتط ت يالاوددت  ا رئددت  اددلس الطضددتمهت  يري لدد) كجوتطدد  اليللدد   ي 
  .  452ا فيار يالوهت  الرا ريك  إلا ك  واه ")س

يلفرى الاتحنتس الواتن ا سرر طبا الاه  الف  الحلت  ا سرل  كالمه ررايل  وس حل      
ت كجوتط  اليلل  ي الف  الستللا الراشم  ا جروتطل  الستمف   لهت  يالكلفل  الرا رفار اه

 الف اتت ا سرل   ياو  الحلت  ا اففتلل  ياليبتل  يالشكت  الضا  يالرايل . 
  School Bullyingثانًيا التنمر المدرسي 

رايطت وت  Bullyاأس وفا   كبو    Oxford Dictionariesليضا اتوي  الكسفيرف      
و     الجوب  )اس  الي  ف  الي ئف   يه  الس الراف  رفرلفتت رملسل   اتغت لويا) يايع الكب

(bullies- bullying- bullied اب ج  الي راور  -   يكتات الوفتا  اتلرررلا كتآلر أ الفري
 رييلى الي ارهتا. -الي اسرمستف اي اسرتياء

" ا سرافاف  يالول  لبررهلا  Bullying لتئف اتلراور " Websterيحسا اتوي       
ل  وسراف  رول  لررهلا اآليرلا ا ضفى واه  اجاتره  لبتلت   تلشيئل  الوراور  شيئ

 .اشئ وت 
الاه طاتر  طس ال فت  سبال  ورفوف  وس جتاا ربولذ الي  Olweus (1993)يلرم اليلل  

  لتئف اهت إلحتب اآلذم -لسوا الضحل  -ضف ربولذ آير -الوراور الي الوراورلس-الكنر
 يلجف الضحل  ئفيا     الف تع طس افس .  يالضرر  يرر  ائير  وركرر   ي يا  اليات 

اف  الوفاا اأاه سيء اسريفا   Smith & Sharp (1994)يل كف سول  يشترا      
 التي  اشك  واهج .

الس الراور الوفرس  لحف  طافوت  Horwood, et al. (2005)يلرم هيرف يآيريس      
  يلرضوس -وراور افسهال-ائير  وركرر  لإللذاء وس  تلا آير -الضحل -لرفرض  تلا

 طف  ريا س    التي   ياف لكيس جسفلغت الي لفيلغت الي طت فلغت. 



د/ رمضان عاشور حسني & أ.م.د/ وفاء حممد عبد اجلواد     

     4102  أبريل ،3، ج24  العدد ،النفسي اإلرشاد مركز، النفسي اإلرشاد جملة  
)03  

الراور الوفرس  طبا الاه "اسر    افض ا  فت   Adams (2006)يلفرى الفو       
يضتطه  يالحئي   لتيره  الجسفل  الي شفالره  ا جروتطل   وس الج  إ     ف  آير يا 

 . (p.11)طبا وت لرلفه واه"
يلترر "الوجب  الفيل  لشميس الرفبل  اولرشجتس" طف  وفتللر لبسبيك حرا لوكس يئفه      

 اتلراور ه  كتآلر أ 
سبيك لوكس يئفه اأاه ويلى  الي طفياا   الي وهلس  الي وذ   الي رهفلفر  الي لنلر  -0

 الييى  الي لساا الضرر الجسفر  الي ا ل  اليجفاا .
 لذ.لسرهفى ياحف الي الكنر وس الر و -2
 لر   له اسريفا  اليستم  الوتفل   الي البفيل   الي الركايليجل   الي الفت فل . -3
ل نر سباغت طبا افر  الربولذ طبا الوشترك  الي ا سرفتف  وس الاراو  الرفبلول  ارلج   -4

 Michigan Stateالييى وس ا ذم الجسفر الي اساا ا ض راا الفت ف  )
Board of Education, 2009.  

اأاه الر سبيك لرساا  Farrington & Ttofi (2011)يلفر ه  ترلاجريس يريرف         
   ضرر جسفر الي افس  الي لفي  لرضوس الررهلا  يالرييلى لبضحل   شرل   يجيف 
يب     ول اس التي  الس الشيس الوراور يالضحل   يركرار حفي  ربك السبيكلتت الس 

ركرارهت    الوسرتا   يلل  وس الراور طافوت لكيات ا  فت  لفرر   يلب  الي وس الوحرو  
الشيئلس    اف  التي  الافال  الي الافسل  الي البفيل   يلتيوت اإلذاء افضهوت الافض  

   تلراور لا ير    الوتت  ا ي  طبا طف  الريا س  يالسب    يالركرار. 
لس  لحف  طافوت اأاه شك  وس الشكت  ااستء  لآلير )2101يرفر ه هتل  ساترر )     

 -ايره     ا طرفاء طبا  رف الي وجويط  -الوراور الي الوراورلس -لسريف   رف الي وجويط 
  اأشكت  ويربف  واهت وت هي جسفر  الي لفي   الي افس   الي -الضحل  الي الضحتلت

اجروتط   الي جاس   الي إلكرريا   الي كرتا   الي فلا   الي طائرر  الي ااطرفاء طبا ذير 
تت اليتئ   يلرضوس ن   يئتمس؛ الاه وتئيف  اأس لرفوف الوراور الذم ا حرلتج

شيس وت  وركرر  الم الس الوراور غتلاغت وت لسرهفى الذم اف  الضحل  لفف  ورات  طتف  
  . 045وت لحريم طبا طف  ريا س التيم الم الس الوراور ليرتر الضحل  ا ا  واه اي ")س
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اه إستء  اسريفا  التي  الحتلتل  الي الوفرك  الس   اأ2100يلفر ه وسفف الاي الفلتر )     
ال  ا فاي  الوفرس   يلحف  ذلك حفينغت وسرورغا يوركررغا ا رض السل ر  طبا اآليرلس 
وس ي   ال فت  سبال  طفياال  و ذل   لتي  اهت  تلا الي الكنر ضف  تلا آير الي الكنر  رر  

  . 1   التي )سوس اليات  يهي سبيك إلذام  واا  طبا طف  الريا س 
  اأاه وجويط  وس السبيكلتت الففامل  الر  رر  ائير  2102يرفر ه حاتس ييج )     

وركرر  رئفر وس شيس وراور رجته آير ضحل  لت) طبله  ف  الففاء الذر لأر     
ئير  ال فت  سبال  جسفل  الي افسل  لفيل  الي غلر لفيل   اهفى الحئي  طبا الافيذ  

  . 213 )سيالهلوا  يالسل ر 
طف  يئتمس لسبيك ال ف  الوراور ه أ الرغا      Rigby (2013)يلذكر رلجا       

االذاء  السبيك الو ذر  اير   التيم  الركرار  سيء اسريفا  التي   ااحست  اتلسفتف  وس 
 اا  الوراور  يات ض هتف وس اا  الضحل .

سبيك وتئيف اه إلحتب   الس الراور 2103يلرم طبا الئاحلس يوحوف  رحتا  )
ا ذم الجسو  الي البفي  الي الافس  الي الجاس   يلحف  وس  رى اير وسل ر رجته  رف 

 ضفلى    لريا) الس لرف ااطرفاء طس افسه  ي  لاتف  التي  اتلتي . 
 أنماط التنمر المدرسي:

ر    الس الراور الوفرس  لوكس رتسلوه إلا راور واتش2117لرم  ه طاف الفيل  )     
يغلر واتشر  يالراور الواتشر ليهر وس ي   الوياجه  الواتشر  الس الشيس الوراور 
يالضحل   يلسه  و حيره  الوت الراور غلر الواتشر  لئفا و حيره  لوكس إسرارتجه وس 
ي   و حي  الشكتله وس اشر لبشتمفتت  يكرتا  الرفبلتتت الشيئل  طبا الضحل  لجفبه 

لوتءات ريح  اتلسيرل  واايذ اجروتطلغت  يا سريف  ل   الجسف ا رلت  ست ر  وس ايرات  يا 
 يا سرهذاء.

يكذلك لشرو  الراور الوفرس  طبا الراف  الاوت  يه  الراور ا اففتل ؛ يلرضا وس      
ي   سبيك السيرل  يالسا يااذ   يالرهفلف  يالراور الجسفر؛ يلرضا وس ي   

بكتت اليتئ   يالراور الجاس ؛ يليهر وس ي   الضرا  يرك  الضحل  يسرا  الوور
الرحرس الجاس   يالرفبلتتت السيلف   يالراور الفائرر؛ يليهر وس ي   السا  يالتذى 

  . Smith, 2011لآليرلس    فلتاره  الي اساه  الي يضفه  ا جروتط  )
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ذ الت  ربول الس الراور لرضوس Ayenibiowo & Akinbode (2011)يليضا ك  وس      
الي طف  ر ولذ اتاطرفاء طبا الحف ال و ء الوفرضلس لبي ر يه  الضحتلت  لرأكلف الافيذ الي 

 السب    يوس ئيره اآلر أ  
الراور الافس أ يلرون     اشر الشتمفتت  يالر طا    الف اتت ا جروتطل   الي  -0

 ااايرا     ا سرافتف ا جروتط    يا ار ا   الي الررهلا.
ر الافا أ يلرون     الضرا  يالرك   يالائب  يالف )  يااسرل ء طبا الورفبتتت الراو -2

 الشيئل   يالررا) اهفى شس هجي .
الراور البفي أ يلرون     الرفالى  يااغتي   يالراتا  ات لتتا  يريجله الرهفلفات   -3

   ل  ا جروتطل . يالئران الي إ    اآليرلس  الي ريجله ااارتتفات الي ااسرافتف  يالف  
رئيلر اتلربلفيس     –الراور ا لكرريا أ ون  ريجله رهفلفات اتلارلف ا لكرريا   -4

ويااى غلر  مت   ار ا  الضحل   يلشلر طبا ويس  الئاحلس يوحوف  رحتس 
  إلا الس الراور اللي  الئاا الكنر ر يرغا وس ي   اليستم  الحفلن  2103)

وحوي   حل  لوكس اسريفاوه     إرست  الرستم  غلر كت اررات  يالربلفيس ال
 ورغيا   الي اشر الشتمفتت طبا ئفحتت اااررات.

الراور الجاس أ اف لشدو  الرحرس اياس   الهترى  اكتت الي رفبلتتت جاسدل   إ  ب  -5
رسدولتت جاسدل   اشر شتمفتت جاسدل   ياف لر ير الراور الجاس  إلا رحرس جاس  

  Salmivalli, 2010) الي اغرئتا )
الراور طبا الووربكتتأ الس ي طبا ووربكتت اآليرلس  يالرئرى  لهت رغوغت طاه   الي  -6

 طف  ارجتطهت إلله  ور  نتال  الي إر  هت.
الراور    الف اتت ا جروتطل أ يلرضوس وا) افض ا  راف وس ووترس  افض  -7

 طاه . ا اش   اإائتمه  الي ر ض ئفااره  الي اشر الشتمفتت
يلوكس لبراور الس لريف الشكت  ويربف    ف  الغبا ا حلتس لأر  الراور    ئير  إستء  
لفيل  ياسره اء وس الشيس الوسرهفى الوت  الفتو   يلكس ليجف هاتك الشكت  اليرر طفلف  
لبراور يغتلات وت لرفرض ا شيتس الوسرهف لس لبراور اأكنر وس  رلت   إذ الس الراور   

با ا طرفاءات الفرفل   ا  لرففم ذلك إلا ا طرفاء اشك   جوتط  لترئر  ت  ط
(Salmivalli, 2010.  
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وس هات ا حي الس لبراور الشكت  طفلف   يلفروف طبا الالم  الر  لحف   لهت 
السبيك   افض الشكت  الراور رحف     الوفرس   الي    وراك  الرطتل   يافضهت لحف     

  . 2103الئاحلس  وحوف  رحتس  الم  الفو   الي الوا   )طبا 
يلرضا ووت ساب الس الراور شك  وس الشكت  ااستء  يلأيذ ئيرا ويربف  واهت        

 الافس  يالبفي  يالافا  يالكرريا   يلحف  وس  رى اير وسل ر رجته  رف ضفلى .
 دراسات سابقة: 

لا افراس  ريئبت ارتمجهت إ Schwartz ,et al. (1997ات  شيارر  يآيريس )
ت وس  و مه  لبفاى اليالفر يطفاء ا وهتت  يالفاى  الس ا  فت  ضحتلت الراور الكنر رفرضغ
ت الس ا  فت  الوراورلس لفله  وفف ت الطبا  ال يج  الس ا ا يا    ياليهرت الارتم  اللضغ
وس  و مه   لوت ليس اوتذج الفاى  كتلرفرض لبتفي  الفالف   ياليهرت الارتم  يجيف 

 الس يار  الرفرض لإلستء  الجسفل     ال فيل  يالرفرض لبراور  حتت. اررات  فا 
 Baldry ي   إ تر ريضلا يئتمس شيئل  يالفر الوراورلس ات  اتلفرر ي ترلاجريس

& Farrington (2000)   افراس  اليهرت ارتمجهت شليع الراور يالجايح الس الذكير الكنر
) الرتف     السس  الاوت اليهرت الارتم   لتف  وس ااات   يل  لر لر الراور اشك  وبحيي و

الجايح كبوت رتف  ال ف     السس  يشليع الراور يالجايح الس ا  فت  ا كار ساغت يغتلاغت وت 
كتس الوراوريس ه  ا  فت  ا ئ ر سات  الاوت كتس الجتاحيس ه  ا  فت  ا كار سات  ووت 

ات الر ير الر  رتيف ل احراى  ياليهرت لرجا الس الراور اف لكيس ورحب  واكر     ي ي 
ت  ارست  الاتء  ا  فت  الوراوريس اتلرسب .  الارتم  اللضغ

 & Stevensيلريضلا  الف  الف ا  الس الالم  ا سرل  يالراور ات  سرلفا  ي تس      
Van (2002)    افراس  اليهرت ارتمجهت اير  تت إفراكل  الس ا  فت  يآاتمه   حل  لحو

ء ئير  الكنر إلجتال  طس الااتمه   كذلك ر  رسجل  اير  تت الس السر الوراورلس  ا ات
يالضحتلت  اتلاير إلا فير ا سر  ي الرفتط  الس ا  فت  ياآلاتء وس يجه  اير ا ااتء  

 يرتررح الفراس  ا هروت  اتلو لف وس ااجراءات الياتمل  لوا) الراور    الوفار .
افراس  اليهرت  Connolly & Moore (2003ت  كيايل  يآوير )ي   اف  اا تر ا     

الس ا  فت  الوراورلس لفتايس وس حروتس طت ف  يط ا  وراتاض  و) وس ه  الشتتء الي 
ا اتء يا وهتت     حلس اليهر ا  فت  ال لر وراورلس ط اتت السرل  إلجتال  و) ال راف 
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وشترك  ا سر  يرفيبهت اشك  الكار    السره   يط ي  طبا ذلك اليهرت الارتم  إلا الهول  
 حلت  الااتمهت الوراورلس  يالرفرى طبا حتجتره  يالفو  طبا إشاتطهت.

 اسبيك الراا    افراس  ال تفت اأاه لوكس2114هشت  طاف الرحوس الييل  ) يات     
 الورحبرلس   ا وس لفم ا ااتء السبال  ا ا وفتوب  الستللا افض ي   وس الوشتغا 

 الراا     ا ا اا  وس يالر ض السبيا  التسي  وس ك  لسته  حل  يالنتايل ؛ فافل ااط
 الضحتلت اسبيك الراا  يلوكس  ااطفافل     ا الورحب  وس ا ااتء لفم الوشتغا  اسبيك
 ااطفافل  الورحبرلس   ا ا ااتء وس لفم السبال  ا ا وفتوب  الستللا افض ي   وس

   ا وس ا ااتء وس الراا  اتلضحتلت    ا ا اا  وس ااهوت  لسه  حل  يالنتايل  
 ا   وفتوب  الستللا افض ي   وس الوشتغا  اسبيك الراا  لوكس ااطفافل   ي  الورحب 
 وس الضحتلت اسبيك الراا  يالنتايل   يلوكس ااطفافل  الورحبرلس وس   ا ا ااتء لفم
 يالنتايل  ااطفافل  الورحبرلس   ا ا ااتء وس لفم السبال  ا   وفتوب  الستللا افض ي  
   ا لفم الضحتلت اسبيك الراا     اا  ا   وس ال امف  الحوتل  السبيا السه  حل 

 لفم الضحتلت اسبيك الراا     ال امف  الر ض يالحوتل  الستللا يرسه  ااطفافل  الورحب 
 .النتايل  الورحب    ا
الس الفياو  ا جروتطل   Bowes, et al. (2009يآيرلس ) كوت الات فراس  اتي      

يالالمل  يوشك ت سبيك ا  فت   يحج  الوفرس  ر لف وس ي ر الس لئاا ال ف  ضحل  
لبراور  يالس الوشك ت و) الجلر  اف ر  وت و)  لتف  ي ر الس لئاا  ال ف  وراور الي 

ء وفتوب  ال ف   يالفاى ضحل   يالس السبيا الوفتوب  ا سرل  طبا سال  الونت أ سي 
الوا ل  إررا ت ارير  ا  فت     الراور سياء كوراورلس الي ضحتلت . كوت اليهرت ارتم  
الفراس   الس الفياو  الالمل  يا جروتطل  السبال  رررا   اإررفتع  وسريم الراور طاف ا  فت  

الم  ا سرل    ياليئت الفراس   طبا الهول  ا هروت  ايض) اراو  ليفض الراور    ال
 يالوفرسل .

سول   ي   اف  اا تر وس ريضلا  الف  الالم  ا سرل  لأل فت  الوراورلس ات      
افراس  الشترت ارتمجهت إلا الس الوراورلس يضحتلته  رول ت   Smith (2011)يآيريس

السره  اتاافئت  الي ال  ب الي الرفكك الي الفيضيل   كوت الشترت الارتم   ياررات  ويجا 
فا  الس الحروتس الفت ف  يالراور  كوت الات الفراس  يجيف اررات   ويجا يفا  الس الفاى ي 



املناخ األسرى وعالقته بالتنمر املدرسي لدى تالميذ املرحلة اإلبتدائية   

           01)    4102أبريل  ،3،ج 24 العدد، النفسي اإلرشاد مركز ،فسيالن اإلرشاد جملة       

ا سرر  كوت لفركه ال ف  يالراور.    يالشترت الارتم  إلا الس ك  وس الضحتلت يالوراورلس 
 اف ذكريا اأس الف اتت السبال  يغلر الورغياه ه  الستمف  الس ك  اليالفلس.

  افراس  السفرت ارتمجهت طس يجيف 2102لئي   ي ت و  هتش  اتس  )يات  الستو  ا    
ط ا  إررات ل  ويجا  فال  إحئتملغت الس الراور يالافتف ااهوت  يالرسته  يالرسب   الر كبوت 
 افت الستللا ااهوت  يالرسته  يالرسب    اف الراور   ييجفت ط ا  إررات ل  ويجا  فال  

 الح   الئتر  يالرذاذا. إحئتملغت الس الراور يالسبيا 
ك  وس الضحل  الس اليهرت افراس   Suzet, et al .(2013يات  سي لت يآيريس )      

رفرضت لسبيك الاير سبا  اوت    ذلك االذاء يااهوت  يسيء الركلى ا اير   افيالوراور 
  لأل فت  الوفرضلس 1130 - 1101ئ لر إلا وفرف  )الرأنلر لررياح وت الس يكتات 

يلكاهت كتات رررياح الس وفرفل  إلا وريس   اتلاسا   حروتلل  كياه  ضحتلت وسرتا  ا
كتس السبيك الاوت    1161 – 1103لأل فت  الوفرضلس لكياه  وراورلس ضحتلت ااسا  )

ا اير االجتا  كتلريائ  الجلف لبيالفلس و) ال ف   يالف ا  الفا م  يالحايا   يفط  
شراى اليالفلس ك  ذ  لك كتس  لون  جتاا ياتم  يطياو  حوتل  ضف إلذاء ا اراس. يا 

 تعقيب على الدراسات السابقة: 
لرضا وس طرض الفراستت الستات  اس الواتن ا سرر يالالم  ا سرل  يالستللا الوفتوبد       

اليالفلدد  لهدد  فير الستسدد   دد  ااددتء كدد  وددس الوراوددر يالضددحل     الفدد  وددت لسدديف ا سددر  وددس 
يط اددتت يواددتن افسدد  سددير يالسددتللا وفتوبدد  إلجتالدد  كدد  ذلددك وددس شددأاه الس لاودد  رفددتط ت 

السددبيكلتت ا لجتالدد  لددفم ال فدد   يطبددا الفكدد  وددس ذلددك  دد  حددت ت إراددتع السددتللا وفتوبدد  
يالفلددد   سدديل  يوفتاددت  ا سددر  وددس الرفكددك ا سدددرر يااافئددت  الفددت ف  كدد  ذلددك وددس شدددأا  

ت الس ل فر إل  شيئدل  وراودر  الي ضدحل  طبدا حسدا سدوتت الرأنلدر السبا  طبا ال ف   إو
 الشيئل .    

  روض البحث: ف
ريجف ط ا  اررات لد  سدتلا  فالد  إحئدتملغت ادلس فرجدتت ا وهدتت طبد  ا افدتف يالفرجد   -1

الكبلدد  لوتلددت  الواددتن ا سددرر يفرجددتت الر ولددذ طبدد  ا افددتف يالفرجدد  الكبلدد  لوتلددت  
 .الراور الوفرس 
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ذات ف ل  إحئتمل  الس وريس تت فرجدتت الر ولدذ الدذكير يااادت  طبدا  ريجف  ريب -2
 ا افتف يالفرج  الكبل  لوتلت  الراور الوفرس  رف م لبايع. 

  ريجددف  ددريب ذات ف لدد  إحئدددتمل  اددلس وريسدد تت فرجدددتت ر ولددذ الرلددى يالحضدددر  -3
 طبا وتلت  الراور الوفرس .

الراودددر الوفرسددد  اوفبيولددد  الفرجددد  طبددد   لوكدددس الرااددد  ادددفرجتت الر ولدددذ طبددد  ور لدددر  -4
 .ور لر الواتن ا سرر

 إجراءات البحث
 أواًل المنهج المستخدم في البحث:

 اارضت  الف  الفراس  الحتلل  اسريفا  الواه  اليئفا ا ررات ا  الوتترس.       
  ثانًيا عينة البحث:    

حلد  اسدريفوت هدذه الفلاد   ة:)أ( عينة التحقق من الخصائص السيكومترية ألدوات الدراس 
اهدددفى الرحتدددب ودددس اليئدددتمس السدددلكيوررل  لبوتدددتلل  الوسدددريفو   ددد  الفراسددد   يهددد  

  311وتلت  الواتن ا سرر  يوتلت  الراودر الوفرسد   يادف ركيادت طلاد  الرتادلس ودس )
اتلئدددفلس اليدددتو  يالسدددتف  اكددد  ودددس إفار  -ودددس ر ولدددذ الورحبددد  ااارفاملددد  يالوهدددتره  

فار  ال لردددديس الرفبلولدددد  الرتافدددد  لوحت يدددد  ال فددددلا الر فبلولدددد  الرتافدددد  لوحت يدددد  الجلدددد    يا 
   وس ااات .  051  وس الذكير  يطفف )051  اياا) )-التتهر 

  ودس ر ولدذ الورحبد  051ركيادت طلاد  الاحد  ا ستسدل  ودس ) )ب( عينة البحث األساسية:
س إفار  ال فددلا الرفبلولدد  الرتافدد  ااارفاملدد  يالوهددتره   اتلئددفلس اليددتو  يالسددتف  اكدد  ودد

فار  ال لريس الرفبلولد  الرتافد  لوحت يد  التدتهر    ذكدير  75  ايااد) )-لوحت ي  الجل    يا 
   وس ااات .75يطفف )

 ثالثًا أدوات البحث: 
 مقياس المناخ األسري: -1
يوس ن  لهفى الاح  إلا وفر    الف  الف ا  الس الواتن ا سرر يالراور الوفرس       

كتس وس الضريرر يجيف وتلت  لبرفرى طبا  الف  الواتن ا سرر    السر ه  ء ا  فت   
  إ  الاه ل  ليجف وتلتسغت لحتب الهفاى الاح   يااتءغ طبا ذلك ات  الاتحنتس اإطفاف الوتلت . 
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ورت طوبل  ااطفاف اوجويط  وس الوراح  حرا يئ  الوتلت  إلا خطوات بناء المقياس: 
 الاهتمل  ه أ ئيرره

)ال  اا  ع طبا وت    الررا  السلكيليج  وس ال ر ايرل  رراتي  وفهي  الواتن ا سرر  
 يالافتفه  يرحفلف الرفرلى ااجرام  لبوفهي .

)ا   التلت  اوسا لبفراستت الفرال   يا جاال   الر  راتيلت وفهي  الواتن ا سرر  يكذلك 
 اتت ا سرل  يالر تاب الس الطضتء ا سر  الوتتلل  الويربف  يالهوهت وتلت  الف

   0911رفرلا يرتالسأ  رح  طاف الرحل  يحتوف الفت  ) MOSSإطفافأ وي  
   وتلت  الواتن ا سرر 2111وتلت  الواتن ا سرر إطفافأ وحوف اليو  )

  . 2101يالفوبلتت ا سرل  إطفافأ ط ء الفلس كفت   )
رحفلف وكياترهت  يوس ن  ات  ائلتغ  وفرفات الوتلت  )ج  رحفلف وفهي  الواتن ا سرر  ي  

اأسبيا واس   يسه  يتِ  وس الرفتلف  ياف رايطت الوفرفات وت الس وفرفات سبال   
لجتال   يذلك لرتبل  الريجه ا سرجتا  لفم ال راف الفلا   يركيس الوتلت     ئيرره  يا 

الافف ا ي أ الروتسك   وفرف غ وي ط  طبا سر  الافتف كتآلر أ 34الاهتمل  وس )
  وفرفات  الافف النتا أ حرل  الرفالر طس ا اففت ت يلرضوس 7يا اروتء يلرضوس )

  وفرفات  الافف الراا)أ 9  وفرفات  الافف النتل أ الرحك  الي السل ر  يلرضوس )6)
  وفرفات  4  وفرفات  الافف اليتو أ اارستب يلرضوس )1الوشترك  يلرضوس )

  احل  ركيس ا سرجتا  لك   Lickertج ن ن   اتغت ل رلت  للكرت يضفت طبا رفر 
اتفرغا  يلرئحلا الوتلت   تف الط لت  –الحلتاغت  –طاتر  اإحفم ااجتاتت اآلرل أ فاموغت 

لك  اسرجتا  وس هذه ا سرجتاتت الن ن  ي اغت احل  رف ا ا سرجتا  )فاموغت  ن   
يا سرجتا  )اتفرغا  فرج  ياحف   الوت الفاترات  فرجتت  يا سرجتا  )الحلتاغت  فرجرلس 

السبال  رف ا ا سرجتا  )فاموغت  فرج  ياحف   يا سرجتا  )الحلتاغت  فرجرلس  
  07  06  05يا سرجتا  )اتفرغا  ن   فرجتت  يالفاترات السبال  الراتوهت كتآلر  )

ر  رحت    يل  لبر   الاتحنتس ايض) ك  طات32  31  29  21  27  09  01
 الافف اليتس اهت  ا  ر  ري ل) الفاترات ائير  طشيامل . 
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  وس الوهتت ا  فت  الورحب  311)ف  ر  ر الب الوتلت  طبا طلا  رتالس اياوهت ) 
ا ارفامل   اهفى الرحتب وس اليئتمس السلكيوررل  لبوتلت   حل  الس ا   الكنر 

ت اتل ف  وس ا ا ايرغا لب الف  هروتوغ  الاليليجل  يالافسل  ييريى الفو . إررات غت يا 
 الخصائص السيكومترية لمقياس المناخ األسري: 

 أواًل: صدق المقياس:
  Factor Analysis Validityالصدق العاملي:  

" اائفار الستا) طشر  SPSSاتسريفا  الاراتو  ااحئتم  " ر  إجراء الرحبل  الفتوب     
لفتو  الوسريبس كو شر لبرياى الي ا سرورار    ير  اسريفا  "وحك كتلر "    رتفلر ا

يالسفرت   ن  ر  الرفيلر ا رلت  الرفيلر الورفتوف  اسري س الفياو  الر  رون  الااتء ا ستس 
  طياو   جذرهت الكتوس الكار وس الياحف 5ارتم  الرحبل  الفتوب  لفاترات الوتلت  طس يجيف )

لراتلس الكبا  يالجفي  اآلر  ليضا الفياو  ا   وس52,143الئحلا  ي سرت هذه الفياو  )
  الوسريرج   يالجذر الكتوس  ياسا  الراتلس لك  طتو   يالاسا  الرراكول  لبراتلس.

  0جفي  )

 ليضا الفياو  الوسريرج  يالجذر الكتوس ياسا  الراتلس لك  طتو  يالاسا  الرراكول  لبراتلس 
 راتلس الرراكول اسا  ال اسا  الراتلس الجذر الكتوس الفياو 

 17,761 17,761 6,394 الفتو  ا ي 
 32,655 14,895 5,362 الفتو  النتا 
 39,561 6,906 2,486 الفتو  النتل 
 46,381 6,820 2,455 الفتو  الراا)
 52,143 5,762 2,074 الفتو  اليتو 

ياو     ي لوت لأر  رفسلر الف0,3ير  حذى جول) الرشافتت الر  رت  طس )       
 سلكيليجلغت افف رفيلر الوحتيرأ

 العامل األول: 
ياف اسرحيذ    0,966 -0,889هذا الفتو  الس )رررايح رشافتت طاترات      
  وس الراتلس الفتوب  الكب  "افف الرفيلر"  يابغ الجذر الكتوس لهذا الفتو  17,761طب )
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ليضا ال  رشافتت   وفرفات  يالجفي  اآلر  7يلركيس هذا الفتو  وس )   6,394)
    الوفرفات طب  الفتو أ

   2جفي  )
 ليضا وفتو ت رشا) اايف الفتو  ا ي  

را  
 الوفرف 

 الفادددددترات
فرج  
 الرشا)

 0,889 لاذ  ك   رف    ا سر  الائا  تاره لرحتلب سفتف  ا سر . 1
 0,930 لك   رف    ا سر  فيره الواي  اه. 4
 0,947 سر  اا  إرركتا سبيكلتت يت م .لض)  فب     إطراتره ا  5
 0,950 لبر   ك  الطضتء ا سر  اتلرتتللف يا طراى ا جروتطل . 6
 0,951 لفض   فب  اضتء الياتت الفرا  افلفغا طس ا سر . 16
 0,954 الوشتك  يالي  تت ا سرل  سو  وول    سرر . 18
 0,966 رستطف ا سر  ك  طضي  لهت لرحتلب الهفا ه. 24
يرفك  اايف هذا الفتو  شفير ال ف  اتلفير اأسرره  يحاه لهت  يكذلك اافوتجه      

هروت  ك   رف ات سر  لرحتلب سفتف  ا سر   يلذا وس الووكس الس ا بب طبا هذا  ا سرر  يا 
 الفتو  )الروتسك يا اروتء .    

  العامل الثاني:
ياف اسرحيذ    0,911 -0,444)هذا الفتو  الس رررايح رشافتت طاترات      
وس الراتلس الفتوب  الكب  "افف الرفيلر"  يابغ الجذر الكتوس لهذا الفتو     32,655طب )

  وفرفات  يالجفي  اآلر  ليضا ال  رشافتت 6يلركيس هذا الفتو  وس )   5,362)
  الوفرفات طب  الفتو أ
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  3جفي  )
 ليضا وفتو ت رشافتت اايف الفتو  النتا  

را  
 لوفرف ا

فرج   الفاترات
 الرشا)

 0,891 لرس  حفلنات ا سرر اتلحا يالفىء.  3
ررلا ا سر  الفرئ  لبرفالر طس وت لفير افاي  ك   رف وس  7

 وشتطر.
0,901 

 0,791 ااتاس ك  الوشك ت ائراح  يايضا فاي  ا سر . 10
 0,911 اشترك افضات الافض وشك رات ا اففتلل . 12
 0,671   ا سر  لسر ل) ريجله وشتطر االجتال  لرحتلب الهفا ه.ك   رف   14
 0,444 لك   رف    ا سر  طتلوه اليتس اه افلفغا طس اتا  ال راف ا سر  17
حررا         يرفك  اايف هذا الفتو  الفرس الورتح  لبرفرلغ ا اففتل   يالوشترك  ا اففتلل  يا 

 بب طبا هذا الفتو  حرل  الرفالر طس ا اففت ت.   وشتطر اآليرلس  يلذا وس الووكس الس ا 
  العامل الثالث:

ياف اسرحيذ    0,632 -0,388)هذا الفتو  الس رررايح رشافتت طاترات      
  وس الراتلس الفتوب  الكب  "افف الرفيلر"  يابغ الجذر الكتوس لهذا الفتو  39,561طب )

يالجفي  اآلر  ليضا ال  رشافتت    وفرفات 9يلركيس هذا الفتو  وس )   2,486)
  الوفرفات طب  الفتو أ

  4جفي  )

 ليضا وفتو ت رشا) اايف الفتو  النتل  
را  
 الوفرف 

 فرج  الرشا) الفاترات

 0,412 الواا  فب  افرغا وس الحرل  للوتر  ا اش   الر  لحاهت. 8
 0,415 ويك  اهت.اسريف  الفتتا الافا  و)  فب  طافوت لفش     الفاء الوهت  ال 19
 0,388 احرس طبا ا لر ا  اوياطلف ال فت  يالوذاكر  فاي  ا سر   21
 0,632 الحتي  فاموغت ريجله سبيك  فب  وس ي   اياطف لبر   اهت. 22
 0,451ال با وس  فب  ا لر ا  ااو  وفلس وس السبيكلتت ائرى الاير طس  27
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 رغاتره. 
 0,471 ير طس رالله.  اليرتر ل فب   و اسه ائرى الا 29
 0,489 الضرا  فب  طافوت لساا ل  ا طتجت    الوا  .  30
 0,494 ال وس اأس الح   يالسل ر  ه  وس ا ستللا ا جفم    ررال  ال ف .  32
 0,521 الط    فب  الفرئ  للفار طس رالله.  33
اا ال ف  الحرل  يرفك  اايف هذا الفتو  كلفل  الضا  ا سرر لسبيك ال ف   سياء و      

للاي  سبيكه  الي الرسب  ير ض رالر ال ف  يوافه وس رحتلب رغاتره  يلذا وس الووكس الس 
 ا بب طبا هذا الفتو  الرحك  يالسل ر .   

 العامل الرابع:
  46,381ياف اسرحيذ طب )   0,639-0,335)هذا الفتو  الس رررايح رشافتت طاترات  

يلركيس    2,455لرفيلر"  يابغ الجذر الكتوس لهذا الفتو  )وس الراتلس الفتوب  الكب  "افف ا
   وفرفات  يالجفي  اآلر  ليضا ال  رشافتت الوفرفات طب  الفتو أ8هذا الفتو  وس )

  5جفي  )
 ليضا وفتو ت رشا) اايف الفتو  الراا) 

را  
 الوفرف 

فرج   الفاترات
 الرشا)

 0,473 طضتء ا سر .الواا  فب    رس لبواتاش  يالحيار و) اتا  ال 9
السفا جتهف  احي حضير الاراو  الرفرلال  الر  رستطفا  طبا  11

 الرفتو  و) ال فتل . 
0,490 

 0,335 ال حي سبيك  فب  الوض را  يالسج  اتت  التي  يالضفى.  13
الطرتف اأاه    تمف  وس ورتافر  لوشك ت  فب    تلوفرس  رتي  اك   15

 شئ. 
0,639 

 0,498 ت احي رف ل   فب  حلاوت لتي  اسبيك ورغيا  له.السفا فامو 25
 0,424 الحيار الوراتف  هي الورا) طاف إريتذ الر ارار. 26
 0,393 ا اتال  يحا الاف  سو    راف السرر . 28
 0,586 الحتي  فاموغت إشراك  فب     الوير الحلت  الويربف . 31
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ك  ال ف     كت   شمياه  يالاراو  الفراسل  يرفك  اايف هذا الفتو  وحتيل  ا سر  وشتر    
 لب ف   يالورتاف   يالحيار الوراتف   يلذا وس الووكس الس ا بب طبا هذا الفتو  الوشترك .    

ياف اسرحيذ    0,663 -0,309)هذا الفتو  الس رررايح رشافتت طاترات  العامل الخامس:
لر"  يابغ الجذر الكتوس لهذا الفتو  وس الراتلس الفتوب  الكب  "افف الرفي    52,143طب )

  وفرفات  يالجفي  اآلر  ليضا ال  رشافتت 4يلركيس هذا الفتو  وس )   2,074)
   الوفرفات طب  الفتو أ

   6جفي  )
 ليضا وفتو ت رشا) اايف الفتو  اليتو 

را  
 الوفرف 

فرج   الفاترات
 الرشا)

 0,601 وفتوبر  ل فب  ياحف    ريربى وس حلس آلير. 2
 0,478 الحرس طبا الس لتي   فب  اتلوهت  الو بيا  واه. 20
 0,309 الواا جول) ال فتل  اف  ا هروت . 23
 0,663 الحرس طبا الس ركيس ريجلهتر  ورست    ريربى وس يات آلير. 36
يرفك  اايف هذا الفتو  الناتت يطف  ااهر ا     وفتوب  ا  فت  فاي  ا سر   اإير ى    

 الي اليات  يلذا وس الووكس الس ا بب طبا هذا الفتو  )اارستب .    الوياى
ر  حستا ناتت الوتلت  طس  رلت  إطتف  ر الب الوتلت  افترب  وا  ثانًيا ثبات المقياس:  
   ليوغت  ير  حستا وفتو  ا ررات  الاسل  لالرسيس  ياليهرت الارتم  ا ر أ 15)

   7)جفي  

 لواتن ا سرر ا رلت  )إطتف  الر الب ليضا وفتو ت ناتت وتلت  ا
طفف  الافف

 الوفرفات
وفتو  
 ا ررات 

طفف  الافف
 الوفرفات

وفتو  
 ا ررات 

 0,91 8 الافف الراا) الوشترك  0,88 7 الافف ا ي  الروتسك يا اروتء 
الافف النتا  حرل  الرفالر طس 

 ا اففت ت
الافف اليتو   0.86 6

 اارستب
4 0,71 

 0,97 34 الوتلت  كك  0,78 9 لنتل  الرحك  ي السل ر الافف ا
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 – 0,71) لرضا وس الجفي  الستاب الس وفتو ت ا ررات  طبا الافتف الوتلت  رررايح وت الس
   يكذلك الو  وفتو  ا ررات  01,   يه  ال  فال  إحئتملغت طاف وسريم ف ل  )0,91

 الاه لرور) افرج  وررفف  وس الناتت.  ووت لف  طبا ناتت الوتلت  ي 0,97لبوتلت  كك  )
 مقياس التنمر المدرسي: -2

ورت طوبل  ااطفاف اوجويط  وس الوراح  حرا يئ  الوتلت  إلا خطوات بناء المقياس:  
 ئيرره الاهتمل  ه أ

)ال    اا دد ع وددت رددي ر لدده طبددا وددت  دد  الرددرا  السددلكيليج  وددس ال ددر ايرلدد  رراددتي  وفهددي  
 فه  يرحفلف الرفرلى ااجرام  لوفهي  الراور الوفرس . الراور الوفرس   يالافت

)ا  التلددت  اوسدددا لبفراسددتت الفرالددد  يا جاالددد  الردد  راتيلدددت الراودددر الوفرسدد   يرددد  اا ددد ع 
   2102طبدددا الوتدددتلل  اآلرلددد أ وتلدددت  الراودددر الوفرسددد  إطدددفافأ حادددتس السدددفف يددديج )

    اسدراتا  2119وادا الئدرالر  )اسراتا  الرتفلر الذار  لبراور إطدفافأ اتلفد  ا دتو  ي 
 National Center Fo Chronic Diseaseسددبيكلتت الراودددر إطدددفافأ 

Prevention and Health Promotion. Department of Adolescent 
and School Health. (2008) (  اسدراتا  الراودر إطدفافأ اليلديل  Olweus 

    وتلدت  السدبيك 2100)  وتلت  سبيك الوشتغا  إطفافأ وئ فا ويبدي  1996)
    وتلددددت  سدددددبيك الراوددددر إطدددددفافأ طبددددد  2100الراوددددرر إطدددددفاف وسددددفف الادددددي الدددددفلتر )

  . 2103الئاحلس يوحوف التضت  )
)ج   رحفلدددف وفهدددي  الراودددر الوفرسددد   يرحفلدددف وكياترددده  يودددس نددد  ئدددلتغ  وفدددرفات الوتلدددت  

  37اهتملد  ودس )اأسبيا واس  يسه  يتِ  وس الرفتلف  يركيس الوتلت     ئيرره ال
  9  الافدددتف كدددتآلر أ الافدددف ا ي  الراودددر الجسدددفر  يلرضدددوس )5وفدددرف غ وي طددد  طبدددا )

  وفدددرفات  الافدددف النتلددد  الراودددر 5وفدددرفات  الافدددف الندددتا  الراودددر البفيددد   يلرضدددوس )
  5  وفدددرف   الافدددف الرااددد) الراودددر ا لكررياددد   يلرضدددوس )12ا جرودددتط   يلرضدددوس )
  وفددرفات  يضددفت طبددا رددفرج 6الراوددر الجاسدد   يلرضددوس ) وفددرفات  الافددف اليددتو 

دت   –الحلتاغدت  –ن ن   احل  ركيس ا سدرجتا  لكد  طادتر  اإحدفم ااجتادتت اآلرلد أ )فاموغ
اتفرغا   يلرئحلا الوتلت   تف الط لت لك  اسرجتا  ودس هدذه ا سدرجتاتت الن ند  ي اغدت 

ددددددت  ندددددد   فرجددددددتت  يا سددددددرج تا  )الحلتاغددددددت  فرجرددددددلس  احلدددددد  رف ددددددا ا سددددددرجتا  )فاموغ
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يا سدددرجتا  )ادددتفرغا  فرجددد  ياحدددف   يلددد  لبرددد   الاتحندددتس ايضددد) كددد  طادددتر  رحدددت الافدددف 
 اليتس اهت ا  ر  ري ل) الفاترات ائير  طشيامل . 

)ف    ر  ئلتغ  الرفبلوتت الو مو  لبوتلت   يالر  ررضوس )ا س   الايع  الئى الفراس   
  300ياف ر  ر الب الوتلت  طبا طلا  رتالس اياوهدت ) اس  الوفرس   رترلخ الر الب  

 وس ر ولذ ورحب  ااارفامل   اهفى الرحتب وس اليئتمس السلكيوررل  لبوتلت . 
 الخصائص السيكومترية لمقياس التنمر المدرسي: 

 أواًل: صدق المقياس:
  Factor Analysis Validityالصدق العاملي:  

  طياودد   جدذرهت الكددتوس الكاددر 5لفادترات الوتلددت  طددس يجديف ) السدفرت ارددتم  الرحبلد  الفددتوب 
الرادددتلس الكبدددا  يالجدددفي  اآلرددد   ودددس  59,100ودددس الياحدددف الئدددحلا ي سدددرت هدددذه الفياوددد  )

ليضددا الفياوددد  الوسدددريرج   يالجدددذر الكدددتوس  ياسدددا  الرادددتلس لكددد  طتوددد   يالاسدددا  الرراكولددد  
 لبراتلس. 

  1جفي  )

 ليضا الفياو  الوسريرج   

 الجذر الكتوس ياسا  الراتلس لك  طتو  يالاسا  الرراكول  لبراتلسي 
 اسا  الراتلس الرراكول  اسا  الراتلس الجذر الكتوس الفياو 

 17,016 17,016 5,445 الفتو  ا ي 

 30,957 13,942 4,461 الفتو  النتا 

 43,821 12,863 4,116 الفتو  النتل 

 53,810 9,990 3,197 الفتو  الراا)

 59,100 5,290 1,693 الفتو  اليتو 

   ي لودت لدأر  رفسدلر الفياود  سدلكيليجلغت افدف 0,3يرد  حدذى جولد) الرشدافتت الرد  رتد  طدس )
 رفيلر الوحتيرأ
يادددف اسدددرحيذ    0,956 -0,362هدددذا الفتوددد  ادددلس )رردددرايح رشددافتت طادددترات العام   ل األول: 

لر"  يابدددددغ الجدددددذر الكدددددتوس لهدددددذا ودددددس الرادددددتلس الفدددددتوب  الكبددددد  "افدددددف الردددددفي   17,016)طبددددد 
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  وفدرفات  يالجدفي  اآلرد  ليضدا ادل  رشدافتت 9   يلركديس هدذا الفتود  ودس )5,445)الفتو 
 الوفرفات طب  الفتو أ

   9جفي  )
 ليضا وفتو ت رشا) اايف الفتو  ا ي  

را  
 الوفرف 

 فرج  الرشا) الوفرف 

 0,642 فاموغت وت لرشتجر و)  و مه افاى. 1
 0,956  و مه افاى كتلضرا اتللف يالرك  اتلتف  اساا الي افيس ساا. لفتو  2
 0,647 لسرفرض ايره الجسول  الوت   و مه ارهتاه . 4
 0,362 لررا)  و مه اهفى شس هجي  طبله . 6
 0,658 لشف  و مه وس الشفر الي اآلذس. 9
 0,604 لبجأ لألسبح  الالضتء لبسل ر  طبا  و م . 17
 0,535  و م  وس فيي  الفئ  ا لر الذاه.لوا)  21
 0,624 لس ي طبا ووربكتت  و مه اتلتي . 23
 0,724 لشترك  و مه    ااطرفاء اتلضرا طبا الحف ال و ء. 29
يرفكددد  ااددديف هدددذا الفتوددد  راودددر ال فددد  الجسدددفر يلشدددو  الضدددرا اتللدددف يالركددد  اتلتدددف        

رددد ى ووربكدددتت اآليدددرلس  يرراددد) الددد و ء  سدددرفراض التدددي  يا  اهدددفى شدددس هجدددي   يالسدددل ر  يا 
 الجسول  اهفى رييلى  و مه  يلذا لوكس الس ا بب طبا هذا الفتو  )الراور الجسفر . 

 العامل الثاني:
   ياددددددددف اسددددددددرحيذ 0,975 -0,434ررددددددددرايح رشددددددددافتت طاددددددددترات هددددددددذا الفتودددددددد  اددددددددلس )     
الجدددددذر الكدددددتوس لهدددددذا   ودددددس الرادددددتلس الفدددددتوب  الكبددددد  "افدددددف الردددددفيلر"  يابدددددغ 30,957طبددددد )
  وفدرفات  يالجدفي  اآلرد  ليضدا ادل  رشدافتت 5   يلركيس هدذا الفتود  ودس )4,461الفتو )

 الوفرفات طب  الفتو أ 
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   01جفي  )
 ليضا وفتو ت رشا) اايف الفتو  النتا  

را  
 الوفرف 

 فرج  الرشا) الوفرف 

 0,962 لاير ل و م  ايرات رحتلر.  5
 0,972 ه اتالذاء. لهفف يلريطف  و م 7
 0,975 لربفي األفتي اتال  و)  و مه. 10
 0,974 ل بب طبا  و م  السوتء غلر  مت .  12
 0,434 لارفع شتمفتت حي   و مه.  24
يرفك  اايف هذا الفتو  سبيكلتت ال فد  البفيلد  غلدر ال متد  كتلسدا يالرهفلدف ياليطلدف       

  ات لتدتا  يا     اآليدرلس  يلدذا لوكدس الس ا بدب طبدا هدذا يالسيرل  ياشر الشتمفتت  يالراتا
 الفتو  )الراور البفي  .  

ياددف اسددرحيذ    0,699 -0,516هددذا الفتودد  اددلس )ررددرايح رشددافتت طاددترات العام  ل الثال  ث: 
ودددددس الرادددددتلس الفدددددتوب  الكبددددد  "افدددددف الردددددفيلر"  يابدددددغ الجدددددذر الكدددددتوس لهدددددذا   43,821)طبددددد 
  وفددرفه  يالجدفي  اآلرد  ليضددا ادل  رشددافتت 12ذا الفتود  ودس )   يلركديس هدد4,116)الفتود 

 الوفرفات طب  الفتو أ
  00جفي  )

 ليضا وفتو ت رشا) اايف الفتو  النتل  
فرج   الوفرف  را  الوفرف 

 الرشا)
 0,642 لشفر اتلحتف وس اجتح  و مه.   3
 0,616 لرفوف إسرافتف افض  و مه وس الوشترك     البفا اتلتي . 11
 0,621 لرحف  ائير  رشي  سوف  افض  و م .  13
 0,639 لجار افض  و مه طبا التلت  ارتبلف وفلس لبضحك طبله. 15
 0,604 لح   ووربكتت اآليرلس رغوغت طاه . 19
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 0,566 لرفوف إ شتء السرار  و مه لبسل ر  طبله .  25
 0,629 لرجته  حفل   و م  يكأاه   لسوفه .  27
 0,644 ئرى اأسبيا لرس  اإ    اآليرلس. لر 32
 0,516 لكنر وس الحفل  طس اتت  ضفى  و مه. 33
 0,699 لسل ر طبا  و مه الضففتء.  34
 0,642 لرفتو   و مه وفه ارطا.  36
لحرض اآليرلس طبا إسرافتف افض ال و ء وس الوشترك      37

 ا اش  .
0,534 

وترسد  ال فد  اليت مد  كإائدتء افدض الد و ء ودس الوشدترك  يرفك  اايف هدذا الفتود  و     
   ا اش   الوفرسل  رغوغت طاه   ياشر الشتمفتت الر  رو  السوف  ا جروتطل   يالسل ر   

 يالحتف طبا اآليرلس   يلذا لوكس الس ا بب طبا هذا الفتو  )الراور ا جروتط  . 
 العامل الرابع: 

ياددددددددف اسددددددددرحيذ    0,952 -0,320الفتودددددددد  اددددددددلس )هددددددددذا ررددددددددرايح رشددددددددافتت طاددددددددترات      
ودددددس الرادددددتلس الفدددددتوب  الكبددددد  "افدددددف الردددددفيلر"  يابدددددغ الجدددددذر الكدددددتوس لهدددددذا   53,810)طبددددد 
  وفدرفات  يالجدفي  اآلرد  ليضدا ادل  رشدافتت 5   يلركيس هدذا الفتود  ودس )3,197)الفتو 

 الوفرفات طب  الفتو أ
   02جفي  )

 اا)ليضا وفتو ت رشا) اايف الفتو  الر 
را  
 الوفرف 

فرج   الوفرف 
 الرشا)

 0,374 ليجه رهفلفات ل و مه طار الارلف ا لكرريا .  26
 0,320 لئير  و مه    ويااى غلر  مت  اار ا ه . 28
 0,943 لسج  ل و مه وكتلوتت جاسل  اار ا ه . 30
 0,933 لاشر شتمفتت طس  و مه طار وياا) الريائ  ا جروتط . 31
 0,952 لئفر رفبلتتت جاسل  طس  و مه طار وياا) الريائ  ا جروتط . 35
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يرفكد  اادديف هددذا الفتود  رئددر تت ال فدد  اليت مدد  ارلجد  إسددريفا  اليسددتم  الركايليجلدد       
الحفلندد  كددتلوحوي  يا ارراددت  يريجلدده رسددتم   تضددح  لرهفلددف الاراادده طاددر الارلددف ا لكرريادد   

ددددت طدددداه   دددد  وي  اردددد ا  يالرئدددديلر رغوغ ااددددى رسدددداا الحددددرج  الي رسددددجل  الوكتلوددددتت الجاسددددل  يا 
 ال و ء  يلذا لوكس الس ا بب طبا هذا الفتو  )الراور ا لكرريا  .  

 العامل الخامس: 
ياددددددددف اسددددددددرحيذ    0,952 -0,467هددددددددذا الفتودددددددد  اددددددددلس )ررددددددددرايح رشددددددددافتت طاددددددددترات      
الجدددددذر الكدددددتوس لهدددددذا  ودددددس الرادددددتلس الفدددددتوب  الكبددددد  "افدددددف الردددددفيلر"  يابدددددغ  59,100)طبددددد 
  وفدرفات  يالجدفي  اآلرد  ليضدا ادل  رشدافتت 6   يلركيس هدذا الفتود  ودس )1,693)الفتو 

 الوفرفات طب  الفتو أ
   03جفي  )

 ليضا وفتو ت رشا) اايف الفتو  اليتو 
 فرج  الرشا) الوفرف  را  الوفرف 

 0,630 لئفر ربولحتت جاسل  ل و مه. 8
 0,948 لجاس  ا و مه. لشترك    الرحرس ا 14
 0,952 لاشر شتمفتت جاسل  طس  و مه. 16
 0,948 ل بب طبا  و م  رسولتت جاسل  غلر  مت . 18
 0,613 لرير اكتت جاسل  رشي  سوف   و مه. 20
 0,467 لفرض طبا  و مه ئير ي لفليهتت جاسل .  22

الي وياادد) الريائدد  ا جروددتط  يرفكدد  اادديف هددذا الفتودد  الرحددرس اياسدد   الهددترى الوحوددي   
كتلفلسدددايك  يريجلددده الاكدددتت يالرفبلتدددتت الجاسدددل  طدددس الددد و ء  يا  ددد ب الرسدددولتت الجاسدددل  
 الاذلم   ياشر الشتمفتت الجاسل   يلذا لوكس الس ا بب طبا هذا الفتو  )الراور الجاس  . 

 ثانًيا ثبات المقياس: 
  ليوغت  ير  15الب الوتلت  افترب  وا  )ر  حستا ناتت الوتلت  وس  رلت  إطتف  ر       

 حستا وفتو  ا ررات  الاسل  لالرسيس  ياليهرت الارتم  ا ر أ 
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  04جفي  )
 ليضا وفتو ت ناتت وتلت  الواتن ا سرر ا رلت  )إطتف  الر الب  
طفف  الافف

 الوفرفات
وفتو  
 ا ررات 

طفف  الافف
 الوفرفات

وفتو  
 ا ررات 

 0,766 5 الافف الراا) الراور ا لكرريا  0,975 9 اور الجسفرالافف ا ي  الر
 0,862 6 الافف اليتو  الراور الجاس  0,956 5 الراور البفي  الافف النتا 

الافف النتل  الراور 
 ا جروتط 

 0,977 37 الوتلت  كك  0,931 12

رررايح وت الس لرضا وس الجفي  الستاب الس وفتو ت ا ررات  طبا الافتف الوتلت       
   يكذلك الو  وفتو  01,يه  ال  فال  إحئتملغت طاف وسريم ف ل  )  0,975 – 0,862)

   ووت لف  طبا ئ حل  الوتلت  لبر الب. 0,977ا ررات  لبوتلت  كك  )
يلاس طب  الاه ريجف نتائج الدراسة وتفسيرها: أواًل نتائج التحقق من صحة الفرض األول: 

لا  فال  إحئتملغت الس فرجتت ا وهتت طب  ا افتف يالفرج  الكبل  لوتلت  ط ا  اررات ل  ست
الواتن ا سرر يفرجتت الر ولذ طب  ا افتف يالفرج  الكبل  لوتلت  الراور الوفرس   
يايراتر ئح  هذا الفرض ر  حستا وفتو  ا ررات  الي   الاسل  لالرسيس الس فرجتت 

 سلس  يالجفي  اآلر أ ليضا الارتم أ  ال راف طلا  الفراس  طب  الوتلت
   05جفي  )

ليضا الف ا  الس فرجتت ا وهتت طبا ا افتف يالفرج  الكبل  لوتلت  الواتن ا سرر يفرجتت الر ولذ طبا 
 ا افتف يالفرج  الكبل  لوتلت  الراور الوفرس  

 الراور الافف
 الجسفر

 الراور
 البفي 

 الراور
 ا جروتط 

 الراور
 ريا ا لكر

 الراور
 الجاس 

الفرج  الكبل  
لوتلت  السبيك 

 الراورر
 -0,231 -0,451 -0,232 -0,434 -0,245 -0,358 الروتسك يا اروتء

 -0,329 -0,241 0,341- -0,329 0,434- -0,445 حرل  الرفالر طس ا اففت ت
 -0,231 -0,354 -0,535 -0,240 -0,354 -0,496 الرحك  يالسل ر 

 0,432- -0,231 -0,339 -0,549 -0,265 -0,285 الوشترك 
 -0,242 -0,455 0,242- -0,256 -0,555 -0,535 اارستب

الفرج  الكبل  لوتلت  الواتن 
 ا سرر

0,690- 0,585- 0,789- 0,675- 0,465- 0,787- 
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لرضا وس ي   ارتم  الجفي  الستاب يجيف ط ا  إررات ل  ستلا  فال  إحئتملغت طاف      
  الس فرجتت ا وهتت طبا ا افتف يالفرج  الكبل  لوتلت  الواتن ا سرر 01,يم ف ل  )وسر

يفرج  الر ولذ طبا ا افتف يالفرج  الكبل  لوتلت  الراور الوفرس   ووت ل كف رحتب ئح  
الفرض ا ي   يررفب هذه الارلج  و) ارتم  الفراستت الستات  الفرال  يا جاال   يواهت ارتم  

 & يفراس  اتلفرر &  ترلاجريس Schwartz et al. (1997  شيارر  يآيريس )فراس
Baldry & Farrington (2000)   يفراس  سرلفا  ي تسStevens & Van (2002)  &

& هشت  طاف الرحوس الييل   Connolly & O'Moore (2003يفراس  كيايل  يآوير )
 .Wolfe et alيريس )& يفراس  يلى يآ James (2005   يفراس  جلو  )2114)

Jansen )& فاال  جتاسيس يآيريس   et al. Bowes(2009)& اتي  يآيريس  2009)
(2011 al. et   يفراس &Smith (2011)  يفراس  الستو  حولف الئي   ي ت و  هتش  
   أكفت جولفهت طبا رأنلر Suzet et al. (2013سي لت يآيريس )   & 2102اتس  )

الراور الس ا  فت    تف شتع    السر ه  ء ا  فت  الفاى و)  الواتن ا سرر طبا حفي 
ا  فت   يالفاى ال ياج   يطف  الروتسك ا سرر يااافئت  الي ال  ب الي الرفكك الي 
الفيضيل   يالرفرض لبتفي  الفالف   يالرفرض لبحروتس الفت ف   يالستللا الوفتوب  اليالفل  

ستاف  ا سرل   ضفى وشترك  ا سر    فتلهت  يكذلك اليت م  كتلرسب   ياا رتتف إلا الو
السبيك ا اير السبا   ك  هذه الفياو  رررا  إررات  فا  احفي  الراور الوفرس   ووت 
ل كف وا تل  الارلج  الر  ريئ  إللهت الاتحنتس   ضفى الروتسك يا اروتء ا سرر ي الف  

ذلك إط تء  رئ  لأل فت  لبرفالر الرياا  ا سرل  وس حا يفىء يجفاا  يرفت ى  يك
رتح  الفرئ   طس اااففت ت يالوشتطر يالرافل  ا اففتل   ييض) اياطف يالس  لألسر   يا 
رستب الوفتوب  اليالفل  يطف  الرذاذا ك  هذه الفياو   لوشترك  ال ف     شميس ا سر   يا 

رورف اراو  ط ج وس شأاهت الس ر نر    حفي  الراور الوفرس  وس طفوه  لذلك لجا الس 
الراور الوفرس  إلا ا سر   يتئ  يالس الررال  الحفلن  اف اليلت ااهروت  اأسر ا  فت  

 يالهول  الاراو  الرفيبل  اارشتفل  لألسر. 
يلاس طب  الاه ريجف  ريب ذات ف ل   ثانًيا نتائج التحقق من صحة الفرض الثاني:

طب  وتلت  الراور الوفرس  رف ر إل  إحئتملغ  الس وريس تت فرجتت الذكير يااات  
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يايراتر ئح  الفرض ر  حستا ايراتر"ت" لف ل  الفريب الس الوريس تت  الايع 
 لبوجويطتت الوسرتب   يالجفي  اآلر   ليضا الارتم أ 

   06جفي  )
 -ذ )ذكيرلف ل  الفريب الس الوريس  الحستا  يالوريس  الايرر لفرجتت الر ول T testليضا ارتم  إيراتر 

 إات   طبا وتلت  الراور الوفرس 
الوريس   الففف الوجويط  الور لر

 الحستا 
ا احراى 
 الوفلترر

 وسريم الف ل  الو  ت
 الوحسيا 

 الراور الجسفر
 5,06 18,8 75 الذكير

10,84 ,01 
 3,07 10,9 75 ااات 

 الراور البفي 
 4,06 15,03 75 الذكير

9,35 ,01 
 3,7 9,06 75 ااات 

 الراور ا جروتط 
 6,01 26,2 75 الذكير

11,45 ,01 
 4,12 16,5 75 ااات 

 الراور ا لكرريا 
 5,06 15,07 75 الذكير

7,97 ,01 
 4,06 9,06 75 ااات 

 الراور الجاس 
 6,01 16,9 75 الذكير

10,77 ,01 
 5,01 7,1 75 ااات 

 الفرج  الكبل 
 7,01 74,16 75 الذكير

18,77 ,01 
 6,01 54,01 75 ااات 

لرضا وس ي   الجفي  الستاب يجيف  ريب ذات ف ل  إحئتمل  طاف وسريم ف ل         
  الس وريس تت فرجتت الر ولذ الذكير يااات  طبا ا افتف يالفرج  الكبل  لوتلت  01,)

ل كف رحتب ئح  الفرض النتا    الراور الوفرس  رف ر لبايع لئتلا الر ولذ الذكير  ووت
 أيهرت الس  Olweus. (1993)يررفب هذه الارلج  و) وت السفرت طاه ارتم  فراس   

 Baldry & Farrington الذكير الكنر راورغا وس ااات   يارتم  فراس  اتلفرر ي ترلاجريس
 تف اليهرت يجيف  ريب ذات ف ل  إحئتمل  الس الذكير يااات     الراور  (2000)

  طف  2102الوفرس  لئتلا الذكير     حلس اليهرت ارتم  فراس  سلف الحوف الاهتس )
 يجيف  ريب ذات ف ل  إحئتمل  الس الر ولذ الذكير يااات  طبا ور لر الراور الوفرس .

يلوكس رفسلر رفيب الذكير طبا ااات     الراور الوفرس  إلا الس الذكير ه  الكنر       
لجسو  يالبفي  وس سا يراتا  ات لتتا يوفتكستت لإلات   يهذا وت وس لتيويس اتلراور ا
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الكفه الوفبولس وس ي   الو حي   إحروتلل  الراور ركنر الس الذكير اي ى ااات   يراوت 
لرج) الساا إلا  الف  الوجرو) الذكيرل  يالحرل  الوفر   لبذكر اي ى ااات  الاترج  طس 

 وتطل  ي الف  وفرتفات ا سر . يب     الستللا الراشم  ا جر
يطبا الرغ  وس الس الاي  الوفرسل  غتلاغت   رُتر اوشترك  ااات     الراور  إس ااات        

الكنر احروتلل     التلت  اأ فت  سبال  غلر واتشر  رح   ط اتت الئفاا   يوشتطر التاي   
ور غلر الواتشر  رلت   فتل  يا افوتج    الوجويطتت ا جروتطل   يلوكس الس لكيس الرا

لبشيس الوراور ل ارتت  الي جذا ا اراته وس وجويط  ا اراس  كوت لسوا اسريفا  الراور 
غلر الواتشر لإلات   س لئاحس ج ءغا وس وجويط   يااحست  ات هول  الس ا ئفاتء  

لبرحي  إلا  تلذكير الكنر طرضه لبتلت  ات طرفاءات الجسول  وس ااات  يه  الكنر طرض  
  . 2102وراورلس يضحتلت )وسفف الاي الفلتر  

يلداس طبددا الادده "  ريجدف  ددريب ذات ف لدد  ثالثً  ا نت  ائج التحق  ق م  ن ص  حة الف  رض الثال  ث: 
 إحئدددتمل  ادددلس وريسددد تت فرجدددتت ر ولدددذ الرلدددى يالحضدددر طبدددا وتلدددت  الراودددر الوفرسددد " 

س الوريسدد تت لبوجويطددتت يايراددتر ئددح  الفددرض ردد  حسددتا ايراددتر"ت" لف لدد  الفددريب اددل
 الوسرتب   يالجفي  اآلر   ليضا الارتم أ  

  07جفي  )
 لف ل  الفريب الس الوريس  الحستا  يالوريس  الايرر لبراور الوفرس  الس ر ولذ الرلى يالحضر T testليضا ارتم  إيراتر  

 الففف الوجويط  الور لر
وسريم  مل التلو  الرت ا احراى الوفلترر الوريس  الحستا 

 الوحسيا  الف ل 
 الراور الجسفر

 
 4,06 12,19 75 الرلى

 6,07 19,06 75 الحضر 01, 8,09

 الراور البفي 
 

 5,07 12,01 75 الرلى
 6,03 19,6 75 الحضر 01, 8,29

 الراور ا جروتط 
 2,06 12,4 75 الرلى

9,79 ,01 
 3,06 16,6 75 الحضر

 ا الراور ا لكرري 
 2,02 13,6 75 الرلى

12,33 ,01 
 3,01 18,8 75 الحضر

 الراور الجاس 
 1,06 15,6 75 الرلى

4,13 ,01 
 2,03 16,7 75 الحضر

 الفرج  الكبل 
 7,03 35,01 75 الرلى

 8,03 44,06 75 الحضر 01, 7,29
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ريم لرضا وس ي   الجفي  الستاب يجيف  ريب ذات ف ل  إحئتمل  طاف وس     
الس وريس تت فرجتت ر ولذ الرلى يالحضر طبا ا افتف يالفرج  الكبل    (01,)ف ل 

لوتلت  الراور الوفرس  لئتلا ر ولذ الحضر  ووت لفا  إررفتع وفف  الراور لفم ر ولذ 
الحضر  يلفسر "الاتحنتس" رفيب ر ولذ الحضر طس ر ولذ الرلى   راوت لرج) الساا إلا 

    تلترل  طاتر  طس طف  طتم ت يكبهت ررا هت ط اتت اسا يالطراى يرتتللف  ال الف  الرلفل
حل  وس الووكس الس لوكس الس ررحي  وشكب  راور  ف  طبا  ف  آير ضحل  فاي  
الوفرس  الي يترج  إلا وشكب  اابل    تا  الس لراور ال ف  لض)    إطراتره وت اف لبحب 

تت الرحكل  الفر   ير رلوه واتلغ وتلل  الي السرره وس الضرار سياء وتفل  وس ي   جبس
الفتتا الذر لاريره    الوا   لوجرف الس لشرك  واه الحف  ياف  ا ور    الراور 
االكرريا  يالجاس   ا ور الذر ليربى    الحضر ارلج  ضفى الف اتت ا جروتطل  

الئفياه  ياير ى الس السر ا  فت  يافضه  الافض   ررول  حلت  الحضر الحلت  اتلرفتلف ي 
 النتت تت يالالمتت الر  لرفتو  وفهت ال ف  وس ي   ال و ء

يلاس طب  الاده "لوكدس الرااد  ادفرجتت الر ولدذ رابًعا نتائج التحقق من صحة الفرض الرابع: 
طبدد  ور لددر الراوددر الوفرسدد  اوفبيولدد  الفرجدد  طبدد  ور لددر الواددتن ا سددرر  يايراددتر ئددح  

 ا احفار الي    يالجفي  اآلر   ليضا الارتم .الفرض ر  حستا وفتو  
  01جفي  )

ليضا وفتو  ا احفار الي   لبراا  افرجتت الر ولذ طبا ور لر الراور الوفرس   
 اوفبيول  الفرج  طبا ور لر الواتن ا سرر

الور لر 
 الوسرت 

R    الر لر 
وفتو  
 ا احفار

نتات 
 الو  ى Beta ا احفار

ير وسر
 الف ل 

الواتن 
 ا سرر

0,467 0,218 0,218 0,631 62,278 0,467 82,895 ,01 

   يه  82,895  رحتب الفرض الراا ر حل  اب ت الو  ى )01لرضا وس جفي  )     
   يوس ن  رشلر ربك الارلج  إلا رحتب الفرض الذم 0,01الو  فال  طاف وسرير ف ل  )

 راف الفلا  طب  وتلت  الراور الوفرس  اوفبيول  الفرج  لوكس الراا  اأفاء ال لاس طبا الاه
   ا ور الذم لشلر R2(  0,218كذلك ابغ وفتو  الرحفلف )طب  وتلت  الواتن ا سرر  

%  وس الراتلس الكبا  فاء ال راف الفلا  طبا 22إلا الس ور لر الواتن ا سرر لفسر حيالا )
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رت طاه ارتم  الفراستت الستات  الفرال  و) وت السف ور لر الراور الوفرس   يلرفب ذلك
   تف اليهرت إوكتال  الراا  2114يا جاال  يواهت ارتم  فراس  هشت  طاف الرحوس الييل  )

اتلسبيك الراورر وس ي   الستللا الوفتوب  اليالفل  اليت م  كتاهوت  يالتسي  يالر ض 
  al. et Jansen جتاسيس يآيرلس )يالرسب  يالرذاذا يالحوتل  ال امف   يارتم  فراس  فاال  

حل  اليهرت الس وس الفياو  الواام  اتلراور الوفرس  الوسريم ا ارئتفر 2011)
ا جروتط  النتت   يرفكك ا سر   ي اتغت لهذه الارلج  لفف الواتن ا سرر وس الفياو  الواام  

 اتلراور الوفرس . 
حل  الس )س  ه  الو  أ،  ب س + =ص   الصيغة العامة لمعادلة االنحدار البسيط

الور لر الرتا) يهي الراور الوفرس   ي)   ه  الو  الور لر الوسرت  يهي الواتن ا سرر  
يالو  )ال  = يه  نتات ا احفار يرستير   0,631 ي)ا  وفتو  ا احفار  يالو  )ا  = 

 0,631   لرئاا الوفتفل  كتآلر أ فرج  الراور الوفرس  الورااأ اه )س  =  62,278)
 62,278 +   )الفرج  الكبل  لبواتن ا سرر 

 في ضوء ماأسفر البحث من نتائج  يمكن تقديم التوصيات -التوصيات والمقترحات: 
 التالية: والمقترحات

 إجراء فراس  وسحل  لبكشى طس حج  يتهر  الراور الوفرس .  -0
 راور الوفرس .إجراء فراس  وسحل  لبكشى طس الفياو  الر  رسته     حفي  ال - 2
 رئول  اراو  إرشتفل  ليفض الفاى ا سرر.  -3
 رئول  اراو  إرشتفل  ليفض الراور الوفرس .  -4
 ر الب الاراو  الفيلل     يفض الراور ون  اراتو  اليلل .  -5
 إطفاف فيرات ييرس طو  لريطل  اليللتء ا وير اأستللا الراشم  السبلو          -6
 احرلتجتت ا  فت  الافسل  ياليجفاال  يرييلى  تاتره  اشك  إلجتا . ا هروت  اإشاتع  -7
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 :البحثمراجع 
 أواًل: مراجع باللغة العربية:    
 . الراور طاف ا  فت  2102الستو  حولف الئي     ت و  هتش  اتس  الوتلك  ) -0

  فاف وجب  الاحي  الافسل  يالررايل   جتوف  ايط اره اأستللا الوفتوب  اليالفل . 
35  046-011 . 

 . الراور الوفرس  يط اره اتلوهترات ا جروتطل  لفم 2102حاتس اسفف ييج ) -2
وجب  الفبي  الررايل  ر ولذ الورحب  ا ارفامل  اوفلا  جف  اتلووبك  الفرال  السفيفل . 

 .201 -017   4  )03يالافسل   
لذ الوراورلس ياارااه   . ا وس الافس  لفم الر و2102سلف احوف احوف الاهتس ) -3

وجب  كبل  الررال  اااهت  اكبلالكل  .  -ضحتلت الراور الوفرس  )فراس  سلكيوررل 
23 ( 92   349- 395. 

  ااسكافرل أ فار سلكيليجل  الفاى الفتمب  يالوفرس  . 2117 ه طاف الفيل  ) -4
 الجتوف  الجفلف .

 . التتهر أ فار الفكر 3 )  الئح  الافسل " . 2113طاف الو با الولس الترل ا ) -5
 الفراا.

الوايير الاست   –اارشتف يالف ج الافس  ا سرر  . 0999ط ء الفلس كفت   ) -6
 . التتهر أ فار الفكر الفرا  .ا رئتل 

. التتهر أ وتلت  الواتن ا سرر يالفوبلتت ا سرل  . 2101ط ء الفلس كفت   ) -7
 ا اجبي الوئرل . 

 لتلت  يالرتيل     الفبي  الافسل  يالررايل  يا جروتطل ا . 2117طب  وتهر ي تا ) -1
  . التتهر أ وكرا  ا اجبي.6) 

 .سبيك الراور طس ا  فت  . 2103طبا ويسا الئاحلس. وحوف  رحتس التضت  ) -9
 الرلتضأ و تا) جتوف  اتلى لبفبي  ا وال .

ل  يالر تاب وتلت  الف اتت ا سر  . 0911 رحا السلف طاف الرحل  يحتوف الفتا ) -01
 أ فار اشر النتت  .الس الطضتء ا سر . التتهر 
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واته  الفراس  ي رب الرحبل  ااحئتم      . 2101  اف الايح ا يآوت  ئتفب ) -00
 . التتهر أ وكرا  ا اجبي الوئرل .الفبي  الافسل  يالررايل  يا جروتطل 

سرل  يفير  ."الئح  الافسل  يافض الور لرات ا 0994 ليللت   اف إاراهل  ) -02
اجتوف  طلس  وجب  اارشتف الافسا اارشتف الافسا لبشاتا وس الجاسلس" 

 .33-0 3شو  
. التتهر أ فار ااتء سلكيليجل  الف اتت ا سرل   .2111وحوف الحوف وحوف اليو  ) -03

 لباشر يالري ل). 
 يفض    الذات لرتفلر إرشتفر اراتو   .  تطبل 2100وسفف اجتح الاي الفلتر) -04

حيللتت الاشت .  افر  الوئحيا ا اراته اض راا ذير لفم ا  فت  راورال سبيك
 .65-0   1)6التتهر   جتوف    ورك  الاحي  يالفراستت الافسل 

 :. الكيلتسلكيليجل  الراور الس الايرل  يالف ج . 2102وسفف اجتح الاي الفلتر) -05
 فار الكرتا الحفل .

لفر الوشتغالس يالارااه  ضحتلت   . الذكتء ا اففتل 2100وئ ف  طبا ويبي  ) -06
الوشتغا     الالم  الوفرسل   الو رور الفيل  حي  الفتفللس يذير ا حرلتجتت 

 . 53-0اليتئ . كبل  الررال  جتوف  ااهت  
 . طوتسأ فار الوسلر  لباشر.ال ف  الوراور . 2119اتلف  ا تو   واا الئرالر  ) -07
افسل  لفم ضحتلت الراور الوفرس      . افض الور لرات ال2101هتل  يلر ساترر ) -01

جروتطل   كبل  الررال  جتوف  حبياس    06الورحب  ا ارفامل . وجب  فراستت ررايل  يا 
(2   037- 071. 

 . الراا  اسبيك الوشتغا / الضحل  وس ي   2114هشت  طاف الرحوس الييل  ) -09
الساير الحتفر  افض الستللا الوفتوب  اليالفل  لفم طلا  وس الوراهتلس. الو رور

 .311-333طشر لورك  اارشتف الافسا جتوف  طلس شو   
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Family climate and its relationship to school bullying 
among primary school students 

 
        

Summary:   
     The research aims to identify the nature of the relationship between 

family climate and school bullying, and the differences between 

bullies and according to the variable type (males - females), with 

primary school students during the school year (2014-2015), and the 

predictability of varying students  on school bullying and Knowing  

school bullying variable on family climate variable, has formed 

research sample of two parts: the first sample rationing, and consisted 

of (300) of primary school students in grades fifth and sixth each of 

the educational Atfih in the province of Giza management. EL 

ZAYTOON  educational  province of Cairo, by (150) males and (150 

) females, Second: the research sample core. consisted of (150) of 

primary school students in grades fifth and sixth, divided into 75 

males and 75 females. and adopted Find the following tools: family 

climate scale enumerate: " tow researchers", The measure of school 

bullying preparation: " two researchers", and after analyzing the 

results using appropriate statistical methods. (T- test), and and 

correlation coefficient simple linear Pearson (r), Search results have 

resulted in that there are correlation is negative statistically significant 

between the scores of mothers on the dimensions and the total score 

for the scale of family climate and grades students on dimensions and 

the total score for the scale of school bullying, and there are 

statistically significant differences between the average male and 
female scores on school bullying measure the dimensions of the total 

score in favor of males, and there are statistically significant 
differences between the mean scores of rural and urban students on 
school bullying scale in favor of urban students, and yielded results, 

The results also resulted from the predictability of varying pupils on 

school bullying of Knowing  degree variable on family climate 

variable. 

Key words: Family climate - school bullying. 


