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 الكتابهذا 

   

 

كام يُعرِّفه علامء  إنه، .ليس التنمر حادثة فردية يتعرض لها ابنك يف مدرسته    

د يتكرر مبرور الوقت، ويتضمن اختالًلا يف  النفس، أذى جسامين أو لفظي متعمَّ

بقول آخر: يستخدم التنمر نفوذه اًلجتامعي، أو قوته الجسامنية،  .ميزان القوى

ا عرب للسيطرة عىل آخر بطريقة  ا، ويتطلب األمر تكرارا تجعل هذا األخري بائسا

 الزمن

ا باإلشباع.  لدى املتنمر احتياج كبري للسيطرة، وإيذاء اآلخرين يعطيه شعورا

لوك ، وهو إصدار س«السلوك اًلجتامعي اإليجايب»ينقصه ما يسميه علامء النفس 

د إلفادة اآلخرين، فهو ًل يفهم مشاعر اآلخرين وًل معانا تهم. الغريب أن متعمَّ

ا عن رؤية ما يظنه اآلخرون  املتنمر يرى نفسه بشكل إيجايب، رمبا لعجزه أيضا

 فيه.

ألن املتنمرين يجيدون إخفاء أذاهم عن أعني الكبار، فحوادث التنمر كثرياا ما و   

تحدث يف أروقة املدرسة والحاممات، أو يف الحافلة، إضافةا إىل أن الضحية قد 

ويف  ،تعرض له، فيخفيه عن الكبار القادرين عىل مساعدتهيشعر بالخجل مام ي

 هذا الكتاب تعريف بالتنمر يف التعليم الثانوي وكيفية مواجهته. 
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 التعليم الثانوي : الفصل األول

إن التعليم ًل ينشأ من فراغ، وإمنا ينشأ يف مجتمع له احتياجاته وتطلعاته، 

ها الظروف املجتمعية بجميع خصائصلذا فإن مرحلة التعليم الثانوي العام تعكس 

السياسية واًلقتصادية واملجتمعية، ومرحلة التعليم الثانوي العام قد تكون مرحلة 

 إعداد للعمل أو مرحلة التأهيل للدراسة الجامعية.

 بها: واحتياجات طال  أوًلا: مفهوم مرحلة التعليم الثانوي العام وخصائصها

 مفهوم مرحلة التعليم الثانوي العام: -0

مرحلة التعليم الثانوي العام هي إحدى املراحل التعليمية املتميزة، وذلك 

للعديد من اًلعتبارات التي من أهمها: أنها تقابل الفئة العمرية التي ينتظرها عبء 

النهوض باملجتمع، واًلضطالع مبسئوليات التنمية، ومتثل دعامة هامة لتنمية 

هارات الالزمة للمواطنة الناضجة؛ لذا ًلبد من التعرف عىل طبيعة هذه املرحلة، امل
وتعرف  ،ومعرفة خصائص وسامت طالبها، وكذلك التعرف عىل احتياجاتهم املتعددة

ام : "تلك املرحلة التعليمية املمتدة ضمن النظمرحلة التعليم الثانوي العام عىل أنها

تعليم حلة تعليمية متوسطة بني التعليم األويل والالتعليمي الرسمي، والتي تعترب مر 

 ( 1: 9102) الهجلة،  العايل"

كام أن مرحلة التعليم الثانوي العام هي مرحلة ذات طبيعة خاصة من حيث 

سن الطالب، وخصائص منوهم فيها، وتستدعي ألواناا من التوجيه واإلعداد وتضم 

ا مختل فة يلتحق بها حاملو الشهادة املتوسطة وفق رشوط محددة تضعها فروعا

  ة. الجهات املختص

والتعليم الثانوي العام هو التعليم النظامي الذي ميتد من بعد املرحلة 

اًلبتدائية وينتهي عند مداخل التعليم العايل، وهو الذي يشمل مرحلة املراهقة، 

ا نظام تعليمي واحد  وهو مرحلة تعليمية ضمن مراحل تعليمية أخرى يضمها جميعا
له فلسفته وأهدافه، بحيث تسعى جميع هذه املراحل التعليمية إىل تحقيق هذه 

مها التعليمي يقد األهداف يف إطار تكاميل واحد، وبرصف النظر عام إذا كان النظام

   .يف وحدة متامسكة أو تقسيمها بدورها إىل وحدتني منفصلتني
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بأنها  :وتتبنى الدراسة التعريف اإلجرايئ ملرحلة التعليم الثانوي العام

املرحلة النهائية من مراحل التعليم العام والتي تؤهل الطالب مبارشة للتعليم 

 الجامعي وتكون فرتة الدراسة بها ثالث سنوات.

 خصائص مرحلة التعليم الثانوي العام: -9

مرحلة عمرية مهمة، وهي مرحلة إن مرحلة التعليم الثانوي العام متثل 
ية ما مير بتغريات جسم -غالباا -املراهقة، وتتميز هذه املرحلة بأن الطالب فيها

واجتامعية متعددة، وذلك نتيجة انتقاله من مرحلة الطفولة إىل مرحلة الرشد، 

التي تختلف تسميتها عند علامء النفس والرتبية، فهناك من يطلق عىل تلك 

ملراهقة، يف حني نجد آخرين يطلقون عليها مرحلة البلوغ، بينام املرحلة مرحلة ا

نجد من يفرق بينهام، فريى أن املراهقة مفهوم ثقايف، يشري إىل فرتة مهمة من 

حياة اإلنسان، يف حني أن مفهوم البلوغ )فيزيقي( يشري إىل فرتة محدودة هي 

أعم من لفظ النضج الجنيس، والقدرة عىل اإلنجاب، ولفظ املراهقة أشمل و 

البلوغ، ذلك أن املراهقة ًل تختص بالجانب الجنيس فقط، بل تشمل املرحلة التي 

تقرتب فيها جميع جوانب النمو للطالب من النضج، الجسمي، والعقيل، 

، وتحدد نفسياا بعدم اًلستقرار، والقلق، مع اًلنفعايل، واًلجتامعي، والجنيسو 

 ( 95: 9105) الحاريث، الشعور باًلستقاللية.

تتميز مرحلة التعليم الثانوي العام بطبيعة مختلفة عن املراحل التعليمية 

 التي تسبقها يف السلم التعليمي ومن أهم ما مييزها عن تلك املراحل ما ييل: 

يغطي التعليم الثانوي العام فرتة حرجة من حياة الطالب هي فرتة  -أ
 تغريات جسمية، وعقلية، ونفسية، واجتامعية.املراهقة مبا يصاحبها من 

يرتبط تاريخ التعليم الثانوي يف كل املجتمعات بحركات اإلصالح  -ب
 والتجديد التعليمية.

يتأثر التعليم الثانوي العام لشدة ارتباطه بأحوال املجتمع الذي يقوم  -ج
 نفيه مبا يجري يف املجتمع من أحداث، وما يربز فيه من أفكار، وما يحيط به م

 أزمات، وما يسوده من فلسفات، وما يطرأ عليه من تغريات.
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يسهم التعليم الثانوي يف إعداد طالبه للمواطنة الكاملة ليكونوا  -د
مواطنني واعني مبشكالت وطنهم، وقادرين عىل تحمل أعباء دورهم اإلنتاجي 

 يف مجتمعاتهم.

كام توصف مرحلة التعليم الثانوي العام بأنها مرحلة حرجة يف حياة 

الطالب بسبب الرصاعات النفسية التي قد يتعرض لها املراهق ومن هذه 

 الرصاعات: 

الرصاع بني تحقيق الدوافع وإشباع الحاجات، ومطالب الواقع  (0)
 الخارجي ورضورة التوافق اًلجتامعي.

لحاجة إىل املساندة والدعم الرصاع بني السعي لالستقالل، وا  (9)
 واًلعتامد عىل اآلخرين.

الرصاع بني السعي للحرية الشخصية وتحقيق الذات، والضغوط  (2)
 اًلجتامعية املتمثلة يف القيم واملعايري اًلجتامعية.

 كام يتميز طالب مرحلة التعليم الثانوي العام مبا ييل: 

)أ( اإلحساس بأنه عضو يف مجتمع الكبار وحرصه عىل أن يكون مقبوًلا 

 لدى هذا املجتمع.

 )ب( النضوج الفكري والثقايف وخاصة الرسعة اإلدراكية.

أبرز التغريات التي مير بها الطالب حيث )ج( تعد التغريات الجسمية 

ا ويكون عرضة لإلصابة باألمراض نظراا  تشهد هذه املرحلة منواا جسامنياا رسيعا

( سنة يكون 08-05لضعف مقاومة جسمه ولكن قبيل نهاية هذه املرحلة )

 الجسم قد اكتمل.

 )د( البحث عن قيم جديدة والدفاع عنها بقوة.

النفس ونحو البيئة املحيطة به والكشف عن )ه( اًلستطالع الزائد نحو 

 مدى القوة.

)و( التحول من النشاط اًلجتامعي غري املسئول إىل نشاط اجتامعي 

 ( 920: 9112) زهران، مسئول يخضع آلداب السلوك والعرف.
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مرحلة املراهقة تعترب من أفضل مراحل  يف ضوء ما سبق ميكننا القول أن

النمو وأكرثها مالمئة لغرس املبادئ وتنمية القيم اًلجتامعية إذا ما استثمرت 

اًلستثامر الجيد واستخدمت األساليب املناسبة لذلك، ملا تتصف به هذه املرحلة 
من خصائص النمو يف شتى الجوانب مام يجعل املراهق بحاجة إلشباع حاجاته 

 .قلية، واًلنفعالية، واًلجتامعية، والعالجسمية

 احتياجات طالب مرحلة التعليم الثانوي العام: 
يجدر بنا بعد أن تعرفنا عىل الخصائص والسامت ملرحلة التعليم الثانوي 

لها نضج الطالب فكرياا، واكتامل منوه بدنياا، ومعايشته العام والتي يتضح من خال
للحياة اًلجتامعية والعاطفية، أن نذكر أبرز احتياجات الطالب يف هذه املرحلة 

 نذكر منها: 

: يحتاج املراهق بصورة ماسة ألن يحصل عىل كم الحاجة إىل التقدير 
بيئته  وإمكاناته سواء يفوافر من التقدير اًلجتامعي، واملكانة التي تتناسب وقواه 

األرسية، أو التعليمية، أو املحيط اًلجتامعي العام، فاملراهق ًل يكاد يتوقف عن 
 عملية البحث املستمر عن ذاته.

ا، الحاجة إىل اإلرشاد والتوجيه:   إن املراهق يحمل فكراا نشطاا، وحامسا
رية ون قرارات خطوحيوية، زائدة للحد الذي ميكنه من اتخاذ القرارات التي رمبا تك

أو مصريية، إًل أنه يف املقابل يعاين من نقص شديد يف الخربات والتجارب، األمر 
 الذي يقف حائالا دون إصابة الهدف، فيؤدي بالتايل إىل الفشل.

: ميثل العمل الحقل األول الذي يثبت فيه املراهق الحاجة إىل العمل -ج
يقة السليمة، ولعلنا نالحظ أن قدراته عىل تحمل املسئولية وإدارة أموره بالطر

حاًلت البطالة تؤثر أكرث ما تؤثر عىل هذه الفئة، فيكونون عرضة لالنحرافات 
 األخالقية.
اذ فاملراهق يتمتع بثقة عالية يف قدرته عىل اتخالحاجة إىل اًلستقاللية:  -د

رار قالقرارات ًلسيام املصريية منها، لذا ينبغي علينا كراشدين أن نعينه عىل اتخاذ ال
 بنقلنا له ما نحمل من خربات ومعارف.

: املراهق عبارة عن شعلة من النشاط الحاجة إىل اًلستيعاب اًلجتامعي -ه
والحيوية، وهذه الصفات قابلة للتاليش إذا مل تجد قدراا كافياا من اًلستيعاب 
اًلجتامعي الذي يسخر هذا النشاط مع اإلمكانيات الذاتية لدى املراهق، ومبا 

 مع املحيط اًلجتامعي الذي يعيش فيه.يتناسب 
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: وهو رضورة من رضورات الحاجة إىل الشعور باألمن واًلستقرار -و
اإلنتاج الفكري ألي فرد من أفراد املجتمع ويف أي مرحلة عمرية، فإحساس الفرد 
ا ألن يعمل عىل تحسني وضعه اًلجتامعي واًلقتصادي، والسري  باألمان يدفعه دوما

ة املرموقة يف املجتمع، يف حني يحمله شعوره بالخوف عىل يف طريق كسب املكان
تحطيمه الكيل، واألمن هنا هو حالة الطأمنينة والسكينة، واًلستقرار بكافة 

) زهران،  .أشكالها وهيئاتها النفسية، واًلجتامعية، واًلقتصادية، والفكرية وغريها
 .املرجع السابق(

ميكن تلخيص أهم احتياجات الطالب لهذه املرحلة فيام من خالل ما سبق 

ييل: اًلستقرار النفيس والعاطفي، والفهم الصحيح من اآلخرين، والتهيؤ ألداء 

وظائف اجتامعية مختلفة، واًلرتباط باملثل والقدوة، وفهم دوره يف املجتمع، 

 .واًلنتامء إىل جامعة تشبع له رغباته واحتياجاته.

 ثانياا: أهداف مرحلة التعليم الثانوي العام: 

يتمثل الهدف الرئييس الذي تسعى مرحلة التعليم الثانوي العام إىل 

تحقيقه يف تهيئة فرص النمو السليم للطالب والعناية بصحته، وإتاحة فرص 

ياا واجتامعياا ونفسالنشاط املتنوع له مبا يحقق النمو الشامل جسمياا وعقلياا 

وروحياا، ووفق قيم املجتمع، وتزويد طالبها باملعلومات واملفاهيم اًلجتامعية 
  والسياسية والعلمية واًلقتصادية حتى يتكيف مع مجتمعه

 كام يوجد العديد من األهداف ملرحلة التعليم الثانوي العام من أهمها: 

العناية برتبية الطالب صحياا وخلقياا وإشعارهم بتحمل املسئولية،  
والعالقات اإلنسانية والرتبية العقلية، وتشجيع التعليم وبث روح التعاون 

 .املستمر واستخدام مهاراتهم ومعارفهم للتنافس بفاعلية يف عامل العمل املتغري

متكني خريجيها من اًلستمرار يف مرحلة التعليم مدى الحياة تعلاما  
الل خذاتياا نشطاا، وتنمية قدرة الخريج عىل العمل املنتج يف سوق العمل، من 

تسليحه باملعلومات واملهارات العلمية والعملية ومهارات اًلتصال والتفاوض يف 
الحياة العملية، وتنمية املواطنة بتعميق الهوية وتنمية الوًلء لوطنه ومعرفته 

 .لتاريخه وواقعه وحقوقه ومسئولياته
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إعداد الطالب للمشاركة يف الحياة العامة يف املجتمع، وتزويد الطالب  
حتاجون إليه من العلوم واآلداب والفنون واملهارات العلمية مبا ميكنهم من مبا ي

 .مواصلة الدراسة مبرحلة التعليم الجامعي والعايل

تنمية املهارات والقدرات الخاصة وإكساب الطالب حاسة التذوق  
 الفني، وإعداد جيل منتج يساهم مساهمة فعالة يف النهوض باملجتمع

ير شخصياتهم املتزنة واملستقلة، مساعدة الطالب عىل تطو 
ومساعدتهم عىل اًلختيار الدقيق لدراسة املستقبل أو مهنة املستقبل، وإكسابهم 

 .صفات املواطنة الصحيحة

تدعيم مبدأ الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وتدعيم الحوار املشرتك  
ربعة ألبني الثقافات، باإلضافة إىل تحسني نوعية التعليم بتعزيز دعائم التعليم ا

ا  نتعلم كيف -التعلم لنكون -التعلم للعمل -الرئيسية )التعلم للمعرفة نعيش معا
 وكيف نعيش مع اآلخرين(.

 تكوين الوعي اإليجايب الذي يواجه به الطالب األفكار واًلتجاهات املضللة.
 ( 22: 9101) الصايغ، 

ى أنها تسعوترى الدراسة الحالية أن املتأمل لهذه األهداف وأبعادها، يجد 

لتحقيق النمو املتكامل لشخصية الطالب من جميع النواحي الروحية والجسمية 

والعقلية والوجدانية واًلجتامعية واألخالقية والدينية، مبا يعود عليه بالنفع 

والفائدة وعىل املجتمع بجميع أفراده بالخري والصالح واًلستقرار واألمن والتقدم 

 واًلزدهار.

 رحلة التعليم الثانوي العام: ثالثاا: أهمية م

أهم ما مييز مرحلة الثانوية العامة عن غريها من املراحل، توافر استمرارية 

التعليم، حيث تعمل عىل مواصلة الطالب للمرحلة التعليمية التالية سواء التعليم 

الجامعي أو العايل، وترجع أهمية مرحلة التعليم الثانوي العام عىل أساس أن 

كهم يني الشباب من البنني والبنات يتحدد يف الفرتة التي تفصل بني تر مستقبل مال 

  .املدرسة اًلبتدائية والتحاقهم بالعمل أو بالتعليم الجامعي
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وبصفة عامة تربز أهمية مرحلة الثانوية العامة ومكانتها يف النظام 

احل ريها من املر التعليمي من خالل مجموعة من املميزات التي تختص بها دون غ

 من أهمها: 

 أنها تتناول الشباب يف أدق مراحل منوهم وهي مرحلة املراهقة. -0

أنها تهيئ الطالب وتعدهم ملواصلة الدراسة يف التعليم الجامعي أو  -9
 العايل.

 أنها دعامة مهمة لتنمية املهارات الالزمة للمواطنة الصالحة. -2

ئولية والثقة بالنفس وتحمل املسكام أنها تسهم يف تعزيز جانب اًلستقالل 

 ( 61: 9101) باحارث، وتنمية مهارات القيادة لدى الطالب.

أهمية التعليم الثانوي العام ألنها مرحلة اإلعداد  من خالل ما سبق يتضح

ا يف املجتمع، ومرحلة تكوي  ن اتجاهاتهالجاد للطالب أن يكون مواطناا صالحا

ومعايريه السلوكية، وخالل هذه املرحلة تتبلور رؤيته للحياة يف مجتمعه والعامل 

 من حوله.
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 : مفهومه وأسبابهالتنمر املدريس : الفصل الثاين

يحمله من عدوان تجاه اآلخرين سواء مبا   School Bullyingعد التنمر املدريسيُ  

أكان بصورة جسدية، أو لفظية، أو اجتامعية، أو جنسية من املشكالت التي لها آثار 

سلبية سواء عىل القائم بالتنمر أو عىل ضحية التنمر أو عىل البيئة املدرسية أو عيل 

عي املجتمع ككل، إذ يؤثر التنمر املدريس يف البناء األمني والنفيس واًلجتام

للمجتمع املدريس، لذلك يالحظ أن العدوان الجسمي مع هؤًلء املتنمرين يف 

 .املدارس يلحق الرضر بالتالميذ يف أي مستوى تعليمي

إىل  ةباإلضافضحية التنمر( مرفوض وغري مرغوب فيه،  )كام أنه يجعل التلميذ    

 شاركة يفأنه يشعر بالخوف والقلق وعدم اًلرتياح، كام أنه قد ينسحب من امل

اًلنشطة املدرسية، أو يهرب من املدرسة خوفا من املتنمرين، أما بالنسبة للمتنمر 

فإنه قد يتعرض للحرمان أو الطرد من املدرسة، وكذلك يظهر قصورا من اًلستفادة 

من الربامج التعليمية املقدمة له، كام أنه قد ينخرط مستقبال يف أعامل إجرامية 

 .خطرية

التباين يف نسب انتشار ظاهرة التنمر بني الطالب يف دول العامل عيل الرغم من و   

إًل الباحثني قد اتفقوا عيل أن مظاهر التنمر تتمثل يف العدوان اللفظي والتحرش 

ونرش الشائعات والرفض اًلجتامعي والعزلة، وأن الذكور هم أكرث عرضة لالنخراط 

يؤثر التنمر و شيوعا بني الفتياتيف التنمر اللفظي بينام التنمر اًلجتامعي هو أكرث 

عيل املتنمر نفسه، و كذلك عيل ضحية التنمر و البيئة   school bullyingاملدريس 

املدرسية، حيث تتعدد اآلثار النفسية للتنمر فتتمثل يف شعور الضحية بالخوف و 

القلق و عدم اًلرتياح، واإلحساس بالرفض، واًلنسحاب من املشاركة يف األنشطة 

لطرد من ا لسلوكه فيتعرض للحرمان أو املدرسية، ويتأثر املتنمر نفسه نتيجة

  .املدرسة، وعدم اًلستفادة من الربامج التعليمية
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وتعد املدرسة البيئة الرتبوية التعليمية التي تعد الفرد إعدادا متكامال من جميع   

ع ادرا عيل التفاعل اإليجايب محتي يكون ق ةالنواحي النفسية و الجسمية والعقلي

بيئته ومجتمعه مبا يعود بالنفع و الفائدة عليه و عيل مجتمعه، وليك تقوم املدرسة 

التعليمي عيل أكمل وجه فالبد من توفر بيئة تعليمية آمنة و بدورها الرتبوي 

وقد تؤثر   ةيالتعلم بفاعلخاللها القيام بعملية التعليم و الطالب يستطيع املعلمون و 

البيئة املدرسية عيل ظهور التنمر، وخاصة يف املدارس الكبرية وتلك التي يديرها 

مدير يفتقد للفاعلية، والتي تفتقد إيل النظام واًلنضباط إذ  تشكل مثل هذه البيئة 

وفيام يتعلق بالتحصيل الدرايس فقد أجريت دراسات متعددة تعزيزا لهذا السلوك، 

لقياس هذا التحصيل، وأظهرت نتائجها ضعف املستوي التحصييل للمتنمرين 

 ( 91: 9109) خوج،   .وضحاياهم

وأن الطالب املتنمر يعاين من كره شديد للمدرسة، ويعاين من كره شديد    

ات باه واإلهامل والفشل يف أداء الواجبللمدرسة، و يعاين من قلة الفهم وتشتت اًلنت

ومبا أن املتنمر يكون ضمن مجموعة من الزمالء، فإنه  ،املدرسية و الغياب املتكرر

عادة ما يكون متمتعا باملهارات القيادية التي متكنه من التأثري عيل اآلخرين و 

)  .إقناعهم والسيطرة عليهم ويوصف املتنمر بأنه ذو شعبية إًل أنه غري محبوب

  (  60،  9112قطامي و الرصايرة ، 

ومن هنا يقع عيل عاتق مدير املدرسة مسئوليات كبرية ألن الدور املتوقع الذي    

ينبغي أن يكون يف اتجاه توفري البيئة املناسبة و اآلمنة و املناخ اإلداري الذي 

يشجع عملية التعليم و التعلم، وملدير املدرسة أيضا دور كبري يف مواجهة ظاهرة 

مديري املدارس أن يدركوا طبيعة الظاهرة لينجحوا  التنمر يف مدرسته، إًل أنه عيل

 .يف مواجهتها أو الحد منها
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عد التنمر املدريس من الظواهر الشائعة والخطرية يف املجتمع املدريس، يُ كام     

و بالرغم من خطورة هذه الظاهرة إًل أنها يف املجتمع العريب مل تحظ بالدراسة 

وخطورة تلك الظاهرة، وعيل النقيض متاما فإن الكافية واًلهتامم املناسب لحجم 

األدبيات األجنبية تذخر بالكتب و األبحاث و املجالت يف هذا الشأن لدرجة أن 

 . هناك برامج ملنع التنمر املدريس

 :مفهوم التنمر املدريس وعالقته ببعض املفاهيم املرتبطة 

ه حثني حول هذتعددت تعريفات التنمر املدريس بتعدد وجهات نظر البا     

الظاهرة كام تعددت بتعدد املدارس الفكرية التي ينتمي إليها هؤًلء الباحثني 

 وميكن استعراض بعض هذه التعريفات فيام ييل : 

يعرف التنمر لغويا بأنه : التشبه بالنمر، يقال ) منر منرا ( كان عيل شبه  

من النمر، و هو أمنر و هي منراء، ) منر ( فالن : أي غضب و ساء خلقه، 

  ن: أي تنكر له و توعده باإليذاء) تنمر ( لفال 

األب املؤسس لألبحاث -(Dan Olweus) يعرف دان ألويس الرنويجي 
بأنه: "  ( School bulling) التنمر املدريس –حول التنمر يف املدارس 

أفعال سالبة متعمدة من جانب تلميذ أو أكرث بإلحاق األذى بتلميذ آخر، 
تتم بصورة متكررة، وطوال الوقت، وميكن أن تكون هذه األفعال 

ميكن أن والشتائم، و  اإلغاظةلتوبيخ، السالبة بالكلامت مثال: بالتهديد، ا
تكون باًلحتكاك الجسدي كالرضب والدفع والركل، وميكن أن تكون 
كذلك بدون استخدام الكلامت أو التعرض الجسدي مثل التكشري بالوجه 
أو اإلشارات غري الالئقة، بقصد وتعمد عزله من املجموعة أو رفض 

 ( 69: 9101ابو غزالة، ."    (اًلستجابة لرغبته
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النظر إىل أنه يك بصنف  (, Olweus & Sue,2002) ويلفت ألوبس 
الوضع بأنه تنمر ًلبد أن يكون هناك عدم توازن يف الطاقة أو القوة 
)عالقة قوة غري متامثلة(؛ مبعنى آخر أن الطالب الذين يتعرضون ألفعال 
سلبية يعانون بصفة عامة من صعوبة الدفاع عن أنفسهم، وًل حيلة 

م الطالب الذين يتسببون يف مضايقتهم. أما حينام ينشأ خالف لهـم أما
بني طالبني متساويني تقريبا من ناحية القوة الجسدية والطاقة النفسية، 
فإن ذلك ًل يسمى تنمرا، وكذلك الحال بالنسبة لحاًلت اإلثارة واملزاح 
بني األصدقاء، غري أن املزاح الثقيل املتكرر، مع سوء النية واستمراره 
بالرغم من ظهور عالمات الضيق واًلعرتاض لدى الطالب الذي بتعرض 

 .له، يدخل ضمن دائرة التنمر

( الطفل املتنمر هو 26، 9102وعرف "عيل مويس، ومحمد فرحان" ) 
يتمتعون  أو يهدد، أو يؤذي اآلخرين الذين ًل الذي يضايق، أو يخيف،

 األطفال يفبنفس درجة القوة التي يتمتع بها، وهو يخيف غريه من 
يريد بنربته الصوتية العالية واستخدام  املدرسة، ويجربهم عىل فعل ما

 .التهديد

 

 التطور التاريخي لدراسات التنمر املدريس : 

اًلهتامم بدراسة التنمر يف السبعينيات من القرن املايض عيل يد الباحث  بدأ    

ألويس الذي أهتم باألفراد املتنمرين وضحاياهم، ولقد بدأ الرنويجي دان 

اًلهتامم البحثي الرئييس يف التنمر يف الدول اإلسكندنافية، عندما قامت السلطات 

التعليمية فيها بدراسات استكشافية كثرية حول التنمر يف املدارس يف بريجن 

خاللها بضبط  واستمرت ملدة عامني ونصف العام قامت 0282بالرنويج منذ عام 

طالب متهمني بالتنمر، وقامت بعدها الرنويج برتتيب حمالت  9511حوايل 

مقاومة ومنع التنمر عيل مستوي جميع املدارس اًلبتدائية والثانوية، وكانت أول 

 0221حملة منظمة تحت إرشاف الباحث دان ألويس ملدة أربع سنوات من عام 

 . 0222 إيل 
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 عنارص عملية التنمر:

 عملية التنمر من عنارص ثالثة وهي :تتكون 

  املتنمر : هو الذي يتشاجر مع اًلخرين يك يحاول فرض سيطرته عليهم

 واًلستيالء عيل ممتلكاتهم .

 . الضحية : وهو الطفل الذي يكون عرضة لالعتداء وسلب املمتلكات 

  املتفرجون : وهم املالحظون لعملية التنمر وينقسمون إيل ثالثة أنواع

 وهي :

املعززون : وهم الذين يقدمون الدعم للمتنمر بسبب عالقة  -

 التي تربطهم به، وبذلك فهم مشاركون فعليون يف اًلعتداء .

املدافعون )الحراس( : وهم الذين يتعاطفون مع الضحية  -

 ويقدمون له يد العون .

 خصائص التالميذ املتنمرين وضحايا التنمر املدريس :

 صنف وونج التالميذ املتنمرين إيل منطني وهام :

  املتنمر العدواين : ويتسم باًلندفاعية والرغبة يف إيذاء اآلخرين لفظيا

وجسديا ويري أن عدوانيته تحقق ذاته وتحل مشكالته وتنفس عن 

 مشاعره واحباطاته .

 و الشخص الذي ويدعم املتنمر، وهو ًل يبدأ املتنمر السلبي : وه

باألعامل العدوانية بنفسه بل ينخرط فيها عندما يقوده متنمر عدواين 

 حيث يظهر إخالصه وتعاونه معه.
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مونكس وآخرون إيل أن املتنمرين يعانون من الوحدة النفسية والشعور  ويشري    

ظم هؤًلء يعانون باإلحباط كام يظهرون مستويات منخفضة من القلق وأن مع

من سوء املعاملة األرسية واملدرسية واإلهامل يف حني يري سكول وفارنجتون أن 

املتنمرين يفتقدون التعاطف مع ضحاياهم وأن تقدير الذات لديهم يكون 

مرتفعا بينام يكون شعورهم بالقلق محدودا وأنه يتحقق لديهم األمن النفيس 

 .من خالل سلوكيات التنمر 

ويفرس مظلوم ارتفاع تقدير الذات لدي التلميذ املتنمر )املشاغب( بأن إدراكه 

ألفعال اإليذاء والسيطرة عيل الضحايا تلقي تعزيزا من األقران الذين يرون أن 

أفعاله مقبولة لدي الكثريين وبقدر التعزيز الذي يتلقاه تكون تلك السلوكيات 

خفض القلق وارتفاع الشعور باألمن عيل حساب الضحايا مام يؤدي إيل فعالة يف 

 ارتفاع تقديره لذاته .

وقد توصلت دراسات ألويس أن املتنمرين لديهم تاريخ من اإلساءة ويتعاطون   

املخدرات، وأن هؤًلء املتنمرين يف الطفولة قد يكونون مجرمني يف سن الرشد، 

من اًلندفاعية والحاجة إيل القوة والهيمنة كام أنهم يظهرون مستويات مرتفعة 

عيل اآلخرين، وأن املتنمرين يظهرون مستوي أقل من القلق، وعدم الشعور 

باألمن، والهيمنة عيل الضحية، وأن املتنمرين لديهم تقدير ذات مشابه لألطفال 

العاديني، بسبب إحساسهم بالقوة عيل ضحاياهم إيل جانب اتجاهاتهم اإليجابية 

 لعنف نحو ا
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ومن خالل العرض السابق ميكن استخالص من خصائص التالميذ املتنمرين كام 

 ييل :

 . نشاط زائد واندفاعية وقوة جسمية فائقة 

 . عدوانية تجاه األقران واملدرسني 

  لديهم مستوي منخفض من القلق، ودرجة تقدير الذات ًل تختلف عن

 األشخاص العاديني.

  ًل يشعرون بالعطف تجاه ضحاياهم، أو الندم عيل أفعالهم العنيفة 

  ينتمون إيل أرس كثرية العقاب خاصة الجسدي منه، وينقصها الحب

 والحنان ومرتقبة األطفال .

 . اتجاهاتهم نحو العنف إيجابية 

 . مييلون إيل السيطرة والتحكم باآلخر 

 . مقتنعون بأفعالهم ويردون الخطأ إيل التضحية 

وبوجه عام مييل املتنمرون إيل أن يكونوا مغرورين وأقوياء ومقبولني من   

أقرانهم، ويتميزون برغبتهم يف السيطرة عيل اآلخرين عن طريق استخدام 

العنف، ويظهرون القليل من التعاطف تجاه ضحاياهم، كام يتميز بأنه محاط 

سلوك ورة بالمبتنمرين أو أتباع سلبيني، وهؤًلء ًل يبدؤون بالرضورة بالرض 

العدواين ولكنهم يشاركون فيه، ويقدموا الدعم والتشجيع للمتنمر، وموافقتهم 

 ترفع من إحساس املتنمر بذاته ومكانته، ويجعل سلوك التنمر مستمرا.
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 :صنفهم وونج أيضا إيل منطني وهام أما عن خصائص التالميذ ضحايا التنمر، فقد

يه للعدوان الذي ًل يدافع عن نفسه ولد الضحية السلبي : وهو التلميذ املستسلم

 ميول انسحابيه ويعاين من مشاعر الخوف والقلق والشك والحذر من األقران .

  الضحية املستفز : وهو التلميذ الذي يثري املتنمر من خالل سلوكيات

لصص سلوكيات التصنت والت امللبس أو الحركة أو استفزازية يف الشكل أو

  املتنمر إليذائهوالفضول مام يدفع 

  إن ضحايا التنمر املدريس يعانون من ضعف التأخر الدرايس وضعف

التحصيل والقصور يف املهارات اًلجتامعية وتدين مفهوم الذات وافتقاد 

تالميذ األصغر سنا من الثقة يف األقران وعدم اًلطمئنان إليهم، وأن ال

الضحايا هم أكرث إحساسا بتلك املشاعر مقارنة بالتالميذ األكرب سنا. كام 

يتصف الضحايا بأن لديهم تقدير منخفض للذات، وعدد قليل من 

األصدقاء، وإحساس بالفشل، وسلبية وقلق وضعف وفقدان الثقة 

بالنفس، ومعظمهم أضف جسديا من أقرانهم مام يجعلهم عرضة 

امت املتنمرين، وألنهم عاجزين عن تكوين عالقات مع أقرانهم فهم لهج

مييلون للعزلة يف املدرسة، مام يجعلهم يشعرون بالوحدة واإلهامل، كام 

يخشون الذهاب للمدرسة مام يعيق قدرتهم عيل الرتكيز، ويخلق أداء 

دراسيا يرتاوح بني الهامشية والضعف، مع الوجود الدائم للتهديد 

ألعراض ا  يشعرهم باًلفتقار إيل األمان، األمر الذي ينتج عنهبالعنف مام

 .لنفسية لديهمالبدنية وا
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    ويالحظ أن الطفل ضحية التنمر املدريس يتسم بالعديد من السامت

نفيس واًلجتامعي، والخجل، والقصور يف منها الوحدة، وسوء التوافق ال

 العالقات اًلجتامعية، وتدين تقدير الذات .

إن الضحايا التنمر يظهرون مستويات مرتفعة من القلق وعدم األمان واًلكتئاب 

والشعور بالوحدة وتقدير الذات املنخفض والنبذ من األقران، ونقص الثقة 

 ) Minton, T (2010))  بالنفس.

خالل العرض السابق ميكن استخالص خصائص التالميذ ضحايا التنمر كام ومن 

 ييل :

 .الخوف الشديد خاصة عند الذهاب إيل املدرسة أو الرجوع منها 

 . شدء اًلنطواء وقلة األصدقاء 

 .) الترسب املستمر من املدرسة ) كرثة الغيابات 

 . انخفاض تحصيلهم الدرايس 

 املشاركة يف األنشطة املدرسية. اًلكتئاب املستمر وعدم الرغبة يف 

 . ضياع األدوات أو النقود باستمرار 

 .الرجوع إيل البيت بثياب ممزقة أو خدوش أو أدوات متلفة 
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 أنواع التنمر املدريس :

 توجد خمسة أنواع للتنمر املدريس ميكن رسدها كام ييل :

 ،التنمر الجسدي : هو نوع من أنواع السلوكيات الجسمية غري املرغوبة 

والتي تكون عيل شكل احتكاك بني املتنمر والضحية، وتوجد بعض 

األشكال املعروفة مثل : اللكم، الدفع، التزاحم، الرفس، اللمس غري 

املؤدب، الدغدغة، العراك، استعامل الوسائل املوجودة يف الصف 

 للتقاذف كأقالم السبورة مثال .

 رضرا  التي تلحق التنمر اًلنفعايل : ويتمثل يف كل أشكال السلوكيات

بالجانب النفيس والسلويك للضحية مبا يف ذلك اًلستقرار والتوافق 

والسعادة، ومن ضمن ما يصدر عن املتنمر تجاه الضحية : نرش 

الشائعات الكاذبة واملغرضة، إبقاء بعض األفراد خارج املجموعة، حث 

بعض األفراد عيل تشكيل عصابات ملواجهة مجموعات أخري، تجاهل 

األفراد خالل عملية التواصل، املضايقة واإلزعاج بالصوت أو النظرة بعض 

 أو الهمس، اًلستفزاز، حركات جسمية مبهمة وإمياءات وجهية غامضة.

  التنمر اللفظي : هو نوع من أنواع الوشاية أو اًلتهامات التي قد تسبب

للضحية شتي أنواع الحزن والكرب واآلًلم النفسية، وقد يتضمن ذلك ما 

 : توجيه كلامت جارحة منتهكة لحرمة الفرد، النداء مبسميات غري ييل

ًلئقة، التعليق السلبي الجارح عيل منظر ثياب أو جسم ما، املضايقة 

 والتشهري الكاذب، السب والتقليل من قيمة الفرد.
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  التنمر اًللكرتوين : وقد يحدث ذلك عن طريق اًلستعامل التكنولوجي

تاحة، دون اكتشاف األمر من قبل اآلباء أو إلحدي الوسائل العرصية امل

السلطات املدرسية، ألن الشخص املتنمر قد يقدم اسام مستعارا، وهذا 

النوع من التنمر ميكن تسميته بالتنمر املحايد ويأيت يف شكل رسائل 

، صور أو رسائل نصية أو مواقع، وكلها تحمل emailأو  SMSقصرية 

 اآلخر .مواصفات مغرضة ومسيئة للطرف 

  التنمر الجنيس : أي سلوك تنمري سواء أكان جسميا أم رمزيا، وهو

مرتكز عيل حياة الفرد الجنسية بحيث يستخدم هذا الجانب كسالح يف 

وجه الضحية ) ذكورا واناثا (، ويتم ذلك بصورة مبارشة أو غري مبارشة 

لمس لمثل الرسائل اإللكرتونية، واستخدام العبارات الجنسية البذيئة، وا

 (50: 9102، الصبحيني)  يه.فغري املرغوب 

وأنه عيل الرغم من اختالف تعريفات إًل أنه هناك اتفاق واسع عيل أن هناك    

نوعان من أشكال التنمر هام: التنمر املبارش وغري املبارش، التنمر املبارش مثل 

 غري املبارش فيشمل اًلستبعادالرضب والركل، والسب، والتهديدات، أما التنمر 

 اًلجتامعي، وإطالق الشائعات، واًلنسحاب من الصداقات .

  



02 

 

 أسباب التنمر املدريس : 

هناك العديد من األسباب املتداخلة التي تجعل الطالب يجنح إيل سلوك التنمر،   

 :لتي ميكن تناولها مصنفة فيام ييلوا

  علهم بقوة جسمية تجأسباب بيولوجية : فالطلبة املتنمرون يتميزون

 يتفوقون عيل ضحاياهم، إيل جانب اًلستعدادات الوراثية لديهم .

  أسباب نفسية : حيث إن املتنمرين تكون لديهم عدوانية واندفاعية

 تجاه اآلخرين، إيل جانب الرغبة يف السيطرة واستعراض القوي .

 أسباب معرفية : أن تكون لدي املتنمرين بعض التحريفات املعرفية يف 

أمناط تفكريهم، مام يجعلهم مييلون إيل اًلعتقاد بشكل خاطئ بأن 

 األخرين لديهم نوايا ومقاصد عدوانية تجاههم.

  أسباب أرسية: والتي تصنف ضمن أخطر األسباب التي تولد سلوك

 املتنمر، ومن بينها ما ييل:

املشكالت األرسية: مثل انفصال األب عن األم أو كرثة الخالفات  -

 بينهام.

لتنشئة األرسية الخاطئة: والتي تعتمد عيل العقاب البدين ا -

 القايس، وإهانة األطفال وإهاملهم وتشجيع عيل العنف.

 واألبناء. اآلباءانعدام التواصل بني  -

  ،أسباب اجتامعية: للمتنمر مكانة اجتامعية وشعبية عالية بني أقرانه

د، ف أو تردألنهم يرون فيه القوة والقدرة عيل تحقيق مآربهم دون خو 

 وبالتايل يسعون دامئا إلرضائه ودعمه ومساعدته عند الحاجة.
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  ،أسباب مدرسية: وهي عديدة مثل نقص الرقابة، وكرثة عدد التالميذ

ونوع املناخ اًلجتامعي السائد يف املدرسة، ويف هذا السياق أضاف وايتد 

، ةأن التنمر يف املدرسة قد يكون مصدره املعلمني، واإلدارة املدرسي

والنظام الرتبوي التعليمي ككل، ويحدث ذلك من خالل العالقات السيئة 

بني املعلم واملتعلم، والتمييز بني التالميذ، واًلحتقار، واإلقصاء، والعقاب 

 ( 915: 9101) أبو غزالة، بأنواعه، وغياب التحفيز.

ضحايا  كام أن هناك العديد من األسباب التي تسهم يف جعل بعض الطالب

 للتنمر:

  أسباب بيولوجية: أن يكون الضحية صغري السن، وضعيف البنية مقارنة

 باملتنمر.

  أسباب نفسية: مثل الخجل، والقلق، وليس للضحايا القدرة عيل

املواجهة، ومييلون إيل اًلنسحاب، وتقديرهم لذواتهم منخفض، 

 ويخافون، والهروب هو وسيلتهم لحل الرصاعات.

 يث يشكل ضحية التنمر صورة سلبية عن ذاته وعن أسباب معرفية: ح

 قدراته.

  أسباب اجتامعية: وهي عديدة مثل نقص املهارات اًلجتامعية، ونقص

إيل  امليلالعالقات مع األقران، ونقص املكانة اًلجتامعية، مام يؤدي إيل 

العزلة اًلجتامعية واًلنسحاب والسلبية، ونقص املهارات اللفظية 

 .(59: 9101) اسامعيل، ومهارات التواصل.
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وبالنظر األسباب السابقة سواء أكانت تجعل الطالب يجنح إيل سلوك التنمر أم   

تسهم يف جعل بعض الطالب ضحايا للتنمر يجد الباحث تشابه كبري بينهام فتكاد 

 األسباب مع اختالف الصياغة اللغوية حسب املتنمر أو الضحية.نفس 

 :األماكن التي يحدث فيها التنمر املدريس

يحدث التنمر داخل املؤسسات التعليمية أو خارجها، لكن غالبا ما مييز أماكن خاصة 

يف املدرسة مثل: الساحة، واملمرات، وقاعات الرياضة، واألقسام، وقاعات العمل 

طاعم، وحتي أثناء النشاط التعليمي وبعده، والتنمر يف املدرسة غالبا الجامعي، وامل

ما يصدر عن مجموعة من التالميذ توجه سيطرتها نحو تلميذ تقوم بعزله، وإبعاده 

عن كل النشاطات واللقاءات، مستعينة باملوالني الذين بدورهم يخشون أن يكونوا 

بالسخرية والتهكم وإطالق  ضحايا هذا السلوك، وهذه املجموعة بقوم أفرادها

الصفات الدنيئة واملنحطة عيل الضحية قبل إلحاق األرضار الجسدية به، ومن ثم 

يحدث التنمر بعيدا عن الكبار كام يف فسحة املدرسة، والحصص، ودورات املياه، 

ويف املداخل، ويف موقف انتظار الحافالت، ويف حافلة املدرسة، ويف الطريق للمدرسة 

 ( 66: 9101) اسامعيل،  يتأو إيل الب

 :أثار التنمر املدريس عيل املتنمر وعيل الضحية

يرجع تزايد اًلهتامم بظاهرة التنمر يف املدارس، وتطور الدراسات حولها إيل    

وخاصة عيل بعض الطلبة، عدد من األسباب منها: اآلثار املدمرة لهذه الظاهرة، 

مام أدي بهم إيل انتحار أو إيل اًلنتحار أو يرجع تزايد اًلهتامم بظاهرة التنمر يف 

املدارس، وتطور الدراسات حولها إيل عدد من األسباب منها: اآلثار املدمرة لهذه 

الظاهرة، وخاصة عيل بعض الطلبة، مام أدي بهم إيل انتحار أو إيل اًلنتحار أو إيل 

فكري فيه، وإيل وعي األهايل بالظاهرة، وضغطهم عيل املدارس ملنعه، وعيل الت

  ( 65: 9109) أبو الديار،  وسائل اإلعالم للتوعية بها
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وتزخر األدبيات بالعديد من اآلثار السلبية للتنمر املدريس، حيث يربط العديد    

من الباحثني بني التنمر املدريس واملشكالت الشخصية والتي من أمثلتها: اإلحباط، 

واألفكار اًلنتحارية، واًلضطرابات العقلية، واضطرابات الطعام، وانخفاض تقدير 

، وتعاطي املخدرات، وإدمان الخمور، لالإرادياالذات، واضطرابات النوم، والتبول 

وحمل السالح، وتخريب املمتلكات، والرسقة، كام يرتبط التنمر أيضا بقضايا 

 اجتامعية مثل فقدان القبول اًلجتامعي، وصعوبة تكوين الصداقات مع اآلخرين.

عد التنمر املدريس مبا يحمله من عدوان تجاه اآلخرين من املشكالت التي ويُ     

لها آثار سلبية سواء عيل القائم بالتنمر أو عيل ضحية التنمر أو عيل املتفرجني 

عيل هذه السلوكيات أو عيل البيئة املدرسية بأكملها، حيث يظهر املتنمر العديد 

من اًلضطرابات السلوكية مثل: السلوكيات العدوانية، والفوضوية، وسوء التوافق 

وعناد، وقد يتعرض للفصل من  اًلجتامعي، وسلوكيات مضادة للمجتمع،

 (092: 9111) الصبيحني،   املدرسة.

ويؤثر التنمر عيل الضحية حيث هؤًلء الضحايا بالتامرض حتي ًل يذهبون إيل    

املدرسة، كام أنهم مشغولون عن متابعة الدروس داخل الفصل بالتفكري يف كيفية 

املتنمر يرتك آثارا سلبية يف شخصية الضحية لدرجة أن تجنب املتنمر، ومبا أن 

أن هؤًلء الضحايا  أصدقاء الضحية يحاولون أًل يقيموا عالقة معه عيل اعتبار

مستسلمون للمتنمر برغبتهم مام يسبب آثارا سيئة عيل شخصية الضحية حيث 

 .املدي عواقب قصرية املدي وطويلةتعاين ضحية التنمر من 
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صرية املدي، حيث يكون الضحية مصاب جسديا ولديه أسنان أما عن العواقب ق

مكسورة، وفقدان الثقة بالنفس، وفقدان الثقة باألصدقاء وقدرتهم عيل حاميته 

وتأييده، والشعور بالراحة عند نهاية األسبوع واإلجازات املدرسية، وفقدان 

ن م الشهية بسبب القلق، وعدم القدرة عيل النوم، وكرثة الكوابيس، والغضب

املدرسة واملدرسني لعدم منعهم للتنمر، أما العواقب طويلة املدي فتتمثل يف 

التمسك باألفكار السلبية عن النفس، واإلخفاق يف العمل، والتشاؤم املفرط، 

 ( 21: 9112) قطامي،  والقلق اًلجتامعي والعزلة، وتزايد الرغبة يف اًلنتحار.

فهم من يعتربون غرباء عن املجموعة أو مختلفني عن  أما التالميذ املستهدفني    

أفرادها يف اللباس، أو لهم أصدقاء من غري عصبتهم، أو خجولني أو ضعفاء البنية 

مام يجعل الحياة أمامهم صعبة ومستحيلة، وهذه السلوكيات يجد فيها 

املتنمرون متعة وسيطرة وتقدير عال للذات متجاهلني ضحاياهم ومعاناتهم، وًل 

توقف أثار التنمر عند تهديد األمن النفيس لكل من املتنمرين وضحايا التنمر ت

وانخفاض الطأمنينة اًلنفعالية لديهم، بل إن التنمر يرتبط بضعف التواصل 

 اًلجتامعي خاصة لدي ضحايا التنمر.

 أشهر الربامج العاملية للتدخل ومنع التنمر املدريس:

التدخل العاملية ملنع التنمر يف املدارس لقد أعدت وصممت العديد من برامج 

واًلسرتاتيجيات املضادة له والتي أثبتت من خالل تطبيقها قدرتها عيل مواجهة 

املشكلة لكافة األطراف املتورطة يف موقف، ومن هذه الربامج العاملية للتدخل ومنع 

رنامج ة بالتنمر املدريس، والذي يعد من أكرث الربامج شموًل يف مواجهة هذه الظاهر 

دان ألويس ملنع التنمر املدريس ويقدم هذا الربنامج إطارا واضحا لإلداريني 

 .قه عيل املستوي الوطني والعامليواملعلمني وأولياء األمور ميكن تطبي
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كذلك وعيل امتداد مختلف املراحل الدراسية وعيل مستوي الدراسة والفصل 

 جهود اإلدارة واملدرسني الدرايس والطالب أنفسهم، ويتحقق بتكاتف وتضافر

وأولياء األمور، والطالب، وبجهود املختصني باملجال من خارج املدرسة، مع ضامن 

الحصول عيل التزامهم باملساعدة يف إيقاف التنمر، وميتد مدي تطبيقه من العام 

للعام لقياس مدي فعاليته يف التقليل من انتشار ظاهرة التنمر والتخفيف من 

 .(56: 9112) أبو غزالة:  حدة آثارها.
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 املراجعقامئة 

دور مديري املدارس يف تعزيز اًلنتامء محمد معيوف سامل الهجلة: "

تري "، )رسالة ماجسالوطني لدى طالب املدارس الثانوية باملدينة املنورة

  .1م، ص 9102غري منشورة(، كلية الرتبية، جامعة طيبة، 

"درجة إسهام إدارة املدرسة الثانوية يف تفعيل سمري حسني الحاريث: 

األنشطة غري الصفية مبدينة جدة من وجهة نظر املعلمني ورواد 

)رسالة ماجستري غري منشورة(، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، النشاط"، 

 .00م، ص9105

كر ، )القاهرة: دار الفالتعليم الثانوي يف األلفية الثالثة"دًلل يسن: "

 .01م(، ص9112العريب، 

، 6ط"علم نفس النمو الطفولة واملراهقة"، حامد عبد السالم زهران: 

 .192م(، ص9112)القاهرة: عامل الكتب، 

واقع التعليم ما بعد األسايس)الثانوي( يف الوطن عبد الرحمن الصايغ: "
، )املؤمتر السابع لوزراء الرتبية والتعليم العرب: العريب وسبل تطويره"

التعليم ما بعد األسايس)الثانوي( تطويره وتنويع مسارته(، مسقط، 
 .22-9م، ص ص 9101مارس

مدى إسهام النشاط الطاليب يف تنمية أحمد محمد أحمد باحارث: "

الحوار لدى طالب املرحلة الثانوية من وجهة نظر رواد النشاط ومديري 
"، )رسالة ماجستري غري منشورة(، كلية الرتبية، دارس يف محافظة الليثامل

 .61م، ص 9101جامعة أم القرى، 

( املناخ التنظيمي السائد يف مدارس 9111الفواز، أحمد عبد الرحمن) 

الثقافة العسكرية والثانوية وعالقته بالتحصيل األكادميي للطلبة من 

وجهة نظر اًلداريني واملعلمني والطلبة، رسالة ماجستري، كلية العلوم 

 اًلجتامعية، الجامعة الهاشمية.    

يب: النشأة والتطور، املطابع ( الجيش العر 9111الدروع، قاسم) 

 العسكرية، عامن، األردن.  

الجيش العريب ودبلوماسية الصحراء، املطابع  (9111أبودية سعد) 

 العسكرية، عامن، اًلردن. 
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(: السلوك التنمري من وجهة نظر الطلبة 9101معاوية محمود أبو غزالة )
، ية واًلجتامعيةاملتنمرن والضحايا، مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسان

 .216 -915(، ص ص 9(، عدد )1مجلد )1
(: الطفل املتنمر، دار املسرية للنرش 9112نايفة قطامي، منى الرصايرة)

 .والتوزيع والطباعة، عامن

املرحلة املتوسطة يف  بني طالب وطالبات (: التنمر9118نورة سعد القحطاين )

املضادة التدخل برامج واقرتاح  مدينة الرياض: دراسة مسحية دراسة

املدرسية، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة البيئة مع يتناسب مبا

 د. امللك سعو 

 Adams, N. & Conner, B. (2008). School Violence: Bullying 

Behaviors and the Psychosocial School Environment in 

Middle Schools. Children and Schools, 30(4), 211- 222 

 Bulach,T; Osborn, R., & Samara, M., (2012) Bullying in 

Secondary Schools: What it looks like aiitl How to Manage 

it?. New York: Sage Publishing 

 Jaana, J; Cornell, D; Sheras, G. (2011). Identification of 

School Bullies by Survery Methods. Professional School 

Counseling, 9 ,(4), 305 - 313. Retrieved October 30, 2006, 

From EBSCO Host Master File Data Base 

 John, C. (2006). Systemic Patterns in Bullying and 

Victimization (Eric Document Reproduction Service No) 

EJ 738912  
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 Kepenekci, K & Cinkir, C. (2012). Bullying Among 
Turkish High School Student. Child Abuse and 
Neglect, 30 (2),.193 - 204. from EBSCO Host Master 
File Data Base. 

 Liang, H; Fisher, A & Lombard, C. (2007) Bullying, 
Violence, and Risk Behavior in South Africa School 
Student. (Eric Document Reproduction Service. 30, 
(3), 172- 191 

 Minton, T (2010) Bulling and Psychiatric symptoms 

among elementary school – age children”. Child Abuse 

and Neglect .22, (4),705-717 

(: سلوك التنمر 9102الصبحيني، محمد فرحان القضاة)  عيل مويس
عند اًلطفال واملراهقني" مفهومه، أسبابه، عالجه"، مكتبة امللك فهد 

 .الوطنية، الرياض
 

(: السلوك التنمري من وجهة نظر 9101معاوية محمود أبو غزالة )
الطلبة املتنمرن والضحايا، مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية 

 .216 -915(، ص ص 9(، عدد )1مجلد )1تامعية، واًلج

أ(: بعض املتغريات النفسية لدى 9101هالة خري سناري اسامعيل )

ضحايا التنمر املدرىس ىف املرحلة اًلبتدائية، مجلة دراسات تربوية 

 واجتامعية، كلية الرتبية، جامعة حلوان

 ( فاعلية العالج بالفراءة يف 9101هالة خري سناري اسامعيل .)ب
خفض التنمر لدي اًلطفال، املجلة املرصية للدراسات النفسية 

 ، ص ص66العدد 

 ( سيكولوجية التنمر بني النظرية 9109مسعد الرفاعي ابوالديار :)
 .والتطبيق، الكويت، مكتبة الفالح
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 ( أثر برنامج إرشاد جمعي عقالين انفعاليى 9111عيل موىس الصبحني .)

سلويك يف تخفيض سلوك التنمر لدى طلبة املرحلة األساسية العليا يف 

البادية الشاملية الغربية، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة الريموك، 

 إربد، األردن

 (الطفل املتنمر، دا9112نايفة قطامي، منى الرصايرة :) ر املسرية
 .للنرش والتوزيع والطباعة، عامن

 ( التنمر وعالقته بالشعور بالوحدة 9112معاوية محمود أبو غزالة :)

(، عدد 5والدعم اإلجتامعي، املجلة األردنية يف العلوم الرتبوية، مجلد )

 002 – 82(، ص ص 9)

  نجم الدين نرص أحمد، "دور مديري املدارس يف النمو املهني للمعلمني

سة ميدانية مبحافظة الرشقية"، مجلة كلية الرتبية )تصدر عن كلية درا

 .50، ص 9100، 21الرتبية، جامعة الزقازيق( ع

  زينب عبد رب النبي أحمد، "القيادة الفعالة يف مدرسة املستقبل

أكتوبر  92-99)منوذج مقرتح("، ندوة مدرسة املستقبل يف الفرتة من 

 . 9119 )كلية الرتبية، جامعة امللك سعود،

 ( .دمشق: دار 0(. مدير املدرسة الثانوية. )ط0228الربادعي، عرفان ،)

 .الفكر

 ( .2(. نحو تطوير اإلدارة املدرسية. )ط9111أحمد، إبراهيم حامد ،)

 اإلسكندرية: مكتبة املعارف الحديثة

 ( .إصالح املدرسة يف القرن الحادي والعرشين. 9112الحاريث، إبراهيم .)

 .(، الرياض: مكتبة الشنفري0)ط
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  .عثامن، عالن محمد. ودبوس، محمد طالب، وتيم حسن محمد

(. "دور مديري املدارس الحكومية الثانوية يف التنمية املهنية 9109)

للمعلمني يف شامل الضفة الغربية". دراسة منشورة يف مجلة دراسات، 

 .، الجامعة األردنية، عامن، األردن0، العدد 22العلوم الرتبوية، املجلد 

 ( أمناط السلوك اإلداري ملديري املدارس الثانوية 9112السعود، راتب ،)

( وعالقتها 2نظام  -0)نظام  العامة يف األردن وفقاا لنظرية رنسس ليكرت

مبستوى الوًلء التنظيمي ملعلمي مدارسهم، املجلة األردنية يف العلوم 

 9112، 969-922 2، عدد 5الرتبوية، مجلد 

 ( .قراءات يف إدارة املدرسة. دار 9119الخميس، سيد سالمة .)
 .18الوفاء، القاهرة، مرص، ص

 ( .اإلدارة التعليمية الحديثة، دار 9110عابدين، محمد عبد القادر .)
 .الرشوق، عامن، األردن

 ( 9110شايف، عائشة جاسم ). املامرسات اإلدارية ملدير املدرسة
، رسالة (دراسة ميدانية )التأسيسية بدولة اإلمارات العربية املتحدة

 .ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة عني شمس

 ( 9111الحريري، رافده عمر ). إعداد القيادات اإلدارية ملدارس
 .، األردن، دار الفكراملستقبل يف ضوء الجودة الشاملة

0)  


