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 الممخص :
 التنمػػر كمػػا يدركػػا طػػبة الجامعػػةالػػد دراسػػة العبقػػة بػػيف بصػػ ة رسيسػػية يهػػدؼ الب ػػ        

عػػة وعػػدد ـ وتقػػدير الػػذاا ودا عيػػة اإلنجػػاز الكػػاديمي لػػديهـ ا وتػـػ تطبيقهػػا عمػػي عينػػة مػػف طػػبة الجام
وقػػد وسػػاسؿ التواصػػؿ اإلجتمػػاعيا ( طالػػة تػـػ اختيار ػػا بطريقػػة صػػد ية الر ػػية مػػف خػػبؿ  545)

استخدـ لذلؾ أدواا الدراسة المقننة منها اسػتمارة البيانػاا الوليػة واسػتبياف التنمػر بم ػاورب واسػتبياف تقػدير 
ا لب ػ  المػنها الوصػ ي الت ميمػيواتبػ  االذاا بأبعادب واستبياف دا عية اإلنجاز الكاديمي بجوانبػا 

وصػػوً  لمنتػػاسا التاليػػة أ مهػػا   توجػػد عبقػػة ارتباطيػػة بػػيف التنمػػر ككػػؿ ومجمػػوع تقػػدير 
الػػذاا ب بينمػػػا وجػػػدا عبقػػػة ارتباطيػػػة موجبػػػة بػػيف تقػػػدير الػػػذاا ككػػػؿ ومجمػػػوع دا عيػػػة 

 صػاسيةإ وبينػا عػدـ وجػود  ػروؽ ذاا د لػة ب  0.ا.اإلنجاز الكػاديمي عنػد مسػتوي د لػة 
أظهػػػػرا عػػػػػدـ وجػػػػػود  ػػػػروؽ بػػػػػيف المهػػػػػاا  ػػػػي مجمػػػػػوع التنمػػػػػر وم ػػػػاورب و قػػػػػًا لعمػػػػػؿ الـ ب و

وكػػذلؾ عػػدـ ب المشػاركاا واليػػر المشػػاركاا بجػػزد مػف الػػدخؿ  ػػي مجمػػوع التنمػر وم ػػاورب 
وجد تبايف داؿ  ساا الدخؿ الشهريب بينما  ي استبياف التنمر وم اورب تبعًا  وجود تبايف داؿ ا صاسياً 

لصػال   5.ا.عند مسػتوي د لػة   ساا الدخؿ الشهري ي اجمالي استبياف تقدير الذاا تبعًا  ياً ا صاس
 ي استبياف دا عية اإلنجاز الكاديمي وجوانبػا تبعػًا  وكذلؾ عدـ وجود تبايف داؿ ا صاسياً الدخؿ المرت   ب 

التػدريس   يسػة ا وكػاف مػف أ ـػ التوصػياا عمػؿ بػراما تدريبيػة لتوعيػة أع ػاد  ساا الػدخؿ الشػهري
نظػاـ ات ػاد الطػبة والنشػطة الخاصػة بالتنمر وكي ية التعامؿ معا واإلكتشاؼ المبكر لا وت عيػؿ 

 با وتطبيقها  ي كا ة المرا ؿ التعميميةا
 

 التنمرب تقدير الذااب دا عية اإلنجاذ الكاديميب طبة الجامعة ا الكممات المفتاحية:
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Summary: 
          The research aims mainly to study the relationship between bullying as 

perceived by university students and their self-esteem and academic 

achievement motivation. It was applied to a sample of (245) university 

students, who were chosen in a random, purposeful way through social 

media. For this purpose, he used standardized study tools, including the 

preliminary data form, the questionnaire of bullying in its interlocutor, the 

questionnaire of self-esteem with its dimensions, the questionnaire of 

academic achievement motivation in its aspects, and the research followed 

the descriptive and analytical approach. To reach the following results, the 

most important of which is there is no correlation between bullying as a 

whole and total self-esteem, while a positive correlation was found between 

self-esteem as a whole and the total academic achievement motivation at a 

significance level of 0.01, and it showed that there are no statistically 

significant differences in the total of bullying and its interlocutors according 

to the mother's work. There were no differences between participating 

mothers and non-participating mothers with part of the income in the total of 

bullying and its interlocutors, as well as the absence of a statistically 

significant difference in the bullying questionnaire and its interlocutors 

according to the monthly income groups, while there was a statistically 

significant difference in the total self-esteem questionnaire according to the 

monthly income groups at a significance level of 0.05 in favor of High 

income, as well as the absence of a statistically significant discrepancy in the 

questionnaire of the motivation for academic achievement and its aspects 

according to the monthly income groups. Among the most important 

recommendations were training programs to educate faculty members about 

bullying, how to deal with it, early detection of it, activate the student union 

system and its activities, and apply them in all educational stages.  
 

Key words: bullying, self-esteem, academic achievement motivation, 
University students.  
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 مقدمة ومشكمة البحث :
الطالة الجامعي عنصر ومكوف أساسي مف مكوناا الجامعةب لجما وجدا        

الجامعةب ورالـ التطور الكبير الذي  د   ي الجامعة بزيادة المرا ؽ الجامعية 
دخاؿ  الوساسؿ التقنية والتجهيزاا اإللكترونية لت سيف وتوسعهاب وزيادة عدد الساتذة وا 

ارية الجامعيةب وبناد المكتباا وتجهيز اب وتو ير الكتة والمراج ا وعمي الخدماا اإلد
الرالـ مف ذلؾ نسم  الكثير مف الشكاوي مف الطمبة مف خبؿ المقاببا الشخصية 

اإلعبـ المختم ة تمم  إلي وجود مشكبا يعانيها الطالة الجامعي  ومف خبؿ وساسؿ
مؽ بالمور الدراسية والكاديمية )أ مدب  ي مسارب الدراسي بالجامعة وخاصة  يما يتع

 (ا.8: 5.08
سموؾ التنمر مف الظوا ر القديمة  ي تاريخ ال ياة اإلنسانية باختبؼ أسبابا      

وأساليباب وعمي الرالـ مف ذلؾ  إف دراسة سموؾ التنمر وسبؿ مواجهتا وال ماية منا تعد 
ب خاصة وأنا يرتبط بالسياؽ مف التوجهاا الب ثية ال ديثة  ي مجاؿ الص ة الن سية

السري وا جتماعي لم رد ويتداخؿ م  العديد مف ا  طراباا الن سية والسموكية لدي 
شخصية كؿ مف المتنمر وال  يةب  ي  ي ر التنمر بالمناخ الن سي وا جتماعي 
الم يط بالتبميذب وي عؼ الروابط والت اعؿ ا جتماعي بيف التبميذ ويشتتهـ عف 

 (ا05: 9..5الدراسي )قطامي والصرايرة ب  الت صيؿ
يعد التنمر أ د الظوا ر السيكولوجية الهامة التي يجدر دراستها نظرًا لتزايد ا و         

وانتشار ا  ي العقود الخيرة وخاصة  ي البيسة المدرسية ب  ي  تخمؼ وراد ا العديد 
ة والكاديمية عمد كؿ مف مف اآلثار السمبية عمي كا ة المستوياا الن سية وا جتماعي

المتنمر وال  يةب  ي  إف سموؾ التنمر يعد بمثابة انعكاس   طراباا ن سية عديدة 
لدي المتنمرب كما أف التعرض لمتنمر يسبة العديد مف ا  طراباا الن سية والسموكية 
لدي ال  اياب خاصة أف ت شي سموكياا التنمر تسهـ  ي ا طراة المناخ المدرسي 

نماذج سموكية الير سوية ت عؼ مف  رص الت صيؿ الدراسي والتميز المدرسي بتوا ر 
 ي  ينهمؾ التبميذ   ايا التنمر  ي مشاعر ال يؽ ب والتأـز الن سي ب والشعور 
بال عؼ ب و قداف الثقة بالن سب والقمؽ ب والتوترب وم او ا التعايش م  المواجهة 
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: 5.07يوـ الدراسي )درويش ؛ الميثي بالمباشرة م  المتنمر بص ة دورية أثناد ال
 (ا099

والتنمر جممة مف ال عاؿ التي يمارسها  سة مف الطمبة بشكؿ مستمر تجاب طالة        
أو طالبة أو أكثر معهـ  ي الصؼ أو المدرسة ويكوف ذلؾ مف خبؿ عدواف بدني أو 

ف أو الشكؿ ل ظي متكرر أو قد يجري است زاز المرا ؽ  وؿ خصاسصا البدنيةب كالمو 
أو الوزف أو المببس أو طريقة الكبـ أو بعض الخصاسص العقمية أو ا نتماد العرقيب 
أو قد يكوف مف خبؿ النعا بمسمياا مختم ة لمطالة أو الطالبة )ال  ية( أو مف 
خبؿ تأليؼ القصص والمواقؼ إليقاع ال  ية  ي مشكبا م  اآلخريفا وقد يتخذ 

يد أو التخويؼ و ال رة والد   ونشر اإلشاعاا بعدة أسالية التنمر أي ًا شكؿ التهد
سواد بالهاتؼ النقاؿ أو مف خبؿ شبكة اإلنترناا كما قد يجري التنمر بعزؿ الطالة 
أو الطالبة )ال  ية( أو مقاطعتا لمبرراا مختم ةب ولعؿ النبذ مف القراف مف الخبراا 

لمرد  ي المدرسة مف المعايير الهامة التي تؤثر سمبًا عمي  ياة الط ؿب وتعد خبراا ا
التي قد ي دد بها الكبار ما إذا كانا ط ولتهـ سعيدة أو الير سعيدة )قطامي والصرايرة 

 (ا04: 9..5ب 
أف كؿ إنساف يطب  وخاصة  ي مطم   Storm, et al (2013:510ويري )     

ما يشا دب  ياتا عمد ما شا دب مف تصر اا داخؿ بيستا الصغيرة )السرة( وكذلؾ 
يوميًا مف تصر اا داخؿ مجتمعاب  مف شا د أ عاً  أو ردود أ عاؿ تتسـ بالقوة والتسمط 
كالعنؼ بيف الوالديف أو مف ممارسة العنؼ عمي المرا ؽ مف قبؿ أ د أ راد السرة أو 
العنؼ المجتمعي  ي  انتشرا البمطجة كوسيمة م مونة لنيؿ ال قوؽ أو لإلعتداد 

خشية أو عقاة رادع أو م اسبة  اعمة  ببد أف يتأثر المرا ؽ بما عمد ال قوؽ دوف 
شا دب وربما يمارسا  عميًا إذا سم ا لا ال رصة و كذا يجني المجتم  عمي أبناسا وقد 
يسا ـ البواف  ي إ ساد سموؾ أبناسهـ بد عهـ بصورة عممية  ي إتباع ذاا النها الذي 

ر ا   خطأ لهـ و  ذنة سوي أف اهلل لـ شا دب و كذا تجني أسر عمي أبناد أسر الي
يمن هـ السطوة العاسمية أو اإلمكاناا المادية أو لـ يمن  أبناسهـ القوة البدنية التي 
يدا عوف بها عف أن سهـ  ي مواجهة ذلؾ التنمر  ي  تؤكد دراسة كًب مف 

(؛ 55: 5.05(؛ الصو ي والمالكي)88: 4..5(؛ الخولي)000: 4..5عبدالهادي)
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( عمد أف العبقاا السرية الم طربة وأسالية المعاممة الوالدية 76: 5.05ي)مرس
كما  الخاطسة كاإل ماؿ والتسمط والر ض تؤثر عمي ظهور سموؾ التنمر عند البناد ا

( عمي وجود عبقة ارتباطية موجبة بيف سموؾ التنمر 79: 5.08أكدا دراسة الرية)
 موعة مف المتنمريف اوكؿ مف العصابية والصراع السري لدي مج

ويعد تقدير الذاا مف المصطم اا الهامة  ي عمـ الن س ومف أ ـ المتغيراا  ي       
سيكولوجية الشخصية التي تمثؿ وقاية  ي مواجهة ال دا  ال االطة عمد التوا ؽ 
الن سي واإلجتماعيب ويبقي  ذا المتغير يؤثر  ي سموؾ ال رد طيمة  ياتاب وقد  ظي 

الذاا با تماـ بالغ مف المشتغميف  ي العموـ الن سية والتربوية واإلجتماعية  م هوـ تقدير
 (ا3: 5.05سواد عمي الصعيد العالمي أو العربي )أبو مرؽب 

 ,Mccabe؛ )Kerryn (2001:13)(؛ 64: 0..5وتؤكد دراسة كؿ مف را ي)     
et al(2003:193 ( عمي أف لمتنمر أ رار كثيرة  ي  64: .5.0؛  وزي ) يعاند

  ايا التنمر مف القمؽ والو دة الن سية وانخ اض  ي تقدير الذاا وارت اع القمؽ 
ا جتماعي والوسواس القهري ونوباا الهم  واإلقصاد واإلكتساة وأ يانًا عمي اإلنت ارب 
باإل ا ة إلي ندرة الصدقاد وقصور  ي العبقاا ا جتماعية واإلنس اة اإلجتماعي 

سادة التعامؿ  ي المنزؿب الهجراف السريب ا طراة و عؼ الت صيؿ الدرا سيب وا 
ا و  تقتصر الثار السمبية لمتنمر (Hillsberg,C.& Spack,H. 2006:28)السموؾ

عمي ال  ية  قط بؿ تتجاوزب إلي الشخص المتنمر ذاتا  ي  يعاني مف سموكياا 
عناد عدوانية و و وية وسود توا ؽ اجتماعي وسموكياا م ادة لممجتم  كال

(Wong,J, 2009:25ا) 
 

 ,Rick (2003:5), Ireland &Archer (2004: 42)ويري كؿ مف        
Erling (2006:170), ( أف التنمر سموؾ متكرر 05: 5.05؛ بهنساوي و سف )

ًا أو اجتماعيًا أو جنسيًا ويعر ا ل عاؿ ل ظييهدؼ إلي إيذاد شخص آخر جسديًا أو 
 ذب ال عاؿ السالبة بالكمماا مثًب بالتهديد  Olweus (2005:402)موجعاب وي دد 

اإلالاظة والشتاسـ ويمكف أف تكوف با  تكاؾ الجسمي كال رة والد   والركؿ والتوبيخ و 
ويمكف أف تكوف كذلؾ باإل تكاؾ الجسمي كال رة والد   والركؿ ويمكف أف تكوف 

وجا أو اإلشاراا كذلؾ بدوف استخداـ الكمماا أو التعرض الجسمي مثؿ التكشير بال
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اإلستجابة لرالبتا ب كما أشارا  الير البسقة بقصد وتعمد عزلا مف المجموعة أو ر ض
أف كًب مف ال  ية والمتنمر قد تعر ا  Suzet, et al (2013:1108)دراسة 

لسموؾ والدي سمبي بما  ي ذلؾ اإليذاد واإل ماؿ وسود التكيؼ البوي ب بينما كاف 
وال نونةب  الدا سةي كالتواصؿ الجيد لموالديف م  الط ؿ والعبقة السموؾ ا بوي اإليجاب

شراؼ الوالديف كاف ذلؾ يمثؿ جانة  وقاسي وعوامؿ  ماية  د إيذاد القرافب ودعـ وا 
ومشكبا السموؾ تزيد مف خطر أف يصب  الشاة  وأف العوامؿ ا جتماعية والبيسية

 ا Bowes,et al (2009:553)  ية لمتنمر سواد كاف متنمر أو   ية لمتنمر 
كما أف دا عية اإلنجاز مف العوامؿ المهمة لقدرة المتعمـ عمد اإلنجاز          

والت صيؿ لكونها عمي عبقة بالمتعمـ  تقوـ بتوجيا إنتبا ا إلي بعض النشاطاا التي 
تؤر  ي سموكا وت ثا عمي العمؿ والمثابرة وبشكؿ  عاؿب كما أف لمدا عية أ مية عظيمة 

الوجهة التربوية لكونها أ د ال داؼ التربوية ذاتها وأف استثارة دا عية الطمبة  مف
تجعمهـ يمارسوف نشاطاا معر ية خارج نطاؽ العمؿ المدرسي و ي  ياتهـ المستقبمية 

 (ا3: ...5)ال يمةب
و ناؾ شبا إجماع لدي عمماد الن س بشكؿ عاـ عمي أنا  بد مف وجود دا           

تعمـ اإلنسانيب   ي  الة عدـ وجود دا   لف يكوف  ناؾ سموؾ ومف ثـ لكي ي د  ال
لف ي د  التعمـب لذلؾ تشير بعض الدراساا إلي أف الطمبة  ي المر مة الدراسية  ـ 
الالبًا عر ة لمنقص  ي ال وا ز ودا عية اإلنجاز ومف ثـ اإلنجاز الكاديمي 

Alspaugh,2011:20)ي سف المرا قةب  و ـ  ي  (ا  معظـ طمبة المر مة الساسية 
 ذب السف يعيشوف  ترة مف التوتر الن سي العاصؼب والعديد منهـ ما أف يصؿ المر مة 
الدراسية المتوسطة  تي يأخذ بالنظر إلي المدرسة كمكاف ممؿ والير مهـ بالنسبة لهـ 

Gentry,2013:96) ا ويزيد مف  ذا الشعور السمبي تجاب المدرسة ما يواجا الطمبة )
تغيير  ي البيسة التعميمية بعد المر مة الساسية الدنيا والمتوسطةب  ينتا عف ذلؾ  مف

كما تدني  ي دا عيتهـ إلي التعمـب وربما يصا ة ذلؾ أي ًا ظهور بعض ا  طراباا 
 (اEccles,2010:90السموكية مثؿ التنمرب السموؾ العدوانيب العناد )

ة سواد كاف متنمرًا أو   ية وقد بيف بهنساوي ولمتنمر العديد مف اآلثار السمبي        
( أف التنمر مشكمة سموكية لها آثار ا الخطيرة الط اؿ والشباة 5: 5.05و سف )
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 عندما يق  الط ؿ أو الشاة   ية لمتنمر يب ظ أنا يعاني العديد مف المشكبا مثؿ 
مف المدرسة الخوؼ والعزلة ا جتماعيةب والقمؽب وقصور  ي تقدير الذاا والغياة 

ونقص الدا عية وانخ اض الت صيؿ اااوالير اب أما المتنمر  يعاني مف القمؽ وتدني 
تقدير الذاا وال زف ويشعر ـ بعدـ المساندة مف قبؿ اآلخريف ولوـ شديد لمذاا 
وا نس اة مف المواقؼ ا جتماعية وقصور  ي المهاراا ا جتماعية وقمة عدد 

لذا تمثمت مشكمة البحث في التساؤل عمد ا طبؽ ا الصدقاد أو عدـ وجود أصدقاد 
 -الرئيسي األتي:

ب الجسميب ا جتماعيب التنمر الم ظي ؿ توجد عبقة بيف التنمر بم اورب )        
عمي الممتمكااب التنمر الن سيب التنمر الجنسيب التنمر اإللكتروني ( وتقدير الذاا 

يب الوظي ة الجسميةب تقبؿ الذاا الخمقيةب بأبعادب ) التقبؿب الك ادةب المظهر الجسم
التأثيرب م بة اآلخريفب  بط الذاا ( ودا عية اإلنجاز الكاديمي بجوانبا )الشعور 
بالمسسولية الت صيميةب السعي ن و الت وؽب السعي ن و المثابرةب أ مية الزمفب التخطيط 

 لممستقبؿ ( لدي عينة مف طبة الجامعة ؟
 -األتية : وتنبثق منو التساؤالت

ما مستوي التنمر بم اورب ) الم ظيب الجسميب ا جتماعيب التنمر عمي الممتمكااب  ا0
التنمر الن سيب التنمر الجنسيب التنمر اإللكتروني ( ب وما مستوي تقدير الذاا 
بأبعادب ) التقبؿب الك ادةب المظهر الجسميب الوظي ة الجسميةب تقبؿ الذاا الخمقيةب 

خريفب  بط الذاا (ب وما مستوي دا عية اإلنجاز الكاديمي التأثيرب م بة اآل
بجوانبا )الشعور بالمسسولية الت صيميةب السعي ن و الت وؽب السعي ن و المثابرةب 

 أ مية الزمفب التخطيط لممستقبؿ ( لدي عينة مف طبة الجامعة ا
)  ؿ توجد عبقاا ارتباطية ذاا د لة إ صاسية بيف كؿ مف التتمر بم اورب  ا5

الم ظيب الجسميب ا جتماعيب التنمر عمي الممتمكااب التنمر الن سيب التنمر 
الجنسيب التنمر اإللكتروني (ب وتقدير الذاا بأبعادب ) التقبؿب الك ادةب المظهر 
الجسميب الوظي ة الجسميةب تقبؿ الذاا الخمقيةب التأثيرب م بة اآلخريفب  بط 

بجوانبا)الشعور بالمسسولية الت صيميةب السعي الذاا (ب ودا عية اإلنجاز الكاديمي 
ن و الت وؽب السعي ن و المثابرةب أ مية الزمفب التخطيط لممستقبؿ (  ومتغيراا 
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المستوي القتصادي اإلجتماعي ) جـ السرةب المستوي التعميمي لألة/ الـب  ساا 
 الدخؿ الشهري( لطبة الجامعة عينة الب  ا

منزؿ  –الجامعة عينة الدراسة  ي نوع السكف )شقة  ما طبيعة ال روؽ بيف طبة ا3
مستقؿ (  ي كؿ مف التنمر بم اورب السبعةب وتقدير الذاا بأبعادب الثامنةب ودا عية 

 اإلنجاز الكاديمي بجوانبا الخمسة ا
ما طبيعة ال روؽ بيف المهاا العامبا والير العامبا  ي كؿ مف التنمر  ا4

بأبعادب الثامنةب ودا عية اإلنجاز الكاديمي بجوانبا بم اورب السبعةب وتقدير الذاا 
 الخمسة ا

ما طبيعة ال روؽ بيف المهاا المشاركاا والير المشاركاا  ي مصروؼ البيا  ا5
 ي كؿ مف التنمر بم اورب السبعةب وتقدير الذاا بأبعادب الثامنةب ودا عية اإلنجاز 

 الكاديمي بجوانبا الخمسة ا
بيف عينة الدراسة  ي كؿ مف التنمر بم اورب ) الم ظيب  ؿ يوجد اختب اا تبايف  ا6

الجسميب ا جتماعيب التنمر عمي الممتمكااب التنمر الن سيب التنمر الجنسيب 
التنمر اإللكتروني (ب وتقدير الذاا بأبعادب ) التقبؿب الك ادةب المظهر الجسميب 

ب  بط الذاا (ب الوظي ة الجسميةب تقبؿ الذاا الخمقيةب التأثيرب م بة اآلخريف
ودا عية ا نجاز الكاديمد بجوانبا )الشعور بالمسسولية الت صيميةب السعي ن و 

 الت وؽب السعي ن و المثابرةب أ مية الزمفب التخطيط لممستقبؿ (ا
 

 -ىدف البحث:
اليدف الرئيسي من ىذه الدراسة التعرف عمى طبيعة العالقة بين التنمر كما      

بمحاوره السبعة، وتقدير الذات بأبعاده الثامنة، ودافعية اإلنجاز يدركو طالب الجامعة 
 -األكاديمي بجوانبو الخمسة وذلك من خالل األىداف الفرعية التالية:

ت ديد مستوي عينة الدراسة  ي كؿ مف التنمر كما يدركا طبة الجامعة بم اورب  -0
 الكاديمي بجوانبا الخمسة االسبعة ب وتقدير الذاا بأبعادب الثامنةب ودا عية اإلنجاز 

الكشؼ عف طبيعة العبقاا ارتباطية بيف طبة الجامعة عينة الدراسة  ي كؿ مف  -5
التتمر بم اورب ) الم ظيب الجسميب ا جتماعيب التنمر عمي الممتمكااب التنمر 
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ةب الن سيب التنمر الجنسيب التنمر اإللكتروني (ب وتقدير الذاا بأبعادب ) التقبؿب الك اد
المظهر الجسميب الوظي ة الجسميةب تقبؿ الذاا الخمقيةب التأثيرب م بة اآلخريفب  بط 
الذاا (ب ودا عية اإلنجاز الكاديمي بجوانبا)الشعور بالمسسولية الت صيميةب السعي 
ن و الت وؽب السعي ن و المثابرةب أ مية الزمفب التخطيط لممستقبؿ (  ومتغيراا 

تماعي ) جـ السرةب المستوي التعميمي لألة/ الـب  ساا المستوي القتصادي اإلج
 الدخؿ الشهري( لسر طبة الجامعة عينة الدراسةا

 –ت ديد طبيعة ال روؽ بيف طبة الجامعة عينة الدراسة  ي نوع السكف )شقة  -3
منزؿ مستقؿ (  ي كؿ مف التنمر بم اورب السبعةب وتقدير الذاا بأبعادب الثامنةب 

 نجاز الكاديمي بجوانبا الخمسة اودا عية اإل
ت ديد طبيعة ال روؽ بيف المهاا العامبا والير العامبا  ي كؿ مف التنمر  -4

بم اورب السبعةب وتقدير الذاا بأبعادب الثامنةب ودا عية اإلنجاز الكاديمي بجوانبا 
 الخمسة ا

مصروؼ  ت ديد طبيعة ال روؽ بيف المهاا المشاركاا والير المشاركاا  ي -5
البيا  ي كؿ مف التنمر بم اورب السبعةب وتقدير الذاا بأبعادب الثامنةب ودا عية اإلنجاز 

 الكاديمي بجوانبا الخمسة ا
ت ديد طبيعة ا ختب اا بيف عينة الدراسة تبعًا ) طبيعة السكفب عدد المراا التد  -6

مصروؼب  جـ السرةب تعرض لها لمتنمرب مهنة الة/ الـ ب ال رقة الدراسيةب نوع ال
المستوي التعميمي لألة/ الـب  ساا الدخؿ الشهري (  ي كؿ مف التنمر بم اورب ) 
الم ظيب الجسميب ا جتماعيب التنمر عمي الممتمكااب التنمر الن سيب التنمر الجنسيب 
 التنمر اإللكتروني (ب وتقدير الذاا بأبعادب ) التقبؿب الك ادةب المظهر الجسميب الوظي ة
الجسميةب تقبؿ الذاا الخمقيةب التأثيرب م بة اآلخريفب  بط الذاا (ب ودا عية ا نجاز 
الكاديمد بجوانبا )الشعور بالمسسولية الت صيميةب السعي ن و الت وؽب السعي ن و 

 المثابرةب أ مية الزمفب التخطيط لممستقبؿ (ا
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 يمى:أىمية البحث : يستمد البحث الحالي أىميتو من خالل ما 
 أواًل: في مجال تخصص إدارة مؤسسات األسرة والطفولة:

  تنب  أ مية  ذب الدراسة مف خبؿ ب ثها لظا رة سموكية تزداد معد تها  ي اآلونة
الخيرة و ي ظا رة التنمر والتي تعتبر مجاً  جديدًا خصبًا لدمجا لتخصص إدارة 

 المنزؿ ا
  م   ؤ د الطبة إلد التعرؼ عمي   اجة المربيف وأولياد المور ومف يتعامموف

خصاسص شخصيتهـ وما يرا قها مف ان عا ا مختم ة  ي  يمكنهـ مف التعامؿ 
معهـ بوعي ومساعدتهـ  ي تجاوز مشكبتهـ الن سية وان عا تهـ الطارسة وردود 

 أ عالهـ المختم ة ا
   ي الشارع إثارة ا نتباب لهذب الظا رة التي لـ تعد مجرد  دي  عابر يتـ سماعا 

بؿ وصما مدا ا إلي المؤسساا التعميمية والتعرؼ عمي أشكاؿ التنمر وتأثيرب عمي 
 تقدير الذاا ودا عية اإلنجاز الكاديمي لطبة الجامعة ا

 ثانيًا: في مجال خدمة المجتمع المحمي:
  ت يد نساتا  ذب الدراسة  ي و   بعض ال موؿ المبسمة لم د والتقميؿ مف انتشار

بيف طبة الصؼ المدرسي والجامعي م  إلقاد ال ود عمي أشكاؿ التنمر التنمر 
الير السوية والتي قد تسهـ  ي سهولة التعرؼ عمي الطبة مف ذوي ا ستعداد 

 لمتوجا إلستخداـ التنمر ومعالجتها لت ادي المشكمة ا
 تسعي  ذب الدراسة إلي التأكيد عمي أ مية اإلكتشاؼ المبكر لسموؾ التنمر ومف ثـ 

توعية اآلباد والمهاا والمعمميف والمربيف والقاسميف عمي سير العممية التعميمية 
بأخطار  ذب السموكياا وتأثيراتها المستقبمية ومف ثـ و   الخطط لكي ية مواجهتها 

  ي وقا مبكر داخؿ المجاؿ المنزلي والدراسيا
 متخ يؼ مف  دة يمكف ا ست ادة مف نساتا  ذب الدراسة  ي إعداد براما إرشادية ل

عداد دوراا تدريبية لتوعية الوالديف والمربيف والقاسميف عمي  التنمر عند الطبة وا 
العممية التعميمية بأشكاؿ التنمر وتأثيراتها عمي تقدير الذاا ودا عية ا نجاز 
الكاديمي ومف ثـ أ مية ا كتشاؼ المبكر لسموؾ التنمر وكي ية التعامؿ معا 

 جاوطرؽ الوقاية والعب
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 األسموب البحثي
 أواًل: مصطمحات البحث

 التنمر :
عرؼ بأنا أ عاؿ سالبة متعمدة مف جانة تمميذ أو أكثر بإل اؽ الذي بتمميذ        

آخر ب تتـ بصورة متكررة وطواؿ الوقا ويمكف أف تكوف  ذب ال عاؿ بالكمماا مثؿ 
سمي كال رة أو الركؿ التهديد أو التوبيخ والشتاسـ ويمكف أف تكوف با  تكاؾ الج

ويمكف أف تكوف كذلؾ بدوف استخداـ الكمماا أو التعرض الجسمي مثؿ التكشير بالوجا 
أو اإلشارة الير البسقة وتعتمد عزلة المجموعة أو ر ض ا ستجابة لرالبتا 

(  و سموؾ مقصود يهدؼ 407:  5.09(ا ب وعر ا )عزةب 505: 5.05)مغارب
لم ظي أو إتبؼ الممتمكاا أو السيطرة ا جتماعية  د إلي إيقاع اإليذاد الجسمي أو ا

طالة آخر أقؿ منا قوة و  يستطي  الد اع عف ن سا ويتـ التعرؼ عميا بالدرجة التي 
( بأنا ذلؾ 68: .5.5ي صؿ عميها الطالة عمي مقياس التنمر ا ب وعر ا رصاص )

أو اجتماعيًا أو  السموؾ المتكرر الذي يهدؼ إلي إيذاد شخص أخر جسديًا أو ل ظياً 
جنسيًا مف قبؿ شخص وا د أو عدة أشخاص وذلؾ بالقوؿ أو ال عؿ أو السيطرة عمي 

ذ لها وال صوؿ عمي مكتسباا الير شرعية ا  ال  ية وا 
 

" أ عاؿ سمبية تصدر عف طالة أو مجموعة طبة تجاب  ويعرف التنمر إجرائيًا بأنو   
تكا ؤ  ي القوي ما بيف المتنمر  طالة آخر وبصورة متكررة ب ي  يكوف  ناؾ عدـ

 وال  ية والذي مف الصعة عميا أف يدا   عف ن سا " ا
 
 

 تقدير الذات: 
يعرؼ بأنا  ال كـ الذاتي العاـ لم رد عمي ن سا ويشمؿ الجوانة العقمية والجسمية      

( .0: 5.03( ا ب وعر تا نادية ونواؿ )  .0: 7..5وا جتماعية وا ن عالية ) سيفب 
نا اتجاب ن و تقبؿ الذاا والر ا عنها وا ترامهاب ونقص تقدير الذاا  و عر ة بأ

( بأنا تقدير ال رد لقيمتا ول ميتا مما يشكؿ  7: 5.05لبكتساة ا ب وعر ا أبو مرؽ ) 
دا عًا لتوليد مشاعر ال خر واإلنجاز وا تراـ الن س وتجنة الخبراا التي تسبة شعورًا 

 بالنقص ا
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بأنا " الشعور بال خر والر ا عف الن س ويكتسة ال رد دير الذات إجرائيًا ويعرف تق      
التقدير مف خبراا التي يمر بهاب ويستند ال رد  ي  كما عمي نظرة اآلخريف لا ومف 

 الشعور الذاتي " ا
 

 دافعية اإلنجاز األكاديمي:
يكوف ناج ًا أنا دا   مركة ي رؾ سموؾ ال رد ويوجها كي   تعريف دافعية اإلنجاز    

 ي النشطة التي تكوف م دداا أو معايير النجاح وال شؿ  يها وا  ة )نادية ونواؿب 
( بأنا استعداد عند ال رد ي دد مدي سعياب 5: 5.07عر ا مطانس )و(ا ب 00: 5.03

رالبة الطالة  ي ت قيؽ إنجاز الاية معينة  ،  ومثابرتا  ي سبيؿ بموغب أو ت قيؽ التجاح ا
امؿ مثؿ التنمر تؤدي إلي ارت اع دا عية اإلنجاز أو خ  ها لدي الطبة ) ولكف  ناؾ عو 
 (ا380: 5.09ال ريؽ الب ثيب 

بأنا السعي ن و الت وؽب التخطيط لممستقبؿب  ويعرف دافعية اإلنجاز األكاديمي      
تقاف الشعور بالمسسوليةب الثقة بالن س وامتبؾ  المثابرة والن اؿب أداد العماؿ بسرعة وا 
القدرةب المكا آا المادية والمعنويةب المنا سة ب ا ستقبؿ والتغمة عمي العواسؽ والصعوباا 

 (ا56: 5.08)عمورب 
بأنا " ا ستعداد المتعمـ لمسعي ن و النجاح  دافعية اإلنجاز األكاديمي إجرائياً عرؼ       

تماـ العماؿ عمي  وجا مرض  ي الوقا والت وؽب والرالبة  ي الداد الجيد والمثابرة ب وا 
الم ددب ب ي  تعود  ذب العماؿ عمي المتعمـ شعور الر ا عف ذاتا وتزيد ثقتا  ي ن ساب 
والتغمة عمي الصعوباا وت قيؽ  دؼ معيف  ي مواقؼ تت مف مستوياا مف الت وؽ 

 وا متياز " ا
 

 طالب الجامعة: 
اذ ووا   المنهاج إلي عرؼ بأنا المتمقي أو المرسؿ إليا الذي يسعي كؿ مف الست     

مخاطبتا والتأثير  يا باتجاب معيف و ي زمف م دد وبكي ية مرسومة بغية ت قيؽ أ داؼ 
 (ا85: 9..5مقصودة ) عبود و مديب 

" بأنا  و الذي يتاب  دراستا  ي تخصص مف التخصصاا المتا ة ويعرف إجرائيًا      
  ي مؤسساا التعميـ العالي "ا
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 الدراسة  ثانيًا: فروض 
 -تم صياغة الفروض بصورة صفرية كما يمي:   
توجد عبقاا ارتباطية ذاا د لة إ صاسية بيف كؿ مف التتمر بم اورب )    ا0

الم ظيب الجسميب ا جتماعيب التنمر عمي الممتمكااب التنمر الن سيب التنمر الجنسيب 
دةب المظهر الجسميب الوظي ة التنمر اإللكتروني (ب وتقدير الذاا بأبعادب ) التقبؿب الك ا

الجسميةب تقبؿ الذاا الخمقيةب التأثيرب م بة اآلخريفب  بط الذاا (ب ودا عية اإلنجاز 
الكاديمي بجوانبا)الشعور بالمسسولية الت صيميةب السعي ن و الت وؽب السعي ن و 

جتماعي المثابرةب أ مية الزمفب التخطيط لممستقبؿ (  ومتغيراا المستوي القتصادي اإل
) جـ السرةب المستوي التعميمي لألة/ الـب  ساا الدخؿ الشهري( لطبة الجامعة 

 عينة الب  ا
  توجد  روؽ ذاا د لة ا صاسية بيف متوسطاا درجاا طبة الجامعة عينة  ا5

منزؿ مستقؿ (  ي كؿ مف التنمر بم اورب السبعةب  – ي نوع السكف )شقة الب   
 امنةب ودا عية اإلنجاز الكاديمي بجوانبا الخمسة اوتقدير الذاا بأبعادب الث

  توجد  روؽ ذاا د لة ا صاسية بيف متوسطاا درجاا المهاا العامبا والير  ا3
العامبا  ي كؿ مف التنمر بم اورب السبعةب وتقدير الذاا بأبعادب الثامنةب ودا عية اإلنجاز 

 الكاديمي بجوانبا الخمسة ا
ا صاسية بيف متوسطاا درجاا المهاا المشاركاا والير    توجد  روؽ ذاا د لة ا4

المشاركاا  ي مصروؼ البيا  ي كؿ مف التنمر بم اورب السبعةب وتقدير الذاا بأبعادب 
 الثامنةب ودا عية اإلنجاز الكاديمي بجوانبا الخمسة ا

ب  ي كؿ مف التنمر بم اورب ) الم ظي  يوجد تبايف داؿ إ صاسيًا بيف عينة الدراسة  ا5
الجسميب ا جتماعيب التنمر عمي الممتمكااب التنمر الن سيب التنمر الجنسيب التنمر 
اإللكتروني (ب وتقدير الذاا بأبعادب ) التقبؿب الك ادةب المظهر الجسميب الوظي ة 
الجسميةب تقبؿ الذاا الخمقيةب التأثيرب م بة اآلخريفب  بط الذاا (ب ودا عية ا نجاز 

)الشعور بالمسسولية الت صيميةب السعي ن و الت وؽب السعي ن و الكاديمد بجوانبا 
 المثابرةب أ مية الزمفب التخطيط لممستقبؿ (ا
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 ثالثًا: منيج الدراسة 
تتب  الدراسة المنها الوص ي الت ميمي و و المنها الذي يقـو عمد الوصؼ الدقيؽ      

 Quantitative   وص ًا كميًا والت صيمي لمظا رة أو مو وع الدراسة أو المشكمة قيد الب
وبالتالي  هو يهدؼ أوً  إلي جم  بياناا ومعموماا كا ية  Qualitativeأو وص ًا نوعياً 

ودقيقة عف الظا رة ومف ثـ دراسة وت ميؿ ما تـ جمعا بطريقة مو وعية وصوً  إلد 
 (ا66: 8..5العوامؿ المؤثرة عمد تمؾ الظا رة )القا يب البياتي: 

 
 

 ينة الدراسة رابعًا: ع
( مف طبة الجامعة  ي ال رقة الدراسية ) الوليب 545تكونا عينة الدراسة مف )    

الثانيةب الثالثةب الرابعةب الخامسةب السادسة ( مف كمياا وجامعاا مختم ة تـ اختيار ف 
 بطريقة صد ية مف مستوياا اجتماعية واقتصادية مختم ةا

 
 

 خامسًا: أدوات الدراسة 
 وات الدراسة الحالية مما يمي:تكونت أد

 استمارة البياناا العامة لمطالة وأسرتا )اعداد البا ثة( -
 )اعداد البا ثة(التنمراستبياف  -
 تقدير الذاا )اعداد البا ثة(استبياف  -
 استبياف دا عية اإلنجاز الكاديمي )إعداد البا ثة( -

 
 

 استمارة البيانات العامة لمطالب وأسرتو : -1
داد  ذب ا ستمارة  ي صورة جدولية  ي  ا توا عمد بياناا خاصة تـ اع        

مكاف سكف السرة ب نوع السكفب طبيعة السكف ب ال رقة الدراسيةب  ، الجنسبالمب وثيف عف ) 
التخصصب نوع المصروؼب نوع التنمر الذي تعرض لاب عدد المراا الذي تعرض لاب 

مر (ب  وبياناا خاصة بأسرة الطالة أماكف  دو  سموكاا التنمرب أسباة مشكمة التن
تشمؿ ) مهنة الة/ الـب  جـ السرة ب المستوى التعميمي لألة/ الـ ب  ساا الدخؿ 

                             (اب مقدار مشاركة الـ بجزد مف الدخؿ الشهريب عمؿ الـ 
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 التنمر :استبيان  -5
ذا ا ستبياف التعرؼ عمد التنمر وأسبابا وأنواعا كما يدركا طبة كاف الهدؼ مف       

ولكي تعد البا ثة أداة ت قؽ  ذا الهدؼ السابؽ تـ ا طبع عمد الدراساا ب  الجامعة
(ب ودراسة ) عموافب 5.04والقراداا السابقة العربية والجنبية ومنها دراسة )شطيبيب 

(ب ودراسة ) رصاصب  5.08أ مدب (ب ودراسة ) 5.07(ب ودراسة )الريةب 5.06
(   لبستعانة بها  ي و   السموة المثؿ لبستبيافب وتـ إعداد استبياف اولي  .5.5

التنمر ب التنمر الم ظي )( عبارة خبرية اشتمما عمد سبعة م اور  ي 85مكوف مف )
نسيب التنمر الجالتنمر الن سيب ب التنمر عمي الممتمكاا الجسميب التنمر اإلجتماعي ب

 (االتنمر اإللكتروني
مف  .4تـ تطبيؽ ا ستبياف  ي صورتا الولية عمد عينة قوامها  ولحساب صدق االستبيان

طبة الجامعة التي تتوا ر  يهـ ن س شروط عينة الدراسة وبعد التطبيؽ تـ  ساة الصدؽ مف خبؿ 
( 7( إلد )0جدوؿ مف )يو   المعامؿ ارتباط بيرسوف بيف عباراا كؿ م ور والدرجة الكمية لاب 

وجود عبقاا ارتباطية موجبة بيف جمي  م اور ا ستبياف وبذلؾ نجد أف المقياس 
 صادؽ  ي المتغيراا الخاصة باا

  -بطريقتين ىما: Reliability وتم حساب ثبات المقياس 
ل ساة  Alpha-Cronbach: باستخداـ معػادلة أل ا كرونباخ الطريقة األولى  

ت ديد قيمة ا تساؽ الداخمي لممقياس  ي  تـ  ساة معامؿ أل ا لكؿ معامؿ الثباا ل
 م ور عمد  دة ولممقياس ككؿ بم اور ا السبعة ا
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 ( معامل ارتباط بيرسون لكل عبارة من عبارات كل محور ومجموع عبارات المحور في استبيان التنمر1جدول )
التنمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  التنمر الجسمي التنمر اللفظي

 تماعياإلج
التنمرررررررررررر علررررررررررري 

 الممتلكات
التنمر  التنمر النفسي

 الجنسي
التنمر 

 اإللكتروني
 االرتببط و االرتببط و االرتببط و االرتببط و االرتببط و االرتببط و االرتببط و

1 81818** 1 817.9** 1 816.0** 1 81880** 1 81818** 1 81970** 1 819.6** 

0 818.8** 0 81807** 0 81.06** 0 8181.** 0 818.8** 0 81970** 0 819.6** 

0 81.87** 0 81760** 0 81..7** 0 81988** 0 81.87** 0 81970** 0 81671** 

. 81780** . 8186.** . 817..** . 817.0** . 81780** . 81700** . 8167.** 

. 81878** . 8186.** . 7..**1 . 81988** . 81878** . 81970** . 81896** 

6 818.8** 6 088*1 6 81661** 6 81877** 6 818.8** 6 81970** 6 817.0** 

7 81887** 7 816.0** 7 81.89** 7 81708** 7 81887**   7 81907** 

8 868** 1 8 81.1.** 8 81.60** 8 81878 

** 

1. 868** 1  

9 81878** 9 81687** 9 817.9** 9 81878 

** 

8 81878** 

18 81818** 18 81.60** 18 798** 1   9 81818** 

11 81818** 11 817.0** 11 7..**1   18 81818** 

10 81806**  11 81806** 

10 .80** 1 10 .80** 1 

1. 708** 1 10 708** 1 

1. .98** 1 1. .98** 1 

16 .80** 1 16 .80** 1 

  5.50)**( دالة عند                                                                5.5)*( دالة عند 
( أف معامؿ ارتباط بيرسوف لكؿ عبارة مف عباراا كؿ م ور ومجموع عباراا 0يت   مف جدوؿ )

 الم ور  ي استبياف التنمر ذاا مستوي د لة مرت  ا
طالب الجامعة  من وجية نظرالتنمر( معامالت الثبات باستخدام معامل ألفا والتجزئة النصفية الستبيان 2جدول )

 بمحاوره السبعة

 ٍؼبٍو أىفب ػذد اىؼجبساد ٍحبٗس اعزجٞبُ اىزَْش

 اىزجضئخ اىْصفٞخ

 -ٍؼبٍو عجٞشٍبُ

 ثشاُٗ
 ٍؼبٍو جزَبُ

 302,0 323,0 323,0 61 اىزَْش اىيفظٜ

 106,0 120,0 143,0 66 اىزَْش اىجغَٜ

 404,0 464,0 643,0 66 اىزَْش االجزَبػٜ

 242,0 303,0 346,0 4 نبداىزَْش ػيٜ اىََزي

 360,0 366,0 322,0 61 اىزَْش اىْفغٜ

 322,0 342,0 314,0 1 اىزَْش اىجْغٜ

 203,0 204,0 261,0 2 اىزَْش اإلىنزشّٜٗ

 311,0 416,0 236,0 21 اعزجٞبُ اىزَْش منو

مف وجهة نظر طبة الجامعة  التنمر( أف قيـ معامبا أل ا  ستبياف 5يت   مف جدوؿ )
( و ي قيمة مرت عةب مما يدؿ عمد اتساؽ وثباا عباراا ا ستبياف بم اورب السبعةا .,785غا )بم
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(  ي أف جمي  قيـ معامبا أل ا مرت عةب وكذلؾ 454: 5.09وتت ؽ  ذب النتيجة م  دراسة عزة ) 
 .التجزسة النص يةمعامبا الثباا بطريقة 

( ولمتص ي  مف أثر التجزسة النص ية تـ Split-halfة ): استخداـ اختبار التجزسة النص يالطريقة الثانية
(ب Guttman(ب معادلة جتماف )Spearman-Brownبراوف ) –استخداـ معادلة التص ي  سبيرماف 

كما التنمر( أف قيـ معامبا ارتباط التجزسة النص ية لمجموع عباراا استبياف 8ويتبيف مف جدوؿ )
لجتماف مما يدؿ عمد اتساؽ وثباا 866ا. براوف–اف لسبيرم965ا.ككؿ  و يدركا طبة الجامعة

 عباراا ا ستبياف بم اورب السبعة وبذلؾ يكوف ا ستبياف صال  لمتطبيؽا
( عبارةب وتـ و   درجاا 76وبذلؾ يكوف ا ستبياف أصب   ي صورتا النهاسية يشتمؿ عمد )

( درجةب 558يها  ي )كمية  ستجاباا طبة الجامعة ب ي  كانا أعمد درجة يمكف أف ي صؿ عم
و ددا استجاباا البناد الجامعييف عمد  ( درجةا76وأقؿ درجة يمكف أف ي صؿ عميها  ي )

( 0-5-3أبدًا( وعمد مقياس متصؿ ) –أ يانًا  – ذب العباراا و ؽ ثبثة اختياراا )داسمًا 
 ي ( إذا كاف اتجاب العبارة سالة  3-5-0إذا كاف اتجاب العبارة موجة وعمد مقياس )

 ( 78: 3..5المتوكؿ) السمة لهذب الم  وص امتبؾ معينةعمد سمة المرت عة  ي تشيرالدرجة
 ( القراءات الصغرى والكبرى والمدى وطول الفئة والمستويات لمتنمر بمحاوره السبعة3جدول ) 

 اىجٞبُ     

 ٍحبٗس االعزجٞبُ

اىقشاءح 

 اىصغشٙ

اىقشاءح 

 اىنجشٙ

ط٘ه  اىَذٙ

 اىفئخ

اىَغز٘ٙ 

 فطاىَْخ

اىَغز٘ٙ 

 اىَز٘عط

اىَغز٘ٙ 

 اىَشرفغ

 546 24 523 24 522 62 1 64 41 62 اىزَْش اىيفظٜ

 524 20 564 61 566 62 4 62 24 62 اىزَْش اىجغَٜ

 542 21 526 20 564 64 1 64 44 64 اىزَْش االجزَبػٜ

 526 62 561 64 562 4 4 64 24 4 اىزَْش ػيٜ اىََزينبد

 540 26 524 20 564 66 6 62 42 66 اىزَْش اىْفغٜ

 566 62 566 4 53 1 4 4 66 1 اىزَْش اىجْغٜ

 566 64  562 60 54 2 4 60 62 2 اىزَْش اإلىنزشّٜٗ

 5626 644 5644 664 5662 32 46 46 622 32 اعزجٞبُ اىزَْش منو

التنمر أف أعمد درجا  صما عميها المب وثاا  ي استبياف ( 3يتضح من جدول )
 30وطوؿ ال سة  95درجةب والمدي  85رجةب واقؿ درجة كانا د 077ككؿ كانا 

 مرت  (ا –متوسط  –وبذلؾ أمكف تقسيـ درجاا المقياس إلد ثبثة مستوياا )منخ ض 
 استبيان تقدير الذات: -3

كاف الهدؼ مف  ذا ا ستبياف وجود أداب لقياس تقدير الذاا لدي طبة الجامعة مف 
ع عمد الدراساا والقراداا السابقة العربية والجنبية وجهة نظر ـ وذلؾ مف خبؿ ا طب

(ب عمور 5.05(ب قمر )5.04(ب العطا )5.04(ب نادية ونواؿ )5.03ومنها دراسة مجمي )
( لبستعانة بها  ي و   السموة المثؿ لبستبيافب وتـ إعداد استبياف اولي مكوف 5.08)
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ب ب المظهر الجسميالتقبؿب الك ادة( عبارة خبرية اشتمما عمد ثمانية أبعاد  ي .8مف )
 ب التأثيرب م بة اآلخريفب  بط الذاااتقبؿ الذاا الخمقيةب الوظي ة الجسمية

تـ تطبيؽ ا ستبياف  ي صورتا الولية عمد عينة قوامها  ولحساب صدق االستبيان
وبعد التطبيؽ تـ  ساة  طبة الجامعة التي تتوا ر  يهـ ن س شروط عينة الدراسةمف  .4
وجدوؿ بيف عباراا كؿ بعد والدرجة الكمية لاب لصدؽ مف خبؿ معامؿ ارتباط بيرسوف ا
 ( يو   ذلؾ:4)

( معامل ارتباط بيرسون لكل عبارة من عبارات كل بعد ومجموع عبارات البعد في 4جدول )
 استبيان تقدير الذات

اىَظٖش  اىنفبءح اىزقجو

 اىجغَٜ

اى٘ظٞفةةةةةةةةةةةةةخ 

 اىجغَٞخ

رقجةةةةةو اىةةةةةزاد 

 اىخيقٞخ
ٍحجخ  أثٞشاىز

 اٟخشِٝ

 ظجط اىزاد

 االرتببط و االرتببط و االرتببط و االرتببط و االرتببط و االرتببط و االرتببط و االرتببط و

1 816.8** 1 81680** 1 81608** 1 81.09** 1 81.8.** 1 81081* 1 81.01** 1 8161.** 

0 81680** 0 81..1** 0 81.6.** 0 8166.** 0 8177.** 0 81.8.** 0 8179.** 0 81..9** 

0 81.80** 0 8160.** 0 816.8** 0 81000* 0 81.08** 0 81.88** 0 81.81** 0 81.08** 

. 817.0** . 817.8** . 81.08** . 81.66** . 81.66** . 81789** . 81670** . 81089* 

. 8169.** . 81.88* . 8177.** . 81098* . 8169.** . 81070* . 81.1.** . 81..0** 

6 81..0** 6 81.88** 6 81.68**   6 81.77** 6 81618** 6 810.0* 6 81.19** 

7 81.78** 7 8168.** 7 81068*   7 81.00** 7 81609** 7 816.7** 7 810.6* 

8 816..** 8 81.07** 8 81...**       8 81686** 8 81.78** 

 9 81.88*   

  5.50)**( دالة عند                                                                 5.5)*( دالة عند 
( أف معامؿ ارتباط بيرسوف لكؿ عبارة مف عباراا كؿ بعد 4يت   مف جدوؿ )

 ومجموع عباراا البعد  ي استبياف تقدير الذاا ذاا مستوي د لة مرت  ا
من وجية نظر طالب تقدير الذات باستخدام معامل ألفا والتجزئة النصفية الستبيان  ( معامالت الثبات5جدول )

 الجامعة بأبعاده الثامنة
 ٍؼبٍو أىفب ػذد اىؼجبساد أثؼبد اعزجٞبُ رقذٝش اىزاد

 اىزجضئخ اىْصفٞخ

 ٍؼبٍو جزَبُ ثشاُٗ -ٍؼبٍو عجٞشٍبُ

 6.8,8 670,8 7.8,8 8 اىزقجو

 706,8 707,8 768,8 8 اىنفبءح

 7.1,8 7.6,8 7.9,8 8 اىجغَٜ اىَظٖش

 97,8. 98,8. 09,8. . اى٘ظٞفخ اىجغَٞخ

 090,8 8,.8. 06,8. 7 رقجو اىزاد اىخيقٞخ

 8,... 6,8.. 8,8.. 7 اىزأثٞش

 07,8. 8,8.. 6.7,8 9 ٍحجخ اٟخشِٝ

 099,8 099,8 07,8. 8 ظجط اىزاد

 710,8 710,8 8.9,8 68 اعزجٞبُ رقذٝش اىزاد منو
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مف وجهة نظرطبة تقدير الذااأف قيـ معامبا أل ا  ستبياف  (5يتضح من جدول )
( و ي قيمة مرت عةب مما يدؿ عمد اتساؽ وثباا عباراا ا ستبياف بجوانبا .,849الجامعة بمغا )

 الثبثةا 
النص ية تـ ( ولمتص ي  مف أثر التجزسة Split-half: استخداـ اختبار التجزسة النص ية )الطريقة الثانية

(ب Guttman(ب معادلة جتماف )Spearman-Brownبراوف ) –استخداـ معادلة التص ي  سبيرماف 
تقدير ( أف قيـ معامبا ارتباط التجزسة النص ية لمجموع عباراا استبياف 08ويتبيف مف جدوؿ )

مد لجتماف مما يدؿ ع703ا.براوفب –لسبيرماف 703ا.ككؿ  ومف وجهة نظرطبة الجامعة الذاا
 اتساؽ وثباا عباراا ا ستبياف بأبعادب الثامنة وبذلؾ يكوف ا ستبياف صال  لمتطبيؽا

( عبارةب وتـ و   درجاا .6وبذلؾ يكوف ا ستبياف أصب   ي صورتا النهاسية يشتمؿ عمد )
( درجةب .08كمية  ستجاباا طبة الجامعة ب ي  كانا أعمد درجة يمكف أف ي صؿ عميها  ي )

و ددا استجاباا البناد الجامعييف عمد  ( درجةا.6مكف أف ي صؿ عميها  ي )وأقؿ درجة ي
( 0-5-3أبدًا( وعمد مقياس متصؿ ) –أ يانًا  – ذب العباراا و ؽ ثبثة اختياراا )داسمًا 
( إذا كاف اتجاب العبارة سالة  ي  تشير 3-5-0إذا كاف اتجاب العبارة موجة وعمد مقياس )

 (ا78: 3..5معينة عمد امتبؾ الم  وص لهذب السمة المتوكؿ) الدرجة المرت عة  ي سمة
 ( القراءات الصغرى والكبرى والمدى وطول الفئة والمستويات لتقدير الذات بأبعاده الثامنة6جدول )

 اىجٞبُ                             

 أثؼبد االعزجٞبُ

اىقشاءح 

 اىصغشٙ

اىقشاءح 

 اىنجشٙ

ط٘ه  اىَذٙ

 اىفئخ

اىَغز٘ٙ 

 ْخفطاىَ

اىَغز٘ٙ 

 اىَز٘عط

اىَغز٘ٙ 

 اىَشرفغ

 523 24 524 20 564  61 4 64 40 61 اىزقجو

 524 24 524 64 563 64 6 61 40 64 اىنفبءح

 524 24 522 62 561 66 1 64 40 66 اىجغَٜ اىَظٖش

 523 24 522 63 562 64 6 61 24 64 اى٘ظٞفخ اىجغَٞخ

 566 43 542 26 524 62 64 46 64 62 رقجو اىزاد اىخيقٞخ

 521 22 526 63 562 64 4 62 21 64 اىزأثٞش

 540 24 524 63 562 62 1 63 40 62 ٍحجخ اٟخشِٝ

 523 22 526 61 566 60 1 64 24 60 ظجط اىزاد

 5224 640 5634 666 5660 662 44 663 240 662 اعزجٞبُ رقذٝش اىزاد منو

تقدير وثاا  ي استبياف أف أعمد درجة  صما عميها المب  (6يتضح من جدول )
وطوؿ ال سة  008درجةب والمدي  005درجةب واقؿ درجا كانا  .53ككؿ كانا الذاا 
 –متوسط  –وبذلؾ أمكف تقسيـ درجاا المقياس إلد ثبثة مستوياا )منخ ض  39

 مرت  (ا 
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 استبيان دافعية اإلنجاز األكاديمي لطالب الجامعة: -4
أداب لقياس مستوياا دا عية اإلنجاز الكاديمي لدي كاف الهدؼ مف  ذا ا ستبياف وجود 

طبة الجامعة مف وجهة نظر ـ وذلؾ مف خبؿ ا طبع عمد الدراساا والقراداا السابقة 
(ب ودراسة 5.07(ب ودراسة )أبو زيتوفب 5.07العربية والجنبية ومنها دراسة أبو ال ديد )

بها  ي و   السموة المثؿ ( لبستعانة 5.09(ب ودراسة )البنتافب 5.08) سوفب 
( عبارة خبرية اشتمما عمد خمسة جوانة 36لبستبيافب وتـ إعداد استبياف اولي مكوف مف )

السعي ن و المثابرةب أ مية ب الشعور بالمسسولية الت صيميةب السعي ن و الت وؽ ي 
 االتخطيط لممستقبؿب الزمف

 ي صورتا الولية عمد عينة قوامها  تـ تطبيؽ ا ستبياف ولحساب صدق االستبيان         
وبعد التطبيؽ تـ  ساة  البناد الجامعييف التي تتوا ر  يهـ ن س شروط عينة الدراسةمف  .4

وجدوؿ بيف عباراا كؿ جانة والدرجة الكمية لاب الصدؽ مف خبؿ معامؿ ارتباط بيرسوف 
 ( يو   ذلؾ:7)

ات كل جانب ومجموع عبارات الجانب في استبيان ( معامل ارتباط بيرسون لكل عبارة من عبار 7جدول )
 دافعية اإلنجاز األكاديمي

اىشؼ٘س ثبىَغئ٘ىٞخ 

 اىزحصٞيٞخ

 اىزخطٞط ىيَغزقجو إَٔٞخ اىضٍِ اىغؼٜ ّح٘ اىَثبثشح اىغؼٜ ّح٘ اىزف٘ق

 االرتببط و االرتببط و االرتببط و االرتببط و االرتببط و

1 81608** 1 810.7* 1 81.60** 6 02124** 1 81.1.** 

0 81708** 0 81..0** 0 81.80** 2 02413** 0 81.80* 

0 81.81** 0 81..9** 0 81.90** 4 02306** 0 81678** 

. 81.01** . 81600** . 81088* 4 02260** . 81.76** 

. 81686** . 81.16** . 81070* 6 02133** . 81688** 

6 8168.** 6 81...** 6 81.78**   6 816.8** 

7 81.88** 7 81789**     7 81.9.** 

  5.50)**( دالة عند                                               5.5 )*( دالة عند           
( أف معامؿ ارتباط بيرسوف لكؿ عبارة مف عباراا كؿ جانة 7يت   مف جدوؿ )

 ذاا مستوي د لة مرت  ا دا عية اإلنجاز الكاديميومجموع عباراا الجانة  ي استبياف 
 

  -بطريقتين ىما: Reliability المقياس وتم حساب ثبات 
ل ساة معامؿ  Alpha-Cronbach: باستخداـ معػادلة أل ا كرونباخ الطريقة األولى

الثباا لت ديد قيمة ا تساؽ الداخمي لممقياس  ي  تـ  ساة معامؿ أل ا لكؿ جانة 
 .عمد  دة ولممقياس ككؿ بجوانبا الخمسة
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من وجية اإلنجاز األكاديمي معامل ألفا والتجزئة النصفية الستبيان دافعية ( معامالت الثبات باستخدام 8جدول )
 نظر طالب الجامعة بجوانبو الخمسة

 ٍؼبٍو أىفب ػذد اىؼجبساد ج٘اّت اعزجٞبُ دافؼٞخ اإلّجبص األمبدَٜٝ
 اىزجضئخ اىْصفٞخ

 ٍؼبٍو جزَبُ ثشاُٗ -ٍؼبٍو عجٞشٍبُ

 01,8. 6,8.. 78,8. 7 اىشؼ٘س ثبىَغئ٘ىٞخ اىزحصٞيٞخ

 8,.10 106,8 98,8. 7 اىغؼٜ ّح٘ اىزف٘ق

 11,8. 08,8. 606,8 6 اىغؼٜ ّح٘ اىَثبثشح

 661,8 670,8 676,8 . إَٔٞخ اىضٍِ

 687,8 601,8 1,8.. 7 اىزخطٞط ىيَغزقجو

 886,8 889,8 8,.87 00 اعزجٞبُ دافؼٞخ اإلّجبص األمبدَٜٝ منو

تبياف دا عية اإلنجاز الكاديمي ككؿ  و معامؿ أل ا  س( أف 8ويو   جدوؿ)     
( وتعتبر  ذب القيمة عالية لهذا النوع مف  ساة الثباا وتؤكد ا تساؽ 875ا.)

 الداخمي لبستبيافا

( ولمتص ي  مف أثر Split-half: استخداـ اختبار التجزسة النص ية )الطريقة الثانية
-Spearmanبراوف ) – التجزسة النص ية تـ استخداـ معادلة التص ي  لسبيرماف

Brown( ب معادلة جتماف)Guttman( ا ويو   جدوؿ)قيـ معامبا ارتباط ( أف 55
 8.9ا.التجزسة النص ية لمجموع عباراا استبياف دا عية ا نجاز الكاديمي ككؿ  و

لجتماف مما يدؿ عمد اتساؽ وثباا عباراا ا ستبياف بجوانبا  8.6ا.براوفب –لسبيرماف 
 يكوف ا ستبياف صال  لمتطبيؽاالخمسة وبذلؾ 

( عبارةب وتـ و   درجاا 35وبذلؾ يكوف ا ستبياف أصب   ي صورتا النهاسية يشتمؿ عمد )     
( درجةب 96كمية  ستجاباا طبة الجامعة ب ي  كانا أعمد درجة يمكف أف ي صؿ عميها  ي ) 

ة الجامعة عمد  ذب و ددا استجاباا طب ( درجةا35وأقؿ درجة يمكف أف ي صؿ عميها  ي )
( إذا 0-5-3أبدًا( وعمد مقياس متصؿ ) –أ يانًا  –العباراا و ؽ ثبثة اختياراا )داسمًا 

( إذا كاف اتجاب العبارة سالة  ي  تشير 3-5-0كاف اتجاب العبارة موجة وعمد مقياس )
 ا(78: 3..5الدرجة المرت عة  ي سمة معينة عمد امتبؾ الم  وص لهذب السمة المتوكؿ)
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 بجوانبو الخمسة اإلنجاز األكاديميلدافعية ( القراءات الصغرى والكبرى والمدى وطول الفئة والمستويات 9جدول )
 اىجٞبُ                

 ٍحبٗس االعزجٞبُ 

اىقشاءح 

 اىصغشٙ

اىقشاءح 

 اىنجشٙ

ط٘ه  اىَذٙ

 اىفئخ

اىَغز٘ٙ 

 اىَْخفط

اىَغز٘ٙ 

 اىَز٘عط

اىَغز٘ٙ 

 اىَشرفغ

 00: 18 17: 10 10: 8 . 16 08 8 َغئ٘ىٞخ اىزحصٞيٞخاىشؼ٘س ثبى

 .0: 19 18: .1 .1: 11 . 10 .0 11 اىغؼٜ ّح٘ اىزف٘ق

 00: 18 17: .1 10: 18 . .1 .0 18 اىغؼٜ ّح٘ اىَثبثشح

 .1: 11 18: 8 7: . 0 18 .1 . إَٔٞخ اىضٍِ

 19: .1 .1: 11 18: 7 . .1 01 7 اىزخطٞط ىيَغزقجو

افؼٞخ االّجبص اجَبىٜ اعزجٞبُ د

 اإلمبدَٜٝ 
.6 18. .8 19 .6 :6. 6. :80 8. :180 

( أف أعمػػػد درجػػػا  صػػػما عميهػػػا المب وثػػػاا  ػػػي اسػػػتبياف 9يت ػػػ  مػػػف جػػػدوؿ )
دا عيػػة ا نجػػاز الكػػاديمي لطػػبة الجامعػػةككؿ كانػػا درجػػاب واقػػؿ درجػػا كانػػا درجػػاب 

 مسػتوياا )مػنخ ضوالمدي وطوؿ ال سة وبذلؾ أمكػف تقسػيـ درجػاا المقيػاس إلػد ثبثػة 
 مرت  (ا –متوسط  –

 

 
 سادسًا: إجراءات تطبيق أدوات البحث عمى العينة

تػػـػ دمػػػا كػػػؿ مػػػف اسػػػتمارة البيانػػػاا الوليػػػة ب اسػػػتبياف التنمػػػرب اسػػػتبياف تقػػػدير الػػػذاا ب       
واستبياف دا عيةاإلنجاز الكاديمي  ي استمارة وا ػدة  تػد يسػهؿ توزيعهػا وتطبيقهػا ومػف ثـػ تـػ 

أدواا الدراسة عمد العينة وذلؾ بمؿد البياناا مف طػبة الجامعػة عػف طريػؽ شػبكاا تطبيؽ 
التواصػػػػػػػػؿ ا جتمػػػػػػػػػاعيب واسػػػػػػػػػتغرؽ التطبيػػػػػػػػػؽ الميػػػػػػػػػداني قرابػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػهريف  ػػػػػػػػػي ال تػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػف 

 ا.5.5أكتوبر 05الي .5.5أالسطس05
 

 سابعًا: المعالجة اإلحصائية
الب ػ  واختبػار ال ػروض  استخدما بعض السػالية اإل صػاسية لكشػؼ العبقػة بػيف متغيػراا

 SPSS (ProgramStatistical Package forوذلػػؾ باسػػتخداـ البرنػػاما اإل صػػاسي 
Social Sciences ومن ىذه المعـامالت مـا ( ال زمة اإل صاسية لت ميؿ العمـو ا جتماعيةا

 يمي:
  ساة التكراراا والنسة المسوية لكؿ متغيراا الدراسةا   -0
التنمر كما يدركا كؿ م ور مف الم اور السبعة  ستبياف  ساة معامبا ا رتباط بيف  -5

والدرجة الكمية لبستبيافب بيف كؿ بعد مف أبعاد استبياف تقدير الذاا الثامنة طبة الجامعة 
لطبة الجامعة والدرجة الكمية لبستبيافب بيف كؿ جانة مف جوانة استبياف دا عية اإلنجاز 

 لدرجة الكمية لبستبيافب مف أجؿ  ساة صدؽ ا ستبياناااالكاديمي الخمسة لطبة الجامعة وا
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– ساة معامؿ أل ا كرونباخب واختبار التجزسة النص ية باستخداـ معادلتي سبيرماف  -3
 كما يدركا طبة الجامعةب واستبياف تقدير الذااببروافب وجتماف ل ساة ثباا استبياف التنمر

 ااإلنجاز الكاديميواستبياف دا عية
التنمر باستخداـ معادلة بيرسوف بيف كؿ مف استبياف   Correlation رتباط معامبا ا -4

بم اورب السبعةب واستبياف تقدير الذاا بأبعادب الثامنةب واستبياف كما يدركا طبة الجامعة 
 جـ السرةب المستوى دا عية اإلنجاز الكاديمي بجوانبا الخمسة وبعض المتغيراا الديمغرا ية )

 (ا/ الـ ب  ساا الدخؿ الشهري التعميمي لألة
عمد د لة ال روؽ بيف متوسطاا درجاا كؿ مف  لموقوؼ) T. Test اختبار )ا -5

)الجنس ب مكاف السكف ب نوع السكف ب التخصصب عمؿ الزوجةب مشاركة الزوجة بجزد مف 
ا بم اورب السبعةب واستبياف تقدير الذاالتنمر كما يدركا طبة الجامعة الدخؿ(  ي استبياف 

 ابأبعادب الثامنةب واستبياف دا عية اإلنجاز الكاديمي بجوانبا الخمسة
(  ػػي اتجػػاب وا ػػد لمعر ػػة د لػػة ال ػػروؽ ANOVA) Analysis of Varianceت ميػؿ التبػػايف -6

بم ػػػاورب التنمػػػر كمػػػا يدركػػػا طػػػبة الجامعػػػة اسػػػتبياف بػػػيف متوسػػػطاا درجػػػاا عينػػػة الدراسػػػة  ػػػي 
بأبعػػػادب الثامنػػػةب واسػػػتبياف دا عيػػػة اإلنجػػػاز الكػػػاديمي بجوانبػػػا  السػػػبعةب واسػػػتبياف تقػػػدير الػػػذاا

تبعًا لكػؿ مػف )طبيعػة السػكفب مهنػة الة/ الـب نػوع المصػروؼب  جػـ السػرةب الخمسة 
و ػػػد  الػػػة وجػػػود  ػػػروؽ تػػـػ تطبيػػػؽ اختبػػػار (امسػػػتوي التعميمػػػي لػػػألة/ الـب  سػػػاا الػػػدخؿ الشػػػهريال

Tukey الدرجااا لمعر ة د لة ال روؽ بيف متوسطاا 
 

 نتائج الدراسة الميدانية
 أوال: وصف عينة البحث

 أ ـ وصف العينة وفقا لممتغيرات الديموجرافية 
طبة الجامعة تـ مف  545 يما يمي وصؼ لعينة الدراسة الميدانية والتي بمغا        

 ( يو   ذلؾ:00( ب ).0اختيار ف بطريقة صد يةب وجدوؿ )
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 لعينة الدراسة وفقا لمبيانات العامة لمطالب ( التوزيع النسبي10جدول)
 اىْغجخ اىَئ٘ٝخ اىؼذد اىجٞبّبد اىؼبٍخ اىْغجخ اىَئ٘ٝخ اىؼذد اىَزغٞش

 طجٞؼخ اىغنِ ّ٘ع اىغنِ

 423 24 إٝجبس ٍؤقذ 1224 616 شقخ

 2424 62 دائٌ 4222 30 ٍْضه ٍغزقو

 1124 614 رَيٞل 600200 246 اإلجَبىٜ

 600200 246 ىٜاإلجَب اىفشقخ اىذساعٞخ

 ػذد اىَشاد اىزٜ رؼشض ىٖب ىيزَْش 2421 63 األٗىٜ

 4222 30 ٍشح 2223 13 اىثبّٞخ

 6021 21 ٍشرِٞ 2321 20 اىثبىثخ

 424 62 ثالس ٍشاد 20200 44 اىشاثؼخ

 6623 622 أمثش ٍِ رىل 600200 246 االجَبىٜ

 600200 246 اإلجَبىٜ ّ٘ع اىَصشٗف

ٍٜ٘ٝ 626 66200 

 
 6122 46 أعج٘ػٜ

 4222 24 شٖشٛ

 600200 246 االجَبىٜ

 -( ما يمي: 10يتضح من  جدول )
%ب عف نسبة  3ا67طبة الجامعة المقيميف  ي شقة  ي  بمغا نسبتهـ زيادة نسبة  -0

 % ا 7ا35طبة الجامعة المقيميف  ي منزؿ مستقؿ وبمغا نسبتهـ 
مسكف تمميؾ  ي  بمغا نسبتهـ طبة الجامعة عينة الدراسة المقيميف  ي زيادة نسبة  -2

 8ا9%ب بينما قما نسبة طبة الجامعة المقيميف  ي مسكف مؤقا وبمغا نسبتهـ  9ا66
 %ا

%ب بينما 6ا58زيادة نسبة أعداد طبة الجامعة  ي ال رقة الثالثة  ي  بمغا نسبتهـ  -3
 % ا..ا.5قما نسبة طبة الجامعة  ي ال رقة الرابعة  ي  بمغا نسبتهـ 

طبة الجامعة الذيف يتعر وف لمتنمر لكثر مف ذلؾ  ي  بمغا نسبتهـ ة زيادة نسب -4
%ب بينما قما نسبة طبة الجامعة الذيف يتعر وف لمتنمر ثب  مراا  ي  بمغا 8ا50
 % ا9ا4نسبتهـ 

طبة الجامعة الذيف يأخذوف مصرو هـ يومي  ي  بمغا نسبتهـ زيادة نسبة  -5
يف يأخذوف مصرو هـ أسبوعي  ي  بمغا %ب بينما قما  ي نسبة الطبة الذ..ا50
 % ا7ا06نسبتهـ 
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 ( التوزيع النسبي لعينة الدراسة وفقا لمبيانات العامة ألسر طالب الجامعة11جدول)
 اىْغجخ اىَئ٘ٝخ اىؼذد اىجٞبّبد اىؼبٍخ اىْغجخ اىَئ٘ٝخ اىؼذد اىَزغٞش

 ٍْٖخ األً ٍْٖخ األة 

 2624 621 ال ٝؼَو 2326 20 ال ٝؼَو

 2200 6 ػَو حشفٜ 426 60 حشفٜػَو 

 2224 66 ٍ٘ظف حنٍٜ٘ 4221 42 ٍ٘ظف حنٍٜ٘

 422 4 أػَبه حشح 2423 24 أػَبه حشح

 600200 246 االجَبىٜ 600200 246 االجَبىٜ

 اىَغز٘ٙ اىزؼيَٜٞ ىألً اىَغز٘ٙ اىزؼيَٞٚ ىألة

 6222 42 ٍغز٘ٙ ٍْخفط 6424 46 ٍغز٘ٙ ٍْخفط

 4622 606 ٍز٘عطٍغز٘ٛ  4324 44 ٍغز٘ٛ ٍز٘عط

 4621 602 ٍغز٘ٛ ٍشرفغ 4224 661 ٍغز٘ٛ ٍشرفغ

 600200 246 االجَبىٜ 600200 246 االجَبىٜ

 فئبد اىذخو اىشٖشٛ حجٌ األعشح

 4126 664 ٍغز٘ٙ ٍْخفط 2124 11 ) أعشح صغٞشح( 54  4

 4624 33 ٍغز٘ٛ ٍز٘عط 1224 664 ) أعشح ٍز٘عطخ ( 52  6

أفشاد فأمثش ) أعشح  2

 شح(مجٞ
 63200 44 ٍغز٘ٛ ٍشرفغ 6022 26

 600200 246 االجَبىٜ 600200 246 االجَبىٜ

 ٍشبسمخ األً ثجضء ٍِ اىذخو ػَو األً

 2126 16 رشبسك  2326 14 رؼَو

 2426 630 ال رشبسك 2624 621 ال رؼَو

 600200 246 اإلجَبىٜ 600200 246 اإلجَبىٜ

 -( ما يمي: 11يتضح من  جدول )
سبة أباد عينة الدراسة مف الذيف يعمموف بوظي ة  كومية  ي  بمغا نسبتهـ ا زيادة ن0

%ب يميها الباد الذيف   8ا59%ب يميها الذيف يعمموف أعماؿ  رة  ي  بمغا نسبتهـ 6ا37
%  ي  يف قما نسبة الباد الذيف يعمموف عمؿ  ر ي 5ا58يعمموف  ي  بمغا نسبتهـ 

 % ا0ا4 ي  بمغا نسبتهـ
( 7-5د أسر طبة الجامعة متوسطة ال جـ التي تتراوح أعداد ف بيف )ا زيادة عد5

%ب وكانا نسبة أسر عينة الدراسة صغيرة ال جـ التي تتراوح 9ا65أ راد ي  بمغا نسبتهـ 
% بينما انخ  ا نسبة أسر عينة 9ا56( أ راد ي  بمغا نسبتهـ 4-3أعداد ف بيف )

 %ا5ا.0 أكثر( أ راد ي  بمغا نسبتهـ  7ف )الدراسة كبيرب ال جـ التي تراو ا أعداد ف بي
% يميهػػا أصػػ اة 0ا46سػػبة السػػر ذاا الػػدخوؿ المنخ  ػػة  يػػ  بمغػػا نسػػبتهـ ا زيػػادة ن3

%ب  ػػي  ػػيف قمػػا نسػػبة أصػػ اة الػػدخوؿ المرت عػػة 9ا35الػػدخوؿ المتوسػػطة وبمغػػا نسػػبتهـ 
 %ا..ا08وكانا نسبتهـ 

%ب 3ا47ميـ مرت    ي  بمغا نسبتهـ ا زيادة نسبة أباد عينة الدراسة ال اصميف عمد تع4
%ب يميها اآلباد 4ا38يميها اآلباد ال اصميف عمد تعميـ متوسط  ي  بمغا نسبتهـ 
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% ب ومما سبؽ يت   ارت اع 3ا04ال اصميف عمد تعميـ منخ ض  ي  بمغا نسبتهـ 
 مستوى تعميـ أباد عينة الدراسةا

% عف 8ا70  بمغا نسبتهـ ا زيادة نسبة أمهاا عينة الدراسة الير العامبا  ي5
 %ا5ا58العامبا  ي  بمغا نسبتهـ 

ا زيادة نسبة أمهاا عينة الدراسة الير المشاركاا  ي مصروؼ البيا  ي  بمغا نسبتهـ 6
 %ا5ا56% عف المهاا المشاركاا بجزد  ي مصروؼ البيا  ي  بمغا نسبتهـ 5ا73

 

 بابو( التوزيع النسبي لعينة الدراسة حسب التنمر وأس12جدول)
 اىْغجخ اىَئ٘ٝخ اىؼذد اىجٞبّبد اىؼبٍخ اىْغجخ اىَئ٘ٝخ اىؼذد اىَزغٞش

 أٍبمِ حذٗس عي٘مبد اىزَْش ّ٘ع اىزَْش اىزٛ رؼشض ىٔ

 0818 1. قبػخ اىَحبظشاد       88 196 ىفظٜ

 1118 09 فٜ اىََشاد 1810 .0 جغذٛ

 0810 .7 فٜ عبحخ اىنيٞخ 1711 0. اّفؼبىٜ

 11. 18 اىَٞبٓ فٜ دٗساد 018 7 جْغٜ

 6818 1.9 خبسج اىجبٍؼخ 1017 01 إىنزشّٜٗ

 710 18 خاله اىشحالد اىجبٍؼٞخ أعجبة ٍشنيخ اىزَْش

 1617 1. غٞبة األّشطخ   

 

 7010 177 اإلَٕبه

 1017 01 اىذفبع ػِ اىْفظ

ػذً إشجبع اىحبجبد 

 األعبعٞخ

8. 0.10 

 1716 0. اعزخذاً اى٘اىذِٝ ىيؼْف

 1019 .0 يفبصٍحبمبح اىز

 0810 .7 االحغبط ثبىزقَص اىْفغٜ

% ب يميا التنمر .8( أف الطبة يتعر وف لمتنمر الم ظي بنسبة 05يت   مف الجدوؿ )   
ا ن عاليب يميهـ التنمر اإللكترونيب ثـ التنمر الجسديا و ذب النتيجة تت ؽ م  دراسة عمواف 

التنمر الم ظي  و أكثر أنواع  (  ي أف76: .5.5(ب ودراسة رصاص )465:  5.06)
التنمر انتشارًا ا كما بينا النتاسا أف الطبة يتعر وف لسموكاا التنمر  ي أماكف مختم ة 
داخؿ الجامعة وخارجها إ  أف أكثر الماكف خطورة  سة استجاباا عينة الدراسة  ي 

قاعة % ب ثـ  5ا.3%ب يميا   ي سا ة الكمية بنسبة  8ا.6:خارج الجامعة بنسبة 
% ب  خبؿ الر با الجامعية   8ا00% ب  ي الممراا بنسبة  8ا.5الم ا راا بنسبة 

%ا واختم ا نتيجة  ذب الدراسة م  نتاسا  0ا4% ب   ي دوراا المياب بنسبة 3ا7بنسبة 
( والتي بينا أف التنمر ي د  بنسبة عالية داخؿ دوراا المياب ب 89: 5.04دراسة شطيبي )

  ي أنا ي د  بنسبة عالية خارج الجامعة ابينما ات قا معها 
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كما بينا أف مف أ ـ أسباة مشكمة التنمر التي يعاني منها طبة الجامعة        
% ب ويميا عدـ إشباع  5ا75 سة استجاباا عينة الدراسة  ي: اإل ماؿ بنسبة 

% ب الياة النشطة 6ا07% ب ثـ استخداـ الوالديف لمعنؼ 3ا34ال اجاا الساسية 
% ب وأقؿ أسباة مشكمة التنمر كانا 9ا03% ب م اكاة التم از بنسبة  7ا06سبة بن

% ا و ذب النتيجة تت ؽ م  نتاسا  دراسة عبدالهادي  7ا05الد اع عف الن س بنسبة 
(ب ودراسة 5.05(ب ودراسة الصو ي والمالكي )4..5(ب ودراسة الخولي )4..5)

بة وأسالية المعاممة الخاطسة ( عمي أف العبقاا السرية الم طر 5.05مرسي )
كاإل ماؿ والتسمط والر ض تؤثر عمي ظهور سموؾ التنمر عند البنادا بينما تختمؼ م  

( والتي أو  ا 55: 5.08( ودراسة )الريةب 086: 5.07نتاسا دراسة أبو ال ديد )
أف مف أ ـ أسباة مشكمة التنمر كانا نتيجة  ستخداـ الوالديف لمعنؼ يميا م اكاة 

 م از والبراما التي ت توي عمي مشا د عنؼ االت
 

ثانيًا: النتائج الوصفية الستبيان التنمر كما يدركو طالب الجامعة، استبيان تقدير 
 الذات، استبيان دافعية اإلنجاز األكاديمي:

 :كما يدركو طالب الجامعة استبيان التنمر -1
اباا عينػػة الدراسػػة مػػف طػػبة يشػػتمؿ  ػػذا الجػػزد عمػػد التوزيػػ  التكػػراري والنسػػبي  سػػتج      

( يو   03بم اورب السبعةب وجدوؿ ) كما يدركا طبة الجامعةالجامعة عمد استبياف التنمر
 ذلؾ:

كما يدركو طالب  ( التوزيع النسبي وفقًا لمستويات استجابات العينة في استبيان التنمر13جدول )
 بمحاوره السبعة الجامعة

 اىجٞبُ                                       

 ٍحبٗس االعزجٞبُ

 اىَغز٘ٙ اىَشرفغ اىَغز٘ٙ اىَز٘عط اىَغز٘ٙ اىَْخفط

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 017 9 1010 08 8.11 086 اىزَْش اىيفظٜ

 117 . 619 17 .911 .00 اىزَْش اىجغَٜ

 018 7 6611 160 0111 76 اىزَْش االجزَبػٜ

 110 0 .111 08 8710 .01 اىزَْش ػيٜ اىََزينبد

 117 . 710 18 91188 000 اىزَْش اىْفغٜ

 110 0 - - 9817 0.0 اىزَْش اىجْغٜ

 110 0 116 . 9710 008 اىزَْش اإلىنزشّٜٗ

 818 0 010 8 96188 .00 اعزجٞبُ اىزَْش منو
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كمػػا  ( التوزيػػ  النسػػبي  سػػتجاباا العينػػة عػػف اسػػتبياف التنمػػر03يت ػػ  مػػف جػػدوؿ )         
 بم اورب السبعة  ي  كانا: الجامعة يدركا طبة 

 سة التنمر لممستوى المنخ ض: ت منا طبة الجامعة التي كانا استجابتهـ تتراوح مف  -
 %ا 96عدد ـ طالة جامعي بنسبػة مسػوية  535وكانا  005: 85
 سة التنمر لممسوى المتوسط: ت منا طبة الجامعة التي كانا استجابتهـ تتراوح مف  -

 %ا 5ا3طالة جامعي بنسبػة مسػوية  8عدد ـ  وكانا 043: 003
 سة التنمر لممستوى المرت  : ت منا طبة الجامعة التي كانا استجابتهـ تتراوح مف  -

 %ا 8ا.طالة جامعي بنسبػة مسػوية  5وكانا عدد ـ  075: 044
ا يت ػ  مػف النتاسػػا أف أ ػراد عينػة الدراسػة لػػديهـ مسػتوي مرت ػ   ػي التنمػر الم ظػي يميػػ      

التنمر اإلجتماعي يميهـ التنمػر الجسػمي والن سػي ثػـ التنمػر عمػي الممتمكػاا والتنمػر الجنسػي 
وأقمهػػػػـ التنمػػػػر اإللكترونػػػػيا وترجػػػػ  البا ثػػػػة  ػػػػذب النتيجػػػػة إلػػػػي  ػػػػعؼ التنشسػػػػػة اإلجتماعيػػػػة 

 & Solbergلمطػبة مػف قبػؿ اآلبػاد و ػعؼ الػوازع الػديني لػديهـا و ػذا يت ػؽ مػ  دراسػة 
Olweus, (2003: 239) ( 76: .5.5( ودراسػة رصػاص ) 66: 5.09ودراسػة الكػردي 

 (  ي أف التنمر الم ظي  و أكثر أنواع التنمر انتشارًا يميا التنمر اإلجتماعيا
 
 

 استبيان تقدير الذات:   -2
يشػتمؿ  ػذا الجػػزد عمػد التوزيػػ  التكػراري والنسػبي  سػػتجاباا عينػة الدراسػػة مػف طػػبة        

( 04بأبعػادب الثامنػةب وجػدوؿ )كمػا يدركػا طػبة الجامعػة تقػدير الػذاا الجامعة عمد استبياف
 يو   ذلؾ:
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 كما يدركو طالب الجامعة ( التوزيع النسبي وفقًا لمستويات استجابات العينة في تقدير الذات14جدول )
 بأبعاده الثامنة

 اىجٞبُ                                       

 أثؼبد االعزجٞبُ

 اىَغز٘ٙ اىَشرفغ اىَغز٘ٙ اىَز٘عط غز٘ٙ اىَْخفطاىَ

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 4324 44 6022 624 66200 22 اىزقجو

 1624 610 4224 24 224 1 اىنفبءح

 4422 601 6222 624 426 60 اىجغَٜ اىَظٖش

 623 64 24200 624 2622 62 اى٘ظٞفخ اىجغَٞخ

 024 6 6322 41 3024 643 رقجو اىزاد اىخيقٞخ

 66200 22 1622 616 2424 62 اىزأثٞش

 4622 602 6624 642 224 1 ٍحجخ اٟخشِٝ

 6422 41 3621 200 422 4 ظجط اىزاد

 17. .1 9810 001 11. 18 اجَبىٜ اعزجٞبُ رقذٝش اىزاد منو

( التوزي  النسبي  ستجاباا العينة عف مستوي تقدير 04يت   مف جدوؿ )      
 بأبعادب الثامنة  ي  كانا: بة الجامعة كما يدركا طالذات
 سة تقدير الذاا لممستوي المنخ ض: ت منا طبة الجامعة التي كانا استجابتهـ  -

 %ا0ا4طالة جامعي بنسبػة مسػوية  .0وكانا عدد ـ  .05: 005تتراوح مف 
 سة تقدير الذاا لممستوي المتوسط: ت منا طبة الجامعة التي كانا استجابتهـ تتراوح  -
 %ا5ا.9طالة جامعي بنسبػة مسػوية  550وكانا عدد ـ  089: 050ف م
 سة تقدير الذاا لممستوى المرت  : ت منا طبة الجامعة التي كانا استجابتهـ تتراوح  -

 %ا7ا5طالة جامعي بنسبػة مسػوية  04وكانا عدد ـ  559: .09مف 
 
 

 استبيان دافعية اإلنجاز األكاديمي:   -3
عمػػد التوزيػػ  التكػػراري والنسػػبي  سػػتجاباا عينػػة الدراسػػة مػػف طػػبة يشػػتمؿ  ػػذا الجػػزد       

بجوانبا الخمسةب وجدوؿ  كما يدركا طبة الجامعةالجامعة عمد استبياف اإلنجاز  الكاديمي
 ( يو   ذلؾ:05)
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و كما يدرك ( التوزيع النسبي وفقًا لمستويات استجابات العينة في دافعية اإلنجاز األكاديمي15جدول )
 بجوانبو الخمسة طالب الجامعة

 اىجٞبُ                                       

 ج٘اّت االعزجٞبُ

 اىَغز٘ٙ اىَشرفغ اىَغز٘ٙ اىَز٘عط اىَغز٘ٙ اىَْخفط

 % اىؼذد % اىؼذد % اىؼذد

 6.11 1.7 0018 80 011 . اىشؼ٘س ثبىَغئ٘ىٞخ اىزحصٞيٞخ

 .61. .11 810. 118 10. 10 اىغؼٜ ّح٘ اىزف٘ق

 010. 108 010. 186 016 9 اىغؼٜ ّح٘ اىَثبثشح

 10.. .10 0719 90 619 17 إَٔٞخ اىضٍِ

 7916 .19 1818 6. 116 . اىزخطٞط ىيَغزقجو

 616. .11 816. .10 018 7 اجَبىٜ اعزجٞبُ دافؼٞخ االّجبص اإلمبدَٜٝ

ية اإلنجاز ( التوزي  النسبي  ستجاباا العينة عف مستوي دا ع05يت   مف جدوؿ )
 بجوانبا الخمسة  ي  كانا: كما يدركا طبة الجامعة الكاديمي 

 سة دا عية اإلنجاز الكاديمي لممستوي المنخ ض: ت منا طبة الجامعة التي كانا  -
 %ا8ا5طالة جامعي بنسبػة مسػوية  7وكانا عدد ـ  64: 46استجابتهـ تتراوح مف 

متوسط: ت منا طبة الجامعة التي كانا  سة دا عية اإلنجاز الكاديمي لممستوي ال -
 %ا6ا.5طالة جامعي بنسبػة مسػوية 054وكانا عدد ـ  83: 65استجابتهـ تتراوح مف

 سة دا عية اإلنجاز الكاديمي لممستوى المرت  : ت منا طبة الجامعة التي كانا  -
 %ا6ا46طالة جامعي بنسبػة مسػوية 004وكانا عدد ـ  0.3: 84 استجابتهـ تتراوح مف:

 

 ثالثًا: النتائج في ضوء فروض الدراسة
 النتائج في ضوء الفرض األول: -1

توجد عبقاا ارتباطية ذاا د لة إ صاسية   ينص الفرض األول عمي أنو "         
بيف كؿ مف التتمر بم اورب ) الم ظيب الجسميب ا جتماعيب التنمر عمي الممتمكااب 

تنمر اإللكتروني (ب وتقدير الذاا بأبعادب ) التقبؿب التنمر الن سيب التنمر الجنسيب ال
الك ادةب المظهر الجسميب الوظي ة الجسميةب تقبؿ الذاا الخمقيةب التأثيرب م بة 
اآلخريفب  بط الذاا (ب ودا عية اإلنجاز الكاديمي بجوانبا)الشعور بالمسسولية 

زمفب التخطيط لممستقبؿ الت صيميةب السعي ن و الت وؽب السعي ن و المثابرةب أ مية ال
(  ومتغيراا المستوي القتصادي اإلجتماعي ) جـ السرةب المستوي التعميمي لألة/ 

 الـب  ساا الدخؿ الشهري( لطبة الجامعة عينة الب   " ا
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بين التنمر بمحاوره السبعة وتقدير الذات بأبعاده الثامنة لدي أواًل: العالقات االرتباطية 
 البحث". طالب الجامعة عينة

ولمت قؽ مف ص ة ال رض إ صاسيا تـ  ساة معامبا ارتباط بيرسوف بيف كؿ مف      
 ( يو   ذلؾ:06والجدوؿ ) التنمر بم اورب السبعة وتقدير الذاا بأبعادب الثامنة

استبيان التنمر بمحاوره السبعة واستبيان تقدير الذات بأبعاده ( العالقات االرتباطية بين 16جدول )
 " ة لدي عينة من طالب الجامعةالثامن

 5.50)**( دالة عند                                                             5.5)*( دالة عند 
 ( مايمي:16يتضح من جدول )

واستبياف  التنمر الم ظييف م ور ب  0.ا.توجد عبقة ارتباطيا موجبة عند مستوى د لة  -
 تقدير الذاا ككؿ ا

 واستبياف تقدير الذاا ككؿا التنمر الجسمي  توجد عبقة ارتباطيا بيف م ور  -
 التنمر اإلجتماعيبيف م ور  5.ا.توجد عبقة ارتباطيا موجبة عند مستوى د لة   -

 واستبياف تقدير الذاا ككؿ ا
  ور التنمر عمي الممتمكاا واستبياف تقدير الذاا ككؿا  توجد عبقة ارتباطيا بيف م -
 واستبياف تقدير الذاا ككؿاالتنمر الن سي   توجد عبقة ارتباطية بيف م ور  -
 واستبياف تقدير الذاا ككؿاالتنمر الجنسي   توجد عبقة ارتباطية بيف م ور  -
 ياف تقدير الذاا ككؿاواستبالتنمر اإللكتروني   توجد عبقة ارتباطية بيف م ور  -

إلد أنا    ( Salmon et al, 1998: 924 )ات قا نتيجة  ذب الدراسة م  دراسة         
توجد عبقة ذاا د لة بيف التعرض لمتنمر وممارستا مف جهة وتقدير الذاا مف جهة أخري 

إلي  عؼ العبقة بيف  ( Tritt & Duncan: 1997:35 )ب وأي ًا أشارا نتاسا دراسة 
 ,Yang, Kim, Kim )سموؾ التنمر وتقدير الذاا ا واختم ا  ذب النتيجة م  دراسة 

               بٗس     اىَحـــ               

 األثؼبد

 

 اىزقجو

 

 اىنفبءح

 

 اىَظٖش

 اىجغَٜ

 

اى٘ظٞفخ 

 اىجغَٞخ

 

رقجو اىزاد 

 اىخيقٞخ

 

 اىزأثٞش

 

ٍحجخ 

 اٟخشِٝ

 

ظجط 

 اىزاد

اجَبىٜ اعزجٞبُ 

 رقذٝش اىزاد

 ** 81178 * 81109 81100 * 81160 ** 81060 81108 81800 81880 818.0 اىزَْش اىيفظٜ

 81810 * 811.8 818.8 81870 81860 * 81160 81118- ** 81190-  ..818- اىزَْش اىجغَٜ

 * 811.0 .8180 * 81107 81180 * 811.6 81119 81188 81888- 81118 اىزَْش االجزَبػٜ

 .8180- 81807- 818.8 81888-  818.9- .8180 81809- .8118- 81808 اىزَْش ػيٜ اىََزينبد

 81806 * 811.0 .8181 .8111 81800 * 81101 818.6- .8110- .8181- اىزَْش اىْفغٜ

 81809- 81880 818.8- ..818 81880 * 81106 81887- ** 81167- 81886- اىزَْش اىجْغٜ

 818.6- .8180- 81108- 81809 ..818 81116 81887- * ..811- 81806- اىزَْش اإلىنزشّٜٗ

 .8188 81896 81867 .8111 * 81108 * 811.6 81817- 81180- 81808 اجَبىٜ اعزجٞبُ اىزَْش
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Shin& Yoon :2006:69 )  إلي وجود عبقة بيف التنمر واإل باط والقمؽ وتقدير الذااب
 )وتوصما دراسة  إذ يرتبط التنمر بارت اع اإل باط والقمؽ وتدني تقدير الذاا ا

Kokkinos & Panayiotou: 2004:520 )  إلي أف تقدير الذاا المتدني يتنبأ بالتنمر
( وجود عبقة  ارتباطية 65: 3..5عمد اآلخريف ا واختم ا م  نتاسا دراسة ال ميدي )

( بيف مستوياا تقدير الذاا )تقدير الذاا العاسميب وتقدير 0.ا.سالبة عند مستوي د لة )
ي لدي طمبة المر مة المتوسطةب كما الذاا المدرسيب وتقدير الذاا الر اقي( والسموؾ العدوان

أو  ا أف تقدير الذاا العاسمي والمدرسي منبساف لمسموؾ العدوانيب وأف تقدير الذاا العاسمي 
 أكثر إسهامًا  ي التنبؤ بالسموؾ العدواني مف السموؾ المدرسيا

 

فعية اإلنجاز " ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين التنمر بمحاوره السبعة ودا ثانيًا: 
 األكاديمي بحوانبو الخمسة لدي طالب الجامعة عينة البحث".

ولمت قؽ مف ص ة ال رض إ صاسيا تـ  ساة معامبا ارتباط بيرسوف بيف كؿ مف      
( يو   07التنمر بم اورب السبعة ودا عية اإلنجاز الكاديمي ب وانبا الخمسة والجدوؿ )

 ذلؾ:
دافعية االنجاز استبيان التنمر بمحاوره السبعة واستبيان  ة بين( العالقات االرتباطي17جدول )

 " بجوانبو الخمسة لدي عينة من طالب الجامعةاإلكاديمي 

 5.50)**( دالة عند                                                            5.5)*( دالة عند 
 ( مايمي:17يتضح من جدول )

 بيف استبياف التنمر ككؿ ودا عية0.ا.توجد عبقة ارتباطيا سالبة عند مستوى د لة  -
 اإلنجاز الكاديمي ككؿ ا

    اىَحبٗس           اىج٘اّت        

 

اىشؼ٘س 

ثبىَغئ٘ىٞخ 

 اىزحصٞيٞخ

 

اىغؼٜ ّح٘ 

 اىزف٘ق

 

اىغؼٜ ّح٘ 

 اىَثبثشح

 

 إَٔٞخ اىضٍِ

 

اىزخطٞط 

 ىيَغزقجو

زجٞبُ اجَبىٜ اع

دافؼٞخ االّجبص 

 اإلمبدَٜٝ

 ** 81178- .8186- ** 81010- * 811.0- 81897- * 81109- اىزَْش اىيفظٜ

 * .8110- 81807- ** 81187- * ..811- 81860- 81889- اىزَْش اىجغَٜ

 81816- 818.0 81869- 81890- 818.8 818.8- اىزَْش االجزَبػٜ

 81876- 81809- 81878- 818.6- .8180- 81180- اىزَْش ػيٜ اىََزينبد

 * 81107- 81878- 81101- 81118- 81887- 81890- اىزَْش اىْفغٜ

 ** 81089- ** 81007- * 81107- ** 81080- ** 81006- ** .8109- اىزَْش اىجْغٜ

 ** 81077- ** 81016- * 811.9- ** 81181- ** 81010- ** .8109- اىزَْش اإلىنزشّٜٗ

 ** 81166- 81876- ** 81171- * 81109- 81890- * 811.7- ىزَْشاجَبىٜ اعزجٞبُ ا
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واستبياف  التنمر الم ظيبيف م ور 0.ا.توجد عبقة ارتباطيا سالبة عند مستوى د لة  -
 دا عية اإلنجاز الكاديمي ككؿ ا

واستبياف  التنمر الجسميبيف م ور  5.ا.توجد عبقة ارتباطيا سالبة عند مستوى د لة  -
 دا عية ا نجاز اإلكاديمي ككؿ ا

 د عبقة ارتباطيا بيف م ور التنمر اإلجتماعي واستبياف دا عية اإلنجاز الكاديمي ككؿ ا  توج -
  توجد عبقة ارتباطيا بيف م ور التنمر عمي الممتمكاا واستبياف دا عية اإلنجاز الكاديمي  -

 ككؿ ا
 يمي ككؿ ا  توجد عبقة ارتباطيا بيف م ور التنمر الن سي واستبياف دا عية اإلنجاز الكاد -
واستبياف  التنمر الجنسيبيف م ور  0.ا.توجد عبقة ارتباطيا سالبة عند مستوى د لة  -

 دا عية اإلنجاز الكاديمي ككؿ ا
واستبياف دا عية اإلنجاز الكاديمي  0.ا.توجد عبقة ارتباطيا سالبة عند مستوى د لة  -

 ككؿ ا
( ودراسة Mynard & Joseph: 1997: 4ات قا نتيجة  ذب الدراسة م  دراسة )

(Schwartz et al, 2002: 113 إلد أف التعرض لمتنمر واست عاؼ اآلخريف يرتبط بقمة )
التوا ؽ الكاديمي إذ أف الطمبة ذوي الت صيؿ الدراسي المتدني يتكرر تعر هـ لمتنمر و ـ  سة 

 ( إلد أف الطمبةGlew et al, 2005: 1026مست ع ة ب كما أشارا نتاسا دراسة )
ال  ايا وال  ايا المتنمريف قد  صموا عمي درجاا أقؿ مف الطمبة العادييف  ي الت صيؿ 

: 5.08( ودراسة  سوف )5: 5.05الدراسيا وات قا م  نتاسا دراسة بهنساوي و سف )
واختم ا نتيجة  ذب الدراسة  ( وجود عبقة ارتباطية بيف التنمر والت صيؿ الدراسيا094

إلي عدـ وجود عبقة ما بيف التنمر ( Woods& Wolke: 2004:135 ) م  دراسة 
 :Kokkinos & Panayiotou )المباشر وتدني الت صيؿ الدراسيب كما بينا دراسة 

إلي عدـ وجود عبقة ذاا د لة بيف التنمر وا ست عاؼ والت صيؿ  ( 2004:520
 الدراسيا

 
الذات بأبعاده الثامنة ودافعية  ثالثاً:  " ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين تقدير

 اإلنجاز األكاديمي بجوانبو الخمسة لدي طالب الجامعة عينة البحث".
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ولمت قؽ مف ص ة ال رض إ صاسيا تـ  ساة معامبا ارتباط بيرسوف بيف كؿ مف      
( يو   08تقدير الذاا بأبعادب الثامنة ودا عية اإلنجاز الكاديمي بجوانبا الخمسة والجدوؿ )

 لؾ:ذ
دافعية االنجاز استبيان تقدير الذات بأبعاده الثامنة واستبيان ( العالقات االرتباطية بين 18جدول )

 " بجوانبو الخمسة لدي عينة من طالب الجامعة اإلكاديمي

 5.50)**( دالة عند                                         5.5ة عند )*( دال           
 ( مايمي:18يتضح من جدول )

بيف استبياف تقدير الذاا ككؿ ودا عية 0.ا.تباطيا موجبة عند مستوى د لة توجد عبقة ار  -
 اإلنجاز الكاديمي ككؿا

بيف بعد التقبؿ واستبياف دا عية  0.ا.توجد عبقة ارتباطيا موجبة عند مستوى د لة  -
 اإلنجاز الكاديمي ككؿ ا

ادة واستبياف دا عية بيف بعد الك 0.ا.توجد عبقة ارتباطيا موجبة عند مستوى د لة  -
 اإلنجاز الكاديمي ككؿ ا

بيف بعد المظهر الجسمي واستبياف 0.ا.توجد عبقة ارتباطيا موجبة عند مستوى د لة  -
 دا عية اإلنجاز الكاديمي ككؿ ا

 واستبياف دا عية اإلنجاز الكاديمي ككؿ ا الوظي ة الجسمية  توجد عبقة ارتباطيا بيف بعد  -
بيف بعد تقبؿ الذاا الخمقية واستبياف  0.ا.ارتباطيا موجبة عند مستوى د لة توجد عبقة  -

 دا عية اإلنجاز الكاديمي ككؿ ا
بيف بعد التأثير واستبياف دا عية  0.ا.توجد عبقة ارتباطيا موجبة عند مستوى د لة  -

 اإلنجاز الكاديمي ككؿ ا

األثؼبد           

 اىج٘اّت

اىشؼ٘س 

ثبىَغئ٘ىٞخ 

 اىزحصٞيٞخ

 

اىغؼٜ ّح٘ 

 اىزف٘ق

 

اىغؼٜ ّح٘ 

 اىَثبثشح

 

إَٔٞخ 

 اىضٍِ

 

اىزخطٞط 

 ىيَغزقجو

اجَبىٜ اعزجٞبُ 

دافؼٞخ االّجبص 

 اإلمبدَٜٝ

 ** 81070 ** 81186 * ..811 ** .8108 ** 81180 ** 81087 اىزقجو

 ** 81.71 ** 810.0 ** 81081 ** 81.61 ** 81096 ** .8108 اىنفبءح

 ** 81060 ** 81066 ** 81016 ** .8106 ** 81086 ** 81008 اىجغَٜ اىَظٖش

 .8186 81880 818.7 81898 81889 81879 فخ اىجغَٞخاى٘ظٞ

 ** 81077 ** 81087 * ..811 ** 810.0 ** 81170 ** 81179 رقجو اىزاد اىخيقٞخ

 ** ..810 ** 81190 * 811.7 ** 81018 ** 810.0 .8110 اىزأثٞش

 ** 81.11 ** 81018 ** 81096 ** 81078 ** 81088 ** 81091 ٍحجخ اٟخشِٝ

 * 811.8 81119 81188 81187 81877 ** 81196 دظجط اىزا

اجَبىٜ اعزجٞبُ رقذٝش 

 اىزاد منو

8100. ** 81008 ** 81..9 ** 81019 ** 81068 ** 81.76 ** 
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بيف بعد م بة اآلخريف واستبياف  0.ا.توجد عبقة ارتباطيا موجبة عند مستوى د لة  -
 دا عية اإلنجاز الكاديمي ككؿ ا

بيف بعد  بط الذاا واستبياف دا عية  0.ا.توجد عبقة ارتباطيا موجبة عند مستوى د لة  -
 اإلنجاز الكاديمي ككؿ ا

( و ) ..0: 5.04وات قا نتيجة  ذب الدراسة م  نتاسا دراسة ) العطاب        
Schaver, 1992:60  ( ودراسة )Ross& Parkar, 1995: 28  مف دراسة )

( عف وجود عبقة إرتباطية موجبة ومرت عة بيف الت صيؿ الدراسي 4: 5.05)أبومرؽب 
: 5.04( ودراسة نادية ونواؿ )48: 5.04وتقدير الذاا ا وأي ًا بينا دراسة )العطاب 

اا ومستوي الطموح ( وجود عبقة ارتباطية موجبة ودالة إ صاسيا بيف تقدير الذ055
 وال اجة لإلنجازا

 
رابعًا: " ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين بعض متغيرات المستوي 

 االقتصادي واالجتماعي ألسر طالب الجامعة عينة البحث والتنمر بمحاوره السبعة ".
ولمت قؽ مف ص ة ال رض إ صاسيا تـ  ساة معامبا ارتباط بيرسوف بيف كؿ مف      

( يو   09تقدير الذاا بأبعادب الثامنة ودا عية اإلنجاز الكاديمي بجوانبا الخمسة والجدوؿ )
 ذلؾ:

( العالقات االرتباطية بين بعض متغيرات المستوي االقتصادي واالجتماعي ألسر طالب 19جدول )
 الجامعة عينة البحث والتنمر بمحاوره السبعة 

 ( ما يمي:19يتضح من جدول )
سميب التنمر   توجد عبقة ارتباطيا بيف م ور ) التنمر الم ظيب التنمر الج -

اإلجتماعي ب التنمر عمي الممتمكااب التنمر الن سيب التنمر الجنسيب التنمر 

                
 المحاور  

 يراتالمتغ     

التنمر 
 المفظي

التنمر 
 الجسمي

التنمر 
 االجتماعي

التنمر 
عمي 

 الممتمكات 

التنمر 
 النفسي

التنمر 
 الجنسي

التنمر 
 اإللكتروني 

استبيان التنمر 
 ككل

 81801- 818.8- .8181- 81806- 81811- 81880- 81816 81808- حجٌ األعشح

اىَغز٘ٛ اىزؼيَٞٚ 

 ىألة

8187. 81801 81116 -81807 81878 818.. 81870 81888 

اىَغز٘ٛ اىزؼيَٞٚ 

 ىألً

81891 81881 81868 -8180. 81109* 8180. 81870 81890 

فئبد اىذخو اىشٖشٛ 

 ىألعشح

81878 8186. 81818 -8188. 8188. 81818 811..* 81867 
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اإللكتروندب استبياف التنمر ككؿ ( وبيف كؿ مف متغير  جـ السرةب  المستوى التعميمي 
 لألةا

بيف م ور التنمر الن سي  5.ا.توجد عبقة ارتباطيا موجبة عند مستوى د لة   -
لتعميمي لألـ ب بينما   توجد عبقة ارتباطية بيف م ور ) التنمر ومتغير المستوي ا

الم ظيب التنمر الجسميب التنمر اإلجتماعيب التنمر عمي الممتمكااب التنمر الجنسيب 
 التنمر اإللكتروندب استبياف التنمر ككؿ ( ومتغير المستوي التعميمي لألـا

بيف م ور التنمر اإللكتروني  5.ا.توجد عبقة ارتباطيا موجبة عند مستوى د لة   -
ومتغير  ساا الدخؿ الشهري لألسرة ب بينما   توجد عبقة ارتباطية بيف م ور ) التنمر 
الم ظيب التنمر الجسميب التنمر اإلجتماعيب التنمر عمي الممتمكااب التنمر الن سيب 

 التنمر الجنسيب استبياف التنمر ككؿ ( ومتغير  ساا الدخؿ الشهري لألسرةا
 

خامسًا: " ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين بعض متغيرات المستوي 
االقتصادي واالجتماعي ألسر طالب الجامعة عينة البحث وتقدير الذات بأبعاده 

 الثامنة ".
( العالقات االرتباطية بين بعض متغيرات المستوي االقتصادي واالجتماعي ألسر طالب 20جدول )

 حث وتقدير الذات بأبعاده الثامنةالجامعة عينة الب

 ( ما يمي:20تضح من جدول )ي
  توجد عبقة ارتباطيا بيف بعد ) التقبؿب الك ادةب المظهر الجسميب الوظي ة الجسمية ب  -

تقبؿ الذاا الخمقية ب التأثيرب م بة اآلخريفب  بط الذااب إجمالي استبياف تقدير الذاا ( 
 رةاوبيف كؿ مف المستوى التعميمي لألة/ الـب  ساا الدخؿ الشهري لألس

بيف بعد التأثير ومتغير  جـ السرة  5.ا.توجد عبقة ارتباطيا موجبة عند مستوى د لة   -
ب بينما   توجد عبقة ارتباطية بيف بعد ) التقبؿب الك ادةب المظهر الجسميب الوظي ة الجسمية 

               

 األثؼبد  

 اىَزغٞشاد 

 

 اىزقجو

 

 اىنفبءح

 اىَظٖش

 اىجغَٜ

اى٘ظٞفخ 

 اىجغَٞخ

رقجو 

اىزاد 

 اىخيقٞخ

 

 اىزأثٞش

ٍحجخ 

 اٟخشِٝ

ظجط 

 اىزاد

اجَبىٜ 

اعزجٞبُ 

 رقذٝش اىزاد

 .8186- 81878 81879- *811.0- 81810- 81817 .8181- *.8110- 81888- حجٌ األعشح

اىَغز٘ٛ 

 اىزؼيَٞٚ ىألة

818.8 81877 81807 8110. 81887 -81881 -81818 -81800 81878 

اىَغز٘ٛ 

 اىزؼيَٞٚ ىألً

-81800 81888 81870 81886 8180. -81811 -818.. 8118. 818.0 

فئبد اىذخو 

 اىشٖشٛ ىألعشح

-8180. 81818 81871 81878 81810 81819 -81880 81871 81808 
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لذاا ( ب تقبؿ الذاا الخمقية ب التأثيرب م بة اآلخريفب  بط الذااب إجمالي استبياف تقدير ا
 ومتغير  جـ السرة ا

 

سادسًا: " ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين بعض متغيرات المستوي 
االقتصادي واالجتماعي ألسر طالب الجامعة عينة البحث ودافعية اإلنجاز األكاديمي 

 بجوانبو الخمسة ".
واالجتماعي ألسر طالب  ( العالقات االرتباطية بين بعض متغيرات المستوي االقتصادي21جدول )

 الجامعة عينة البحث ودافعية اإلنجاز األكاديمي بجوانبو الخمسة

 ( ما يمي:21دول )يتضح من ج
  توجد عبقة ارتباطيا بيف جانة ) الشعور بالمسسولية الت صيمية بالسعي ن و الت وؽ  -

بالسعي ن و المثابرةب أ مية الزمفبالتخطيط لممستقبؿب اجمالي استبياف دا عية ا نجاز 
لشهري اإلكاديمي ( وبيف كؿ مف  جـ السرةب المستوى التعميمي لألة/ الـب  ساا الدخؿ ا

 لألسرةا
 ممخص نتاسا ال رض الوؿ:

   توجد عبقة ارتباطية بيف استبياف التنمر  واستبياف تقدير الذاا ككؿا -
اف دا عية بيف استبياف التنمر واستبي 0.ا.توجد عبقة ارتباطيا سالبة عند مستوى د لة  -

 ااإلنجاز الكاديمي ككؿ
بيف استبياف تقدير الذاا ودا عية  0.ا.لة توجد عبقة ارتباطيا موجبة عند مستوى د  -

 وبذلك تحقق صحة الفرض األول جزئيًا. اإلنجاز الكاديمي ككؿا
 

 النتائج في ضوء الفرض الثاني:
ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين عمي أنو "  الثانيينص الفرض        

منزل مستقل (  –في نوع السكن ) شقة متوسطات درجات طالب الجامعة عينة البحث 

 اىج٘اّت                   

 اىَزغٞشاد     

انشعىر 

ببنمسئىنيت 

 انتحصيهيت

انسعي وحى 

 انتفىق

انسعي وحى 

 انمثببزة

انتخطيط  أهميت انزمه

 نهمستقبم
اجَبىٜ اعزجٞبُ 

دافؼٞخ االّجبص 

 اإلمبدَٜٝ

 81811- 818.8 81810- .8181- 81891- 81808 حجٌ األعشح

 81800- 81818- ..818- 81880- 81809- 81811 اىَغز٘ٛ اىزؼيَٞٚ ىألة

 81801- 81806 81876- 81817- 81871- ..818 اىَغز٘ٛ اىزؼيَٞٚ ىألً

فئبد اىذخو اىشٖشٛ 

 ىألعشح

-81881 -81800 81888 -81888 8180. -818.0 



 

940 

2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

في كل من التنمر بمحاوره السبعة، وتقدير الذات بأبعاده الثامنة، ودافعية اإلنجاز 
 األكاديمي بجوانبو الخمسة " .

ولمت قؽ مف ص ة  ذا ال رض إ صاسيًا تـ إيجاد قيمة )ا( بيف متوسط درجاا        
اإلنجاز الكاديمي  ي التنمر بم اورب وتقدير الذاا بأبعادب ودا عية طبة الجامعة 

 (ا 54( ب )  55لطبة الجامعة ويو   ذلؾ الجداوؿ مف ) 
( داللة الفروق بين متوسط درجات طالب الجامعة عينة البحث في استبيان التنمر 22جدول )

 منزل مستقل ( –بمحاوره السبعة تبعًا نوع السكن ) شقة 

 ( ما يمي :22يتضح من جدول )
الطبة الذيف يسكنوف  ي شقة عدـ وجود  روؽ ذاا د لة إ صاسيا بيف متوسط درجاا  -

- ي اجمالي استبياف التنمر  ي  بمغا قيمة ا  والطبة الذيف يسكنوف  ي منزؿ مستقؿ

 و ي قيمة الير دالة ا صاسيًاا 750ا0
الطبة الذيف يسكنوف  ي شقة عدـ وجود  روؽ ذاا د لة إ صاسيا بيف متوسط درجاا   -

ب التنمر عمي ب اإلجتماعي الم ظيم ور التنمر)  ي  والطبة الذيف يسكنوف  ي منزؿ مستقؿ
-ب  598ا.-ب  973ا.-ب الجنسيب اإللكتروني (  ي  بمغا قيمة ا عمد التوالي الممتمكاا

 و ي قيـ الير دالة ا صاسيًاا 5.3ا.-ب 956ا.-ب 905ا0
الطبة الذيف يسكنوف  ي شقة والطبة الذيف يسكنوف  ي منزؿ يزيد متوسط درجاا  -

-ب 950ا5-(  ي  كانا قيمة ا ) ي التنمر الجسميب التنمر الن س ي م ور) مستقؿ 

و ذا يعني وجود  روؽ  5.ا.ب 0.ا.و ي قيـ دالة إ صاسيا عند مستوى د لة (  435ا5
الطبة الذيف يسكنوف  ي ذاا د لة إ صاسيا بيف متوسط درجاا طبة الجامعة لصال  

 امنزؿ مستقؿ 
 

 اىجٞبُ             

 

 اىَحبٗس

اىفشٗق ثِٞ  30 ٍْضه ٍغزقو ُ= 616شقخ ُ= 

 اىَز٘عطبد

 

 قَٞخ د

 

انمتىسط  ٍغز٘ٙ اىذالىخ

 انحسببي

االوحزاف  

 انمعيبري

انمتىسط 

 انحسببي

االوحزاف 

 انمعيبري

 غيز دال 81001 81970- 8108- 01.8 01100 01.8 .0818 اىزَْش اىيفظٜ

 8181دال عىذ  .8188 01901- .816- 0100 .1.10 1108 10178 اىزَْش اىجغَٜ

 غيز دال 81766 81098- 811- 0187 08100 0116 08100 اىزَْش االجزَبػٜ

 غيز دال 818.7 .1191- 8101- 1188 10101 8171 11198 اىزَْش ػيٜ اىََزينبد

 .818دال عىذ  81816 .01.0- 8170- 0181 17168 .116 16187 اىزَْش اىْفغٜ

 غيز دال  810.8 819.6- 8111- 1188 6100 .817 6111 اىزَْش اىجْغٜ

 غيز دال  .8161 81.80- 8188- .110 71.1 8198 7100 اىزَْش اإلىنزشّٜٗ

 غيز دال  81887 11701- .010- 1.118 99106 7100 97181 اجَبىٜ اعزجٞبُ اىزَْش
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بحث في استبيان تقدير ( داللة الفروق بين متوسط درجات طالب الجامعة عينة ال23جدول )
 منزل مستقل ( –الذاتبأبعاده الثامنة تبعًا نوع السكن ) شقة 

الطبة الذيف دالة إ صاسيًا بيف عدـ وجود  روؽ ( ما يمي : 23يتضح من جدول )
 د كؿ مف بعد ) التقبؿب  يسكنوف  ي شقة والطبة الذيف يسكنوف  ي منزؿ مستقؿ

قيةب التأثيرب م بة الك ادةب المظهر الجسميب الوظي ة الجسميةب تقبؿ الذاا الخم
- ي  بمغا قيمة )ا( عمد التوالد )اآلخريفب  بط الذااب تقدير الذاا ككؿ ( 

( و د قيـ 555ا.-ب 6.9ا.-ب .59ا.-ب  596ا.-ب 54.ا.-ب  853ا.-ب 405ا0-ب .55ا0ب 490ا.
 الير دالة إ صاسيًاا 

ستبيان دافعية ( داللة الفروق بين متوسط درجات طالب الجامعة عينة البحث في ا24جدول )
 منزل مستقل ( –اإلنجاز األكاديمي بجوانبو الخمسة تبعًا نوع السكن ) شقة 

 ( ما يمى: 24يتضح من جدول )
شقة والطبة الذيف يسكنوف  ي منزؿ الطبة الذيف يسكنوف  ي يزيد متوسط درجاا  -

 الشعور بالمسسولية الت صيمية ي اجمالي استبياف دا عية اإلنجاز الكاديمي وجانة  مستقؿ
و ي قيمة دالة إ صاسيا عند مستوى د لة  (  557ا5-ب 050ا5- ي  كانا قيمة ا ) 

جامعة و ذا يعني وجود  روؽ ذاا د لة إ صاسيا بيف متوسط درجاا طبة ال 5.ا.
 ا الطبة الذيف يسكنوف  ي منزؿ مستقؿلصال  

 اىجٞبُ        

 

 األثؼبد

اىفشٗق ثِٞ  30ٍْضه ٍغزقو ُ=  616شقخ ُ= 

 اىَز٘عطبد

 

 قَٞخ د

 

اىَز٘عط  ٍغز٘ٙ اىذالىخ

 اىحغبثٜ

االّحشاف  

 اىَؼٞبسٛ

اىَز٘عط 

 اىحغبثٜ

االّحشاف 

 اىَؼٞبسٛ

 غيز دال .8160 81.91- 8117- 0171 00167 .010 001.8 اىزقجو

 غيز دال .8100 11008 81.1 0188 00198 .018 0.1.9 اىنفبءح

 غيز دال 811.8 .11.1- ..81- 0190 01198 0187 011.0 اىجغَٜ اىَظٖش

 غيز دال 81.11 81800- .810- .011 19101 0110 19187 اى٘ظٞفخ اىجغَٞخ

 غيز دال 819.7 ..818- 8180- 1.8. 00100 0169 00108 رقجو اىزاد اىخيقٞخ

 غيز دال 81767 81096- 8189- 01.0 19117 0110 19188 اىزأثٞش

 غيز دال 6..81 81.98- 8101- 0196 00190 ..01 00170 ٍحجخ اٟخشِٝ

 غيز دال 0..81 81689- 810- 01.7 19188 0100 19168 ظجط اىزاد

 غيز دال 81.81 0..81- 1- 1.188 170118 .1011 171118 منو اجَبىٜ اعزجٞبُ رقذٝش اىزاد

 اىجٞبُ        

 

 اىج٘اّت

  30ٍْضه ٍغزقو  ُ=  616شقخ  ُ= 

اىفشٗق ثِٞ 

 اىَز٘عطبد

 

 قَٞخ د

 

اىَز٘عط  ٍغز٘ٙ اىذالىخ

 اىحغبثٜ

االّحشاف  

 اىَؼٞبسٛ

اىَز٘عط 

 اىحغبثٜ

االّحشاف 

 اىَؼٞبسٛ

 .818دال عىذ  .8180 010.7- .817- .010 .1817 01.0 18181 اىشؼ٘س ثبىَغئ٘ىٞخ اىزحصٞيٞخ

 غيز دال  ..818 11901- 81.8- 0109 18160 0117 .1818 اىغؼٜ ّح٘ اىزف٘ق

 غيز دال 81861 11880- 8160- 01.8 18108 0108 17166 اىغؼٜ ّح٘ اىَثبثشح

 غيز دال 81.90 81686- 810- .011 11186 0116 18186 إَٔٞخ اىضٍِ

 غيز دال .8101 ..110- 81.1- 0186 16170 01.7 16100 اىزخطٞط ىيَغزقجو

 .818دال عىذ  .8180 01101- ..01- 8176 801.7 8187 88190 اجَبىٜ اعزجٞبُ دافؼٞخ االّجبص اإلمبدَٜٝ
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الطبة الذيف يسكنوف  ي شقة عدـ وجود  روؽ ذاا د لة إ صاسيا بيف متوسط درجاا  -
ب السعي ن و المثابرة  السعد ن و الت وؽجانة )  ي  والطبة الذيف يسكنوف  ي منزؿ مستقؿ

-ب  883ا0-ب  930ا0-ا عمد التوالي ب التخطيط لممستقبؿ (  ي  بمغا قيمة ب أ مية الزمف

 و ي قيـ الير دالة ا صاسيًاا545ا0-ب  686ا.
 الفرض الثاني: نتائجممخص 

 ي  الطبة تبعًا نوع السكفعدـ وجود  روؽ ذاا د لة إ صاسية بيف متوسط درجاا  -
 ااجمالي استبياف التنمر

 ي  بعًا نوع السكفالطبة تعدـ وجود  روؽ ذاا د لة إ صاسية بيف متوسط درجاا  -
 ااجمالي استبياف تقدير الذاا

 ي اجمالي  الطبة تبعًا نوع السكفوجود  روؽ ذاا د لة إ صاسية بيف متوسط درجاا  -
وبذلك تحقق صحة الفرض ا  5.ا.استبياف دا عية اإلنجاز الكاديمي عند مستوى د لة 

 جزئيًا.الثاني 
 

 النتائج في ضوء الفرض الثالث:
" ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين  عمي أنو الثالثص الفرض ين       

متوسطات درجات األميات العامالت وغير العامالت في كل من التنمر بمحاوره السبعة، 
 وتقدير الذات بأبعاده الثامنة، ودافعية اإلنجاز األكاديمي بجوانبو الخمسة " .

إيجاد قيمة )ا( بيف متوسط درجاا ولمت قؽ مف ص ة  ذا ال رض إ صاسيًا تـ        
 ي التنمر بم اورب وتقدير الذاا بأبعادب ودا عية اإلنجاز الكاديمي طبة الجامعة 

 (ا 57( ب )  55لطبة الجامعة ويو   ذلؾ الجداوؿ مف ) 
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( داللة الفروق بين متوسط درجات طالب الجامعة عينة البحث في استبيان التنمر 25جدول )
 السبعة تبعًا عمل األم بمحاوره

 ( ما يمى:25يتضح من جدول )
بيف رباا السر العامبا ورباا السر الير  عدـ وجود  روؽ دالة إ صاسياً  -

العامبا  د كؿ مف م ور التنمر الم ظيب التنمر ا جتماعيب التنمر عمي الممتمكااب 
التنمر الن سيب التنمر الجنسيب التنمر اإللكترونيب والتنمر ككؿ  ي  بمغا قيمة )ا( 

(  9.5ا0ب 093ا0ب .94ا.ب ..7ا0ب 760ا0ب993ا.ب 543ا0عمد التوالد ) 
 و د قيـ الير دالة إ صاسيًاا

يزيد متوسط درجاا رباا السر العامبا عف رباا السر الير العامبا بمقدار  -
( و ي قيـ دالة 6.4ا5(  ي م ور )التنمر الجسمي(  ي  كانا قيمة ا )59ا.)

و ذا يعني وجود  روؽ ذاا د لة إ صاسيا بيف  5.ا.إ صاسيا عند مستوى د لة 
رباا السر العامبا عف رباا السر الير العامبا عند مستوى  متوسط درجاا

 لصال  رباا السر العامباا 5.ا.د لة 
( والتي بينا وجود 89: .5.5واختم ا نتيجة  ذب الدراسة م  دراسة رصاص )      

 0.ا. روؽ دالةإ صاسيًا  ي متوسطاا أنماط التنمر بم اور ا عند مستوى د لة 
ر الير العامباا وترج  البا ثة  ذب النتيجة إلي انشغاؿ بعض لصال  رباا الس

المهاا عف متابعة أبناسها سموكيًا وتعتبر أف مقياس أداسها لوظي تها اتجاب أبناسها  و 
تمبية ا تياجاتهـ المادية مف ممبس ومسكف ومأكؿ وأف تدخمهـ أ  ؿ المداراس وتعينهـ 

مف الما والتنزب وتتناسي أف الدور ال ـ  ي مجاؿ الدراسة والت وؽ  تمبد  اجاتهـ 
والواجة عميها بالنسبة لمط ؿ أو الشاة  و المتابعة التربوية وتقويـ السموؾ وتعديؿ 

 الص اا السيسة وتربيتا التربية ال سنة ا
 

 اىجٞبُ           

 

 اىَحبٗس

اىفشٗق ثِٞ  621ال رؼَو ُ=  14رؼَو ُ= 

 اىَز٘عطبد

 

 قَٞخ د

 

اىَز٘عط  ٍغز٘ٙ اىذالىخ

 اىحغبثٜ

االّحشاف  

 اىَؼٞبسٛ

اىَز٘عط 

 اىحغبثٜ

االّحشاف 

 اىَؼٞبسٛ

 غيز دال .8110 0..11 .816 .017 08178 0118 011.0 اىزَْش اىيفظٜ

 .818دال عىذ  81818 .0168 81.9 1108 .1017 .010 .1.10 اىزَْش اىجغَٜ

 غيز دال 81001 81990 .810 0100 08117 .018 081.0 اىزَْش االجزَبػٜ

 غيز دال 81888 11761 8109 .818 11190 1177 10101 اىزَْش ػيٜ اىََزينبد

 يز دالغ 81898 11788 81.0 1167 16196 0118 171.9 اىزَْش اىْفغٜ

 غيز دال 810.8 819.8 8110 .817 6111 .118 6100 اىزَْش اىجْغٜ

 غيز دال .8100 11190 8118 8180 7101 11.1 71.9 اىزَْش اإلىنزشّٜٗ

 غيز دال 818.8 .1198 017 7171 97180 .1.10 99170 اجَبىٜ اعزجٞبُ اىزَْش
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( داللة الفروق بين متوسط درجات طالب الجامعة عينة البحث في استبيان تقدير الذات 26جدول )
 لثامنة تبعًا عمل األمبأبعاده ا

عدـ وجود  روؽ دالة إ صاسيًا بيف رباا السر ( ما يمى:  26ح من جدول )يتض
العامبا ورباا السر الير العامبا  د كؿ مف م ور التنمر الم ظيب التنمر 

الجسميب التنمر ا جتماعيب التنمر عمي الممتمكااب التنمر الن سيب التنمر الجنسيب 
ب 83.ا0-يمة )ا( عمد التوالد)التنمر اإللكترونيب والتنمر ككؿ  ي  بمغا ق

( 504ا.-ب 3.6ا0ب 336ا.ب300ا.-ب0.7ا0-ب 656ا.-ب 533ا.ب 3.5ا.
 و د قيـ الير دالة إ صاسيًاا

( داللة الفروق بين متوسط درجات طالب الجامعة عينة البحث في استبيان دافعية 27جدول )
 اإلنجاز األكاديمي بجوانبو الخمسة تبعًا عمل األم

عدـ وجود  روؽ دالة إ صاسيًا بيف رباا السر ( ما يمى: 27يتضح من جدول )
العامبا ورباا السر الير العامبا  د كؿ مف جانة الشعور بالمسسولية 

التخطيط لممستقبؿب  الت صيميةب السعي ن و الت وؽب السعي ن و المثابرةب أ مية الزمفب
ب 583ا0ب 496ا.-دا عية ا نجاز اإلكاديمي  ي  بمغا قيمة )ا( عمد التوالد)

 ( و د قيـ الير دالة إ صاسيًاا84.ا0ب 599ا0ب 457ا0ب 4.9ا.
 
 

 اىجٞبُ             

 

 األثؼبد

اىفشٗق ثِٞ  621ال رؼَو ُ=  14رؼَو ُ= 

 اىَز٘عطبد

 

 قَٞخ د

 

اىَز٘عط  ٍغز٘ٙ اىذالىخ

 اىحغبثٜ

االّحشاف  

 اىَؼٞبسٛ

اىَز٘عط 

 اىحغبثٜ

االّحشاف 

 اىَؼٞبسٛ

 غيز دال 81088 11880- 8109- 01.7 00167 01.7 00108 اىزقجو

 غيز دال 81760 81080 .811 0116 0.108 0168 0.1.0 فبءحاىن

 غيز دال 81816 81000 811 .018 011.8 01.8 01168 اىجغَٜ اىَظٖش

 غيز دال 81.00 81606- 8119- 0118 19108 0181 19181 اى٘ظٞفخ اىجغَٞخ

 غيز دال 81069 11187- 81.0- 0171 .0010 0108 01180 رقجو اىزاد اىخيقٞخ

 غيز دال 817.6 81011- 811- 0108 .1911 1179 .1918 اىزأثٞش

 غيز دال 81707 81006 8110 0170 .0017 01.9 00188 ٍحجخ اٟخشِٝ

 غيز دال 81190 11086 ..81 01.6 191.0 0100 19198 ظجط اىزاد

اجَبىٜ اعزجٞبُ رقذٝش 

 اىزاد منو

 غيز دال  81801 .8101- .81- 1.108 ..1711 9188 .17111

 اىجٞبُ   

 

 ٘اّتاىج

اىفشٗق ثِٞ  621ال رؼَو ُ=  14رؼَو ُ= 

 اىَز٘عطبد

 

 قَٞخ د

 

اىَز٘عط  ٍغز٘ٙ اىذالىخ

 اىحغبثٜ

االّحشاف  

 اىَؼٞبسٛ

اىَز٘عط 

 اىحغبثٜ

االّحشاف 

 اىَؼٞبسٛ

 غيز دال 81608 81.96- 8117- 01.6 18108 1199 18110 اىشؼ٘س ثبىَغئ٘ىٞخ اىزحصٞيٞخ

 غيز دال 81081 11080 .81 0109 18110 0180 181.0 اىغؼٜ ّح٘ اىزف٘ق

 غيز دال 81680 81.89 .811 01.9 17180 1198 17197 اىغؼٜ ّح٘ اىَثبثشح

 غيز دال 811.6 7..11 ..81 0108 18188 0181 .1110 إَٔٞخ اىضٍِ

 غيز دال 81111 11.99 ..81 01.0 16108 0109 .1618 اىزخطٞط ىيَغزقجو

 غيز دال 81088 .1188 1107 9107 81106 ..71 80170 ص اإلمبدَٜٝاجَبىٜ اعزجٞبُ دافؼٞخ االّجب
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 ممخص نتائج الفرض الثالث:
عدـ وجود  روؽ دالة إ صاسيًا بيف رباا السر العامبا ورباا السر الير  -

 اف التنمر ا ي استبي العامبا
عدـ وجود  روؽ دالة إ صاسيًا بيف رباا السر العامبا ورباا السر الير  -

 ااستبياف تقدير الذاا العامبا  د
عدـ وجود  روؽ دالة إ صاسيًا بيف رباا السر العامبا ورباا السر الير  -

 دا عية ا نجاز اإلكاديمي ا استبياف  العامبا  د
 ثالث .وبذلك تحقق صحة الفرض ال

 

 النتائج في ضوء الفرض الرابع:
ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين عمي أنو "  الرابعينص الفرض        

المشاركات وغير المشاركات في مصروف البيت في كل من متوسطات درجات األميات 
التنمر بمحاوره السبعة، وتقدير الذات بأبعاده الثامنة، ودافعية اإلنجاز األكاديمي بجوانبو 

 الخمسة " .
ولمت قؽ مف ص ة  ذا ال رض إ صاسيًا تـ إيجاد قيمة )ا( بيف متوسط درجاا        

دير الذاا بأبعادب ودا عية اإلنجاز الكاديمي  ي التنمر بم اورب وتقطبة الجامعة 
 (ا .3( ب )  58لطبة الجامعة ويو   ذلؾ الجداوؿ مف ) 

 

( داللة الفروق بين متوسط درجات طالب الجامعة عينة البحث في استبيان التنمر 28جدول )
 بمحاوره السبعة تبعًا مشاركة األم بجزء من الدخل

 
 

 اىجٞبُ             

 

 اىَحبٗس

اىفشٗق ثِٞ  623ال رشبسك ُ=  16بسك ُ= رش

 اىَز٘عطبد

 

 قَٞخ د

 

اىَز٘عط  ٍغز٘ٙ اىذالىخ

 اىحغبثٜ

االّحشاف  

 اىَؼٞبسٛ

اىَز٘عط 

 اىحغبثٜ

االّحشاف 

 اىَؼٞبسٛ

 غيز دال 810.9 11100 81.8 0179 .0818 0116 01100 اىزَْش اىيفظٜ

 .818دال عىذ  81810 01.87 81.9 1100 10176 .010 .1.10 اىزَْش اىجغَٜ

 غيز دال .81.1 81816 810 0100 08119 0191 081.9 اىزَْش االجزَبػٜ

 غيز دال 81180 11608 8108 .818 11190 1180 10101 اىزَْش ػيٜ اىََزينبد

 غيز دال 81176 110.8 ..81 .117 16199 0117 171.0 اىزَْش اىْفغٜ

 غيز دال ...81 817.9 8189 .817 6110 1186 6101 اىزَْش اىجْغٜ

 غيز دال 81.68 817.8 8111 8180 7100 ..11 ..71 اىزَْش اإلىنزشّٜٗ

 غيز دال 81118 11.78 0108 7188 97119 1.1.0 991.7 اجَبىٜ اعزجٞبُ اىزَْش
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 ( ما يمى:28يتضح من جدول )
رباا السر التد تشارؾ ورباا السر التي   عدـ وجود  روؽ دالة إ صاسيًا بيف  -
 د كؿ مف م ور التنمر الم ظيب التنمر ا جتماعيب التنمر عمي الممتمكااب ارؾ تش

التنمر الن سيب التنمر الجنسيب التنمر اإللكترونيب والتنمر ككؿ  ي  بمغا قيمة )ا( 
( و د .57ا0ب .74ا.ب 749ا.ب 358ا0ب 638ا0ب806ا.ب 035ا0عمد التوالد)

 قيـ الير دالة إ صاسيًاا
ا رباا السر التي تشارؾ بجزد مف الدخؿ عف رباا السر التي يزيد متوسط درجا -

و ي  5.7ا5 ي م ور التنمر الجسمي  ي  كانا قيمة ا 59ا.  تشارؾ بمقدار 
ب و ذا يعني وجود  روؽ ذاا د لة 5.ا.قيمة دالة إ صاسيا عند مستوى د لة 

ف رباا إ صاسيا بيف متوسط درجاا رباا السر التي تشارؾ بجزد مف الدخؿ ع
لصال  التي  5.ا.السر التي   تشارؾ  ي م ور التنمر الجسمي عند مستوى د لة 

 تشارؾ بجزد مف الدخؿا 
( داللة الفروق بين متوسط درجات طالب الجامعة عينة البحث في استبيان تقدير الذات 29جدول )

 بأبعاده الثامنة تبعًا مشاركة األم بجزء من الدخل

رباا السر التد ـ وجود  روؽ دالة إ صاسيًا بيف عد( ما يمى:  29يتضح من جدول )
ب الجسمي المظهر د كؿ مف بعد التقبؿب الك ادةب تشارؾ ورباا السر التي   تشارؾ 

الوظي ة الجسميةب تقبؿ الذاا الخمقيةب التأثيرب م بة اآلخريفب  بط الذااب وتقدير 
-ب 753ا. ب576ا.ب 655ا.-الذاا ككؿ  ي  بمغا قيمة )ا( عمد التوالد) 

( و د قيـ الير دالة  50.ا.-ب .53ا0ب 395ا.ب 669ا.-ب 035ا0-ب 874ا.
 إ صاسيًاا

 اىجٞبُ                      

 

 األثؼبد

اىفشٗق ثِٞ  623ال رشبسك ُ=  16رشبسك ُ= 

 اىَز٘عطبد

 

 قَٞخ د

 

اىَز٘عط  ٍغز٘ٙ اىذالىخ

 اىحغبثٜ

االّحشاف  

 اىَؼٞبسٛ

اىَز٘عط 

 اىحغبثٜ

االّحشاف 

 اىَؼٞبسٛ

 غيز دال .81.1 816.0- 8100- 01.7 00160 01.8 001.8 اىزقجو

 غيز دال .81.6 81.76 .810 0110 0.100 0168 0.1.7 اىنفبءح

 غيز دال 81.78 81700 810 .018 011.1 01.0 01181 اىجغَٜ اىَظٖش

 غيز دال 81080 .8187- 8107- 0118 19100 0181 .1819 اى٘ظٞفخ اىجغَٞخ

 غيز دال 810.7 .1110- 81.6- 0171 .0010 0107 01178 رقجو اىزاد اىخيقٞخ

 غيز دال .81.8 81669- 8100- .010 19118 1180 18196 اىزأثٞش

 غيز دال 81690 .8109 .811 0170 .0017 0160 00198 ٍحجخ اٟخشِٝ

 غيز دال 81107 11.08 81.0 01.8 191.1 0100 .0818 ظجط اىزاد

 غيز دال .8198 81801- .818- .1.10 171109 9178 .17110 اجَبىٜ اعزجٞبُ رقذٝش اىزاد منو



 

947 

2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

( داللة الفروق بين متوسط درجات طالب الجامعة عينة البحث في استبيان دافعية 30جدول )
 اإلنجاز األكاديمي بجوانبو الخمسة تبعًا مشاركة األم بجزء من الدخل

 ( ما يمى:30يتضح من جدول )
عدـ وجود  روؽ دالة إ صاسيًا بيف رباا السر التد تشارؾ ورباا السر التي    -

تشارؾ  د كؿ مف جانة الشعور بالمسسولية الت صيميةب السعي ن و المثابرةب التخطيط 
-ستقبؿب ودا عية اإلنجاز الكاديمي ككؿ  ي  بمغا قيمة )ا( عمد التوالد)لمم

 ( و د قيـ الير دالة إ صاسيًاا495ا0ب 755ا0ب 554ا.ب 365ا.
يزيد متوسط درجاا رباا السر التي تشارؾ بجزد مف الدخؿ عف رباا السر التي  -

ية الزمف  ي  (  ي جانة السعي ن و الت وؽب أ م 60ا.ب 64ا.  تشارؾ بمقدار) 
ب 5.ا.( و ي قيمة دالة إ صاسيا عند مستوى د لة 978ا0ب ...ا5كانا قيمة ا )

و ذا يعني وجود  روؽ ذاا د لة إ صاسيا بيف متوسط درجاا رباا السر التي 
تشارؾ بجزد مف الدخؿ عف رباا السر التي   تشارؾ  ي م ور التنمر الجسمي عند 

 تشارؾ بجزد مف الدخؿالصال  التي  5.ا.مستوى د لة 
 

 ممخص نتائج الفرض الرابع:
رباا السر التد تشارؾ ورباا السر التي   عدـ وجود  روؽ دالة إ صاسيًا بيف  -

  د استبياف التنمر اتشارؾ 
رباا السر التد تشارؾ ورباا السر التي   عدـ وجود  روؽ دالة إ صاسيًا بيف  -

  د استبياف تقدير الذاا اتشارؾ 
عدـ وجود  روؽ دالة إ صاسيًا بيف رباا السر التد تشارؾ ورباا السر التي    -

 وبذلك تحقق صحة الفرض الرابع .تشارؾ  د استبياف دا عية اإلنجاز الكاديمي ا 

 اىجٞبُ                     

 

 اىج٘اّت

اىفشٗق ثِٞ  623ال رؼَو ُ=  16رؼَو ُ= 

 اىَز٘عطبد

 

 قَٞخ د

 

اىَز٘عط  ٍغز٘ٙ اىذالىخ

 اىحغبثٜ

االّحشاف  

 اىَؼٞبسٛ

اىَز٘عط 

 اىحغبثٜ

االّحشاف 

 اىَؼٞبسٛ

 غيز دال .8171 .8106- 8110- 01.6 18109 0181 18116 اىشؼ٘س ثبىَغئ٘ىٞخ اىزحصٞيٞخ

 .818دال عىذ  81.7 01888 .816 0108 18188 .119 18170 اىغؼٜ ّح٘ اىزف٘ق

 غيز دال 81681 .81.0 8119 01.9 17181 1196 18188 اىغؼٜ ّح٘ اىَثبثشح

 .818دال عىذ  818.9 11978 8161 0116 .1817 .018 .1110 إَٔٞخ اىضٍِ

 غيز دال 81881 ..117 8161 01.1 16109 01.0 16198 اىزخطٞط ىيَغزقجو

دافؼٞخ االّجبص  اجَبىٜ اعزجٞبُ

 اإلمبدَٜٝ

 غيز دال 81107 11.90 1190 9100 81100 71.0 .8011
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 النتائج في ضوء الفرض الخامس :
ال يوجد تباين دال إحصائيًا بين عينة ينص الفرض الخامس عمي أنو "         

في كل من التنمر بمحاوره ) المفظي، الجسمي، االجتماعي، التنمر عمي  راسة الد
الممتمكات، التنمر النفسي، التنمر الجنسي، التنمر اإللكتروني (، وتقدير الذات 
بأبعاده ) التقبل، الكفاءة، المظير الجسمي، الوظيفة الجسمية، تقبل الذات الخمقية، 

(، ودافعية االنجاز األكاديمى بجوانبو )الشعور  التأثير، محبة اآلخرين، ضبط الذات
بالمسئولية التحصيمية، السعي نحو التفوق، السعي نحو المثابرة، أىمية الزمن، 

 التخطيط لممستقبل ( " .
ولمت قؽ مف ص ة ال رض إ صاسيًا تـ استخداـ أسموة ت ميؿ التبايف  ي اتجاب      
طبة الجامعة بم اورب السبعة واستبياف  ي استبياف التنمر كما يدركا  ANOVAوا د 

تقدير الذاا بأبعادب الثامنة واستبياف دا عية اإلنجاز الكاديمي بجوانبا الخمسة وتـ 
لمعر ة د لة ال روؽ بيف المتوسطاا ال سابية لدرجاا طبة  Tukeyتطبيؽ اختبار 

 ( تو   ذلؾ:67( الي رقـ )30الجامعة عينة الدراسة والجداوؿ مف رقـ )
 
 

أواًل: " ال يوجد تباين دال إحصائيًا بين عينة الدراسة في التنمر كما يدركو طالب 
لكل من ) طبيعة السكن، عدد المرات التي تعرض ليا الجامعة بمحاوره السبعة تبعًا 

مستوي التعميمي لمتنمر، مينة األب، الفرقة الدراسية، نوع المصروف، حجم األسرة، ال
 ." ل الشيري (لألب/ األم، فئات الدخ
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

( تحليل التباين في اتجاه واحد الستبيان التنمر لطالب الجامعة عينة البحث بمحاوره السبعة تبعا لطبيعة 11جدول )
 542السكن ن=

 طجٞؼخ اىغنِ                     

 ٍحبٗس

 االعزجٞبُ

 ٍجَ٘ع اىَشثؼبد ٍصبدس اىزجبِٝ
دسجبد 

 اىحشٝخ

ٍز٘عط 

 اىَشثؼبد
 ىخاىذال قَٞخ ف

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد انتىمز انهفظي

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

0.1160 

19961.76 

08011709 

0 

0.0 

0.. 

171.81 

810.8 

 )غيز دال(001,8 01101

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد انتىمز انجسمي

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

171076 

60.1891 

6.01067 

0 

0.0 

0.. 

81608 

0160. 

 (.818)دانت عىذ 809,8 01090

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد جتمبعيانتىمز اال

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

71060 

1.8.18.8 

1.101008 

0 

0.0 

0.. 

01681 

61018 

 )غيز دال(8,... 90,8.

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد انتىمز عهي انممتهكبث

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

81..1 

0.61... 

0.61996 

0 

0.0 

0.. 

81001 

11.00 

 )غيز دال(8,.87 8,..1

 ػبدثِٞ اىَجَ٘ انتىمز انىفسي

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

1019.1 

11801880 

1196180. 

0 

0.0 

0.. 

61.71 

.1889 

 )غيز دال( 81068 .1100

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد انتىمز انجىسي

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

11000 

1701879 

1701.10 

0 

0.0 

0.. 

81667 

81711 

 )غيز دال( 81090 81907

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد انتىمز اإلنكتزووي

 دداخو اىَجَ٘ػب

 اىنيٜ

1190. 

07.17.6 

0761669 

0 

0.0 

0.. 

81960 

1110. 

 )غيز دال( 81.08 818.7

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اجمبني استبيبن انتىمز

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

0081780 

0.0681801 

0..891.0. 

0 

0.0 

0.. 

16810.0 

188108. 

 

 )غيز دال( .8108 11.99

بين متوسطات درجات طالب الجامعة عينة الدراسة في استبيان  للتعرف على داللة الفروق Tukey( اختبار 15جدول )
 تبعا لطبيعة السكنالتنمر بمحاوره السبعة 

 اىزَْش اىجغَٜ اىؼذد اىجٞبُ

 80..101 .0 إٝجبس ٍؤقذ

 101.789 7. دائٌ  

 1.11807 .16 رَيٞل

 ( ما يمي:32(، )31يتضح من جدولي )
جامعة عينة الدراسة  ي م ور التنمر عدـ وجود تبايف داؿ إ صاسيا بيف طبة ال -

الم ظيب التنمر ا جتماعيب التنمر عمي الممتمكااب التنمر الن سيب التنمر الجنسيب 
التنمر اإللكترونيب واستبياف التنمر ككؿ تبعا لطبيعة السكف  ي  بمغا قيـ ؼ 

عمد التوالي و ي قيـ 599ا0ب 847ا.ب 937ا.ب 354ا0ب 054ا.ب 595ا.ب 030ا5
 الة ا صاسيااالير د

تبعًا لطبيعة  م ور التنمر الجسميوجود تبايف داؿ ا صاسيًا بيف طبة الجامعة عينة الدراسة  ي  -
ب ولمتعرؼ عمد 0.5.و ي قيمة دالة ا صاسيًا عند مستوى د لة  595ا3السكن ي  بمغا قيمة ؼ 
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اا درجاا طبة لمعر ة د لا ال روؽ بيف متوسط Tukeyمستوى د  ا ال روؽ تـ تطبيؽ اختبار
( إلد 4583ا03تبعًا لطبيعة السكف  ي  وجد أنها تتدرج مف ) م ور التنمر الجسميالجامعة  ي 

 ( وذلؾ لصال  السكف التمميؾ ا0.37ا04)
( تحليل التباين في اتجاه واحد الستبيان التنمر لطالب الجامعة عينة البحث بمحاوره السبعة تبعا لعدد 11جدول )

 542فيها للتنمر    ن= المرات التي تعرض
ػذد ٍشاد اىزٚ رؼشض فٖٞب 

 ىيزَْش

 ٍحبٗس

 االعزجٞبُ

 ٍجَ٘ع اىَشثؼبد ٍصبدس اىزجبِٝ
دسجبد 

 اىحشٝخ
 اىذالىخ قَٞخ ف ٍز٘عط اىَشثؼبد

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزَْش اىيفظٜ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

.1671 

08061868 

08011709 

0 

0.1 

0.. 

11898 

81.87 

 ()غيز دال879,8 .8100

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزَْش اىجغَٜ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

111897 

6.11078 

6.01067 

0 

0.1 

0.. 

01699 

01661 

 )غيز دال(810.6 11098

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزَْش االجزَبػٜ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

.1089 

1.861800 

1.101008 

0 

0.1 

0.. 

11796 

610.0 

 )غيز دال(8,.80 81087

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد نبداىزَْش ػيٜ اىََزي

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

.1800 

0.0197. 

0.61996 

0 

0.1 

0.. 

110.1 

11.00 

 )غيز دال(81.01 819.0

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزَْش اىْفغٜ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

10187. 

118019.1 

1196180. 

0 

0.1 

0.. 

.10.8 

.1989 

 )غيزدال( 8..81 81888

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزَْش اىجْغٜ

 اىَجَ٘ػبدداخو 

 اىنيٜ

01801 

1711090 

1701.10 

0 

0.1 

0.. 

8167. 

81711 

 )غيز دال( 81.19 819.7

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزَْش اإلىنزشّٜٗ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

010.0 

0701017 

0761669 

0 

0.1 

0.. 

11117 

1110. 

 )غيز دال( 81.88 .8198

اجمالي استبيان 
 التنمر

بين 
 المجموعات

داخل 
 المجموعات

 كميال

 559ا530
 6..ا54358
 535ا54589

3 
540 
544 

 076ا77
 70.ا0.0

)الير  505ا. 764ا.
 داؿ(

عدـ وجود تبايف داؿ إ صاسيا بيف طبة الجامعة  (:33يتضح من جدول )        
ب التنمر الجسمي ب التنمر اإلجتماعي ب التنمر الم ظيعينة الدراسة  ي م ور كؿ مف 
الن سيب التنمر الجنسيب التنمر اإللكترونيب التنمر ككؿ  التنمر عمي الممتمكااب التنمر

ب .39ا0ب 555ا.تبعا عدد المراا التي تعرض لها لمتنمر  ي  بمغا قيـ ؼ 
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عمد التوالي و ي قيـ الير 764ا.ب 985ا.ب 947ا.ب 888ا.ب 945ا.ب 587ا.
 دالة ا صاسياا

تنمر لطالب الجامعة عينة البحث بمحاوره السبعة تبعال مهنة ( تحليل التباين في اتجاه واحد الستبيان ال14جدول )
 542األب ن=

 ٍْٖخ األة              

 ٍحبٗس

 االعزجٞبُ

 دسجبد اىحشٝخ ٍجَ٘ع اىَشثؼبد ٍصبدس اىزجبِٝ
ٍز٘عط 

 اىَشثؼبد
 اىذالىخ قَٞخ ف

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد انتىمز انهفظي

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

081801 

08181987 

08011709 

. 

009 

0.. 

.1166 

81.1. 

 )غيز دال(788,8 .81.9

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد انتىمز انجسمي

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

01.00 

6.8190. 

6.01067 

. 

009 

0.. 

1687 

0171. 

 )غيز دال(81908 810.0

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد انتىمز االجتمبعي

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

171817 

1.9.1.80 

1.101008 

. 

009 

0.. 

01.60 

610.0 

 )غيز دال(700,8 81.78

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد انتىمز عهي انممتهكبث

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

81979 

0081817 

0.61996 

. 

009 

0.. 

11796 

11.1. 

 )غيز دال(81078 11078

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد انتىمز انىفسي

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

111919 

118.1186 

1196180. 

. 

009 

0.. 

0108. 

.19.. 

 ال()غيزد 81798 81.81

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد انتىمز انجىسي

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

.17.8 

16816.. 

1701.10 

. 

009 

0.. 

819.0 

81786 

 )غيز دال( ..810 110.8

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد انتىمز اإلنكتزووي

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

61980 

0691768 

0761669 

. 

009 

0.. 

11088 

11109 

 )غيز دال( 81099 11000

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد انتىمزاجمبني استبيبن 

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

0.11906 

0.0.71.98 

0..891.0. 

. 

009 

0.. 

.81087 

1811870 

 )غيز دال( .8179 .81.7

عدـ وجود تبايف داؿ إ صاسيا بيف طبة الجامعة  (:34يتضح من جدول )         
إلجتماعي ب ب التنمر الجسمي ب التنمر االتنمر الم ظيعينة الدراسة  ي م ور كؿ مف 

التنمر عمي الممتمكااب التنمر الن سيب التنمر الجنسيب التنمر اإللكترونيبالتنمر ككؿ 
ب 480ا.ب .57ا0ب .57ا.ب 553ا.ب 495ا.تبعا لمهنة الة  ي  بمغا قيـ ؼ 

 عمد التوالي و ي قيـ الير دالة ا صاسياا475ا.ب 553ا0ب 348ا0
 
 
 
 
 
 
 



 

952 

2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

اه واحد الستبيان التنمر لطالب الجامعة عينة البحث بمحاوره السبعة تبعا الفرقة ( تحليل التباين في اتج12جدول )
 542الدراسية ن=

 اىفشقخ اىذساعٞخ                

 ٍحبٗس

 االعزجٞبُ

 ٍجَ٘ع اىَشثؼبد ٍصبدس اىزجبِٝ
دسجبد 

 اىحشٝخ
 اىذالىخ قَٞخ ف ٍز٘عط اىَشثؼبد

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزَْش اىيفظٜ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 ىنيٜا

071801 

19901918 

08011709 

0 

0.1 

0.. 

101687 

8107. 

 )غيزدال(81089 .11.0

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزَْش اىجغَٜ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

061..1 

60.1917 

6.01067 

0 

0.1 

0.. 

8171. 

01.98 

 (.818)دال عىذ 81808 010.0

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزَْش االجزَبػٜ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

08170. 

1.801.86 

1.101008 

0 

0.1 

0.. 

91.78 

611.6 

 )غيز دال(081,8 6..11

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزَْش ػيٜ اىََزينبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

.11.8 

0.118.6 

0.61996 

0 

0.1 

0.. 

11717 

11.18 

 )غيز دال(81087 11018

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزَْش اىْفغٜ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

0.1661 

11611060 

1196180. 

0 

0.1 

0.. 

111... 

.1819 

 )غيزدال( 81869 01098

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزَْش اىجْغٜ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

11866 

1711..6 

1701.10 

0 

0.1 

0.. 

81600 

81710 

 )غيزدال( ...81 .8187

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزَْش اإلىنزشّٜٗ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

01.68 

0701181 

0761669 

0 

0.1 

0.. 

11189 

11100 

 )غيز دال( 81071 118.8

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اجَبىٜ اعزجٞبُ اىزَْش

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

6801.19 

009861116 

0..891.0. 

0 

0.1 

0.. 

0071886 

991196 

 )غيز دال( 81878 01097

ان على داللة الفروق بين متوسطات درجات طالب الجامعة عينة الدراسة في استبي للتعرفTukey ( اختبار 13جدول )
 التنمر بمحاوره السابعة تبعا الفرقة الدراسية

 اىزَْش اىجْغٜ اىؼذد اىجٞبُ

 101.170 8. األٗىٜ

 1017.88 68 اىثبّٞخ

 1.18.09 78 اىثبىثخ

 98..1.1 9. اىشاثؼخ

 ( ما يمي:36(، )35يتضح من جدولي )
مر عدـ وجود تبايف داؿ إ صاسيا بيف طبة الجامعة عينة الدراسة  ي م ور التن -

الم ظيب التنمر ا جتماعيب التنمر عمي الممتمكااب التنمر الن سيب التنمر الجنسيب 
التنمر اإللكترونيب واستبياف التنمر ككؿ تبعا لم رقة الدراسية  ي  بمغا قيـ ؼ 

عمد التوالي و ي قيـ  597ا5ب  .5.ا0ب 874ا.ب 398ا5ب .50ا0ب 556ا0ب 554ا0
 الير دالة ا صاسياا

تبعًا لم رقة  م ور التنمر الجسميؿ ا صاسيًا بيف طبة الجامعة عينة الدراسة  ي وجود تبايف دا -
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ب ولمتعرؼ 0.5.و ي قيمة دالة ا صاسيًا عند مستوى د لة  536ا5الدراسية  ي  بمغا قيمة ؼ 
لمعر ة د لا ال روؽ بيف متوسطاا درجاا  Tukeyعمد مستوى د  ا ال روؽ تـ تطبيؽ اختبار

تبعًا لم رقة الدراسية  ي  وجد أنها تتدرج مف  م ور التنمر الجسمي ي طبة الجامعة 
 ( وذلؾ لصال  ال رقة الرابعة ا.449ا04( إلد )5075ا03)

( تحليل التباين في اتجاه واحد الستبيان التنمر لطالب الجامعة عينة البحث بمحاوره السبعة تبعا نوع 14جدول )
 542المصروف      ن=

 ّ٘ع اىَصشٗف                      

 ٍحبٗس

 االعزجٞبُ

 ٍجَ٘ع اىَشثؼبد ٍصبدس اىزجبِٝ
دسجبد 

 اىحشٝخ

ٍز٘عط 

 اىَشثؼبد
 اىذالىخ قَٞخ ف

 

 اىزَْش اىيفظٜ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

.81.09 

19811088 

08011709 

0 

0.0 

0.. 

0.1069 

81187 

 (.818)دال عىذ 8.7,8 01887

 

 اىزَْش اىجغَٜ

 ٘ػبدثِٞ اىَجَ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

61091 

6..1977 

6.01067 

0 

0.0 

0.. 

0119. 

01669 

 )غيز دال(.8108 11197

 

 اىزَْش االجزَبػٜ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

06106. 

1.8.18.7 

1.101008 

0 

0.0 

0.. 

101180 

611.8 

 )غيز دال(119,8 011.7

 

 اىزَْش ػيٜ اىََزينبد

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 اىَجَ٘ػبدداخو 

 اىنيٜ

818.1 

0.611.. 

0.61996 

0 

0.0 

0.. 

81.08 

11.08 

 )غيز دال(817.6 .8109

 

 اىزَْش اىْفغٜ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

1810.0 

11771681 

1196180. 

0 

0.0 

0.. 

91170 

.1866 

 )غيزدال( ..811 .1188

 

 اىزَْش اىجْغٜ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

.1806 

1681.86 

1701.10 

0 

0.0 

0.. 

01.10 

81697 

 (.818)دال عىذ  81800 .01.6

 

 اىزَْش اإلىنزشّٜٗ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

6108. 

078108. 

0761669 

0 

0.0 

0.. 

011.0 

11117 

 )غيز دال( 81860 01810

 

 اجَبىٜ اعزجٞبُ اىزَْش

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

.9118.0 

009981.90 

0..891.0. 

0 

0.0 

0.. 

09.1.01 

991167 

 )غيز دال( 818.0 01988

على داللة الفروق بين متوسطات درجات طالب الجامعة عينة الدراسة في استبيان  للتعرفTukey ( اختبار 15جدول )
 التنمر بمحاوره السابعة تبعا نوع المصروف

 اىزَْش اىيفظٜ اىؼذد اىجٞبُ

ٍٜ٘ٝ 10. 0816168 

 .081788 1. ج٘ػٜإع

 0116080 79 شٖشٛ

على داللة الفروق بين متوسطات درجات طالب الجامعة عينة الدراسة في استبيان  للتعرفTukey ( اختبار 16جدول )
 التنمر بمحاوره السابعة تبعا نوع المصروف

 اىزَْش اىجْغٜ اىؼذد اىجٞبُ

ٍٜ٘ٝ 10. 618.68 

 618.88 1. إعج٘ػٜ

 ...610 79 شٖشٛ
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ( ما يمي:39(، )38(، )37تضح من جدولي )ي
عدـ وجود تبايف داؿ إ صاسيا بيف طبة الجامعة عينة الدراسة  ي م ور التنمر  -

الجسميب التنمر ا جتماعيب التنمر عمي الممتمكااب التنمر الن سي ب التنمر 
اإللكترونيب واستبياف التنمر ككؿ تبعا لنوع المصروؼ  ي  بمغا قيـ ؼ 

عمد التوالي و ي قيـ الير دالة .98ا5ب 805ا5ب 885ا0ب 594ا.ب 047ا5ب097ا0
 ا صاسياا

تبعًا لنوع التنمر الم ظيم ور وجود تبايف داؿ ا صاسيًا بيف طبة الجامعة عينة الدراسة  ي  -
ب ولمتعرؼ 0.5.و ي قيمة دالة ا صاسيًا عند مستوى د لة 87.ا3المصروؼ  ي  بمغا قيمة ؼ 

لمعر ة د لا ال روؽ بيف متوسطاا درجاا  Tukey روؽ تـ تطبيؽ اختبارعمد مستوى د  ا ال
تبعًا لنوع المصروؼ  ي  وجد أنها تتدرج مف الم ظيم ور التنمر طبة الجامعة  ي 

 ( وذلؾ لصال  المصروؼ الشهريا65.3ا50( إلد ).606ا.5)
تبعًا لنوع  تنمر الجنسيالم ور وجود تبايف داؿ ا صاسيًا بيف طبة الجامعة عينة الدراسة  ي  -

ب ولمتعرؼ 0.5.و ي قيمة دالة ا صاسيًا عند مستوى د لة 464ا3المصروؼ  ي  بمغا قيمة ؼ 
لمعر ة د لا ال روؽ بيف متوسطاا درجاا  Tukeyعمد مستوى د  ا ال روؽ تـ تطبيؽ اختبار

تدرج مف تبعًا لنوع المصروؼ  ي  وجد أنها ت الم ظيم ور التنمر طبة الجامعة  ي 
 ( وذلؾ لصال  المصروؼ الشهريا3544ا6( إلد )488.ا6)
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( تحميل التباين في اتجاه واحد الستبيان التنمر لطالب الجامعة عينة البحث بمحاوره 40جدول )
 245السبعة تبعا حجم األسرة    ن=

 حجٌ األعشح                  

 ٍحبٗس

 االعزجٞبُ

 اىذالىخ قَٞخ ف ٍز٘عط اىَشثؼبد اىحشٝخدسجبد  ٍجَ٘ع اىَشثؼبد ٍصبدس اىزجبِٝ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزَْش اىيفظٜ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

01166 

08091.70 

08011709 

0 

0.0 

0.. 

11880 

81087 

 )غيزدال( 81879 81109

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزَْش اىجغَٜ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

11880 

6.1106. 

6.01067 

0 

0.0 

0.. 

81.80 

01690 

 )غيز دال( 81808 81186

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزَْش االجزَبػٜ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

1917.. 

1.901.7. 

1.101008 

0 

0.0 

0.. 

91870 

61167 

 )غيز دال( 8,.08 11681

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزَْش ػيٜ اىََزينبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

8108. 

0.61780 

0.61996 

0 

0.0 

0.. 

81187 

11.00 

 ل()غيز دا 81908 .8187

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزَْش اىْفغٜ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

11800 

119.1080 

1196180. 

0 

0.0 

0.. 

81911 

.190. 

 )غيزدال( 81800 .8118

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزَْش اىجْغٜ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

818.0 

1701.69 

1701.10 

0 

0.0 

0.. 

81.01 

81710 

 )غيزدال( ...81 81.91

 ِ اىَجَ٘ػبدثٞ اىزَْش اإلىنزشّٜٗ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

01..0 

07.1007 

0761669 

0 

0.0 

0.. 

11001 

11100 

 )غيز دال( 810.0 11877

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اجَبىٜ اعزجٞبُ اىزَْش

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

101110 

0..771.00 

0..891.0. 

0 

0.0 

0.. 

618.6 

1811.68 

 )غيز دال( 819.0 81868

 ( ما يمي:40يتضح من جدول )
التنمر عدـ وجود تبايف داؿ إ صاسيا بيف طبة الجامعة عينة الدراسة  ي م ور 

التنمر الجسميب التنمر ا جتماعيب التنمر عمي الممتمكااب التنمر الن سي ب الم ظيب 
التنمر الجنسيب التنمر اإللكترونيب واستبياف التنمر ككؿ تبعا ل جـ السرة  ي  بمغا 

عمد  .6.ا.ب 77.ا0ب 590ا.ب 085ا.ب 75.ا.ب 6.0ا0ب 086ا.ب059ا.قيـ ؼ 
التوالي و ي قيـ الير دالة ا صاسياا اختم ا نتيجة  ذب الدراسة م  دراسة رصاص 

( إلي وجود  روؽ دالة ا صاسيا لصال  السرة الكبيرة ا وترج  البا ثة 95: .5.5)
وعية والتنشسة  ذب النتيجة إلي أف عدد أ راد السرة ليس  و السبة  ي التنمر بينما الت

السميمة  ي الساس  ي  دو  التنمر مف عدما ومراقبة السرة لتصر اا البنادب وبما 
أف البيسة السرية مف العوامؿ التي تسهـ  ي نشود سموؾ التنمرب  قد  اولا دراساا 
عديدة أف تكشؼ عف العبقاا السرية لمطمبة المتنمريف و  ايا ـا  أشارا إلي أف 

مريف ينتموف إلي أسر يسود ا الت كؾ السري وا ن صاؿ وال و وية الطمبة المتن
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والعبقاا السمبية م  الوالديفب ويعانوف مف ال رماف العاط يب ويتعر وف إلي العنؼ 
 ,Ahmed & Braithwaite )السريب ويأتوف مف أسر تمارس النمط الوالدي المتسمط 

2004: 35), ( Connolly & O,Moore,2003:269) ا 
( تحليل التباين في اتجاه واحد الستبيان التنمر لطالب الجامعة عينة البحث بمحاوره السبعة تبعا 41جدول )

 542المستوي التعليمي لألب    ن=
 ٍحبٗس    اىَغز٘ٛ اىزؼيَٜٞ   ىألة

 االعزجٞبُ         
 ٍجَ٘ع اىَشثؼبد ٍصبدس اىزجبِٝ

دسجبد 

 اىحشٝخ

ٍز٘عط 

 اىَشثؼبد
 اىذالىخ قَٞخ ف

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد ىزَْش اىيفظٜا

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

.0189. 

198718.. 

08011709 

7 

007 

0.. 

61071 

81088 

 )غيزدال(81600 817.8

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزَْش اىجغَٜ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

171780 

60.1.8. 

6.01067 

7 

007 

0.. 

01..8 

01678 

 )غيز دال(78,8. 819.9

 جَ٘ػبدثِٞ اىَ اىزَْش االجزَبػٜ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

.01066 

1.6819.. 

1.101008 

7 

007 

0.. 

61181 

61198 

 )غيز دال(8,.0. 81997

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزَْش ػيٜ اىََزينبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

01078 

0..1718 

0.61996 

7 

007 

0.. 

8100. 

11... 

 )غيز دال(81988 .8100

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزَْش اىْفغٜ

 َ٘ػبدداخو اىَج

 اىنيٜ

00177. 

117010.8 

1196180. 

7 

007 

0.. 

01096 

.19.6 

 )غيزدال( 81680 81687

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزَْش اىجْغٜ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

11078 

17011.0 

1701.10 

7 

007 

0.. 

81181 

81706 

 )غيزدال( 81970 810.8

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزَْش اإلىنزشّٜٗ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

01017 

07010.0 

0761669 

7 

007 

0.. 

81.7. 

111.0 

 )غيز دال( .8189 81.11

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اجَبىٜ اعزجٞبُ اىزَْش

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

000100. 

0.0671011 

0..891.0. 

7 

007 

0.. 

.618.6 

1801090 

 )غيز دال( 81878 8..81

 ( ما يمي:41يتضح من جدول )
التنمر لجامعة عينة الدراسة  ي م ور عدـ وجود تبايف داؿ إ صاسيا بيف طبة ا -

التنمر الجسميب التنمر ا جتماعيب التنمر عمي الممتمكااب التنمر الن سي ب الم ظيب 
التنمر الجنسيب التنمر اإللكترونيب واستبياف التنمر ككؿ تبعا لممستوي التعميمي لألة 

ب 400ا.ب .55ا.ب 687ا.ب 554ا.ب 997ا.ب 949ا.ب748ا. ي  بمغا قيـ ؼ 
 عمد التوالي و ي قيـ الير دالة ا صاسياا .45ا.
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( تحليل التباين في اتجاه واحد الستبيان التنمر لطالب الجامعة عينة البحث بمحاوره السبعة تبعا 45جدول )
 542المستوي التعليمي لألم    ن=

 ٍحبٗس         اىَغز٘ٛ اىزؼيَٜٞ   ىألً

 االعزجٞبُ                
 ٍجَ٘ع اىَشثؼبد ٍصبدس اىزجبِٝ

دسجبد 

 اىحشٝخ

ٍز٘عط 

 اىَشثؼبد
 اىذالىخ قَٞخ ف

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزَْش اىيفظٜ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

..1.76 

19761160 

08011709 

7 

007 

0.. 

71909 

81008 

 )غيزدال(81.67 819.0

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزَْش اىجغَٜ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

191800 

60010.. 

6.01067 

7 

007 

0.. 

01718 

01670 

 )غيز دال(08,8. 11817

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزَْش االجزَبػٜ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

081090 

1.701907 

1.101008 

7 

007 

0.. 

.1.78 

61019 

 )غيز دال(00,8. 81888

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزَْش ػيٜ اىََزينبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

11818 

0..1186 

0.61996 

7 

007 

0.. 

810.9 

11..6 

 )غيز دال(81998 81177

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزَْش اىْفغٜ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

081... 

11.71.78 

1196180. 

7 

007 

0.. 

.1.88 

.188. 

 )غيزدال( 810.6 11108

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزَْش اىجْغٜ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

61780 

1661609 

1701.10 

7 

007 

0.. 

81969 

81780 

 )غيزدال( .8101 11078

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزَْش اإلىنزشّٜٗ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

111000 

06.1.06 

0761669 

7 

007 

0.. 

1168. 

11108 

 )غيز دال( 81190 11.00

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اجَبىٜ اعزجٞبُ اىزَْش

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

.91119. 

0099810.8 

0..891.0. 

7 

007 

0.. 

8.1..6 

18110.9 

 )غيز دال( 81.68 .8180

 ( ما يمي:42ضح من جدول )يت
التنمر عدـ وجود تبايف داؿ إ صاسيا بيف طبة الجامعة عينة الدراسة  ي م ور  -

التنمر الجسميب التنمر ا جتماعيب التنمر عمي الممتمكااب التنمر الن سي ب الم ظيب 
التنمر الجنسيب التنمر اإللكترونيب واستبياف التنمر ككؿ تبعا لممستوي التعميمي لألـ 

ب 433ا0ب 378ا0ب 058ا0ب 077ا.ب .88ا.ب 07.ا0ب955ا. ي  بمغا قيـ ؼ 
عمد التوالي و ي قيـ الير دالة ا صاسيااواختم ا نتيجة  ذب الدراسة م  دراسة  834ا.
( والتي بينا وجود  روؽ دالة .9: .5.5( ودراسة رصاص )87: 5.09الكردي )

با ثة  ذب النتيجة إلي أف ا صاسيا لصال  المستوي التعميمي المنخ ضا وترج  ال
انخ اض المستوي التعميمي لألـ يتدني معا أسموة المعاممة السرية ويزداد العنؼ 
المنزلي ويتعرض المرا ؽ لشكاؿ مختم ة مف التنمر بصورة مباشرة أو الير مباشرة 

 داخؿ بيستا اإلجتماعية ا
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لطالب الجامعة عينة البحث بمحاوره السبعة تبعا فئات  ( تحليل التباين في اتجاه واحد الستبيان التنمر41جدول )
 542الدخل الشهري   ن=

 فئبد اىذخو اىشٖشٛ               

 ٍحبٗس

 االعزجٞبُ

 ٍجَ٘ع اىَشثؼبد ٍصبدس اىزجبِٝ
دسجبد 

 اىحشٝخ

ٍز٘عط 

 اىَشثؼبد
 اىذالىخ قَٞخ ف

 

 اىزَْش اىيفظٜ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

801761 

19.71978 

08011709 

8 

006 

0.. 

181.78 

810.. 

 )غيزدال(81061 11068

 

 اىزَْش اىجغَٜ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

0718.6 

61.1.10 

6.01067 

8 

006 

0.. 

.1700 

0168. 

 )غيز دال(8,.87 11817

 

 اىزَْش االجزَبػٜ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

.01168 

1..91868 

1.101008 

8 

006 

0.. 

616.. 

61180 

 )غيز دال(081,8 .1187

 

 اىزَْش ػيٜ اىََزينبد

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

1918.0 

00711.0 

0.61996 

8 

006 

0.. 

01.80 

11086 

 )غيز دال(81888 11798

 

 اىزَْش اىْفغٜ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

.81.88 

11.71.07 

1196180. 

8 

006 

0.. 

61870 

.1860 

 )غيزدال( 81071 110.9

 

 اىزَْش اىجْغٜ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

.10.1 

1681861 

1701.10 

8 

006 

0.. 

81669 

81710 

 )غيزدال( .81.8 81909

 

 اىزَْش اإلىنزشّٜٗ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

161806 

068160. 

0761669 

8 

006 

0.. 

0188. 

1118. 

 يز دال()غ .8187 .1181

 

 اجَبىٜ اعزجٞبُ اىزَْش

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

11701.70 

00.1.1960 

0..891.0. 

8 

006 

0.. 

1.61697 

991008 

 )غيز دال( 81166 11.78

عدـ وجود تبايف داؿ إ صاسيا بيف طبة الجامعة عينة  ( ما يمي:43يتضح من جدول )
يب التنمر ا جتماعيب التنمر عمي التنمر الجسمالتنمر الم ظيب الدراسة  ي م ور 

الممتمكااب التنمر الن سي ب التنمر الجنسيب التنمر اإللكترونيب واستبياف التنمر ككؿ 
ب .79ا0ب 75.ا0ب807ا0ب 568ا0تبعا  ساا الدخؿ الشهري  ي  بمغا قيـ ؼ 

 عمد التوالي و ي قيـ الير دالة ا صاسياا478ا0ب 805ا0ب 939ا.ب 549ا0ب 549ا0
 

" ال يوجد تباين دال إحصائيًا بين عينة الدراسة في تقدير الذات كما يدركو : ثانياً 
لكل من ) طبيعة السكن، عدد المرات التي طالب الجامعة بمحاوره السبعة تبعًا 

تعرض ليا لمتنمر، مينة األب ، الفرقة الدراسية، نوع المصروف، حجم األسرة، 
 الشيري ( " .مستوي التعميمي لألب/ األم، فئات الدخل ال
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بأبعاده الثامنة تبعا طالب الجامعة عينة البحث ( تحليل التباين في اتجاه واحد الستبيان تقدير الذات ل44جدول )
 542لطبيعة السكن      ن=

 طجٞؼخ اىغنِ                   

 أثؼبد

 االعزجٞبُ

 اىذالىخ قَٞخ ف ٍز٘عط اىَشثؼبد دسجبد اىحشٝخ ٍجَ٘ع اىَشثؼبد ٍصبدس اىزجبِٝ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزقجو

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

1.18.. 

1.791.06 

1.9.1069 

0 

0.0 

0.. 

71.00 

61110 

 )غيز دال(099,8 .1101

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىنفبءح

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

81888 

000.1878 

00.01878 

0 

0.0 

0.. 

.1.88 

91006 

 )غيز دال(600,8 81.76

 بدثِٞ اىَجَ٘ػ اىجغَٜ اىَظٖش

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

0.11.. 

08011819 

08.61160 

0 

0.0 

0.. 

101.70 

810.1 

 )غيز دال(8,.00 .11.8

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اى٘ظٞفخ اىجغَٞخ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

171880 

18961009 

11101.10 

0 

0.0 

0.. 

81..0 

.1.08 

 )غيز دال(8,..1 .1188

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد رقجو اىزاد اىخيقٞخ

 َ٘ػبدداخو اىَج

 اىنيٜ

061098 

0768188. 

079.108. 

0 

0.0 

0.. 

1011.9 

111.08 

 )غيز دال( 81018 111.8

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزأثٞش

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

6100. 

108.1.76 

10181888 

0 

0.0 

0.. 

01160 

.1977 

 )غيز دال( 81.01 .8160

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد ٍحجخ اٟخشِٝ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

.01.88 

1789198. 

1760108. 

0 

0.0 

0.. 

0610.8 

71866 

 (.818)دال عىذ  81806 .0171

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد ظجط اىزاد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

.18.0 

1.881.10 

1.101... 

0 

0.0 

0.. 

01800 

.1808 

 )غيزدال( 81787 810.7

اجَبىٜ اعزجٞبُ رقذٝش اىزاد 

 منو

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

818187. 

.1.0.186. 

.00..1109 

0 

0.0 

0.. 

.8.1807 

171101. 

 )غيز دال( 81896 01066

على داللة الفروق بين متوسطات درجات طالب الجامعة عينة الدراسة في استبيان  للتعرفTukey ( اختبار 42جدول )
 تقدير الذات بمحاوره الثامنة تبعا لطبيعة السكن

 ٍحجخ اٟخشِٝ اىؼذد اىجٞبُ

 0.11667 .0 إٝجبس ٍؤقذ

 001.707 7. دائٌ  

 0017810 .16 رَيٞل

 ( ما يمي:45(، )44يتضح من جدولي )
عدـ وجود تبايف داؿ إ صاسيا بيف طبة الجامعة عينة الدراسة  ي بعد التقبؿب  -

الك ادةب المظهر الجسميب الوظي ة الجسميةب تقبؿ الذاا الخمقيةب التأثيرب  بط الذااب 
بعا لطبيعة السكف  ي  بمغا قيـ ؼ واستبياف تقدير الذاا ككؿ ت

عمد التوالي 366ا5ب 347ا.ب 635ا.ب .05ا0ب 885ا0ب 5.5ا0ب476ا.ب504ا0
 و ي قيـ الير دالة ا صاسياا

تبعًا لطبيعة  بعد م بة اآلخريفوجود تبايف داؿ ا صاسيًا بيف طبة الجامعة عينة الدراسة  ي   -
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ب ولمتعرؼ 0.5.صاسيًا عند مستوى د لة و ي قيمة دالة ا  704ا3  السكف  ي  بمغا قيمة ؼ 
لمعر ة د لا ال روؽ بيف متوسطاا درجاا  Tukeyعمد مستوى د  ا ال روؽ تـ تطبيؽ اختبار 

تبعًا لطبيعة السكف  ي  وجد أنها تتدرج مف  م ور التنمر الجسميطبة الجامعة  ي 
 ( وذلؾ لصال  السكف إيجار مؤقاا0667ا54( إلد )4737ا55)

طالب الجامعة عينة البحث ( تحميل التباين في اتجاه واحد الستبيان تقدير الذات ل46جدول )
 245بأبعاده الثامنة تبعا لعدد المرات التي تعرض فييا لمتنمر      ن=

ػذد اىَشاد اىزٚ رؼشض فٖٞب 

 ىيزَْش

 أثؼبد

 االعزجٞبُ

 ٍجَ٘ع اىَشثؼبد ٍصبدس اىزجبِٝ
دسجبد 

 اىحشٝخ

ٍز٘عط 

 اىَشثؼبد
 اىذالىخ قَٞخ ف

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزقجو

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

0816.1 

1.701609 

1.9.1069 

0 

0.1 

0.. 

61888 

6111. 

 )غيز دال(009,8 .1110

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىنفبءح

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

16167. 

0007108. 

00.01878 

0 

0.1 

0.. 

.1..8 

910.0 

 )غيز دال(8,.61 81681

 ٘ػبدثِٞ اىَجَ اىجغَٜ اىَظٖش

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

691..7 

19761616 

08.61160 

0 

0.1 

0.. 

001180 

81080 

 (.818)دال عىذ 809,8 01807

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اى٘ظٞفخ اىجغَٞخ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

1.118. 

18981008 

11101.10 

0 

0.1 

0.. 

.1861 

.1..7 

 )غيز دال(8,..0 11111

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد رقجو اىزاد اىخيقٞخ

 خو اىَجَ٘ػبددا

 اىنيٜ

11786 

07901678 

079.108. 

0 

0.1 

0.. 

81.69 

111.88 

 )غيز دال(81986 818.9

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزأثٞش

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

0.1818 

118.1980 

10181888 

0 

0.1 

0.. 

81070 

.1901 

 )غيز دال( 81170 11681

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد ٍحجخ اٟخشِٝ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

0.1811 

17061.70 

1760108. 

0 

0.1 

0.. 

8168. 

71086 

 )غيز دال( 81010 .1119

 ثْٞبىَجَ٘ػبد ظجط اىزاد

 داخالىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

181670 

10901880 

1.101... 

0 

0.1 

0.. 

6100. 

.178. 

 )غيزدال( 81068 11876

اجَبىٜ اعزجٞبُ رقذٝش اىزاد 

 منو

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

06618.. 

.1878189. 

.00..1109 

0 

0.1 

0.. 

100181. 

1701768 

 )غيز دال( 0..81 81780

للتعرف على داللة الفروق بين متوسطات درجات طالب الجامعة عينة الدراسة في استبيان Tukey ( اختبار 44جدول )
 تقدير الذات بمحاوره الثامنة تبعا لعدد المرات التي تعرض فيها للتنمر

 يانجسم انمظهز اىؼذد اىجٞبُ

 0011.88 88 ٍشح

 0111900 06 ٍشرِٞ

 0018888 10 ثالس ٍشاد

 0110080 107 أمثش ٍِ رىل

 ( ما يمي:47(، )46يتضح من جدولي )
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عدـ وجود تبايف داؿ إ صاسيا بيف طبة الجامعة عينة الدراسة  ي بعد التقبؿب  -
ب  بط الذااب الك ادةب الوظي ة الجسميةب تقبؿ الذاا الخمقيةب التأثيرب م بة اآلخريف

 ي  بمغا قيـ ؼ لعدد مراا التد تعرض  يها لمتنمر واستبياف تقدير الذاا ككؿ تبعا 
 7.5ا.ب 76.ا0ب 094ا0ب 680ا0ب 49.ا.ب 000ا0ب 857ا5ب 6.0ا.ب 055ا0

 عمد التوالي و ي قيـ الير دالة ا صاسياا

تبعًا لعدد  الجسمي مظهرالبعد  وجود تبايف داؿ ا صاسيًا بيف طبة الجامعة عينة الدراسة  ي  -
و ي قيمة دالة ا صاسيًا عند مستوى  857ا5مراا التد تعرض  يها لمتنمر  ي  بمغا قيمة ؼ 

لمعر ة د لا ال روؽ بيف  Tukeyب ولمتعرؼ عمد مستوى د  ا ال روؽ تـ تطبيؽ اختبار0.5.د لة 
اا التد تعرض  يها تبعًا لعدد مر  الجسمي المظهربعد  متوسطاا درجاا طبة الجامعة  ي 

 ( وذلؾ لصال  ثب  مراا ا....ا53( إلد )0953ا50لمتنمر  ي  وجد أنها تتدرج مف )
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طالب الجامعة عينة البحث ( تحميل التباين في اتجاه واحد الستبيان تقدير الذات ل48جدول )
 245بأبعاده الثامنة تبعا لمينة األب      ن=

 ٍْٖخ األة                     

 دأثؼب

 االعزجٞبُ

 ٍجَ٘ع اىَشثؼبد ٍصبدس اىزجبِٝ
دسجبد 

 اىحشٝخ
 اىذالىخ قَٞخ ف ٍز٘عط اىَشثؼبد

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد انتقبم

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

.717.. 

1.061.1. 

1.9.1069 

. 

009 

0.. 

111..1 

61811 

 )غيز دال(891,8 11900

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد انكفبءة

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

181109 

000.17.8 

00.01878 

. 

009 

0.. 

01606 

91010 

 )غيز دال(8,.61 81089

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد انجسمي انمظهز

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

911817 

19..11.6 

08.61160 

. 

009 

0.. 

181080 

81181 

 )غيز دال(8.0,8 .0100

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد انىظيفت انجسميت

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

081788 

188.1600 

11101.10 

. 

009 

0.. 

.17.6 

.1.08 

 )غيز دال(078,8 11068

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد تقبم انذاث انخهقيت

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

8.17.. 

07881609 

079.108. 

. 

009 

0.. 

1711.1 

111000 

 )غيز دال( 81186 11.10

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد نتأثيز

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

061119 

118.1681 

10181888 

. 

009 

0.. 

.100. 

.19.7 

118.. 81087 

 )غيز دال(

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد محبت اآلخزيه

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

101898 

17.81090 

1760108. 

. 

009 

0.. 

01.18 

71000 

81008 8189. 

 )غيز دال(

 ثْٞبىَجَ٘ػبد ضبط انذاث

 داخالىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

71.17 

1.8.1808 

1.101... 

. 

009 

0.. 

11.80 

.1879 

810.6 81907 

 )غيزدال(

ستبيبن تقذيز انذاث اجمبني ا

 ككم

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

18761.0. 

.1167178. 

.00..1109 

. 

009 

0.. 

01.1087 

17010.8 

110.8 81087 

 )غيز دال(

عدـ وجود تبايف داؿ إ صاسيا بيف طبة الجامعة  ( ما يمي:48يتضح من جدول ) 
الوظي ة الجسميةب تقبؿ الذاا  ميبالجس المظهرعينة الدراسة  ي بعد التقبؿب الك ادة ب 

لمهنة الخمقيةب التأثيرب م بة اآلخريفب  بط الذااب واستبياف تقدير الذاا ككؿ تبعا 
ب 54.ا0ب 503ا0ب 568ا0ب 555ا5ب 389ا.ب 955ا0 ي  بمغا قيـ ؼ الة

اختم ا نتيجة  ذب  عمد التوالي و ي قيـ الير دالة ا صاسيًاا.55ا0ب 556ا.ب .33ا.
( عف وجود  روؽ دالة إ صاسيا بيف 05: 5.05  نتاسا دراسة أبو قمر )الدراسة م

 تقدير الذاا ووظي ة ولي المرا
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( تحميل التباين في اتجاه واحد الستبيان تقدير الذات لطالب الجامعة عينة البحث 49جدول )
 245بأبعاده الثامنة تبعا الفرقة الدراسية     ن=

 ٞخاىفشقخ اىذساع                   

 أثؼبد

 االعزجٞبُ

 ٍجَ٘ع اىَشثؼبد ٍصبدس اىزجبِٝ
دسجبد 

 اىحشٝخ

ٍز٘عط 

 اىَشثؼبد
 اىذالىخ قَٞخ ف

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزقجو

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

171699 

1.761.78 

1.9.1069 

0 

0.1 

0.. 

.1988 

61107 

 )غيز دال(11,8. 81960

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىنفبءح

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

001070 

00081.8. 

00.01878 

0 

0.1 

0.. 

71791 

9101. 

 )غيز دال(81.78 818.6

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىجغَٜ اىَظٖش

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

071.16 

081816.7 

08.61160 

0 

0.1 

0.. 

91170 

81076 

 )غيز دال(0.0,8 .1189

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اى٘ظٞفخ اىجغَٞخ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

0.1.70 

18871809 

11101.10 

0 

0.1 

0.. 

81.0. 

.1.1. 

 )غيز دال(100,8 11889

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد رقجو اىزاد اىخيقٞخ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

6916.. 

070.1708 

079.108. 

0 

0.1 

0.. 

001018 

111086 

 )غيز دال( 81187 ..018

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزأثٞش

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

101788 

11971188 

10181888 

0 

0.1 

0.. 

.1.67 

.1967 

 )غيز دال( 81.00 81919

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد ٍحجخ اٟخشِٝ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

081..8 

17.11906 

1760108. 

0 

0.1 

0.. 

61819 

71008 

 )غيز دال( 81.08 819.0

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد ظجط اىزاد

 داخالىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

191011 

109010.. 

1.101... 

0 

0.1 

0.. 

61.8. 

.1780 

 )غيزدال( 810.7 11188

جَبىٜ اعزجٞبُ رقذٝش اىزاد ا

 منو

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

67610.0 

.1.671896 

.00..1109 

0 

0.1 

0.. 

00.1.1. 

1701.81 

 )غيز دال( 81070 11087

عدـ وجود تبايف داؿ إ صاسيا بيف طبة : ( ما يمي49يتضح من جدول )          
الوظي ة الجسميةب  الجسميب المظهرة ب الجامعة عينة الدراسة  ي بعد التقبؿب الك اد

تقبؿ الذاا الخمقيةب التأثيرب م بة اآلخريفب  بط الذااب واستبياف تقدير الذاا ككؿ 
ب  54.ا5ب  889ا0ب  95.ا0ب  846ا.ب  963ا. ي  بمغا قيـ ؼ لم رقة الدراسيةتبعا 

 اعمد التوالي و ي قيـ الير دالة ا صاسيا 3.7ا0ب  0.8ا0ب  943ا.ب  909ا.
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( تحميل التباين في اتجاه واحد الستبيان تقدير الذات لطالب الجامعة عينة البحث 50جدول )
 245بأبعاده الثامنة تبعا نوع المصروف   ن=

 ّ٘ع اىَصشٗف                  

 أثؼبد

 االعزجٞبُ

 ٍجَ٘ع اىَشثؼبد ٍصبدس اىزجبِٝ
دسجبد 

 اىحشٝخ
 اىذالىخ قَٞخ ف ٍز٘عط اىَشثؼبد

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد زقجواى

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

61666 

1.871680 

1.9.1069 

0 

0.0 

0.. 

01000 

611.7 

 )غيز دال( 80,8. 0..81

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىنفبءح

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

.107. 

00091.80 

00.01878 

0 

0.0 

0.. 

01187 

910.. 

 )غيز دال( 798,8 81006

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىجغَٜ اىَظٖش

 َجَ٘ػبدداخو اى

 اىنيٜ

001000 

080018.8 

08.61160 

0 

0.0 

0.. 

111660 

810.9 

 )غيز دال( 0.8,8 .1109

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اى٘ظٞفخ اىجغَٞخ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

1.11.6 

189910.6 

11101.10 

0 

0.0 

0.. 

71878 

.1..0 

 )غيز دال( 010,8 8..11

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد رقجو اىزاد اىخيقٞخ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 نيٜاى

0818.1 

077.10.0 

079.108. 

0 

0.0 

0.. 

181808 

111.6. 

 )غيز دال( 81.19 .8187

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزأثٞش

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

6118. 

108.161. 

10181888 

0 

0.0 

0.. 

01890 

.1978 

 )غيز دال( 81.08 81601

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد ٍحجخ اٟخشِٝ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

1.167. 

17.71789 

1760108. 

0 

0.0 

0.. 

71007 

71000 

 )غيز دال( .8106 11816

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد ظجط اىزاد

 داخالىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

0.166. 

10861898 

1.101... 

0 

0.0 

0.. 

101800 

.1701 

 )غيزدال( 81189 01009

اجَبىٜ اعزجٞبُ رقذٝش 

 اىزاد منو

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

0771800 

.18671186 

.00..1109 

0 

0.0 

0.. 

1881.17 

170188. 

 )غيز دال( 81008 11898

عدـ وجود تبايف داؿ إ صاسيا بيف طبة الجامعة عينة  ( ما يمي:50يتضح من جدول )
الوظي ة الجسميةب تقبؿ الذاا  الجسميب المظهرالدراسة  ي بعد التقبؿب الك ادة ب 

لنوع دير الذاا ككؿ تبعا الخمقيةب التأثيرب م بة اآلخريفب  بط الذااب واستبياف تق
ب 843ا.ب 463ا.ب 654ا.ب 500ا.ب 094ا.ب 309ا. ي  بمغا قيـ ؼ  المصروؼ
 عمد التوالي و ي قيـ الير دالة ا صاسياا530ا.ب 807ا.ب 08.ا0
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( تحميل التباين في اتجاه واحد الستبيان تقدير الذات لطالب الجامعة عينة البحث 51جدول )
 245بعا حجم األسرة     ن=بأبعاده الثامنة ت

 حجٌ األعشح                   

 أثؼبد

 االعزجٞبُ

 ٍجَ٘ع اىَشثؼبد ٍصبدس اىزجبِٝ
دسجبد 

 اىحشٝخ
 اىذالىخ قَٞخ ف ٍز٘عط اىَشثؼبد

 

 اىزقجو

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

01990 

1.981077 

1.9.1069 

0 

0.0 

0.. 

11996 

611.8 

 )غيز دال(700,8 .8100

 

 اىنفبءح

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

.819.6 

01901900 

00.01878 

0 

0.0 

0.. 

0.1.70 

91860 

 )غيز دال(860,8 01811

 

 اىجغَٜ اىَظٖش

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

91778 

08061090 

08.61160 

0 

0.0 

0.. 

.188. 

81.1. 

 )غيز دال(68,8. 81.81

 

 اى٘ظٞفخ اىجغَٞخ

 َ٘ػبدثِٞ اىَج

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

61087 

1187110. 

11101.10 

0 

0.0 

0.. 

011.. 

.1.7. 

 )غيز دال(8,.8. 81687

 

 رقجو اىزاد اىخيقٞخ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

..1.88 

0708188. 

079.108. 

0 

0.0 

0.. 

0717.8 

111018 

 )غيز دال( 81888 0..01

 

 اىزأثٞش

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 ػبدداخو اىَجَ٘

 اىنيٜ

001970 

11761807 

10181888 

0 

0.0 

0.. 

161986 

.1860 

 (.818)دال عىذ  81800 01.90

 

 ٍحجخ اٟخشِٝ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

111100 

17.110.1 

1760108. 

0 

0.0 

0.. 

.1.66 

71007 

 )غيز دال( .81.6 81769

 

 ظجط اىزاد

 ثْٞبىَجَ٘ػبد

 داخالىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

101108 

1.881.07 

1.101... 

0 

0.0 

0.. 

6186. 

.1787 

 )غيزدال( 810.0 118.8

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اجَبىٜ اعزجٞبُ رقذٝش اىزاد منو

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

.0.1167 

.17191970 

.00..1109 

0 

0.0 

0.. 

0601880 

1701097 

 )غيز دال( 81001 11.08

متوسطات درجات طالب الجامعة عينة الدراسة في على داللة الفروق بين  للتعرفTukey ( اختبار 25جدول )
 استبيان تقدير الذات بجوانبو الثامنة تبعا حجم األسرة

 اىزأثٞش اىؼذد اىجٞبُ

 1917070 66 ) أعشح صغٞشح( 54  4

 1818801 ..1 ) أعشح ٍز٘عطخ ( 52  6

 1819088 .0 أفشاد فأمثش ) أعشح مجٞشح( 2

 ( ما يمي:52(، )51يتضح من جدولي )
عدـ وجود تبايف داؿ إ صاسيا بيف طبة الجامعة عينة الدراسة  ي بعد التقبؿب  -

ب الوظي ة الجسميةب تقبؿ الذاا الخمقيةب م بة اآلخريفب  بط الجسمي المظهرالك ادةب 
ب 354ا. ي  بمغا قيـ ؼ ل جـ السرة الذااب واستبياف تقدير الذاا ككؿ تبعا 

عمد التوالي و ي قيـ .55ا0ب 48.ا0 ب769ا.ب 455ا5ب 687ا.ب580ا.ب 800ا5
 الير دالة ا صاسياا
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تبعًا ل جـ السرة  التأثيربعد  وجود تبايف داؿ ا صاسيًا بيف طبة الجامعة عينة الدراسة  ي  -
ب ولمتعرؼ عمد 0.5.و ي قيمة دالة ا صاسيًا عند مستوى د لة  493ا3 ي  بمغا قيمة ؼ 

لمعر ة د لا ال روؽ بيف متوسطاا درجاا طبة  Tukeyمستوى د  ا ال روؽ تـ تطبيؽ اختبار
( إلد 8830ا08تبعًا ل جـ السرة  ي  وجد أنها تتدرج مف ) التأثيربعد الجامعة  ي 

 ( وذلؾ لصال  السرة صغيرة ال جـا7573ا09)
( تحميل التباين في اتجاه واحد الستبيان تقدير الذات لطالب الجامعة عينة البحث 53جدول )

 245ن=المستوي التعميمي لألب  ه الثامنة تبعا بأبعاد
 اىَغز٘ٛ اىزؼيَٜٞ ىألة          

 أثؼبد

 االعزجٞبُ

 ٍجَ٘ع اىَشثؼبد ٍصبدس اىزجبِٝ
دسجبد 

 اىحشٝخ

ٍز٘عط 

 اىَشثؼبد
 اىذالىخ قَٞخ ف

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزقجو

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

081990 

1.601076 

1.9.1069 

6 

008 

0.. 

.1.08 

6117. 

 )غيز دال(8,.09 81717

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىنفبءح

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

.91.09 

019.1.08 

00.01878 

6 

008 

0.. 

71860 

910.9 

 )غيز دال(81.79 81760

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىجغَٜ اىَظٖش

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

.816.8 

199.1.86 

08.61160 

6 

008 

0.. 

71007 

81.08 

 )غيز دال(08,8. 818.9

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد خ اىجغَٞخاى٘ظٞف

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

071686 

188.1707 

11101.10 

6 

008 

0.. 

019.. 

.1.81 

 )غيز دال(109,8 81860

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد رقجو اىزاد اىخيقٞخ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

.11771 

07.01610 

079.108. 

6 

008 

0.. 

.1967 

11161. 

 )غيز دال( 81180 .81.1

 ٘ػبدثِٞ اىَجَ اىزأثٞش

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

001..6 

118710.. 

10181888 

6 

008 

0.. 

0106. 

.1889 

 )غيز دال( 81688 81670

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد ٍحجخ اٟخشِٝ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

6018.1 

169910.0 

1760108. 

6 

008 

0.. 

91886 

71178 

 )غيز دال( 81.68 110.6

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد ظجط اىزاد

 داخالىَجَ٘ػبد

 ٜاىني

6016.6 

10.81899 

1.101... 

6 

008 

0.. 

9189. 

.1690 

 )غيزدال( 81.96 11.98

اجَبىٜ اعزجٞبُ رقذٝش اىزاد 

 منو

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

18601878 

.11881069 

.00..1109 

6 

008 

0.. 

1.11981 

17017.6 

 )غيز دال( 81.08 .8187

تبايف داؿ إ صاسيا بيف طبة عدـ وجود ( ما يمي: 53يتضح من جدول )      
الوظي ة الجسميةب  الجسميب المظهرالجامعة عينة الدراسة  ي بعد التقبؿب الك ادة ب 

تقبؿ الذاا الخمقيةب التأثيرب م بة اآلخريفب  بط الذااب واستبياف تقدير الذاا ككؿ 
ب 863ا.ب 859ا.ب 763ا.ب 707ا. ي  بمغا قيـ ؼ  لممستوي التعميمي لألةتبعا 

 عمد التوالي و ي قيـ الير دالة ا صاسياا875ا.ب 598ا0ب556ا0ب 675ا.ب 504ا.
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: 5.05( ودراسة قمر )0: 5.05اختم ا نتاسا  ذب الدراسة م  دراسة )أبو مرؽب 
( عف وجود  روؽ  ردية دالة إ صاسيا  ي درجة تقدير الذاا والمستوي التعميمد 053

 لألبويفا
 

جاه واحد الستبيان تقدير الذات لطالب الجامعة عينة البحث بأبعاده الثامنة ( تحميل التباين في ات54جدول )
 245ن=المستوي التعميمي لألم   تبعا 

 اىَغز٘ٛ اىزؼيَٜٞ ىألً          

 أثؼبد

 االعزجٞبُ

 ٍجَ٘ع اىَشثؼبد ٍصبدس اىزجبِٝ
دسجبد 

 اىحشٝخ

ٍز٘عط 

 اىَشثؼبد
 اىذالىخ قَٞخ ف

 

 اىزقجو

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 َجَ٘ػبدداخو اى

 اىنيٜ

171687 

1.761660 

1.9.1069 

6 

008 

0.. 

0190. 

6108. 

 )غيز دال( 808,8 81.70

 

 اىنفبءح

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

01019 

00.816.9 

00.01878 

6 

008 

0.. 

81.06 

91.1. 

 )غيز دال( 81999 818.7

 

 اىجغَٜ اىَظٖش

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

0.1978 

0808118. 

08.61160 

6 

008 

0.. 

.1008 

81.88 

 )غيز دال( 888,8 81.18

 

 اى٘ظٞفخ اىجغَٞخ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

1.1.80 

18991811 

11101.10 

6 

008 

0.. 

01.88 

.1618 

 )غيز دال( 790,8 81.08

 

 رقجو اىزاد اىخيقٞخ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

1.1168 

07791000 

079.108. 

6 

008 

0.. 

01.07 

111677 

 )غيز دال( 81971 81016

 

 اىزأثٞش

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

081688 

11701108 

10181888 

6 

008 

0.. 

61..7 

.190. 

 )غيز دال( ..810 11089

 

 ٍحجخ اٟخشِٝ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

6716.0 

169.17.1 

1760108. 

6 

008 

0.. 

11107. 

71101 

 )غيز دال( 811.0 11.80

 

 ظجط اىزاد

 ثْٞبىَجَ٘ػبد

 داخالىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

88168. 

10001878 

1.101... 

6 

008 

0.. 

1.1781 

.1.60 

 (.818)دال عىذ  81816 016.7

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اجَبىٜ اعزجٞبُ رقذٝش اىزاد منو

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

008107. 

.081.176. 

.00..1109 

6 

008 

0.. 

081860 

1761.07 

 )غيز دال( 81970 81016

للتعرف على داللة الفروق بين متوسطات درجات طالب الجامعة عينة الدراسة في استبيان Tukey ( اختبار 22جدول )
 تقدير الذات بجوانبو الثامنة تبعا فئات الدخل الشهري

 ظجط اىزاد اىؼذد اىجٞبُ

 191.888 08 أٍٜ

 1717888 18 ٝقشأ ٗٝنزت

 1910000 10 و ػيٜ اإلثزذائٞخ حبص

 0811818 11 حبصو ػيٜ اإلػذادٝخ

 1916667 98 اىثبّ٘ٝخ ٍٗب ٝؼبدىٖب

 0818888 99 رؼيٌٞ جبٍؼٜ

 1610000 0 ٍبجغزٞش

 ( ما يمي:55(، )54يتضح من جدولي )
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عدـ وجود تبايف داؿ إ صاسيا بيف طبة الجامعة عينة الدراسة  ي بعد التقبؿب  -
ب الوظي ة الجسميةب تقبؿ الذاا الخمقيةب التأثيرب م بة الجسمي رالمظهالك ادة ب

 ي  بمغا قيـ ؼ  لممستوي التعميمد لألـاآلخريفب واستبياف تقدير الذاا ككؿ تبعا 
عمد  506ا.ب  583ا0ب  3.9ا0ب  506ا.ب  .55ا.ب  .50ا.ب 57.ا.ب  473ا.

 التوالي و ي قيـ الير دالة ا صاسياا

تبعًا لممستوي   بط الذاابعد اسيًا بيف طبة الجامعة عينة الدراسة  ي وجود تبايف داؿ ا ص -
ب 0.5.و ي قيمة دالة ا صاسيًا عند مستوى د لة  657ا5التعميمد لألـ  ي  بمغا قيمة ؼ 

لمعر ة د لا ال روؽ بيف متوسطاا  Tukeyولمتعرؼ عمد مستوى د  ا ال روؽ تـ تطبيؽ اختبار
تبعًا لممستوي التعميمد لألـ  ي  وجد أنها تتدرج مف   بط الذااعد بدرجاا طبة الجامعة  ي 

 ( وذلؾ لصال   اصؿ عمي اإلعدادية ا0808ا.5( إلد )3333ا06)
( تحميل التباين في اتجاه واحد الستبيان تقدير الذات لطالب الجامعة عينة البحث 56جدول ) 

 245بأبعاده الثامنة تبعا فئات الدخل الشيري   ن=
 فئبد اىذخو اىشٖشٛ          

 أثؼبد

 االعزجٞبُ

 ٍصبدس اىزجبِٝ
ٍجَ٘ع 

 اىَشثؼبد

دسجبد 

 اىحشٝخ

ٍز٘عط 

 اىَشثؼبد
 اىذالىخ قَٞخ ف

 

 اىزقجو

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

861186 

1.881160 

1.9.1069 

8 

006 

0.. 

181760 

.1967 

 )غيز دال(877,8 .1188

 

 اىنفبءح

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 جَ٘ػبدداخو اىَ

 اىنيٜ

081.87 

00101098 

00.01878 

8 

006 

0.. 

01811 

91079 

 )غيز دال(81916 81.86

 

 اىجغَٜ اىَظٖش

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

..1186 

088018.8 

08.61160 

8 

006 

0.. 

.1.10 

81.80 

 )غيز دال(8,.70 816.8

 

 اى٘ظٞفخ اىجغَٞخ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

66187. 

18.71008 

11101.10 

8 

006 

0.. 

810.9 

.1.08 

 )غيز دال(867,8 11861

 

 رقجو اىزاد اىخيقٞخ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

18818.0 

068.1..1 

079.108. 

8 

006 

0.. 

10168. 

111079 

 )غيز دال( 81080 11196
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 فئبد اىذخو اىشٖشٛ          

 أثؼبد

 االعزجٞبُ

 ٍصبدس اىزجبِٝ
ٍجَ٘ع 

 اىَشثؼبد

دسجبد 

 اىحشٝخ

ٍز٘عط 

 اىَشثؼبد
 اىذالىخ قَٞخ ف

 

 اىزأثٞش

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

071008 

11701.88 

10181888 

8 

006 

0.. 

.16.0 

.1970 

 )غيز دال( 81.88 81906

 

 ٍحجخ اٟخشِٝ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

1091.00 

16001960 

1760108. 

8 

006 

0.. 

171.08 

61877 

 

01.0. 

 

)دال عىذ  81810

818.) 

 

 

 ظجط اىزاد

 ثْٞبىَجَ٘ػبد

 داخالىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

.0199. 

10.81.60 

1.101... 

8 

006 

0.. 

617.9 

.17.7 

 

11170 

 

 )غيزدال( 81017

 

اجَبىٜ اعزجٞبُ رقذٝش اىزاد 

 منو

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

06691..9 

09.7.1.98 

.00..1109 

8 

006 

0.. 

000169. 

1671689 

)دال عىذ  818.8 11998

818.) 

الب الجامعة عينة الدراسة في استبيان تقدير الذات للتعرف على داللة الفروق بين متوسطات درجات طTukey ( اختبار 24جدول )
 بجوانبو الثامنة تبعا فئات الدخل الشهري

 ٍحجخ األخشِٝ اىؼذد اىجٞبُ

 .0119.0 01 ج6000ْٔٞأقو ٍِ 

 0010980 01 2000إىٚ أقو ٍِ 6000ٍِ 

 001.980 61 4000إىٚ أقو ٍِ 2000ٍِ 

 001.9.0 0. 4000إىٚ أقو ٍِ  4000ٍِ 

 0016888 .0 6000ىٚ أقو ٍِ إ 4000ٍِ

 .011198 01 1000إىٚ أقو ٍِ  6000ٍِ

 0016667 .1 2000إىٚ أقو ٍِ  1000ٍِ 

 0117.88 8 3000إىٚ أقو ٍِ  2000ٍِ 

 001.760 01 جْٞٔ فأمثش 3000

ستبيان تقدير الذات على داللة الفروق بين متوسطات درجات طالب الجامعة عينة الدراسة في ا للتعرفTukey ( اختبار 25جدول )
 بجوانبو الثامنة تبعا فئات الدخل الشهري

 رقذٝش اىزاد منو اىؼذد اىجٞبُ

 16.10081 01 ج6000ْٔٞأقو ٍِ 

 17017.19 01 2000إىٚ أقو ٍِ 6000ٍِ 

 17.1.0.6 61 4000إىٚ أقو ٍِ 2000ٍِ 

 17819086 0. 4000إىٚ أقو ٍِ  4000ٍِ 

 17119688 .0 6000إىٚ أقو ٍِ  4000ٍِ

 16618888 01 1000إىٚ أقو ٍِ  6000ٍِ

 17117000 .1 2000إىٚ أقو ٍِ  1000ٍِ 

 16818888 8 3000إىٚ أقو ٍِ  2000ٍِ 

 17.16198 01 جْٞٔ فأمثش 3000

 ( ما يمي:58( ، )57(، )56يتضح من جدولي )
عدـ وجود تبايف داؿ إ صاسيا بيف طبة الجامعة عينة الدراسة  ي بعد التقبؿب  -

ب الوظي ة الجسميةب تقبؿ الذاا الخمقيةب التأثيرب  بط الذاا الجسمي المظهرالك ادة ب
ب 860ا0ب .65ا.ب 4.6ا.ب 8.4ا0 ي  بمغا قيـ ؼ  ساا الدخؿ الشهري تبعا 

 عمد التوالي و ي قيـ الير دالة ا صاسياا075ا0ب  936ا.ب 096ا0



 

970 

2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ساا تبعًا  م بة اآلخريف بعداسة  ي وجود تبايف داؿ ا صاسيًا بيف طبة الجامعة عينة الدر  -
ب 0.5.و ي قيمة دالة ا صاسيًا عند مستوى د لة  534ا5 ي  بمغا قيمة ؼ  الدخؿ الشهري

لمعر ة د لا ال روؽ بيف متوسطاا  Tukeyولمتعرؼ عمد مستوى د  ا ال روؽ تـ تطبيؽ اختبار
 ي  وجد أنها تتدرج  الشهري ساا الدخؿ تبعًا  م بة اآلخريفبعد درجاا طبة الجامعة  ي 

إلد  ...6 ساا الدخؿ الشهري مف ( وذلؾ لصال  6667ا53( إلد )09.5ا50مف )
 ا...7أقؿ مف 

تبعًا  استبياف تقدير الذاا ككؿوجود تبايف داؿ ا صاسيًا بيف طبة الجامعة عينة الدراسة  ي  -
عند مستوى د لة  و ي قيمة دالة ا صاسياً .99ا0 ي  بمغا قيمة ؼ   ساا الدخؿ الشهري

لمعر ة د لا ال روؽ بيف  Tukeyب ولمتعرؼ عمد مستوى د  ا ال روؽ تـ تطبيؽ اختبار0.5.
 ي    ساا الدخؿ الشهريتبعًا  استبياف تقدير الذاا ككؿمتوسطاا درجاا طبة الجامعة  ي 

 ساا الدخؿ ( وذلؾ لصال  .609ا074( إلد )5380ا064وجد أنها تتدرج مف )
 اجنيا  أكثر ...8الشهري

 
" ال يوجد تباين دال إحصائيًا بين عينة الدراسة في دافعية اإلنجاز األكاديمي ثالثًا: 

لكل من ) طبيعة السكن، عدد المرات كما يدركو طالب الجامعة بمحاوره السبعة تبعًا 
التي تعرض ليا لمتنمر، مينة األب ، الفرقة الدراسية، نوع المصروف، حجم األسرة، 

 توي التعميمي لألب/ األم، فئات الدخل الشيري ( " .مسال
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2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

( تحميل التباين في اتجاه واحد الستبيان دافعية اإلنجاز األكاديمي لطالب الجامعة عينة 59جدول )
 245البحث بجوانبو الخمسة تبعا لطبيعة السكن     ن=

 طجٞؼخ اىغنِ             

 ج٘اّت

 االعزجٞبُ

 ٍصبدس اىزجبِٝ
ٍجَ٘ع 

 ىَشثؼبدا

دسجبد 

 اىحشٝخ

ٍز٘عط 

 اىَشثؼبد
 اىذالىخ قَٞخ ف

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىشؼ٘س ثبىَغئ٘ىٞخ اىزحصٞيٞخ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

61169 

1.0011.1 

1.081018 

0 

0.0 

0.. 

0188. 

.1877 

 )غيز دال(90,8. .81.0

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىغؼٜ ّح٘ اىزف٘ق

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

081980 

11801.8. 

10111086 

0 

0.0 

0.. 

1.1..1 

.1886 

 )غيز دال( ..818 019.8

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىغؼٜ ّح٘ اىَثبثشح

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

0.17.9 

1.181870 

1..01808 

0 

0.0 

0.. 

10187. 

.1868 

 )غيز دال(110,8 01197

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد إَٔٞخ اىضٍِ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

61190 

11081.86 

110.1678 

0 

0.0 

0.. 

01896 

.1660 

8166. 

 

 )غيز دال(81.16

 ثْٞبىَجَ٘ػبد اىزخطٞط ىيَغزقجو

 داخالىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

0816.0 

1.181009 

1.081880 

0 

0.0 

0.. 

181006 

.1807 

 )غيزدال( 81170 11770

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اجَبىٜ اعزجٞبُ دافؼٞخ االّجبص اإلمبدَٜٝ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

0181.80 

198181800 

190071086 

0 

0.0 

0.. 

1.910.0 

781.98 

 )غيز دال( .8110 01806

عدـ وجود تبايف داؿ إ صاسيا بيف طبة الجامعة  (:59يتضح من جدول )         
عينة الدراسة  ي جانة كؿ مف الشعور بالمسسولية الت صيمية ب السعي ن و الت وؽ ب 

ة ا نجاز اإلكاديمي السعي ن و المثابرة ب أ مية الزمف ب التخطيط لممستقبؿ ب دا عي
ب 664ا.ب 097ا5ب 958ا5ب 555ا.ككؿ تبعا لطبيعة السكف  ي  بمغا قيـ ؼ 

 عمد التوالي و ي قيـ الير دالة ا صاسياا 56.ا5ب 775ا0
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2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

( تحميل التباين في اتجاه واحد الستبيان دافعية اإلنجاز األكاديمي لطالب الجامعة عينة 60جدول )
 245سة تبعا لعدد المرات التي تعرض فييا لمتنمر  ن=البحث بجوانبو الخم

 ػذد ٍشاد اىزٚ رؼشض فٖٞب ىيزَْش

 ج٘اّت

 االعزجٞبُ

 ٍصبدس اىزجبِٝ
ٍجَ٘ع 

 اىَشثؼبد

دسجبد 

 اىحشٝخ

ٍز٘عط 

 اىَشثؼبد
 اىذالىخ قَٞخ ف

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىشؼ٘س ثبىَغئ٘ىٞخ اىزحصٞيٞخ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

061870 

1.801007 

1.081018 

0 

0.1 

0.. 

81691 

.1818 

 )غيز دال(017,8 .11.9

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىغؼٜ ّح٘ اىزف٘ق

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

1.1807 

11961069 

10111086 

0 

0.1 

0.. 

.1810 

.196. 

 )غيز دال(81089 11818

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىغؼٜ ّح٘ اىَثبثشح

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

91.91 

1.0.1009 

1..01808 

0 

0.1 

0.. 

01197 

.19.1 

 )غيز دال(6.7,8 81.07

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد إَٔٞخ اىضٍِ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

0171. 

11081960 

110.1678 

0 

0.1 

0.. 

11008 

.1690 

 )غيز دال(818.1 .8106

 ثْٞبىَجَ٘ػبد اىزخطٞط ىيَغزقجو

 داخالىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

0.1108 

1.8.17.. 

1.081880 

0 

0.1 

0.. 

81079 

.1800 

 )غيزدال( 81000 11.07

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اجَبىٜ اعزجٞبُ دافؼٞخ االّجبص اإلمبدَٜٝ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

..108. 

190811901 

190071086 

0 

0.1 

0.. 

181.60 

881888 

 )غيز دال( .8187 81001

عدـ وجود تبايف داؿ إ صاسيا بيف طبة الجامعة  (:60يتضح من جدول )       
الشعور بالمسسولية الت صيمية ب السعي ن و الت وؽ ب عينة الدراسة  ي جانة كؿ مف 

السعي ن و المثابرة ب أ مية الزمف ب التخطيط لممستقبؿ ب دا عية ا نجاز اإلكاديمي 
ب .0.ا0ب 494ا0ككؿ تبعا عدد المراا التي تعرض  يها لمتنمر  ي  بمغا قيـ ؼ 

  صاسيااعمد التوالي و ي قيـ الير دالة ا 530ا.ب 437ا0ب 564ا.ب 537ا.
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
( تحميل التباين في اتجاه واحد الستبيان دافعية اإلنجاز األكاديمي لطالب الجامعة عينة 61جدول )

 245البحث بجوانبو الخمسة تبعا لمينة األب ن=
 مينة األب                        

 جوانب
 االستبيان

 مصادر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 الداللة قيمة ف مربعاتال

 

 اىشؼ٘س ثبىَغئ٘ىٞخ اىزحصٞيٞخ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

.71097 

1081181. 

1.081018 

. 

009 

0.. 

91..9 

.1778 

 )غيز دال(1.1,8 11607

 

 اىغؼٜ ّح٘ اىزف٘ق

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

1.1900 

119.107. 

10111086 

. 

009 

0.. 

01186 

.1880 

 )غيز دال(81670 81607

 

 اىغؼٜ ّح٘ اىَثبثشح

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

08106. 

1.001... 

1..01808 

. 

009 

0.. 

.1870 

.19.6 

 )غيز دال(606,8 .8168

 

 إَٔٞخ اىضٍِ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

061070 

1188108. 

110.1678 

. 

009 

0.. 

.107. 

.1607 

 دال( )غيز810.1 11107

 

 اىزخطٞط ىيَغزقجو

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخالىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

0118.0 

10991809 

1.081880 

. 

009 

0.. 

61078 

.18.. 

 )غيزدال( 81067 11888

اجَبىٜ اعزجٞبُ دافؼٞخ االّجبص 

 اإلمبدَٜٝ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

.981070 

18808190. 

190071086 

. 

009 

0.. 

99167. 

78180. 

 )غيز دال( 81088 .1106

عدـ وجود تبايف داؿ إ صاسيا بيف طبة الجامعة  (:61يتضح من جدول )        
عينة الدراسة  ي جانة كؿ مف الشعور بالمسسولية الت صيمية ب السعي ن و الت وؽ ب 
السعي ن و المثابرة ب أ مية الزمف ب التخطيط لممستقبؿ ب دا عية ا نجاز اإلكاديمي 

ب 88.ا0ب 037ا0ب 684ا.ب 637ا.ب 637ا0مهنة الة  ي  بمغا قيـ ؼ  ككؿ تبعا
 عمد التوالي و ي قيـ الير دالة ا صاسياا 565ا0
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2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

( تحميل التباين في اتجاه واحد الستبيان دافعية اإلنجاز األكاديمي لطالب الجامعة عينة 62جدول )
 245البحث بجوانبو الخمسة تبعا الفرقة الدراسية ن=

 اىفشقخ اىذساعٞخ                      

 ج٘اّت

 االعزجٞبُ

 ٍصبدس اىزجبِٝ
ٍجَ٘ع 

 اىَشثؼبد

دسجبد 

 اىحشٝخ

ٍز٘عط 

 اىَشثؼبد
 اىذالىخ قَٞخ ف

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىشؼ٘س ثبىَغئ٘ىٞخ اىزحصٞيٞخ

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

0.108. 

1.8.1186 

1.081018 

. 

0.8 

0.. 

618.1 

.18.8 

 ال()غيز د098,8 .1180

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىغؼٜ ّح٘ اىزف٘ق

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

61... 

108.1760 

10111086 

. 

0.8 

0.. 

11606 

.1808 

 )غيز دال(81868 81006

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىغؼٜ ّح٘ اىَثبثشح

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

081888 

1.8.19.1 

1..01808 

. 

0.8 

0.. 

91708 

.18.. 

 )غيز دال(168,8 11668

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد ضٍِإَٔٞخ اى

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

0.10.8 

11881008 

110.1678 

. 

0.8 

0.. 

81.87 

.1.8. 

 )غيز دال(81116 11870

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد اىزخطٞط ىيَغزقجو

 داخالىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

.8108. 

10981.97 

1.081880 

. 

0.8 

0.. 

181871 

.179. 

 )غيزدال( 811.0 11708

بص اجَبىٜ اعزجٞبُ دافؼٞخ االّج

 اإلمبدَٜٝ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

00011.. 

1981.11.0 

190071086 

. 

0.8 

0.. 

881.09 

791008 

 )غيز دال( 81099 11817

عدـ وجود تبايف داؿ إ صاسيا بيف طبة الجامعة  (:62يتضح من جدول )        
ن و الت وؽ ب  عينة الدراسة  ي جانة كؿ مف الشعور بالمسسولية الت صيمية ب السعي

السعي ن و المثابرة ب أ مية الزمف ب التخطيط لممستقبؿ ب دا عية ا نجاز اإلكاديمي 
ب 873ا0ب .66ا0ب 356ا.ب 34.ا0ككؿ تبعا لم رقة الدراسية  ي  بمغا قيـ ؼ 

 عمد التوالي و ي قيـ الير دالة ا صاسياا07.ا0ب 738ا0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

975 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

واحد الستبيان دافعية اإلنجاز األكاديمي لطالب الجامعة عينة  ( تحميل التباين في اتجاه63جدول )
 245البحث بجوانبو الخمسة تبعا نوع  المصروف      ن=

 نوع المصروف                  
 جوانب

 االستبيان
مجموع  مصادر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

 

 اىشؼ٘س ثبىَغئ٘ىٞخ اىزحصٞيٞخ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

01776 

1.0.1.0. 

1.081018 

0 

0.0 

0.. 

11088 

.1891 

 )غيز دال( 798,8 81006

 

 اىغؼٜ ّح٘ اىزف٘ق

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

91886 

10811.08 

10111086 

0 

0.0 

0.. 

.19.0 

.196. 

 )غيز دال( 81071  81996

 

 اىغؼٜ ّح٘ اىَثبثشح

 َ٘ػبدثِٞ اىَج

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

101610 

1.011088 

1..01808 

0 

0.0 

0.. 

61086 

.191. 

 )غيز دال( 0.6,8 11866

 

 إَٔٞخ اىضٍِ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

001.80 

1110119. 

110.1678 

0 

0.0 

0.. 

1110.0 

.1.96 

 )غيز دال( 81889 6..01

 

 اىزخطٞط ىيَغزقجو

 ثْٞبىَجَ٘ػبد

 ٘ػبدداخالىَجَ

 اىنيٜ

181089 

1.101670 

1.081880 

0 

0.0 

0.. 

9118. 

.1807 

 )غيزدال( 81010 11.68

اجَبىٜ اعزجٞبُ دافؼٞخ االّجبص 

 اإلمبدَٜٝ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

087110. 

191081180 

190071086 

0 

0.0 

0.. 

1801.60 

7918.8 

 )غيز دال( 81070 11018

عدـ وجود تبايف داؿ إ صاسيا بيف طبة الجامعة  (:63يتضح من جدول )       
عينة الدراسة  ي جانة كؿ مف الشعور بالمسسولية الت صيمية ب السعي ن و الت وؽ ب 
السعي ن و المثابرة ب أ مية الزمف ب التخطيط لممستقبؿ ب دا عية ا نجاز اإلكاديمي 

ب 446ا5ب 66.ا0ب 996ا.ب 536ا.ككؿ تبعا لنوع المصروؼ  ي  بمغا قيـ ؼ 
 عمد التوالي و ي قيـ الير دالة ا صاسياا .30ا0ب .56ا0
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( تحميل التباين في اتجاه واحد الستبيان دافعية اإلنجاز األكاديمي لطالب الجامعة عينة 64جدول )
 245البحث بجوانبو الخمسة تبعا حجم األسرة  ن=

 حجٌ األعشح                      

 ج٘اّت

 االعزجٞبُ

 ٍصبدس اىزجبِٝ
ٍجَ٘ع 

 اىَشثؼبد

دسجبد 

 اىحشٝخ

ٍز٘عط 

 اىَشثؼبد
 اىذالىخ قَٞخ ف

 

 اىشؼ٘س ثبىَغئ٘ىٞخ اىزحصٞيٞخ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

91.1. 

1.181797 

1.081018 

0 

0.0 

0.. 

.17.7 

.1860 

 )غيز دال(8,... 81811

 

 اىغؼٜ ّح٘ اىزف٘ق

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 يٜاىن

181668 

108816.6 

10111086 

0 

0.0 

0.. 

.1008 

.1961 

 )غيز دال(810.0 .1187

 

 اىغؼٜ ّح٘ اىَثبثشح

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

11810 

1..01888 

1..01808 

0 

0.0 

0.. 

81.86 

.1960 

 )غيز دال(919,8 .8188

 

 إَٔٞخ اىضٍِ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

.168. 

1108199. 

110.1678 

0 

0.0 

0.. 

018.0 

.166. 

 )غيز دال(...81 81689

 

 اىزخطٞط ىيَغزقجو

 ثْٞبىَجَ٘ػبد

 داخالىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

.18.8 

1.061800 

1.081880 

0 

0.0 

0.. 

0180. 

.1896 

 )غيزدال( 81718 810.0

اجَبىٜ اعزجٞبُ دافؼٞخ االّجبص 

 اإلمبدَٜٝ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

..1001 

19090187. 

190071086 

0 

0.0 

0.. 

00161. 

791719 

 )غيز دال( 817.0 .8108

عدـ وجود تبايف داؿ إ صاسيا بيف طبة الجامعة عينة  (:64يتضح من جدول ) 
الدراسة  ي جانة كؿ مف الشعور بالمسسولية الت صيمية ب السعي ن و الت وؽ ب السعي 

بؿ ب دا عية ا نجاز اإلكاديمي ككؿ تبعا ن و المثابرة ب أ مية الزمف ب التخطيط لممستق
ب 343ا.ب 6.9ا.ب 85.ا.ب 74.ا0ب 800ا.ل جـ السرة  ي  بمغا قيـ ؼ 

 عمد التوالي و ي قيـ الير دالة ا صاسياا584ا.
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( تحميل التباين في اتجاه واحد الستبيان دافعية اإلنجاز األكاديمي لطالب الجامعة عينة 65جدول )
 245جوانبو الخمسة تبعا المستوي التعميمي لألب    ن=البحث ب

 اىَغز٘ٛ اىزؼيَٜٞ ىألة          

 ج٘اّت

 االعزجٞبُ

 ٍصبدس اىزجبِٝ
ٍجَ٘ع 

 اىَشثؼبد

دسجبد 

 اىحشٝخ

ٍز٘عط 

 اىَشثؼبد
 اىذالىخ قَٞخ ف

 

 اىشؼ٘س ثبىَغئ٘ىٞخ اىزحصٞيٞخ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

داخو 

 اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

071181 

10911109 

1.081018 

7 

007 

0.. 

.1010 

.1878 

 )غيز دال(80,8. .8198

 

 اىغؼٜ ّح٘ اىزف٘ق

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

داخو 

 اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

.0176. 

11681..1 

10111086 

7 

007 

0.. 

61189 

.1901 

 )غيز دال(81080 11009

 

 اىغؼٜ ّح٘ اىَثبثشح

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

داخو 

 اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

19106. 

1.0.1..6 

1..01808 

7 

007 

0.. 

017.0 

61811 

 )غيز دال(8,.86 8..81

 

 إَٔٞخ اىضٍِ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

داخو 

 اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

01181. 

1180186. 

110.1678 

7 

007 

0.. 

.1... 

.16.0 

 )غيز دال(9..81 81977

 

 اىزخطٞط ىيَغزقجو

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخالىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

081680 

1.181079 

1.081880 

7 

007 

0.. 

019.0 

.19.1 

 )غيزدال( 81808 .81.9

اجَبىٜ اعزجٞبُ دافؼٞخ االّجبص 

 اإلمبدَٜٝ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

داخو 

 اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

0.01178 

1989.1109 

190071086 

7 

007 

0.. 

0.17.8 

881.66 

 )غيز دال( 81880 81.01

عدـ وجود تبايف داؿ إ صاسيا بيف طبة الجامعة عينة  (:65يتضح من جدول )
مف الشعور بالمسسولية الت صيمية ب السعي ن و الت وؽ ب السعي  الدراسة  ي جانة كؿ

ن و المثابرة ب أ مية الزمف ب التخطيط لممستقبؿ ب دا عية ا نجاز اإلكاديمي ككؿ تبعا 
ب 977ا.ب 458ا.ب 539ا0ب 9.5ا.لممستوي التعميمي لألة  ي  بمغا قيـ ؼ 

 عمد التوالي و ي قيـ الير دالة ا صاسياا430ا.ب 495ا.
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( تحميل التباين في اتجاه واحد الستبيان دافعية اإلنجاز األكاديمي لطالب الجامعة عينة 66جدول )

 245البحث بجوانبو الخمسة تبعا المستوي التعميمي لألم ن=
 اىَغز٘ٛ اىزؼيَٜٞ ىألً     

 ج٘اّت

 االعزجٞبُ

 ٍصبدس اىزجبِٝ
ٍجَ٘ع 

 اىَشثؼبد

دسجبد 

 اىحشٝخ

ٍز٘عط 

 اىَشثؼبد
 اىذالىخ قَٞخ ف

  

 اىشؼ٘س ثبىَغئ٘ىٞخ اىزحصٞيٞخ 

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

181.00 

1.891888 

1.081018 

7 

007 

0.. 

01600 

.19.9 

 )غيز دال(8,.87 0..81

 

 اىغؼٜ ّح٘ اىزف٘ق

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

061686 

118.1608 

10111086 

7 

007 

0.. 

01810 

.1998 

 )غيز دال(81619 81760

 

 اىغؼٜ ّح٘ اىَثبثشح

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

171901 

1.0.1899 

1..01808 

7 

007 

0.. 

01.68 

61816 

 )غيز دال(886,8 81.06

 

 إَٔٞخ اىضٍِ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

1619.1 

11171706 

110.1678 

7 

007 

0.. 

01.08 

.1716 

 )غيز دال(.8180 81.10

 

 اىزخطٞط ىيَغزقجو

 ثْٞبىَجَ٘ػبد

 داخالىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

011816 

1099186. 

1.081880 

7 

007 

0.. 

.1.01 

.1987 

 )غيزدال( 81608 817.8

 

 اجَبىٜ اعزجٞبُ دافؼٞخ االّجبص اإلمبدَٜٝ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

0171001 

19119197. 

190071086 

7 

007 

0.. 

0118.7 

88167. 

 )غيز دال( 81911 .8108

عدـ وجود تبايف داؿ إ صاسيا بيف طبة  (:66يتضح من جدول )            
الجامعة عينة الدراسة  ي جانة كؿ مف الشعور بالمسسولية الت صيمية ب السعي ن و 
الت وؽ ب السعي ن و المثابرة ب أ مية الزمف ب التخطيط لممستقبؿ ب دا عية ا نجاز 

ب 763ا.ب 445ا.لممستوي التعميمي لألـ  ي  بمغا قيـ ؼ اإلكاديمي ككؿ تبعا 
 عمد التوالي و ي قيـ الير دالة ا صاسياا385ا.ب .75ا.ب 503ا.ب 456ا.
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( تحميل التباين في اتجاه واحد الستبيان دافعية اإلنجاز األكاديمي لطالب الجامعة 67جدول ) 
 245ل الشيري ن=عينة البحث بجوانبو الخمسة تبعا فئات الدخ

 فئبد اىذخو اىشٖشٛ                        

 ج٘اّت

 االعزجٞبُ

 ٍصبدس اىزجبِٝ
ٍجَ٘ع 

 اىَشثؼبد

دسجبد 

 اىحشٝخ

ٍز٘عط 

 اىَشثؼبد
 اىذالىخ قَٞخ ف

 

 اىشؼ٘س ثبىَغئ٘ىٞخ اىزحصٞيٞخ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

601... 

106.18.6 

1.081018 

8 

006 

0.. 

71887 

.1788 

 )غيز دال(008,8 110.9

 

 اىغؼٜ ّح٘ اىزف٘ق

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

061860 

118.10.. 

10111086 

8 

006 

0.. 

010.8 

.1800 

 )غيز دال(81706 816.9

 

 اىغؼٜ ّح٘ اىَثبثشح

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

.717.1 

10861879 

1..01808 

8 

006 

0.. 

71018 

.1870 

 )غيز دال(080,8 11009

 

 إَٔٞخ اىضٍِ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

7818.8 

186.1607 

110.1678 

8 

006 

0.. 

817.. 

.1.11 

 )غيز دال(..818 119.1

 

 اىزخطٞط ىيَغزقجو

 ثْٞبىَجَ٘ػبد

 داخالىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

091780 

1.811179 

1.081880 

8 

006 

0.. 

01710 

.1907 

 )غيزدال( 817.6 .8160

اعزجٞبُ دافؼٞخ االّجبص  اجَبىٜ

 اإلمبدَٜٝ

 ثِٞ اىَجَ٘ػبد

 داخو اىَجَ٘ػبد

 اىنيٜ

78.101. 

186001890 

190071086 

8 

006 

0.. 

8811.0 

7819.8 

 )غيز دال( 810.0 11117

عدـ وجود تبايف داؿ إ صاسيا بيف طبة الجامعة  (:67يتضح من جدول )        
لية الت صيمية ب السعي ن و الت وؽ ب عينة الدراسة  ي جانة كؿ مف الشعور بالمسسو 

السعي ن و المثابرة ب أ مية الزمف ب التخطيط لممستقبؿ ب دا عية ا نجاز اإلكاديمي 
ب 940ا0ب 559ا0ب 649ا.ب 349ا0ككؿ تبعا  ساا الدخؿ الشهري  ي  بمغا قيـ ؼ 

 عمد التوالي و ي قيـ الير دالة ا صاسياا007ا0ب 655ا.
 

 مس :نتائج الفرض الخاممخص 
عدـ وجود تبايف داؿ إ صاسيا بيف طبة الجامعة عينة الدراسة  ي استبياف التنمر  -

واستبياف دا عية اإلنجاز الكاديمي تبعًا لكؿ مف ) طبيعة السكف ب عدد مراا التنمر 
التي تعرض  يها لمتنمرب مهنة الةب ال رقة الدراسيةب نوع المصروؼب  جـ السرةب 

 ة/ الـب  ساا الدخؿ الشهري( االمستوي التعميمد لأل
عدـ وجود تبايف داؿ إ صاسيا بيف طبة الجامعة عينة الدراسة  ي استبياف تقدير  -

الذاا تبعًا لكؿ مف متغير ) طبيعة السكف ب عدد مراا التنمر التي تعرض  يها 
 لمتنمرب مهنة الةب ال رقة الدراسيةب نوع المصروؼب  جـ السرةب المستوي التعميمد

 لألة/ الـ ( ا
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تبعًا  استبياف تقدير الذاا ككؿوجود تبايف داؿ ا صاسيًا بيف طبة الجامعة عينة الدراسة  ي  -
وبذلك تحقق صحة الفرض الخامس ا  5.ا. ساا الدخؿ الشهري عند مستوي د لة 

 جزئيًا .
 
 
 
 

 التوصيات المقترحة : 
لمدارس والجامعاا وكي ية التعامؿ عمؿ براما تدريبية لتوعية المعمميف بالتنمر  ي ا -

معا لتعزيز ودعـ ومساعدة الطبة   ايا التنمر لزيادة ردة ال عؿ اإليجابية وال اعمة 
ظهار الثقة بالن س بالقدر المطموة وكذلؾ مساعدة المتنمريف  عند التعرض لمتنمر وا 

اا  هـ ي تاجوف لتعمـ طرؽ أخري لمتعبير عف مشكبتهـ ونشر العديد مف الب ت
لمتوعية بالسموكياا اإليجابية مدوف عميها مجموعة مف المواقؼ المختم ة وكي ية 
التصرؼ  يها بشكؿ ص ي  لم د مف أشكاؿ التنمر المختم ة سواد بطرؽ مباشرة أو 

 الير مباشرة ا
تعميـ البناد ثقا ة اإلعتذار وعدـ الغ ة عند  عؿ أي شيد خاطيد وعمي   -

 تخاؼ أبدًا مف اإلعتذار إلبنؾ إذا  قدا سيطرتؾ وت دثا الوالديف البدد بأن سهف  ب
بكمماا قاسية إعتذر منا وأ  تطمؽ أسماد أو توجا إساداا لا أو تصرخ  هو يست ؽ 
 اإل تراـ وتذكر أف  اقد الشيد   يعطيا  إذا أردا أف ي ترمؾ ط مؾ  عميؾ أف ت ترما 

 ترة وأخري لإلطبع عمي سموؾ  أبناسهـ بيف رورة زيارة أولياد المور لمدارس  -
أبناسهـ بيف  ترة وأخري لإلطبع عمد سموؾ أبناسهـ والتنسيؽ م  اإلدارة واإلخصاسي 

 اإلجتماعي  ي كي ية العمؿ المشترؾ لمعالجة السموؾ العدواني لبناسهـ ا
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 قائمة المراجع
 أواًل: المراجع العربية:

" المسئولية االجتماعية لممرشدة الطالبية في  (:5.07أبو ال ديدب  اطمة عمي ) ا0
مواجية مشكمة التنمر المدرسي: دراسة ميدانية عمي طالبات المرحمة الثانوية 

(ب 8ب المجمة العربية لدراساا وب و  العموـ التربوية واإلنسانية ب ع) بالدمام "
 سبتمبرا

جتماعية لدي " تقدير الذات وعالقتو بالتفاعالت اإل(: 5.05أبو مرؽب جماؿ ) ا5
ب دراساا ن سية  أطفال ما قبل المدرسة اإلبتدائية خارج المنزل بمدينة الخميل "

 (ب جواف ا04وتربوية ب عدد)
" ب  " الواقع الدراسي لمطالب الجامعي )دراسة ميدانية((: 5.08أ مدب  موح ) ا3

 معهد العمـو اإلجتماعية واإلنسانيةب الجزاسر ا
وجية الضبط وتوكيد الذات: دراسة مقارنة بين " (: 6..5بدرب  اسقة م مد ) ا4

ب مجمة دراساا  طالب الجامعة المقيمين في المممكة العربية السعودية وخارجيا "
 (ب دار الرية ا0(ب عدد )5عربية  ي عمـ الن سب مجمد )

" التنمر المدرسي وعالقتو (: 5.05بهنساويب أ مد  كري؛  سفب رم اف عمي) ا5
ب كمية التربيةب جامعة بورسعيدب  ميذ المرحمة اإلعدادية "بدافعية اإلنجاز لدي تال

 ينايرا(ب 07العد )
" عالقة التنمر بتمثل القيم االجتماعية (: 5.07ال جاجب لبني عبدالمجيد )  ا6

ويقظة الضمير والشعور بالنقص لدي الطمبة المتنمرين في المرحمة األساسية 
(ب العدد 54بية والتعميـب مجمد )ب وزارة التر العميا في مدارس محافظة الطفيمة "

 (ب إدارة التخطيط والب   التربوي ا5)
" التنمر وعالقتو بأساليب المعاممة الوالدية (: 5.08 سوفب سناد لطيؼ ) ا7

ب  رؾ لم مس ة والمسانياا  والتحصيل الدراسي لدي طمبة المرحمة االعدادية "
 العشريفاوالعمـو ا جتماعيةب الجزد الثاني مف العدد الثامف و 
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" الشعور بالوحدة النفسية لدي الطمبة اليمنيين (: 7..5 سيفب  ؤاد م مد زايد ) ا8
ب  وغير اليمننيين الوافدين إلي الجامعات السورية وعالقتو ببعض المتغيرات "

 رسالة ماجستير ب كمية التربية ب جامعة دمشؽ ا
وك العدواني " تقدير الذات وعالقتو بالسم(: 3..5ال ميديب م مد ال يداف ) ا9

ب رسالة ماجستير الير منشورةب  لدي طمبة المرحمة المتوسطة بمدينة الرياض "
قسـ العمـو ا جتماعية ب كمية الدراساا العمياب جامعة نايؼ العربية لمعمـو المنية ب 

 الرياضا
" الدافعية: العامل الميمل في التصميم (: ...5ال يمةب م مد م مود ) ا.0

 (ب  مسطيف ا5معمـ/ الطالةب داسرة التربية والتعميـب عدد)ب مجمة ال التعميمي "
 -الضحية –" التنبؤ بسموك المشاغبة (: 4..5الخوليب  شاـ عبدالر مف) ا00

ب ورقة عمؿ مقدمة من خالل بعض األساليب الوالدية لدي عينة من المراىقين "
ف  ي المؤتمر السنوي ال ادي عشر لإلرشادب مركز اإلرشاد الن سيب جامعة عي

 شمسب مصر ا
" (: 5.07درويشب عمرو م مد م مد أ مد ؛ الميثيب أ مد  سف م مد ) ا05

فاعمية بيئة تعمم معرفي/ سموكي قائمة عمي المفضالت االجتماعية في تنمية 
ب العمـو  استراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني لطالب المرحمة الثانوية "

 (ب أكتوبرا0التربويةب العدد الراب ب مجمد )
" تقدير الذات واإلكتئاب والوحدة النفسية لدي (: 0..5را يب  وقيا م مد ) ا03

ب المجمة المصرية لمدراساا  التالميذ ضحايا مشاغبة األقران في المدرسة "
 (ب القا رة ا59) 00الن سيةب 

" أساليب القيادة اإلدارية لربات األسر (: .5.5رصاصب نهاد عمي بدوي ) ا04
ب مجمة ب و  عربية  ي  التنمر كما يدركيا األبناء " وعالقتيا بالحد من أنماط 
 (ب أبريؿ ا08مجا ا التربية النوعيةب ع )

(: عمـ ن س النمو الط ولة والمرا قةب الطبعة 3..5ز رافب  امد عبدالسبـ) ا05
 الخامسةب عالـ الكتةب القا رة ا
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 " فعالية برنامج إرشادي في تعديل (:5.05سالـب أميمة عبدالعزيز م مد ) ا06
ب رسالة دكتوراةب كمية التربيةب قسـ سموك المشاغبة لدي عينة من األطفال " 

 الص ة الن سيةب جامعة بنهاا
" تنمية التعاطف لخفض التنمر لدي (: 5.06شا يفب  ياـ صابر صادؽ ) ا07

(ب 56ب المجمة المصرية لمدراساا الن سيةب ما)المراىقين ضعاف السمع " 
 (ب أبريؿ ا90ع)

" واقع التنمر في المدرسة الجزائرية مرحمة (: 5.04لز راد )شطيبيب  اطمة ا ا08
ب مركز البصيرة لمب و  وا سشاراا والخدماا التعميم المتوسط: دراسة ميدانية " 

 (ب نو مبرا00التعمميةب ع)
(: سموؾ التنمر عند 5.03الصب ييفب عمد موسي؛ الق اةب م مد  ر اف ) ا09

عبجا (ب مكتبة الممؾ  هد الوطنية ب  -أسبابا -الط اؿ والمرا قيف ) م هوما
 الرياض ا

" التنمر عند األطفال (: 5.05الصو يب أسامة  ميد؛ المالكيب  اطمة  شاـ ) ا.5
وعالقتو بأساليب المعاممة الوالدية لدي تالميذ امرحمة اإلبتدائية بمدينة بغداد 

 (ا35ب مجمة الب و  التربوية والن سية ب العدد ) والعراق "
" المناخ األسري وعالقتو بالتنمر المدرسي (: 5.05و اد م مد )عبدالجوادب  ا50

(ب أبريؿب 45ب مجمة اإلرشاد الن سيب العدد ) لدي تالميذ المرحمة اإلبتدائية "
 مركز اإلرشاد الن سيب جامعة عيف شمس ا

" بعض المتغيرات األسرية والنفسية (: 4..5عبدالهاديب نرميف م مد ) ا55
ب رسالة ماجستيرب معهد  ي لدي طالب المرحمة الثانوية "المرتبطة بالسموك العدوان

 الدراساا والب و  التربويةب جامعة القا رة ا
(: عمـ ن س النمو )الط ولة والمرا قة(ب 5.03عبدالو اةب أماني عبدالمقصود) ا53

 مكتبة النجمو المصريةب القا رة ا
ر لدي " األمن النفسي وعالقتو بالتنم(: 5.07عبدبب أسماد أ مد  امد) ا54

ب مجمة الب   العممي  ي التربيةب كمية البناا لآلداة والعموـ والتربيةب  المراىقين "
 (ا6(ب ج )08ع )
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" سموك المشاغبة (: .5.0عزةب أمؿ م مد  وزي م مود سميماف عزة ) ا55
ب رسالة  وعالقتو بفاعمية الذات الميكيافميو لدي تالميذ مرحمة التعميم األساسي "

 ربيةب قسـ الص ة الن سيةب جامعة بنها اماجستيرب كمية الت
" الخصائص السيكومترية لمقياس (: 5.09عزةب  ساـ الديف م مود) ا56

ب مجمة اإلرشاد الن سيب جامعة عيف  التنمر لدي طالب المرحمة اإلعدادية "
 (ب أبريؿ ا58شمسب ع)

" تقدير الذات وعالقتو بالمستوي االجتماعي (: 5.04العطاب عايدة م مد ) ا57
تصادي والتحصيل الدراسي لدي طالب المرحمة الثانوية بمدارس محمية جبل االق

ب رسالة ماجستيرب كمية الدراساا العمياب جامعة السوداف لمعمـو أولياء " 
 والتكنولوجيا ا

" أشكال التنمر في ضوء بعض المتغيرات (: 5.06عموافب عماد عبدب م مد ) ا58
(ب 068ب مجمة التربيةب العدد ) أبيا " الديموغرافية بين الطالب المراىقين بمدينة

 (ب كمية التربية ب جامعة الز ر ا0مجمد )
" الذكاء االنفعالي وعالقتو بالدافعية لإلنجاز وتقدير (: 5.08عمورب ربي ة ) ا59

ب رسالة دكتوراةب قسـ العموـ اإلجتماعيةب  الذات لدي تالميذ السنة الثالثة ثانوي "
 ـ ا جتماعيةب جامعة مولود معمري اكمية العمـو اإلنسانية والعمو 

" التنمر المدرسي وعالقتو باألمن النفسي (: 5.09الغامديب عزة خالد عمي ) ا.3
ب جمعية الثقا ة مف أجؿ التنميةب  لدي عينة من طالب المرحمة المتوسطة بجدة "

 (ب أكتوبر ا045العدد )
المدرسي  " العالقة بين التنمر(: 5.08الريةب ندا نصر الديف خميؿ م مد ) ا30

ب  لدي تالميذ المرحمة اإلعدادية وبعض خصائص الشخصية والعالقات األسرية "
(ب الجزد الراب ب كمية البناا لألداة 09مجمة الب   العممي  ي اآلداةب العدد )

 والعمـو والتربيةب جامعة عيف شمسا
" عالقة التنمر عبر مواقع التواصل االجتماعي (: 5.09ال ريؽ الب ثي ) ا35

ب ب و  عربية  ي مجا ا التربية النوعيةب العدد  ية اإلنجاز لدي المراىقين "بدافع
 السادس عشرب أكتوبر ا
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(:  صف ط مؾ مف السموؾ العدواني واإلستهزاسي: 4..5 يميدب إي يميف ) ا33
اقترا اا لمساعدة الط اؿ عمد التعامؿ م  المستهزسيف والمت رشيف)ترجمة مكتبة 

 والتوزي ب الرياض اجرير(ب مكتبة جرير لمنشر 
(: منهجية وأسالية الب   العممي 8..5القا يب د ؿ والبياتيب م مود ) ا34

ب دار ال امد لمنشر 0ب ط  spssوت ميؿ البياناا باستخداـ البرناما اإل صاسي 
 والتوزي ب عمافب الردفا

(: الط ؿ المتنمرب دار المسيرة لمنشر 9..5قطاميب ناي ة؛ الصرايرةب مني ) ا35
   والطباعةب عمافاوالتوزي

" تقدير الذات وعالقتو بالسموك (: 5.05قمرب مجذوة أ مد م مد أ مد ) ا36
ب رسالة دكتوراةب قسـ  العدواني وقمق المستقبل وبعض المتغيرات الديموغرافية "

 عمـ الن سب كمية التربيةب جامعة دنقب ا
" أنماط التنمر وعالقتيا (: 5.09الكرديب أسماد ص وا جماؿ  سف ) ا37

ب المؤتمر العممي الدولي السادس " الدراساا  الميارات اإلدارية لممراىقين "ب
النوعية ودور ا  ي تنشيط السيا ة لتنمية اإلقتصاد القومي " ب كمية التربية النوعيةب 

 جامعة طنطا ا
" تقنين وتطوير مقياس الخرطوم لسمات (: 3..5المتوكؿب مهيد م مد) ا38

 اف ا سبمية ب العدد الخامساب مجمة جامعة امدر م الشخصية "
" بروفيل التفاعالت األسرية لدي األطفال ذوي (: 5.05مرسيب رشا ر عا ) ا39

ب رسالة ماجستيرب كمية اآلداةب قسـ عمـ الن سب جامعة  السموك العدواني "
  موافا

" التفاعالت األسرية وأزمة اليوية لدي عينة (: ..5مصط يب واسؿ م مود ) ا.4
ب دراسة إكمينيكيةب رسالة ماجستيرب كمية  اطين لمبانجو "من المراىقين المتع

 اآلداةب جامعة القا رة ا
" الشعبية وعالقتيا بدافعية اإلنجاز (: 5.07مطانسب سيريف ز ير جريس ) ا40

ب رسالة ماجستيرب   لدي الطمبة في مدارس التميز لمموىوبين في قضاء عكا "
 العربية اكمية العمـو التربوية والن سية ب جامعة عماف 
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ب مجمة العمـو  نظرية "" التنمر الوظيفي: مقارنة (: 5.05مغارب عبدالو اة ) ا45
 (ب جواف ا43اإلنسانيةب جامعة منتوري قسنطينةب ع)

" تقدير الذات وعالقتو بدافعية (: 5.04ناديةب عبدالبوي؛ نواؿب  شاني ) ا43
دراسة ميدانية اإلنجاز لدي أساتذة التربية البدنية والرياضية بالطور الثانوي 

ب رسالة ماجستيرب معهد التربية البدنية والريا يةب جامعة  لوالية أم البواقي "
 العربي بف مهيدي أـ البواقي ا

" فاعمية برنامج إرشادي لتخفيف التنمر  (:5.06 ديةب  ؤادة م مد عمي ) ا44
 ب مجمة دراساا الط ولةب كمية الدراساا العميالدي عينة من المراىقين الصم " 
 (ب ديسمبرا73(ب ع)09لمط ولةب جامعة عيف شمسب ما)
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