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إـعداد
أستــــاذ الصحــــة النفسيــــة
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مدرس مساعد بالقسم
كلية الرتبية – جامعة بنهـا

شهدت الكثير من المدداس دددس وديات نت دنه دآهدن سلدنس ودي
ال يئ النعي م  ،وقد تد تخدص أ أ دد الكديات نت الكدي
فمخكي المخن

أدت إلد دددا اودنرراس
،

المكدنمرس النددول أ دش وديا مخدن

ال تكمدن فردف فد المخدنلك ولكآهدن تمندد لنخدمة اللدن والمن دره ولكدة مدآه
 ،و ن جد تعدداد ديدديه مددن اددة المخددنست  ،لددةلع دآددد تعنميآددن مددو ودديا

دوس فد

ير د المخددن

المخددن

بجددك النعنمددة مددو ا دتاك مددو النرتيددت ديد المخددنلك ندن ددنس مندداس يرد المخددن

وبنعدية وياتش تآنه المخكي .
فنلمخ د ددن

تآ د ددنه م د ددن الماا ه د ددنت د ددين ا(ا د ددنا المصني د ددين فد د د ق د دداته الجك د دددب او

الي ظ د .....ح يددد يآدددفو الك ددة ا(إلثددر قدداس اللددن الك ددة ا(قددة قدداس خددكة منكددرس ،ويخددعر
المخنلك ن(منن ن ج و كرتش دي اللن  ،وبنلننل فدنن و داد مخدنلك فدم المدسود بصيد
داام مددن الصدداس نلآك د ليلددننبن فددد بمكددن أن بندددل النعي د ال عددنا فددم ددة ددروس الصدداس
والكراه ،وتندل المخن

إمن خكة م نشر منمثي ف الممنسونت الننل

ااان د  ،الملدنبر ،

اايددةا  ،ااوددن س ل ظ دنم أو كدددبنم ،النهديددد ،اا الاح ،وقددد تندددل خددكة ليددر م نشددر منمثي د ف د
الممنسونت الننل

الغي والآم م  ،و خر الخنئعنت ،الآ ة ،االون عندح.

)(Ross, 2009,4)& (Lumsden, 2002 ,1) & (Batsche and Knoff,1994,169
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وينميد ددت المخد ددنلك دد ددن الخدددصأ الد ددةي بلد ددني امل د درين م ددن لد دددا الد ددآمف المنكد ددرس

لينصاي ددب ال ددد م أو الي ظد د ود دددا تد دااسن الر دداس ،الك دديك والكد د كرس وبنلن ددنلم ف ددنن

ددن ا ددةا

المخنلك تاا ش صعاب فم الدفن دن كهن وتخعر ن عداا النيي .

فهآددن ش د مددن وددمنت المخددنلك ف د تددة وا ددد مآددن ،ولكددن اآددن أ دددال أو أشددصن

معيآددان بجعيددان اددةا الكدديا ددنار أو مك ات دنم مغ ،تمددن أن المخددنل ين ل ك داا مثددة م ددو الآددن
ولكددآه دددالم مددن لددع بجددك أن بعن ددروا صددآ ن لنصددن مددن ال خددر ،لددديه تنيددت ددددائ و ددا مددن

ال ن اس ايدن

آددان العظمد أو اال ددكهندح ،واد فئد فرش د مددن ا(شدصن

بخعرون ناشد ن

العدددوا يين ،يدد إ هد

ن جد ليدننك فد املدرين دد نم أو كد نم وال بصا دان معدنس دندلد  ،ولدديه

ن د د د ليخ د ددعاس د ددنلراس وق د ددد تعيمد د داا أن المخ د ددن
)(Spurling, 2004, 29
وديم الرل مدن أن ا(ا دنا فدم تدة ا(دمدنس بمكدن أن يندسلروا كديا المخدن

اآ دن

تك د ددنددا ديد د د الن د دداا دم د ددن يريدو د ددش.

عددل ال ئددنت العمري د اددم أإلثددر در د ليمخددن

 ،فكدديا المخددن

إال أن

أإلثددر شدديادنم فددم

الك الد د المن ددسلرس م ددروام نلمراارد د الم كد درس والمناو ددك ويعنر ددد أن ال ند درس الن ددم ي ددتداد فيه ددن و دديا

المخن

ا ش دنا ام من ين أدمنس الننوع والصنمس دخر دنمنم(Wilcox, 2005, 2) .

وويا المخن

اا ويا منعي ين تعيمش ف المآتا ل يدن تك ردش فد المدسود و مة ندش

ليكدددا امل درين ،ودآدددمن يا ددش المخددنلك ودديات نتش الكددي

والمنكدديك نددا الكدددا امل درين فن ددش

بن ة دي إلن  ،وتظهر ف شكة شهرس ،شع  ،أو تر ة مدن ا(قدرانح ويصيد

المخن

ارير لينكي دي الكي اال نمند (Mahlerwein, 2010, 18) .

ال شع أن ويا المخن

لدع ددوس فكدرس أن

يؤلر دي المخدنلك وتدة المن كدين دش ويدآعكس لدع ديد

وددير العمي د النعي م د فد المدسود فن د ا المدسود مكن ددن ليددر سمددن ليندميددة دددال مددن ادن نساددن
مكن ن سمآن بندل ف ش تعي ليندمية ،و ن ج

لع ال تكنك و المدسو تنري ادفهن المآخاد .

لةا بجك دييآن النعنمة جدب مو وديا المخدن

والآ ك ليلن

نا دولش.

ويمكن تعدية ويا المخدن

ومآدو اودنمراس ليندد مدن سلدنس ال د د

لددا ا(ا دنا مدن لددا ترددب عدل ال درامه الند تعمدة

دي تعدية الكيا الغير مر اا ا نمنش ن وإ دالش كيا سلر مر اا وي
ف المجنمو.
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وقد و دت ال ن ث أن ويا المخن

ب ة إل

سوتش ف دمر ينراوح من دين 15-9

دنمن أا فد الك الد المندسلرس ند المراارد الم كدرس ،لدةا سأت ال ن ثد أن النددلة الم كدر نسشدند
وتعدددية ودديا المخددن

ف د دمددر  12-9دنمددن بعن ددر فعددنال (ن الندميددة ف د اددة المر ي د ال

يتالان ف مر ي الك ال ممن يؤدا إل إمكن

تعدية ودياته دس د ت يدرس ،وينلندنل فدنن دددا

االانمددنا نعدددية اددةا الكدديا فد اددةا المر يد يددؤدا إلد ودديا إ ارمد ال كددنك و الددننك ف ددش
وي عك تعدييش ف من عد.
واآن تكمن مخكي الدساو الننل ف النكنكا امتم:
 ما فعالية البرنامج اإلرشادى فى تعديل سلوك المشاغبة لدى عينة من األطفال؟

أوال :أهميـــــة الـــــدراســـــة النظـــــريـــــة:
تكمددن ا(ام د الآظريد ليد اسود فد تآددنوا ودديا المخددن

مددن

تس ددد منغيدرات الد اسود

يد أو ن ش و ننئجش وارق دد شح ندن نس وياتن لير مر اا ا نمنش ن ،وال نخنس ف مداسودآن
خكة ت ير بجعيش مؤل ار دي العمي النعي م ليندمية.

ثانيا :أهميـــــة تطبيقهــــــــــا:
ال تكنم ددة أام د د الد اسود د إ ا تاق ددا دآ ددد ددد النآظي ددر فر ددف لمنغي ددر الد اسود د  ،وم ددن اآ ددن
فنلدساو الننل لهن أام تك ق تنمثة ف :
 إ د ددنف مق د ددن

دي د ددد إلد د د الند د درال الكد د د كالا

الص د ددن

ق د ددن

و د دديا المخ د ددن

لدا ا(ا نا.
 ت يين من فعنل ال ر نمه ااسشندا ف تعدية ويا المخن
 فد

لدا ديآ من ا(ا نا؟

ددا نددنئه الد اسو د بمكددن الصددروه مجماد د مددن الناص د نت الن د ت يددد ف د إدددندس

الآظر ف النعنمة مو المخنل ين مآة داب

هاس اةا الكيا دي االا نا.

تهدس الدساو الننل إل الننر مدن مددا فعنل د ال ر دنمه ااسشدندا فدم تعددية وديا
المخن

لدا ديآ من ا(ا نا.
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 -1الــــــربنــــــامــــــج اإلرشــــــادى:

اددا ر ددنمه مصكددف ومددآظ ف د

ددا أوددس ديم د لنردددب الصدددمنت ااسشددندب الم نش درس

وليددر الم نشدرس فردبددن و منش ددن لجم ددو مددن تلددمه المؤوكد هدددس مكددنددته فد تنريد الآمددا

الكاا والق نا المنعرة ولننري النااف الآ ك دالة المؤوك ولنس هدن ويرداا نصك كدش وتآ يدة
وتري مش لجآ وفري من المكؤلين المؤايين( .حامد زهران)449 :2002 ،

 -2سلــــــــوك املشــــــــاغبــــــــة:

ويعررره هشرراخ ال ررولا المشرراغبة أ هددن ودديا بردداا ف د

دداار دي د ااوددن س الن د يا ههددن

شصأ أو أإلثر تجن شصأ سلر أقة قداس خدكة منكدرس وداا تن دا تيدع ااودن س كدم أو كد
ل ظ – ولير ل ظ ح هدس ايةا اللن وملنبرنش( .هشاخ ال ولا.)343 :2004 ،
تعره الباحثة ويا المخن

س ش فعة لير مر اا ا نمنش ن براا ش شصأ من بخعر

س ددش :أقدداا ،أإل ددر جمددن ،أإلثددر تنكمددن ،أو أإلثددر ودديك ح مددن شددصأ ألددر أ ددع

الخصأ ا(قاا س

م ين لإليةا ح ،و ن ج

مآددش ،ولدددا

مين ف الننق ا( ا وا(ل خدكة منكدرس تجدن الخدصأ اال دع
لع شعاس نلخهرس والخع

د

والنر ة والك كرس واله مآ ين أق ار ش.

ويقررراج ائ ار يرررا ةالدرئرررة اللرررى لطفرررل عليارررا الافرررل فرررى م يررراج سرررلوك المشررراغبة

(إعداد/الباحثة).

أشددنس  Fritzأن المخ ددن

تنلددمن أفع ددنال منكددرسس م ددن الكدديا

ال ددد م ،اال ع ددنلم،أو

اال نمندمح المر اد والمؤ ي والمك كر وتعد وياتنم منعيمنم ،بظهدر مآدة دمدر الكدآنين ،ويمكدن
الم نش درس فاسي دنم ،أمددن
م نش درس أو ليددر م نش درس ،ودددندس يددن الخددعاس نلمخددن
أن تكددان المخددن
المخددن

ليددر الم نش درس مثددة االوددن عند العمدددي ،دددا أوددمن ودديئ .... ،ح ف

ودد هددن ،ويجددك أن يددن النعنمددة معهددن ديد أ هددن مصني د دددن المخددن
نقاط ترتبط ةالمشاغبة وهى:
 تنك المخن

عدا تااسن الراس ين المخنلك والهدس.

ددعك تنديدددان

الم نشدرس ،وهنرراك عررد

 بمكن أن تآ و قاس المخنلك من جمش الجكدي ،مهنستش الي ظ  ،شع ينش ،أو آكش.
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 تخعر اللن

ن(ل  ،ا عداا النيي وددا الردسس دي الدفن دن كهن.

 بمكن أن تخمة المخن

اللرا ،دا االومن الر ن ،النهديد،النصايب،الرتة ،خر الخنئعنت،

الملنبر  ،الدفو ،دتا شصأ من دن مندنش أو تنك ممنيكنتش(Fritz, 2005, 1) .

يآمددن ب كددر  Fegenbushالمشرراغبة أ هددن خددنا ددددائ وا ومر دداد ،يهدددس إلد اايددةا

والنصاي ددب م ددن ل دددا النهدي ددد نلع دددوان ا(دآد د
مك ددنمنعين ددنبدا املد درين ول ددديه اتج ددن إبج ددن

المخن

أو ليد د ال ددةدر والرد ددك ،واآ ددن مخ ددنل ان ي دددون
ن ددا الع دددوان وينمنع ددان نل د د ار  ،تم ددن أن أفع ددنا

دائمنم تخمة لدل دآنصر  :ددا تااسن الراس ،د اايدةا  ،النهديدد نلعددوان ا(إلثدر اودنم ار امس

ودآدمن بكما نلندول لاقا ااية فن هن تل ب دآ ار اس عن واا الردك أو الةدر0

 -1ةالنسرربة لعرردخ تروازن القررو  :تعآد المخددنل ان الددةتاس الددةين ينكددمان ددس ه أإل ددر جمدنم
وأق دداا وأإل ددر و ددآنم م ددن الل ددننبن 0ويمك ددن أن يرتك ددك المخ ددن
الننالت ا(إلثر لكاسس مجماد مدن ا(شدصن

دنم مثة العآ ر أو الجآس0

 -2نيررة اإلي ر ا  :تعآ د المخددنل ان الددةين يددؤ وا
اابدددا

الدةين الندنسوا

ش ددصأ وا ددد أو فد د

دن مدن ظد امر (ود نا

ددنينه ويمكددن أن بكددان اددةا اايددةا أو

ددد نم ،دناف دنم أو ل ظ دنمح ،ي ددد يناقددو المخددنلك أن يددؤ ا وددياتش املددرين

ويكان مكنمنعنم مخنادس لع0

 -3اللاديد ةاالسلمرار فى العردوان أو زيادتر::دآددمن يدن الن دنس اللدننبن فدن ه بعرفدان أن
الهجدداا ديد شص دده أبدنم تددنن شددكيش لددن بكددان لمدرس وا دددس فرددف لددةلع بصنددنس المخددنلك
ننبن خرا أن تكان أادافن وهي 0

 -4الرعر :اللددن بعددرس أ ددش وددينعرب ليمخددن

مدرس ألددرا ويثيددر لددع الخددعاس ددنلصاس

الةا يتداد مو تة اجم دي ش،ويرو اللننبن ف فخ دائرس العآ

الن تصيرهن المخدن

ولنل دنم مددن ينكد ك لددع الصدداس فد ددددا إ دددش اللددننبن دددن المخددن

لهن(Fegenbush, 2010, 42-43) & (Spurling, 2004, 30) .

الند ينعر ددان

للمشراغبة صدداس وأشددكنا تثيدرس مآهددن مدن اددا دنار ومآهددن مددن ادا ل د  :الظرراهر مناررا

منمثددة ف د املددنس ال د د وااان ددنت الي ظ د ليلددن والن د بمكددن مد ظنهددن كددهال والنعددرس
دي د مددن قددنا هددةا ال عددة الظددنار ،أمرررا ال فرررى فينمثددة ف د الجن ددك الي ظ د المكندداا ،الجن ددك

اال نمند  ،المخن

الكني ر المآنخرس نل ن ،ويمكن تا

ا لع خي

ف من يي :
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 -1املشـــــــاغبـــــــة املبـــــــاشـــــــرة Direct Bullying

اد مخددن

اللددن ديآدنم وتخددمة اايددةا الي ظد  ،ال ددد ح ،تمددن بكددهة تنديدددان دآددد

دددولهن ( ه ددن مرئ د وتن ددر أل د ار ددد ن بمكددن مد ظن ددش مددن ل دددا ااصددن الجك دددب أو تم ددتق
المد ددس وتددةلع بمكددن تن ددو تيددع املددنس ،وتخددمة اللددرا ،الرتددة ،الدددفو ،العددل ،اابمددن ات
العدائ د أو النهديددد نلق ددنا هددة ا(فعددنا والنهديددد نال كددننا مددن ال ددداق  ،إتدددس الممنيكددنت،
او ددنصداا الكيم ددنت الند د ت ددؤ ا أو ته ددين الل ددن ....،ح

)(Mahlerwein, 2010, 13

)(Woodfine, 2002, 5) & (Curtner - Smith etal, 2006, 182
وهناك عد صور للمشاغبة المباشر وهى :
أ) المشــــاغبــــة البــــدنيــــة : Physical bullying
المخددنلك ال ددد

اددا الددةي بخددنلك امل درين دددن اري د الردداس ال د د  ،وي دددو أإل ددر مددن

دمر النق ر و منار ا نمنش نم يد إن ه براا ددوس ققنئدد النيرد ق دين مجمادد ا(قدران الند
تردداا نلمخددن

 ،وتعن ددر المخددن

ددنسس وتنكيددك تدددلة المعي د (Kirkpatrick, 0

ال د د

)2008, 14-15) &(Mahlerwein, 2010, 13) & (Newman, 2010, 9
ب) المشــــاغبــــة اللفظيــــة :Verbal Bullying
ا د د مخد ددن
المخن

امل د درين دد ددن اري د د اود ددنصداا تيمد ددنت مؤ ب د د أو د دددا االو د د  ،وتعن د ددر

الي ظ أقة لك امر من المخن

أبل دنم ،تمددن أن المخددن
ا(إلندبم تعن ر لن

ال د

ولكآهن أإلثدر لكداسس مدن المخدن

اال نمنش د

الي ظ د المنعير د ددنلاسن ددين الكدددا تددؤ يه خددكة ت يددر ،أمددن الردددسس

أإلثر الما ادنت ا نخن امس من يد الملنبر وااان

ين الكدا ،ومدن

أش د د ددكنلهن د د دددا االود د د د  ،المل د د ددنبر  ،النهدي د د ددد ،ااان د د د د  ،اا الا ،الك د د ددصري ،النف م د د ددن ق د د دددس
اللن ،الك ددك ،النصاي ددب ،الخ ددننئ ،الآرد لي ددر الع ددنداح(Newman, 2010, 9) & .
)(Mahlerwein, 2010, 13) & (Wong, 2009, 27
ج) المشاغبة غير اللفظية /غير بدنية (االنفعالية ،العاطفية )
ف

عك اإلنخنس اةا الآا من المخن

الا ش ،إبمن ات النهديد أو اال نكنس ،الند
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 -2املشـــــاغبـــــة غـــــري املبـــــاشـــــرة
الخكة الثن
و دديات نت و ددي

ليمخن

Indirect bullying

اا المخن

لير الم نشرس وتظهر دآدمن تنعرب اللدن إلد

مث ددة خ ددر الخ ددنئعنت،دفو املد درين لمخنل نش،االو ددن عند المنعم ددد م ددن مندد د

ا(قدران فد الاقددا الددةا تكددان ف ددش اللددن فد أمددس النن د إلد تاايددد صدددتش اال نمنش د ح.
)(Mahlerwein, 2010, 13) & (Peyton – Brown, 2010, 37
وهناك عد صور للمشاغبة الغير مباشر وهى :
أح مشرراغبة بدنيررة  :Bullying Physicalوتخددمة اابعددنس إل د شددصأ سلددر نيددةا
شدصأ مدن ،تكي دب شدصأ أو أأ أإل در نيدةا شدصأ سلدرح(Fuller, 2006,18) .
)& (Wong, 2009, 27
اح مشاغبة لفظية  : Verbal Bullyingوتخمة خر الخنئعنت ،الثرلرس ،النندل دن
شددصأ سلددر

ددات مرت ددو لك د بكددمو النهديد،الكددصري ،النددك نل ددداق  ،اوددنصداا

االوددمن الاام د دآددد النندددل دددن امل درين ،إقآددن شددصأ مددن نان د شددصأ سلددر،
المكنلمدنت الني ا د النصايف د ليلدن  ،النصايدب أو النهديدد دنلعآ ح (Hughes, 0
& )(Wong, 2009, 27) & (Fuller, 2006,18) 2005,11
هح المشررررررراغبة فيرررررررر اللفظيرررررررة /فيرررررررر بدنيرررررررة :وتخ د د ددمة (اابم د د ددن ات الاقند د د د ،إتدس
الممنيكنت،إسود ددنا و خد ددر سود ددنئة مؤ ب د د ليمخندر،إسود ددنا سود ددنئة تهديد ددد أوسود ددنئة ريد ددد
ح.

إلكنرو ،الددن نت المنر ،إلنن أش ن وقن دي المكنتك ،رة الممنيكنت الخص
)(Wong, 2009, 27) & (Fuller, 2006, 18) & (Hughes, 2005, 11
ش نسس دن مخكي ف العدقنت تندل فد ود نق ا نمدند فمدن المهد
إلمن أن المخن
أن ين ند وفه ا(دواس المصني ف تيع العمي  ،يد ت تنديد أسبعد أدواس فد تيدع العمي د
وا المخنلك ،اللن  ،المخنلك /اللن  ،والمن رهح Malanghlin, 2009, 25) .ح

 -1املشــــــــــاغــــــــــب

Bullying

اددا الخددصأ الددةا ي دددأ المخددن رس،إلمن أ ددش اددا الددةا بلددني ،يتده أو يددؤ ا املدرينح خددكة
منكددرس دي د مدددا فن درس سمآ د  ،وقددد بكددان الهدددس ولدددا أو فنددنس وتنلددمن أفعنلددش ددددا ت دااسن الردداس يددد
يهددن

الكنلددك ا(إلثددر قدداس الكنلددك املددر ا(قددة قدداس،ويمكن أن تكددان الملددنبر د د أو كد  ،ويعنرددد

أن وياتش بجعيش من ابن ومخهاسا(Bennett, 2008, 16) & (Hughes, 2005, 14) .
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 -2الضحـــــــايـــــــا Victims

ا د أكلئددع ا(ف دراد الددةين ال ينمكآددان دددندس مددن الدددفن دددن أ كدده  ،وال يريدددون أن تددن

مخنل نه  ،وين إيةاكا د نم ،ل ظ ن وا نمنش نم أإلثر من الكدا املرين ،ويعن ان من الري ،
الصاس ،وددا ا(مننح ،ويآكن ان ف معظد ا( دنن مدن أقد ار ه فد المدسود ويآعتلدان ددآه ،
ول ددديه

ددع

بمك ددن او ددنغدلش مث ددة الا ددو اال نم ددند واال ن ن ددنت الصنصد د ح ويننمي ددان

ملدنبر منكدرسس ترددس مدرتين إلد لدلد مدرات شدهرينم أو أإلثدر(Newman,2010,5-6) & .
)(KirkPatrick,2008, 20) & (Woodfine,2002,17
 -3املشـــــاغبـــــون/الضحـــــايـــــاBullies/Victims :

اآن

ا سلر أقة شيادنم من اللننبن واد اللدننبن المنر دان والدةين بعرفدان تدةلع

نللننبن العدوا يين أو "المشاف  /الضطية".
أ) تعريف المشاغبون/الضحايا

اد ا(ا ددنا الددةين ي يغددان دددن تعر دده ليمخددن

دوسا المخنلك واللن إال أ ه بعن رون

ننبن

وا د تددةلع مخددنل ان ،أا أ ه د برامددان

أونو (ن وديا المخدن

لدديه تعن در

دندس سدود فعة لنمنب أ كه من النهديدات ال عي  ،تمن تن معنق نه لكيا المخن

دين أ دش

فد

ال تددن مد ظ د ل دراته تلددننبن ،وتنااف د معظ د وددمنته مددو المخددنل ين ددنلرل مددن أن الكددمنت

المن ق تمنلة ومنت اللننبن(Mclauglin, 2009, 27) & (Wong, 2009, 85) .
 -4املتفــــــرجــــــون Bystanders

لرددد أليددر م هدداا المن ددر ين (وا مدرس دددنا 1964ا دآدددمن قنيددا كيلررى  Kittyواد مددن

ددين  38من ر ددن يراق ددان مددن بندددل مددن اافددة شددرنه  ،وقددد مهدددت اددة النندل د الكري د لنكدداس
دنارس ألددر المن ددره فد ديد الددآ س اال نمدند  ،وبنلآكد ليمخددن

المدسود فددنن تددسلير المن ددره

ينمثددة ف د تددردد الكدددا ف د الندددلة دآددد مخددنادس أفعددنا المخددن

ل د س فرددف لصددافه مددن أن

ب د ناا مكددنهدفين ولكددن ( هد ب نر ددان أن أ دددام سلددر سبمددن المعيد أوإداسا ودداس ينعنمددة مددو
المخد د د ددكي  ،أا أ ه د د د د ال بخد د د ددنستان م نش د د د درس ف د د د د العآ د د د د ولكد د د ددآه بخد د د ددهدو ش ألآد د د ددن دولد د د ددش0
)(McLaughlin, 2009, 27-28
وأن النددلة
ا مخكي فرف ليلننبن الم نشرين ليمخن
واآن افنراب سن المخن
بجك أن يرتت
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المن ددر ين دي د المخددن

 ،ددنلرل مددن أن المخددن

تندددل ف د و دداد أشددصن

بصي د المخددنل ان مآددنأ مددن الصدداس يددؤ ا الكدددا الددةين بخددنادون مخددن

المن ر ددان ف د اا دددش أو الندددلة ف د

داادل المخددن

سل درين ،يددد
سمدئه د  ،ويصددنس

و لددع ك د ك لددافه مددن أن ب د ناا

ي د ددد إن فد ددرق الر د دداس د ددين المخد ددنلك والل د ددن بمآد ددو ا(قد د دران مد ددن مك د ددنددس

اللد ددن الننل د د

اللن ،ددا تسإلدا من ت ف المكنددس ،أو ردأ لردنه ولدافه مدن اال نردناح(Eva,2003, .

& )woodfine,2002,17-18) 15ح

إلمددن أن المخ ددنلك الددةا بر دداا نلمخددن

اآ ددن مددن دفع ددش لدوددنمراس فد د الق ددنا مث ددة ا ددةا

الكيا واا المآتا ،ا(قدران ،المدسود  :ةالنسربة للمنر ل فكريرد النآخدئ الند يدن تآخدئنهن ليمخدنلك
تعن ر الدافو ا(ونو ليق نا مثدة ادةا الكديا  .ةالنسربة لقررران ن جد س د المخدنلك فد الخدهرس،

الخددع  ،الكد كرس ،اله مآد والددننك ددين أق ار ددش ،وتددةلع االتجددن الكددي

لمقدران تجددن ودديا المخددن

ا د الدددافو و اس اوددنمراس المخددنلك ليق ددنا مثددة اددةا الكدديا الغيددر مر دداا ا نمنش ددن  .أمررا المدرسررة

فعدا اانمنمهن لمن اا مد ظ من ويا المخن

أو ددا سل نهن ف الندلة نج دددا معرفنهدن أن

اةا الكيا يؤلر دي الكدا ودي وير العمي النعي م أو ادنرندان أن ادةا الكديا

دروسا فد

اة المر ي واا ويا ا ع ويجك دي الكدا النعنمة والنك ب معش أإل ر ف كان لكة لدع ألدر

إل ير ف اونمراس المخن

 .ويمكن تا ا تيع ا(و نا ف من يي :

 -1العــــــــوامــــــــل الشخصيــــــــة:
يددرا أولرروي

أن اآددن دددنمد شص د ن وا دددا بكدده فددم ودديا المخددن

 ،وتنديدددام اددا

م اج الافل يد إن من المننمة أن بكاس ا(ا نا وي قالمتاه الآخف والنندق العدوان ،خدكة

أإل ر من ا(ا نا وي قالمتاه الهندئ والك عمق(Esposito, 2007, 31) .
 -2العــــــــوامــــــــل األســــــــريــــــــة:
وي

أولروي

لدلد داامدة سئ كد بمكدن أن تكده فد

هداس وديا المخدن

لددا

ا(ا نا :والعامل األول هو اتجاه المربا الر يسا( األخ) نا الك ة ألآن وآاات النكاين يد
إن االتجددن الكددي م الددةي ينك د ددآرأ الدددس والمخددنست  ،يتيددد ا دداح مددن ا نمددنا أن ب د ا

ا(ا ددنا ددددوا يين وددددائيين نددا املدرين .والعامررل الثررانا هررو مرردى تسرراهل وتسررام المربررا

الر يسرررا (األخ) دآدددمن بكددان الك ددة ددددوا نم ويرنددرح أن ددوا د الك ددة تددتداد دآدددمن يددن تر ددة

وددياتش العدددوا م نددا إلاتددش ،أق ار ددش أو ال ارشدددينح ،واكددةا فددنن و ددو الندددود والنآظد الجكدددي
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ليعدوان بعن ر اون ارت ج والدبش انمد  .والعامل الثالث اسل داخ الوالردين السرلراتيجيا" "القرو –

اللوكيدلرررة" مث ددة العرددنا الجك دددي أو اال جددنس اال ع ددنلم العآ ددبح ويعنم ددد لددع ديد د فكددرس أن
الك ة ينعي من ارير معنمينش ،ويؤيد لدع نظرية اللعلم االئلماعا لبنردو ار  Banduraوالندم

ت ك ددر ت ف د د تعيد د الك دديا الع دددوا م م ددن ال ارش دددين الع دددوا يين ال ددةين بعن ددرون م ددن ه لما ددنا،

اونآنه أولوي

أن "الط والمشاركة من الش ص أو األشر ا

الر ين يربرون الافرل والطردود

الواضطة للسلوكيا" المسموح باا وفير المسموح باا واسل داخ الارق فير العنيفة فا تربية
الافل تؤدي إلى أطفال ملناسقين ومسلقلين"(Esposito ,2007,31) .

 -3ضغــــــــوط األقــــــــران:
ف د د الك ال د د المند ددسلرس بمكد ددن أن تيعد ددك مند د د ا(ق د دران دو اس سئ ك د د ن ف د د اود ددنمراس ود دديا
المخن

يد تعن ر الخ ك اال نمنش ا(إلثر أام

نلآكد ليك دة اد

مندد ا(قدران،وإ ا تن دا

مندد د ا(قد دران د ددن م ددن ف ددنن الك ددة و ك ددنمر فد د ااسد ددنه والن دددمير ،فجمندد د ا(قد دران تعكد د

أدل ددنئهن إ كنود دنم ددن(من دون النهدي ددد ناي ددةا أو الل ددرس،وف

نلد د المخ ددنل ين ف ددنن الجمند ددنت

تعك إ كنونم نال ناا وا ارير ليننك ف الري وقدس من الكري  ،والمخنل ان اد أدلدن فد
مندددنت أقدران مآنرفد فد شد كنت ا نمنش د وددي تعددتس ودديا المخددن  ،تنكددان تيددع الجمندددنت

من أفراد ددوا يين بمنثيان وينكن ران مدو الجمندد وإال ينعر دان ليعآد والآ دة مدن دالدة الجمندد .
)(Kirkpatrick, 2008, 26-27) & (Myron-Wilson, 1999, 5
 -4العـــــــوامــــــل المــــــدرسيــــــة
مددو وصدداا ا(ا ددنا إلد المدسود ااددادبد وال ددد النآنفكد ديد ا(دواس بجددد مكددئالا
المدسو أ كه ف ماق

ال بنكدون دي ش ،و ن ج (ن االودن عند أو العدتا ادا أ دد ا(ودنليك

المكددنصدم مددن ق ددة المخددنل ين فن ددش ي دددو من ر دنم مددو عددل أدلددن المدسو د تنلمدددسبين الددةين
بكنع دون اللدننبن ،فمدن المناقدو مدآه منبد ا(ا دنا ب د نان اد أ كده مكدهيين ومعدتسين

د اللننبن ،ومعظ أدلن المدسو ال برامان دمدام هة الممنسو  ،إال أ ش
لمفعنا الما ه
يا د ددد قيية مدن المددسبين الدةين ب عيدان لدع كد ك س د المددسبين فد ترددب ا دآه وإدكنئدش
وقددا لعددك أإل ددر سبمددن أإلثددر ممددن بكددنن ح وف د الآهنب د فددنن االوددن عند ليددر العددندا بنك د تردددير

الل ددن لةات ددش ويع ددتس المخ ددن

وينجنا ددة المعيم ددان و دديا المخ ددن

ا ع نم نلآك لما نا(Lyons, 2006, 41-47) .
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قنا ئالم

) James (2006دساو تهددس إلد  :تريد

ر نمه المدسو اابجن
المخددنست ف د

) ،(CSPالةا ا

ر ددنمه مكنفن د المخددن

ف من ينعي

نلمخن

ر دنمه لمكنفند المخدن

فد مدسود لن ايد فد أيرلآددس ،د اسود مددا تدسلير

دي د الندميددة والمعيمددين ف د المدسو د  ،ترتيددت ال ر ددنمه

دي ادنرند الندميدة فد قددسس المعيمدين ديد النعنمدة مدو المخدن
إل نس المعي ددن المخدن

–

عنل د  ،وسل دنه ولردنه فد

 ،ومدن إ ا شدعروا ن(مدنن فد المدسود  ،.د اسود لرد ووديا المعيمدين

 .وأو رت ننئه الدساو من يي :

 -1ةالنسررربة لللذميررر  %91 :م ددن الندمي ددة ش ددعروا ددسن المعيم ددين تع ددنمدوا م ددو المخ ددن
جدبد  ،وادنرددد  %98أن المعيمددين تددن اا ديد معرفد ك ف د الن ددرس

ددنا المخددن

وشددعر  %75مددن الندميددة أ ه د بكددنك عان إ دددش المعي د إ ا تعر داا ليمخددن

،

 ،وقددنا

 %87أن اآن مآنأ أفلة ف ف يه  ،ويخعر  %93ن(منن ف المدسو 0
 -2ةالنسرربة للمعلمررين :و تددر  %72مددن المعيمددين أ ه د ينمنعددان ثر د أإل ددر ف د قدددسته دي د
النعنمة مو المخن

 ،وأو ا  %84برظ أإل در ،وادنردد  %94أن الندميدة بخدعرون دسمن

أإل ر ف المدسو  ،و تر  %69أ دش اآدنا مآدنأ أفلدة فد المدسود  ،ويخدعر معظمهد دسن
ال ر نمه أص ا امن ت ام من لرنف المدسو %94ح وأ ش و كنمر ف المدسو %97ح .

 -3االدنمددند ديد مكددناينت المخددن
الندلة المرنوا ليمخن

الم يددن دآهددن بمكددن أال تعكد صدداسس تنميد دددن ألددر

.

 -4دآددد تري د ال ر ددنمه ال ددد مددن املددة ف د االدن ددنس مكددئال المعيمددين تجددن تندددس لرنف د
ال ما والنجنوا خكة وي و منن أمن الندمية ف المدسو 0
إلمن قنا ماتيوز ) Matthews (2006دساو إلنن الهدس مآهدن د اسود ال درامه المك رد فد
المددداس ليمكددنددس ديد ترييددة دددول المخددن

مددو النرتيددت ديد الدددسامن الملددندس ليمخددن

قددنا الندميددة ننديددد أو تا د ا ددا النعي د الددةا

ددياا دي ددش ألآددن المخددرو  ،ألددر المخددرو دي د

مخددندرا  ،شددعاسا تجددن يئد الددنعي الدسام د ح ،وإقنر ددا نددنئه و دددس مكنفند المخددن

المكث د الند

اونمرت لثدل أون و ان الك ع الن ندي ليدسامن تمكآا من تغيير ادساإلنت الندميدة ليمخدن
أمكن تكاين ددقنت منش إبجن

 ،يددد

 ،تمدن

ين الندمية المخنستين ف ال ر نمه.
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وقدا يآيا ) Bennett (2008دساو تهدس إل
ق ير المديح من لدا ق دن

د المخن

ند ال نئدس المننميد ل ر دنمه تددلة

النغيدرات فدم مخدن

تدميدة المدسود ااددادبد

المخنستين ،ودساو قي تة من المخنل ين واللدننبن  .وشدنس فد ادة الد اسود
يد ت ترك تدمية ال
ومجماد تجري

603ح تيميدةا،

الثنمن الةين ت الن نسا من  12ف د إلم مجماد مرنس 177

 ،146وتةلع تري ديآ ألري من تدمية ال

الثنمن 281ح مدن مدسود

أل ددري وق ددد تد د او ددنصداا الن ددنس ع دددي فر ددف  .ولر ددد تاص دديا ن ددنئه الد اسود د أن ا(والد أ ه ددروا
ودديات نت مخددن

أإلثددر ولنص د استكددنا المخددن

ال د د والي ظ د دددن ال ن ددنت ،تمددن أ هددرت

المجمادد النددم تنيرددم الندددلة النجري د ح ترددديرات أديددم فددم ودديا المخددن
المرت ك نيع الكيات نت نلمرنس
فددروق ول ر د

نلمجمادنت النم تيرا دس نت من نوت من النددلة ،وو ددت

االلن ددنس الر يددم وال عددديح ومنعير د مجماد د

ر نمه اتصن ماق

د المخن

الكي د والمصددنوس

الندددلة ،المرنس د ح ،وأيدددت الآنددنئه

ح ت ر نمه تدلة م يد

وقد قدا نيفت ) Neft ( 2006دساو تهدس إلد

د المخن

ندد المهدنسات اال نمنش د واال عنل د

ليندميددة المندداساين فد ت ددنددت المخددنل ين /اللددننبن .وتد
الصنمس من تكو مداس ا ندائ ف مرناع مدسو مد

.

مددو ن ددنت  530تيميددةا نل د
مآص لد الا دو االقن دندا و لدع

من لددا تردنسير ات د وتردنسير ليمعيمدين 0وأ هدرت ندنئه الد اسود أن معددالت اال نخدنس مرت عد
ف د اددة العيآ د نل ئددنت الريف د ليددر المآنم د لمقي ددنت 0وواف د المعيمددان مددو ليددد ت ددآ نت
المخنلك/اللن الن

تران الندمية ،،واتلا أن المهنسات اال نمنش واال عنل د الند قددسان

المعيمان تعد وويي فعنل لينميت ين الندمية المناساين فد ت نددة المخدنلك /اللدن  ،واتكد
المخ ددنل ان والندمي ددة المخنل ان/الل ددننبن ك دديات نت ددوا د د و خ ددنا اسئ دددح ،فد د

ددين اتكد د

الندمية ولير المناساين عدا و اد اة الكيات نت ،تمن اتكما اللننبن نلمعن نس من أددراب
اادلددنا ،واتلددا أن ودديا المخددن
ترت د د ددت د د د درامه مكنفند د د د المخ د د ددن

لددش ق م د تآ ؤي د  ،وف د الآهنب د أدت الد اسو د أ ددش بجددك أن
ديد د د د تعيد د د د

م د د ددو الندمي د د ددة المن د د دداساين فد د د د ت د د ددنددت

المخنلك/اللن  ،مهدنسات ا نمنش د وا عنل د تكدما لهد نلق دنا كديا أإلثدر إبجن د وتنديددام
بجدك أن تنآدنوا النددلدت ال ددعابنت الند ياا ههدن الندميدة فد الدننك فد العددوان والغلددك،
لنص نلآك ليندمية المخنل ين ،وتةلع النعنمة مو أدراب اادلنا نلآك ليلننبن0
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وقددنا ةرراتري يو ) Patrizio (2006د اسود تهدددس إلد ق ددن
الصددنمس والكددند

ل عنل د ر ددنمه لمآددو المخددن

ف د مدسو د  Betsy Rossاال ندائ د  0وت د
الن بعنردون أ هن تندل فد مدسودنه ،

إدكن الندمية مكنن ق ي ن لمعرف تم وأ اا المخن
وتةلع تنديد أوقنت وأمنإلن دول المخن

اد اسإلددنت تدميددة ال د ين

سإل ر قدس0وبعد تك ي ال ر نمه ت إدكنئه مكا

منن ع لنري من إ ا تن اا قد شعروا أن ر نمه مآدو المخدن

تدنن فعدنالم فد ترييدة المخدن

مدسوددنه 0وأإلدددت الآنددنئه أن ليددد الندميددة إمددن تددن اا مخددنل ين أو
ش ددهادا ،وا(ش ددكنا لي ددر العآ د د م ددن المخ ددن
االون عند ،والةتاس أإلثر تاسانم ف المخن

فد

ددننبن وليددد الندميددة تددن اا

اد د ا(إلث ددر ش دديادنم مث ددة دددا االود د  ،الع ددتا،

دن اا نل ،وأإلثر ا(منإلن ددولنم ليمخدن

مددك المدسو وف وقا ال كن  ،وقد تندل المخن

تن دا

عد المدسو ولكن ألآن اونمراس تاا د

الندمية مو علده الد عل مثدة ا(تداب س ،و تدر عدل الندميدة أ هد ودي يغان ددن المخدن
ولكدن العديدد مددآه لدنفاا مدن اال نرددنا ،تمدن أساد أإلثدر مددن لددل أسبدن الندميددة أن ت عدة المدسود
شدديئنم مددن
د

ددنا المخددن

 ،ومددن لدددا المكددا الددةا قدددا ليندميددة عددد تك ي د ال ر ددنمه و ددد أن

الندميددة دي د ا(قددة أسوا أن ا(و ددن تنكددآا مآددة تك ي د ال ر ددنمه ن د ألآددن العكي د

وأوقددنت الا ددنت الند د تندددل فيه ددن المخددن
ا نمددنا إ دله د دددن المخددن

ددسإل ر قدددس ،وق ددد و ددد أن

است ددو عددد ال ر ددنمه مددن ف د

شهادا و تر لدل أسبن أ ه تاق اا دن المخن

دد

ا(ا ددنا أإل دددوا

لددع أولئددع الددةين قددنلاا إ ه د تددن اا

عد ال ر نمه0

إلمن قنا ون جر ) Steiger (2010دساو تهدس إل النعرس دي فعنل د تددلة قفريد

النددةق ،وفريررا الطررل اددا تدددلة ديددد
تكراس المخن

ددد المخددن

ااستددش مؤوك د " ،"No Bullyود اسو د

ديد الندميدة المكدنهدفين فد مننولد الإلنخدنس مدن إ ا تدنن ادةا النددلة مآنود ن

وفعنال 0وقد شنستا لمدس مدداس فد مآكرد ودنن ف ار ك كدكا فد ادةا النريد شد ش النجري د .

وتكونت العينة من  32تيميةا تروا أ ه تن اا أادافن ليمخن

واي اا فري

مددن مددداس دنمددنس ولنصد  ،فد ال د اس مددن  Kالنلددن ح ند ال د
13 -5ح دنمن  .وأإلدت الدساو أن تكراس النعدرب ليمخدن

دة ،و دن الندميدة

الثددنمن ،ددين دمددرا

ا ص دل خدكة داا لددا أود ا

وا ددد مددن الندددلة وبرد مآص لدنم ند  3أشددهر عددد الندددلة 0وأو ددنا ترددنسير فريد النددة أن

الندلة تنن ن ننم و تروا أ ه و ك را ش لمرس ألرا.
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مددن لدددا اااددنس الآظددرا والد اسوددنت وال نددال الكددن ر  ،تمكآددا ال ن ث د مددن ص د نل
فروب الدساو تنلننل :
 -1يا د فرق داا إ
الدساو دي مق ن

دنئ ن دين مناودك ستدك دس دنت الق نودين الر يد وال عددا لمجمادد
ويا المخن

 -2ال يا د فرق و داللد إ

دنئ

لمجماد الدساو  ،دي مق ن

 ،ل نلا الق ن

ال عدا .

دين مناودك ستدك دس دنت الق نودين ال عددا والمنن عد
ويا المخن

.

تكا ددا ديآ د الد اسو د مددن ق5ق مددن تدميددة المر ي د اال ندائ د مدسو د ا ددن ليدددون آهددن
تنراوح أدمنسا من ين ق12-9ق دنمن ،وا بمثيان مجماد الدساو  ،يد ادنمدت ال ن ث دي
الن م النجري

ا المجماد الاا دس الق ن

الر ي وال عداح.

اونصدما ال ن ث ف الدساو الننل ا(دوات الننل :
 -1مق ن

لدا ا(ا نا (إعداد  /الباحثة)

ويا المخن

 -2ال ر نمه ااسشندا (إعداد  /الباحثة)

األداه األوىل :مقياس سلوك املشاغبة لدى األطفال (إعداد  /الباحثة)
ادداد اةا المق ن

قنما ال ن ث نلصكاات الننل :

 -1إعداد الصورة األولية للمقياس وفى سبيل ذلك اتبعت الباحثة الخطوات التالية :
 م ار ع د اااددنس الآظددرا والد اسوددنت الكددن ر الصنص د كدديا المخددن
آن المق ن

واالوددن ندس مآهددن ف د

وتنديد أ عند وتنديد النعري نت اا رائ لم عند واة ا( عند ا :

البعــــــد األول :المشــاغبــة الجســديــة
لشررير إلررى تيددع المخددن

الند تعنمددد ديد تددة مددن ادا كددم ،

دداسس م نشدرس أو ليددر

م نشرس ،وتنمثة ف من يي  :الضرب،الركل،الدفع العنيف،تدمير أوسررة الممللكا"،اللطريض على
ش ص ما).
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البعـــد الثـــانـــي :المشـــاغبـــة اللفظيـــة

النددم تعنمددد ديد تددة مددن اددا ل ظددم مآكدداق برالددش المخددنلك

لشررير إلررى تيددع المخددن
لل ددنينش،ويآنه دآه ددن

ددي و ددتن ليل ددن وف ددرح وو ددعندس ليمخنلك،ويخ ددنرا أن بك ددان ل ددع

دداسس منكددرسس تجددن شددصأ معين،وقددد تكددان المخددن

الي ظ د م نش درس أو ليددر م نش درس،وتنمثة

ف من ييد ( :نردا االسرم ،المضرالقة ،اللاديرد ،اإلذالل ،السر  ،الل ويرف ،اللذعر ةالفردارا"،
المكالما" الللفونية الل ويفيرة للضرطية ،اللطرد عرن شر ص مرا ةفرو" مرتفرع لكرا لسرمع،

الس رية ،االسلا ا  ،اسل داخ األسما الوهمية عند اللطد عن اآلخرين).
البعد الثالث :المشاغبة غير اللفظية
لشير إلرى تيدع المخدن

الندم تعنمدد ديد ااشدنسات واابمدن ات والع دنسات المكنابد أي تدة

مددن اددا لد س ل ظ ددن مآكاقددن ،بردداا ددش المخددنلك تجددن

ددنينش ،وقددد تكددان فددم صدداسس م نشدرس أو ليددر

م نشدرس ،وتنمثددة ف مددن ييد (:الغم ر واللم ر  ،اسررل داخ اللسرران ،إلمررا ا" ال ررأج ،تجاهررل ش ر ص مررا
واالبلعاد عن،:إرسال ونشر رسا ل مؤذلة للمشاعر،اللذع ةالعذررا" ،إفسرادها الفردارا" ،إرسرال
رسا ل بريد إلكلرونا،كلاةة أشيا ورطة على المكات  ،أخ وإخفا الممللكا" الش فية).
 ف

ا من و  ،ا نها ال ن ث إل ص نل ال اسس الم دئ لمق ن

لدا ا(ا نا.

 قنما ال ن ث ننديد ظنا االونجن دي

ويا المخدن

آاد المق ن  ،وتدةلع م ندنح الن دن ا ديد

الآنا الننل :

إلة ش نسس تمثة ماق ن لش دييين الن نسيين منددس ن فد االودنجن  ،يدد تمثدة االودنجن

ا(ولد المشرراف  ،وتسلددة الدس د
وتسلة الدس

2ح ،وتمثددة االوددنجن الثن د ملفرئررا مرردافعا عررن الضررطية،

1ح .

 قنمددا ال ن ثد عددرب المق ددن
لينك ديم صد
ا نمن تة ماق

المق ن

فد صدداستش الم دئ د ديددم مجمادد مددن الكددندس المنكمددين و لددع

لق ن

إلم ال عد الصن

 أص ا العدد الآهنئ لمااق المق ن
المشاغبة الجسدلة
المشاغبة اللفظية
المشاغبة فير اللفظية

من و و من أ يش ،ومدا ودم ص نل المااقد  ،ومددي

ش ،وتةلع تدسه اونجن نت لكة ماق

 29ماق ن ماسد دي اال عند الثدل دي الآنا الننل :
 12مورفا
 9موارفا
 8موارفا
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 -2قامت الباحثة بتقنين مقياس سلوك المشاغبة لدى األطفال .
حسـاب صدق المقياس:
قنما ال ن ث نلننر من صدق المق ن
وت

نونصداا ال دق الظناري ،صدق المنكمدين

ية لع ف من ييم:

أ) الفررررررررردق الظررررررررراهرررررررررري:

ديددم ديآ د قاامهددن 20ح تيميددةا تندراوح أدمددنسا مددن ددين

قنمددا ال ن ث د نك يد المق ددن

12-9ح دنمددن ،واتلددا أن النعي مددنت الصنصد نلمق ددن
ووهال ال ه  ،إال أن اآن

عل الم ردات الن تن ا لنمل نلآك له فن تعدييهن .

ب) صررررررررردق المطكميرررررررررن:

قنما ال ن ث عدرب المق دن

ديد مجمادد مدن الكدندس المنكمدين مدن أودنتةس ال دن

الآ ك ودي الآ س و لع لينك دي صد
ص نل المااق  ،ومدي ا نمن تة ماق
إ نف مااق

مدئمد وأن المااقد

تنميددت نلا دداح

ديدس تكه ف

المق ن

لق ن

إلدم ال عدد الصدن

ادس المق ن

من و و من أ يش ،مددا وددم

دش ،واقندراح النعددبدت الدسمد ،أو

لد عدد لدع تمدا صد نل المااقد

عد اون عند وتعدية علهن مو الكندس المخرفين نيد أص ا العدد الآهنئ ليمق ن

داسس هنئ د

 29ماق ن.

حساب ثبـات المقيـاس:
رامت الباحثة ةطساب ثبا" الم ياج ةالارق اللالية  :اعاد تابيا االخلبار،االتساق

الداخلا ،وذلك علا النطو اللالا:

أ) ثبا" الم ياج ةاريقة اعاد تابيا الم ياج:
تد تك يد المق ددن

ديددم أفدراد ديآد النرآددين ودددددان 38ح مددن تدميددة ال د

اال ندائ  ،ل أديد تك يد المق دن
ددد الندمية ف النك ي الثن

نصدة سمآدم 15ح يامدنم دين النك يد ا(وا والثدن م ،وتدنن

30ح تيميةا ،ومعنمة االست دنا دين دس دنت ا(فدراد فدم النك يد

ا(وا والثن م اا 0.6ح واا معنمة است نا داا دآد مكناي 0.01ح.

ب) ثبا" الم ياج ةاريقة االتساق الداخلا:

 -1حساب االرتباط بين درئا" كل ةعد من أةعاد الم ياج والدرئة الكلية للم ياج.
وينلا لع من الجدوا الننلم:
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جدول ( )1معامالت االرتباط بني جمموعة درجات كل بعد من أبعاد املقياس والدرجة الكلية للمقياس
م

البعــــــــــــــــــــــد

معامل االتباط

مستوي الداللة

1

البعد األول (املشاغبة اجلسدية)

**0.886

0.01

2

البعد الثاني (املشاغبة اللفظية)

**0.789

0.01

3

البعد الثالث (املشاغبة غري اللفظية)

**0.829

0.01

** مكناا الدالل 0.01

ينلا من لع أن معنمدت است نا م دو ا( عدند نلمق دن

معدنمدت قايد  ،ودالد دآدد

مكناي 0.01ح ممن يدا ديم االتكنق المرت و ( عند المق ن .
وبآددن ديددم مددن ت د الناصددة إل دش مددن نددنئه إ
المصني د أص د ا ددددد مااق د

مق ددن

ودديا المخددن

ماق نم وسدا ديم ا( عند الثدل ليمق ن

ددنئ ل دددق ول ددنت المق ددن
لدددا ا(ا ددنا ف د صدداستش الآهنئ د

ددنلكرق
29ح

ديم الآنا الننلم:

البعد األول :المشاغبة الجسدلة ( 12موقف).
البعد الثانا :المشاغبة اللفظية ( 9مواقف).
البعد الثالث :المشاغبة فير اللفظية ( 8مواقف).

األداة الثانية :برنامج إرشادى لتعديل سلوك املشاغبة لدى عينة من األطفال (إعداد الباحثة)
قنما ال ن ث ندداد ر نمه إسشندي ا نرنئم بعنمد دي فآ نت وأونليك إسشندب منآاد

تينردم م عهددن دآددد اددس وا ددد واددا تعددية وديا المخددن

لدددا ديآد مدن ا(ا ددنا ،و لددع مددن

أ ددة ااوددهنا ف د تنري د ادددس أإل ددر لي ددرد والمدسو د نيددد ب د ا النيميددة دآ د ار فعددنال ف د

المدسو وتكنك و المدسو تنري ادفهن واا عة ال يئ المدسو أإلثر أمآن لكدة الندميدة و لدع
نعدية ويا المخن

لدا ا(ا نا المخنل ين .

خطة الجلسات التنفيذية للبرنامج اإلرشادى
ترد دددا ال ن ث د د نبجد ددنس الجيكد ددنت المنلد ددمآ ف د د ال ر د ددنمه ااسشد ددندا منلد ددمآ مند ددنوس
الجيكنت ،ودآنوين اة الجيكنت وال آ نت وا(ونليك المكنصدم ف ال ر نمه،واا من ينلا فد
الجدوا الننل :
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جـــــــدول ()2
حمور اجللسة

اجللسة

اجللسة

القســــــــــم األول

التهيئة للربنامج

1

مهارة التعاطف

2

مهارة التعاطف

3

صور املشاغبة

مهارة حل الصراع

4

ملاذا أشاغب ؟

 30دقيقة

مهارة التعاطف

5

ألعب دورا

 40دقيقة

مهارة التعاطف

6

دوري يف املشاغبة

 50دقيقة

مهارة التعاطف

7

أضرار سلوكيات املشاغبة

 40دقيقة

املناقشة واحلوار – النمذجة – التدعيم

مهارة التعاطف

8

املشاغبة واملشاعر

 40دقيقة

املناقشة واحلوار – عصف ذهين .

مهارة إدارة الغضب

9

 45دقيقة

لعب الدور – التدعيم – التغذية الراجعة.

مهارة التواصل

10

صنع األقنعة

 70دقيقة

لعب الدور

مهارة حل املشكالت

11

بناء الرتكيب

 60دقيقة

اجملموعات املتعاونة – حل املشكالت

مهارة التعاطف

12

 40دقيقة

لعب الدور  -النمذجة  -التدعيم

مهارة التعاطف

13

كيفية إيقاف املشاغبة

 55دقيقة

لعب الدور  -التدعيم

مهارة التواصل

14

وضع قواعد الفصل

 40دقيقة

اجملموعات املتعاونة -املناقشة واحلوار

اخلتام

15

التعارف والتهيئة للربنامج  40دقيقة

متهيد للربنامج

1

رفع الوعي بسلوك املشاغبة
وفهمه

اعرف نفسك(اعرف مشاعرك
ومشاعر غريك)

التحرك بإجيابية عند
مشاهدة سلوك مشاغبة

احملاضرة– املناقشة واحلوار– عصف ذهين–
 90دقيقة

النمذجة – التدعيم
املناقشة واحلوار  -عصف ذهين

ختام جلسات القسم األول  45دقيقة
التعارف والتعريف بأهداف

احملاضرة – املناقشة واحلوار

املناقشة واحلوار-عصف ذهين -الواجب
املنزىل
لعب الدور – عكس الدور  -النمذجة
املناقشة واحلوار-عصف ذهنى -لعب الدور-
عكس الدور– النمذجة – التدعيم

احملاضرة

القســم الثانــى

 45دقيقة

احملاضرة – املناقشة واحلوار

2

منو الطفل املشاغب

 45دقيقة

املناقشة واحلوار

تقديم املعلومات

3

املشاغبة وصورها

 45دقيقة

احملاضرة  -املناقشة واحلوار

واملعارف الالزمة

4

حقائق وخرافات عن املشاغبة  45دقيقة

لتفعيل دور األسرة

5

 45دقيقة

احملاضرة – املناقشة واحلوار

 45دقيقة

احملاضرة – املناقشة واحلوار

فى برنامج األبناء
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رقم

عنوان اجللسة

مدة

الفنيات واألساليب املستخدمة

6

الربنامج

أسباب املشاغبة
االسرتاتيجيات املختلفة
لتعديل سلوك املشاغبة

احملاضرة
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الفــــــــرض األول:

يوئرررد فررررق دال إحفرررا يا برررين ملوسررراى رتررر درئرررا" ال ياسرررين القبلرررى والبعررردى

لمجموعة الدراسة على م ياج سلوك المشاغبة ،لفال ال ياج البعدى .
وليكخ

ددن داللد واتجدن ال دروق دين مناودك ستدك دس دنت الق نودين الر يد وال عددا
 ،قنم ددا ال ن ثد د نو ددنصداا الن ددنس وييكاتك ددان Test

لمجمادد د الد اسود د فد د و دديا المخ ددن

 Wilcoxonوتيصأ ال ن ث من تاصيا إل ش من ننئه ف الجدوا 3ح

جدول ( )3نتائج حساب قيمة " "Zملتوسطى رتب درجات القياسني القبلى والبعدى
جملموعة الدراسة فى سلوك املشاغبة
القيــــــــــاس

نوع القياس متوسطات الرتب جمموع الرتب

الدرجة الكلية ملقياس
سلوك املشاغبة

قبلى
بعدى

15
صفر

3
صفر

* مسلوى الداللة 0.05

ينل ددا م ددن الج دددوا 3ح و دداد ف ددرق ا داللد د ا

قيمة Z

مستوى الداللة

*2.232-

0.05

ددنئ دآ ددد مك ددناا 0.05ح ،ددين

مناوك ستدك دس دنت الق نودين الر يد وال عددا لمجمادد الد اسود فد وديا المخدن

الكي ح ،و لع ف اتجن الق ن

ال عدا.

الدس د

وبةلع تخير الآننئه إل تنر ال رب ا(وا ليدساو .

الفــــــرض الثــــــانــــــى:

ال يوئرررد فررررق ذو داللرررة احفرررا ية برررين ملوسررراى رتررر درئرررا" ال ياسرررين البعررردى

والملاةعة لمجموعة الدراسة ،على م ياج سلوك المشاغبة .

وليننر د مددن صددن اددةا ال ددرب ،قنمددا ال ن ث د نوددنصداا الن ددنس وييكاتكددان Test

 Wilcoxonوتيصأ ال ن ث من تاصيا إل ش من ننئه ف الجدوا 4ح
جدول ( )4نتائج حساب قيمة ""Zملتوسطى رتب درجات القياسني البعدى واملتابعة جملموعة الدراسة فى
سلوك املشاغبة
القيــــــــــاس

نوع القياس

الدرجة الكلية ملقياس
سلوك املشاغبة

البعدى
املتابعة

متوسطات الرتب جمموع الرتب قيمة  Zمستوى الداللة
3
صفر

15
صفر

1.93-

غري دالة
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وينلددا مددن الجدددوا 4ح ددددا و دداد فددرق ا دالل د ا
الق نوددين ال عدددا والمنن عد

ددين مناوددك دس ددنت

ددنئ

مدددتهن شددهرانح لمجماد د الد اسود فد ودديا المخددن

الآننئه إل تنر ال رب الثن

وبددةلع تخددير

ليدساو .
ددنئ لي ن دنت إلد تعددية ودديا المخدن

أشدنست نددنئه المعنلجد اا

لدددا أفدراد مجمادد

الدساو من ا(ا نا المخدنل ين  .فردد اتلدنا فندي د ال ر دنمه ااسشدندا مدن لددا و داد فدرق داا
ددنئ ن ددين مناوددك دس ددنت الق نوددين الر ي د وال عدددا ف د ودديا المخددن

إ

ااسشددندا ل ددنلا الق ددن

عددد تك ي د ال ر ددنمه

ال عدددا ،تمددن أإلدددت الآنددنئه اوددنمراس فندي د ال ر ددنمه وبرددن ألددر المهددنسات

المنعيمد لددا مجمادد الد اسود إلد مددن عددد فندرس المنن عد  ،يددد تخد ا الآنددنئه ددددا و دداد فددرق داا
نئ ن ين مناوك دس نت الق نوين ال عدا والمنن ع لمجماد الدساو ف ويا المخن

إ

وتن د د

.

ن ددنئه ا ددةا ال ددرب م ددو ن ددنئه د اسو ددنت ت ددة م ددن دراسرررة )،Ross (2009

دراسرة ) Steiger (2010د اسود ) ،Bennett (2008) ،Wilson (2008دراسرة مفرافى
مظلرروخ (، ،)2007دراسررة ) ،Spurling (2004دراسررة Baldry and Farrington
) (2004دراسرة )Rock ; Marsha and Rasmussen ( 2002ح والند أ هدرت م عهدن
و لع نونصداا رامه منآاد ال آ نت واالونرات ج نت.

دول تعدية لكيا المخن

وت كددر ال ن ثد مددن تاصدديا إل ددش مددن نددنئه إلد مددن ا ندداا دي ددش ال ر ددنمه ااسشددندا فد
مكنددس المخنل ين دي ت

يرا ك ع المخن

وأو ن هن وت ف

دولهن ومدا ننئجهن دي

اللن ودييه أبلن.
ومددن لدددا لددع ال ر ددنمه نولددا ال ن ث د أبلددن تعدددية أفكددنسا الددرد د واوددن دالهن
سفكنس درد

وبنلننل ب

نان دآنصر فعنل ف المجنمو ول كاا د ئن دي أورا والمجنمو.

وت لع من لدا تآم

عل المهنسات لديه مآهن:

مهـــــــــــارة التعـــــــــــاطـــــــــــف:
وتعآ د الردددسس دي د فه د وإد اس مخددندر امل درين وا عددنالته ومعرف د أو د ن هن والنعنمددة
معهددن خ ددكة داف د

ويظه ددر لددع فد د م اردددن مخ ددندرا وإد اس المنندداا الي ظد د وليددر الي ظد د

( نديثه مو صدق المادس والنعنا  ،نيد بخعر املر نل ار
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فنل رد االم دنل قدندس ديد االانمدنا النق رد
أق د

دنملرين ويمكدن أن يددس

ن دنته وي دةا

هدد لنافيرادن فهدا لدبددش قددسس ت يدرس ديد العكدن ووددع صددس لننمدة وتر دة املدرين ممددن

بكددنددا ف د تنكددين قدددسته دي د النع يددر وتر ددة امل درين ،تمددن أن اددةا الخددصأ يننددرس مددن
ل ارتددش الةات د ل خددعر ص درات امل درين وينر د يه تمددن ا د مهمددن الني ددا ل دراته أو لر ددا دددن
إانس الآمك ( .سامية القاان)28-27 ،2006 ،
أمد ددن المخد ددنل ان فد ددن ه ال ينعد ددنا ان مد ددو
المخن

مو املرين دون تاق

د ددننبنا ولد ددةلع تنكد ددرس ممنسود ددنته لكد دديا

مآه  ،فمن لدا تآم مهنسس النعنا

لديه ب د نان أإلثدر

تعنا ن مو املرين ،وأإلثر تق د لآللرين ،وأإلثر إدساإلن لمخندر املر فيؤدا لع إل ا نعندا
د دن ودديا المخددن

 ،ف تيددندس النعددنا

المجنمو والنناا من الكي

لددديه يددتداد الآك د ه اال نمددند ومددن ل د اال نمددن إل د

إل االبجن .

مهـــــارة حـــــل الصـــــراع:
يددد إن المخددنل ين ل د س لددديه قدددسس دي د

ددة ال د ار المنمثددة ف د المخددكدت الن د

ياا ها هن إال نونصداا قاته الجكدب  ،الي ظ  ،الغير ل ظ ح ،فمن لدا ت
ارقن سلرا لير الن بكنصدما هن ف

ة صرادنته ب

ديرا دسن اآدن

نان أإلثر قدسس ف ماا ه مخكدته

كرق وي م .

مهـــــــارة إدارة الغضـــــــب:
يد بعن ر الغلك أإلثر اال عنالت شيادن ف م ار ة الآما المن نيآ ولنص الك ال ،
وي دددو وا ددنن دآدددمن تعددنق س ددنت الك ددة أو تنرتنتددش ويغلددك أبلددن دآدددمن يندددلة الك ددنس فد
إدنق خناش وترييد رتنتش ويغلك دآدمن بنرا مدن لع ندش ،ودآددمن بندنوا الق دنا عمدة وي خدة
ف ش ،تمن أ دش ب د ا لن د ن أبلدن إ ا لد بن دة ديد اال ن دن الدةا يرلدك فد الن داا دي دش.
(هشاخ ال ولى 2010 ،أ)159 ،
ويعن ر الغلك دنمد شص

ن سلر يرت ف كيا المخن

لدا المخدنل ين ،والغلدك

بعن ددر ش ددران مكد د رن ليك دديا الع دددوا م خ ددكة د ددنا .فنالانم ددنا نآم د د مه ددنسس إداس الغل ددك ل دددي
المخنل ين ب

نان أإلثر تك ن مو أق ار ه .

649

أ.د .سامية القطان ،أ .د .هشام اخلولي ،أ .أميمة سامل

واددةا مددن أإلددد ويسررلرمير ) )Westermyre , 2003فنلغلددك ي دددأ فجددسس وين ددندد
كرد إال أن الننك ف ش ندي بكمن ف إ كن ا(ش ن وتصف لدهن ،يدد إن ال درد مجدرد أن
يددنعي أن ينعددرس دي د ددمددنت االددنسس م ك د ار وت ددب ي ار ددو ويصكددف ويق د الماق د
الماق

مددن لدددا

كش فن ش واس ب رد الغلك الكثير من قاتش ( .هشاخ ال ولى 2010 ،أ) 160 ،

التـــــــــواصـــــــــل:
يد بعن ر النااصة الي ظ /

ليددر الي ظد ح ددت ا انمددن مددن الن ندددة اال نمددند ،أا

أن النااصة ال بكان فرف نونصداا الكيمنت الن بكنصدمهن تة من المروة والمكنر ة ة أبلدن
ن ددسليرات الص ددنئأ ال ددات الند د تع ددر د ددن الكيم ددنت والند د تعك ددس الجدبد د والر ددد ودمد د
المخندر وتةلع أبلن تع يرات الا ش والنااصدة ال

درا أو مدن بكدم

دنلنااس الدا ه ( .هشراخ

ال ولى2010،ب)160،
ف نرد المخنل ان النااصة مو املرين وبننكين قددسته ديد النااصدة ب د نان أإلثدر
قدسس دي النعنمة مو املرين.
إلم ددن تر ددو ال ن ثد د ا ددة الآن جد د أبل ددن إلد د مجمادد د ال آ ددنت وا(و ددنليك المك ددنصدم
لي ر نمه ااسشندا مثة لعك الدوس ،الآمة  ،الندش  ،الع

الةاآ  ،ة المخكدت .

واة ال آ نت تكندد المخنلك دي اإلنخنس اتش وتعدية ويات نتش الكي

دآدد النعنمدة

مو املرين.
ف د فآ د لعررر الررردور بكددنك و المخددنلك أن ينعددرس دي د ا(دواس المصني د ليددر دوس
المخدنلك واللددن  ،وي هد اال عددنالت المصني د مددن لدددا لع ددش أدوا اس مصني د  ،ويكنخد

ويع ددر

دن المخندر المصني .
أمددن فآ د النم ئررة فهد تكددندد المخددنلك ديد اإلنكددنا عددل الآمددن ه الكدديات الجيدددس
واال نعددند دددن الآمددن ه الكدديئ  ،و لددع مددن لدددا الددربف ددين الر ددأ وسمددد المخددنستين الددةين
بعرفا ه أو ا أ كه .
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أمن فآ اللدعيم فمن لدا معرف المخنلك أن اآن لاا دن ودرن دن لكدة مدن برداا دش مدن
أفعددنا وتآ يددة اددةا الث دااا والعرددنا دي ددش ،وق ددنا الاالدددين عددد لددع نلن د الكدديا المرلدداا أمددن
الكيا الغير مرلاا ين درنا الك ة دي ق نمدش هدةا الكديا

خدرا مآنود العردنا ليماقد ،

فنن لع يؤدا ش إل اال نعند دن الكيا الغير مرلاا تجآ ن ليعرنا الةا و دق ش .
أمددن فآ د العفررا ال ر هنى فه د تكددندد المخددنل ين دي د الن كيددر خددكة ردددا ف د سلددنس
المخن

وت ف مخنستنه ف النة وال د أن تكان ياال وي م وواقع .
أمددن فآ د حرررل المشررركذ" فه د تكددندد المخددنل ين دي د العمددة معددن ومكددنددس علدده

الد عل وت ددندا ا(دوات وصداال إلد

ددة وددي ليمخددكي الما دداد أمددنمه  ،وأام د النعددنون مددو

عله ال عل.
ومددن أا د العاامددة المكددهم ف د
ال ر ددنمه جاا ددك واقع د د م ددن
المخن

 ،سفو الاد

جددنح ال ر ددنمه أبلددن اددا است ددنا مااق د

ددن المخ ددنلك ولنصد د

كيا المخن

االسشددند ف د

يك ددنت ألع ددك دو اس ،أ د دراس و دديات نت

.

وترى الباحثة أ ش مخنست الاالدين ف ال ر نمه أوه لع ف فعنل ال ر نمه .
ف د الك الد فنعن ددر ا(ودرس دددنمد سئ ك د ن فد تخددكية ودديا الك ددة ،يددد تدرت ف مخددكدت
الك ددة اال نمنش د نالوددياا الاالدددا المن ددو فا ددد أن الاالدددين شددديدا الددننك بكددان لددديهمن أا ددنا
مخنل ان مآص لا المهنسس اال نمنش د ددن أقد ار ه  ،تمدن أن الاالددين الدةين بمنسودان تكآ كدنت تآظد
مآ رس ودرنا د

بكان لديهمن ا ة مخنلك تجن املرين(Myron-Wilson, 1999, 5) .

ولرد نولا ال ن ث من لدا يكنت ااسشند الاالدا إمداد الاالدين د عل المعيامدنت
دن ا ع المخن

وت ف

دولهن ،ومن ا ا(و نا الن ير و إليهن هاس اة المخكي لدا

أ آنئه  ،تمن نولا تعريب الاالدين ك ع المر ي العمري الن بمر هن اال ن وت ب ينعنميان
مو ا آه المخنلك مدن لددا تتويددا د عل االودنرات ج نت والمهدنسات الند بمكدن مدن لدلهدن
ماا ه مخن

ا آه .
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إلمن أإلدت الآننئه دي اونم ارسي فندي د ال ر دنمه ااسشدندا فد تعددية وديا المخدن
لدددا ا(ا ددنا إل د المنن ع د  ،يددد تخ د ا الآنددنئه ددددا و دداد فددرق داا إ
دس نت الق نوين ال عدا والمنن ع

ددنئ ن ددين مناوددك

مدتهن شهرانح لمجماد الدساو ف ويا المخن

.

وترى الباحثرة أن الكد ك فد ادةا ير دو إلد  :فعنل د ال ر دنمه ااسشدندا الدةا ودنا فد
تعددية وديا المخدن

مدن لددا تآم د مهدنسس النعدنا

 ،دة ال د ار  ،إداسس الغلدك ،النااصددة

لدا المخنل ين ممن ونددا لع دي النعنمة ال عنا ف المااق
اونرراس النسلير اابجن

المصني  ،وا عكدس لدع ديد

لي ر نمه ااسشندا ن فنرس المنن ع .

إلمن أن لمخنست الاالدين ف ال ر نمه ألر الاا ا فد اودنمراس الندسلير اابجدن
فرددد أإل دددت ال نددال والد اسو ددنت أن مخ ددنست الاالدددين فد د

ر ددنمه إسش ددند ا( آ ددن بعمددة ديد د

ال ر نمه ،يد إن ااسشند االورا مه ولنص دآد النعنمدة مدو المخدن
يآخس وديا المخدن
تدلة ا(ورس ف

لي ر دنمه،
ج ددنح

و لدع (ن ا(ودرس فيهدن

ومدن لدلهدن بمكدن تصف دش وتعدييدش لكد بدئد المجنمدو ،فنسشدند النيميدة دون
عل يكنت من العده ب

ا تة مدن عيدش مدو الك دة ليدر مجددا و لدع (ن

الك ددة الددةا ك د معددش يكددنت إسشددندب ودداس ير ددو إل د ا(و درس فندفعددش وتخددجعش لير ددا إل د
الكدديا الغيددر مر دداا كددرد وددددا االوددنجن ليمرشددد ،أمددن إ ا اتنددد تددة مددن المرشددد وا(و درس ف د
إسشند اةا المخنلك فنن لةلع فؤائد تثيرس دي المخنلك ويكنجيك لإلسشند كرد .
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