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دادإـع
 أستــــاذ الصحــــة النفسيــــة

عة بنهاجام - كلية الرتبية
 أستــــاذ الصحــــة النفسيــــة

جامعة بنها - كلية الرتبية

 مدرس مساعد بالقسم
 جامعة بنهـا –كلية الرتبية 

 

أدت إلد  دددا اودنرراس  شهدت الكثير من المدداس  دددس وديات نت  دنه دآهدن سلدنس ودي   
، وقد تد  تخدص أ أ دد الكديات نت الكدي    المكدنمرس النددول أ دش وديا  مخدن   ، ال يئ  النعي م  

فمخكي  المخن    ال تكمدن فردف فد  المخدنلك ولكآهدن تمندد لنخدمة اللدن   والمن دره ولكدة مدآه  
تعنميآددن مددو ودديا  لددةلع دآددد ، و ن جدد  تعدداد ديدديه  مددن اددة  المخددنست ، دوس فدد   يردد  المخددن   

المخددن    بجددك النعنمددة مددو ا ددتاك  مددو النرتيددت ديدد  المخددنلك  ندن ددنس  مندداس  يردد  المخددن    
 وبنعدية وياتش تآنه  المخكي  . 

فنلمخدددددن    تآدددددنه مدددددن الماا هدددددنت  دددددين ا)ا دددددنا المصني دددددين فددددد  قددددداته   الجكددددددب  او 
ويخددعر ، قددة قدداس  خددكة منكددرسالي ظ دد .....ح  يددد يآدددفو الك ددة ا)إلثددر قدداس اللددن  الك ددة ا)

وبنلننل  فدنن و داد مخدنلك فدم المدسود  بصيد  ،  ن ج  و كرتش دي  اللن   نالمخنلك  ن)من
 دداام مددن الصدداس  نلآكدد   ليلددننبن فددد بمكددن أن بندددل النعيدد   ال عددنا فددم  ددة  ددروس الصدداس 

، ااان د ، الملدنبر والكراه   ،وتندل المخن    إمن  خكة م نشر منمثي  ف  الممنسونت الننل    
وقددد تندددل  خددكة ليددر م نشددر منمثيدد  فدد  ، اايددةا ، ااوددن س ل ظ ددنم أو كدددبنم، النهديددد، اا الاح
 االون عندح. ، الآ ة، الممنسونت الننل    الغي   والآم م ، و خر الخنئعنت

(Ross, 2009,4)& (Lumsden, 2002 ,1) & (Batsche and Knoff,1994,169) 
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لك دددددن الخددددصأ الددددةي بلددددني  املددددرين مددددن لدددددا الددددآمف المنكددددرس المخددددنوينميددددت 
لينصايددددب ال ددددد م أو الي ظدددد  وددددددا تددددااسن الردددداس، الكدددديك  والكدددد كرس وبنلنددددنلم فددددنن  ددددن   اددددةا 

 المخنلك تاا ش صعاب  فم الدفن  دن   كهن وتخعر  ن عداا النيي .
شددصن  ولكددن اآددن  أ دددال أو أ، فهآددن  شدد  مددن وددمنت المخددنلك فدد  تددة وا ددد مآددن

، تمددن أن المخدددنل ين ل كددداا مثددة  م دددو الآدددن   معيآددان بجعيدددان ادددةا الكدديا   دددنار أو مك اتدددنمغم
ولكددآه   دددالم مددن  لددع بجددك أن بعن ددروا صددآ ن لنصددن مددن ال خددر، لددديه  تنيددت ددددائ  و ددا  مددن 

 يدد إ هدد  ، ال نسا ايدن   آددان العظمد  أو اال ددكهندح، واد  فئدد  فرش د  مددن ا)شدصن  العدددوا يين
 ناشد ن   ن جد  ليدننك  فد  املدرين  دد  نم أو  كد نم وال بصا دان معدنس  دندلد ، ولدديه   بخعرون 

  ن دددددد  ليخددددددعاس  ددددددنلراس وقددددددد تعيمدددددداا أن المخددددددن    تكددددددنددا  ديدددددد  الن دددددداا دمددددددن يريدو ددددددش.
(Spurling, 2004, 29)  

وديم الرل  مدن أن ا)ا دنا فدم تدة ا)دمدنس بمكدن أن يندسلروا  كديا  المخدن    إال أن 
فكددديا  المخدددن    أإلثدددر شددديادنم فدددم ، ن   عدددل ال ئدددنت العمريددد  ادددم أإلثدددر در ددد  ليمخدددن   اآددد

الك الددد  المندددسلرس مدددروام  نلمراارددد  الم كدددرس والمناودددك  ويعنردددد أن ال ندددرس الندددم يدددتداد فيهدددن وددديا  
  (Wilcox, 2005, 2) المخن     ا ش دنا ام من  ين أدمنس الننوع  والصنمس دخر دنمنم.

   اا ويا  منعي  ين  تعيمش ف  المآتا ل  يدن  تك  ردش فد  المدسود  و مة ندش وويا  المخن 
ليكدددا املددرين، ودآدددمن يا ددش المخددنلك ودديات نتش الكددي    والمنكدديك   نددا الكدددا املددرين فن ددش 
بن ة دي  إلن  ، وتظهر ف  شكة  شهرس، شع   ، أو تر ة مدن ا)قدرانح ويصيد   لدع  ددوس  فكدرس أن 

 (Mahlerwein, 2010, 18)ر  لينكي  دي  الكي  اال نمند . المخن    اري

ال شع أن ويا  المخن    يؤلر دي  المخدنلك وتدة المن كدين  دش ويدآعكس  لدع ديد  
وددير العمي دد  النعي م دد  فدد  المدسودد  فن دد ا المدسودد  مكن ددن ليددر سمددن ليندميددة  دددال مددن ادن نساددن 

 و ن ج   لع ال تكنك و المدسو  تنري  ادفهن المآخاد .، آن بندل ف ش تعي  ليندميةمكن ن سم
لةا بجك دييآن النعنمة  جدب  مو وديا  المخدن    ومآدو اودنمراس  ليندد مدن سلدنس  ال د  د  

 . والآ ك   ليلن     نا  دولش
تعمدة  ويمكن تعدية ويا  المخدن    لددا ا)ا دنا مدن لددا ترددب   عدل ال درامه الند 

دي  تعدية الكيا  الغير مر اا ا نمنش ن وإ دالش  كيا  سلر مر اا وي  ا ال رد دآ را فعدنال 
  ف  المجنمو.
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 15-9وقد و دت ال ن ث  أن ويا  المخن    ب ة إل   سوتش ف  دمر ينراوح من  دين 
لم كدر  نسشدند لدةا سأت ال ن ثد  أن النددلة ا، دنمن أا فد  الك الد  المندسلرس  ند  المراارد  الم كدرس

دنمددن بعن ددر فعددنال )ن الندميددة فدد  اددة  المر يدد  ال  12-9وتعدددية ودديا  المخددن    فدد  دمددر 
وينلندنل  فدنن دددا ، يتالان ف  مر ي  الك ال  ممن يؤدا إل  إمكن    تعدية ودياته   دس د  ت يدرس

لددننك  ف ددش االانمددنا  نعدددية اددةا الكدديا  فدد  اددةا المر يدد  يددؤدا إلدد  ودديا  إ رامدد  ال  كددنك و ا
 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؟ 

 ة:ـــــريـــــة النظـــــدراســـــة الـــــأهمي أوال:
ام دد  الآظريدد  ليدساودد  فدد  تآددنوا ودديا  المخددن    تس ددد منغيددرات الدساودد   مددن تكمددن ا)

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

   ا:ــــــــــة تطبيقهـــــ: أهميثانيا
ومدددن اآدددن ، أام ددد  الدساوددد  إ ا تاق دددا دآدددد  دددد النآظيدددر فردددف لمنغيدددر الدساوددد  ال تكنمدددة

  فنلدساو  الننل   لهن أام   تك  ق   تنمثة ف :
     إ دددددنف  مق ددددددن   ديددددددد إلدددددد  النددددددرال الكددددد كالا   الصددددددن   ق ددددددن  ودددددديا  المخددددددن

 لدا ا)ا نا.

 من ا)ا نا؟ت يين من فعنل   ال ر نمه ااسشندا ف  تعدية ويا  المخن    لدا ديآ   

  فدد   ددا   نددنئه الدساودد  بمكددن الصددروه  مجمادددد  مددن الناصدد نت الندد  ت يددد فدد  إددددندس
  الآظر ف  النعنمة مو المخنل ين مآة  داب   هاس اةا الكيا  دي  االا نا.

فدم تعددية وديا  تهدس الدساو  الننل   إل  الننر  مدن مددا فعنل د  ال ر دنمه ااسشدندا 
  المخن    لدا ديآ  من ا)ا نا.
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 ادى:ــــــج اإلرشــــــامــــــربنــــــال -1

اددا  ر ددنمه مصكددف ومددآظ  فدد   ددا  أوددس ديم دد  لنردددب  الصدددمنت ااسشددندب  الم نشددرس 
كددنددته  فدد  تنريدد  الآمددا وليددر الم نشددرس فردبددن و منش ددن لجم ددو مددن تلددمه  المؤوكدد   هدددس م

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

 ة:ــــــــاغبــــــــوك املشــــــــسل -2

ردداا فدد   دداار  ديدد  ااوددن س الندد  يا ههددن أ هددن ودديا  ب ويعررره هشرراخ ال ررولا المشرراغبة
شصأ أو أإلثر تجن  شصأ سلر أقة قداس  خدكة منكدرس وداا  تن دا تيدع ااودن س  كدم   أو   كد   

 .(343: 2004)هشاخ ال ولا،  ولير ل ظ  ح  هدس ايةا  اللن   وملنبرنش. – ل ظ   
شصأ من بخعر ويا  المخن     س ش فعة لير مر اا ا نمنش ن براا  ش  تعره الباحثة

ولدددا ، أو أإلثددر ودديك ح مددن شددصأ ألددر أ ددع  مآددش، أإلثددر تنكمددن، أإل ددر  جمددن،  أقدداا :  س ددش
الخصأ ا)قاا س    مين  ف  الننق ا) ا وا)ل   خدكة منكدرس تجدن  الخدصأ اال دع     د  

   .و ن ج   لع شعاس   نلخهرس والخع    والنر ة والك كرس واله مآ   ين أقرا ش، ح م ين  لإليةا
ويقررراج ائرا يرررا ةالدرئرررة اللرررى لطفرررل عليارررا الافرررل فرررى م يررراج سرررلوك المشررراغبة 

 )إعداد/الباحثة(.

أن المخدددن    تنلدددمن أفعدددنال منكدددرسس مدددن الكددديا   ال دددد م، اال  عدددنلم،أو  Fritzأشدددنس 
منم، بظهدر مآدة دمدر الكدآنين، ويمكدن اال نمندمح المر اد والمؤ ي والمك كر وتعد وياتنم منعي

أن تكددان المخددن    م نشددرس أو ليددر م نشددرس، ودددندس يددن  الخددعاس  نلمخددن    الم نشددرس فاسيددنم، أمددن 
المخدددن    ليدددر الم نشدددرس  مثدددة االودددن عند العمددددي،  ددددا  أودددمن  وددديئ ، ....ح ف  دددعك تنديددددان 

وهنرراك عررد  ، لمخددن    الم نشددرسودد هددن، ويجددك أن يددن  النعنمددة معهددن ديدد  أ هددن مصني دد  دددن ا
 نقاط ترتبط ةالمشاغبة وهى:

 .تنك  المخن     عدا تااسن الراس  ين المخنلك والهدس 
 .بمكن أن تآ و قاس المخنلك من  جمش الجكدي، مهنستش الي ظ  ، شع ينش، أو  آكش 



2020 (1ج) ينايـر (121)العدد    جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 633 

 .تخعر اللن    ن)ل ، ا عداا النيي  وددا الردسس دي  الدفن  دن   كهن 

 مة المخن    اللرا، دا  االومن  الر  ن ،النهديد،النصايب،الرتة، خر الخنئعنت، بمكن أن تخ
  (Fritz, 2005, 1) الملنبر ، الدفو، دتا شصأ من دن  مندنش أو تنك  ممنيكنتش.

أ هددن  خددنا ددددائ  وا  ومر دداد، يهدددس إلدد  اايددةا   المشرراغبة Fegenbush يآمددن ب كددر 
ن ا)دآددد  أو ليددد  الدددةدر والرددددك، واآدددن  مخدددنل ان ي ددددون والنصايدددب مدددن لددددا النهديدددد  نلعددددوا

مكدددنمنعين  دددنبدا املدددرين ولدددديه  اتجدددن  إبجدددن    ندددا العددددوان وينمنعدددان  نل دددرا ، تمدددن أن أفعدددنا 
المخن    دائمنم تخمة لدل  دآنصر : ددا تااسن الراس،   د  اايدةا ، النهديدد  نلعددوان ا)إلثدر اودنمراسام 

   0لاقا ااية فن هن تل ب دآ را سا عن واا الردك أو الةدرودآدمن بكما  نلندول 
تعآدد  المخددنل ان الددةتاس الددةين ينكددمان  ددس ه  أإل ددر  جمددنم  ةالنسرربة لعرردخ ترروازن القررو : -1

ويمكدددن أن يرتكددددك المخددددن    شددددصأ وا ددددد أو فدددد   0وأقددداا وأإل ددددر وددددآنم مددددن اللددددننبن
  مدن  ظدرام )ود نا الننالت ا)إلثر لكاسس مجماد  مدن ا)شدصن  الدةين الندنسوا  دن 

  0دنم  مثة العآ ر أو الجآس
تعآدد  المخددنل ان الددةين يددؤ وا  ددنينه  ويمكددن أن بكددان اددةا اايددةا  أو  نيررة اإليرر ا : -2

،  يدددد يناقدددو المخدددنلك أن يدددؤ ا ودددياتش املدددرين ، دناف دددنم أو ل ظ دددنمحاابددددا    دددد  نم 
  0ويكان مكنمنعنم  مخنادس  لع

دآددمن يدن  الن دنس اللدننبن فدن ه  بعرفدان أن ن أو زيادتر::اللاديد ةاالسلمرار فى العردوا -3
الهجدداا ديدد  شص دده  أبددنم تددنن شددكيش لددن بكددان لمددرس وا دددس فرددف لددةلع بصنددنس المخددنلك 

  0 ننبن   خرا أن تكان أادافن وهي 
اللددن   بعددرس أ ددش وددينعرب ليمخددن    مددرس ألددرا ويثيددر  لددع الخددعاس  ددنلصاس الرعرر : -4

ش،ويرو اللننبن ف  فخ دائرس العآ  الن  تصيرهن المخدن    الةا يتداد مو تة اجم  دي 
ولنل ددنم مددن ينكدد ك  لددع الصدداس فدد  ددددا إ دددش اللددننبن دددن المخددن    الندد  ينعر ددان 

  (Spurling, 2004, 30) & (Fegenbush, 2010, 42-43)  لهن.
الظرراهر مناررا صدداس وأشددكنا تثيدرس مآهددن مدن اددا  دنار ومآهددن مددن ادا ل دد  :  للمشراغبة

مثددة فدد  املددنس ال د  دد  وااان ددنت الي ظ دد  ليلددن   والندد  بمكددن مد ظنهددن  كددهال  والنعددرس من
الجن دددك ، فينمثدددة فددد  الجن دددك الي ظددد  المكنددداا أمرررا ال فرررى، ديددد  مدددن قدددنا  هدددةا ال عدددة الظدددنار

 ويمكن تا  ا  لع  خي   ف من يي :، المخن    الكني ر المآنخرس  نل ن، اال نمند 
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 Direct Bullyingرة ـــــــاشـــــــة املبـــــــاغبـــــــاملش -1

تمددن بكددهة تنديدددان دآددد ، حال ددد  ، اد  مخددن    اللددن   ديآددنم وتخددمة  اايددةا  الي ظد 
بمكدددن مد ظندددش مدددن لددددا ااصدددن   الجكددددب  أو تمدددتق  ددددولهن ) هدددن مرئ ددد  وتندددر  ألدددرا  دددد  ن 

رتدددة، الددددفو، العدددل، اابمدددن ات تن دددو تيدددع املدددنس، وتخدددمة  اللدددرا، الالمد دددس وتدددةلع بمكدددن 
، إتدددس الممنيكددنتوالنهديددد  نال كددننا مددن ال ددداق ،  العدائ دد  أو النهديددد  نلق ددنا  هددة  ا)فعددنا

 (Mahlerwein, 2010, 13) حاودددنصداا الكيمدددنت النددد  تدددؤ ا أو تهدددين اللدددن  ،....

(Woodfine, 2002, 5) & (Curtner - Smith etal, 2006, 182)  
 ر للمشاغبة المباشر  وهى : وهناك عد  صو 

 : Physical bullying ةــــدنيــــة البــــاغبــــالمشأ( 
المخددنلك ال ددد   اددا الددةي بخددنلك املددرين دددن اريدد  الردداس ال د  دد ، 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  

 ,Kirkpatrick) 0وتعن ددر المخددن    ال د  دد   ددنسس وتنكيددك تدددلة المعيدد ،   تردداا  نلمخددن 

2008, 14-15) &(Mahlerwein, 2010, 13) & (Newman, 2010, 9) 
 :Verbal Bullyingة ــــة اللفظيــــاغبــــب( المش

وتعن ددددر ، ادددد  مخددددن    املددددرين دددددن اريدددد  اوددددنصداا تيمددددنت مؤ بدددد  أو  دددددا  االودددد 
مدن المخدن    اال نمنش د     أقة لكرام من المخن    ال د    ولكآهن أإلثدر لكداسسالمخن    الي ظ 

أبلددنم، تمددن أن المخددن    الي ظ دد  المنعيردد   ددنلاسن  ددين الكدددا تددؤ يه   خددكة ت يددر، أمددن الردددسس 
ومدن ، ا)إلندبم   تعن ر لن   أإلثر الما ادنت ا نخنسام من  يد الملنبر  وااان    ين الكدا

 ددددددددا  االودددددددد ، الملدددددددنبر ، النهديدددددددد، ااان دددددددد ، اا الا، الكدددددددصري ،النف مدددددددن قدددددددددس أشدددددددكنلهن  
 & (Newman, 2010, 9).اللن  ،الكدددك، النصايدددب، الخدددننئ ،الآرد ليدددر العدددنداح

(Mahlerwein, 2010, 13) & (Wong, 2009, 27)  
 العاطفية ( ، ج( المشاغبة غير اللفظية/ غير بدنية )االنفعالية

الآا  من المخن    وتسلة شكة النصايب دن اري   الكدصري   نع يدرات  ف  عك اإلنخنس اةا
  ( Fegenbush , 2010, 43) اال نكنس، الند  الآظر، المكنسدسح. الا ش، إبمن ات النهديد أو
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   Indirect bullying   رةـــــاشـــــري املبـــــة غـــــاغبـــــاملش -2
ر الم نشرس وتظهر دآدمن تنعرب اللدن   إلد  الخكة الثن   ليمخن    اا المخن    لي

  خدددر الخدددنئعنت،دفو املدددرين لمخنل نش،االودددن عند المنعمدددد مدددن  مندددد   وددديات نت ودددي    مثدددة
 ا)قددران فدد  الاقددا الددةا تكددان ف ددش اللددن   فدد  أمددس النن دد  إلدد  تاايددد صدددتش اال نمنش دد ح.

(Peyton – Brown, 2010, 37) & (Mahlerwein, 2010, 13) 
 اك عد  صور للمشاغبة الغير مباشر  وهى : وهن

وتخددمة  اابعددنس إلدد  شددصأ سلددر  نيددةا   :Bullying Physical بدنيررةمشرراغبة  حأ 
 (Fuller, 2006,18) تكي دب شدصأ أو أأ أإل در  نيدةا  شدصأ سلدرح.، شدصأ مدن

& (Wong, 2009, 27) 
ل دن الثرلرس، النند، : وتخمة    خر الخنئعنت Verbal Bullying مشاغبة لفظية حا 

اوددنصداا ، شددصأ سلددر   ددات مرت ددو لكدد  بكددمو النهديد،الكددصري ،النددك  نل ددداق 
االودددمن  الاام ددد  دآدددد الننددددل ددددن املدددرين ،إقآدددن  شدددصأ مدددن  نان ددد  شدددصأ سلدددر، 

 ,Hughes) 0النصايدب أو النهديدد  دنلعآ ح ، المكنلمدنت الني  ا  د  النصايف د  ليلدن  

2005,11) & (Wong, 2009, 27) & (Fuller, 2006,18)  
اابمدددددددن ات الاقنددددددد ،إتدس ) وتخدددددددمة :فيرررررررر بدنيرررررررة المشررررررراغبة فيرررررررر اللفظيرررررررة/ حه 

الممنيكنت،إسوددددنا و خددددر سوددددنئة مؤ بدددد  ليمخندر،إسوددددنا سوددددنئة تهديددددد أوسوددددنئة  ريددددد 
. إلكنرو  ،الددن نت المنر  ،إلنن   أش ن  وقن دي  المكنتك، رة الممنيكنت الخص   ح

(Wong, 2009, 27) & (Fuller, 2006, 18) & (Hughes, 2005, 11)  
إلمن أن المخن    ش نسس دن مخكي  ف  العدقنت تندل فد  ود نق ا نمدند  فمدن المهد  
أن ين   ند وفه  ا)دواس المصني   ف  تيع العمي   ، يد ت  تنديد أسبعد  أدواس فد  تيدع العمي د  

  ح . (Malanghlin, 2009, 25اللن  ، والمن رهح  وا   المخنلك ،اللن  ، المخنلك/

  Bullyingب ــــــــــاغــــــــــاملش -1

الخددصأ الددةا ي دددأ المخددن رس،إلمن أ ددش اددا الددةا  بلددني ،يتده أو يددؤ ا املددرينح  خددكة  اددا
وقددد بكددان الهدددس ولدددا أو فنددنس وتنلددمن أفعنلددش ددددا تددااسن الردداس  يددد  منكددرس ديدد  مدددا فنددرس سمآ دد ،

ويعنرددد  ا)قددة قدداس،ويمكن أن تكددان الملددنبر   د  دد  أو   كدد  ، يهددن   الكنلددك ا)إلثددر قدداس الكنلددك املددر
  (Hughes, 2005, 14) & (Bennett, 2008, 16)أن وياتش بجعيش من ابن ومخهاسا. 
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 Victimsا ـــــــايـــــــالضح -2

وال يريددددون أن تدددن  ، اددد  أكلئدددع ا)فدددراد الدددةين ال ينمكآدددان ددددندس مدددن الددددفن  ددددن أ  كددده 
، ويعن ان من   الري ، ل ظ ن وا نمنش نم أإلثر من الكدا املرين، إيةاكا   د  نم وين  ، مخنل نه 

، الصاس ،وددا ا)مننح، ويآكن ان ف  معظد  ا)  دنن مدن أقدرا ه  فد  المدسود  ويآعتلدان ددآه 
ولددددديه   ددددع  بمكددددن اوددددنغدلش مثددددة  الا ددددو اال نمددددند  واال ن ن ددددنت الصنصدددد ح ويننميددددان 

 & (Newman,2010,5-6) رتين إلد  لدلد  مدرات شدهرينم أو أإلثدر.ملدنبر  منكدرسس ترددس  مد

(KirkPatrick,2008, 20) & (Woodfine,2002,17)  
   Bullies/Victimsا: ـــــايـــــون/الضحـــــاغبـــــاملش -3

اآن   ا  سلر أقة شيادنم من اللننبن واد  اللدننبن المنر دان والدةين بعرفدان تدةلع 
  "المشاف / الضطية". و نللننبن العدوا يين أ

 أ( تعريف المشاغبون/الضحايا 
ادد  ا)ا ددنا الددةين ي يغددان دددن تعر دده  ليمخددن    وادد  تددةلع مخددنل ان ،أا أ هدد  برامددان 
 دوسا المخنلك واللن   إال أ ه  بعن رون  ننبن      أونو   )ن وديا  المخدن    لدديه  تعن در 

 عي  ، تمن تن  معنق نه  لكيا  المخن    فد   دين أ دش دندس سدود فعة لنمنب  أ  كه  من النهديدات ال
ال تدددن  مد ظددد  ل دددراته  تلدددننبن، وتناافددد  معظددد  ودددمنته  مدددو المخدددنل ين  دددنلرل  مدددن أن الكدددمنت 

  (Wong, 2009, 85) & (Mclauglin, 2009, 27) المن ق   تمنلة ومنت اللننبن.

   Bystandersون ــــــرجــــــاملتف -4
وادد  مددن  Kitty كيلررىا دآدددمن قنيددا 1964المن ددر ين )وا مددرس دددنا لرددد أليددر م هدداا 

من ر ددن يراق ددان مددن بندددل مددن  اافددة شددرنه ، وقددد مهدددت اددة  النندلدد  الكريدد  لنكدداس  38 ددين 
 دنارس ألددر المن ددره فد  ديدد  الددآ س اال نمدند ، وبنلآكدد   ليمخددن    المدسود   فددنن تددسلير المن ددره 

دآدددد مخدددنادس أفعدددنا المخدددن    لددد س فردددف لصدددافه  مدددن أن ينمثدددة فددد  تدددردد الكددددا فددد  النددددلة 
ب دد ناا مكددنهدفين ولكددن ) هدد  ب نر ددان أن أ دددام سلددر سبمددن المعيدد  أوإداسا ودداس ينعنمددة مددو 

 0المخددددددددكي ، أا أ هدددددددد  ال بخددددددددنستان م نشددددددددرس فدددددددد  العآدددددددد  ولكددددددددآه  بخددددددددهدو ش ألآددددددددن   دولددددددددش
(McLaughlin, 2009, 27-28)  

مخكي  فرف ليلننبن الم نشرين ليمخن    وأن النددلة  واآن  افنراب  سن المخن    ا 
بجك أن يرتت      سئ ك   دي  الن ندة  ين المخنلك واللن   وي رد اةا ال رب دوس وتسلير 
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 ددنلرل  مددن أن المخددن    تندددل فدد  و دداد أشددصن  سلددرين،  يددد ، المن ددر ين ديدد  المخددن   
خددنادون مخددن    سمدئهدد ، ويصددنس بصيدد  المخددنل ان مآددنأ مددن الصدداس يددؤ ا الكدددا الددةين ب

المن ر ددان فدد  اا دددش أو الندددلة فدد   دداادل المخددن    و لددع  كدد ك  لددافه  مددن أن ب دد ناا 
فدددددرق الرددددداس  دددددين المخدددددنلك واللدددددن   بمآدددددو ا)قدددددران مدددددن مكدددددنددس  اللدددددن   الننل ددددد   يدددددد إن

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

15) & woodfine,2002,17-18)ح  
إلمدددن أن المخدددنلك الدددةا برددداا  نلمخدددن    اآدددن  مدددن دفعدددش لدودددنمراس فددد  الق دددنا  مثدددة ادددةا 

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

الخددع   ، الكدد كرس ،اله مآدد  والددننك   ددين أقرا ددش، وتددةلع االتجددن  الكددي   لمقددران تجددن  ودديا  المخددن    
 أمررا المدرسررةادد  الدددافو وسا  اوددنمراس المخددنلك ليق ددنا  مثددة اددةا الكدديا  الغيددر مر دداا ا نمنش ددن . 

ويا  المخن    أو ددا سل نهن ف  الندلة  نج  دددا معرفنهدن أن فعدا اانمنمهن لمن اا مد ظ من 
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 

 ويمكن تا  ا تيع ا)و نا ف من يي :  .إل ير ف  اونمراس المخن  
  :ةــــــــل الشخصيــــــــوامــــــــالع  -1

أن اآددن  دددنمد شص دد ن وا دددا بكدده  فددم ودديا  المخددن   ، وتنديدددام اددا  أولرروي يددرا 
قالمتاه الآخف والنندق العدوان،  خدكة   يد إن من المننمة أن بكاس ا)ا نا  وي  م اج الافل

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

لدلد  داامدة سئ كد   بمكدن أن تكده  فد   هداس وديا  المخدن    لددا  أولروي وي   
ين  يد  نا الك ة ألآن  وآاات النكا  والعامل األول هو اتجاه المربا الر يسا) األخ( ا)ا نا:

إن االتجددن  الكددي م الددةي ينكدد   ددآرأ الدددس  والمخددنست ، يتيددد  ا دداح مددن ا نمددنا أن ب دد ا 
والعامررل الثررانا هررو مرردى تسرراهل وتسررام  المربررا ا)ا ددنا ددددوا يين وددددائيين  نددا املددرين. 

دآددددمن بكدددان الك دددة دددددوا  نم ويرندددرح أن ددوا  ددد  الك دددة تدددتداد دآددددمن يدددن  تر دددة  )األخ( الر يسرررا
واكددةا فددنن و ددو الندددود والنآظدد   الجكدددي ، تش العدددوا م  نددا  إلاتددش، أقرا ددش أو الراشدددينحودديا 
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 –والعامل الثالث اسل داخ الوالردين السرلراتيجيا" "القرو  ت ج   والدبش انمد . ليعدوان بعن ر اونرا
 مثدددة  العردددنا الجكددددي أو اال  جدددنس اال  عدددنلم العآ دددبح ويعنمدددد  لدددع ديددد  فكدددرس أن اللوكيدلرررة"

والندم  Bandura نظرية اللعلم االئلماعا لبنردوراالك ة ينعي  من ارير  معنمينش، ويؤيد  لدع 
 ،يين الدددةين بعن دددرون  مدددن ه لما دددنات كدددر ت ف ددد  تعيددد  الكددديا  العددددوا م مدددن الراشددددين العددددوا 

"الط  والمشاركة من الش ص أو األشر ا  الر ين يربرون الافرل والطردود أن  أولوي اونآنه 
للسلوكيا" المسموح باا وفير المسموح باا واسل داخ الارق فير العنيفة فا تربية  الواضطة

  (Esposito ,2007,31) .الافل تؤدي إلى أطفال ملناسقين ومسلقلين"
  :رانــــــــوط األقــــــــضغ -3

فدددد  الك الددددد  المنددددسلرس بمكدددددن أن تيعددددك  مندددددد  ا)قددددران دوسا سئ كددددد ن فدددد  اودددددنمراس وددددديا  
 يد تعن ر الخ ك  اال نمنش   ا)إلثر أام    نلآكد   ليك دة اد   مندد  ا)قدران،وإ ا تن دا المخن    

 مندددد  ا)قدددران د دددن   مدددن فدددنن الك دددة و كدددنمر فددد  ااسددددنه والنددددمير، فجمندددد  ا)قدددران تعكددد  
أدلدددنئهن إ كنوددددنم  ددددن)من دون النهديددددد  نايددددةا  أو اللدددرس،وف   نلدددد  المخددددنل ين فددددنن الجمندددددنت 

نونم  نال ناا  وا  ارير  ليننك  ف  الري  وقدس من الكري ، والمخنل ان اد  أدلدن  فد  تعك  إ ك
 مندددنت أقددران مآنرفدد  فدد  شدد كنت ا نمنش دد  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)  
 ة ــــــدرسيــــــل المــــــوامـــــــالع -4

مددو وصدداا ا)ا ددنا إلدد  المدسودد  ااددادبدد  وال ددد  النآنفكدد  ديدد  ا)دواس بجددد مكددئالا 
يك المدسو  أ  كه  ف  ماق  ال بنكدون دي ش، و ن ج  )ن االودن عند أو العدتا ادا أ دد ا)ودنل

المكدددنصدم  مدددن ق دددة المخدددنل ين فن دددش ي ددددو من ردددنم مدددو  عدددل أدلدددن  المدسوددد  تنلمددددسبين الدددةين 
فمدن المناقدو مدآه   منبد  ا)ا دنا ب د نان اد  أ  كده  مكدهيين ومعدتسين ، بكنع دون اللدننبن

ومعظ  أدلن  المدسو  ال برامان دمدام  هة  الممنسو ، إال أ ش ، لمفعنا الما ه   د اللننبن
ددد قيية مدن المددسبين الدةين ب عيدان  لدع  كد ك  س  د  المددسبين فد  ترددب  ا دآه  وإدكنئدش  يا د

وقددا لعددك أإل ددر سبمددن أإلثددر ممددن بكددنن ح وفدد  الآهنبدد  فددنن االوددن عند ليددر العددندا بنكدد  تردددير 
اللدددن   لةاتدددش ويعدددتس المخدددن    وينجنادددة المعيمدددان وددديا  المخدددن    ويعن دددر  الكثيدددرون شددديئنم 

  (Lyons, 2006, 41-47)  لآك   لما نا.ا  ع نم  ن
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 –تريد    ر دنمه لمكنفند  المخدن    :  تهددس إلد   دساو  James (2006) ئالم قنا 
، الةا ا   فد  مدسود  لن ايد  فد  أيرلآددس، دساود  مددا تدسلير (CSP) ر نمه المدسو  اابجن    

ترتيددت ال ر ددنمه ، فدد   ر ددنمه مكنفندد  المخددن    ديدد  الندميددة والمعيمددين فدد  المدسودد  المخددنست 
دي  ادنرند الندميدة فد  قددسس المعيمدين ديد  النعنمدة مدو المخدن      عنل د ، وسل دنه  ولردنه  فد  

ومدن إ ا شدعروا  ن)مدنن فد  المدسود .، دساود  لرد  ووديا  المعيمدين ، إل نس المعي  ددن المخدن   
 وأو رت  ننئه الدساو  من يي : ينعي   نلمخن   .ف من 

% مدددن الندميدددة شدددعروا  دددسن المعيمدددين تعدددنمدوا مدددو المخدددن    91 ةالنسررربة لللذميررر : -1
، % أن المعيمددين تددن اا ديدد  معرفدد   ك ف دد  الن ددرس   ددنا المخددن   98وادنرددد ،  جدبد 

وقددنا ، مخددن   % مددن الندميددة أ هدد  بكددنك عان إ دددش المعيدد  إ ا تعر دداا لي75وشددعر 
  0%  ن)منن ف  المدسو 93ويخعر ، % أن اآن  مآنأ أفلة ف  ف يه 87

% مددن المعيمددين أ هدد  ينمنعددان  ثردد  أإل ددر فدد  قدددسته  ديدد  72و تددر  ةالنسرربة للمعلمررين: -2
% أن الندميدة بخدعرون  دسمن 94% برظ  أإل در، وادنردد 84النعنمة مو المخن   ، وأو ا 

 دش اآدنا  مآدنأ أفلدة فد  المدسود ، ويخدعر معظمهد   دسن % أ69أإل ر ف  المدسو ، و تر 
 %ح .97%ح وأ ش و كنمر ف  المدسو   94ال ر نمه أص ا امن  ت ام من لرنف  المدسو   

االدنمددند ديدد  مكددناينت المخددن    الم يددن دآهددن بمكددن أال تعكدد  صدداسس تنميدد  دددن ألددر  -3
 الندلة المرنوا ليمخن   .

لدددة فددد  االدن دددنس مكدددئال   المعيمدددين تجدددن  تنددددس لرنفددد  دآدددد تريددد   ال ر دددنمه ال دددد مدددن ام -4
 0ال ما والنجنوا  خكة وي   و منن أمن الندمية ف  المدسو 

إلنن الهدس مآهدن دساود  ال درامه المك رد  فد    دساو  Matthews (2006) ماتيوزقنا  إلمن
مخددن   ،  يددد المددداس  ليمكددنددس ديدد  ترييددة  دددول المخددن    مددو النرتيددت ديدد  الدددسامن الملددندس لي

  ددا  النعيدد   الددةا   ددياا دي ددش ألآددن  المخددرو ، ألددر المخددرو  ديدد   قددنا الندميددة  ننديددد أو تا دد ا
مخددندرا ، شددعاسا  تجددن   يئدد  الددنعي  الدسام دد ح، وإقنر ددا  نددنئه و دددس مكنفندد  المخددن    المكث دد  الندد  

ر ادساإلنت الندميدة ليمخدن   ، تمدن اونمرت لثدل  أون  و ان الك  ع  الن ندي   ليدسامن تمكآا من تغيي
 .أمكن تكاين ددقنت  منش   إبجن     ين الندمية المخنستين ف  ال ر نمه
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تهدس إل   ند ال نئدس المننميد  ل ر دنمه تددلة  دساو  Bennett (2008)وقدا  يآيا 
دبد   د المخن     ق ير المديح من لدا ق دن  النغيدرات فدم مخدن    تدميدة المدسود  ااددا

، ح تيميدةا603ودساو  قي  تة من المخنل ين واللدننبن . وشدنس  فد  ادة  الدساود   ، المخنستين
 177ف د إلم مجماد  مرنس    12 يد ت  ترك   تدمية ال   الثنمن الةين ت  الن نسا  من 

ح مدن مدسود  281وتةلع تري   ديآ  ألري من تدمية ال   الثنمن  ، 146ومجماد  تجري    
وقدددد تدددد  اودددنصداا الن دددنس  عدددددي فردددف . ولردددد تاصدددديا  ندددنئه الدساوددد  أن ا)والد أ هددددروا  ألدددري 

تمددن أ هددرت ، ودديات نت مخددن    أإلثددر ولنصدد  استكددنا المخددن    ال د  دد  والي ظ دد  دددن ال ن ددنت
المجماددد  النددم تنيرددم الندددلة  النجري  دد ح ترددديرات أديددم فددم ودديا  المخددن    الكي دد  والمصددنوس 

وو ددت ، الكيات نت  نلمرنس    نلمجمادنت النم تيرا دس نت من نوت  من النددلةالمرت ك   نيع 
وأيددددت الآندددنئه ، المرنس ددد ح، فدددروق ول رددد   االلن دددنس الر يدددم وال عدددديح ومنعيرددد   مجمادددد   النددددلة

  ر نمه  اتصن  ماق   د المخن   ح ت ر نمه تدلة م يد  د المخن    .
 ندد المهدنسات اال نمنش د  واال  عنل د   هدس إلد ت دساو  Neft ( 2006) نيفتوقد قدا 

تيميددةا  نل دد   530ليندميددة المندداساين فدد  ت ددنددت المخددنل ين/ اللددننبن. وتدد   مددو   ن ددنت 
الصنمس من تكو مداس  ا ندائ   ف  مرناع  مدسو   مد    مآص لد  الا دو االقن دندا و لدع 

ه الدساود  أن معددالت اال نخدنس مرت عد  وأ هدرت  ندنئ 0من لددا تردنسير  ات د  وتردنسير ليمعيمدين
ووافددد  المعيمدددان مدددو ليدددد ت دددآ  نت  0فددد  ادددة  العيآددد   نل ئدددنت الريف ددد  ليدددر المآنم ددد  لمقي دددنت

واتلا أن المهنسات اال نمنش   واال  عنل د  الند  قددسان ، المخنلك/اللن   الن   تران الندمية،
واتكد  ، ناساين فد  ت نددة المخدنلك/ اللدن  المعيمان تعد وويي  فعنل  لينميت  ين الندمية الم

فددد   دددين اتكددد  ، المخدددنل ان والندميدددة المخنل ان/اللدددننبن  كددديات نت  ددوا  ددد  و خدددنا سائددددح
تمن اتكما اللننبن  نلمعن نس من أددراب ، الندمية ولير المناساين  عدا و اد اة  الكيات نت

  الآهنبدد  أدت الدساودد  أ ددش بجددك أن وفدد، واتلددا أن ودديا  المخددن    لددش ق مدد  تآ ؤيدد ، اادلددنا
ترتدددددددت  دددددددرامه مكنفنددددددد  المخدددددددن    ديددددددد  تعيددددددد    م دددددددو الندميدددددددة المنددددددداساين فددددددد  ت دددددددنددت 
المخنلك/اللن  ، مهدنسات ا نمنش د  وا  عنل د  تكدما لهد   نلق دنا  كديا  أإلثدر إبجن  د  وتنديددام 

فد  العددوان والغلددك، بجدك أن تنآدنوا النددلدت ال ددعابنت الند  ياا ههدن الندميدة فدد  الدننك  
  0لنص   نلآك   ليندمية المخنل ين، وتةلع النعنمة مو أدراب اادلنا  نلآك   ليلننبن
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ق ددن  ادساإلددنت تدميددة ال دد ين  تهدددس إلدد   دساودد  Patrizio (2006) ةرراتري يووقددنا 
وتدد   0اال ندائ دد  Betsy Rossالصددنمس والكددند  ل عنل دد   ر ددنمه لمآددو المخددن    فدد  مدسودد  

كن  الندمية مكنن ق ي ن لمعرف  تم   وأ اا  المخن    الن  بعنردون أ هن تندل فد  مدسودنه ، إد
وبعد تك ي  ال ر نمه ت  إدكنئه  مكا 0وتةلع تنديد أوقنت وأمنإلن  دول المخن     سإل ر قدس

   فد  منن ع  لنري   من إ ا تن اا قد شعروا أن  ر نمه مآدو المخدن    تدنن فعدنالم فد  ترييدة المخدن 
وأإلدددت الآنددنئه أن ليددد الندميددة إمدددن تددن اا مخددنل ين أو  ددننبن وليددد الندميددة تدددن اا 0مدسوددنه 

وا)شددددكنا ليددددر العآ  دددد  مددددن المخددددن    ادددد  ا)إلثددددر شدددديادنم مثددددة  دددددا  االودددد ، العددددتا، ، شددددهادا
ن دا وأإلثر ا)منإلن  ددولنم ليمخدن    ت، والةتاس أإلثر تاسانم ف  المخن    دن اا نل، االون عند

وقد تندل المخن     عد المدسو  ولكن ألآن  اونمراس تاا د ، مددك المدسو  وف  وقا ال كن 
و تدر  عدل الندميدة أ هد  ودي يغان ددن المخدن    ، الندمية مو  علده  الد عل مثدة ا)تداب س

ودد  تمدن أساد أإلثدر مددن لددل أسبدن  الندميددة أن ت عدة المدس ، ولكدن العديدد مددآه  لدنفاا مدن اال نرددنا
ومددن لدددا المكددا الددةا قدددا ليندميددة  عددد تك يدد  ال ر ددنمه و ددد أن ، شدديئنم مددن   ددنا المخددن   

  دد  الندميددة ديدد  ا)قددة سأوا أن ا)و ددن  تنكددآا مآددة تك يدد  ال ر ددنمه  ندد  ألآددن  العكيدد  
وقدددد و دددد أن   ددد  ا)ا دددنا أإلددددوا ، وأوقدددنت الا  دددنت النددد  تنددددل فيهدددن المخدددن     دددسإل ر قددددس

لهدد  دددن المخددن    است ددو  عددد ال ر ددنمه  مددن فدد   لددع أولئددع الددةين قددنلاا إ هدد  تددن اا ا نمددنا إ د
  0ق اا دن المخن     عد ال ر نمهشهادا و تر لدل أسبن  أ ه  تا 

 دساو  تهدس إل  النعرس دي  فعنل د  تددلة قفريد   Steiger (2010)إلمن قنا ون جر 
ودساودد  ، "No Bully"ستددش مؤوكدد  اددا تدددلة  ديددد  ددد المخددن    اا  وفريررا الطررل، النددةق

تكراس المخن    ديد  الندميدة المكدنهدفين فد  مننولد  الإلنخدنس مدن إ ا تدنن ادةا النددلة مآنود ن 
وقد شنستا لمدس مدداس  فد  مآكرد  ودنن فرا ك كدكا فد  ادةا النريد   شد ش النجري د  .  0وفعنال

و دن  الندميدة ، واي اا فري   دةتيميةا  تروا أ ه  تن اا أادافن ليمخن     32من  وتكونت العينة
 النلددن  ح  ندد  ال دد  الثددنمن،  ددين دمددرا  Kمددن مددداس  دنمددنس ولنصدد ، فدد  ال دد اس مددن 

تكراس النعدرب ليمخدن    ا ص دل  خدكة داا لددا أود ا  ح دنمن . وأإلدت الدساو  أن 13 -5 
وأو ددنا ترددنسير فريدد  النددة أن  0أشددهر  عددد الندددلة 3وا ددد مددن الندددلة وبردد  مآص لددنم  ندد  

 الندلة تنن  ن ننم و تروا أ ه  و ك را ش لمرس ألرا.
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تمكآدددا ال ن ثددد  مدددن صددد نل  ، الكدددن ر  مدددن لددددا ااادددنس الآظدددرا والدساودددنت وال ندددال
 فروب الدساو  تنلننل :

يا د فرق داا إ  دنئ ن  دين مناودك  ستدك دس دنت الق نودين الر يد  وال عددا لمجمادد   -1
 ل نلا الق ن  ال عدا . ، الدساو  دي  مق ن  ويا  المخن   

ن عد  ال يا د فرق  و داللد  إ  دنئ    دين مناودك  ستدك دس دنت الق نودين ال عددا والمن -2
 دي  مق ن  ويا  المخن    .، لمجماد  الدساو 

 

ق مددن تدميددة المر يدد  اال ندائ دد   مدسودد  ا ددن ليدددون   آهددن 5تكا ددا ديآدد  الدساودد  مددن ق
 يد ادنمدت ال ن ث  دي  ، وا  بمثيان مجماد  الدساو ، ق دنمن12-9تنراوح أدمنسا  من  ين ق

 . الن م   النجري    ا المجماد  الاا دس  الق ن  الر ي  وال عداح

 اونصدما ال ن ث  ف  الدساو  الننل   ا)دوات الننل  :
 )إعداد / الباحثة(مق ن  ويا  المخن    لدا ا)ا نا  -1

 )إعداد / الباحثة(ال ر نمه ااسشندا  -2

 املشاغبة لدى األطفال )إعداد / الباحثة( األداه األوىل: مقياس سلوك

  ادداد اةا المق ن  قنما ال ن ث   نلصكاات الننل  :

 إعداد الصورة األولية للمقياس وفى سبيل ذلك اتبعت الباحثة الخطوات التالية : -1 
   مرا عدد  اااددنس الآظددرا والدساوددنت الكددن ر  الصنصدد   كدديا  المخددن    واالوددن ندس مآهددن فدد

 مق ن  وتنديد أ عند  وتنديد النعري نت اا رائ   لم عند واة  ا) عند ا : آن  ال
 ةــديــة الجســاغبــالمشد األول: ــــــالبع

  دداسس م نشددرس أو ليددر ، تيددع المخددن    الند  تعنمددد ديدد  تددة مددن ادا  كددم لشررير إلررى 
لكا"،اللطريض على الضرب،الركل،الدفع العنيف،تدمير أوسررة المملوتنمثة ف من يي : ، م نشرس

 . ش ص ما(
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  ةـــة اللفظيـــاغبـــالمشي: ـــانـــد الثـــالبع

تيددع المخددن    النددم تعنمددد ديدد  تددة مددن اددا ل ظددم مآكدداق برالددش المخددنلك لشررير إلررى 
للددددنينش،ويآنه دآهددددن  ددددي  و ددددتن ليلددددن   وفددددرح ووددددعندس ليمخنلك،ويخددددنرا أن بكددددان  لددددع 

المخددن    الي ظ دد  م نشددرس أو ليددر م نشددرس،وتنمثة    دداسس منكددرسس تجددن  شددصأ معين،وقددد تكددان 
 اللذعر  ةالفردارا"، الل ويرف، السر ، اإلذالل، اللاديرد، المضرالقة، )نردا  االسرم، ف من ييد :

 اللطرد  عرن شر ص مرا ةفرو" مرتفرع لكرا لسرمع، المكالما" الللفونية الل ويفيرة للضرطية،
 للطد  عن اآلخرين(.اسل داخ األسما  الوهمية عند ا االسلا ا ، الس رية،

  ةغير اللفظيالمشاغبة البعد الثالث: 

تيدع المخدن    الندم تعنمدد ديد  ااشدنسات واابمدن ات والع دنسات المكنابد  أي تدة لشير إلرى 
مددن اددا لدد س ل ظ ددن مآكاقددن، بردداا  ددش المخددنلك تجددن   ددنينش، وقددد تكددان فددم صدداسس م نشددرس أو ليددر 

مرر ، اسررل داخ اللسرران، إلمررا ا" الرررأج، تجاهررل شرر ص مررا )الغمرر  واللم نشددرس، وتنمثددة ف مددن ييدد  :
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(. 
   ال اسس الم دئ   لمق ن  ويا  المخدن     ا نها ال ن ث  إل  ص نل ، ف   ا  من و

 لدا ا)ا نا. 
  وتدةلع م ندنح الن دن ا ديد  ، قنما ال ن ث   ننديد  ظنا االونجن   دي   آاد المق ن

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

، ملفرئررا مرردافعا عررن الضررطيةوتمثددة االوددنجن   الثن  دد  ، ح2وتسلددة الدس دد   ، المشرراف ا)ولدد  
 . ح1وتسلة الدس    

  قنمددا ال ن ثدد   عددرب المق ددن  فدد  صدداستش الم دئ دد  ديددم مجماددد  مددن الكددندس المنكمددين و لددع
لينك  ديم صد    المق ن  لق ن  من و و من أ يش، ومدا ودم  ص نل  المااقد ، ومددي 

    ش، وتةلع تدسه اونجن نت لكة ماق  ا نمن  تة ماق  إلم ال عد الصن
   ماق ن ماسد  دي  اال عند الثدل  دي  الآنا الننل : 29أص ا العدد الآهنئ  لمااق  المق ن 

 مورفا 12  المشاغبة الجسدلة
 موارفا 9  المشاغبة اللفظية

 موارفا 8  المشاغبة فير اللفظية
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 قامت الباحثة بتقنين مقياس سلوك المشاغبة لدى األطفال . -2
 حسـاب صدق المقياس: 

قنما ال ن ث   نلننر  من صدق المق ن   نونصداا ال دق الظناري، صدق المنكمدين 
 وت  ية  لع ف من ييم:

 ري: ررررررررراهررررررررردق الظرررررررررالفأ( 

ح تيميددةا تنددراوح أدمددنسا  مددن  ددين 20قنمددا ال ن ثدد   نك يدد  المق ددن  ديددم ديآدد  قاامهددن  
واتلددا أن النعي مددنت الصنصدد   نلمق ددن  مدئمدد  وأن المااقدد  تنميددت  نلا دداح ، ح دنمددن9-12 

 إال أن اآن   عل الم ردات الن  تن ا لنمل   نلآك   له  فن  تعدييهن .، ووهال  ال ه 

 ن: رررررررررالمطكميدق رررررررررصب( 

قنما ال ن ث   عدرب المق دن  ديد  مجمادد  مدن الكدندس المنكمدين مدن أودنتةس ال دن  
مددا وددم  ، الآ ك   ودي  الآ س و لع لينك  دي  صد    المق ن  لق ن  من و و من أ يش

و واقندراح النعددبدت الدسمد  ،أ، ومدي ا نمن  تة ماق  إلدم ال عدد الصدن   دش، ص نل  المااق 
إ نف  مااق   ديدس تكه  ف   ادس المق ن  لد   عدد  لدع تمدا صد نل  المااقد    داسس  هنئ د  

  .ماق ن 29العدد الآهنئ  ليمق ن    عد اون عند وتعدية  علهن مو الكندس المخرفين  نيد أص ا
 حساب ثبـات المقيـاس: 

خلبار،االتساق اعاد  تابيا اال رامت الباحثة ةطساب ثبا" الم ياج ةالارق اللالية :
 الداخلا، وذلك علا النطو اللالا:

 ثبا" الم ياج ةاريقة اعاد  تابيا الم ياج:  (أ
ح مددن تدميددة ال دد  الكددند  38تدد  تك يدد  المق ددن  ديددم أفددراد ديآدد  النرآددين ودددددان  

وتدنن ، ح يامدنم  دين النك يد  ا)وا والثدن م15ل  أديد تك يد  المق دن    نصدة سمآدم  ، اال ندائ 
ومعنمة االست دنا  دين دس دنت ا)فدراد فدم النك يد  ، ح تيميةا30الندمية ف  النك ي  الثن    ددد 

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

 ثبا" الم ياج ةاريقة االتساق الداخلا: (ب
   ياج.حساب االرتباط بين درئا" كل ةعد من أةعاد الم ياج والدرئة الكلية للم -1

 وينلا  لع من الجدوا الننلم:
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 معامالت االرتباط بني جمموعة درجات كل بعد من أبعاد املقياس والدرجة الكلية للمقياس (1جدول )
 مستوي الداللة معامل االتباط ـدـــــــــــــــــــالبعــ م
 0.01 **0.886 البعد األول )املشاغبة اجلسدية( 1
 0.01 **0.789 اللفظية(البعد الثاني )املشاغبة  2
 0.01 **0.829 البعد الثالث )املشاغبة غري اللفظية( 3

 0.01مكناا الدالل   **
ينلا من  لع أن معنمدت است نا  م دو ا) عدند  نلمق دن  معدنمدت قايد ، ودالد  دآدد 

 ح ممن يدا ديم االتكنق المرت و ) عند المق ن .0.01مكناي  
ش مدددن  ندددنئه إ  دددنئ   ل ددددق ول دددنت المق دددن   دددنلكرق وبآدددن  ديدددم مدددن تددد  الناصدددة إل ددد

 ح29المصني دد  أصدد ا ددددد مااقدد  مق ددن  ودديا  المخددن    لدددا ا)ا ددنا فدد  صدداستش الآهنئ دد   
 ماق نم وسدا ديم ا) عند الثدل  ليمق ن  ديم الآنا الننلم: 

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

 مواقف(. 8) البعد الثالث: المشاغبة فير اللفظية

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

دية وديا  المخددن    لدددا ديآدد  مدن ا)ا ددنا، و لددع مددن تينردم  م عهددن دآددد اددس وا ددد واددا تعدد
أ دددة ااودددهنا فددد  تنريددد  اددددس أإل دددر لي دددرد والمدسوددد   نيدددد ب ددد ا النيميدددة دآ دددرا فعدددنال فددد  
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

تردددددا ال ن ثدددد   نبجددددنس الجيكددددنت المنلددددمآ  فدددد  ال ر ددددنمه ااسشددددندا منلددددمآ  منددددنوس 
الجيكنت، ودآنوين اة  الجيكنت وال آ نت وا)ونليك المكنصدم  ف  ال ر نمه،واا من ينلا فد  

 الجدوا الننل :
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 (2) دولـــــــج

 حمور اجللسة 
 رقم

 اجللسة
 جللسةعنوان ا

مدة 
 اجللسة

 الفنيات واألساليب املستخدمة

ألول
م ا

ـــــ
ـــــ

قس
ال

 

 املناقشة واحلوار –احملاضرة  دقيقة 40 التعارف والتهيئة للربنامج 1 التهيئة للربنامج

 2 مهارة التعاطف
رفع الوعي بسلوك املشاغبة 

 دقيقة 90 وفهمه
 –عصف ذهين –املناقشة واحلوار –احملاضرة

 التدعيم –النمذجة 
 عصف ذهين -املناقشة واحلوار  صور املشاغبة 3 مهارة التعاطف

 دقيقة 30 ملاذا أشاغب ؟ 4 مهارة حل الصراع
الواجب  -عصف ذهين-املناقشة واحلوار

 املنزىل
 النمذجة -عكس الدور  –لعب الدور  دقيقة 40 ألعب دورا 5 مهارة التعاطف

 دقيقة 50 ةدوري يف املشاغب 6 مهارة التعاطف
-لعب الدور -عصف ذهنى-املناقشة واحلوار
 التدعيم –النمذجة  –عكس الدور

 التدعيم –النمذجة  –املناقشة واحلوار  دقيقة 40 أضرار سلوكيات املشاغبة 7 مهارة التعاطف
 عصف ذهين . –املناقشة واحلوار  دقيقة 40 املشاغبة واملشاعر 8 مهارة التعاطف

 9 ضبمهارة إدارة الغ
اعرف نفسك)اعرف مشاعرك 

 ومشاعر غريك(
 التغذية الراجعة. –التدعيم  –لعب الدور  دقيقة 45

 لعب الدور دقيقة 70 صنع األقنعة 10 مهارة التواصل
 حل املشكالت –اجملموعات املتعاونة  دقيقة 60 بناء الرتكيب 11 مهارة حل املشكالت

 12 مهارة التعاطف
التحرك بإجيابية عند 
 مشاهدة سلوك مشاغبة

 التدعيم -النمذجة  -لعب الدور  دقيقة 40

 التدعيم -لعب الدور  دقيقة 55 كيفية إيقاف املشاغبة 13 مهارة التعاطف
 املناقشة واحلوار -اجملموعات املتعاونة دقيقة 40 وضع قواعد الفصل 14 مهارة التواصل

 اضرةاحمل دقيقة 45 ختام جلسات القسم األول 15 اخلتام

ــى
ثان

م ال
ســ

الق
 

 1 متهيد للربنامج
التعارف والتعريف بأهداف 

 الربنامج
 املناقشة واحلوار –احملاضرة  دقيقة 45

تقديم املعلومات 
الالزمة  واملعارف

لتفعيل دور األسرة 
 فى برنامج األبناء

 املناقشة واحلوار دقيقة 45 منو الطفل املشاغب 2
 املناقشة واحلوار -احملاضرة  ةدقيق 45 املشاغبة وصورها 3
 احملاضرة دقيقة 45 حقائق وخرافات عن املشاغبة 4
 املناقشة واحلوار –احملاضرة  دقيقة 45 أسباب املشاغبة 5

6 
االسرتاتيجيات املختلفة 
 لتعديل سلوك املشاغبة

 املناقشة واحلوار –احملاضرة  دقيقة 45
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 رض األول:  ــــــــالف
يوئرررد فررررق دال إحفرررا يا برررين ملوسررراى رتررر  درئرررا" ال ياسرررين القبلرررى والبعررردى 

 لفال  ال ياج البعدى . ، لمجموعة الدراسة على م ياج سلوك المشاغبة
وليكخ  ددن داللد  واتجدن  ال دروق  دين مناودك  ستدك دس دنت الق نودين الر يد  وال عددا 

 Testقنمدددا ال ن ثددد   نودددنصداا الن دددنس وييكاتكدددان ، مجمادددد  الدساوددد  فددد  وددديا  المخدددن   ل

Wilcoxon   ح 3وتيصأ ال ن ث  من تاصيا إل ش من  ننئه ف  الجدوا 
 ملتوسطى رتب درجات القياسني القبلى والبعدى "Z" ( نتائج حساب قيمة 3جدول )

 جملموعة الدراسة فى سلوك املشاغبة 
 مستوى الداللة Zقيمة  جمموع الرتب متوسطات الرتب نوع القياس ـاسالقيـــــــــ

الدرجة الكلية ملقياس 
 سلوك املشاغبة

 صفر صفر بعدى 0.05 *2.232- 15 3 قبلى

 0.05* مسلوى الداللة 
 دددين ، ح0.05ح و ددداد فدددرق  ا داللددد  ا  دددنئ   دآدددد مكدددناا  3ينلدددا مدددن الجددددوا  

 يد  وال عددا لمجمادد  الدساود  فد  وديا  المخدن     الدس د  مناوك  ستدك دس دنت الق نودين الر
 و لع ف  اتجن  الق ن  ال عدا.، الكي  ح

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

   ى:ــــــانــــــرض الثــــــالف
ال يوئرررد فررررق ذو داللرررة احفرررا ية برررين ملوسررراى رتررر  درئرررا" ال ياسرررين البعررردى 

 على م ياج سلوك المشاغبة .، عة الدراسةوالملاةعة لمجمو 
 Testوليننردد  مددن صددن  اددةا ال ددرب، قنمددا ال ن ثدد   نوددنصداا الن ددنس وييكاتكددان 

Wilcoxon   ح4وتيصأ ال ن ث  من تاصيا إل ش من  ننئه ف  الجدوا 
فى ملتوسطى رتب درجات القياسني البعدى واملتابعة جملموعة الدراسة  "Z"( نتائج حساب قيمة 4جدول )

 سلوك املشاغبة
 مستوى الداللة Zقيمة  جمموع الرتب متوسطات الرتب نوع القياس اســــــــــالقي

الدرجة الكلية ملقياس 
 سلوك املشاغبة

 صفر صفر املتابعة غري دالة 1.93- 15 3 البعدى
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ح دددددا و ددداد فددرق  ا داللددد  ا  دددنئ    دددين مناودددك  دس دددنت 4  وينلددا مدددن الجددددوا
عدددا والمنن عدد   مدددتهن شددهرانح لمجماددد  الدساودد  فدد  ودديا  المخددن    وبددةلع تخددير الق نوددين ال 

 الآننئه إل  تنر  ال رب الثن   ليدساو  .

أشدنست  نددنئه المعنلجد  اا  ددنئ   لي  ن دنت إلدد  تعددية ودديا  المخدن    لدددا أفدراد مجماددد  
نا المخدنل ين . فردد اتلدنا فندي د  ال ر دنمه ااسشدندا مدن لددا و داد فدرق داا الدساو  من ا)ا 

إ  ددنئ ن  ددين مناوددك  دس ددنت الق نوددين الر يدد  وال عدددا فدد  ودديا  المخددن     عددد تك يدد  ال ر ددنمه 
ااسشددندا ل ددنلا الق ددن  ال عدددا، تمددن أإلدددت الآنددنئه اوددنمراس فندي دد  ال ر ددنمه وبرددن  ألددر المهددنسات 

دا مجماددد  الدساودد  إلدد  مددن  عددد فنددرس المنن عدد ،  يددد تخدد ا الآنددنئه ددددا و دداد فددرق داا المنعيمدد  لدد
 .إ  نئ ن  ين مناوك  دس نت الق نوين ال عدا والمنن ع  لمجماد  الدساو  ف  ويا  المخن    

،  Ross (2009)دراسرررةوتن ددد   ندددنئه ادددةا ال دددرب مدددو  ندددنئه دساودددنت تدددة مدددن  
دراسرة مفرافى ، Wilson (2008)، Bennett (2008)دساود    Steiger (2010)دراسرة

 Baldry and Farrington دراسررة ،Spurling (2004) دراسررة،، (2007مظلرروخ )

ح والند  أ هدرت  م عهدن Rock ; Marsha and Rasmussen ( 2002) دراسرة (2004)
   دول تعدية لكيا  المخن    و لع  نونصداا  رامه منآاد  ال آ نت واالونرات ج نت.

ت كددر ال ن ثدد  مددن تاصدديا إل ددش مددن  نددنئه إلدد  مددن ا ندداا دي ددش ال ر ددنمه ااسشددندا فدد  و 
 ننئجهن دي   مكنددس المخنل ين دي  ت  يرا   ك  ع  المخن    وأو ن هن وت ف    دولهن ومدا

 .اللن   ودييه  أبلن
ن ومددن لدددا  لددع ال ر ددنمه  نولددا ال ن ثدد  أبلددن تعدددية أفكددنسا  الددرد  دد  واوددن داله

 .دي  أورا  والمجنمو سفكنس درد    وبنلننل  ب  نان دآنصر فعنل  ف  المجنمو ول كاا د ئن 
 وت   لع من لدا تآم    عل المهنسات لديه  مآهن: 

 ف:  ـــــــــــاطـــــــــــارة التعـــــــــــمه
لنعنمدددة وتعآددد  الرددددسس ديددد  فهددد  وإدسا  مخدددندر املدددرين وا  عدددنالته  ومعرفددد  أوددد ن هن وا

معهدددن  خدددكة دافددد   ويظهدددر  لدددع فددد  مراددددن  مخدددندرا  وإدسا  المننددداا الي ظددد  وليدددر الي ظددد  
 . نيد بخعر املر  نلرا   ف  النعنمة معش، ) نديثه  مو صدق المادس والنعنا 
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فنل رد االم دنل  قدندس ديد  االانمدنا النق رد   دنملرين ويمكدن أن يددس   ن دنته  وي دةا 
فهدا لدبددش قددسس ت يدرس ديد  العكدن  ووددع  صددس لننمدة وتر دة املدرين ممددن  أق د   هدد لنافيرادن

تمددن أن ادددةا الخددصأ ينندددرس مدددن ، بكددنددا  فددد  تنكددين قددددسته  ديدد  النع يدددر وتر ددة املدددرين
ل راتددش الةات دد  ل خددعر  ص ددرات املددرين وينردد يه  تمددن ادد  مهمددن الني ددا ل ددراته  أو لر ددا دددن 

  (28-27، 2006، )سامية القاان إانس الآمك  .
أمددددن المخددددنل ان فددددن ه  ال ينعددددنا ان مددددو  ددددننبنا  ولددددةلع تنكددددرس ممنسوددددنته  لكدددديا  
المخن    مو املرين  دون تاق  مآه ، فمن لدا تآم   مهنسس النعنا  لديه  ب د نان أإلثدر 

وأإلثر إدساإلن لمخندر املر فيؤدا  لع إل  ا نعندا  ، وأإلثر تق د لآللرين، تعنا ن مو املرين
ف تيددندس النعددنا  لددديه  يددتداد الآكدد ه اال نمددند  ومددن لدد  اال نمددن  إلدد  ، ن ودديا  المخددن   ددد

 المجنمو والنناا من الكي    إل  االبجن   .

 راع:  ـــــل الصـــــارة حـــــمه
لددد س لدددديه  قددددسس ديددد   دددة ال دددرا  المنمثدددة فددد  المخدددكدت النددد    يدددد إن المخدددنل ين
فمن لدا ت  ديرا   دسن اآدن  ، الغير ل ظ  ح، الي ظ  ،  الجكدب  ياا ها هن إال  نونصداا قاته 

ارقن سلرا لير الن  بكنصدما هن ف   ة صرادنته  ب  نان أإلثر قدسس ف  ماا ه  مخكدته  
  كرق وي م .

 ب:ـــــــارة إدارة الغضـــــــمه
، لك ال  يد بعن ر الغلك أإلثر اال  عنالت شيادن ف  مرا ة الآما المن نيآ  ولنص  ا

وي دددو وا ددنن دآدددمن تعددنق س  ددنت الك ددة أو تنرتنتددش ويغلددك أبلددن دآدددمن يندددلة الك ددنس فدد  
ودآددمن بندنوا الق دنا  عمدة وي خدة ، إدنق   خناش وترييد  رتنتش ويغلك دآدمن بنرا مدن لع ندش

 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.، ف ش
  (159أ،  2010، ال ولى )هشاخ

والغلدك ، ويعن ر الغلك دنمد شص  ن سلر يرت ف  كيا  المخن    لدا المخدنل ين
بعن دددر شدددران مكددد رن ليكددديا  العددددوا م  خدددكة ددددنا. فنالانمدددنا  نآم ددد  مهدددنسس إداس  الغلدددك لددددي 

 المخنل ين ب  نان أإلثر تك  ن مو أقرا ه  .
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فنلغلددك ي دددأ فجددسس وين ددندد  ((Westermyre , 2003ويسررلرمير واددةا مددن أإلددد  
 يدد إن ال درد  مجدرد أن ،  كرد  إال أن الننك  ف ش   ندي   بكمن ف  إ كن  ا)ش ن  وتصف لدهن

يددنعي  أن ينعدددرس ديددد  ددمدددنت االددنسس م كدددرا وت دددب يرا دددو ويصكددف ويقددد   الماقددد  مدددن لددددا 
  ( 160، أ 2010 ،)هشاخ ال ولى الماق    كش فن ش واس ب رد  الغلك الكثير من قاتش .

 ل:  ـــــــــواصـــــــــالت
ليددر الي ظدد ح  ددت ا انمددن مددن الن ندددة اال نمددند ،أا   يد بعن ر النااصة  الي ظ /

أن النااصة ال بكان فرف  نونصداا الكيمنت الن  بكنصدمهن تة من المروة والمكنر ة  ة أبلدن 
كدددس الجدبددد  والر دددد ودمددد   ندددسليرات الص دددنئأ ال دددات   النددد  تع دددر ددددن الكيمدددنت والنددد  تع

)هشراخ  المخندر وتةلع أبلن تع يرات الا ش والنااصدة ال  درا أو مدن بكدم   دنلنااس الدا ه .
  (160ب،2010ال ولى،

ف  نرد المخنل ان النااصة مو املرين وبننكين قددسته  ديد  النااصدة ب د نان أإلثدر 
  قدسس دي  النعنمة مو املرين.

أبلددددن إلدددد  مجماددددد  ال آ ددددنت وا)وددددنليك المكددددنصدم   إلمددددن تر ددددو ال ن ثدددد  اددددة  الآن جدددد 
  ة المخكدت .، الع   الةاآ ، الندش  ، الآمة  ، لي ر نمه ااسشندا مثة لعك الدوس

لكي    دآدد النعنمدة واة  ال آ نت تكندد المخنلك دي  اإلنخنس  اتش وتعدية ويات نتش ا
 مو املرين.

س ديددد  ا)دواس المصني ددد  ليدددر دوس بكدددنك و المخدددنلك أن ينعدددر لعررر  الررردور ف ددد  فآ ددد  
ويكنخدد  ويع ددر ، وي هدد  اال  عددنالت المصني دد  مددن لدددا لع ددش أدواسا مصني دد ، المخدنلك واللددن  

 المصني  .  ردن المخند
فهدد  تكددندد المخددنلك ديدد  اإلنكددنا  عددل الآمددن ه الكدديات   الجيدددس  النم ئررة أمددن فآ دد 

ن الددةين بف  ددين الر ددأ وسمددد  المخددنستيو لددع مددن لدددا الددر ، واال نعددند دددن الآمددن ه الكدديئ 
 بعرفا ه  أو ا  أ  كه .
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فمن لدا معرف  المخنلك أن اآن  لاا دن ودرن دن لكدة مدن برداا  دش مدن اللدعيم أمن فآ   
أفعدددنا وتآ يدددة ادددةا الثدددااا والعردددنا دي دددش، وق دددنا الاالددددين  عدددد  لدددع  نلن ددد  الكددديا  المرلددداا أمدددن 

،  ة دي  ق نمدش  هدةا الكديا   خدرا مآنود   العردنا ليماقد الكيا  الغير مرلاا ين  درنا الك
 فنن  لع يؤدا  ش إل  اال نعند دن الكيا  الغير مرلاا تجآ ن ليعرنا الةا و دق ش .

فهدد  تكددندد المخددنل ين ديدد  الن كيددر  خددكة  ردددا فدد  سلددنس  العفررا الرر هنىأمددن فآ دد  
 وي م  وواقع   .د أن تكان  ياال المخن    وت ف   مخنستنه  ف  النة وال 

فهددد  تكدددندد المخدددنل ين ديددد  العمدددة معدددن ومكدددنددس  علددده   حرررل المشررركذ"أمدددن فآ ددد  
وأام دد  النعددنون مددو ، الدد عل وت ددندا ا)دوات وصدداال إلدد   ددة وددي   ليمخددكي  الما دداد  أمددنمه 

  . عله  ال عل
ومدددن أاددد  العاامدددة المكدددهم  فددد   جدددنح ال ر دددنمه أبلدددن ادددا است دددنا مااقددد  االسشدددند فددد  

أ دددراس وددديات نت ،  ر دددنمه  جاا دددك واقع ددد  مدددن   دددن  المخدددنلك ولنصددد   يكدددنت ألعدددك دوساال
 .سفو الاد   كيا  المخن   ، المخن   

 ه أوه   لع ف  فعنل   ال ر نمه .أ ش  مخنست  الاالدين ف  ال ر نم وترى الباحثة
مخددكدت ف دد  الك الدد  فنعن ددر ا)وددرس دددنمد سئ كدد ن فدد  تخددكية ودديا  الك ددة،  يددد تددرت ف 

الك ددة اال نمنش دد   نالوددياا الاالدددا المن ددو فا ددد أن الاالدددين شددديدا الددننك  بكددان لددديهمن أا ددنا 
مخنل ان مآص لا المهنسس اال نمنش د  ددن أقدرا ه ، تمدن أن الاالددين الدةين بمنسودان تكآ كدنت تآظد   

  (Myron-Wilson, 1999, 5)مآ رس ودرنا  د   بكان لديهمن ا ة مخنلك تجن  املرين. 
ولرد  نولا ال ن ث  من لدا  يكنت ااسشند الاالدا إمداد الاالدين  د عل المعيامدنت 

ومن ا  ا)و نا الن  ير و إليهن  هاس اة  المخكي  لدا ، دن ا  ع  المخن    وت ف    دولهن
نميان تمن  نولا تعريب الاالدين  ك  ع  المر ي  العمري  الن  بمر  هن اال ن وت ب ينع، أ آنئه 

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  اونمراسي  فندي د  ال ر دنمه ااسشدندا فد  تعددية وديا  المخدن    
 ددين مناوددك   ددددا و دداد فددرق داا إ  ددنئ ن يددد تخدد ا الآنددنئه ، لدددا ا)ا ددنا إلدد  المنن عدد 

 دس نت الق نوين ال عدا والمنن ع   مدتهن شهرانح لمجماد  الدساو  ف  ويا  المخن   .
الدةا ودنا  فد   أن الكد ك فد  ادةا ير دو إلد : فعنل د  ال ر دنمه ااسشدندا وترى الباحثرة

 النااصددة، إداسس الغلدك، تعددية وديا  المخدن    مدن لددا تآم د  مهدنسس النعدنا  ، دة ال درا 
وا عكدس  لدع ديد  ، مخنل ين ممن ونددا   لع دي  النعنمة ال عنا ف  المااق  المصني  لدا ال

  اونرراس النسلير اابجن   لي ر نمه ااسشندا  ن  فنرس المنن ع .
إلمن أن لمخنست  الاالدين ف  ال ر نمه ألر  الاا ا فد  اودنمراس الندسلير اابجدن   لي ر دنمه، 

مخدددنست  الاالددددين فددد   ر دددنمه إسشدددند ا) آدددن  بعمدددة ديددد   جدددنح فردددد أإلددددت ال ندددال والدساودددنت أن 
ااسشند االورا مه  ولنص  دآد النعنمدة مدو المخدن    و لدع )ن ا)ودرس فيهدن ال ر نمه،  يد إن 

يآخس وديا  المخدن    ومدن لدلهدن بمكدن تصف  دش وتعدييدش لكد  بدئد  المجنمدو، فنسشدند النيميدة دون 
العده ب  ا تة مدن   عيدش مدو الك دة ليدر مجددا و لدع )ن  تدلة ا)ورس ف   عل  يكنت من

الك دددة الدددةا  ك ددد  معدددش  يكدددنت إسشدددندب  وددداس ير دددو إلددد  ا)ودددرس فندفعدددش وتخدددجعش لير دددا  إلددد  
الكدديا  الغيددر مر دداا  كددرد  وددددا االوددنجن   ليمرشددد، أمددن إ ا اتنددد تددة مددن المرشددد وا)وددرس فدد  

 .  المخنلك ويكنجيك لإلسشند  كرد يإسشند اةا المخنلك فنن لةلع فؤائد تثيرس د
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