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 مقدمػػػػػػة:
لـ يكف سموؾ المشاغبة بجديد في عالمنا ىذا باعتباره ظاىرة مدرسية نشأت أوؿ        

ما نشأت لدى طبلب المدارس، إلى الدرجة التي جعمت معظـ الباحثوف يربطوف بيف 
ىذا السموؾ والبيئة المدرسية بوصفيا البيئية األكثر صبلحية لنشأة وممارسة مثؿ ىذا 

اآلثار النفسية واالجتماعية واألكاديمية السمبية  السموؾ والذي يترتب عميو العديد مف
التي تترؾ بصماتيا الواضحة عمى كؿ مف المشاغب/ الضحية عمى حد سواء. وعمى 
الرغـ مف وجود ىذا السموؾ وانتشاره في ىذه البيئة إال أننا قد ال نعدـ وجود كثير مف 

يرة ومتنوعة تحاوؿ االجتيادات المتعددة في محاولة مف جانبيا في وضع تعريفات كث
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مف بعيد أو قريب أف تطاؿ في مضامينيا بصورة ضمنية أو صريحة المقصود بيذه 
 الظاىرة.

ىذا وقد أكدت الكثير مف الدراسات بأف سموؾ المشاغبة سموؾ متكرر يحدث     
 بصورة دائمة ومتكررة مف شخص تجاه آخر بيدؼ إخضاعو والسيطرة عميو أوتفريغو
مف محتواه بصورة يشعر فييا المشاغب بنوع مف االرتياح والرضا والتمذذ بإيقاع األذى 

 أو اإليذاء. ،بالضحية نظرًا التجاىاتو اإليجابية تجاه العنؼ 
مف ىنا ركزت معظـ البحوث في البمداف االسكندنافية منذ سبعينات القرف         

بًل مف أشكاؿ المشاغبة تتضمف باعتباره شك Mobbingالماضي عمى مفيوـ الصعمكة
 (Pikas, 1999)أكثر مف مياجـ يقوـ بمضايقة شخص أو أكثر بيدؼ جعمو ضحية

بشكؿ شائع كمصطمح عاـ  Victimizationوفي الواليات المتحدة األمريكية تـ استخداـ 
يتضمف اليجمات )التيجـ( عمى المدرسيف، والممتمكات واآلخريف )الضحايا( كما 

- 555،  4115في بمداف أخرى عديدة. )محمد راضي ،  Bullyingاستخدـ مصطمح 
515) 

سموؾ المشاغبة بأنو :  Elaine Schieck (1996)وليذا عرؼ "إيبلف شيؾ"          
"مجموعة مف اليجمات والمضايقات المنظمة والمستمر مف شخص تجاه شخص آخر ، 

طبلؽ األلقاب والكنايات وىذه اليجمات والمضايقات قد تأخذ شكؿ اإلىانات المفظية  وا 
 عمى اآلخريف بيدؼ التقميؿ مف شأنيـ والرغبة في السيطرة واكتساب القوة.

سموؾ المشاغبة بأنو : "تكرار  Ron Banks (1997)كما عرؼ "روف بنكس"        
ممارسة بعض السموكيات المباشرة مثؿ المضايقة ، والتوبيخ والسخرية والتيديد بالضرب 

Battering  سرقة الممتمكات الخاصة مف قبؿ شخص أو مجموعة مف األشخاص أو
 الذي وقع عميو فعؿ المشاغبة ".  Victimلشخص يعرؼ بالضحية 

سموؾ المشاغبة بأنو: "التكرار  Rigby (1999)عمى حيف عرؼ "رجبي"       
المستمر إليقاع الظمـ واالضطياد الجسدي ، والنفسي الموجو مف شخص أو مجموعة 

خاص أكثر قوة إلى شخص آخر ضعيؼ وقميؿ الحيمة )ضحية( واختبلؼ ىذه مف األش
 القوة ىو شرط لحدوث ىذا السموؾ )سموؾ المشاغبة( ".

 

 مشكمػػػػػػة الدراسػػػػػػة :
تعد مشكمة سموؾ المشاغبة لدى الطالبات في المدارس السعودية في محافظة       

ات األخيرة تمؾ المشكمة التي تتزايد يومًا الطائؼ مف المشكبلت األكثر انتشارًا في السنو 
بعد يوـ مف ىنا كانت الحاجة ممحة لدراسة ىذه المشكمة والتي لو تركت لتفاقمت وأثرت 

 عمى النظاـ التعميمي برمتو في ىذه المدارس .
والدراسة الحالية تحاوؿ جاىدة الوقوؼ عمى طبيعة سموؾ المشاغبة مف خبلؿ      

مجموعة العوامؿ المرتبطة التي تؤدي إلى ظيوره وممارستو في البيئة المدرسية بمدارس 
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المممكة العربية السعودية لدى الطالبات و ارتباط ذلؾ بأساليب المعاممة الوالدية  
ط سموؾ المعممات فى البيئة المدرسية .  مف خبلؿ عرض االيجابية و السمبية و أنما

االطار النظرى و الدراسات السابقة التى تناولت متغيرات البحث الحالى لذا يمكف 
 -عرض مشكمة  البحث فى التساؤالت التالية :

ىؿ توجد عبلقة ارتباطيو دالة احصائيا بيف سموؾ المشاغبة و اساليب المعاممة  -
 ؟الوالدية االيجابية

ىؿ توجد عبلقة ارتباطيو دالة احصائيا بيف سموؾ المشاغبة و اساليب المعاممة  -
 الوالدية السمبية ؟

ىؿ توجد فروؽ دالة احصائيا بيف متوسطى درجات سموؾ المشاغبة لدى طالبات  -
 المرحمتيف المتوسطة و الثانوية بمدارس الطائؼ ؟

ؾ المعممات و سموؾ ىؿ توجد عبلقة ارتباطيو دالة احصائيا بيف انماط سمو  -
 المتوسطة و الثانوية ؟ تيفالمشاغبة لدى طالبات المرحم

 أىداؼ الدراسة :
تيدؼ الدراسة الحالية إلى الوقوؼ عمى طبيعة العبلقة بيف سموؾ المشاغبة      

وأساليب المعاممة الوالدية وسموؾ المعممات لدى عينة مف طالبات المدارس )المتوسطة 
 ،حيث تسيـ أساليب المعاممةبالمممكة العربية السعوديةلطائؼ والثانوية بمحافظة ا

 )اإليذاء الجسدى ، القسوة والحرماف والرفض الوالدى ( )لؤلب( ممثمة فىلسمبيةا الوالدية
قداف ،وفحيث تجعؿ ىذه األساليب ىؤالء األطفاؿ عرضة لئلحباط والمرض النفسى 

ساليب المعاممة الوالدية اإليجابية فى القدرة عمى المواجية والمجابية ،عمى حيف تسيـ أ
تنمية شخصية األبناء وتعضد لدييـ اإلعتماد عمى النفس وتوكيد الذات والقدرة عمى 

ومنعيـ مف الوقوع كضحايا يتعرض ليا األطفاؿ  قدإلحباطات والضغوط التى امواجية 
سموؾ زيز تعالعوامؿ التى تسيـ ببلشؾ فى مف أيضا يعد سموؾ المعممات  ماك،مستقببل 

  .البات فى المدارس )المتوسطة والثانوية(المشاغبة لدى الط
 ىميػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة:أ  -
عمى الرغـ مف أف سموؾ المشاغبة ارتبط ظيوره بنشأة المؤسسات التربوية ىذه     

أو جامعية عمى حد سواء لـ تشخص عف قرب تمؾ  ةمالمؤسسات سواء كانت مدرسي
الظاىرة ولـ تتمكف مف رصد تبعاتيا سواء عمى القائـ بيذا السموؾ أو بمف يقع عميو رغـ 
إيماف ىؤالء الباحثيف أف ىذه المؤسسات التربوية ىي األماكف األكثر صبلحية لنمو 

ف اآلثار السمبية والنفسية ونشأة وممارسة مثؿ ىذه السموكيات التي يترتب عمييا العديد م
االجتماعية واالنفعالية واألكاديمية التي تترؾ بصماتيا عمى كؿ مف المشاغب والضحية 
في إطار عبلقتو غير متكافئة، فمـ يعف ىؤالء الباحثيف بما يمكف أف يحدث في ىذه 
ي المؤسسات ولـ يأخذوه مأخذ الجد عمى اعتبار أف ما يحدث بيف التبلميذ أو الطبلب ف

ىذه المؤسسات ىو درب مف دروب المداعبة البسيطة يمكف أف يحدث وال يتعدى حد 



4 
 

الممازحة العابرة بيف األقراف ، والتي ال تمبث أف تظير ثـ تتبلشى تمقائيًا إلى أف جاء 
ليفتح أعيننا عمى ىذه الظاىرة ، وىذا المصطمح  Olweus (1978)النرويجي "أولويس"

أفكار وأطروحات الباحثيف مف الميتميف بدراسة ىذا السموؾ الجديد الذي بدأت تتناقمو 
 مف كؿ أنحاء العالـ ، بغية فيـ أبعاده، ووضع أساس تنظيرى ليذا المفيوـ.

ذا كانت ىذه المؤسسات التربوية تعد أحد المؤسسات االجتماعية المنوط بيا        وا 
عمينا االىتماـ بحقيقة جعؿ ىذه رعاية األفراد تربويًا وأخبلقيًا أكاديميًا، فإف ذلؾ يفرض 

المؤسسات بيئة آمنة وحاضنة يتمقى فييا الطبلب العمـ في جو آمف باعتبار أف 
اإلحساس باألمف النفسي مف المطالب الضرورية والحيوية في حياة أي فرد والذي جاء 
 ليعتمي الدرجة الثانية بعد الحاجات األساسية في ىـر "ماسمو" وعمى اعتبار أف الحاجة

 إلى األمف تعد مطمبًا عزيزًا وغريزيًا أيضًا.
مف ىنا نادى "أولويس" بضرورة بدأ برنامجو لوقؼ سموؾ المشاغبة في النرويج        
( نظرًا لحاالت االنتحار التي أخذت في التزايد لدى تبلميذ المدارس الذيف 5894عاـ )

العديد مف دوؿ العالـ  وقعوا كضحايا ليذا السموؾ ومنذ ذلؾ الحيف بدأ الباحثوف في
 Olweusبدراسة طبيعة ىذا السموؾ وانتشاره لدى أطفاؿ المدارس ، حيث أكد "أولويس" 

% مف تبلميذ المدارس في النرويج كانوا ضحايا لسموؾ 8عمى أف أكثر مف  (1993)
% وفي ألمانيا يؤكد كارني 51المشاغبة ، وفي بريطانيا واستراليا زادت ىذه النسبة إلى 

Carny (1997)  وفي الواليات المتحدة األمريكية تراوحت 54عمى أف النسبة بمغت %
 %.41% إلى 41النسبة ما بيف 

 ,.Adair, et alعمى حيف أفادت نتائج تمؾ الدراسة التي قاـ بيا "أدير وأخروف"        
% مف تبلميذ المدارس الثانوية ىـ تبلميذ ممارسوف لسموؾ 31بأف أكثر مف  (2000)

% مف تبلميذ ىذه المدارس ىـ 51اغبة تجاه أقرانيـ في البيئة المدرسية وأف حوالي المش
 ضحايا ليذا السموؾ.

وليذا كاف منطقيًا أف ينتقؿ ىذا السموؾ لدى ىؤالء التبلميذ إلى المراحؿ التعميمية       
ذا كاف " المتوسطة إلى الثانوية،التي ينتقموف إلييا فور انتيائيـ مف المرحمة  أولويس" وا 

حيف رأي أف ىناؾ   Mobbingقد أطمؽ في البداية عمى ىذه الظاىرة مصطمح الصعمكة
التنمر والغطرسة عمى بعض زمبلئيـ )الضحايا( سموؾ بعض التبلميذ يتعمدوف 

يقاع الضرر بيـ رغـ عدـ تعرض ىؤالء الزمبلء )الضحايا( ليـ أو  فيتعمدوف إيذائيـ وا 
ينزلوف بيـ اإليذاء )المشاغبوف( ولكف سرعاف ما  البدء بإظيار عدائيتيـ تجاه مف

وكاف ذلؾ Bullying استبدؿ أولويس ىذا المصطمح بآخر أكثر داللة اسماه المشاغبة 
( ومنذ ذلؾ التاريخ بدأت البداية الحقيقية لدراسة ىذا السموؾ في تمؾ 5859في عاـ )

    المؤسسات التربوية.
 Rigbyىذا المجاؿ ففى استراليا يعد "رجبي"  وىكذا توالت البحوث والدراسات في    

رائدًا في ىذا المجاؿ وصاحب كـ وفير مف األبحاث والدراسات التي أثرت المجاؿ 
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المتحدة (، أما في الواليات 5885وزادتو عمقًا وتأصيبًل وكانت بدايات أبحاثو في عاـ )
 سموؾ المشاغبة.دراسة ( كأحد األوائؿ الذيف اىتموا ب5885)Dodyفقد برز "دودج" 

 :مصطمحات الدراسة  
 Behavior Bullyingاغبة :سموؾ المش   

فعؿ أو سموؾ تسبقو نية مبيتة وقصد متعمد بإيقاع األذى والضرر بأخر  ونعنى بو:"
)الضحية( بيدؼ إخضاعو قسرًا أو جبرًا في إطار عبلقة غير متكافئة ينجـ عنيا 

 ويقاس إجرائيا بمقدار ما تحصؿ عميو".ة أو غير لفظيةأضرارًا جسمية ونفسية لفظي
 مف درجات عمى مقياس سموؾ المشاغبة المستخدـ فى ىذه الدراسة.الطالبة 

 Parental Stylesأساليب المعاممة الوالدية: -  
تمؾ  األساليب التي يتعامؿ بيا اإلباء واألميات "  كما جاءت عند "إمبو" :  ياونعنى ب

وتقاس إجرائيا بمقدار ما تحصؿ عميو الطالبة مف  وتنشئتيـ "مع األبناء في تربيتيـ 
 المستخدـ في ىذه الدراسة. ساليب المعاممة الوالديةألدرجات عمى أبعاد مقياس امبو 

 Teachers' Behaviourسموؾ المعممات:  - 
مجموعة الممارسات التي تصدر مف المعممات في البيئة المدرسية تجاه "ونعني بو: 
التي يترتب عمييا إيقاع األذى  النفسي بيف وتؤثر عمى األداء األكاديمي الطالبات و 

 لدييف
ويقاس اجرائيا بمقدار ما تحصؿ عميو الطالبة مف درجات عمى مقياس سموؾ المعممات 

 .المستخدـ في ىذه الدراسة
 : سموك المشاغبةأوال: 

 :Bullying Behaviorتعريؼ "سمػػػػػػػػوؾ المشاغبػػػػػػة"  -
أف سموؾ المشاغبة : "ىو أي  (Cletus, et al., 2002, 3)كميتس وآخروف" يرى "

شكؿ مف أشكاؿ اإلساءة المفظية والجسدية والنفسية المتعمدة يحدث بصورة متكررة 
 ومقصودة تيدؼ إلى إلحاؽ األذى والضررواأللـ باآلخريف".

 
ll., et onneO'C، وأكوونيؿ وآخروف Sharp (1994)كذلؾ أكد كؿ مف شارب      
al.,   وبسورث وآخروف(Bosworth, et al., 1999) ولومسدف ،Lumsden 

عمى أف سموؾ المشاغبة ىو:  Smith, et al., (2003)وسميث وآخروف  (2002)
"شكؿ مف أشكاؿ السموؾ العدواني الذي ىو عادة ُموجع ومتعمد ومستمر في كثير مف 

و، حيث يعني ىذا السموؾ األحياف يجد فيو الضحية صعوبة في الدفاع عف نفس
التعسؼ في استعماؿ السمطة والرغبة مف أجؿ الييمنة والسيطرة وىذا السموؾ ربما 
يشتمؿ عمى مشاغب واحد أ أكثر مف مشاغب كما ينطوي عمى تفاضؿ في القوة 

 ". والمشاغبة
 وليذا تأخذ المشاغبة طبقًا ليذا التعريؼ أشكااًل كثيرة منيا:      
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تبلؼ الممتمكات.ماديو : الضرب و   الركؿ وأخذ وا 
 لفظية : مثؿ التعميقات العنصرية والمناداة بألفاظ نابية.

غير مباشرة : كنشر الشائعات الحقيرة عف أشخاص )ضحايا( أو استبعادىـ مف 
 جماعات األقراف.

إلى أف سموؾ المشاغبة يشتمؿ  (Rigby, 2002, 51)مف ىنا توصؿ "رجبي"     
في اإليذاء + سموؾ مؤذي + عدـ توازف القوة + تكرار حدوث السموؾ +  عمى:رغبة

االستخداـ غير المبرر لمقوة + شعور بالمتعة واالستمتاع الواضح مف جانب المعتدي 
 وشعور بالظمـ والتعدي مف جانب الضحية = سموؾ المشاغبة.

ؿ األذى ( سموؾ المشاغبة بأنو: "الرغبة في األذى وفع3، 4114كذلؾ عرؼ بدر )
 وتكرار األذى والتمتع بإيزاء اآلخريف".

( إلى Smith & Ananiadou, 2003, 192عمى حيف أشار "سميث وأنانيادو")     
أف سموؾ المشاغبة يعني "سوء استخداـ منظـ لمقوة ويتـ بشكؿ متكرر، ويؤكد عمى أف 

ار ، وعدـ ىذا التعريؼ يحتوي عمى السمتيف الرئيسيتيف لسموؾ المشاغبة وىي التكر 
 التوازف في القوة ".

( إلى سموؾ المشاغبة عمى أنو: "اإليذاء المنظـ والمتكرر 488، 4113وينظر كماؿ )
في العبلقات االجتماعية البينشخصية فبل مشاغبة مع الذات ، وال مع الجماد ولكف 

 المشاغبة تستمـز وجود شخصيف عمى األقؿ )مشاغب وضحية(".
إلى أف سموؾ  (Mongold, 2006)ر "موف جولد" ومف ناحية أخرى أشا     

المشاغبة ال يتعدى كونو: "فعؿ يتداخؿ بشكؿ جوىري مع المنافع التعميمية لمتمميذ 
وفرصة أدائو التعميمي، والذي يحدث في المدرسة أو أي نشاط ترعاه المدرسة وفي 

 تأثير عمى:وسائؿ نقؿ توفرىا المدرسة وفي أي محطة أتوبيس رسمي لممدرسة والذي لو 
 التمميذ أو تدمير ممتمكاتو أو متعمقاتو. -
 التيديد بالخوؼ مف وقوعو في حالة مف حاالت الضرر الجسدي. -
 خمؽ بيئة تعميمية غير آمنة وعنيفة. -
 

"فعؿ أو سموؾ ( سموك المشاغبة بأنه : 49، 2006كذلك عرفت )عبدالعال ،     
وقصد متعمد بإيقاع األذى والضرر بأخر )الضحية( بيدؼ إخضاعو  تسبقو نية مبيتة

 -قسرًا أو جبرًا في إطار عبلقة غير متكافئة ينجـ عنيا أضرارًا جسمية ونفسية لفظيو 
  "غير لفظية(، وجنسية بطريقة متعمدة في مواقؼ تقتضي القوة والسيطرة عمى ىذا اآلخر

لمشاغبة بأنو: "ىو إيذاء لفظي أو فقد عرؼ سموؾ ا (91، 4115أما مظموـ )    
جسمي مباشر أو غير مباشر يرتكبو شخص أو أكثر ضد شخص آخر )ضحية( أقؿ 

 قوة وذلؾ عمى نحو متكرر ومتعمد بيدؼ كسب السمطة أو السيطرة عميو ".



7 
 

ومف ىنا فعمى الرغـ مف تعدد التعريفات المختمفة التي وضعت حوؿ سموؾ     
تعريؼ إجرائي محدود مقبوؿ ومتفؽ عميو مف قبؿ الباحثيف المشاغبة إال أنو ال يوجد 

الميتميف بقضايا ىذا المفيوـ الذي أصبح يمثؿ ظاىرة مقمقة ذاع صيتيا أخيرًا في مجاؿ 
الدراسات النفسية والذي جاء كمفيوـ غير محددة، يتغير بتغير صورتو االصطبلحية 

  المتداولة.
وي عميو سموؾ المشاغبة مف تداعيات سمبية وليذا يمكف أف نجمؿ فيما يمي ما ينط    

يمكف أف تترؾ أثارىا عمى الضحية الذي تعرض لو ، سواء بقصد أو بدوف قصد ، بعمد 
أو بدوف عمد في إطار عبلقة غير متكافئة ، أو ىو اإليذاء أو التيديد بإيذاء مف قبؿ 

جبرًا بيدؼ مشاغب تجاه ضحية إما بطريقة متكررة ومتعمدة بيدؼ إخضاعو قسرًا أو 
 التمذذ مف إيقاع األذى بو.

    
، وكيث وآخروف (Horne, et al., 2004)لذا فقد اتفؽ كؿ مف "ىورف وآخروف"  

(Keith, et al., 2004)  عمى أف ىناؾ أربعة مكونات شائعة ومشتركة في معظـ
 تعريفات سموؾ المشاغبة وىي:

( فيو مبنى عمى نية  أنو سموؾ عدواني ىادؼ ومقصود )أي أنو ليس عارضاً   - 
 معقودة ومبيتة لئليذاء.

ىناؾ عدـ تكافؤ في ميزاف القوة بيف المشاغب والضحية )فالمشاغب أقوى دائمًا  -
 مف الضحية(.

 أف سموؾ المشاغبة يتميز بالتكرار والحدوث ألكثر مف مرة. -
 أف سموؾ المشاغبة لو بعديف أحدىما انفعالي واآلخر نفسي. -
عمى أف سموؾ المشاغبة يمكف أف يتضمف  (Rigby 1996, 12)مف ىنا أكد رجبي    

 ما يمي:
 Malignأف سموؾ المشاغبة وكذلؾ المشاغبة بصفة عامة يمكف أف تكوف خبيثة     

Bullying وأنو عندما يستمع المشاغب ويتمذذ بمشاغبتو لآلخريف في ىذه الحالة يجب ،
 أف ترتكز المشاغبة عمى ما يمي:

 ومقصودة لئليذاء أو وقوع الضرر.رغبة أو نية مبيتو  -
 سعى مف قبؿ المشاغب لتحقيؽ ىذه الرغبة المبيتة. -
 إلحاؽ األلـ والضرر باآلخريف دونما اعتبار لظروفيـ أو حالتيـ النفسية. -
 وجود فروؽ في ميزاف القوى بيف المشاغب والضحية. -
 غياب عنصر االستفزاز مف قبؿ الضحية. -
 متكرر ويحدث بصورة مستمرة.المشاغبة سموؾ نمطي و  -
ىجوـ أو تخويؼ جسمي ولفظي بقصد إيذاء الضحية )أي لمف يقع عميو فعؿ  -

 اإليذاء(.
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 أف ىناؾ Jennifer (2002)وجنيفر  Mayo (2001)كذلؾ ذكر كؿ مف "مايو"             
 بعض الخصائص التي تميز سموؾ المشاغبة عف السموؾ العدواني وىي:

ييدؼ إلى التحكـ وفرض السيطرة عمى اآلخريف وىذا ما ال يتوفر أف سموؾ المشاغبة  -
 في السموؾ العدواني.

 عادة ما يكوف المشاغب عمى دراية بضحاياه الذيف يعدىـ أىداؼ سيمة بالنسبة لو. -
 أف سموؾ المشاغبة لو ىدؼ وغرض واضح ليس طارئًا كالسموؾ العدواني. -
الوقت وىذا ما ال يشترط في السموؾ  أف سموؾ المشاغبة يحدث بشكؿ متكرر عمى مدار -

 العدواني.
 .نما سبب حقيقي لمجرد رؤية الضحيةأف سموؾ المشاغبة عادة ما يحدث دو  -

وىكذا نبلحظ أف ىناؾ اتفاقًا بيف الباحثيف حوؿ الخصائص التي يكوف عمييا سموؾ           
سبب حقيقي أو وجيو  المشاغبة مف حيث كونو حالة مف العدائية تجاه آخر دوف أف يكوف ىناؾ

 .ولحدوث فعؿ العداء مف جانب
"أف سموؾ المشاغبة ال يخرج عف كونو :"وسيمة إلساءة  فربؽ البحث ىنا يرى "مف        

الحقيقية أو المدركة بيف الطالبات في البيئة المدرسية، وىذا السموؾ يحدث القوة استخداـ 
ريات مف طالبات المدارس المتوسطة، بصورة متكررة بغرض فرض الييمنة والنفوذ عمى األخ

كما يتضمف أيضًا أفعاؿ سمبية عدوانية قد تأخذ أشكاؿ عدة يمكف حصرىا فيما يمي بوصفيا 
 األشكاؿ التي يأخذىا سموؾ المشاغبة

 :صور وأشكاؿ سموؾ المشاغبة  - 
لقد تنوعت وتعدد تصنيفات وتقسيمات سموؾ المشاغبة وذلؾ باختبلؼ الباحثيف مف الميتميف     

بدراسة ىذا السموؾ، وفيما يمي تناوؿ شامؿ لكؿ التقسيمات التي قيمت حوؿ ىذا المفيـو موضوع 
 الدراسة الحاؿ

.Bosworth, et al ، و"بسوورث وأخروف" Banks (1997)قسـ كؿ مف "بانكس"  -    
 ،سموؾ المشاغبة إلى:Byline (2003)، بايميف Sandra (2000)، ساندرا (1999)

 سموؾ المشاغبة                               

 
مشاغبة مباشرة: وتشمؿ )المضايقات، التحرش باآلخريف، التيديد بالضرب وسرقة 

 واليجـو عمى اآلخريف(. الممتمكات، الدفع، الركؿ،
مشاغبة غير مباشرة: وتشتمؿ عمى )عزؿ الضحية مف كافة األنشطة االجتماعية، النبذ 

 مف األقراف، خصاـ الضحية ورفضو أو رفض التعامؿ معو(.
سموؾ  Sean (2004)، وسيف Michael (1997)كما قسـ كؿ مف )مشيؿ  -4

 المشاغبة إلى:
                               

أ( يشبغجخ 
 يجبششح

ة( يشبغجخ غٛش 
 يجبششح
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 سموؾ المشاغبة                            

 
(، 433، 5885اعتداءات جسدية: وتتضمف )الدفع والركؿ واالرتطاـ، )ميشيؿ، 

واليجوـ الجسدي العنيؼ والذي يتوقؼ عمى نوعية السموكيات المؤذية التي يمارسيا 
 ,Sean)المشاغب ضد الضحية وعمى مقدار الفارؽ في ميزاف القوة بينيما أيضًا. 

2004, 9) 
عدائية الموجية لآلخريف، اإلغاظة بالكممات تحرشات لفظية: وتتضمف )األلفاظ ال

(، والغيبة والنميمة، ونشر الشائعات 443، 5885والحركات غير البلئقة )ميشيؿ، 
المزيفة، كما تتضمف كذلؾ التوبيخ والسخرية والتحقير، واإلىانة، التيديد والوعيد. 

(Sean, 2004: 9) 
 
، Erling (2002)إيرلنج وىناؾ تقسيـ آخر لسموؾ المشاغبة قدمو كؿ مف ) - 4

، ريسؾ Roxie (2002)، روكسي Sandy, et al., (2003)"ساندي وآخروف" 
Rick (2003) إيرالند ،Ireland (2005) "كوباياشي" ،Kobayashi (1999) ،

 Sandra، ساندرا Coy, Doris (2001)، كوي دورس Nels (2001)نيمس 
رف  (2000)  ، حيثLinda (2002)ا ، ليندEngela & Erin (2002)وانجيؿ وا 

 قسموا سموؾ المشاغبة إلى:
 سموؾ المشاغبة                                   

 
: وتشتمؿ عمى مجموعة مف األفعاؿ المؤذية كػ )الدفع والركؿ واالرتطاـ، سرقة الممتمكات، مشاغبة جسدية

الضرب، البصؽ، اليجـو الجسدي العنيؼ، الخربشة(، كما أف موقؼ المشاغبة يمكف أف يشتمؿ عمى خميط أو 
غاظة، المكايدة، (. مشاغبة لفظية: وتتضمف )اإل(Coy, 2002تنويعو مف ىذه السموكيات السابقة، كما أشار 

إطبلؽ الكنايات أو األلقاب عمى اآلخريف، القذؼ، التوبيخ، السخرية، )التحقير، اإلىانة، التيديد الوعيد، 
 المكالمات الياتفية البذيئة، كتابة تعميقات خبيثة(.

، : )نشر الشائعات الجارحة، االستبعاد والخصاـ، االبتزاز، افساد العبلقات االجتماعيةمشاغبة نفسية
ممارسة الضغوط عمى الضحية، إرغاـ اآلخريف عمى فعؿ أشياء، أو اإلتياف بأفعاؿ وسموكيات معينة 

 رغما عنيـ أو ال يرضوف عنيا أوال يفضموف اإلتياف بيا.
 

حيف أضاؼ في  (2001)ىو اآلخر مع "سو سميث"  Coy (2001)ىذا وقد اتفؽ "كوي"      
تصنيفو لممشاغبة إلى )جسدية، لفظية، نفسية( وكذا المشاغبة )الجنسية والعنصرية( حيث أشار إلى 
أف المشاغبة العنصرية قد ال تقتصر عمى الضحية كيدؼ لممشاغبة بؿ تمتد لتشمؿ أسرتو وجنسيتو 

فئات عرقية معينة، أو قادميف وديانتو، وعادة ما تكوف ىذه المشاغبة موجية إلى التبلميذ المنتميف إلى 

 رحششبد نفظٛخ اعزذاءاد جغذٚخ
 

 يشبغجخ اَفعبنٛخ يشبغجخ نفظٛخ يشبغجخ جغذٚخ
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مف بيئات تختمؼ عف تمؾ التي ينتمي إلييا التبلميذ اآلخريف، كما أشار أيضًا إلى أف المشاغبة 
 ,Coy)الجنسية "تشتمؿ عمى كؿ سموؾ جنسي غير مرغوب يقـو بو المشاغب تجاه شخص الضحية 

2001: 2). 
نايات أو األلقاب عمى اآلخريف، القذؼ، : وتتضمف )اإلغاظة، المكايدة، إطبلؽ الكمشاغبة لفظية

 التوبيخ، السخرية، التحقير، اإلىانة، التيديد الوعيد، المكالمات الياتفية البذيئة، كتابة تعميقات خبيثة( .
: )نشر الشائعات الجارحة، االستبعاد والخصاـ، االبتزاز، افساد العبلقات مشاغبة نفسية      

الضحية، إرغاـ اآلخريف عمى فعؿ أشياء، أو اإلتياف بأفعاؿ  االجتماعية، ممارسة الضغوط عمى
 وسموكيات معينة بالقوة أو رغما عنيـ أو ال يرضوف عنيا أو اإلتياف بيا.

سموؾ  Keith, Sullivan, et al., (2004)عمى حيف قسـ "كيث سوليفاف وآخروف"  -3    
  بة إلى :المشاغ

 سمػػػػػػػػػوؾ المشاغبػػػػػػة                                                             

 
تقسيـ سموؾ المشاغبة إلى أربعة ، بSue Smith (2001)كما قاـ "سوسميث  -1 

 سمػػػػػػػػػوؾ المشاغبػػػػػػػة             :محاور رئيسية ىي 

 
مشاغبة انفعالية: وتشتمؿ عمى )التيديد، الشتائـ، السخرية مف الضحية، االستبعاد مف 

 اإلذالؿ، التحدث بروايات وقصص مزيفة ومخربة(.األقراف، 
مشاغبة جسدية: وتتضمف )الدفع، الضرب، االرتطاـ بالضحية، سرقة ممتمكاتو الخاصة 

 وأدواتو المدرسية(.
مشاغبة جنسية: وتشتمؿ عمى )التعميقات المخجمة عمى اآلخريف، وطمب االتصاؿ أو 

 التحرش الجنسي بيـ(.
يماءات، وقذؼ اآلخريف بصورة متعمدة في نسبيـ، مشاغبة عنصرية: وتتضمف )اإل

 دياناتيـ، مستواىـ المادي، االجتماعي(.
حيف  (2001)ىو اآلخر مع "سو سميث"  Coy (2001)ىذا وقد اتفؽ "كوي"      

أضاؼ في تنصيفو لممشاغبة إلى )جسدية، لفظية، نفسية( كؿ مف المشاغبة )الجنسية 
اغبة العنصرية قد ال تقتصر عمى الضحية ىدؼ والعنصرية( حيث أشار إلى أف المش

المشاغبة بؿ تمتد لتشمؿ أسرتو وجنسيتو وديانتو، وتكوف ىذه المشاغبة موجية إلى 

أ( يشبغجخ جغذٚخ )انضشة، انشكم، 
انذفع، انخشثشخ، أ٘ شكم يٍ انٓجٕو 

 انجغذ٘(

يشبغجخ غٛش جغذٚخ "أٔ انعذٔاٌ 
 االجزًبعٙ"

، انزٓذٚذاد انعبيخ يشبغجخ غٛش جغذٚخ نفظٛخ )انًعبكغبد انٓبرفٛخ انجزٚئخ، إثزاس اٞيٕال ٔانًًزهكبد
ثبنعُف، انزعهٛقبد انعُصشٚخ، اإلغبظخ ال، انزعهٛقبد انجُغٛخ انقبعٛخ، َشش انشبئعبد انًضٚفخ ٔانًقشضخ 

 اVictimsعٍ اٜخشٍٚ )انضحبٚب( 

 

يشبغجخ غٛش جغذٚخ غٛش 
 نفظٛخ

أ( يشبغجخ غٛش جغذٚخ غٛش 
نفظٛخ )انغًض، انهًض، اإلًٚبءاد 

 انٕقحخ(

جغذٚخ غٛش  ة( يشبغجخ غٛش
نفظٛخ غٛش يجبششح )اعزجعبد 

انضحٛخ عٍ أ٘ َشبط، انزجبْم 
انًزعًذ غشط انكشاْخ فٙ َفٕط 

 اٞقشاٌ رجبِ انضحٛخ

ج( يشبغجخ إرالف انًًزهكبد )رًضٚق 
يالثظ انضحٛخ، إرالف كزجّ ٔأدٔارّ 

انذساعٛخ، عشقخ رقُٛبد انضحٛخ 
 انخبصخ

يشبغجخ  -1
 اَفعبنٛخ

يشبغجخ  -2
 جغذٚخ

يشبغجخ  -3
 جُغٛخ

يشبغجخ  -4
 عُصشٚخ
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التبلميذ المنتميف إلى فئات عرقية معينة، أو قادميف مف بيئات تختمؼ عف تمؾ التي 
جنسية "كؿ سموؾ ينتمي إلييا التبلميذ اآلخريف، كما أشار أيضًا إلى أف المشاغبة ال

 .(Coy, 2001: 2)جنسي غير مرغوب يقوـ بو المشاغب تجاه شخص الضحية 
، Polly (2004)، بولي Adrian (2001)وفي نفس العاـ أضاؼ كؿ مف "أدرياف" 

 & Susan، سوساف وميشيؿ Yehuda (2005)، ييودا Roben (2004)روبيف 
Michael (2005)ى التصنيفات السابقة يعرؼ ، نوعًا جديدًا مف المشاغبة يضاؼ إل

بػ "المشاغبة اإللكترونية، وتشمؿ ")تكنولوجيا المعمومات، ووسائؿ االتصاؿ، البريد 
 ، الياتؼ المحموؿ، المكالمات التميفونية(.mails-Eاإللكتروني 

بتقسيـ "سموؾ  (F.D.E, 1997, 3)كما قاـ أيضًا قسـ التربية بجامعة فموريدا  -1    
 ور آخر خاص بيـ جاء عمى النحو التالي:المشاغبة" مف منظ

 سمػػػػػػػػػوؾ المشاغبػػػػػػػة                                         

 
 
 ( سموؾ المشاغبة إلى ما يمي:41، 4111كما قسـ محمد ) -5

 سمػػػػػػػػػوؾ المشاغبػػػػػػػة                                          

 
 

ويرى فريؽ البحث : ميما كانت ىذه التصنيفات متعددة ومتنوعة إال أنيا ال تخرج       
في مجموعيا عف أف المشاغبة )قد تأخذ صورة جسدية، مباشرة أو غير مباشرة وأخرى 

مباشرة، وأخرى لفظية )مباشرة وغير مباشرة(، وقد لفظية )مباشرة وغير مباشرة أو غير 
تأخذ المشاغبة شكبًل جنسيًا أو شكبًل عنصريًا ىذا إلى جانب المشاغبة اإللكترونية التي 

يشبغجخ غٛش  يشبغجخ يجبششح
 يجبششح

 يشبغجخ عُصشٚخ يشبغجخ جُغٛخ

انٓجٕو انجغذ٘، اثزضاص 
ٔاغزصبة يًزهكبد 
انضحٛخ ٔيُبداح 

انضحبٚب ثأعًبء غٛش 
ٔرعًذ إْبَزٓى الئقخ 

ٔإرالنٓى، ٔإعبءح 
 يعبيهزٓى ثٕجّ عبو

انخصبو، االعزجعبد 
نهضحٛخ َجزح، سفضّ، 

يًبسعخ عهٕكٛبد 
يغزٓحجخ رجبِ انضحٛخ 
ٔٔضعّ رحذ ضغظ كًب 
رشزًم أٚضبً عهٗ يُبظش 

ٔيشبْذ يغزٓجُخ 
ًٚبسعٓب انًشبغت عهٗ 

 انضحٛخ

ركش  َكبد رخذػ 
انحٛبء، ياليغخ 
ثعض انًُبطق 

فٙ جغذ  انحغبعخ
 انضحٛخ

يُبداح انضحٛخ 
ثبْٞم )اٞو، 

اٞة(، إنٗ جبَت 
اٞيٕس انزٙ رزعهق 
ثبنجُظ انصحخ، 
انذٚبَخ، أٔ نٌٕ 

 انجششح.

يشبغجخ غٛش نفظٛخ غٛش  ظٛخيشبغجخ نف
 جغذٚخ

 يشبغجخ جغذٚخ

يجبششح )اٞنقبة، 
انكُبٚبد، 
اإلغبظخ، 
انًكبٚذح، 

انزٕثٛخ، اإلْبَخ 
انغخشٚخ، 
 انزحفٛض(

غٛش يجبششح 
)َشش انشبئعبد، 
قصص ٔسٔاٚبد 
ثبطهخ ٔيضٚفخ 
ٔيشُٛخ عهٗ 

 اٜخشٍٚ

يجبششح )انضشة، 
االصطذاو 

ثبٜخشٍٚ، انذفع، 
انشفظ، انشكم، 

رذيٛش انكزت 
ٔانًقزُٛبد انخبصخ 
ثبٜخشٍٚ؛ انغشقخ 

 ثبإلكشاِ(

غٛش يجبششح 
)رحشٚض 

شخص يب ٔحثّ 
عهٗ انٓجٕو 
انجغذ٘ عهٗ 

شخص يعٍٛ أٔ 
انزحشػ ثّ 

 جغذٚبً(

يجبششح 
)انزٓذٚذ، 
انزٕعذ، 

اإلًٚبءاد، 
 انغًض، انهًض(

غٛش يجبششح 
)أسعبل سعبئم 

عٛئخ نٝخشٍٚ إيب 
اإلنكزشَٔٙ، ثبنجشٚذ 

أٔ ثأ٘ ٔعٛهخ 
أخشٖ كبنٓبرف 

انًحًٕل، 
انحشيبٌ، 
 االعزجعبد(
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واكبت حركة التقدـ التكنولوجي الذي يحدث في عصرنا ىذا بصورة أكثر إيقاعية( ولكف 
دنا بالعديد مف المعمومات التي ما يحسب ليذا التصنيفات المتعددة أنيا استطاعت أف تم

 استطعنا مف خبلليا أف تقؼ عمى طبيعة وشكؿ عممية المشاغبة.
( أنو يمكف تقسيـ سموؾ المشاغبة 441، 4111عمى حيف يرى ) عبد العظيـ،       
 إلى:

مباشرة: وىذا النوع أو الشكؿ مف المشاغبة يقتضي مواجية مباشرة بيف كؿ مف 
يتضمف ىذا النوع مف المشاغبة المواقؼ التي مف خبلليا يتـ المشاغب والضحية، حيث 

مضايقة الضحية، أو تيديده مف قبيؿ السخرية، واالستيزاء، والتقميؿ أو التحقير مف 
ىانة مشاعر الضحية، ورفض التعامؿ  الشأف، واإلغاظة، والتعميقات البديئة، دحرج وا 

 (.441: 4111طو ، معو أو مخالطتو، وكذا التنابذ باألتعاب البديئة. )
 

غير مباشرة: وىذا النوع مف المشاغبة قد يصعب مبلحظتو، ولكف يمكف استقرائو أو 
استنتاجو والوقوؼ عمى أشكالو مف خبلؿ )نشر الشائعات الخبيئة، كتابة التعميقات 
السخيفة عف الضحية بفرض جعمو منبوذًا بيف الزمبلء، فضبًل عف النظرات، اإليماءات 

 (441الوقحة. )
 

( أف سموؾ المشاغبة يمكف تقسيمو أو تصنيفو ص، 4111عمى حيف ترى )عبد العاؿ  
 إلى:

 سمػػػػػػػػػوؾ المشاغبػػػػػػػة                                      
 

 
        
 يمي تناوؿ كؿ شكؿ مف ىذه األشكاؿ عمى حده:وفيما 

 :Physical Bullyingالمشاغبػػػػػػػة الجسديػػػػػػة  -5
ويقصد بيا "نوعًا مف الضرر أو اإلساءة المتعمدة لجسـ الضحية بصورة تتضمف 
عبلمات اإلساءة الناتجة عف استخداـ الضرب كالخدوش والردود، والكدمات، والركؿ 

 اإلىانة الجسدية".وغيرىا مف صور 
 وتنقسـ ىذه المشاغبة الجسدية إلى ما يمي:

، Shoving، العرقمة ،والبطح Pushingالمشاغبة البسيطة: وتشمؿ )الدفع  -    
 (.Scratching، الخدش Bitingالقرص 

يشبغجخ  -1
 جغذٚخ

 نفظٛخ

 يشبغجخ َفغٛخ  -2

 شذٚذح غٛش نفظٛخ ثغٛطخ

يشبغجخ  -3
 جُغٛخ
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التيديد بالسبلح   Beating، الضرب المبرح Kickingالمشاغبة الشديدة: الركؿ  -    
weaponThreat with hard . 

 الكبلـ القارص كبديؿ آخر لممشاغبة الجسدية شريطة أف يكوف الضحية حساسًا.
ىذا ويعد االعتداء بالضرب مف قبؿ المشاغب لشخص الضحية مف أبشع صور 
نسانيتو، وفيو  ىدار لكرامة وا  اإلساءة الجسدية، ففي الضرب سمب لحقوؽ الضحية، وا 

  التي قد أىينت مف جراء فعؿ الضربلجسد أيضًا قير وامتياف وجور واستباحة لحرمة ا
 :Psychological Bullyingغير لفظية(  –مشاغبة نفسية )لفظية  -4                  
ويقصد بيا: "التدمير المتعمد لتقدير الذات واالتزاف االنفعالي لدى الضحية وأكثر      

تيديدات الغاضبة إلى الفقد صورىا شيوعًا ىو اإلساءة المفظية المتكررة التي تتراوح مف ال
الجارح ومف الصور األخرى كالعزلة االجتماعية". التي تنتج عف القمؽ االجتماعي في 

 مواقؼ األداء الجماعية".
أف القضية الرئيسية لكؿ المشاغبيف تتمثؿ في عدـ  Sheras (2002)ويرى "شيراس" 

حباطيـ بطرؽ مقبولة و  ليذا ال يعد الغضب قدرتيـ عمى فتح قنوات بتفريغ غضبيـ وا 
مشكمة في حد ذاتو ولكف كيفية فتح قنوات لتفريغ ىذا الغضب، وكيفية التعبير عنو 

 يمكف أف يكوف مشكمة )ىو ما يمكف أف يمثؿ مشكمة أيضًا(.
 
ىذا ويتفؽ بعض الباحثيف عمى أف "المشاغبة" تتضمف عناصر رئيسية جاءت كا    

 التالى :
 نفس بقصد إيذاء الضحية.ىجـو أو تخويؼ جسمي، لفظي، أو  -
إساءة استخداـ القوة في عبلقة غير متكافئة يضطيد فييا األكثر قوة آخر أقؿ منو  -

 قوة.
 غياب عامؿ لئلثارة مف قبؿ الطفؿ الضحية. -
سموكيات المشاغبة تحدث بشكؿ متكرر بيف نفس األطراؼ )مشاغب/ ضحية(  -

 (55 ،4115ويمة مف الوقت. )راضي، لفترة ط
ىنا فإف المشاغبة تحدث عادة بيف أطراؼ أو طبلب أو تبلميذ ليسوا ومف         

، وغالبًا ما Victinوالضحية  Bullyأصدقاء في موقؼ تتفاوت فيو القوة بيف المشاغب 
يكوف "المشاغب" أكبر حجمًا، وأكثر خشونة، وأقوى جسديًا مف الضحية، ويمتمؾ القدرة 

ي تجعمو يؤذى اآلخر )الضحية( عمى تخويؼ اآلخريف، ولديو أيضًا القوة الت
236 ),(Olweus, 1993. 
ويرى "فريؽ البحث" أف عبلقة المشاغب بالضحية ىي أشبو ما تكوف بعبلقة       

العبد بسيده، وليذا فإف تعدد أشكاؿ وآليات اإليذاء مف قبؿ المشاغب لمضحية ترتبط 
طة التي ييدؼ بتعدد وحدوث تكرار اإلساءة أو الضرر بيدؼ بناء القوة أو السم

 الحصوؿ عمييا بجعؿ اآلخر "ضحية". -مف وراء قيامو بسموؾ المشاغبة -المشاغب
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مع المشاغبة بوصفيا "شعور بالقوة يمارس  Beane (1999)وليذا تعامؿ "بيف      

المشاغب مف خبللو شكؿ مف التخويؼ النفسي والبدني بصورة متكررة تجاه شخص 
 الضحية".
ميذ الذي يتعرض لئلساءة النفسية أو لبلضطياد مف قبؿ المشاغب ومف ىنا فالتم       

فإف ىذا االضطياد قد يفقده الشعور باألمف في ىذه البيئة المدرسية غير األمنة، كما 
يحرمو مف االستمتاع بمصاحبة اآلخريف مف األقراف الذيف يشعر بينيـ بحالة مف حاالت 

شطتو االجتماعية، وتصبح البيئة المدرسية اإلنس والمؤانسة، كما يجد بيف عبلقاتو، وأن
بالنسبة لمطفؿ الضحية بمثابة السجف الذي يسجف فيو جسد الضحية، والمشاغب ىو 

 السجاف. فيشعر الضحية بالعزلة والوحدة.
كما يقطع ىذا اإلحساس بالعزلة والوحدة لدى الضحية كؿ صمة لو بالواقع الخارجي     

العطاء ما بيف الذات والواقع الخارجي وىذا مف شأنو أف ويقيـ تعطؿ ديالكتيكية األخذ و 
يجعؿ الضحية يخبر، أو يعيش حالة مف الشعور بالغربة واالغتراب ألف فى إحتجابو 
عف الواقع الخارجي الذى نعتبره بمثابة النافذة التي تطؿ منيا الذات عمى إنسانيتيا في 

ر الضحية أىمو وذويو أو القائميف محاولة مف قبؿ الذات إلثبات الوجود، وليذا ال ُيخب
عمى رعايتو األكبر منو سنًا بمأساتو أوبفعؿ المشاغبة خوفًا مف االفتضاح وكشؼ 
المستور، ىذا إلى جانب كبح جماح النفس، الشؾ، والشعور بالظمـ، والشؾ في قدرات 

 الذات وشؿ قدرتيا عمى المواجية والمجابية.
 :yingVerbal Bullمشاغبػػػة )لفظيػػة(  -4
عنيؼ يقصد بو وبصورة رمزية إيذاء أو  Verbal Actويقصد بيا: "فعؿ لفظي   

التيديد بإيذاء شخص آخر )ضحية( بيدؼ كبح جماحو وتفريغ نشاطو أثناء المشاغبة 
بيدؼ إجباره وجعمو أكثر تبعية ومنعو مف التصرؼ في محاولة مف قبؿ المشاغب 

،   4111إلثبات الوجود والحصوؿ عمى القوة " يجعؿ ىذا اآلخر ضحية. )عبد العاؿ، 
15.) 

ىذا وتأخذ "المشاغبة المفظية" صورًا وأشكااًل عدة كػ )الصياح، الصراخ، التفوه       
بألفاظ نابية وجارحة )كالسباب والفحش، والبذائة في القوؿ( كما تأتي في صورة سخرية، 
تيكـ، أو نكتو أيضًا، كما يتضمف ىذا النوع مف المشاغبة جرح أو إىانة مشاعر 

تعاب المينية، والتسابؽ في إلقاء التعميقات المؤذية عمى اآلخريف، الضحية كالتنابز باأل
ويظؿ تأثير المشاغبة المفظية لفترة طويمة، ألف المشاغبة المفظية ليس ليا أمارات أو 

 أعراض ظاىرة لذا يصعب تحديدىا دونما مساعدة مف جانب اعتراؼ الضحية.
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، Name Collingلقاب والكنايات كما تشتمؿ المشاغبة المفظية أيضًا عمى: األ   
، Giving Dirty Words، الكممات غير البلئقة Verbal Teasingواإلغاظة المفظية 

 .Mockingاالستيزاء 
لذا يعتبر ىذا النوع مف أنواع المشاغبة فعااًل في إيقاؼ أو كؼ الضحية ومنعو        

تسبب شكبًل مف  مف ارتكاب بعض التصرفات تجاه المشاغب، بؿ يعد أيضًا وسيمة
أشكاؿ االنجراح النرجسي الذي يؤدي إلى تعذيب الذات شريطة أف يكوف الضحية 
حساسًا فتيتز ثقتو بنفسو، ويختؿ توازنو بالتالي التقييـ اإلدراكي لمذات لديو، ويصبح 
تقديره لذاتو سالبًا، فبل يقوي عمى المواجية والمجابية فيشعر بالنقص ويختؿ اتزانو 

 االنفعالي.
 :Nonverbal Abuseأ( المشاغبػػػػة غيػػػػر المفظيػػػػة 

ويقصد بيا: "كؿ فعؿ أو إشارة أو إيماءه أو نظرة تحمؿ داللة جارحة أو مخزية ويترتب 
 عمييا إحساس بالتدني يصاحبو شعور خاص باالمتياف وفقداف الكرامة".

ستيف وأخروف (، وكر 4114(، ليندا )5889(، كولفف وأخروف )5881)مارليز وأخروف )
 4114(، ميشيؿ دكر سيتف )4114(، أندر شيرستي )4114(، وندى ودبرا )4114)

  (4111(، كاتريف ودافيد )1134الخولي،ىشاـ )
فاإلنساف بحكـ تميزه عف الكائنات اآلخرى بالعقؿ والمغة يستطيع التعبير عف         

إببلغ وتواصؿ وتعبير،  نفسو مستخدمًا كافة أعضاء جسمو مضافًا إلييا المغة كوسيمة
فبقسمات الوجو يعبر اإلنساف عف العدواف مف خبلؿ )التجيـ، والعبوس، واحمرار 

 (45، 5895الوجو، ومظاىر الغضب(. )سعد المغربي، 
كما تتمثؿ المشاغبة غير المفظية أيضًا )االبتسامة الساخرة، البلمباالة النظرات الحقيرة 

قار، التجاىؿ وعدـ االىتماـ، التعالي وغير ذلؾ مف والمتدنية، النبذ، اإلىماؿ، االحت
األمور التي تعكس ىذه المشاغبة غير المفظية، كالغمز، والممز، واإليماءات الوقحة، 

 االستبعاد(، وعدـ االكتراث االزدراء.
 :Sexual Bullyingمشاغبػػػػػػػػة جنسيػػػػػػػػة  -4

شطة جنسية مف قبؿ المشاغب لمضحية ونعني بيا: "التورط المتعمد أو التعرض ألن     
دوف موافقة الطرؼ اآلخر، بطريقة يترتب عمييا شعوره بالخجؿ واالضطراب سواء أظير 
ف لـ يكف ىذا النشاط قد تـ عف طريؽ االتصاؿ باألعضاء  معارضة أو لـ يظير حتى وا 

 التناسمية، فإف مثؿ ىذه الصورة تسمى مشاغبة جنسية أو إساءة جنسية".
مف أضاؼ المشاغبة أو المضايقة الجنسية إلى قائمة تصنيفات وسموكيات  وىناؾ   

المشاغبة، حيث تشتمؿ ىذه المشاغبة عمى )النكات غير المرغوبة ، التعميقات الجنسية 
ة الجنسية الصريحة ،السخرية واالستيزاء ببعض المناطؽ الجنسية في الجسد ، المضايق

إجبار اآلخريف عمى ،، نشر صور جنسية أو تعميقات جنسية ة أو البدء بأنشطة جنسي
       .المشاركة في سموكيات جنسية غير مرغوبة 



16 
 

عف التصدي لموضوع اإليذاء  –العرب الشرقييف  –ىذا ويبدو أف ابتعاد الباحثيف     
الجنسي بسبب ما يثيره ىذا الموضوع مف حساسية اجتماعية، وكذلؾ كونو موضوعًا 
شائعًا، حيث يكوف مف العسير عمى الضحية أف يفشى ،أو يحكى عما تعرض لو وأف 

و مما يعيؽ الباحثيف عف معالجة ىذا يتحدث عف تمؾ الخبرة التى آلمتو وعذبت
الموضوع،لذا فقد وجدنا أنفسنا في موقؼ يفرض عمينا ضرورة تناوؿ ىذا الجانب طالما 

 وضعو فريؽ البحث لسموؾ المشاغب أنو يقع في إطار التضييؽ الذي
 سمػػػػوؾ المشاغبػػػػة )الماىيػػػػة واألبعػػػػاد(: -   

باىتماـ كبير يذكر مف قبؿ الباحثيف األجانب مف لقد حظى سموؾ المشاغبة          
الميتميف بدراسة العبلقات بيف األقراف كؿ حسب اىتمامو ومنطقو في التفكير وليذا 
اختمفت الروى وتعددت وتباينت بشأف ىذا السموؾ، حيث يرى فريؽ مف الباحثيف أف 

حدث بيف سموؾ المشاغبة ما ىو إال وصؼ لجميع المشكبلت التي مف الممكف أف ت
تبلميذ المدارس، والتي تمارس مف قبؿ تمميذ أو مجموعة مف التبلميذ، ضد تمميذ آخر 
)ضحية( قميؿ الحيمة ال حوؿ لو وال قوة، ال يقوى عمى المواجية أو المجابية، يعجز 

، وأف ىذا Hodges & Perry (1996)عف الدفاع عف نفسو )ىو دجس وبيري( 
يأخذ أشكااًل )جسدية، انفعالية، لفظية، مباشرة، غير السموؾ الذي يوجو ضد الضحية قد 

، كوباياشي Mechil (1997)، ميشيؿ Banaks (1997)مباشرة )بانكس 
Kobayahi (1999) إيرلنج ،Erling (2002) وروبيف ،Robyn (2004). 

 & Shieds، وشيمدس وكيكيتي Myron (1999)كما يؤكد كؿ مف "ما يروف"      
Kicchetti (2001) ى أف التبلميذ المشاغبيف ىـ أنفسيـ تبلميذ ربما تعرضوا عم

لممشاغبة أو االعتداء في إطار عبلقتيـ بأىميـ وذوييـ أو عبلقاتيـ باألقراف، عايشوا 
مف خبلؿ ىذه العبلقة تجارب حياتية قاسية ولـ يكف بوسعيـ التكيؼ مع ىذه الظروؼ 

فسيـ، الفتقارىـ إلى الميارات المعيشية التي عايشوىا، مما أفقدىـ السيطرة عمى أن
االجتماعية، ليذا فيـ يشعروف بالفشؿ في عدـ قدرتيـ عمى كسب تعاطؼ أسرىـ 
ومدرسييـ وأقرانيـ ولذلؾ يسمكوف مسالؾ عدوانية تجاه الزمبلء حتى يتغمبوف عمى 
شعورىـ الداخمي بالنقص والعجز والفشؿ لمحاولة السيطرة عمى اآلخر بجعمو ضحية في 

 قة غير متكافئة.إطار عبل
 
وليذا يكوف لفعؿ المشاغبة عمى مسرح الحدث أبعاد ثبلثة أساسية تعكس فيما بينيا    

 المكونات األساسية ليذا السموؾ.
 )ج( المتفرجوف )شيود العياف عمى فعؿ المشاغبيف( )ب( الضحية )أ( المشاغب 

 :Bullyالمشاغػػػػػػب:  -      
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عؿ المشاغبة، والضحية ىو مف يقع عميو الفعؿ، أما فالمشاغب ىو القائـ بسموؾ أو بف
رسـ يوضح  المتفرجوف فيـ شيود العياف عمى وقوع الفعؿ أو حدث المشاغبة، وفيما يمي

 ة.أبعاد عممية المشاغب
 عناصرومكونػػػػػات سمػػػػػوؾ المشاغبػػػػػة                         

 
فقد يتخذ سموؾ المشاغبة شكبًل "ثنائيًا" بيف )المشاغب/ الضحية(، وقد يأخذ شكبًل أخر 
ثبلثيًا )المشاغب/ الضحية/ المتفرجوف(، ىذا وتختمؼ ديناميات كؿ موقؼ أو سموؾ مف 
سموكيات المشاغبة بتعدد األطراؼ الداخمة في ىذا الموقؼ وعمى ىذا يمكف تعريؼ 

 غبوف )أي القائموف بفعؿ المشاغبة( بأنيـ:التبلميذ المشا
 Sandy, Harris, et al., (2002:1-حيث أشارت "ساندي ىاريس وأخروف      

إلى أف التبلميذ المشاغبيف ىـ: "أولئؾ الذيف يشنوف ىجمات متكررة ومستمرة تجاه 
فيـ ال زمبلئيـ في البيئة المدرسية، ويشعروف بمذة مف جراء تكرار ىذه اليجمات، وليذا 

يشعروف بأي نوع مف العطؼ أو التعاطؼ تجاه ضحايا ىـ الذيف يعكفوف عمى إيذائيـ، 
وليذا كاف ىؤالء التبلميذ أكثر األفراد خرقًا لمقواعد المدرسية بممارسة مثؿ ىذه 

)لذلؾ وصفتيـ "ساندي وأخروف" بأنيـ تبلميذ  Antisocialالسموكيات الضد اجتماعية 
، Physical abuseكانت تمارس عمييـ اإليذاء الجسدي  منحرفوف نشأوا في بيوت

 كما يعانوف مف انخفاض مستوى القمؽ لدييـ.
 

وفي معظـ الحاالت فقد يأتي ىؤالء األطفاؿ المشاغبيف )المشاغبوف( مف أسر      
تتميز بعدـ اإلشراؼ الوالدي، وضعؼ الدؼء األبوي )أو غيابو( وربما انعدامو وقد 

اؿ مساعدة بعض الكبار أو ال يتمقوف أية مساعدة عمى اإلطبلؽ يتمقى ىؤالء األطف
عندما ما يتعرضوف لممشاغبة، وليذا كانت استجابة الغضب ىي أكثر االستجابات 
شيوعًا لدييـ، حيث يؤدي بيـ األلـ واإلحباط الذي يخبرونو في مواقؼ اإليذاء واإلحباط 

ستعادة الكبرياء والكرامة عف إلى اليروب مف ىذه الحالة في محاولة مف جانبيـ ال
 طريؽ إيقاع األذى باآلخريف مف خبلؿ فعؿ المشاغبة.

أف التبلميذ  Rick, Peterson, 2003, 2)-(3ليذا يؤكد "ريسؾ بيترسوف      
المشاغبيف يعانوف مف مستويات عالية مف الغضب، ودرجات شديدة مف االكتئاب، نظرًا 
النخفاض مستوى التقييـ اإلدراكي لمذات لدييـ، وليذا فيـ ال يجيدوف استخداـ 
االستراتيجيات المناسبة التي تساعدىـ أو تجعميـ أقدر عمى حؿ مشكبلتيـ، كما أنيـ ال 

ء إلى مدارسيـ نظرًا لعدـ انتمائيـ إلى أسرىـ التي ينحدروف منيا، يشعروف باالنتما
حيث كانت ىذه األسر تعكؼ عمى إيذائيـ وعقابيـ جسديًا، كما يمارس آبائيـ عمييـ 

 نوعًا مف العنؼ المفظي، وأنيـ نتاج أسر تعاني مف االضطراب الزواجي.

انًشبغت 
Bully 

 Bystanderانًزفشج  Victim انضحٛخ
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رئيسية لكؿ المشاغبيف أف القضية ال (Sheras, 2002, 11)كما يرى "شيراس"       
حباطيـ  تتمثؿ في عدـ قدرتيـ عمى فتح قنوات يستطيعوف مف خبلليا تفريغ غضبيـ وا 

 بطرؽ مقبولة.
 ,.Michele, Mouttapa, et al)وفي نفس االتجاه وذكر "ميشيؿ موتابا وأخروف    

ف أف التبلميذ المشاغبيف ألقرانيـ في المدرسة ىـ أولئؾ التبلميذ الذي 2004- (318
يتعمدوف إساءة معاممة زمبلئيـ في البيئة المدرسة بصفة متكررة ومستمرة، ولفترة طويمة، 
فيـ األقوى جسديًا واألكثر شعبية بيف زمبلئيـ، ولدييـ ميوؿ واتجاىات اجتماعية تجاه 
القيادة والسيطرة، وىذه النزعة نحو القيادة والسيطرة تجعؿ ىؤالء التبلميذ مف المشاغبيف 

كاكًا بزمبلئيـ أو أقرائيـ في البيئة المدرسية )المدرسة(، فيميموف إلى الشمية، أكثر احت
ويمارسوف عمى زمبلئيـ نوعًا مف الضغوط التي تجعميـ في تبعية دائمة ليـ في محاولة 

 مف جانبيـ لفرض النفوذ والييمنة والسيطرة.
عمى أف معظـ التبلميذ المشاغبيف  Paul & Kelly, 2005): (58ويؤكد "بايؿ وكيمي" 

عدوانيوف بدرجة مفرطة، ليـ ميوؿ تخريبية وتدميرية، ويتمذذوف مف فرض سيطرتيـ 
عمى اآلخريف ولدييـ اتجاىات موجبة تجاه العنؼ، خاصة أثناء محاوالتيـ حؿ 

 المشكبلت الخاصة بيـ.
 :Bullies Treatsالخصائص النفسية لمتبلميذ المشاغبوف  -
قد عرؼ "المشاغب" بأنو الشخص  Sue Smith (2001- 1("سو سميث"  إذا كاف   

الذي يقوـ بإىانة اآلخريف لفظيا وجسديًا. فيو الذي يدفعؾ مف عمى مقعدؾ، أو يركمؾ 
في مؤخرتؾ، أو يرغمؾ عمى أف تعطيو مصروفؾ، وييددؾ، ويشتمؾ، ويسخر منؾ 

مارس عميؾ نوعًا مف أماـ اآلخريف، وينشر الشائعات المغموطة عنؾ أو حولؾ وي
شعارؾ بالنقص.  التخويؼ والضغوط لمحاولة إذاللؾ، وا 
 وليذاصنؼ "سو" التبلميذ المشاغبوف إلى نوعيف ىما:

 التبلميذ المشاغبوف كما جاءوا عند "سو سميث"                        

 
 

 coy)وضعو "سو" يقابؿ تصنيؼ آخر وضعو "كوى دورث" وىذا التصنيؼ الذي 
Doris, 2001, 2) :لمتبلميذ المشاغبوف في المدرسة إلى 
 التمميذ المشاغب كما جاء عند "كوى دورث"                 

 
" تمميذ جريء وشجاع ويقوي عمى المواجية فالمشاغب العدواني كما ذكر "كوى دورث

والمجابية، واثؽ مف نفسو، ال يعرؼ اليأس واإلحباط يميؿ إلى العدواف بصورة أكثر مف 

يشبغجٌٕ عذٔإٌَٛ 
 َٔشطبء

يشبغجٌٕ يزحفظٌٕ 
 ٔيُبٔسٌٔ

 انًشبغت انغهجٗ انًشبغت انعذٔاَٗ
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غيره، عمى حيف أف المشاغب السمبي تمميذ يثير اآلخريف، ويكوف مصدرًا إلثارة القبلقؿ 
ة )وعادة ما يكوف والفتف بيف الزمبلء أو بمعنى آخر يميد الجو لحدوث فعؿ المشاغب

مبلزمًا لممشاغب العدواني )صبيو( يدعـ كؿ حركاتو وسموكياتو وتصرفاتو، ال يبدأ ىو 
نما ينتظر حتى يبدأ المشاغب العدواني بسموؾ المشاغبة ليشارؾ  بسموؾ المشاغبة وا 

 فييا بانحيازه إلى المشاغب العدواني األكثر قوة وشيره بيف زمبلئو.
ثبلثة  (Kass & David, 2004, 16)ؿ مف "كاث وديفيد وفي المقابؿ وضع ك     

 أنماط أخرى لمتبلميذ المشاغبيف جاءت عمى النحو التالي:
 التبلميذ المشاغبوف كما جاءوا عند "كاث ديفيد"                    

 
 

المشاغبوف الميرة: غالبًا ما يخفوف سموكيـ وراء كونيـ محبوبوف مف زمبلئيـ )في 
الوش مرآية وفي األفي سبليو( يجيدوف التعامؿ مع اآلخريف، مشيوروف وليـ مكانة 
اجتماعية وأكاديمية بيف مف يتعادلوف معيـ، لدييـ القدرة عمى إدارة اآلخريف مف 

 تعاطفوف وغير مباليف بضحاياىـ.حوليـ، برغـ كونيـ أنانيوف، وال ي
المشاغبوف غير الميرة: يميموف إلى جذب اآلخريف نحوىـ، رغـ سموكيـ المضاد  -     

لممجتمع )سبكوبايتيف(، يميموف إلى تخويؼ أقرانيـ، يتميزوف برؤية سمبية لمعالـ والواقع 
مف حوليـ، أدائيـ التحصيمي منخفض )فاشموف( غاضبوف ويوجيوف غضبيـ إلى 
أقرانيـ ااألضعؼ منيـ، أكثر قسوة عمى ضحاياىـ، ال يثقوف بأنفسيـ، ولدييـ تقييـ 

 إدراكي سالب ومنخفض تجاه ذواتيـ واآلخريف .
 : Bullies Victimizationالمشاغبوف الضحايا  -

بيف كونيـ مشاغبوف تارة وضحايا تارة أخرى، تجدىـ يتحينوف الفرصة  مراوحوف
فتجدىـ يسترقوف السمع يمعنوف النظر إلى أقرانيـ األصغر منيـ سنًا واألقؿ منيـ قوة 
فيجعموف منيـ ضحايا، ويتمذذوف مف إيقاع األذى والضرر في محاولة مف قبؿ ىؤالء 

ياء والكرامة عبر خبرات إيذائية يعيشونيا المشاغبوف الضحايا الستعادة الشعور بالكبر 
 تجاه ضحاياىـ.

( يفيـ أفضؿ لسموؾ المشاغبة، Ross, 1996وفي محاولة مف جانب "روز" )    
ولموقوؼ عمى مجموعة األسباب التي تؤدي إلى تعمـ مثؿ ىؤالء التبلميذ لمثؿ ىذا 

 السموؾ قامت بتقسيـ المشاغبيف فرعيًا إلى ما يمي:
 ( 5881)  ـ المشاغبوف كما جاءوا عند "روز"تقسي                         

 
 المشاغبوف المسيطروف والمشاغبوف القمقوف:

يشبغجٌٕ غٛش  يشبغجٌٕ يٓشح
 يٓشح

 يشبغجٌٕ ضحبٚب

يشبغجٌٕ 
 يغٛطشٌٔ

يشبغجٌٕ ضحبٚب  يشبغجٌٕ قهقٌٕ
 شغت
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ويأتي ىؤالء مف أسر سيطرت عمييا قضايا "السمطة والقوة". كما يبرز تفاعؿ      
أكثر قوة مف شكؿ التفاعؿ أو نمط العبلقة التي تربط  Sibling Interactionاألحداث 

الطفؿ(، فاآلباء الذيف ال يجيدوف فف الحوار مع أطفاليـ  -بيف األب والطفؿ )الوالد
ويمارسوف عمييـ نوعًا مف السيطرة او النفوذ لتمبية حاجاتيـ دوف مناقشة مف جانب 

لمشاغبة لدى ىؤالء األبناء، ىؤالء األبناء )الطاعة العمياء( فإنيـ قد يشجعوف سموؾ ا
وليذا فإف األطفاؿ الذيف إعتادوا عمى سيطرة إخوانيـ الذيف يكبرونيـ حيف يفشؿ والدييـ 
في التدخؿ مف أجؿ إصبلح ىذا الوضع فقد ينموف لدييـ ىذا السموكوىـ يعتقدوف أف 

في مثؿ  اإلساء البدنية والمفظية واالجتماعية والجنسية مف األمور الطبيعية التي تحدث
ىذه العبلقة ،كما يشعروف أيضًا بأنو مف السيؿ تخيؿ أنواع متعددة مف النماذج 

Types  التي تناسب ىذه الفئة مف األطفاؿ ذوي اآلباء المسيطروف، والذيف يتـ عقابيـ
ييف جيدًا باستمرار، ونادرًا ما يتـ الثناء عمييـ، وكذلؾ الفتيات البلتي نادرًا ما يبذؿ والد

  ي.كيف العدوانلقمع سمو 
( أمثمة متنوعة لتأكيد حقيقة أنو مف Ross, 1996ىذا وقد استخدمت "روس" )              

 المستحيؿ الحكـ عمى المشاغب مف مظيره الخارجي فقط.
 أما المشاغبوف ضحايا الشغب: -

فيـ أولئؾ األطفاؿ الذيف يجعموف أنفسيـ عرضة لمشاغبة أقرانيـ أو الكبار، حيث يؤدي 
بيـ األلـ واإلحباط الذي يتمقونو مف جراء تعرضيـ لسموؾ المشاغبة إلى اليروب مف 
موقفيـ عف طريؽ مشاغبة اآلخريف. إلحساسيـ العميؽ بالنقض، أو تقدير الذات 

 .المنخفض 
يضاؼ ىذا التصنيؼ قبؿ التصنيؼ الذي وضعتو "كاث ديفيد" ويكتب تحت كؿ و 

 ." روس"تصنيؼ المقابؿ لو مف عند 

     

 أساليب المعاممة الوالدية: -4 
نسانى االوؿ الذى يمارس فيو االنساف )الطفؿ ( اولى األسرة المجتمع االتعد          

او  االجتماعيعبلقاتو االنسانية و لذا فيى المسئولة عف اكتساب الطفؿ انماط السموؾ 
، و ليذا فاف الكثير مف  مظاىر التوافؽ و سوء التوافؽ ترجع الى نوع  اجتماعيالغير 

فى االسرة ، واف اى مشكمة او سموؾ مشكؿ يمكف اف يتبدى عمى  اإلنسانيةالعبلقات 
ىذا الطفؿ ليو انعكاس لوجود مشكمة فى نسؽ او نظاـ العبلقات داخؿ ىذه االسرة مما 

 يشبغجٌٕ يٓــشح

 

 يقابـــــل 

 مصاغبون مسيطرون 

 "عند روس"

يشبغجٌٕ غٛش 
 يٓشح 

 

 يقابـــــل 

 مصاغبون قلقـــون

 يشبغجٌٕ ضحبٚب 

 

 يقابـــــل 

 مصاغبون ضحايا شغب
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ؿ : بأنو ال يوجد طفؿ مشكؿ او مريض الى القو  beldween(2004) دفع " بمدويف "
بؿ توجد اسرة مريضة و اف كافة مظاىر سوء التوافؽ التى قد تتبدى عمى ىذا الطفؿ 

 يعيش فيو الطفؿ . الذيالمريض  األسرىليى انعكاس ليذا الجو 
مف ىنا تمثؿ المشاغبة ظاىرة مف الظواىر السمبية التى بدأت تتفشى لدى تبلميذ        

عتبارىا نتاج لمجموعة مف الخبرات السيئة التى عايشيا ىوالء التبلميذ تجاه المدارس با
اىميـ وذوييـ مف جراء ممارسة مجموعة مف اساليب المعاممة غير السوية التى تربوا 

، والتى قد تتخذ انماطا سمبية فى طريقة تفاعميـ مع ىوالء  األىؿعمييا وىـ فى معية 
الىماؿ والنبذ ، الحماية الزائدة ، و اسموب التفضيؿ ، و االبناء )كاإلساءة ، القسوة ، ا

التى يتبعيااألىؿ فى عبلقاتيـ باألبناء ، فيخرج ىوالء  األساليبالحرماف ( و غيرىا مف 
االبناء و ىـ محمميف بمشاعر العدائية ، فيسمكوف بطريقة تؤذى االخريف حينما 

 فى البيئة المدرسية .يمارسوف عمييـ سموؾ المشاغبة و خصوصا لدى االقراف 
و ليذا يعد ايذاء الطفؿ و اىمالو مف اخطر  المشكبلت التى يواجييا الطفؿ فى      

اطار االسرة التى تربى فييا ، وذلؾ الف فى استخداـ الوالديف لمثؿ ىذا السموؾ السمبى 
 و تكرار حدوثو  بصورة مستمرة عمى االبناء فأنيـ قد يتعمدوف بذلؾ قتؿ روح البراءة
لدييـ ، و ينموف لدييـ ايضا مسالؾ سمبية كالشعور بالخوؼ ، و عدـ االمف ، و 
الخنوع بؿ و الخضوع حيف يحرمونيـ مف اف يعيشوا طفولتيـ فتتولد لدييـ مشاعر 
العدائية ، و االنيزامية و فقداف القدرة عمى االحساس بقيمة الذات و االمكانيات 

جور مف جراء تعرضيـ لمثؿ ىذه الخبرات فيشعروف بالتدنى ، و االمتياف ، و ال
الصادمة و المحبطة ، و خصوصا وىـ فى بداية عيدىـ بيذه الخبرات االولى التى 

 .ياتيـ عند الكبريبنى عمييا شخص
و يشير العمماء و الباحثيف الى اف الطفؿ يحتاج مف الناحية االنفعالية الى الحب ،     

جتو الى الماء و اليواء و الغذاء ، فما بالنا و الرعاية ، و االحساس باألمف قدر حا
عندما يحؿ الخوؼ محؿ االمف ، و التسمط محؿ الحب ، و الرفض محؿ التقبؿ ، و 
النبذ و الحرماف محؿ الرعاية و االىتماـ عندما يتعرض الطفؿ لئليذاء )البدنى و 

عنيا و ليس النفسى و المفظى و غير المفظى و الجنسى احيانا ( اما ألسباب ىو بعيد 
طرفا فى حدوثيا ، و اما ألسباب قد يكوف ىو ذاتو طرفا فييا ، و ما قد يترتب عمى 
ىذا التعرض مف مصاحبات كالحيرة و القمؽ ، و ترقب و وقوع االساءة ، و انخفاض 
تقدير الذات ، و عدـ الشعور باألمف ، و فقداف الرعاية و االىتماـ مما يدفع بالطفؿ 

سوار العجز و االنيزامية فيصبح ضحية لسموؾ المشاغبة مف قبؿ الى التخفى وراء ا
االقراف ، او اف يتحرر مف ىذه البيئة الضاغطة و الخانقة الى بيئة اخرى يتحرر مف 
خبلليا فيقدـ الى فعؿ االزاحة حيف يمجأ الى ايذاء اقرانة  لكى يمر بنفس خبرة االيذاء 

ة مع االىؿ ، و لكف االمر جد مختمؼ حيث التى كاف قد عايشيا ابات الخبرات االوائمي
ال يعيش الطفؿ خبرة الضحية كما عايشيا و لكف يعيش خبرة المشاغب الذى يوقع 
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االذى باألخر )الضحية ( فى اطار عبلقة غير متكافئة بيدؼ الحصوؿ عمى السيطرة 
 و الييمنة بجعؿ االخر ضحية

او نمذجة االساءة تعد بمثابة انماط مف ىنا فأف اعادة تدوير العنؼ او االيذاء ،       
سموكية سمبية يتعمـ الطفؿ مف خبلليا اف االيذاء او االساءة ىى الطريقة المثمى و 
المقبولة لحؿ كؿ المشكبلت التى قد يتعرض ليا ، كما تعكس ىذه العممية فشؿ الوالديف 

المجوء الى  فى التوصؿ الى حموؿ بديمة  يتعامموف بيا ومف خبلليا مع اطفاليـ دونما
استخداـ اساليب ايذائية يتعامموف بيا معيـ و يعكفوف عمى استخداميا فى عبلقاتيـ 
باالخريف باعتبارىا شكؿ مف اشكاؿ اإلزاحة ضد االقراف فى صورة سموؾ عدائى يعرؼ 

 بسموؾ المشاغبة .
التربية و لما كاف سموؾ المشاغبة سموكا متعمما ، ليذا يحتاج االباء لتعمـ ميارات       

الوقائية التى تشجع اطفاليـ عمى تنمية عبلقات ايجابية حتى ال يشعر االباء بالحرج او 
 الخجؿ او حتى االستياء خاصة اذا كاف السموؾ يتضمف قسوة تجاة االخريف.

( عمى اىمية 4111( وكونتراس و كيرنز )5888ومف ىنا اكد كؿ مف ولؼ )     
اطفاليـ حيث اف العبلقة الدافئة تدعـ شخصية االبناء ،  العبلقة التفاعمية بيف الوالديف و

دارة حياة الطفؿ بصورة فاعمة مف خبلؿ تنظيـ الذات و تنظيـ  و تعمؿ عمى تنظيـ وا 
االنفعاؿ ، االمر الذى يساعد عمى تنظيـ  حياتو بصورة ىادفة و فاعمة ووفؽ اىداؼ 

آلخريف ، مع االقراف مع اجتماعية ذات كفاءة  مما ينعكس ايجابيا عمى عبلقاتو با
االشقاء ، و يحد مف ظيور المشكبلت السموكية و االنفعالية و ثورات الغضب فيما بعد 
، اما العبلقة الباردة فانيا تعزز مشاعر العداء و الشعور باإلساءة و االىماؿ لدييـ و 

 بالتالى ظيور المشكبلت او االضطرابات النفسية و عدـ االتزاف االنفعالى .
( مف اف اساليب المعاممة الوالدية 5891ذا ما اكدتة ايضا بثينة عمار )و ى

المختمفة تمعب دورا محوريا فى التأثير عمى نفسية الطفؿ فالحماية الزائدة مثبل تجعؿ 
الطفؿ غير قادر عمى مقاومة االحباطات المستمرة فى الحياة و ال عمى مواجية 

اف يتحمؿ المسئولية ، كما اف القسوة مع  مشكبلتو فى المستقبؿ ، كما انو ال يستطيع
الطفؿ فى المعاممة قد يجعمة يكره نفسو ، بؿ و يكرة االخريف ، و يمجا الى العنؼ 
واإلرىاب عند يكبر ، او يمجا الى العزلة ، كما اف ضرب الطفؿ او التقميؿ مف شأنو 

بب بألفاظ جارحة او باى صورة مف الصور ويعد عامؿ ضار بنمو شخصيتو و يس
انتياكا لكرامتو ، و كثيرا ما يسبب ايذاء الطفؿ المتكرر الى عرقمة قدراتو الجسمية و 

 العقمية و الوجدانية .
مف ىنا كانت اتجاىات الوالديف االيجابية و تصرفاتيـ مع االبناء تمعب دورا 
ىاما فى ارشاد و تدعيـ اسس الصحة النفسية و تكويف شخصية االبناء و تحقيؽ 

لنفسى ، كما تمعب االتجاىات السمبية و ما ينعكس عنيا مف سموكيات تجاة توافقيـ ا
االبناء دورا ىاما فى ارساء العديد مف المشكبلت لدى االبناء ، و بالتالى فاف التبلميذ 
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ذوى سموؾ المشاغبة و التبلميذ الضحايا ىـ نتاج الكثير مف العوامؿ اىميا اساليب 
)القسوة ، الرفض ، االىماؿ ، التسمط ( بالنسبة لمتبلميذ المعاممة الوالدية السمبية مثؿ 

 4113)الخولى ، .اياالمشاغبيف ، و الحماية الزائدة ،و التذبذب بالنسبة لمتبلميذ الضح
 ،431- 434)  

 تعريؼ أساليب المعاممة الوالدية:   -    
عرفيا القريطي تعددت التعريفات التي تناولت مفيوـ أساليب المعاممة الوالدية في       

ما يشيع بيف األبناء واألميات ويمارسونو مع ابنائيف مف طرؽ معاممة :" أنياب( 5889)
. "صريحة او ضمنية، مقصودة او غير مقصودة، وذلؾ في توجيييـ وتشكيؿ سموكيـ

 (341-341: 5889)القريطى ، 
( أساليب المعاممة الوالدية    559 : 5888بينما يعرؼ عبلء الديف كفافى)         

بأنيا :"احدى وكاالت التنشئة االجتماعية او التطبيع االجتماعي ونعنى بيا كؿ سموؾ 
يصدر عف االب او االـ او كمييما معا، ويؤثر عمى الطفؿ ونموه وشخصيتو سواء قصد 

ؼ يتفؽ مع ( ولعؿ ىذا التعري5888:59بيذا السموؾ التوجيو والتربية اـ ال. )كفافى ، 
 ؛55 :5883؛ المفمح، 5898:15؛ ابوطيرة 593ما ذىب اليو كؿ مف )ارجايؿ،، 

Barker, 1987 : 168   ،5881،41؛ عسكر، 5881،94؛ قناوى) 
( الى أساليب المعاممة الوالديةعمى انيا :"  4111في حيف تشير الكتاني ،فاطمة )     

مظاىر الشخصية سواء النفسية او تمؾ الممارسات الوالدية وارتباطيا بأي مظير مف 
االجتماعية واف ىناؾ اتجاىا والديا يؤدى الى النمو في اتجاه إيجابي ويعتبر سويا واف 
ىناؾ مف األساليب الوالدية تؤدى الى النمو في اتجاه سمبي وتعتبر غير سوية. )الكتاني 

4111، 55) 
 :نياألمعاممة الوالدية بى أف أساليب ا( عم4115سميماف )و كذلؾ أكد كؿ مف كامؿ     
استمرارية أسموب معيف او مجموعة مف األساليب المتبعة في تنشئتو الطفؿ وتربيتو "

ويكوف ليا أثرىا في تكويف شخصيتو او ىي تنقسـ الى نوعيف ىما أساليب سوية وتشمؿ 
 )الديمقراطية وتحقيؽ االمف النفسي الطفؿ( وأساليب غير سوية وتشمؿ )الحماية الزائدة،

 (54-9، 4115)كامؿ سميماف ،  ("التسمط، اإلىماؿ
،   ( الى اف مفيوـ المعاممة الوالدية 4115ومف ناحية أخرى اشار)مصباح ،       

كما يدركيا األبناء ىي :"ما يراه اآلباء وما يتمسكوف بو مف أساليب في معاممة األبناء 
 (51، 4115مصباح ،في مواقؼ حياتيـ المختمفة كما تظير في تقدير األبناء. )

( بأنيا:" تمؾ اإلجراءات والممارسات التي يتبعيا 4114ويرى موسى نجيب )        
الوالديف في تطبيع وتعميـ أبنائيـ أنواع السموؾ المختمفة مف خبلؿ عممية التنشئة 
االجتماعية وتكوف ىذه اإلجراءات والممارسات الوالدية ذات طبيعة خاصة عندما يقـو 

 (54: 4114يف في تعامميـ مع طفميما الموىوب". )نجيب، بيا الوالد
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مجموعة العمميات التي يقـو " :بانيا (51، 4115عمى حيف عرفيا )خالد قريطـ ،    
ـ عف غير قصد في تربية أبنائيـ ويشمؿ ذلؾ توجيياتيـ أبيا الوالداف سواء عف قصد 

و توجيييـ أليـ، واو امرىـ، ونواىييـ بقصد التدريب عمى التقاليد والعادات االجتماعية 
لبلستجابات المقبولة مف قبؿ المجتمع، وذلؾ وفؽ ما يراه األبناء، وكما يظير مف خبلؿ 

 (43، 4151. )حمود، "وصفيـ لخبرات المعاممة التي عايشوىا
ويبلحظ مف التعريفات السابقة تناوليا لممعاممة الوالدية مف وجيتيف مختمفتيف،      

فمنيـ مف ينظر إلييا مف ناحية مدركات األبناء لما تكوف عميو معاممة اآلباء، ومنيـ 
مف ينظر إلييا كطرؽ عامة يستخدميا اآلباء في تعامميـ مع األبناء، ومع ذلؾ فيي 

ف واحد ىو أف المعاممة الوالدية تعبر عف أشكاؿ التعامؿ واألساليب تؤكد عمى مضمو 
دراؾ األبناء ليذا  المختمفة المتبعة مف الوالديف مع أبناءىـ أثناء عممية التنشئة، وا 
التعامؿ وما يعنيو بالنسبة ليـ ىو العامؿ الميـ الذي يحدد التكيؼ والتوافؽ النفسي 

 واالجتماعي لدييـ  .
ومف ثـ فسوؼ نكتفي في الدراسة الحالية باتباع التعريؼ االجرائى لبلختبار الذي       

سيتـ استخدامو لمكشؼ عف أساليب المعاممة الوالدية لدى الطالبات المشاغبات وىو  
تمؾ  األساليب التي يتعامؿ بيا اإلباء واألميات مع األبناء في  تعريؼ "امبو" بانيا:"
 تربيتيـ وتنشئتيـ "

تقتصر الدراسة عمى بعض مف أساليب المعاممة السمبية واإليجابية في مقياس  وسوؼ
 -امبو وىي كاالتي: 

 -أساليب المعاممة السمبية:  –أ 
وىي تمؾ األساليب التي يتبعيا الوالداف فى تربية أبنائيـ والتى تتضمف نماذج                

 مبو "كالتالى:غير سوية في معاممة األبناء والتى جاءت فى "إ
 االيذاء الجسدي:-(5)     
و نعنى بو:" تعرض الطفؿ لمضرب او اى شكؿ مف اشكاؿ العقاب البدنى لمجرد ارتكابة   

أخطاء صغيرة ال يستحؽ مثؿ ىذا العقاب ".كما يعد أسموب االيذاء البدنى مؤشرا عمى عدـ 
البدنى كوسيمة بديمو لمنقاش و نضج الوالديف انفعاليا لمتعامؿ مع ابنائيف و استخداـ العقاب 

الحوار العقبلنى مع االبناءو يعرفة امبو  بانو " تعرض الطفؿ لمعقاب او أي صورة أخرى مف 
 صور العقاب البدني بطريقة قاسية عمى أخطاء صغيرة تجعؿ الطفؿ يشعر بظمـ الوالديف "

أطفاليـ فإف مف شأف ىذه وليذا نرى أف األسر التى دأبت عمى إستخداـ أساليب إيذائية تجاه    
األساليب أف تجعؿ ىؤالء األطفاؿ يتربوا عمى أف فى إستخداـ العنؼ الحؿ األمثؿ لكثير 
المشكبلت التى قد تعترضيـ فى الحياة وأف مف شأف ىذا األسموب أف يجعؿ ىؤال ء األطفاؿ ال 

حياة بؿ قد يجدوف يمجئوف إلى اىستخداـ أساليب تفاوضية بشأف المشكبلت التى يواجيونيا فى ال
 فى العنؼ المفتاح السحرى لحؿ الكثير مف مشكبلتيـ .
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ضحايا ليذا  مف ىنا نرى أف األطفاؿ الذيف خبروا العنؼ بوصفيـ شيود عياف أوكانوا     
العنؼ فإف ىذا مف شأنو أف يحرميـ متعة اإلحساس بكرامة أبدانيـ ، ويجعميـ يدمنوف اإليذاء 
بوصفة الحؿ األمثؿ لتفادى الكثير مف اإلشكاليات التى يدخموف فييا فى صراع بينيـ وبيف أىميـ 

 وذوييـ أو مع غيرىـ مف اآلخريف كا األقراف عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر . 
 الحرماف : -( 4)     

( بانيا : "ترؾ الطفؿ دونما تشجيع عمى السموؾ المرغوب فيو دونما 5881وتعرفو قناوى )      
محاسبة عمى السموؾ غير المرغوب فيو ، و دونما توجية الى ما يجب عميو اف يقوـ بو او الى 

 ( .99، 5881ما ينبغي عميو اف يتجنبة ")قناوى ، 
بانو :"اخفاؽ الوالديف او احداىما في مساعدة الطفؿ لمحصوؿ عمى ( 5851كما يعرفو حسف) 

 احتياجاتو الضرورية مما يشعره باالىماؿ و الحرماف وعدـ التقدير مف قبؿ والدية ".
اما "امبو" فيعرفة بانو :" حرماف الطفؿ مف الحصوؿ عمى األشياء التي يحتاجيا، او عمؿ    

 الوالديف عميو".أشياء يحبيا بصورة تجعمو يشعر ببخؿ 
 القسوة: -( 4)     
تعد القسوة احد األساليب التي يتبعيا الوالديف لضبط السموؾ غير المرغوب فيو مف قبؿ       

األبناء و تتخذ القسوة عدة اشكاؿ مثؿ) الضرب و التيديد المفظى  و الحرماف وفييا يشعر الطفؿ 
 بالتيديد االنوى و اختراؽ كيانة النفسى(.

    
( في تعريفة لمقسوة  إلى ممارسة األبناء العنؼ مع األبناء 53: 5313ويشير)الشريؼ ،       

شعارىـ بأنيـ غير مرغوب  واإليذاء النفسي أو البدني، وحرمانيـ مف اإلحساس بالرعاية الوالدية وا 
 فييـ.
ا منيما ، دما يطمب شيئًػو عنػن   ًالديػالرىبة ًالخًف مؿ أسمًب القسًة يدرك الطفوفى       

  ص:4151دمع اخطائة البسيطة  )حمو ًالديو عقابا ال يتناسب  ؿ ًيشعر بأنو يعاقب من قب
و يعرفيا" أمبو "بانيا :" إحساس الطفؿ باف أحد الوالديف او كمييما قاس في تعاممو كاف     

 يستخدـ معو التيديد بالحرماف ألبسط األسباب" .
إلى  –أو مف يقوـ مقاميما  –لطفؿ لجوء الوالديف ومف ىنا تعنى بالقسوة فى معاممة ا    

استخداـ أساليب مف شأنيا أف تؤذيو جسمياونفسيا ،كالعقاب والتعذيب البدنى واإلذالؿ ،والتحقير 
والحرماف ،وكذا أخذ الطفؿ بالشدة كوسيمة مف الوسائؿ التى يضمف بيا الوالديف تيذيب سموؾ 

 (4114،339،القريطى الطفؿ وتعميمو، حتى عمى أىوف األمور. )
وليذا فإف مف شأف إستخداـ ىذه األساليب تنمية مشاعر العداوة واإلضطياد ،والشعور       

بالذنب ،والقمؽ ،كما تسيـ ىذه المشاعر كمكونات فى السموؾ الجانح مستقببل ،كما تؤدى إلى 
 تنمية الضمير الصاـر وفرط الحساسية لدى ىذا الطفؿ فى المستقبؿ .

ومف ىنا تجمع نتانج العديد مف األبحاث والدراسات التى أجريت فى مجتمعات مختمفة        
عمى وجود عبلقة وثيقة بيف أساليب المعاممة عمى عينات متفاوتة العمر مف األطفاؿ والمراىقيف 
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جبة الوالديةوتنشئة األبناء وصحتيـ النفسية .ولعؿ مف أبرز ىذه النتائج وجود عبلقة ارتباطية مو 
بيف كؿ مف اإلتجاىات الوالدية التى تتسـ بالقسوة والتسمط والعنؼ وعدوانية الوالديف مف جانب 

 ،وعدوانية األبناء مف جانب آخر .
وىكذا يكوف ألساليب المعاممة الوالديةالسمبية آثار ضارة عمى نمو الطفؿ النفسى ويؤثر عمى      

يعؿ أنو غير مرغوب فيو أو منبوذ مف أفراد األسرة توافقو اإلجتماعى ،ويبدأ الطفؿ ينظر إلى نفس
،وربما يمتد فى حياتو شعور عميؽ مف عدـ اإلستقرار،بؿ يصبح فى حالة دائمة مف اإلضطراب 
،وقد يجد مف الصعوبة تغيير نظرتو النفسية بعد ذلؾ حتى لو مر بخبرات عديدة مغايرة فى 

انا فى نمو شخصية الفرد )غزاؿ، الكبر، فالخبرة المبكرة تكوف ذات تأثير بارز أحي
 (4151،411سميماف،و 

 التدليؿ الزائد -( 3)
و يتمثؿ ىذا االسموب في تحقيؽ مطالب الطفؿ بشكؿ مفرط ومبالغ فيو باإلضافة الى      

االىتماـ الزائد بالطفؿ بالمقارنة ببقية اخوانو بصورة تعيقة عف تحمؿ المسئولية ، و التدليؿ 
لممعاممة الوالدية يعكس تراخى و تياوف و تساىؿ الوالديف مع األبناء مما ينجـ عنو  كاسموب

 شخصية غير مسئولو وغير منضبطة في سموكيا و اعماليا
( باف التدليؿ الزائد يعد احد أساليب المعاممة الوالدية 5891،448و يذكر العيسوى )       

ط في توفير جميع ما يطمبة ابناؤىـ دوف تقييد او السمبية الف اإلباء و األميات يقوموف باالفرا
تنظيـ لذلؾ ، و نتيجة ليذا ال يستطيع ىوالء األبناء تحمؿ مشاكؿ الحياة و الظروؼ االجتماعية 
المتغيرة بسبب الحرص الشديد الذى يتمقونو مف والدييـ مما يؤدى الى عدـ تحمؿ أالبناء 

ط التي تعترضيـ وكذلؾ تنو عندىـ االنانية وحب لممسئوليات وعدـ تحمؿ مواقؼ الفشؿ و اإلحبا
 (.448: 5891التممؾ )العيسوى ، 

كما يعنى التدليؿ أيضا التياوف والتراخى فى معاممة الطفؿ ،واستخداـ أساليب اإلثابة        
عوجاج سموكو ،وأف  والتشجيع مقاـ أساليب العقاب والنيى والزجر ، بمعنى التجاوز عف أخطائو وا 

عانى التدليؿ أيضا قضاء كؿ ماتنزع إليو نفس الطفؿ فى الوقت الذى يريد ،وبالطريقة مف بيف م
 التى يرتضييا ،ميما كاف ذلؾ سخيفا ،أو مرزوال .

امبو "فقد عرفو بانو :" تحقيؽ رغبات الطفؿ بصورة مفرطة مع إضفاء المزيد مف  "أما        
 قو عف تحمؿ المسئولية بمفرده".الرعاية واالىتماـ عميو أكثر مف اخوانو بصورة تعو 

وجدير بالذكر أف أساليب التدليؿ وغيرىا مف تمؾ الساليب التى يتبعيا الوالديف فى تربية        
ف إختمفت فى ظاىرىا إال أنيا تستوى جميعا مف حيث تأثيراتيا  الطفؿ كا لتشدد والتسمط ،وا 

دى إلى إذكاء روح البلمباالة لديو السمبية عمى شخصية الطفؿ وكذا صحتو النفسية ،إذ أنيا تؤ 
ضعاؼ البناء النفسى لديو ،وتشويو نموه النفسى واالجتماعى ،كما يؤدى إلى شعوره بالعجز  ،وا 
واإلحباط أماـ أية معضمة أو إحباطو يمكف أف تواجيو أو تجابيو فى الواقع الخارجى ،كما تؤدى 

دى إلى تعاظـ شعوره بالذات إلى شعوره بالفشؿ وال سيما فى الظروؼ الضاغطة كما  يؤ 
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،والتمركز حوليا ، وعشقيا )النرجسية (، وعجزه عف تحمؿ المسئولية ،والنزعة لؤلنانية ،وعدـ 
 اإلكتراث بالقوانيف أو النظـ الخاصة بالمجتمع الذى يعيش فيو.

 أساليب المعاممة اإليجابية-ب
وتشير إلى :"ذلؾ النشاط المعقد والذي يتضمف العديد مف السموكيات والتصرفات       

اإليجابية، والتي تعمؿ عمى إحداث تأثير إيجابي عمى سموكيات األبناء وتصرفاتيـ الظاىرة" 
Baumrind,1991,62) ) :ولعؿ مف بيف ىذه األساليب مايمى، 

 التسامح: -5
والدية اإليجابية القائمة عمى تقبؿ رأى الطفؿ وبث روح و ىو أحد أساليب المعاممة ال     

الثقة في نفسو ومساعدتو في اتخاذ قراراتو بنفسو مما يولد لديو إحساس باالستقبللية وبالقدرة 
 عمى الفعؿ دوف خوؼ مف العقاب او التعرض لمـو او النبذ أو الرفض.

بو، وتصحيح اخطائو دوف قسوة و يعرفو "امبو" بانو :" احتراـ رأى الطفؿ وتقبمو عمى عيو 
 مع بث الثقة في نفسو ".

 التعاطؼ الوالدي: -4
ونعنى بو :"تعود الوالديف اظيار الحب لمطفؿ سواء بالمفظ او الفعؿ وتشجيع األبناء      

عمى سموكيـ وتصرفاتيـ وأعماليـ باإلضافة الى تشجيعيـ عمى اإلنجاز مف خبلؿ امتداحيـ 
ولة اجتماعيا لمعاونتيـ عمى اكتساب الضمير االجتماعى". عمى أعماليـ وافعاليـ المقب

 (418-411: 5881)قناوى،
 ويعرفو امبو بأنو :" تعود الوالديف اظيار الحب لمطفؿ سواء بالمفظ او بالفعؿ ".

 التشجيع -4
يبدو أف تشجيع األبناء عمى إبداء أرائيـ والتعبير عف مشاعرىـ وأفكارىـ بحرية          

تقييد أو ضغط أو إكراه ،وحثيـ عمى ممارسة النشاطات واإلىتمامات  واستقبللية دوف
المشروعة فى جو يتسـ بالمرونة والتقبؿ واإلثابة ،ومشاعر الدؼء والتفيـ والحناف يسيـ فى 
تييئة مناخ أسرى آمف  خاؿ مف الخوؼ والتيديد ،ويساعد عمى نمو شخصية مستقمة تتسـ 

حب اإلستطبلع والنزوع إلى البحث والتجريب ،كما تتمتع بالمبادأة واإلستجابات األصيمة ،وب
برصيد متنوع مف االلخبرات والمدركات ،وىى أمور ىامة والزمة لتمكيف النشءمف إتياف 
السموؾ اإلبداعى ،والتعبير الفنى بطبلقة ومرونة وأصالة .)عبد المطمب القريطى 

،5881،515) 
ع الطفؿ و مساعدتو عمى االتياف بالسموكيات وليذا يعكس التشجيع ميؿ الوالديف لتشجي     

المقبولو اجتماعيا وتعزيز سموؾ األبناء السوى ، عدـ المجوء الى القسوة في التعامؿ معيـ او 
ايذائيـ لفيا او جسديا . ويعرفو امبو بانو "ميؿ الوالديف لمساعدة الطفؿ وتشجيعو والوقوؼ 

 ماـ".بجانبو في المواقؼ بطريقة تدفعو قدما الى اال
 ثالثا:   أنماط سموؾ المعممات :      
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( أف المعمـ ىو المركز والمحور اإليجابي الفعاؿ الذي 84، 5851يؤكد )عثماف :           
تمتقي عنده كؿ النظـ التعميمية والتربوية مف حيث المعرفة وتنظيـ المادة الدراسية واأللفة لطبلبو 

نجازىـ األكاديمي.  في الفصؿ ، حيث يؤثر في سموكيـ وا 
إلى أنو يوجد ثبلثة أنماط لمجو االجتماعي  (Balson, 1981, 142)ويشير "بالسوف"         

 الذي قد يخمقو أو يتعامؿ بو المعمـ داخؿ القاعة الدراسية والذي يتمثؿ فيما يمي:
وأما أف يكوف فوضويًا  ،كمًا ال يسمح بالتجاوز أو التعديفأما أف يكوف دكتاتوريًا متسمطًا ومتح
ذه ليتحركوا بيواىـ داخؿ القاعة الدراسية دونما ضابط أو متسيبًا يترؾ الحبؿ عمى الغارب لتبلمي

رابط وينفمت منو الزماـ وتعـ الفوضى ويضطرب جو التعمـ داخؿ القاعة الدراسية ويتأثر تبعًا 
 لذلؾ التحصيؿ األكاديمي لمطبلب.

قيات أو يكوف ديمقراطيًا ومؤمنًا بأف التحصيؿ األكاديمي األمثؿ ال يتـ إلى في جو تسوده أخبل   
القيادة الديمقراطية وكميا ببل شؾ أنماط وأشكاؿ في القيادة تعكس بدورىا أشكااًل وأنماطًا مف 

يجابًا.  العبلقات داخؿ بيئة الفصؿ تؤثر عمى مناخ التعمـ انخفاضًا وارتفاعًا سمبًا وا 
( عمى أف بعض الفصوؿ المدرسية داخؿ مدارسنا قد 13، 5898وليذا أكد )عبدالقادر ،     

تعكس أجواء مختمفة فبعضيا يعكس جوًا مف المرح، والبعض األخر يعكس جوًا مف التوتر 
ذا ما تساءلنا عف السبب في ذلؾ لوجدنا أف الطريقة التي يتعامؿ بيا المعمـ مع  والعدواف ، وا 

 تبلميذه داخؿ القاعة الدراسية قد تؤثر ببل شؾ عمى مناخ التعمـ داخؿ الفصؿ.
ذا كنا نقر م      ( بأف سموؾ المعمـ في الفصؿ يعكس كؿ ما يتعمؽ 554، 5881ع )بدر، وا 

ببيئة الفصؿ مف )قيادة الفصؿ، طبيعة جو الفصؿ ، االىتماـ بالميوؿ وحاجات الطبلب، 
التشجيع عمى أإلنجاز،  والعمؿ األكاديمي( وكميا أمور ترتبط بالبيئة المدرسية وما تشتمؿ عميو 

 مف عوامؿ ومحددات.
إلى اإلقرار بأف سموؾ المعمـ  (Jon, et al., 2001, 375)ما دعي "جوف وأخروف" وىذا      

داخؿ الفصؿ الدراسي يتأثر ببل شؾ بكؿ مف خصائص المدرسة التي يعمؿ بيا ، والخصائص 
الشخصية والنفسية لكؿ مف المعمـ والمتعمـ عمى حد سواء ، وكذا الموقع الجغرافي لممدرسة 

لفصؿ الواحد والمنيج الدراسي ، ونظاـ اإلدارة المدرسية والبرامج وكثافة التبلميذ داخؿ ا
االجتماعية التي يتـ تطبيقيا ، التي يعتبر المعمـ مسئواًل عف تنفيذىا ، وكذا نوع المعمـ ذكر ، 
أنثى ، وعمره ، وخبرتو ، ومدة الخدمة التي قضاىا في ممارسة العممية التعميمية ،  وكذلؾ 

نفسية ، وعبلقاتو األسرية كميا تسيـ ببل شؾ في تحديد سموؾ المعمـ داخؿ تأىيمو ، وخصائصو ال
 الفصؿ والبيئة المدرسية عمى حد سواء.

إلى أف السموؾ الذي يتبعو المعمـ في  (Brophy, 2002, 3)ومف ىنا ذىب "بروفي"       
السموؾ يتأثر إدارتو لمفصؿ ىو الذي يسيـ ببل شؾ في نجاح أو فشؿ العممية التعميمية ، وىذا 

 بعدة عوامؿ كثيرة منيا:
 توقعات المعمـ وتطمعاتو. -
 قدرة المعمـ عمى تنظيـ وقتو وكيفية استغبللو بطريقة أمثؿ. -
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 إدارة المعمـ وتنظيمو لغرفة الصؼ. -
 الكفاءة التدريسية لممعمـ. -
 قدرة المعمـ عمى توفير بيئة تعمـ دافعة ، ومشجعة ، ومحفزة باستمرار. -
احتواء سموؾ تبلميذه وخصوصًا العدوانية منيا بتحويميا إلى قوة  قدرة المعمـ عمى -

دافعة إيجابية تبعث عمى اإلنجاز حتى ال يتـ استخداميا مف قبؿ التبلميذ في إثارة 
سموؾ المشاغبة والعدائية داخؿ البيئة المدرسية وبذلؾ تتحوؿ البيئة المدرسية مف 

 ميف.بيئة دافعة إلى بيئة طاردة لممعمميف والمتعم
( أف لسموؾ المعمـ تأثير قوي عمى استثارة أو خفض سموؾ 511، 4111ويرى ) كماؿ،        

 ,Sue)المشاغبة بيف التبلميذ داخؿ غرفة الصؼ الدراسي متفقًا في ذلؾ مع ما ذىب إليو "سو" 
مف أف سموؾ المعمـ يحدد بشكؿ كبير انتشار سموؾ المشاغبة بيف التبلميذ في  (7 ,2001

المدرسة ، فتسامح المعمـ مع التبلميذ المشاغبيف أو تأييده ليـ يسيـ ببل شؾ في انتعاش سموؾ 
المشاغبة بيف التبلميذ رغـ السمطة المخولة لو والتي تمكنو مف الحد مف ىذا السموؾ وتحجـ مف 

 اره.انتش
عمى أف ىناؾ أنماطًا مف  (Keith, et al., 2004, 103)كما أكد "كيث وآخروف"      

المعمميف الذيف يسيموف بدرجة كبيرة مف خبلؿ سموكياتيـ في نشر ثقافة المشاغبة داخؿ البيئة 
 المدرسية، وىذه األنماط ىي:

 و.المعمـ المتسمط / المتنمر والذي ال يمؿ مف االستقواء واستثارة طبلبو عمي -
 المعمـ النرجسي / المحب لذاتو بمحاولتو لفت األنظار إليو مف قبؿ اآلخريف. -
المعمـ المشاغب النشط الذي دائمًا ، ما يسخر مف طبلبو ، ويقمؿ مف شأنيـ  -

 باستمرار.
 المعمـ غير المبالي / غير العابئ بعدـ رضائو وظيفيًا عف عممو كمعمـ. -
فعؿ ، ويسمح بحدوث المشاغبة نظرًا لحالة المعمـ المتساىؿ الذي يتكمـ أكثر مما ي -

البلمباالة التي يكوف عمييا، ونقص المبلحظة وعدـ االنتباه ، حيث يسمح بحدوث 
أي شيء في حجرة الدراسة حتى لو ترتب عميو إيذاء آخريف ، فبل يتخذ تجاه ذلؾ 
موقفًا أخبلقيًا، ويبعث برسائؿ غير واضحة والتي تتيح لمطبلب تبرير حدوث 

ؾ المشاغبة حيث يفضؿ ىذا المعمـ أف تكوف لو شعبية عمى االلتزاـ سمو 
 بالمسئولية.

إلى أف المعمـ يصبح مشاغبًا إذا ما  Katheen, 2003, 173عمى حيف تذىب "كاثميف"      
لجأ إلى استخداـ سمطتو اإلدارية ، وقوتو الجسدية والعضمية في إيذاء تبلميذه أو عقابيـ ودفعيـ 

ىانتيـ بر  فضيـ ورفض النقاش معيـ ، وعدـ احتراـ آرائيـ ، وعدـ مراعاة احتياجاتيـ وميوليـ ، وا 
وكميا أمور تدفع بالمعمـ إلى ممارسة سموؾ المشاغبة تجاه تبلميذه دونما وعي مف قبؿ المعمـ 

 بأنو قد يساىـ في نشر ثقافة المشاغبة لدى تبلميذه.
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يًا في خفض سموؾ المشاغبة مف خبلؿ مساعدة كذلؾ تمعب آراء وأفعاؿ المعمميف دورًا حيو      
الطبلب عمى تغيير سموكياتيـ وتحويميا إلى قنوات مقبولة اجتماعيًا ، باإلضافة إلى أف ثقة 
المعمميف في قدرتيـ عمى التدخؿ لمعالجة األحداث الناتجة عف سموؾ المشاغبة يعد عامبًل قويًا 

 أيضًا في مكافحة ىذا السموؾ.
خر فإف أداء ومواقؼ المعمميف يمكف أف تمعب أيضًا دورًا في السماح بحدوث ومف جانب آ     

ىذا السموؾ ودعمو حيف يتجاىؿ المعمموف سموؾ المشاغبة فإنيـ بذلؾ يبعثوف برسالة سمبية تؤيد 
وتدعـ سموؾ المشاغبة ، كما يساىـ ذلؾ أيضًا بأف يصبح ىؤالء المعمموف أنفسيـ مشاغبيف تجاه 

يبلمًا مما يجعؿ ىؤالء التبلميذ في الغالب تبلميذىـ ، فيص حبوف أكثر إيذاًء ليـ ، وأكثر شدة وا 
أميؿ إلى سموؾ االنسحاب واالنطواء مما يؤثر عمى ذواتيـ ويكوف لذلؾ تداعيات بعيدة المدى 

 (Olweus, 2004; Dill, et al., 2004)عمييـ. 
 (Fonagy, et al., 2005, 319)كما يؤدي ذلؾ أيضًا كما أوضح "فوناجي وآخروف"      

إلى تدنى مستوى التحصيؿ األكاديمي لدى ىؤالء التبلميذ تنذر بانخراط إجرامي مبكر ومشكبلت 
في سنوات الحقة مما يزيد مف تعرض ىؤالء الطبلب لخطر المشاغبة والذي يؤدي بدوره إلى 

 ئرة اإلحباط.التسرب مف المدرسة ، والمرور بخبرة الرفض مف األقراف والوقوع في دا
إلى المناداة  (Carter, 2006)وكارتر (Miller, 2006, 25)وىذا ما حدى بكؿ مف "ميممر"    

بضرورة الفحص الدقيؽ لعبلقات حجرة الدراسة أي )المعمـ ، والتمميذ ، القريف( وكذلؾ القوة 
تحديد العوامؿ  البشرية )فعالية الذات وتحديد المصير ، والتحكـ السموكي الذاتي( ربما يساىـ في

التي تخفض أو تحبط سموؾ المشاغبة وعدواف القريف ، وربما ينبأ ذلؾ أيضًا بصورة فاعمة بأف 
المناخ المدرسي والبيئة المدرسية مف أىـ العوامؿ التي تساعد عمى انتشار سموؾ المشاغبة، 

طريؽ تحسيف  فالمناخ المدرسي المحسف يقمؿ ببل شؾ مف سموؾ المشاغبة وذلؾ ال يتأتى إال عف
حبلؿ سموؾ االنضباط ، والمشاركة الوالدية ، والتوعية األكاديمية العالية ، وعبلقات  النظاـ وا 
األقراف ، وكثرة اآلراء اإليجابية تجاه المدرسة ألف المدارس التي تتميز بمناخ فوضوي وسمبي 

 يساعد عمى زيادة معدالت وانتشار سموؾ المشاغبة
اؼ عمى الفناء المدرسي ، وحجرة الدراسة ، يمكف أف يزيد مف انتشار كما يؤدي نقص اإلشر      

سموؾ المشاغبة، مما يؤكد عمى أف اإلشراؼ الكافي مف الراشديف عمى التبلميذ في فترات الفسحة 
والراحة يؤدي إلى انخفاض سموؾ المشاغبة ويقمؿ مف العدائية ، والمشاغبة المدرسية وذلؾ 

 (Olweus, 2004, 96) سامح مع سموؾ المشاغبة. بتعزيز عدـ السماح أو الت
بأنو "مجموعة الممارسات التي تصدر مف  ةوفى دراستنا الحالية نعني بنمط سموؾ المعمم    

المعممات في البيئة المدرسية تجاه الطالبات والتي يترتب عمييا إيقاع األذى  النفسي بيف وتؤثر 
 عمى األداء األكاديمي لدييف ".

 الدراسػػػػػػات السابقػػػػػة-:ثانيا 
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سيتـ استعراض التراث البحثى لمفاىيـ الدراسة الحالية عمى محوريف المحور األوؿ الدراسات    
التي تناولت المشاغبة في عبلقتيا بمفاىيـ الدراسة الحالية ، اما المحور الثانى سنتناوؿ فية 

   قتيا بمفاىيـ الدراسة الحاليةالدراسات التي تناولت أساليب المعاممة الوالدية في عبل
 أوال: الدراسات التي تناولت المشاغبة  

بدراسة بعنواف "سموؾ المشاغبة بيف تبلميذ المرحمة اإلعدادية  Baldry (1998 (قاـ    
بإيطاليا: جمع مناىج الدراسة لفيـ السموكيات العدوانية والمشاغبة بيدؼ قياس مدى انتشار 

( إناثًا، 95( تمميذًا )584رس اإلعدادية بروما وذلؾ عمى عينة الدراسة )سموؾ المشاغبة في المدا
سنة، تـ قاـ الباحث باستخداـ استبياف ذاتي  53-55ذكورًا ممف تراوحت أعمارىـ ما بيف  81و

وقد توصمت نتائج الدراسة إلى أف نسبة كبيرة مف التبلميذ قد أعربوا عف وقوعيـ كضحايا أو 
يف معًا )ضحايا/ مشاغبيف(، كما توصمت إلى أف بعض الضحايا مف مشاغبيف أو كبل الصنف

 أجؿ الدفاع عف أنفسيـ يبدأوف في أصطياد األقراف الضعاؼ وبالتالي يعززوف دائرة العنؼ.
بعنواف "العوامؿ المرتبطة بسموؾ (Bosworth, et al., 1999) دراسة "بسورث وآخروف"  -  

المتوسطة والتي ىدفت إلى الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف سموؾ المشاغبة لدى تبلميذ المرحمة 
( 119المشاغبة وبعض العوامؿ المرتبطة بيا وذلؾ بتطبيقيا عمى مجموعة مف التبلميذ بمغت )

% مف 31% و 13مف تبلميذ الصؼ السابع بالمرحمة المتوسطة بمغ إجمالي نسبة الذكور 
لمشاغبة أعده الباحثوف وقد توصمت نتائج ىذه اإلناث تـ اختيارىـ بناء عمى مقياس لسموؾ ا

الدراسة إلى أف  سموؾ المشاغبة ينشر بيف التبلميذ بوجو عاـ وبشكؿ كبير جدًا حيث حصؿ 
% مف عينة الدراسة عمى درجات مرتفعة جدًا عمى مقياس سموؾ المشاغبة ، وجود 91حوالي 

ممارسة سموؾ المشاغبة لصالح فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التبلميذ الذكور واإلناث في 
 التبلميذ الذكور.

بدراسة عمى "المعمموف كأىداؼ لسموؾ المشاغبة مف قبؿ Andrew(1998)كما قاـ "أندريو " - 
تبلميذىـ : دراسة لفيـ ىذا الفعؿ أو الحدث "وذلؾ بالتطبيؽ عمى مجموعة مف المعمميف بمغت 

 د توصمت نتائج ىذه الدراسة إلى أنو :( معمما مف معممى المرحمة الثانوية وق515حوالى )
بالنسبة لعدد مرات الوقوع كضحايا لممشاغبة خبلؿ فصؿ دراسى بأكممو كانت النتائج عمى  -   

 النحو التالى :
 %مف إجمالى أفراد العينة أنو تعرض لممشاغبة مرة واحدة.1,3أعرب  -
 مف مرة . %مف إجمالى أفراد العينة أنو تعرض لممشاغبة أكثر41,1أعرب  -
 %مف إجمالى افراد العينة أنو تعرض لممشاغبة مرات عديدة .8,8كذلؾ أعرب  -

 بالنسبة لعدد مرات الوقوع كضحايا لممشاغبة خبلؿ خمسة أياـ كانت النتائج كالتالى :     
 %مف إجمالى العينة أنو تعرض لممشاغبة مرة واحدة عمى األقؿ .35,1أعرب  -
 فراد العينة أنو تعرض لممشاغبة أكثر مف مرتيف عمى األقؿ.%مف إجمالى أ41,9أعرب  -
 أفادت الدراسة أف نسبة المعمميف الضحايا تفوؽ نسبة المعممات الضحايا لممشاغبة - 

 : عندما سئؿ المعمموف عف اشكاؿ المشاغبة التى يتعرضوف ليا أفادوا بأف         
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 %مف المعمميف قالوا اإلساءة المفظية .44,5 -
 مف المعمميف قالوا الغطرسة المتعمدة والمتكررة .% 41,5 -
 % مف المعمميف قالوا التسميات غير المقبولة .44,9 -
 % مف المعمميف قالوا عدـ التعاوف المتعمد والمتكرر.45,9 -
 % مف المعمميف قالوا التيديدات الجسدية وسرقة المتعمقات الشخصية .55,8 -

% مف 34أما عف أماكف حدوث المشاغبة لممعمميف فقد توصمت نتائج الدراسةإلى أف  -        
 المعمميف قالوا بأف الفصوؿ الدراسية ىى أكثر األماكف التى يكثر فييا سموؾ المشاغبة.

بدراسة عف "اتجاىات  ESLEA &Smith(2000)كما قاـ أيضا كؿ مف "إيسميا وسميث " -    
تجاىات الوالديف الوالديف نحو س موؾ المشاغبة لدى أبنائيـ  "والتي ىدفت إلى الوقوؼ عمى أراءوا 

حوؿ تفشى سموؾ المشاغبة لدى أبنائيـ والتي أجريت عمى مجموعة مف تبلميذ المدارس 
المتوسطة والتي توصمت إلى أف تدنى مستوى الدؼء الوالدى لآلباء يمعب دورا فاعبل ومؤثرا في 

لدى األبناء عمى الرغـ مف دؼء أمياتيـ ، أمياتيـ ،إلى جانب أف زيادة نشأة سموؾ المشاغبة 
عدد أفراد األسرة يجعؿ أكثر ميبل إلى ممارسة سموؾ المشاغبة تجاه أقرانيـ في البيئة المدرسية 

 ،وأف الذكور ىـ أكثر الفئات الى يقع منيا ىذا السموؾ مف غيرىـ .
بدراسة بعنواف سموؾ  Cletus et al., 2002)كذلؾ قاـ كؿ مف  "كميتس وآخروف")  -

المشاغبة في مستوى المدرسة المتوسطة: ىؿ توجد فروؽ بيف الجنسيف " وذلؾ بيدؼ فحص 
سموؾ المشاغبة بيف تبلميذ المدارس المتوسطة في أوربا كنتيجة لمتغير الجنس )النوع( ومعرفة 

( 511ؾ عمى عينة بمغت )الفروؽ بيف الجنسيف في ممارسة ىذا السموؾ وفي إدراكيـ لو وذل
تمميذًا بالحذؼ السادس ، السابع ، الثامف مف تبلميذ التربية الخاصة وقد استخدـ في ىذه الدراسة 

( عبارة وقد استطاعت ىذه الدراسة أف تتوصؿ إلى أف 18مقياس لسموؾ المشاغبة مكوف )
الذكور يفضموف ممارسة  التبلميذ الذكور يمارسوف سموؾ المشاغبة أكثر مف اإلناث، وأف التبلميذ

سموكيات المشاغبة الجسدية تجاه أقرانيـ، بينما يفضؿ اإلناث السموكيات المفظية غير المباشرة 
 وأف المشاغبوف الذكور أقؿ تعاطفًا مع ضحاياىـ مقارنة بالمشاغبات إلناث.

(بدراسة عف "خبرات الضغوط المدرسية  (Natvig,et al,2001كذلؾ قاـ "ناتفج وآخروف " -
كعوامؿ خطيرة لسموؾ المشاغبة " وذلؾ بيدؼ الوقوؼ عمى طبيعة العبلقة بيف الضغوط التى 
يتعرض ليا التبلميذ فى المدارس وعبلقة ذلؾ بتفشى ونمو سموؾ المشاغبة لدييـ وذلؾ عمى 

( 51-54ت أعمارىـ مبيف )( مراىقا نرويجيا ممف تراوح991عينة مف المراىقيف بمغت حوالى )
فى المدارس المتوسطة وقد قاـ الباحث بتطبيؽ مقياس سموؾ المشاغبة والذى أعده الباحث 
خصيصا ليذا الغرض ،وقد توصمت نتائج ىذه الدراسة إلى أف عزلة المدرسة وتغافميا وعدـ 

ىمت فى زيادة إىتماميا بما يحدث عمى أراضييا مف مسالؾ عدائية وعدوانية مف العوامؿ التى سا
حدوث سموؾ المشاغبة بيف التبلميذ فى المدارس ،بينما يؤدى التواصؿ الفاعؿ بيف المدرسة 
والتبلميذوالذى يعكسو ذلؾ التبلحـ بيف المعمـ وتبلميذه والعبلقات اإليجابية الفاعمة مف شأنو أف 

 يقمؿ مف تنامى ذلؾ السموؾ ويميد لوئده قبؿ أف يولد .
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( بدراسة ىدفت الى الوقوؼ عمى الدور الذى (Nabzuoka,2003ابزوكا "قاـ "ن عمى حيف  - 
تمعبو صعوبات التعمـ وعبلقتيا بإطبلؽ مسميات عمى األقراف  لدى تبلميذ المدارس وتصنيؼ 
المعمميف مف شأنو أف يساىـ  فى نشأة سموؾ المشاغبة لدى ىؤالء التبلميذ . وقد توصمت نتائج 

ستثناء باف التبلميذ ذوى صعوبات التعمـ ىـ أكثر اف قد أقروا ببل اسة إلى أف المعممير ىذه الد
التبلميذ تعرضا لسموؾ المشاغبة والوقوع كضحايا ليذا السموؾ حيث يتسـ ىؤالء التبلميذ 
باإلنطواء والخجؿ ،عمى حيف اف التبلميذ الذيف ال يعانوف مف صعوبات التعمـ قد يقوموف بدور 

عميـ يمارسوف سموؾ المشاغبة عمى أقرانيـ ممف يعانوف صعوبات القادة داخؿ مدارسيـ وىذا يج
ى فى التعمـ ، كـ توصمت الدراسة أيضا إلى أف سموؾ المشاغبة الصادر مف بعض التبلميذ ف

 .ر العبلقة بينيـ وبيف معممييـالمدرسة يتوقؼ ببل شؾ عمى مقدا
المدرسة اإلعدادية: بدراسة بعنواف "سموؾ المشاغبة في  Ma (2002)كذلؾ قاـ "ما"  - 

الخصائص الفردية والمدرسية لمضحايا والمشاغبيف" بيدؼ فحص الخصائص والسمات الفردية 
والمدرسية لضحايا ومرتكبي سموؾ المشاغبة في المدرسة اإلعدادية وذلؾ عمى عينة بمغت 

الفرص ( تمميذًا في الصؼ السادس وقد قاـ الباحث باستخداـ مقياس لممشاغبة أعده ليذا 1994)
وقد توصمت نتائج ىذه الدراسة إلى أف التبلميذ ضحايا سموؾ المشاغبة يعانوف مف خصائص 

وأف التبلميذ الضحايا ينتموف لمدارس ذات مناخ  ،لسموؾ المشاغبة ةجسمية تجعميـ عرض
تنظيمي وتيذيبي ضعيؼ حيث يسيـ ىذا المناخ في نشر سموؾ المشاغبة وبالتالي تعرض الكثير 

 ليذا السموؾ. مف الضحايا
بدراسة عف "تأثير اإلساءة  Evelen,Espinoza(2006)كما قامت "إيفيميف إسبينوذا "  -

لؤلقراف )المشاغبة(عمى األداء المدرسى "وذلؾ بيدؼ تحديد الوجوه المحتممة لئلساءة فى 
اءة المدارس الحكومية ،والخاصة فى مدينة "جواتيماال "وذلؾ لموقوؼ عمى طبيعة العبلقة بيف إس

معاممة األقراف فى المدرسة واألداء األكاديمى .وذلؾ عمى عينة مف تبلميذ المدارس بمغت 
( تمميذ وتمميذة ينتموف إلى طبقات إجتماعية مختمفة بالصؼ الوؿ الثانوى ممف تراوحت 111)

%مف التبلميذ 11( سنة ،وقد توصمت نتائج ىذه الدراسة إلى أف  59 -54أعمارىـ ما بيف )
بقت عمييـ ىذه الدراسة كاف قد تمت اإلساءة إلييـ بدنيا وانفعاليا مف قبؿ أقرانيـ الذيف ط

ومعممييـ ،وأف مف أىـ المتغيرات المرتبطة باألداء المدرسى كانت )الثقة بالنفس ، تقدير الذات 
،والمناخ المدرسى ،والفصؿ الدراسى ،والحالة افقتصادية واالجتماعيةوالرفض ىما أكثر األساليب 

 لوالدية التى يمكف مف خبلليا التنبؤ بسموؾ المشاغبة لدى التبلميذ فى المرحمة اإلعدادية .ا
( بدراسة لبعض المتغيرات المرتبطة بسموؾ المشاغبة لدى 4111) أبو الفتوحكما قاـ أيضا   -

ىدفت الى التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف سموؾ المشاغبة  التبلميذ فى المرحمة الثانوية ( والتى
لدى تبلميذ المرحمة الثانوية والمتغيرات المرتبطة بيا ) تقدير الذات ،والقمؽ ،وسموؾ المعمـ  

( تمميذ بالصؼ األوؿ بمدينة بنيا تـ تقسيميا إلى 411.وذلؾ بالتطبيؽ عمى عينة تكونت مف )
( ،واستخدـ الباحث مقياس 51,5-53,1ارىف ما بيف )( مف اإلناث ممف تراوحت أعم511)

سموؾ المشاغبة مف إعداده وقد توصمت نتائج ىذه الدراسة إلى :أنو توجد فروؽ ذات داللة 
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 وذلؾاحصائية بيف متوسط درجات اإلناث ،ومتوسط درجات الذكورعمى مقياس سموؾ المشاغبة 
غبة يرتبط إرتباطا وثيقا بسموؾ المعمـ كما أكدت الدراسة عمى أف سموؾ المشا ،لصالح الذكور 

 داخؿ القاعة الدراسية.
الكشؼ عف ظاىرة المضايقة )المشاغبة (  ت إلىدفى ( بدراسة4154)ت غمارى كذلؾ قام   -

قرانيـ ومستوى تقدير الذات لدى أالتى يتعرض ليا تبلميذ مرحمة التعميـ المتوسط مف جانب 
 فة األشكاؿ التى يمكف أف تتخذىا ىذه المضايقات وشدتيا إلى معر  تدفىالتبلميذ الضحايا ، كما 

مكاف وقوعيا باإلضافة إلى الكشؼ عف األثار النفسية السيئة التى يمكف أف تخمفيا ىذه فى 
ى التوافؽ النفسى لمتبلميذ الضحايا وقد أظيرت نتائج ىذه الدراسة انتشار ظاىرة عمالسموكيات 

فى ممرحمة التعميـ المتوسط بدرجات متفاوتو إذ يتعرض ليا  المضايقة )المشاغبة ( بيف التبلميذ
التبلميذ عمى األقؿ مرة أو مرتيف خبلؿ السنة الدراسية ،كما توصمت ىذه الدراسة أيضا إلى اف 
التبلميذ الذيف يتعرضوف لممضايقات مف النوع المتوسط او الشديد يعانوف مف تقدير ضعيؼ 

 يف لو.لمذات مقارنة بالتبلميذ غير المعرض
فيـ طبيعة العبلقة بيف األمف النفسى  ت إلىدفى( بدراسة 4154كما قاـ ايضا البياص )   -

أو التبلميذ الضحايا  لتبلميذ المتنمريف )المشاغبيف (لدى اوالتنمر )الشغب( المدرسى سواء 
أثير ،وكذلؾ التعرؼ عمى الفروؽ بيف المتنمريف والضحايا فى درجة الشعور باألمف النفسى ،والت

المحتمؿ لمتغيرات الجنس والفئة العمرية عمى سموؾ التنمر ، كما ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف 
الديناميات النفسية لدى الحاالت الطرفية مف المتنمريف وضحايا التنمر .وقد اشتممت عينة 

الثانى اإلعدادى (  –( تمميذ وتمميذة بالصفوؼ مف )الخامس 511الدراسة األساسية عمى )
( مجموعات فرعية 9( مقسميف إلى )4,3( وانحراؼ معياري )55,84توسط عمرى قدره )بم

متساويةتـ تطبيؽ األدوات السيكومترية : مقياس األمف النفسى إعداد الباحث ومقياس التنمر 
(ترجمة وتقنيف الباحث ،كما تـ (friden , et al.,2010/ضحايا التنمر إعداد فريدف وآخريف 

(عمى حالة مف المتنمريف C.A.tكمينيكية :استمارة المقابمة ،اختبار الكات) تطبيؽ األدوات اإل
 ،وحالة مف ضحايا التنمر.

 ثانيا: الدراسات التي تناولت أساليب المعاممة الوالدية في عبلقتيا بالمشاغبة  
أساليب التنشئة الوالدية المدركة ومفيوـ الذات عف ( 5343خروف)آفي دراسة لينداوى و  -

ىدفت الدراسة الى إجراء مقارنة أساليب التنشئة الوالدية التي تقوـ عمى الديمقراطية ة األكاديمي
المدركة مف قبؿ الطمبة، بيف فئتي العدوانييف وغير العدوانييف، ومقارنة مفيـو و والتسمط واإلىماؿ 

طمبة غير أف ال ىذه الدراسة أظيرت نتائج ،وقدالذات األكاديمي عند ىاتيف الفئتيف أيضاً 
العدوانييف يعامميـ اآلباء واألميات بأساليب ديمقراطية أفضؿ مف تمؾ التي يعامموف بيا الطمبة 

 فىوجود فروؽ دالة إحصائيا بيف الدرجات التي حصؿ عمييا الطمبة العدوانيوف و العدوانييف.
يا غير أساليب التنشئة الوالدية التي تقوـ عمى التسمط واإلىماؿ والدرجات التي حصؿ عمي

 فىبيف درجات الذكور واإلناث  عبلوة عمى ما أوضحتو النتائج مف وجود فروؽ دالةالعدوانييف. 
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ألساليب التنشئة الوالدية التسمطية التي  الخاصة بإدراؾ الذكورأساليب التنشئة الوالدية التسمطية 
 يمارسيا اآلباء واألميات عمييـ أعمى مف إدراؾ اإلناث لتمؾ األساليب 

فحص العبلقة  ت إلىدفى ( بدراسة Geri & Dana, 1993ا قاـ كؿ مف جيري ، دانا ) كم -
بيف أساليب المعاممة الوالديػة ، واالضطرابات السموكية لدى عينة مف األطفػاؿ ،(ممف تتراوح 

( سنة ، وقد توصمت الدراسة في نتائجيا إلى أف أساليب المعاممة 51-9أعمارىػـ ما بيف )
ئة التي تتمثؿ في الرفض واإلىماؿ وعدـ المباالة ترتبط بعبلقة موجبة مع كؿ مف الوالدية الخاط

 القمؽ واالكتئاب والسموؾ العدواني لدى األطفاؿ .
( ىدفت إلى التعرؼ عمى تأثير عمؿ األـ عمى اتجاىاتيا في 5883وفى دراسة  لمقيبؿ ) - 

ىات عمى المشكبلت البلتي يعانيف معاممة بناتيا المراىقات مف وجية نظرىف وتأثير تمؾ االتجا
منيا، وقد اختارت عينتيف األولى ممف أمياتيف عامبلت واألخرى ممف ال يعممف أمياتيف، 
وطبقت عمييف مقياسيف األوؿ يقيس اتجاىات المعاممة الوالدية، ومقياس يقيس أبعاد المشكبلت 

بمقياس "موني "الخاص التي سعت لمتعرؼ عمى تأثرىا باالتجاىات الوالدية، وقد استعانت 
بالمشكبلت التي يعاني منيا طمبة المدارس، وقد أجرت عميو تعديبلت ليتبلءـ مع عينة بحثيا 

عبارة، وقد اعتمدت في التأكد مف صدؽ مقياسييا عمى  481وعدد مفردات المقياس كانت 
ما الثبات النتائج التي توصؿ ليا باحثوف آخروف طبقوا نفس المقاييس في المجتمع السعودي، أ

فتوصمت لو عف طريؽ إعادة االختبار عمى عينة قبؿ تطبيؽ الدراسة، وقد توصمت لمنتائج 
 التالية:
اشتراؾ الفتيات المراىقات في عدد كبير مف المشكبلت التي تـ قياسيا سوء مف كانت  -

 أمياتيف عامبلت أو غير عامبلت.
المراىقات ألميات غير وجود فروؽ دالة في اتجاىات األميات نحو األبناء لصالح  -

 (.1.11عامبلت عند مستوى )
وجود فروؽ دالة في اتجاىات اآلباء نحو األبناء لصالح المراىقات ألميات غير  -

 (.1.11عامبلت عند مستوى )
عدـ وجود فروؽ دالة بيف اتجاىات الوالديف في المعاممة كما تدركيا المراىقات والمستوى  -

 االقتصادي واالجتماعي لؤلسرة.
بدراسة ىدفت الى التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف كؿ  (4111 عمى حيف قاـ إسماعيؿ) -     

اسموب مف اساليب معاممة االب واالـ السمبية المحددة في البحث كما يدركيا االبناء مف الجنسيف 
الى محاولة التعرؼ عمى الفروؽ بيف المراىقيف الذكور  ىدفتوبيف االضطرابات السموكية كما 

 بعاد اضطرابات السموؾ وجاءت نتائج الدراسة كالتالي:أناث عمى واال
وجود معامبلت إرتباط بيف درجات المنخفضيف والمرتفعيف عمى الرفض الوالدي ودرجاتيـ  -5   

عمى عوامؿ العدواف اآلتية: )سرعة اإلستثارة العدوانية، اإلنزعاج والشؾ في اآلخريف، الميؿ 
دواف، القوة الجسدية كمؤشر لئلنصار العدواني، الدرجة الكمية لممعارضة والغمبة كمؤشر لمع

 لممعدواف(.
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وجود معامبلت إرتباط دالة بيف درجات المنخفضيف والمرتفعيف عمى التذبذب الوالدى  -4    
ودرجاتيـ عمى عوامؿ العدواف اآلتية: )الضرب كتعبير عف العدواف، سرعة اإلستثارة العدوانية، 

اآلخريف، الشكوى كمؤشر لمعدواف، السخرية والوشاية كمؤشر لمعدواف، الميؿ  اإلنزعاج والشؾ فى
لممعارضة والغمبة كمؤشر لمعدواف، نقد الذات والمحافظة عمى الحؽ ولو بالقوة، القوة الجسدية 
 كمش لئلنتصار العدوانى، حب الشجار وعدـ اإلىتماـ بمشاعر اآلخريف، الدرجة الكمية لمعدواف(.

( بدراسة اإلساءة المفظية ضد األطفاؿ مف 4115كؿ مف الشقيرات والمصري )  كما قاـ -   
قبؿ الوالديف في محافظة الكرؾ وعبلقتيا ببعض المتغيرات الديمغرافية المتعمقة بالوالديف وذلؾ 

سنة( وباستخداـ استبانة 53,1( طالب وطالبة، ومتوسط أعمارىـ )5154عمى عينة قواميا )
( فئة 51لمستعممة مف قبؿ الوالديف في اإلساءة المفظية ضد األطفاؿ في )وضعت فييا األلفاظ ا

وقد اشارت النتائج الى أف األلفاظ المستعممة مف قبؿ الوالديف في اإلساءة المفظية لؤلبناء تشمؿ 
ألفاظا ليا عبلقة بالزجر والتوبيخ والتيديد، وتقميؿ القدرات العقمية، وتشبيو الطفؿ بالجماد 

وألفاظا آخرى ليا عبلقة بالنظافة الشخصية لمطفؿ، والدعوة بالمرض، ورفض الطفؿ، والحيواف، 
، وألفاظا ذات مرجع  وشتـ الوالديف، وكرامة الطفؿ، وسموكيات أخرى مثؿ كثرة األكؿ والنـو
جنسي، وألفاظا ذات عبلقة بالذات اإلليية، كما أشارت النتائج إلى أنو كمما زاد استخداـ اإلساءة 

ضد األطفاؿ زادت شدة تأثرىـ بيا، وأف الذكور أكثر تعرضا لتكرار اإلساءة المفظية مف  المفظية
اإلناث، وأف اإلناث أكثر تأثرا باإلساءة المفظية مف الذكور كذلؾ أشارت النتائج إلى أف زيادة 
ثر عدد أفراد األسرة يزيد مف استخداـ اإلساءة المفظية، كما أف الوالديف ذوي الدخؿ المتدني أك

 استخداما لئلساءة
( بدراسة مكونات العبلقة بيف أساليب المعاممة الوالدية وبعض 4115)قامت جبلؿعمى حيف  

سمات الشخصية لدى المراىقيف والمراىقات. وتكونت عينة الدراسة مف طبلب وطالبات المدارس 
وجود عبلقة ارتباطية دالة  -نتائج الدراسة الى: الثانوية بإحدى مدف محافظة المنيا وقداشارت

 -القسوة  -التشدد  -التسامح  -الرفض  -إحصائيا بيف بعض أساليب المعاممة لموالديف التقبؿ 
-المبالغة فى الرعاية. وبعض سمات الشخصية السعادة  -التبعية والتحكـ األىماؿ  -اإلستقبلؿ 
الكمية لمشخصية ، كذلؾ وجود عبلقة إرتباطية موجبة الدرجة -طمب النجدة -االنتماء -الرعاية 

بيف أسموب اإلستقبلؿ فى المعاممة والدرجة الكمية لمشخصية وكاف الفرؽ داال لصالح الذكور مما 
 -يعنى أنيمـ يمنحوف إستقبلال أكثر، كما وجدت عبلقة إرتباطية سالبة بيف أسموب الرفض 

ؿ وعدـ اإلتساؽ فى المعاممة، العنؼ مف خبلؿ الشعور التشدد والقسوة التبعية والتحكـ و اإلىما
 بالذنب والمبالغة فى الرعاية والدرجة الكمية لمشخصية.

(" عف" 2001)Chields&Cicchettiوفى دراسة قاـ بيا كؿ مف "شيمدس وكيكيتى  -       
وع كضحية سوء المعاممة الوالدية واألنظمة االنفعالية كعوامؿ مخاطرة في سموؾ المشاغبة والوق

لدى تبلميذ المدارس المتوسطة "والتي توصمت إلى نتائج ىامة تتمثؿ في سوء المعاممة الو الدية 
التي يتمقاىا األبناء في إطار األسر التي تربوا فييا تؤثر بشكؿ فاعؿ في جعؿ األبناء يميموف إلى 

ىؤالء األبناء ممثبل في  مشاغبة ٌأقرانيـ في البيئة المدرسية ،تبدت سوء المعاممة الو الدية لدى
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اإٍلساءة البدنية والجنسية ، ىذا ولـ يقتصر سوء المعاممة عمى جعؿ األبناء يمارسوف سموؾ 
المشاغبة بؿ ساىمت أيضا فى جعؿ الكثير مف األبناء ضحايا لمشاغبة أقرانيـ في البيئة 

 المدرسية .
السموؾ العدواني وعبلقتو ىدفت إلى الوقوؼ عمى  بدراسة(4114قامت الحميدى) كذلؾو   -   

بأساليب المعاممة الوالدية لدى عينة مف طمبة المرحمة اإلعدادية بدولة قطر". وذلؾ عمى عينة 
( طالبًا وطالبة تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية ممف ينتموف إلى الجنسية القطرية 943قواميا )

جموعات وفقًا ألربع متغيرات ( عامًا وقد تـ تقسيميـ إلى أربعة م51-54وتتراوح أعمارىـ بيف )
ىى: الجنس ذكور / إناث، الصؼ الدراسى )األوؿ اإلعدادى / الثالث اإلعدادى(، الحالة 
االجتماعية لموالديف يقيماف معًا / منفصبلف / حاالت وفاة، المستوى التعميمى لؤلب )عاؿ / 

المعاممة الوالدية مف متوسط / دوف المتوسطوباستخداـ مقياس السموؾ العدوانى ومقياس أساليب 
إعداد الباحثة،وقد  اشارت نتائج الدراسة الى ما يمي: اختبلؼ أساليب المعاممة الوالدية كما 
يدركيا الطبلب والطالبات بالمرحمة اإلعدادية بدولة قطر باختبلؼ متغيرات )الجنس / الصؼ 

ازدياد السموؾ -لمتغيراتالدراسي / الحالة االجتماعية / مستوى تعميـ األب والتفاعؿ بيف ىذه ا
العدواني لدى كؿ مف الطبلب والطالبات عينة الدراسة الحالية بالمرحمة اإلعدادية بدولة قطر 
ممف يخبروف أساليب معاممة والدية سالبة عف نظرائيـ ممف يخبروف أساليب معاممة والدية 

 موجبة وذلؾ في بعض أبعاد مقياس السموؾ العدواني.
(التي كانت تيدؼ الى فحص العبلقة بيف عوامؿ ميارات 4115رجيب)اما في دراسة ال -  

التوكيدية المختمفة وأساليب التنشئة الوالدية مف جانب كؿ مف األب واألـ لدى الذكور 
مف اإلناث( فى المدى  454مف الذكور،  515( مبحوثا، )441واإلناث.وذلؾ عمى عينة مف)

سنة بانحراؼ معياري قدره  44.84عمر العينة سنة. وقد بمغ متوسط  38وحتى  51العمري مف 
(. مقياس التنشئة 5889. وباستخداـ مقياس ميارات توكيد الذات )طريؼ شوقي،5.43

 (.5898االجتماعية )زيف العابديف درويش،
 اشارت نتائج الدراسة الى ما يمي :    
مف جانب األـ، واتجاه  تسيـ المساواة فى مقابؿ التفرقة، والتسامح فى مقابؿ التشدد والقسوة -5

الشورى فى مقابؿ التسمط مف جانب األب فى التنبؤ بعامؿ "اإلنصاؼ وتقدير اآلخريف" لدى 
 الذكور.

تسيـ أساليب االتجاه نحو الثبات فى مواقؼ التنشئة فى مقابؿ التناقض مف جانب األب  -4
ات فى مواقؼ التنشئة فى بنسبة، واالتجاه نحو بث الطمأنينة مف جانب األـ، واالتجاه نحو الثب

مقابؿ التناقض مف جانب األـ واالتجاه نحو توفير الحماية المعتدلة فى مقابؿ الحماية المفرطة 
مف جانب األـ، واالتجاه نحو القبوؿ فى مقابؿ الرفض والنفور مف جانب األـ فى التنبؤ بعامؿ 

 "الدفاع عف الحقوؽ الخاصة" لدى الذكور.
نحو الثبات فى مواقؼ التنشئة فى مقابؿ التناقض، واالتجاه نحو توفير  تسيـ أساليب االتجاه-4

الحماية المعتدلة مقابؿ الحماية المفرطة مف جانب األب فى التنبؤ بعامؿ "القدرة عمى مواجية 
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تسيـ أساليب االتجاه نحو الثبات فى مواقؼ التنشئة فى مقابؿ رفض -3األخرييف" لدى اإلناث. 
ب، واالتجاه نحو المساواة فى مقابؿ التفرقة، واالتجاه نحو توفير الحماية التناقض مف جانب األ

المعتدلة فى مقابؿ الحماية المفرطة، واتجاه التسامح فى مقابؿ التشدد والقسوة مف جانب األـ فى 
 التنبؤ بعامؿ الدفاع عف الحقوؽ العامة لدى اإلناث.

الكشؼ عف الفروؽ فى سمات إلى  ىدفت( بدراسة4119كما قامت عبد العظيـ البنا ) - 
الشخصية وأساليب المعاممة الوالدية المدركة بيف التبلميذ ضحايا مشاغبة األقراف فى المدرسة 

ذه الدراسة اإلى أنو توجد فروؽ دالة إحصائية ى وقد توصمت نتائج ونظرائيـ مف غير الضحايا
ات نظرائيـ مف غير الضحايا بيف متوسط درجات التبلميذ ضحايا مشاغبة األقراف ومتوسط درج

عمى عامؿ )عدـ اإلتزاف اإلنفعالى كأحد العوامؿ الخمسة الكبرى لؤلطفاؿ فى صالح التبلميذ 
ضحايا مشاغبة األقراف ومتوسطات درجات نظرائيـ مف غير الضحايا عمى مقياس أساليب 

ماية الزائدة ،التذبذب المعاممة الوالدية المدركة لدييـ )الرفض ، اإلىماؿ ،التسمط ،التفرقة ،الح
،القسوة ( لصالح ضحايا مشاغبة األقراف ، بينما لـ يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطى 

 درجات الضحايا وغير الضحايا فى إسموب السواء .
بيدؼ التعرؼ عمى طبيعة االتجاىات الوالدية السائدة  (4119فتحي قاسـ )قاـ بيا وفى دراسة  -

يف وما ينعكس عنيا مف أساليب معاممة والدية، وتقديـ برنامج إرشادى فى تنشئة األطفاؿ العادي
سفرت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ ،وقدأييدؼ إلى تعديؿ أساليب المعاممة الوالدية غير السوية

ذات داللة إحصائية بيف أساليب معاممة األميات وأساليب معاممة اآلباء في تنشئة أطفاليـ غير 
نتائج الدراسة كذلؾ أف طبيعة تمؾ األساليب الوالدية السائدة في تنشئة  كما أوضحت-العادييف

ىؤالء األطفاؿ لدى كؿ مف األميات واآلباء تتأثر وبشكؿ داؿ إحصائيًا بمتغيرات: جنس الطفؿ 
 المعاؽ، ونوع إعاقتو.

بدراسة إتجاىات اآلباء المصرييف والسعودييف فى  (4119) مصطفى حافظكذلؾ قامت  -
سنو( عمى إتخاذ القرارات فى  54-8وعبلقتيا بقدره األبناء فى مرحمة الطفولة المتأخرة ) التنشئة

المجاالت الحياتية المختمفة وىي المجاؿ الشخصى، والمجاؿ األسرى واالجتماعى، والمجاؿ 
عداد دليؿ إرشادى موجو لآلباء لمساعدتيـ عمى تنشئة أبناء قادريف عمى إتخاذ  الدراسى، وا 

وقد اسفرت نتائج الدراسة عف ارتفاع نسب اآلباء المصرييف والسعودييف الذيف يمارسوف  ،القرارات
سموب إثاره األلـ النفسى بدرجو  أساليب التسمط، والحماية الزائدة، والتذبذب بدرجة قوية، وا 

وجود فروؽ ذات داللو -متوسطو مع أبنائيـ، وانخفاض نسبة مف يتبعوف أسموب السواء.
باء المصرييف والسعودييف فى اتجاىاتيـ نحو تنشئة األبناء حيث تبيف أف اآلباء إحصائية بيف اآل

ثاره األلـ النفسى، بينما  المصرييف أكثر ممارسة ألساليب التسمط، الحماية الزائدة، والقسوة، وا 
اآلباء السعودييف أكثر ممارسة إلسموب السواء. أما بقية االتجاىات محؿ الدراسة وىي اإلىماؿ، 

تدليؿ، والتذبذب، والتفرقة تبيف عدـ وجود فروؽ بيف اآلباء المبحوثيف وجود فروؽ ذات داللو وال
إحصائية بيف اآلباء المصرييف فى بعض اتجاىاتيـ نحو تنشئة أبنائيـ الذكور واإلناث حيث 
ثاره األلـ النفسى، والتذبذب أكثر مع اإلناث،  يتبعوف أساليب اإلىماؿ، والتدليؿ، والقسوة، وا 
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ويتبعوف إسموب السواء أكثر مع الذكور. بينما يتبع اآلباء السعودييف اتجاىى اإلىماؿ والتدليؿ 
سموب التذبذب مع الذكور.ارتفاع نسب األبناء المصرييف والسعودييف الذي  أكثر مع اإلناث، وا 

 يتخذوف قراراتيـ متأثريف باآلخريف فى المجاليف الشخصي، واألسرى االجتماعي. 
( بدراسة ىدفت إلى تقصى ظاىرة المشاغبة لدى عينة مف 4113قاـ الخولى )كذلؾ  -  

المراىقيف بالمرحمتيف اإلعدادية والثانوية وعبلقتيا ببعض األساليب الوالدية فى تنشئة األبناء 
( تمميذا مف المرحمتيف افعدادية والثانوية ، وتـ تطبيؽ مقياس 514،وتكونت عينة الدراسة مف )

مف إعداد الباحث ،وقد توصمت نتائج الدراسة إلى :أف إسموب الرفض الوالدى  سموؾ المشاغبة
 ىو أكثر األساليب إسياما فى التنبؤ بسموؾ المشاغبة فى المرحمة الثانوية ف وأف أسموب القسوة.

( فقد قامت بدراسة العبلقة بيف أساليب المعاممة 4155شوقي سميماف )عمى حيف قامت  -    
لية لدى االبناء.وكذلؾ الكشؼ الكمالية وعبلقتيا بتقدير الذات ، إلقاء الضوء عمى الوالدية والكما

 اساليب المعاممة الوالدية كمنبئ لمكمالية وتقدير الذات وجاءت نتائج الدراسة كالتالي: 
توجد عبلقة ارتباطية موجبة بيف بعض أساليب المعاممة الوالدية مثؿ )التقبؿ، التحكـ،  -

 الشعور بالذنب( وظيور الكمالية لدى االبناء.الضبط مف خبلؿ 
 توجد عبلقة ارتباطية موجبة بيف الكمالية وتقدير الذات. -
ال توجد فروؽ دالة احصائيا بيف الذكور واالناث فى أساليب المعاممة الوالدية والكمالية  -

 وتقدير الذات.
إدراؾ أساليب ( بيدؼ التعرؼ عمى العبلقة بيف أ4155قامت بيا العشرى) وفى دراسة -

المعاممة الوالدية لآلباء والذكاء الوجداني لؤلبناء، وكذلؾ التعرؼ عمى أثر أساليب المعاممة 
( مف طبلب المرحمة 481الوالدية في تنمية الذكاء الوجداني لؤلبناء، تكونت عينة الدراسة مف )

إناث، وتـ  518ر وذكو  545الثانوية مف الجنسيف مف القسميف األدبي والعممي موزعة كالتالي: 
تطبيؽ أدوات الدراسة الحالية في بعض المدارس المصرية بمدينتي المنصورة وكفر الشيخ، 
 –واستخدمت الباحثة مقياس أمبو ألساليب المعاممة الوالدية مف وجية نظر األبناء وقائمة ) بار 

 أوف ( لمذكاء الوجداني .
 ولقد اسفرت النتائػػػػج الخاصة بيذه عف:   
أف أفضؿ أساليب المعاممة الوالدية اإليجابية لموالديف معًا كما يدركيا األبناء ىى )التوجيو  –   

لؤلفضؿ، التشجيع والتسامح( وكانت جميع األساليب السمبية ذات داللة إحصائية عكسية وأىميا 
اإلشعار )اإليذاء الجسدي ثـ القسوة والتدليؿ والحرماف واإلذالؿ وتفضيؿ األخوة والرفض وأخيرًا 

بالذنب والحماية الزائدة والتدخؿ الزائد(. وترى الباحثة أف أساليب المعاممة اإليجابية ساىمت بقدر 
 كبير في تفوؽ ىؤالء الطبلب.

( بدراسة عف  4154عمى حيف قاـ كؿ مف" أسامة حميد الصوفى ،وفاطمة ىاشـ المالكى ) -  
والدية  " بيدؼ الوقوؼ عمى طبيعة العبلقة بي "التنمر عند األطفاؿ وعبلقتو بأساليب المعاممة ال

سموؾ التنمر ) سموؾ المشاغبة ( وأساليب المعاممة الوالدية لدى األطفاؿ وذلؾ عمى عينة مف 
غمارىفوزية تبلميذ المدارس اإلبتدائية بمدينة بغداد ممف ىـ فى الصفوؼ )الخامس والسادس ( 
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سنة حيث بمغ عدد أفراد ىذه العينة الى  (54-55مف الذكور ممف تراوحت أعمارىـ ما بيف )
( تمميذا تـ إختيارىـ بطريقة عشوائية بسيطة كما تـ إختيار عينة األميات لمتبلميذ أنفسيـ 411)

ستخدـ الباحثاف آدتيف أحدىما لقياس التنمر )سموؾ المشاغبة ( ، كما تـ كذلؾ إستخداـ  ،وا 
ابى( والذى يقيس )اإلىماؿ ،والتساىؿ ،التسمط مقياس أساليب المعاممة الوالدية الذى أعده )العت

،الحـز ،التذبذب ، التسامح (وقد توصمت نتائج ىذه الدراسة إلى أنو توجد عبلقة ارتباطية ذات 
داللة احصائية موجبة بيف التنمر )سموؾ المشاغبة( وأساليب األىماؿ ،والتساىؿ ،التسمط ،الحـز 

يزداد كمما زاد األىماؿ أو التساىؿ ،التسمط ،مف قبؿ ،التذبذب( وأف التنمر )سموؾ المشاغبة ( 
 الوالديف فى حيف يرتبط التنمر سمبا بكؿ مف أسموبى )الحـز والتذبذب(.

 تعميؽ عمى الدراسات السابقة:  -   
المستقرأ ليذه الدراسات السابقة يجد أنيا قد تباينت فى إستخداـ الكثير مف المتغيرات التى ليا     

المشاغبة،كاساليب المعاممة الوالدية ) األـ واألب ( سواء اإليجابية والتى تمثمت فى عبلقة بسموؾ 
العطؼ الوالدى ، والتسامح ،والتشجيع وغيرىا مف األساليب اإليجابية أو السمبية منيا كاإستخداـ 
ى القسوة والتسمط وأساليب الحرماف واإليذاء الجسدى كميا أساليب تدعـ وتعزز سموؾ المشاغبة لد

األبناء وليذا فقد توصمت ىذه الدراسات فى النتائج الخاصة بيا أف ألساليب المعاممة الوالدية 
السمبية آثرىا البالغ فى تفشى أو نشر سموؾ المشاغبة لدى األبناء ، كما إستطاعت ىذه 
الدراسات مف خبلؿ النتائج التى توصمت إلييا أف تؤصؿ لتمؾ العبلقة بيف سموؾ المعممات 

ز سموؾ المشاغبة لدى الطالبات فى المدارس المتوسطة والثانوية وبيذا فقد تأكد لمدراسة وتعزي
الحالية صدؽ العبلقة بيف أساليب المعاممة الوالدية وسموؾ المعممات وسموؾ المشاغبة لدى 

 الطالبات فى المدارس المتوسطة والثانوية .
 -فروض الدراسة :   -  

إحصائيا بيف سموؾ المشاغبة وأساليب المعاممة الوالدية توجد عبلقة ارتباطيو دالة  -5
 االيجابية.

توجد عبلقة ارتباطيو دالة احصائيا بيف سموؾ المشاغبة واساليب المعاممة  -4
 االيجابية.

توجد فروؽ دالة احصائيا بيف متوسطى درجات سموؾ المشاغبة لدى طالبات  -4
 المرحمتيف المتوسطة والثانوية بمدارس الطائؼ.

عبلقة ارتباطيو دالة احصائيا بيف انماط سموؾ المعمـ وسموؾ المشاغبة لدى توجد  -3
 طالبات المرحمة المتوسطة والثانوية.

ينبئ سموؾ المشاغبة بأساليب المعاممة الوالدية ونمط سموؾ المعمـ لدى عينة  -1
 الدراسة الكمية.

وء اإلطار وبعد استخداـ االساليب االحصائية المبلئمة سيتـ مناقشة النتائج فى ض
 النظرى والدراسات السابقة.
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 إجراءات الدراسة: -     
 منيج الدراسة:          

تـ إستخداـ المنيج الوصفى المقارف بإعتباره مف أكثر المناىج مبلئمة ألىداؼ ىذه             
 الدراسة.

 العينة:
سطة والثانوية( تـ ( طالبة مف طالبات المدارس )المتو 111تتكوف عينة الدراسة مف )        

( 51-54إختيارىف بطريقة عشوائية مف مدارس محافظة الطائؼ ممف تتراوح أعمارىف ما بيف )
وذلؾ لتطبيؽ المقاييس المستخدمة فى ىذه الدراسة ، حيث قاـ فريؽ البحث بتطبيؽ مقياس سموؾ 

( 411بمغت )المشاغبة والذى أعدتو )تحية عبد العاؿ( ليذا الغرض عمى عينة الدراسة والتى 
( طالبة مف طالبات المدارس الثانوية تـ 411) امف طالبات المدارس المتوسطة وكذ طالبة

إختيارىف بصورة عشوائية وقاـ فريؽ البحث بتصحيح المقياس حسب التعميمات التى جاءت 
 متضمنة فى ىذا المقياس ، وبعد ذلؾ قاـ فريؽ البحث بتطبيؽ مقياسى )أساليب المعاممة الوالدية
مف وجية نظر األبناء )إمبو( ومقياس سموؾ المعممات إعداد /تحية عبد العاؿ عمى تمؾ العينة 
لموقوؼ عمى طبيعة العبلقة بيف سموؾ المشاغبة وكؿ مف أساليب المعاممة الوالدية مف وجية 
نظر األبناء وسموؾ المعممات ،وبعد تصحيح المقياسيف حسب التعميمات وأستبعاد الطالبات 

لـ يكممف إستجاباتيف عمى المقياسيف فقد بمغ عدد أفراد العينة الفعمية ليذه الدراسة الحالية  البلتى
( طالبة مف طالبات المدارس 84و) ،لثانويةطالبة مف طالبات المدارس ا (511طالبة ) (584)

 اإلعدادية بوصفيا العينة الفعمية ليذه الدراسة الحالية .                
 استخدـ الفريؽ البحثى مجموعة مف اآلدوات تمثمت فيما يمى:   الدراسة:أدوات        
  (  مقياس )سموؾ المشاغبة(: إعداد/ عبد العاؿ5)        

قامت الباحثة باإلطبلع عمى الدراسات السابقة واإلطار النظري  بعد أف إعداد ىذا المقياستـ 
مفردة منيا سالبة وثبلث مفردات  41،  ( مفردة49والذى بمغ عدد مفرداتو )، لمدراسة الحالية 

قامت الباحثة بتحديد اليدؼ مف المقياس وىو قياس سموؾ المشاغبة ، وقد آخرى منيا موجبة  
 .لدى تبلميذ المدارس المتوسطة والثانوية 

 الخصائص السيكومترية لممقياس: -
  حساب الصدؽ لممقياس:     
 المقياس عمى صدؽ التكويف الفرضي مف خبلؿ اثنيف مف المؤشرات: اعتمد حساب صدؽ       
 مؤشر الفروؽ بيف مجموعات عف طريؽ المقارنات الطرفية: (5)
فقدرة االختبار أو المقياس عمى التفرقة بيف المرتفعيف والمنخفضيف في السمة المقاسة عمى  

أو المتغيرات، ُيعد مؤشرًا لصدؽ التكويف الفرضي لؤلداة المستخدمة. تفترض  أحد المحكات
األطر النظرية المختمفة والدراسات السابقة وجود فروؽ بيف مرتفعي ومنخفضي سموؾ 
المشاغبة في إدراؾ نمط سموؾ المعمـ، وعميو إذا تـ التحقؽ مف وجود فروؽ ذات داللة 
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المشاغبة في إدراؾ نمط سموؾ المعمـ، يعد ىذا احصائية بيف مرتفعي ومنخفضي سموؾ 
مؤشرا لصدؽ المقياس. وقد تحقؽ ىذا الفرض في الدراسة الحالية حيث توجد فروؽ دالة 
احصائيًا بيف متوسطي درجات مرتفعات ومنخفضات سموؾ المشاغبة في إدراؾ نمط سموؾ 

يدؿ عمى صدؽ  (، مما11.1، ومستوى الداللة 4.54المعمـ )العينة الكمية() "ت" = 
 االمقياس. 

 مؤشر اإلرتباط (4)
إذا ُوجد ارتباط بيف درجات المقياس موضع االىتماـ ودرجات اختبار أخر يقيس متغيرا  أخر     

عبلقة بينيما دؿ ىذا عمى الصدؽ التقاربي لممقياس تشير نتائج الدراسات السابقة إلى وجود 
ابقة إلى وجود عبلقة ارتباطية بيف نمط موضع اإلىتماـ. تشير األطر النظرية والدراسات الس

ودراسات  (4111دراسة كماؿ )سموؾ المعمـ و سموؾ المشاغبة عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر 
وقد تحققت ىذه العبلقة في الدراسة الحالية،  (.,Keith, et al., 2004; Sue, 2001)كؿ مف 

ًا بيف نمط سموؾ المعمـ و سموؾ حيث أظيرت النتائج وجود عبلقة ارتباطية إيجابية دالة احصائي
(.و لدى طالبات المرحمة  15.1، ومستوى الداللة 1.44المشاغبة لدى أفراد العينة الكمية )ر = 

(. مما يدؿ تحقؽ الصدؽ التقاربي لمقياس  15.1، ومستوى الداللة 1.45المتوسطة )ر = 
 سموؾ المشاغبة.

 حساب الثبات لممقياس:  
إعادة االختبار بحساب معامؿ االرتباط بيف درجات الطالبات في  تـ حساب الثبات بطريقة  

( مما يشير 55.1التطبيؽ األوؿ ودرجاتيف في التطبيؽ الثاني بعد مرور أسبوعيف ، ووجد أنو )
 إلى أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الثبات .

 مقياس أساليب المعاممة الوالدية ؿ )إمبو( : - 4  
واسموه االمبو  PERRIS,ET .AL 1980( 5891وضع ىذا االختبار" بيرس وزمبلؤه" ،   
(EMBU وىى الحروؼ األولى مف اسـ االختبار بالمغة السويدية حيث صدر ألوؿ مرة . و )

يقيس االختبار أربعة عشر بعدا مميزا ألساليب التربية عند الوالديف وذلؾ لكؿ مف االب واالـ 
د ىي :  االيذاء الجسدي ، الحرماف ، القسوة ، االذالؿ الرفض ،الحماية عمى حدى وىذه االبعا

الزائدة ،التدخؿ الزائد ،التسامح ،التعاطؼ الوالدي ،التوجو لؤلفضؿ  ،االشعار بالذنب ،التشجيع 
 ،تفضيؿ االخوة )النبذ( ،التدليؿ .

ف االختبار وقياس قاـ )روس وزمبلؤه( و )اربنداؿ ورفاقة ( بتقني 5894و 5894وفى عامي    
 5898مدى صبلحيتو مف صدؽ و ثبات عمى المتحدثيف باإلنجميزية و األلمانية ، و في عاـ 

قاـ عبدالرحمف والمغربي بترجمة النسخة اإلنجميزية الى المغة العربية وتقنينو عمى البيئة المصرية 
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اـ العريني بتقنينو عمى ق 5353، ثـ قاـ سامى أبو بيو بتطبيقو عمى البيئة السعودية . وفى عاـ 
البيئة السعودية بعد إعادة صياغة عبارات المقياس )وىى الصورة التي تـ تطبيقيا عمى عينة 

 الدراسة الحالية(
 حساب ثبات المقياس:

 -: ( بعدة طرؽ وىى5353تـ حساب ثبات االختبار في البيئة السعودية )في دراسة العرينى       
، 95، و 31حيث تراوحت قيـ معامبلت الثبات المحسوبة بيف  معامؿ الفا كرونباخ -5

 ، ألساليب معاممة االـ .51، و 49فيما يتعمؽ بأساليب معاممة االب وبيف 
معامؿ التجزئة النصفية حيث تراوحت قيـ معامبلت الثبات المحسوبة بطريقة  -4

بالسبة  ، بطريقة جتماف94، و 35، وبيف 94، و 39براوف بيف  –سبيرماف 
ألساليب معاممة االب ،و تراوحت معامبلت الثبات المحسوبة بطريقة سبيرماف براوف 

 ، .55، و 33بالنسبة لمعامبلت االـ بيف 
( طالبا 31طريقة إعادة االختبار حيث تـ إعادة تطبيؽ االختبار عمى عينة قواميا ) -4

ألوؿ و بحساب ( أياـ مف التطبيؽ ا51مف عينة الدراسة بعد فترة زمنية قدرىا )
، 98، و 35معامؿ االرتباط بيف درجات التطبيؽ األوؿ و الثاني تراوحت القيـ بيف 

 ألساليب معاممة االـ .1، 95و 1، 41لبلب و بيف 
 :ثبات المقياس 

تـ التأكد مف الثبات بطريقة معامؿ الفا كرونباخ وذلؾ عمى األبعاد السبعة الفرعية 
 سة وىذا ما يوضحو الجدوؿ التالى: التي تـ تطبيقيا عمى عينة الدرا

 (قيـ معامبلت ألفا كرونباخ لمقياس5)دوؿ ج
 اساليب المعاممة الوالدية

 معامؿ الفا المقياس الفرعي
 ،11 اإليذاء الجسدي

 ،11 الحرماف
 ،11 القسوة
 ،11 التسامح
 ،11 التعاطؼ
 ،11 التشجيع

، 11، و 11مف الجدوؿ السابؽ يتضح اف قيـ معامبلت الثبات لممقياس تراوحت بيف          
ومف ثـ فأف المقياس يتمتع بدرجة مرتفعة مف الثبات مما يزيد مف مستويات الثقة في النتائج 

 المترتبة عميو .
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 حساب صدؽ المقياس:      
تـ التأكد مف صدؽ المقياس في صورتو األجنبية مف خبلؿ عدة دراسات ، اما عمى المستوى     

العربي فقد اعتمد معد ومترجـ المقياس في البيئة المصرية عمى صدؽ المحكميف و الصدؽ 
كبل مف صدؽ  5353العاممي وصدؽ الموازنة الطرفية ، و في البيئة السعودية استخدـ العريني 

، مما يشير الى اف 91، الى 44و الصدؽ العاممي و تراوحت معامبلت التشبع  مف المحكميف 
 االختبار يتمتع بدرجة جيدة  مف الصدؽ .

 مقياس سموؾ المعممات فى المدارس) المتوسطة والثانوية(: -4      
وفى سبيؿ إعداد ىذا المقياس قامت الباحثة بتحديد اليدؼ مف المقياس وىو قياس سموؾ      

لمعممات فى المدارس المتوسطة والثانوية بيدؼ الوصوؿ الى وضع تعريؼ إجرائى دقيؽ لسموؾ ا
المعممات فى ىذه المدارس  بعد إطبلع الباحثة عمى اإلطار النظرى ليذه الدراسة وكذا الدراسات 
السابقة التى أجريت فى ىذا المجاؿ ،وكذا المقاييس التى جاءت متضمنة فى ىذه الدراسات سواء 

مفرد ة منيا  44( مفردة 41كانت دراسات عربية ،او أجنبية ،بمغ عدد مفردات ىذا المقياس )
 سالبة، وثبلثة آخرى موجبةروعى عند وضعيا أف تكوف واضحة وغير غامضة

  :فى الدراسة الحالية حساب صدؽ المقياس -   
في الدراسة الحالية عمى صدؽ التكويف الفرضي مف خبلؿ اثنيف  اعتمد حساب صدؽ االمقياس

 مف المؤشرات: 
 مؤشر الفروؽ بيف المجموعات عف طريؽ المقارنات الطرفية: (5)

تـ حساب قيمة "ت" لداللة الفروؽ بيف متوسطي درجات المرتفعات والمنخفضات في إدراؾ 
ويف الفرضي لمقياس نمط سموؾ المعمـ عمى سموؾ المشاغبة، وذلؾ لحساب صدؽ التك

إدراؾ نمط سموؾ المعمـ عف طريؽ مؤشر الفرؽ بيف المجموعات.  وقد جاءت قيمة "ت" 
 (، مما يدؿ عمى صدؽ االمقياس.11.1، ومستوى الداللة 4.55دالة إحصائيا () "ت" = 

 مؤشر اإلرتباط: (4)
ينسحب ما تـ ذكره في أعبله عف حساب صدؽ مقياس سموؾ المشاغبة عف طريؽ ىذا 

مؤشر عمى مقياس نمط سموؾ المعمـ، فوجود عبلقة دالة احصائيا بيف المتغيريف كما ال
 أشارت نتائج الدراسات السابقة، ُيعد دليبل عمى الصدؽ التقاربي لكبل المقياسييف. 

  فى الدراسة الحالية: حساب الثبات
الطالبات في تـ حساب الثبات بطريقة إعادة االختبار بحساب معامؿ االرتباط بيف درجات   

( مما يشير 19.1التطبيؽ األوؿ ودرجاتيف في التطبيؽ الثاني بعد مرور أسبوعيف ، ووجد أنو )
 إلى أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الثبات . 

 نتائج الدراسة ومناقشتيا:    
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 أوال: نتائج الفرض األوؿ
تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف لمتحقؽ مف صدؽ الفرض األوؿ لمدراسة الذي تمثؿ في "توجد 
عبلقة ارتباطيو دالة احصائيا بيف سموؾ المشاغبة و أساليب المعاممة الوالدية االيجابية لؤلب" 

 ( نتائج ىذا اإلستخداـ.5ويوضح جدوؿ )
 (4جدوؿ)

 سموؾ المشاغبة ومتغيرات الدراسةنتائج استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف 
إدراؾ أساليب المعاممة الوالدية اإليجابية  المتغيرات

 لؤلب
إدراؾ أساليب المعاممة الوالدية 

 السمبية لؤلب
سموؾ 

 المعمـ
اإليذاء  التشجيع التعاطؼ التسامح سموؾ المشاغبة

 الجسدي
 الحرماف القسوة

 **44,1 18,1 53,1 **51,1 55,1 18,1 14,1 (584العينة الكمية )

المرحمة 
 (511المتوسطة)

19,1 51.,1 -41,1* 11,1 19,1 51,1 45,1** 

 58,1 54,1 54,1 54,1 11,1 15,1 11,1 (84) الثانوية المرحمة

 11.1* مستوى الداللة     15.1** مستوى  الداللة              

 ( إلي ما يمي:5ويشير جدوؿ )
دراؾ أساليب المعاممة الوالدية  - ال توجد عبلقة ارتباطيو دالة احصائيًا بيف سموؾ المشاغبة وا 

 االيجابية لؤلب والمتمثمة في التسامح والتعاطؼ والتشجيع لدى أفراد العينة الكمية. 
توجد عبلقة ارتباطيو سمبية دالة احصائيًا بيف سموؾ المشاغبة و إدراؾ أساليب المعاممة  -

( لدي 11.1ومستوى الداللة 41.1 -ة االيجابية لؤلب والمتمثمة في التشجيع )ر= الوالدي
 طالبات المرحمة المتوسطة.

دراؾ أساليب المعاممة الوالدية  - ال توجد عبلقة ارتباطيو دالة احصائيًا بيف سموؾ المشاغبة وا 
س الثانوية، االيجابية لؤلب والمتمثمة في التسامح والتعاطؼ والتشجيع لدى طالبات المدار 

 وبذلؾ يتحقؽ الفرض األوؿ لمدراسة جزئيًا.
 ثانيا: نتائج الفرض الثاني    
تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف لمتحقؽ مف صدؽ الفرض لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض    

 ( نتائج ىذا اإلستخداـ.5الثاني لمدراسة ويوضح جدوؿ )
 (  إلي ما يمي:5و يشير جدوؿ )
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طيو سمبية دالة احصائيا بيف سموؾ المشاغبة و إدراؾ اإليذاء الجسدي توجد عبلقة ارتبا -
، 51.1 -كأحد أساليب المعاممة الوالدية السمبية لؤلب لدى أفراد العينة الكمية )ر =

 (. 11.1ومستوى الداللة 
دراؾ أساليب المعاممة  - ال توجد عبلقة ارتباطيو دالة احصائيًا بيف سموؾ المشاغبة وا 

مبية لؤلب والمتمثمة في اإليذاء الجسدي والحرماف والقسوة لدى طالبات الوالدية الس
 المرحمة المتوسطة.

دراؾ أساليب المعاممة  - ال توجد عبلقة ارتباطيو دالة احصائيًا بيف سموؾ المشاغبة وا 
الوالدية السمبية لؤلب والمتمثمة في اإليذاء الجسدي والحرماف والقسوة لدى طالبات 

 . المرحمة الثانوية
 :ثالثا: نتائج الفرض الثالث

تـ استخداـ اختبار "ت" لداللة الفروؽ بيف متوسطات العينات المستقمة لمتحقؽ مف صدؽ الفرض 
الثالث لمدراسة الذي تمثؿ في "توجد فروؽ دالة احصائيا بيف متوسطى درجات سموؾ المشاغبة 

( نتائج ىذا 4وضح جدوؿ )لدى طالبات المرحمتيف المتوسطة و الثانوية بمدارس الطائؼ" وي
 اإلستخداـ .

 نتائج استخداـ اختبار "ت" لداللة الفروؽ بيف متوسطى  (4جدوؿ )
 سموؾ المشاغبة لدى طالبات المرحمتيف المتوسطة و الثانويةدرجات 

 مستوى الداللة "ت" ع م حجم العينة العينة
 غ .د.  85,1 19,4 19,13 511 المرحمة المتوسطة

 93,4 43,13 84 الثانويةالمرحمة 
  

( أنو ال توجد فروؽ دالة احصائيا بيف متوسطى درجات سموؾ المشاغبة 4يتضح مف جدوؿ )
 لدى طالبات المرحمتيف المتوسطة و الثانوية بمدارس الطائؼ. 

 :رابعا: نتائج الفرض الرابع
( 5ويوضح جدوؿ )تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف لمتحقؽ مف صدؽ الفرض الرابع لمدراسة 

   نتائج ىذا اإلستخداـ.
 ( إلى ما يمي:5ويشير جدوؿ )

بة لدى ؾ المعمـ و سموؾ المشاغو توجد عبلقة ارتباطية إيجابية دالة احصائيًا بيف نمط سم -
 (1.15)ومستوى الداللة .، 44أفراد العينة الكمية )ر = 

معمـ و سموؾ المشاغبة لدى توجد عبلقة ارتباطية إيجابية دالة احصائيًا بيف نمط سموؾ ال -
 (1.15)ومستوى الداللة .  ،45ر = طالبات المرحمة المتوسطة )
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ال توجد عبلقة ارتباطيو دالة احصائيا بيف نمط سموؾ المعمـ و سموؾ المشاغبة لدى  -
 طالبات المرحمة الثانوية. وبذلؾ يتحقؽ الفرض الرابع لمدراسة بصورة جزئية.

 خامسا: عرض نتائج الفرض الخامس:     
تـ استخداـ اختبار "ت" لداللة الفروؽ بيف متوسطات العينات المستقمة  واختبار "ماف 
ويتني يو" لمتحقؽ مف صدؽ الفرض الخامس لمدراسة الذي تمثؿ في "توجد فروؽ دالة 

الوالدية  احصائيا بيف مرتفعات ومنخفضات سموؾ المشاغبة في إدراؾ أساليب المعاممة
 ( نتائج ىذا اإلستخداـ3( و جدوؿ )4ونمط سموؾ المعمـ" ويوضح جدوؿ )
 (3دوؿ )ج

 نتائج استخداـ اختبار "ت" لداللة الفروؽ بيف متوسطى درجات مرتفعي ومنخفضي

 سموؾ المشاغبة في إدراؾ أساليب المعاممة الوالدية لؤلب ونمط سموؾ المعمـ )العينة الكمية( 
 مستوى الداللة "ت" ع ـ حجـ العينة عةالمجمو  المتغير
 - 44,1 43,5 49,51 43 مرتفعي المشاغبة التسامح

 39,5 48,51 45 منخفضي المشاغبة
 - 11,1 35,4 49,55 43 مرتفعي المشاغبة التعاطؼ

 ,94 55 45 منخفضي المشاغبة
 - 19,5 ,81 51,54 43 مرتفعي المشاغبة التشجيع

 ,84 81,54 45 منخفضي المشاغبة
اإليذاء 

 الجسدي
 - 34,1 51,5 13,53 43 مرتفعي المشاغبة
 ,11 53,53 45 منخفضي المشاغبة

 - 13,5 51,5 91,54 43 مرتفعي المشاغبة القسوة
 ,13 33,54 45 منخفضي المشاغبة

 11,1 55,4 14,5 41,54 43 مرتفعي المشاغبة الحرماف
 49,5 99,54 45 منخفضي المشاغبة

سموؾ 

 المعمـ
 11,1 54,4 14,3 58,11 43 مرتفعي المشاغبة
 41,3 45,13 45 منخفضي المشاغبة

 ة النتائج :مناقشتفسير و  -
اختبرت الدراسة الحالية العبلقة بيف سموؾ المشاغبة وأساليب المعاممة الوالدية االيجابية        

والسمبية لؤلب ونمط سموؾ المعمـ  في البيئة المدرسية بوصفيا عوامؿ تساىـ في نشأة و انتشار 
ة العربية سموؾ المشاغبة لدى طالبات المدارس المتوسطة و الثانوية في محافظة الطائؼ بالمممك

السعودية. وقد أظيرت النتائج وجود عبلقة ارتباطيو سمبية دالة احصائيًا بيف سموؾ المشاغبة و 
إدراؾ أساليب المعاممة الوالدية االيجابية لؤلب والمتمثمة في التشجيع  لدي طالبات المرحمة 
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المشاغبة و إدراؾ المتوسطة. باإلضافة إلى وجود عبلقة ارتباطيو سمبية دالة احصائيا بيف سموؾ 
 اإليذاء الجسدي كأحد أساليب المعاممة الوالدية السمبية لؤلب لدى أفراد العينة الكمية. 

ومما ال شؾ فيو أف اساليب المعاممة الوالدية بنوعييا السمبية واإليجابية تؤثر تاثيرًا دااًل       
اس المتيف لبناء شخصية عمى في تشكيؿ شخصية األبناء.  فعبلقة الطفؿ بوالديو تعتبر األس

قوية، واتجاىات األبناء نحو آبائيـ تتأثر بعدة عوامؿ و متغيرات تكوف استجاباتيـ نحو إدراكات 
إيجابية، أو سمبية. فاالتجاىات اإليجابية تقوـ عمى إعطاء الوالديف بعض الحرية لممراىؽ، و 

و الثقة بيف اآلباء واألبناء، و عمى تفيـ حاجاتو و رغباتو، و مطالبو، كما تخمؽ نوع مف األلفة 
(، وتوضح ىذه النتائج أف إدراؾ 4154تشعر المراىؽ بمكانتو في المجتمع )نزار وحشاني، 

المراىقات الدؼء  والقبوؿ وتشجيع األب الدائـ تحوؿ دوف التورط في سموؾ المشاغبة، وىذا ما 
ع بالدؼء والمحبة  والتشجيع أكدتو معظـ الدراسات السابقة بأف الفرد الذي ينشأ في مناخ مشب

تكوف لو خصائص ومميزات اليتمتع بيا الفرد الذي نشأ في مناخ مشبع بالرفض، فالدؼء 
والمحبة تكوف لدى الفرد حرية المغامرة وتعطيو فرصة أف يتعمـ ويتقبؿ نفسو واآلخريف ويثؽ 

يصنع أىدافو بنفسو  بنفسو وباآلخريف مف حولو ، كما تميزه باإلقداـ وروح المبادأة مما يجعمو
( مف أف العبلقات 431، 4111(، ويتسؽ ىذا مع  ما أشارت إليو البببلوي) 4153)خوج، 

الدافئة واإليجابية بيف الوالديف والطفؿ تؤدي إلى تواصؿ بينيـ أكثر ايجابية واستراتيجيات والديو 
االطفؿ، كما أف أكثر فاعمية، وعمى تعزيز السموؾ السوي والخصاؿ الشخصية اإليجابية لدى 

عبلقات الحب والتشجيع داخؿ األسرة تؤثر إيجابيًا عمى ميارات الطفؿ االجتماعية ويكوف قادرًا 
 (.  Efobi& Nwokolo, 2014عمى إقامة عبلقات طيبة وناجحة مع أقرانو )

اء كما أف إدراؾ أساليب المعاممة الوالدية السمبية والمفتقدة لمعطؼ كالقسوة والضرب واإليذ     
الجسدي تعمؿ عمى التباعد بيف األبناء واآلباء  منذ الصغر، وعدـ الثقة والخوؼ، كما تشعر 
المراىؽ بنوع مف الكراىية لنفسو و لمجتمعو. كما تترؾ ىذه األساليب السمبية آثارىا عمى سموؾ 

رقة، المراىؽ في شكؿ اضطرابات نفسية وسموكية كالقمؽ، اإلكتئاب، اإلدماف عمى المخدرات، الس
 (.      4154؛ نزار وحشاني،  4153الكذب، الغش، العدواف الموجو نحو الذات واآلخريف )خوج، 

وقد جاءت العبلقة بيف إدراؾ أسموب اإليذاء الجسدي وسموؾ المشاغبة في الدراسة الحالية       
رت عكس األطر النظرية، حيث جاءت ىذه العبلقة سمبية، ويمكف تفسير ذلؾ في  ضوء ما أشا

إليو الدراسات السابقة مف أف القسوة و شدة اإليذاء الجسدي تولد شخصية خانعة خائفة قد تصبح 
ضحية لمشاغبة األقراف، كما أف الخوؼ مف عقاب األب وقسوتو تحوؿ دوف إتياف مثؿ ىذه 
الشخصية ألي تصرؼ )مثؿ العدواف عمى األقراف أو إيذائيـ بالقوؿ أو الفعؿ( مف شانو أف 

 ليذا اإليذاء الجسدي.  يعرضيا 
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كما أظيرت النتائج وجود عبلقة ارتباطية إيجابية دالة احصائيًا بيف نمط سموؾ المعمـ و     
سموؾ المشاغبة لدى أفراد العينة الكمية، ووجود عبلقة ارتباطية إيجابية دالة احصائيًا بيف نمط 

وتشير ىذه النتائج أف سموؾ سموؾ المعمـ و سموؾ المشاغبة لدى طالبات المرحمة المتوسطة. 
وممارسات المعممة السمبية تساعد عمى نمو سموؾ المشاغبة لدى الطالبات. وتتسؽ ىذه النتائج 

( التي أشارت  إلى ارتباط سموؾ المشاغبة إرتباطا داال بسموؾ 4111مع نتائج دراسة كماؿ )
 المعمـ داخؿ القاعة الدراسية. 

مف أىمية دور المعمـ Olweus1993أشار إليو "أوليوس"    كما تتسؽ ىذه النتائج مع ما      
واتجاىاتو نحو سموؾ المشاغبة وسموكو في مواقؼ المشاغبة ليا داللة خاصة في مدى انتشار 

، فتسامح المعمـ مع التبلميذ Duy, (2013ىذا السموؾ داخؿ الفصؿ أو داخؿ المدرسة )
سموؾ المشاغبة بيف التبلميذ رغـ السمطة  المشاغبيف أو تأييده ليـ يسيـ ببل شؾ في انتعاش

 (. Sue, 2001, 7المخولة لو والتي تمكنو مف الحد مف ىذا السموؾ وتحجـ مف انتشاره )
كما أف المعمـ المتسمط المتنمر الذي ال يمؿ مف االستقواء يساعد عمى استثارة طبلبو عميو،      

بو، ويقمؿ مف شأنيـ باستمرار، عبلوة وذلؾ المعمـ المشاغب النشط الذي دائمًا يسخر مف طبل
عمى المعمـ غير المبالي غير العابئ بعدـ رضائو وظيفيًا عف عممو كمعمـ. وذلؾ المعمـ 
المتساىؿ الذي يتكمـ أكثر مما يفعؿ، ويسمح بحدوث المشاغبة. نظرًا لحالة البلمباالة التي يكوف 

ث أي شيء في حجرة الدراسة حتى لو عمييا، ونقص المبلحظة وعدـ االنتباه ، حيث يسمح بحدو 
ترتب عميو إيذاء آخريف، فبل يتخذ تجاه ذلؾ موقفًا أخبلقيًا، كؿ ىذه األنماط السموكية السالبة 

 ,Keith, et al., 2004لممعمـ تبعث برسائؿ ضمنية لمطبلب تبرر حدوث سموؾ المشاغبة )
103   .) 
وؾ المشاغبة بيف طالبات المدارس واختبرت الدراسة أيضا الفروؽ في التورط في سم    

المتوسطة وطالبات المدارس الثانوية، وقد أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 
بيف متوسطى درجات سموؾ المشاغبة لدى طالبات المرحمتيف المتوسطة و الثانوية بمدارس 

 الطائؼ.
رية لعينة الدراسة وىي مرحمة ويمكف تفسير ىذه النتائج في ضوء طبيعة المرحمة العم    

المراىقة التي تتسـ بمجموعة مف الخصائص منيا عدـ اإلحساس بالرضا وسيطرة مشاعر التمرد 
وعدـ الصبر والعدائية وسموؾ المشاغبة بشكؿ عاـ، عمى الرغـ مما أشار إليو ىونسدوف وليونارد" 

Honsdon & Leonard,2001 ات المرحمة (( مف أف أسوأ سنوات المشاغبة  ىي سنو
اإلعدادية )المتوسطة( والتي تتزامف مع التحوؿ الطبيعي الذي يحدث في مرحمة المراىقة المبكرة، 
حيث يبدأ المراىؽ اإلنشغاؿ ىوية الذات والعبلقات مع اآلخريف، ولكف قد تعزى النتيجة السابقة 

ـ ومعرفة االستجابات إلى أف طالبات المرحمة الثانوية أصبحف أكثر قدرة وميبل إلى تزيؼ إجابتي
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االجتماعية المرغوبة والتي تجعميا تحوز عمى االستحساف االجتماعي مف قبؿ القائمة بالتطبيؽ 
 في الدراسة الحالية )إحدى المعممات(.  

كما اختبرت الدراسة الفروؽ في إدراؾ أساليب المعاممة الوالدية السمبية واإليجابية لؤلب        
عات ومنخفضات سموؾ المشاغبة. وقد أظيرت النتائج وجود فروؽ دالة وسموؾ المعمـ بيف مرتف

احصائيًا بيف متوسطي درجات مرتفعات ومنخفضات سموؾ المشاغبة في إدراؾ أساليب المعاممة 
الوالدية السمبية لؤلب المتمثمة في الحرماف في اتجاه المنخفضات )العينة الكمية(، باإلضافة إلى 

ائيًا بيف متوسطي درجات مرتفعات ومنخفضات سموؾ المشاغبة في عدـ وجود فروؽ دالة احص
 إدراؾ أساليب المعاممة الوالدية اإليجابية لؤلب المتمثمة في التعاطؼ والتسامج والتشجيع. 

وتشير ىذه النتائج أف إدراؾ الحرماف الوالدي ىو أسموب المعاممة الوالدية السمبية المحدد     
ة لدى الطالبات في الدراسة الحالية حيث كانت الفروؽ في اتجاه لبداية ظيور سموؾ المشاغب

الطالبات منخفضات سموؾ المشاغبة. فترؾ الطفؿ دوف تشجيع عمى السموؾ المرغوب فيو ودوف 
محاسبة عمى السموؾ غير المرغوب فيو، وعدـ التوجيو الى ما يجب عميو أف يقوـ بو أو الى ما 

(، يجعمو فريسة لموقوع في أنماط السموؾ غير المرغوب 5881ينبغي عميو أف يتجنبو )قناوى، 
 فيو والمتمثمة في سموؾ المشاغبة في الدراسة الحالية. 

وأظيرت النتائج وجود فروؽ دالة احصائيًا بيف متوسطي درجات مرتفعات ومنخفضات        
وطالبات المدارس سموؾ المشاغبة في إدراؾ نمط سموؾ المعمـ في اتجاه المرتفعات)العينة الكمية 

( مف أف Fried & Fried 1996المتوسطة(. وتتسؽ ىذه النتائج مع ما أشار إليو فريد وفريد" )
العوامؿ البيئية يمكف أف تؤدي إلى نمو وتنامي "سموكيات المشاغبة" ىذا السموؾ الذي قد يبدأ مف 

مبكرة مف حياتو تبدأ  خبلؿ الخبرات األولى التي يتمقاىا الطفؿ مف خبلؿ عممية التنشئة في سف
مف عامو الثاني وتستمر بصورة مبلزمة لمطفؿ خبلؿ حياتو طالما ال تجد ما يمنعيا أو يعوؽ 
تطورىا. بؿ تجد ما يدعميا مف خبلؿ البيئة المدرسية والسموكيات السمبية لممعمـ، التي قد تتراوح 

ء وعدـ العدالة في المعاممة بيف اإلىماؿ والتسامح مع الطبلب المشاغبيف إلى القسوة واإلستيزا
واالستقواء عمى الطبلب أحيانا. ويصبح سموؾ المشاغبة أكثر تعقيًدا يؤدي بيؤالء األطفاؿ إلى 

 تعرضيـ لمشكبلت في المستقبؿ
كما اختبرت الدراسة اإلسياـ النسبي إلدراؾ أساليب المعاممة الوالدية السمبية واإليجابية      

نبؤ بتورط الطالبات في سموؾ المشاغبة، وقد أظيرت الننائج إسياـ لؤلب و سموؾ المعمـ في الت
دراؾ نمط سموؾ المعمـ  إدراؾ أسموب القسوة كأحد اساليب المعاممة الوالدية السمبية لؤلب فقط وا 
في التنبؤ بسموؾ المشاغبة لدى الطالبات. وتتسؽ ىذه النتائج مع نتائج الدراسات  السابقة بصفة 

جود عبلقة بيف أساليب المعاممة الوالدية السمبية والسموؾ العدواني لدى عامة التي أوضحت و 
التي ركزت عمى أثر العقاب الوالدي وتعمـ األطفاؿ Studer،1996األبناء مثؿ دراسة ستيودر 
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ممارسة اإلساءة البدنية حيث يصبح العدواف أسموب طبيعي لحؿ المشكبلت والتعبير عف 
التي ركزت عمى دور التقميد في تكوف العدواف  Goldstein,  1999اإلحباط، ودراسة جولدشتيف

التي اشارت  Gerald, 1996وممارستو عمى اآلخريف في البيئة الخارجية. ودراسة جيرالد ) )
نتائجيا أف المعاممة الوالدية السمبية تقؼ وراء السموؾ العدواني بصفة خاصة لدى األبناء.    

التشدد  -ود عبلقة إرتباطية سالبة بيف أسموب الرفض ( التي أوضحت وج4115ودراسة جبلؿ)
والقسوة والعنؼ لدى األبناء. كما تتسؽ ىذه النتائج بصفة خاصة مع نتائج الدراسات التي تناولت 

( التي 4113العبلقة بيف أساليب المعاممة الوالدية السمبية وسموؾ المشاغبة. مثؿ دراسة الخولي )
الرفض في المرحمة الثانوية وأسموب الرفض والقسوة في  أوضحت نتائجيا أف إدراؾ أسموب

 ,Cook, Williamsالمرحمة اإلعدادية أكثر ارتباطًا بسموؾ المشاغبة. ودراسة كوؾ وزمبلئو 
Guerra, Kim& Sadek (2010 التي أشارت إلى ارتباط البيئة األسرية السيما أساليب   )

Efobi and Nwokolo,  (2014 )وبي ونوكولو المعاممة الوالدية بسموؾ المشاغبة. ودراسة إف
 التي أظيرت وجود عبلقة إيجابية بيف اساليب المعاممة الوالدية السمبية وسموؾ المشاغبة. 

وعمى ذلؾ تشير نتائج الدراسة الحالية أف أسموب القسوة و سموؾ المعمـ ىما أكثر العوامؿ       
إسيامًا في تشكيؿ سموؾ المشاغبة لدى الطالبات، وبذلؾ ترتبط طرؽ التنشئة االجتماعية لممراىؽ 

ىؽ خارج داخؿ األسرة  بالتورط في سموؾ المشاغبة، أي اف البيئة األسرية تؤثر عمى سموؾ المرا
المنزؿ السيما المدرسة، فالطفؿ الذي ينشأ في بيئة أسرية تستخدـ القسوة وأساليب العقاب دائما 

 5894(. وكما تشير "قناوي" Efobi& Nwokolo, 2014يتحوؿ إلى مشاغب داخؿ المدرسة )
( فإف القسوة تؤدي إلى خمؽ شخصية متمردة تنزع إلى الخروج عف القواعد 4113)في: الخولي، 

 والسموؾ المتعارؼ عميو  كوسيمة لمتنفيس والتعويض عما يتعرض لو األبناء مف قسوة. 
ويأتي سموؾ المعمـ كأحد العوامؿ المنبأة بسموؾ المشاغبة لدى الطالبات في الدراسة الحالية،     

خؿ وتدعـ ىذه النتيجة نتائج الفرض الرابع. وتشير ىذه النتائج أف الممارسات السمبية لممعممة دا
الصؼ التي تتمثؿ في اإلىماؿ والتجاىؿ واستخداـ اإلساء المفظية والجسدية وعدـ احتراـ مشاعر 
الطالبات والسخرية منينف، باإلضافة إلى القسوة والعقاب المستمر وتجاىؿ سموؾ الطالبات 

 مف شأنو أف يساعد عمى ظيور سموؾ المشاغبة بؿ ويعمؿ عمى تدعيمو. المشاغبات  
 ,Carter( وكارتر)Miller, 2006تائج الدراسة الحالية ما أشار إليو "ميممر" )وتدعـ ن    

( مف ضرورة الفحص الدقيؽ لعبلقات حجرة الصؼ أي )المعمـ ، والتمميذ ، القريف( والتي 2006
قد تسيـ في تحديد العوامؿ التي تقمؿ مف التورط في سموؾ المشاغبة. فالمناخ المدرسي والبيئة 
المدرسية مف أىـ العوامؿ التي تساعد عمى انتشار سموؾ المشاغبة، أو الحد مف انتشاره بيف 

ب،   فالمناخ المدرسي المحسف يقمؿ ببل شؾ مف سموؾ المشاغبة وذلؾ ال يتأتى إال عف الطبل
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حبلؿ سموؾ االنضباط، والمشاركة الوالدية، واستخداـ التوعية األكاديمية  طريؽ تحسيف النظاـ وا 
 والتربوية

وؼ لقد اقترب خبراء عديدوف مف سموؾ المشاغبة فى محاولة مف قبؿ ىؤالء الباحثيف لموق    
عمى ماىية ىذا السموؾ ،وتحديد العوامؿ التى تسببت فى حدوثو وانتشاره بيذه الصورة المقمقة 
والرغبة مف قبؿ ىؤالء الباحثيف أيضا فى وضع قوانيف وقواعد جديدة تحد مف سموؾ العداء 
والمضايقة والعنؼ الذي يتعرض لو الطبلب فى المدارس وذلؾ باتباع أفضؿ األساليب لمنع ىذا 

 سموؾ.ال
ىذا وقد يتعزز سموؾ المشاغبة لدى الطفؿ مف األسرة عندما ال يقابؿ ىذا السموؾ بسموؾ آخر    

خوانيـ  مضاد قائـ عمى التيديد والعقاب غير البدنى ،كما أف األطفاؿ الذيف يبلحظوف آبائيـ وا 
شابو ليـ يظيروف سموؾ المشاغبة ، أو وقعوا كا ضحايا ليذا السموؾ فإنيـ سيسمكوف عمى نحو م

،فضبل عف ذلؾ فإف استخداـ األساليب السمبية أو العقاب البدنى مع األبناء سوؼ يؤدى ىذا إلى 
 ( (Cohn&Canter,2003سموؾ المشاغبة الذى يجعميـ يشعروف بالسيطرة والييمنة واألىمية

( مف أف استخداـ أساليب ايذائيو مع األبناء ؾ 4113وىذا ما أكدتو دراسة الخولى )    
والتمييز فى المعاممة (فى المرحمة المتوسطة مف شأنو أف  والحرماف، الرفض ، والقسوة،)

 يعزز لدييـ أساليب عدائية كسموؾ المشاغبة .
مف ىنا فالمعمـ الذى يوبخ تبلميذه ويسخر منيـ ويكوف دكتاتورا متسمطا ال يعرؼ إال العصا      

شغمو الشاغؿ كيؼ ينتيى مف ىذا الدرس  لمف عصا ،وال ييتـ بميوؿ الطبلب وحاجاتيـ ويكوف
أو ىذه المادة ،والمعمـ الذى يتخذ مف القسوة واإلىماؿ واإلذالؿ محورا رئيسيا فى التعامؿ مع 
تبلميذه ، فإنو بذلؾ يخمؽ فى نفوس تبلميذه كراىية جمة تجاه ىذا العالـ الخارجى ، ويتعمموف 

ىـ السبيؿ األوحد واليسير لمسيطرة عمى اآلخريف مف ىذا النموذج  أف القسوة ،والميانة واإليذاء 
والتحكـ فييـ ،وىكذا يتولد لدينا كنتيجة طبيعية لذلؾ أجياؿ وأجياؿ مف المشاغبيف والمتمرديف 
والعاصيف ،وىذا ماتفقت عميو معظـ الدراسات التى أجريت فى ىذا المجاؿ كدراسة نابزوكا 

(4114.) 
 

 المراجــــــــــــــــع
دراسة لبعض المتغيرات المرتبطة بسموك المشاغبة لدى  .(4111ح ،محمد كماؿ )أبو الفتو 

 رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة بنيا. ،تالميذ المرحمة الثانوية
دراسة العالقة بين السموك القيادي لممعمم والروح المعنوية (. 5898أحمد عبد القادر، أشرؼ  )

  منشورة(، كمية التربية، جامعة بنيا.، رسالة دكتوراه )غير لمتالميذ
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المزاوجة بين بعض االضطرابات السموكية واالقطاب  .(4111اسماعيؿ ، رمضاف محمد )
، رسالة ماجستير، قسـ عمـ النفس، السمبية ألساليب المعاممة الوالدية فى سن المراهقة

 كمية اآلداب، جامعة المنيا.
ب المعاممة الوالدية كما يدركها األبناء و عالقتها أسالي .(4119البمييى ، عبدالرحمف محمد )

. رسالة ماجستير ، قسـ العموـ االجتماعية ، جامعة نايؼ العربية  بالتوافق النفسي
 لمعمـو األمنية . السعودية.

، بحث مقدـ إلى المجنة بحث االتجاهات الحديثة في تعديل السموك(. 4114بدر، إسماعيؿ )
 .41-5النفس والصحة النفسية )مستوى االساتذة(، العممية الدائمة لعمـ 

العالقة بين اساليب المعاممة الوالدية و بعض سمات الشخصيةلدى (. 4115جبلؿ، شفاء. )
،  رسالة ماجستير)غيرمنشورة " "دراسة نفسية مقارنة طمبة و طالبات المرحمة الثانوية

 (، قسـ عمـ النفس ، كمية اآلداب ، جامعة المنيا .
( . دليؿ إرشادي منبثؽ مف دراسة إتجاىات اآلباء في تنشئة 4119حافظ ، نيفيف مصطفى )

األبناء وعبلقتيا بقدره األبناء في مرحمة الطفولة المتأخرة عمى إتخاذ القرارات )دراسة 
،عدد يناير، كمية  (11)المجمد ، مجمة دراسات الطفولةمقارنو بيف اإلسكندرية وجده(. 

 عيف شمس.التربية ،جامعة 
اساليب المعاممة الوالدية و عالقتها بالدافعية لإلنجاز لدى عينة (. 4154حساف، ربيع غريب )

  ،  رسالة ماجستير، قسـ عمـ النفس، كمية اآلداب ، جامعة المنيا . من الصم
يدركيا األبناء )األسًياء ة كما لًالدياأساليب المعاممة  (.4151حمود ، محمد الشيخ )

 ، المجمد مجمة جامعة دمشقدمشؽ ، مقارنة في محافظة ة دراسة ميدانيف( ًالجانحً
 . 53-34، العدد الرابع (، 41)

دراسة لمسموك العدواني وعالقته بأساليب المعاممة الو (.  4114الحميدى، فاطمة مبارؾ حمد)
. رسالة ماجستير. قسـ عمـ الدية لدى عينة من طمبة المرحمة اإلعدادية بدولة قطر

 ، كمية التربية ، جامعة عيف شمس .النفس
(. اإلسياـ النسبي لمقبوؿ/الرفض الوالدي في التنبؤ بالمسؤولية 4153خوج، حناف أسعد )

. المجمة الدولية االجتماعية لدى طبلب المرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السعودية
 .20-1(، 8)13التربوية المتخصصة، 

( التنبؤ بسموؾ المشاغبة/  الضحية مف خبلؿ بعض أساليب المعاممة 4113، ىشاـ ) الخولى
المؤتمر السنوي الحادي عشر لمركز اإلرشاد الوالدية السمبية لدى عينة مف المراىقيف، 

جامعة عين شمس "الشباب من أجل مستقبل أفضل" )اإلرشاد النفسي  -النفسي 
 ديسمبر . 27-25وتحديات التنمية 
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الوالدي وعالقته ببعض خصائص الشخصية واالبداع  ءالدف( . 5881يب، يوسؼ عمى )الرج
، رسالة دكتوراه  لدى تالميذ المرحمة االعدادية بمصر والكويت دراسة حضارية مقارنة

 ، قسـ عمـ النفس ، كمية اآلداب ، جامعة المنيا .
مجمة  ،ب التنشئة الوالدية(. ميارات توكيد الذات وعبلقتيا بأسالي4115الرجيب، يوسؼ عمى )

 .551 – 541 ير، كمية التربية، جامعة عيف شمس، عدد ينادراسات الطفولة
االتجاهات الوالدية وعالقتها بتقبل الذات واآلخرين  .(5893سالـ، نيرفانا عبد السبلـ محمد )

. رسالة ماجستير، قسـ عمـ النفس، كمية التربية، لدى تمميذات المرحمة المتوسطة
 ة اـ القرى.جامع

(. اإلساءة المفظية ضد األطفاؿ مف قبؿ الوالديف 4115الشقيرات، محمد. المصرى، عامر نايؿ )
مجمة في محافظة الكرؾ وعبلقتيا ببعض المتغيرات الديمغرافية المتعمقة بالوالديف. 

 .66 – 27الكويت،  (،7) 2أطفال العرب،
االتجاهات الوالدية كما يدركها األبناء المراهقون . العالقة بين ( 5894شنودة حسب اهلل بشاي)

 مصر. المكتبة االمدادية  . ومستوي القمق لديهم.
اساليب المعاممة الوالدية كمنبئ لمكمالية و تقدير الذات لدى (. 4155شوقي سميماف ، منارة)

،  رسالة ماجستير، كمية اآلداب، قسـ عمـ النفس  عينة من طالب المرحمة الثانوية
 امعة المنيا .،ج

(. القمؽ االجتماعي لدى ضحايا مشاغبة األقراف في البيئة المدرسية، 4111عبدالعاؿ ، تحية )
، ( 68)6مجمة كمية التربية، جامعة بنها، دراسة في سيكولوجية العنؼ المدرسي، 

45-92. 
عالقتها  ساليب المعاممة الوالدية كما يدركها االبناء وأ( .4155عبدالمنعـ العشري ، والء )

رسالة دكتوراه ،قسـ عمـ   بالذكاء الوجداني لدى المتفوقين دراسيا "دراسة مقارنة "
 النفس ،كمية االداب،  جامعة المنيا.

أساليب المعاممة الوالدية كما يدركها األبناء و عالقتها  .(5353العريني ، صالح محمد )
، جامعة االماـ محمد بف  . الرياض ، رسالة ماجستير غير منشورةبالسموك العدواني 
 سعود اإلسبلمية .
(، العالقة بين أساليب المعاممة الوالدية لدى بعض المراهقين 4111عمي راجح بركات، اسيا )

، رسالة ماجستير منشورة، والمراهقات المراجعين لمستشفى الصحة النفسية بالطائف
 قسـ عمـ النفس، كمية التربية، جامعة أـ القرى.
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( الفروؽ بيف الطبلب 5344فالح الينداوي، عمى. الزغموؿ ،رافع عقيؿ. البكور، نائؿ محمود )
العدوانييف وغير العدوانييف في أساليب التنشئة الوالدية المدركة ومفيوـ الذات 

 .75 – 25 ( ،14، )رسالة التربية وعمم النفس البمد ،األكاديمي،
إرشادى مقترح لتعديؿ بعض أساليب المعاممة الوالدية غير برنامج .( 4119قاسـ ، نادر فتحي )

 السوية في تنشئة األطفاؿ غير العادييف في ضوء عدد مف المتغيرات المرتبطة بيا،
 .52 – 5، ، أبريل، كمية التربية ،جامعة عين شمس(11 )، مجمة دراسات الطفولة

التنشئة االجتماعية وبين كل  العالقة بين االتجاهات الوالدية في(. 4111المجالي، عريف. )
من العزو السببي التحصيمي والتكييف الشخصي واالجتماعي واألكاديمي لمطمبة 

أطروحة دكتوراه غير منشورة،  الموهوبين والمتفوقين بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
 جامعة عّماف العربية لمدراسات العميا: عّماف، األردف.

قدير الذات واالكتئاب والوحدة النفسية لدى التبلميذ ضحايا ت .(4115محمد راضي ،فوقية )
(، القاهرة، 29)11المجمة المصرية لمدراسات النفسية،  مشاغبة األقراف في المدرسة،

119-151. 
االتجاهات الوالدية في التنشئة كما يدركها األبناء وعالقتها بتأكيد (. 4115مصباح، حساـ. )

، رسالة دكتوراه غير منشورة ل الكفيف والطفل العاديالذات، دراسة مقارنة بين الطف
 قسـ عمـ النفس، كمية اآلداب، جامعة عيف شمس.

فعالية برنامج إرشادي لخفض سموؾ المشاغبة لدى طبلب المرحمة .(4111مظموـ ، مصطفى )
 .117-83(، 69) 17مجمة كمية التربية، جامعة بنها، الثانوية، 

أساليب المعاممة الوالدية وعالقتها بانحراف األحداث: ( . 5883المفمح، عبد اهلل عبد العزيز)
،رسالة ماجستير )غير منشورة( الرياض.  دراسة مطبقة عمى المودعين بدار المالحظة

 المركز العربي لمدراسات األمنية.
االتجاهات الوالدية لألمهات العامالت والغير العامالت كما تدركها . (5883مقيبؿ، ميا ىاشـ )

غير منشورة( )رسالة ماجستير ، المراهقات وعالقتها بمشكالت المراهقة بمدينة الطائف
 . كمية التربية ،جامعة اـ القرى ، مكو المكرمة.

(. المعاممة الوالدية وعبلقتيا بالتفوؽ العقمي لؤلبناء دراسة 5881المناعى، شمساف عبداهلل )
حمة الثانوية بالتعميـ العاـ في دولة مقارنة بيف الطمبة المتفوقيف والعادييف في المر 

 البحريف.
(. أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا األبناء: دراسة 4154نزار، شيرزاد ، وحشاني، سعاد)

الممتقي الوطني الثاني حول االتصال ميدانية عمى طمبة المرحمة الثانوية بمدينة ورقمة. 
 ابريؿ. 51-8 وجودة الحياة في األسرة.
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التجاهات الوالدية وعالقتها بالتحصيل ا.( 5898عبد الحكيـ عبد العزيز أحمد ) الوكيؿ،
كمية التربية، جامعة ، رسالة ماجستير. قسـ عمـ النفس ،الدراسي والتفكير االبتكاري
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