
 فعالية برنامج إرشادى في خفض سلوك اإلستقواء 

 لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية
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 :  البحث الملخص
إستهدف البحث التعرف على فعالية برنامج إرشادى فى خفض سلوك اإلستقواء لدى تالميذ المرحلة    

( عاماً، 66-9( تلميذًا بالمرحلة اإلبتدائية ممن تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين )61وتكونت عينة الدراسة من )اإلبتدائية، 
( تالميذ كمجموعة ضابطة، وتمثلت أدوات الدراسة فى مقياس 8( تالميذ كمجموعة تجريبية، )8وتم تقسيمهم إلى )

سلوك اإلستقواء )إعداد الباحثة(، وإستخدمت الباحثة فى تحليل سلوك اإلستقواء )إعداد الباحثة(، وبرنامج إرشادى لخفض 
إشارة الرتب  -للمجموعات المستقلة، وإختبار ويلكوكسن  Mann- Whitneyبيانات الدراسة إختبار مان وتنى 

Wilcoxon – Signed Ranks Test   باإلعتماد على برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم اإلجتماعيةSpss (version 

، وتوصلت نتائج البحث إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية  (23
على مقياس اإلستقواء فى القياسين القبلى والبعدى فى إتجاه القياس البعدى، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

اإلستقواء فى القياس البعدى فى إتجاه المجموعة  متوسطات رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس
التجريبية، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية على مقياس اإلستقواء 
فى القياسين البعدى والتتبعى، وإنتهى البحث إلى فعالية البرنامج المستخدم فى خفض سلوك اإلستقواء لدى تالميذ 

 لمرحلة اإلبتدائية. ا
 برنامج إرشادى، سلوك اإلستقواء، تالميذ المرحلة اإلبتدائية. الكلمات اإلفتتاحية:

Abstract: 
  The study aims to identify the effectiveness of Counseling Program in reducing 

Bullying Behavior among the Primary Stage Pupils, The study sample consisted of (16) 
primary Stage Pupils their ages are between (9-11) years, divided into (8) Pupils as 
experimental group, and (8) Pupils as a control group. The tools used  in the study are : 
Bullying scale (prepared  by: researcher), a Counseling Program in Reducing Bullying 
Behavior (prepared  by: researcher), The researcher used the Mann-Whitney test for the 
independent groups and the Wilcoxon - Signed Ranks for the associated groupsTest based 
on the statistical packages program spss (version 23), The results of the study found that 
there were statistically significant differences between the average scores of the 
experimental group scores on the Bullying scale in the pre measurement and the post 
measurement in the direction of the post-measurement, There were statistically significant 
differences between the mean scores of the experimental and control groups on the 
Bullying scale In the post measurement in the direction of the experimental group, And 
There were no statistically significant differences between the average scores of the 
experimental group scores on the Bullying scale in the post measurement and consecutive 
measurement, The research ended with the effectiveness of the program used to reduce the 
Bullying behavior for the primary stage Pupils. 
Key words: Counseling Program, Bullying behavior, Primary Stage Pupils.        

 مقدمة البحث:

تشهد البيئة المدرسية العديد من  
الظواهر والمشكالت التربوية واإلجتماعية 
الخطيرة التى تقف عائقًا أمام تحقيق األهداف 
التعليمية والمؤثرة فى البناء األمنى والنفسى 
واإلجتماعى المدرسى، ومن هذه المشكالت 

مشكلة اإلستقواء التى تنتشر بشكل متزايد 
ئة المدرسية، وتؤثر سلبًا على داخل البي

المجتمع بشكل عام وعلى البيئة المدرسية 
بشكل خاص، فالتعلم ال يتم إال فى بيئة توفر 
لتالميذها األمن النفسى والحماية من الخطر 

 والتهديد الذى يؤثر على تحصيلهم الدراسى.
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وينتشر سلوك اإلستقواء بين التالميذ 
قد أشارت نتائج  داخل المدارس إنتشارًا كبيرًا، ف

 Liang, et al ,2007)دراسة ليانج وآخرون 
( من التالميذ كانوا %3163أن نسبة ) (161:

( %868متورطين فى سلوك اإلستقواء، ونسبة )
( كضحايا، %6963كمستقويين، ونسبة )

 ( كضحايا/ مستقوين.%868ونسبة )
ودراسة كاًل من سلكمان وفزى  

(Selekman& Vessey, 2004: 246)  التى
بينت نتائجها أن ثالثة تالميذ من كل عشرة 
تالميذ كانوا ممن إرتكبوا اإلستقواء أو كانوا 
ضحايا لإلستقواء، وبلغ نسبة المستقويين 

(، ونسبة %66(، ونسبة الضحايا )63%)
 (.%1المستقويين/ الضحايا )

ويؤثر اإلستقواء على الصحة النفسية 
 للتالميذ بشكل سلبى، ويعوق من تقدمهم

مرفوض من  بأنه الضحية يشعرالدراسى، فقد 
 إشباع وعدم والقلق بالخوف يشعرو  ،قبل زمالئه

 وكثرة الغياب والتهرب من المدرسة حاجاته
متكرر، الرسوب الفشل و الالذى يؤدى إلى 

، وتدنى التحصيل الدراسى، وتدنى تقدير الذات
 األنشطة فى المشاركة من ينسحب قد أنه كما

 (Block, 2014:2). المدرسية
 يتعرض قد فإنه ى للمستقو  بالنسبةو   

 يظهر وكذلك المدرسة من الطرد أو للحرمان
 التعليمية البرامج من اإلستفادة من قصوراً 
 إجرامية أعمال فى ينخرط قد أنه كما له، المقدمة

، ويميل المستقوى إلى مستقبالً  خطيرة
السلوكيات المعادية للمجتمع، والسلوكيات 

 (Dafoe, 2016: 10)الفوضوية. العدوانية و 
ونظرًا لخطورة النتائج المترتبة على 
هذا السلوك فقد أشارت الكثير من الدراسات 
والبحوث التربوية اآلثار اإليجابية للبرامج 
اإلرشادية والتدريبية فى خفض اإلستقواء ومنها 

( التى 8: 8162دراسة )سعود العطوى، 
معرفى  هدفت التعرف على أثر برنامج إرشادى

سلوكى لخفض سلوك اإلستقواء وتنمية مهارات 
اإلتصال لدى الطلبة المستقويين من خالل 
تنمية مهارات اإلستماع، ومهارات التحدث، 
ومهارة الفهم لآلخرين، والتحكم فى اإلنفعاالت، 
وتوصلت نتائج البرنامج فى تحسين مهارات 
التواصل لدى التالميذ وأثبت البرنامج فعاليته 

 ض اإلستقواء.فى خف
 ,Ruddكما أشارت دراسة رود )

( التعرف على أثر برنامج إرشادى 39 :2016
لدعم السلوك اإليجابى وخفض اإلستقواء فى 
المدرسة اإلبتدائية فى المناطق الحضرية، من 
خالل الوعى بالمشاعر، وإكسابهم المهارات 
اإلجتماعية، والتوسط بين األقران واإلسترخاء، 

وأشارت النتائج فعالية البرنامج  وحل النزاعات،
دعم السلوك اإليجابى لدى  المستخدم فى

 التالميذ وخفض اإلستقواء. 
ويتضح للباحثة أن اإلستقواء مشكلة 
تربوية وإجتماعية بالغة الخطورة على المجتمع 
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ككل، وتخلق مناخًا غير آمن، ولها نتائج 
سلبية على جميع التالميذ المستقوين 

تكيفهم وعلى الصحة النفسية  والضحايا، وعلى
والجسدية لهم، وعالقاتهم بأقرانهم، ونظرًا 
إلنتشار هذا السلوك فى المدارس فيجب بذل 
الجهود من أجل الحد من هذا السلوك، وذلك 
بإخضاع التالميذ المستقويين إلى برامج 
إرشادية تهدف إلى الحد سلوك اإلستقواء، 

ل وتوفير بيئة إجتماعية داعمة له من خال
تقبله وتفهم مشاكله، ولذلك فإن الدراسة الحالية 
تحاول التعرف على فعالية برنامج إرشادى فى 
خفض سلوك اإلستقواء لدى تالميذ المرحلة 

 اإلبتدائية. 
 أوالً: مشكلة البحث

يعتبر سلوك اإلستقواء بين تالميذ  
المدارس من المشكالت الشائعة، فخطر 

ى المجتمع الذى اإلستقواء قد يمتد مستقباًل إل
يعيشون فيه فقد يتورطون فى مشكالت سلوكية 
كالتدخين، المخدرات، شرب الخمر، وقد 
يتطوروا ويصبحوا مجرمين كما أن وجود 
اإلستقواء يعمل على إشاعة الفوضى وعرقلة 
عملية التعليم، وعدم اإلستفادة من البرامج 

 التعليمية.
ويعد اإلستقواء المدرسى مشكلة قديمة 

ة فى جميع المجتمعات المتقدمة والنامية موجود
منذ زمن بعيد، ويحدث فى جميع المراحل 
العمرية منذ مرحلة الطفولة حتى المراحل 

، فيرى البعض أنه يبدأ فى عمر العمرية العليا

السنتين حيث يبدأ الطفل بتشكيل مفهوم أولى 
لإلستقواء، ثم يستمر حتى يصل إلى الذروة 

، ثم يستمر فى المرحلة فى المرحلة اإلبتدائية
اإلعدادية، ثم يبدأ بالهبوط فى المرحلة 
الثانوية، وقلما يكون فى المرحلة الجامعية. 

(Shetgiri, 2015: 7) 
 تأتى أهمية هذا البحث فى حاجةو 

هؤالء التالميذ إلى برامج إرشادية هادفة لتعديل 
توعيتهم بخطورة هذا السلوك وآثاره و سلوكهم 

 ة المدرسية ككل.الخطيرة على البيئ
 بحثال مشكلة صياغة يمكنولذلك 

 فعاليةمدى  ا"م التالى الرئيسى ؤلاستال فى
 اإلستقواء سلوك خفض فى اإلرشادى البرنامج

 "اإلبتدائية؟ المرحلة تالميذ لدى
ويتفرع من التساؤل الرئيسى مجموعة من 

 التساؤالت الفرعية وهى:  
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  (6

وسطات رتب درجات المجموعة مت
التجريبية على مقياس اإلستقواء فى 

 القياسين القبلى والبعدى؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  (8

متوسطات رتب درجات المجموعتين 
التجريبية والضابطة على مقياس اإلستقواء 

 فى القياس البعدى؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  (3

المجموعة  متوسطات رتب درجات
التجريبية على مقياس اإلستقواء فى 

 القياسين البعدى والتتبعى؟
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 ثانياً: أهداف البحث:

 يهدف البحث الحالى إلى:
خفض سلوك اإلستقواء لدى عينة من  (6

تالميذ المرحلة اإلبتدائية من خالل 
 برنامج إرشادى.

بناء برنامج إرشادى يتميز بمجموعة من  (8
لتعديل الخطوات واإلجراءات المنظمة 

 سلوك التالميذ.
التحقق من فعالية البرنامج اإلرشادى فى  (3

خفض سلوك اإلستقواء لدى عينة 
 الدراسة.

التأكد من إستمرارية أثر البرنامج  (2
اإلرشادى فى خفض سلوك اإلستقواء بعد 
مضى فترة زمنية من إنتهاء تطبيقه وأثناء 

 فترة المتابعة.
 
 

 ثالثاً: أهمية البحث:

 بحث الحالى فى:تتمثل أهمية ال
العمل على خفض سلوك اإلستقواء لدى  (6

تالميذ المرحلة اإلبتدائية بإعتباره سلوك 
سلبى غير مرغوب فيه، مما يحدث تغيرًا 
إيجابيًا فى سلوك هؤالء التالميذ 

 المستقويين.
فى  –قلة الدراسات والبحوث العربية  (8

التى تناولت برامج  –حدود إطالع الباحثة
ك اإلستقواء لدى إرشادية لخفض سلو 

 تالميذ المرحلة اإلبتدائية.

إختارت الباحثة عينة الدراسة من تالميذ  (3
المرحلة اإلبتدائية، نظرًا ألهمية هذه 
المرحلة فى توجيه سلوك التلميذ، فهى 
مرحلة يكتسب فيها التلميذ اإلتجاهات 
والعادات والمهارات العقلية واإلجتماعية 

ته والبدنية التى تشكل مالمح شخصي
مستقباًل، كما أن ممارسة سلوك اإلستقواء 
أو التعرض له فى هذه المرحلة يمهد 
لظهور سلوك العنف والعدوان فى مرحلة 

 الرشد. 
إثراء المكتبة العربية بمقياس اإلستقواء  (2

 لتالميذ المرحلة اإلبتدائية.
المساهمة فى تصميم البرامج اإلرشادية  (5

من خالل اإلستفادة من برامج الدراسة 
والتى تهدف إلى خفض سلوك اإلستقواء 

 لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية.
 رابعاً: المفاهيم اإلجرائية للبحث:

وتتمثل المفاهيم اإلجرائية للبحث فيما 
 يلى:

 البرنامج اإلرشادىCounseling 

Program: 
تعرف الباحثة البرنامج اإلرشادى 
إجرائيًا بأنه مجموعة من اإلجراءات والخطوات 

ظمة التى تقوم على أسس علمية مستندة المن
على مبادىء اإلرشاد وفنياته ونظرياته، 
ويتضمن تقديم خدمات إرشادية ألفراد 
المجموعة التجريبية من خالل عدد من 
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الجلسات اإلرشادية خالل فترة زمنية محددة، 
 بهدف خفض سلوك اإلستقواء.

  اإلستقواءBullying: 
نه تعرف الباحثة سلوك اإلستقواء بأ

شكل من أشكال السلوك العدوانى، يتم بين 
تلميذين أو مجموعة من التالميذ غير 
متساويين فى القوة، ويحدث بشكل متعمد 
ومتكرر خالل فترة من الوقت، ويسبقه نية فى 
اإليذاء، من خالل ممارسة سلوكيات الضرب، 

والسخرية من قبل التلميذ  تخويف، والتهديدوال
وهو الضحية الذى  على تلميذ آخر المستقوى 

ال يستطيع الدفاع عن نفسه، والقيام بسلب 
، مما دون اإلهتمام بمشاعره وحقوقهحريته 

ويقاس لم النفسى والجسدى، األيسبب له 
التلميذ على لدرجة التى يحصل عليها إجرائيًا با

 مقياس اإلستقواء المستخدم فى الدراسة الحالية.
 اإلطار النظرى والدراسات السابقة:

 :Bullying Concept فهوم اإلستقواءم 
تعددت مفاهيم سلوك اإلستقواء  

بتعدد وجهات نظر الباحثين الذين تناولوا سلوك 
يمكن إستعراض و اإلستقواء بالدراسة والتحليل، 

على  اإلستقواءسلوك  فهومبعض التعريفات لم
 :النحو التالى
األب  (Olweus) دان أولويس هعرفف

 ك اإلستقواء بأنهالمؤسس لألبحاث حول سلو 
أو أكثر تلميذ  خالل أفعال سالبة متعمدة من

يواجه صعوبة فى  بإلحاق األذى بتلميذ آخر
، وينطوى على ، بصورة متكررةالدفاع عن نفسه

قد هذه األفعال السالبة و ، عدم التوازن فى القوة
 ،ةظالتوبيخ، اإلغا ،التهديدتكون لفظية مثل )

 ،الدفع ،الضربأو جسدية مثل )، (الشتائم
التكشير )مثل في شكل غير ذلك و أ، (الركل
نشر الشائعات، اإلستبعاد من  ،بالوجه

 (Brzezinski, 2016: 4-5)المجموعة(. 
 :Culliford, 2011)ه كيوليفورد عرفو 

، شكل من أشكال اإلساءة لآلخرينبأنه  (7
من  وتكراراً  للتخويف مراراً  تلميذتعرض حيث ي

، التالميذ اآلخرينمن قبل تلميذ أو مجموعة 
ويظهر فى شكل ترصد المستقوى للضحية 
والتخطيط لإليقاع بها، وممارسة سلوكيات 
التخويف والنبذ والسخرية والكيد والتهديد باألذى 

 الجسدى. 
( Rigby, 2011: 2كما عرفه ريجبى )

بأنه تكرار ممارسة مجموعة من السلوكيات 
المباشرة والمضايقات كالتوبيخ، والسخرية، 
والتهديد بالضرب من قبل تلميذ ما يعرف 
بالمستقوى تجاه تلميذ آخر يعرف بالضحية 
بهدف السيطرة والهيمنة عليه، وإكتساب القوة 

 التى ال تأتى إال بجعل اآلخر ضحية.
 Burkhartوعرفه بورخارت وآخرون )

et al., 2013: 4 بأنه شكل من أشكال اإلساءة )
بأنها متعمدة العاطفية أو الجسدية التى تتميز 

إليذاء تلميذ ما، وتستهدف ترهيب وإيذاء نفس 
الضحية مرارًا وتكرارًا، ويختار المستقوى 

 الضحايا من التالميذ األضعف منه.
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نه أب( Perez, 2014: 18)وعرفه بريز 
شكل من أشكال التحرش الذى يحاول 
المستقوى فيه التقليل من شأن الضحية، أو 

وذلك لعدم ها، اإلستخفاف بها والهجوم علي
، أو شعوره باألمان، أو الوقوع تحت ضغوطاً 

وسيلة مثلى إلدارة  السلوكأن هذا ب هإعتقاد
 . العالقات بين التالميذ

 (Davis, 2016: 146)دافيس  هعرفو 
مزيج من السلوك العدوانى، والسلوك غير بأنه 

المعارضة، و  اإلستمراريةبويتصف  ،اإلجتماعى
تلميذ مع تلميذ قات فى عالهذا السلوك وينتشر 

وعادة ما ينتشر  موعة من التالميذ،جآخر أو م
 إنتشاره فى البيئة المدرسية أكثر من داخل

 البيئة األسرية.
يتضح للباحثة أن على ما تقدم  وبناءً 

سلوك اإلستقواء "سلوك تسبقه نية متعمدة 
إليذاء اآلخرين، وهو سلوك متكرر يستهدف 

ى على عدم نفس الضحية لعدة مرات، ويحتو 
 التوازن فى القوة بين المستقوى والضحية".

وفيما يتعلق بأماكن حدوث اإلستقواء 
تبين أن سلوك اإلستقواء ينتشر فى أماكن كثيرة 
داخل المدرسة وخارجها، حيث أكدت نتائج 

: 8162دراسة كاًل من فاطمة الزهراء شطيبى)
 Lawrence, 2011:9)(؛ أدمز ولورانس 98

&Adams) اإلستقواء يكثر حدوثه  أن سلوك
التى تتطلب عمل جماعى،  فى األماكن

وممارسة األنشطة المختلفة، وفى المالعب 

الرياضية، وغرف خلع المالبس، ودورات المياه 
والممرات، وطريق عودة التلميذ إلى المنزل، 
والساحات المدرسية حيث تشكل الساحة 
 المدرسية أكثر األماكن إنتشارًا لسلوك اإلستقواء

لذلك فهو مصدر للمخاوف والقلق وعامل 

  .رئيسى فى خلق أشخاص آخرين مستقويين
التى أدت إلى تعددت األسباب و

ظهور سلوك اإلستقواء منها ما يرجع إلى 
أسباب فردية تتعلق بشخصية كل من المستقوى 
والضحية، ومنها ما يرجع إلى أسباب نفسية 

سى م الشعور باألمن واإلحباط والصراع النفدكع
والخبرات األليمة فى الطفولة، ومنها ما يرجع 
إلى أسباب أسرية كخلل فى أسلوب التنشئة 
اإلجتماعية لألبناء منذ الطفولة، ومنها ما 
يرجع إلى أسباب مدرسية كضعف دور 
المؤسسات التعليمية أو ضغوط جماعات 

 األقران أوالتأثيرات السلبية لوسائل اإلعالم.
 أشكال اإلستقواء:

سلوك اإلستقواء بصور يظهر 
وأشكال متعددة، ومهما تعددت أشكال 
اإلستقواء فإن الهدف واحد وهو إلحاق الضرر 
واألذى بالضحية بصورة متكررة خالل فترة 
زمنية، ومن أشكال سلوك اإلستقواء المنتشر 
بين التالميذ )اإلستقواء الجسدى، اإلستقواء 
 اللفظى، اإلستقواء اإلجتماعى، اإلستقواء على

الممتلكات، اإلستقواء اإللكترونى، اإلستقواء 
الجنسى( وسيتم تناول هذه األشكال على النحو 

 التالى:
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 Physical Bullyingاإلستقواء الجسدى  (1
 (Campbell, 2016: 9)عرف كامببل 

اإلستقواء الجسدى بأنه نوع من أنواع 

السلوكيات الجسمية غير المرغوب فيها، 

إليذاء التلميذ اإلتصال البدنى  ويشير إلى
جسديًا، ويأخذ أشكااًل مختلفة منها )الضرب 
الشديد، الركل بالقدم، اللكم بقبضة اليد، 
الخنق، القرص، البصق، العض، اإلرتطام 

 على األرض، شد الشعر، الخدش(.
 
 

 Verbal Bullyingاإلستقواء اللفظى  (2
 &Sanders) عرف ساندرس وفى

Phye, 2004: 10)  أنه نوع اإلستقواء اللفظى ب
من أنواع اإلتهامات التى قد تسبب للضحية 
شتى أنواع الحزن والكرب واآلالم النفسية، 
ويأخذ أشكااًل متعددة منها )اإلغاظة، ونشر 
الشائعات الكاذبة، والتعليق السلبى الجارح على 
منظر ثياب أو جسم شخصًا ما، والتقليل من 
شأن اآلخرين وإنتقادهم، والتهديد، واإلبتزاز، 
وإطالق بعض األلقاب البذيئة على أساس 
"الجنس، أو العرق، أو الدين، أو الطبقة 

 ة(.اإلجتماعية، أو اإلعاق
 : Social Bullyingاإلستقواء اإلجتماعى (3

أن  (Diop, 2015: 18) ديوب أشار     
أكثر أشكال اإلستقواء  إلستقواء اإلجتماعىا

ضررًا، وفيه ال يواجه المستقوى الضحية 
كما يسبب للضحية الشعور باإلهانة،  مباشرة،

وأذى نفسى غير مالحظ من قبل المعلمين 
والوالدين، ويأخذ أشكااًل متعددة منها 
)المضايقة، الغيرة من نجاح اآلخرين، تشويه 
سمعة اآلخرين، اإلستبعاد من األلعاب 
واألنشطة، اإلنعزال عن اآلخرين، نشر 

بة الشائعات، التجاهل المتعمد لآلخرين، كتا
تعليقات مستفزة عن الضحية على جدران 

 الفصل وأسوار المدرسة(.
 
 
 Propertyاإلستقواء على الممتلكات (4

Bullying : 
يشير اإلستقواء على الممتلكات إلى 
اإلبتزاز والتهديد والسرقة وتدمير ممتلكات 
الضحية ويمكن أن ينطوى على إكراه الضحية 

 :Meyer, 2015)على أعمال غير مرغوب فيها 

-Perez, 2014: 23، وأشارت دراسة بيريز )(7

( إلى أن اإلستقواء على الممتلكات يتعلق 25
بأخذ متعلقات الضحية وإتالفها وإنكار أخذها 
منهم، ويشمل اإلستقواء على الممتلكات 
)تمزيق المالبس، إتالف الكتب، تدمير 

 المقتنيات أو سرقتها(.
 :Cyber Bullying( اإلستقواء اإللكترونى 5

يتمثل اإلستقواء اإللكترونى فى 
إختراق الحسابات الشخصية عبر مواقع 
التواصل اإلجتماعى، ونشر األكاذيب عن 
اآلخرين، ونشر صور تشهيرية وتسجيالت 
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فيديو على الويب، وإنتحال شخصية الضحية، 
وإرسال النكات القاسية، وإستدراج الضحية من 
 أجل الدخول على روابط تحتوى على فيروسات
تعود بالضرر على أجهزة الحاسب الخاصة 
بهم، وإرسال رسائل تحمل التهديد عبر البريد 
اإللكترونى من مجهول إليقاع األذى 

 (Obrien& Moules, 2010: 10-11) بالضحية.
 
 

 :  Sexual Bullying( اإلستقواء الجنسى6
يعرف اإلستقواء الجنسى بأنه نوع من 

ًا وإجتماعيًا، أنواع اإليذاء يحدث جسديًا ولفظي
ويعبر عن الصراع بين الجنسين بحثًا عن 
الهوية الجنسية، ويشمل التلميحات برسائل غير 
مرغوب فيها، والمضايقة الجنسية بالكلمات، 
وسلوكيات اإلحتكاك بدنيًا مثل إجبار تلميذ ما 

 على اإلنخراط فى السلوكيات الجنسية

(Williams&Pearson, 2016: 17). 
 اإلستقواء:المشاركون في 

يعتبر سلوك اإلستقواء من أشكال 
العدوان األكثر ممارسة بين التالميذ، حيث 
يؤدى إلى حدوث العديد من المشكالت 
للمشاركين فى اإلستقواء والذين يمكن تصنيفهم 
إلى )المستقويين، الضحايا، المتفرجين، 
المستقويين/ الضحايا(، وفيما يلى التعرف على 

 كل نوع: مفهوم وخصائص وأنواع
 : Bullies المستقويين (1

يعتبر المستقوى محور حلقات دائرة 
اإلستقواء، فهو التلميذ الذى يمارس سلوك 
اإلستقواء على تلميذ آخر أضعف منه قوة 
جسدية، ويميل نحو العدوانية والسيطرة على 
اآلخرين، حيث يشعر بالرضا عن النفس 

 ,Dubin)بمجرد إيقاع األلم واألذى بالضحية. 

2007 :67) 
وتعتبر الرغبة فى القوة هى السبب 
الرئيسى فى عملية اإلستقواء، وهذه الرغبة 
تعززت من خالل األخطاء الشائعة حول 
اإلستقواء، وأدوار المؤسسات اإلعالمية، وأفالم 
العنف التى تصور قدرات البطل ومهاراته 

 (Hochman, 2013: 18-19)العالية. 
ويمتلك المستقوى خصائص عديدة 
تدفعه إلى اإلستقواء، فالمستقوى هو الشخص 
الذى يستخدم القوة مقترنة بالعدوان عند التفاعل 
مع األقران ويميل إلى الهيمنة والسيطرة على 
الضحية وعدم توازن القوة بينه وبين الضحية، 
ويتسم المستقوون بإنتشار السلوكيات الخاطئة 
بينهم مثل التدخين والغياب والتأخر الصباحى، 

ضافة إلى العصبية التى تدفعهم إلى إ
المشاحنات والمشاجرات مع بعض التالميذ. 

(Shetgiri et al., 2015: 7)  
ويؤثر اإلستقواء على المستقويين 
وعلى البيئة المدرسية ككل، فهو يهدد األمن 

 والقسوة، الخوف من مناخاً  المدرسى ويخلق
 وتتمثل نتائج اإلستقواء على المستقويين فى

شديد للمدرسة والواجبات المدرسية، كره )
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 والشعور بعدم األمن داخل المدرسة، وأكثر
 الرشد، فى لفظياً  أو بدنياً  ألسرهم إيذائاً 

التعرض لآلثار النفسية مثل" الضيق النفسى، 
وتعاطى المخدرات في المستقبل، واإلكتئاب، 
 والتفكير في اإلنتحار"، وإكتساب سلوكيات

 العصابات مثل "عضوية خطورة أكثر
 الممتلكات، وتخريب والسرقة، اإلجرامية،

 (Konishi et al., 2010: 19)واإلغتصاب. 

 : Victimsالضحايا (8

المحور الثانى فى  تعتبر الضحايا
، فهم التالميذ الذين يصيبهم دائرة اإلستقواء

يمارس الضرر بسبب أساليب اإلستقواء، و 
بشكل مستمر بسبب  عليهم سلوك اإلستقواء

ونقص المهارات  كافؤ فى القوة الجسديةعدم الت
 .(Dubin, 2007: 67) اإلجتماعية
وأشارت دراسة هالة إسماعيل  

( إلى أن التلميذ الضحية يفتقد 612: 8161)
الشعور باألمن النفسى مما يجعله يشعر 

دنى تقدير وت دة النفسيةبالخوف والقلق والوح
وإستهدافه من المستقويين، وإرتفاع الذات، 

 اإلساءة التى يتلقاها من زمالئه.معدل 
 يتصف التى الصفات بعض وهناك

 فى ضحية للسقوط أهلتهم والتى الضحايا بها
 وقصر الجسدى، الضعف منها اإلستقواء دائرة

 الشهرة باألقران، وإنخفاض بالمقارنة القامة
المظهر البدنى، والتالميذ ذو و  والشعبية

 المستوى اإلجتماعى واإلقتصادى المنخفض،

 والتالميذ المعاقين، واإلختالفات الثقافية.

(Rigby& Johnson, 2016: 62) 
وأشارت دراسة أسامة الصوفى& 

 ( أن686- 681: 8168فاطمة المالكى )
من الحساسية العالية والتدليل يعانون الضحايا 

وتدخل الوالدين  ،والحماية الزائدة من الوالدين
 يظهرون و  ،نهم أصغر سناً فى قراراتهم أل

لديهم و مستويات مرتفعة من القلق الدائم، 
مشكالت فى التكيف النفسى واإلجتماعى، 

 .عدم الثقة بالنفسو 
أشارت دراسة كوك وآخرون  كما 

(Cook et al., 2010: 75) الضحايا لديهم  أن
صعوبات فى حل المشكالت اإلجتماعية، 
والرفض من قبل أقرانهم، والرجوع إلى منازلهم 

وتلف أدواتهم، وإضطراب فى بالثياب ممزقة، 
 األكل والنوم.

ولإلستقواء آثارًا سلبية على الضحايا 
فهو يعمل على سلب إرادتهم وقمع حريتهم، 
والتدخل فى الخصوصية بإستعمال وسائل 
مختلفة، ويسبب مشاكل سلوكية وإجتماعية 
حادة، ويؤدى إلى التفكير فى اإلنتحار، 

ضوع لمن واإلكتئاب الذى يؤدى إلى اليأس والخ
هو أقوى منه، وطلب الحماية واألمن مقابل 

 &Tjavanga)الخضوع ألوامر المستقوى. 
Jotia,2012: 641) 

 Due etوأشارت دراسة ديو وآخرون 

al., 2005 :128) ) أن لإلستقواء نتائج سلبية
على التالميذ الضحايا فقد يعانوا من أعراض 
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جسدية مثل )الصداع، وآالم فى المعدة، وآالم 
ى الظهر( ويعانوا  أيضا من أعراض نفسية ف

مثل )سوء المزاج، والشعور بالتوتر، وصعوبات 
فى النوم، والتعب، والوحدة، والعجز(، كما 
توصلت نتائج الدراسة إلى إستخدام العالج 
بالفن للحد من القلق لدى الضحايا وأثبتت 
الدراسة أن العالج بالفن يقلل من مستوى 

 القلق. 
 ,Blockدراسة بلوك ) وأشارت نتائج

( إلى أن التالميذ الضحايا الذين 2 :2014
يتعرضون للتخويف لديهم خوف من المجىء 
إلى المدرسة ألنهم يشعرون بعدم األمان، 
وبالتالى غير قادرين على التركيز، ويعوق 
نجاحهم االكاديمى، باإلضافة إلى أنهم ليس 
لديهم مهارات إجتماعية للوقوف ضد هؤالء 

 ويين. المستق
 :  Bystandersلمتفرجون ( ا3

يمثل المتفرجون المحور الثالث فى 
جزء من المشكلة أو جزء  همدائرة اإلستقواء ف

المتفرجون هم التالميذ الذين يقفون ف ،من الحل
آخرين يتعرضون لإلستقواء  تالميذويشاهدون 

فمنهم من يقوم بتأييد  ،من قبل المستقويين
وبذلك يزيد من قوة  بالهتاف ومساندة المستقوى 

ومنهم من يقف بعيدًا على الحياد ال  ،المستقوى 
يدافع عن هذا وال يشترك مع ذلك خشية أن 
يكون هو الضحية القادمة، ويحاول تجنب 

المشاكل التى سوف تنهال عليه إذا ساعد 
 Kipper, 2013: 148)ة. )الضحي

وأشارت دراسة على الصبحين 
جين يخافون ( أن التالميذ المتفر 628: 8118)

من التعبير عن أنفسهم، ويخافون من معارضة 
إنعدام الحيلة، و  هذا السلوك الذى يشاهدونه،

 ضعف الثقة بالنفس،و فقدان إحترام الذات، و 
الخوف الشديد كما أن لديهم مستويات أقل من و 

العدوان بالمقارنة بالمستقويين و اإلكتئاب، 
 والضحايا.

فى حين أشار تراتش وآخرون 
(Trach et al., 2016: 63)  أن لإلستقواء آثارًا

كثرة مشاهدة سلبية على التالميذ المتفرجون، ف
عدم يؤدى إلى  أساليب اإلستقواء على الضحايا

مما  أمر طبيعى، هإعتبار و اإلحساس بالعنف 
يؤدى إلى تورط المتفرجين فى عملية 

تحول بعض المتفرجين إلى و  اإلستقواء،
ثر اإلستقواء على ، ويؤ مستقويين فى النهاية

إنخفاض التحصيل الدراسى للتالميذ 
 المتفرجون. 

 :Bullies /Victimsالمستقويين / الضحايا (3

يعرف المستقويين/ الضحايا بأنهم 
التالميذ الذين يقومون باإلستقواء على بعض 
التالميذ فى مواقف، ويقعون ضحايا للبعض 
اآلخر فى مواقف أخرى، وهم فئة قليلة 

التالميذ، ويمارسون اإلستقواء كرد  اإلنتشار بين
فعل بسبب الغضب واإلنتقام، وليس للحصول 
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على اإلهتمام والشعور بالقوة، وهؤالء التالميذ 
يتسمون بفرط الحركة، وعدم القدرة على التحكم 
وتشتت اإلنتباه، ويعانون من الوحدة، وإنخفاض 
التحصيل الدراسى، ويميلون إلى الكذب 

توى مرتفع من العدائية والجدال، ولديهم مس
التى تظهر فى تفاعالتهم مع اآلخرين. 

(Holt& Espelage, 2007: 799) 
وإتفقت دراسة راديف وآخرون 

(Radliff, et al., 2016: 1997)   أن التالميذ
أظهروا إرتفاعًا ملحوظًا  )المستقويين/ الضحايا(

فى السيطرة والقوة على التالميذ اآلخرين، كما 
بالقلق، واإلكتئاب، وأقل شعبية، أنهم يشعرون 

 وغير مستقريين إنفعاليًا.
 كما أشارت نتائج دراسة بستوس 

(Bustos, 2015: 26-27)   إلى أن أكثر أنواع
المستقويين عنفًا وعدوانية التالميذ 

إذ أنهم يميلون إلى  )الضحايا -المستقويين(
إستخدام األسلحة، واإلنضمام إلى العصابات 

ديد والدعم القليل الذى بسبب غضبهم الش
يتلقونه، كما أن تصرفات المستقويين نابعة من 

 شعورهم العميق بالنقص وعدم تقدير الذات.
 فروض البحث:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين   (6
متوسطات رتب درجات المجموعة 
التجريبية على مقياس اإلستقواء فى 
القياسين القبلى والبعدى لصالح القياس 

 البعدى.

وجد فروق ذات داللة إحصائية بين ت (8
متوسطات رتب درجات المجموعتين 
التجريبية والضابطة على مقياس 
اإلستقواء فى القياس البعدى لصالح 

 المجموعة التجريبية.
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  (3

متوسطات رتب درجات المجموعة 
التجريبية على مقياس اإلستقواء فى 

 تتبعى.القياسين البعدى وال
 الطريقة واإلجراءات: 

 عينةالأوالً: 

( تلميذًا 61قامت الباحثة بإختيار )
من مدرسة عثمان بن عفان اإلبتدائية بالدير 
بمحافظة الدقهلية، وهم التالميذ الذين حققوا 
درجات مرتفعة على مقياس سلوك اإلستقواء، 
ثم قامت الباحثة بتقسيم التالميذ إلى مجموعتين 

( تالميذ 8مجموعة تجريبية، و)( تالميذ ك8)
 كمجموعة ضابطة.

 ثانياً: أدوات البحث :

 مقياس سلوك اإلستقواء  )إعداد الباحثة( (6

البرنامج اإلرشادى لخفض سلوك اإلستقواء   (8
 )إعداد الباحثة(

 الخصائص السيكومترية للمقياس: 
قامت الباحثة بالتحقق من صدق وثبات 

الميذ المقاييس المستخدمة على عينة من الت
( تلميذ، وتتراوح 11بالمرحلة اإلبتدائية)ن= 

( بمدرسة عثمان بن 66-9أعمارهم ما بين )
 عفان بالدير.

األداة األولى: مقياس سلوك اإلستقواء)إعداد 
 الباحثة(.

 صدق المقياس: (أ
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ويتم حساب الصدق بعدة طرق من أهمها 
)صدق المحكمين، صدق المحك الخارجى( 

 كما يلى:
 :الظاهرى() صدق المحكميـن (2

قامت الباحثة بعرض المقياس فى 
محكم من ذوى  63صورته األولية على 

اإلختصاص فى علم النفس والصحة النفسية 
واإلرشاد النفسى، وذلك للحكم على المقياس 
من حيث األبعاد، ومدى إنتماء كل عبارة 
بالبعد الذى تنتمى إليه، ووضوح صياغته 

المقياس اللغوية، وتم عمل التعديالت وأصبح 
( مفردة 22فى صورته النهائية مكون من )

،  %81وكانت نسب االتفاق تزيد عن نسبة
وهذا يترتب عليه عدم حذف أى فقرات، كما 
قامت الباحثة بتعديل عدد من الفقرات التى 
إقترح المحكمين تعديلها من حيث الصياغة 

 وإختصار بعضها وتوضيح ما هو غامض.
  محك( :الصدق التالزمى ) صدق ال( 2

قامت الباحثة بحساب الصدق 
(، 11التالزمى للمقياس على عينة التقنين )ن=

وذلك من خالل حساب معامالت اإلرتباط بين 
الدرجة الكلية للمقياس الحالى والدرجة الكلية 
لمقياس درجة ممارسة اإلستقواء فى المدارس 

(، وقد 8165الحكومية إعداد رأفت الموسى )
( 16892بين المقياسين )بلغ معامل اإلرتباط 

، مما يدل 1616وهو دال إحصائيًا عند مستوى 
على أن المقياس يتمتع بدرجة عالية من 

 الصدق التالزمى. 
 ثبات المقياس: (ب

هناك طرق متعددة إليجاد ثبات 
المقياس منها )طريقة إعادة تطبيق اإلختبار، 
معامل ألفا كرونباخ( ويمكن توضيحهما كما 

 يلى:
 تطبيق اإلختبار: طريقة إعادة  (1

سلوك اإلستقواء قامت الباحثة بتطبيق مقياس 
( مرة ثانية 11نفسها )ن = على عينة التقنين

بعد مرور فترة زمنية قدرها أسبوعان من 
التطبيق األول، وتم حساب معامل اإلرتباط بين 
درجات األبعاد والمقياس فى التطبيقين من 

 (:6)الى رقمخالل الجدول الت
معامالت اإلرتباط بين :(1)جدول رقم   

والمقياس فى درجات أبعاد المقياس 
 .0.1.عند مستوى داللةالتطبيقين 

 معامل اإلرتباط أبعاد المقياس
 16829 البعد األول) اإلستقواء الجسدى(
 16881 البعد الثانى ) اإلستقواء اللفظى(

 16866 اإلستقواء اإلجتماعى(البعدالثالث)
 16966 الممتلكات(ءعلى البعدالرابع)اإلستقوا

 16892 اإللكترونى(البعدالخامس)اإلستقواء
 16888 البعد السادس ) اإلستقواء الجنسى(

 16911 الدركة الكلية للمقياس
إعداد الباحثة من نتائج التحليل  المصدر:

 اإلحصائى.
( 6يتضح من الجدول السابق رقم )

أن جميع قيم معامالت الثبات ألبعاد مقياس 
قواء بطريقة إعادة التطبيق مرتفعة وهى اإلست

، وهذا يعنى 1616دالة إحصائيًا عند مستوى 
تمتع المقياس بدرجة عالية من الثبات تكفى 

 للحكم على صالحية المقياس لتطبيقه.
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 معامل ألفا كرونباخ: (2

قامت الباحثة بتطبيق مقياس سلوك 
(، ثم 11اإلستقواء على عينة التقنين)ن=

الثبات ألبعاد مقياس حساب قيم معامالت 
سلوك اإلستقواء والدرجة الكلية للمقياس بطريقة 

ألفا كرونباخ بهدف معرفة مدى تجانس درجات 
 ( :8المقياس من خالل الجدول التالى رقم )

 
 
 

 معامالت الثبات ألبعاد مقياس سلوك اإلستقواء :(2جدول رقم )
 والدرجة الكلية للمقياس بطريقة ألفا كرونباخ

 معامل ألفا عدد الفقرات مقياس سلوك اإلستقواء أبعاد م
 16932 61 البعد االول )اإلستقواء الجسدى( 6
 16882 8 البعد الثانى )اإلستقواء اللفظى( 8
 16898 8 البعد الثالث )اإلستقواء اإلجتماعى( 3
 16891 8 البعد الرابع )اإلستقواء على الممتلكات( 2
 16816 5 البعد الخامس )اإلستقواء اإللكترونى( 5
 16916 8 البعد السادس )اإلستقواء الجنسى( 1
 16983 22 الدرجة الكلية 

 إعداد الباحثة من نتائج التحليل اإلحصائى. المصدر:
 

( أن 8يتضح من الجدول السابق رقم )
جميع قيم معامالت الثبات ألبعاد مقياس 

كرونباخ معامالت اإلستقواء بطريقة ألفا 
مرتفعة، مما يؤكد على التناسق الداخلى ألبعاد 
المقياس، كما بلغ معامل الثبات للمقياس 

( يقترب من الواحد الصحيح، وهذا 16983)
يعنى تمتع المقياس بدرجة عالية من الثبات 

 تكفى للحكم على صالحية المقياس لتطبيقه.
 :اإلتساق الداخلى   (ج

باط بين يتم فيه إيجاد قوة اإلرت
درجات أبعاد المقياس ودرجة اإلختبار الكلى. 
وقد تم التحقق من صدق اإلتساق الداخلى 

للمقياس وذلك بتطبيقه على عينة إستطالعية 
( تلميذًا من تالميذ المرحلة 11مكونة من )

اإلبتدائية بمدرسة كفر النجباء اإلبتدائية 
المشتركة ومدرسة عثمان بن عفان اإلبتدائية 

 بمحافظة الدقهلية.بالدير 
( 3ويوضح الجدول التالى رقم )

معامالت اإلرتباط بين درجات أبعاد المقياس 
الستة والدرجة الكلية للمقياس عند مستوى داللة 

1616. 
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 (3جدول رقم )
معامالت اإلرتباط بين درجات أبعاد المقياس 
الستة والدرجة الكلية للمقياس عند مستوى 

 .0.1.داللة

عامل م األبعاد
معامل  األبعاد اإلرتباط

 اإلرتباط
اإلستقواء 
 الجسدى

اإلستقواء  16986
 اللفظى

16986 

اإلستقواء 
 اإلجتماعى

اإلستقواء  16982
على 

 الممتلكات

16986 

اإلستقواء 
 اإللكترونى

اإلستقواء  16918
 الجنسى

16983 

إعداد الباحثة من نتائج التحليل  المصدر:
 اإلحصائى.

( 3السابق رقم ) يتضح من الجدول
أن معامالت اإلرتباط بين كل بعد من أبعاد 
مقياس سلوك اإلستقواء والدرجة الكلية لمقياس 
سلوك اإلستقواء دالة إحصائيًا عند مستوى 

، وهذا يؤكد أن المقياس على درجة 1616داللة 
 عالية من اإلتساق الداخلى.

األداة الثانية: البرنامج اإلرشادى )إعداد 
 الباحثة(

قامت الباحثة بإعداد برنامج إرشادى 
إنتقائى يعتمد على فنيات إرشادية متنوعة 

تهدف إلى خفض سلوك اإلستقواء بين التالميذ 
بحيث يصبح التلميذ عنصرًا فعااًل وهامًا فى 
البيئة المدرسية وبالتالى تحقق البيئة المدرسية 
أهدفها، ويشمل البرنامج على العديد من 

واإلرشادية والوقائية، تقوم الجوانب المعرفية 
فنياته على السيكودراما، ولعب األدوار، 
والحوار والمناقشة، والنمذجة، والعصف 
الذهنى، والتنفيس اإلنفعالى، وحل المشكالت، 
والضبط الذاتى، واإلسترخاء، واإلرشاد الدينى، 
التعزيز، واإلرشاد باللعب، والقصص، 

 واألنشطة.
 ادى:الحاجة إلى البرنامج اإلرش (1

تعود الحاجة إلى تصميم برنامج 
اإلرشادى لخفض سلوك اإلستقواء لما 

 يلى: 

  إنتشار مظاهر سلوك اإلستقواء لدى
 تالميذ المرحلة اإلبتدائية.

  إهتمت الدراسات األجنبية بإعداد البرامج
اإلرشادية المختلفة لخفض سلوك 
 اإلستقواء لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية.

  فى  –اسات العربية عدم إهتمام الدر
بمواجهة سلوك  -حدود علم الباحثة

اإلستقواء فى المرحلة اإلبتدائية، بالرغم 
من أن مواجهة المشكلة فى الطفولة 

 يكون أكثر تأثيرًا على سلوك التالميذ.

  ضرورة تعديل سلوك التالميذ
المستقويين لما له من تأثير ضار ليس 
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على األطفال فحسب، ولكن على 
 ضًا.المجتمع أي

 أهداف البرنامج اإلرشادى:  (2

يهدف البرنامج اإلرشادى إلى خفض سلوك 
 اإلستقواء لدى التالميذ من خالل ما يلى:

  تبصير التالميذ بمفهوم اإلستقواء
 وأشكاله المختلفة.

  زيادة وعى التلميذ المستقوى بسلوكه
وتقويمه له حتى يستطيع مراجعة نفسه 

 وتصحيح سلوكه.

 وعة من المهارات إكساب التالميذ مجم
اإلجتماعية لخفض جميع أشكال 

 اإلستقواء.

  إكساب التالميذ مهارات إحترام مشاعر
اآلخرين، والحفاظ على الصداقات، 

 والتعاون.

  تحسين العالقة بين التلميذ وزمالئه
 وإدارة المدرسة واألسرة والمجتمع.

  تبصير المعلمين والمعلمات وأولياء
شكاله األمور بمفهوم اإلستقواء وأ

 المختلفة.

  إكساب المعلملين والمعلمات وأولياء
االمور باألساليب الوقائية المالئمة 

 لخفض اإلستقواء.

  تهيئة البيئة التربوية والتعليمية واألسرية
المناسبة للتالميذ بما يحقق لهم حياة 
مطمئنة وآمنة "بيئة مدرسية خالية من 

 اإلستقواء".

 رشاد تزويد اإلخصائين فى التوجيه واإل
النفسى بأساليب التدخل المبكر والعالج 

 فى التعامل مع حاالت اإلستقواء.
 ( أساليب  وفنيات البرنامج اإلرشادى:3

وتتنوع فنيات البرنامج اإلرشادى 
 المستخدمة ومن بينها ما يلى:

 لعب األدوار (2 السيكودراما (1
 النمذجة (4 اإلسترخاء (3
 اتىالضبط الذ (6 التعزيز الموجب (5
المحاضرات  (7

والمناقشات 
 الجماعية

العصف الذهنى  ( 8
  

التنفيس  (.1 الواجبات المنزلية (9
 اإلنفعالى

 اإلرشاد باللعب (12 اإلرشاد الدينى (11
 ألية تنفيذ البرنامج اإلرشادى: (4

يتم تطبيق البرنامج فى شهرين تقريبًا، 
( جلسات أسبوعيًا، مدة كل جلسة 2-3بواقع )

( دقيقة حسب هدف 25-31ن )تتراوح م
ومحتوى كل جلسة، ويوضح الجدول التالى رقم 

 ( محتوى جلسات البرنامج:2)
 (  4جدول رقم )

 محتوى جلسات البرنامج 

 عنوان الجلسة الجلسة عنوان الجلسة الجلسة



 222 

 

 أشكال اإلستقواء الثانية التعارف والتهئية للبرنامج األولى 

 موقف الدين من اإلستقواء الرابعة لمدرسيةالتعامل مع المواقف ا الثالثة

 التعبير بإستخدام التلوين السادسة دعوة للتسامح الخامسة

 إدارة العواطف الثامنة مثلث الدراما السابعة

 كن إيجابياً  العاشرة ضغوط األقران التاسعة
 إدارة الغضب الثانية عشر التعاون  الحاديةعشر

 فيلم تلفزيونى رالرابعة عش الصداقة الثالثة عشر

 التواصل مع اآلخرين السادسة عشر مناقشة الفيلم التلفزيونى الخامسة عشر

 اإللتزام واإلنضباط الثامنة عشر التعبير بإستخدام الرسم السابعة عشر

 تبادل األدوار العشرون  اإلسترخاء التاسعة عشر

 يةألعاب ترفيه الثانية والعشرون  ألعاب ترفيهية الواحد والعشرون 
 تقويم وإنهاء البرنامج الرابعة والعشرون  ألفاظى عنوان أخالقى الثالثة والعشرين

 إعداد الباحثة المصدر:

 

 

 نتائج الدراسة وتفسيرها

: للتحقق من الفرض أواًل: نتائج الفرض األول
األول والذى ينص على أنه "توجد فروق ذات 
داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات 

لتجريبية على مقياس اإلستقواء فى المجموعة ا
القياسين القبلى والبعدى لصالح القياس 

 البعدى".
 

وللتحقق من صحة هذا الفرض، تم 
" للكشف zإستخدام إختبار "ويلكوكسون" وقيمة "

عن الفروق بين القياسين القبلى والبعدى 
( 5للمجموعة التجريبية ، والجدول التالى رقم )

رتب درجات  يوضح الفروق بين متوسطات
المجموعة التجريية فى القياسين القبلى والبعدى 

 على مقياس اإلستقواء باألبعاد والدرجة الكلية.

الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريية فى القياسين   (Z)قيمة:(5جدول رقم )
 الدرجة الكلية( –القبلى والبعدى على مقياس اإلستقواء )األبعاد 

ه فروق إتجا األبعاد
مجموع  العدد الرتب

 الرتب
متوسط 
 Zقيمة  الرتب

مستوى 
 الداللة

 1615 86351- 265 31 8 سلبى اإلستقواء الجسدى
     __ إيجابى
     __ محايد

 1615 86558- 265 31 8 سلبى اإلستقواء اللفظى
     __ إيجابى
     __ محايد
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ه فروق إتجا األبعاد
مجموع  العدد الرتب

 الرتب
متوسط 
 Zقيمة  الرتب

مستوى 
 الداللة

 1615 86531- 265 31 8 سلبى اإلستقواء اإلجتماعى
     __ إيجابى
     __ محايد

اإلستقواء على 
 الممتلكات

 1615 86515- 265 31 8 سلبى
     __ إيجابى
     __ محايد

 1615 86558- 265 31 8 سلبى اإلستقواء اإللكترونى 
     __ إيجابى
     __ محايد

 1615 86311- 2 88 8 سلبى اإلستقواء الجنسى
     __ إيجابى
     6 محايد

 1615 86582- 265 31 8 سلبى الدرجة الكلية
     __ إيجابى
     __ محايد

 إعداد الباحثة من نتائج التحليل اإلحصائى المصدر:
 

( وجود 5يتضح من الجدول السابق )
فروق دالة إحصائية بين متوسطى درجات 
المجموعة التجريبية فى القياسين القبلى 

الفرق دال عند مستوى  والبعدى حيث كان
( على مقياس اإلستقواء وأبعاده لصالح 1615)

 القياس البعدى وبذلك تم قبول الفرض.  
نستنج من ذلك فعالية البرنامج 
اإلرشادى فى خفض سلوك اإلستقواء بأبعاده 
المختلفة لدى أفراد المجموعة التجريبية لصالح 
القياس البعدى، فبالنظر إلى متوسطى درجات 

وعة التجريبية فى القياسين القبلى المجم
والبعدى على أبعاد مقياس سلوك اإلستقواء 
)اإلستقواء الجسدى، اإلستقواء اللفظى، 

اإلستقواء اإلجتماعى، اإلستقواء على 
الممتلكات، اإلستقواء اإللكترونى، اإلستقواء 
الجنسى(، والدرجة الكلية للمقياس نجد أن 

ية فى متوسطات درجات المجموعة التجريب
القياس البعدى أقل من القياس القبلى، وهذا 
يعنى إنخفاض درجة مقياس سلوك اإلستقواء 
لدى أفراد المجموعة التجريبية بعد تعرضهم 

 للبرنامج اإلرشادى.
 &Farringtonودراسة فارينجتون)

Ttofi, 2009 التى أشارت فعالية برنامج )
لخفض اإلستقواء قائم على المناقشة والنمذجة 

تخدام الفيديو والرسومات وتعزيز الوعى باس
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، وتوصلت النتائج فعالية بسلوك اإلستقواء
 البرنامج فى خفض اإلستقواء.

 Farmer et alودراسة فارمر وآخرون )

( التى هدفت التعرف على  تقييم 19 :2012 ,
أثر برنامج للحد من سلوكيات اإلستقواء قائم 

فية على إستخدام الخرائط اإلجتماعية والمعر 
لتقييم تصورات التالميذ حول سلوك اإلستقواء، 
حيث توصلت نتائج الدراسة إلى فعالية 
البرنامج فى خفض اإلستقواء وخلق بيئة 
مدرسية وأسرية آمنة من خالل إثارة الوعى 
لألسرة والمعلمين والضحايا والمستقويين من 

 التالميذ والبيئة اإلجتماعية.
( التى Miner, 2016: 11ودراسة)

أشارت فعالية برنامج أولويس للوقاية من 
من خالل تعليم التالميذ اإلستقواء لدى التالميذ 

اإلحساس بالمشاعر، وخلق عالقات تعاون بين 
زمالئهم، واإلحترام المتبادل فيما بينهم، وزيادة 
اإلطمئنان والشعور بالحماية والسالمة بين 

وتوصلت النتائج فعالية البرنامج فى التالميذ، 
 فض اإلستقواء.خ

ويتضح للباحثة من نتائج الفرض 
األول فعالية البرنامج حيث يتضمن فنيات 
وأنشطة متنوعة ساهمت بقدر كبير فى خفض 
سلوك اإلستقواء وإكساب تالميذ المجموعة 
التجريبية السلوكيات اإليجابية والمهارات 

 اإلجتماعية المختلفة من خالل ما يلى: 

سيكودراما وسيلة حيث تعد ال السيكودراما: (6
للتعبير عن األفكار والمشاعر، وحرية 
الرأى والتحدث دون خوف، فمن خالل 
السيكودراما يستطيع التلميذ أن يعبر عن 
المشاعر الداخلية المكبوتة من قلق وخوف 
وسعادة وحزن وإنفعال من خالل التنفيس 
اإلنفعالى لما بداخله،  فحماس التالميذ لم 

ألدوار بل إمتد إلى يتوقف عند اإلستماع ل
التسابق فى أخذ األدوار الموجودة عند 
طلب الباحثة منهم توزيع األدوار إلعادة 
تمثيلها، وتقمص كل تلميذ للشخصية التى 
تتصل بمشكلته، من خالل الكشف عن 
حاجاته ودوافعه وصراعاته الداخلية، حيث 
أظهروا إندماجًا واضحًا وتقليد أصوات 

تعبيرات الوجه  الشخصية  باإلضافة إلى
التى كانت تتسم على وجوههم  والتعبيرات 

 الحركية عن الشخصيات.

إستطاعت الباحثة من خالل سرد  القصة: (8
القصص إلتزام التالميذ بالهدوء وتزويدهم 
بمعلومات هامة بطريقة مشوقة وجذابة 
ومفيدة لهم من خالل مواقف تعليمية 
يكتسب التالميذ من خاللها الكثير من 

يات اإليجابية كاألمانة والتعاون السلوك
والصدق والحفاظ على حقوق الغير، 
وإكساب التالميذ قيم إنسانية وإجتماعية 
أثناء تواصلهم مع اآلخرين، وأظهر 
التالميذ اإلهتمام بأحداث وتفاصيل 
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القصة، وكانوا يتسابقون للمشاركة فى 
إعادة تلخيص أحداث القصة وسردها 

ا إكتسبوه بأسلوب بسيط والتحدث عن م
من القصة من معانى وإرشادات 

 وسلوكيات إيجابية. 

إستمتع التالميذ  األلعاب المختلفة: (3
بمشاركة زمالئهم فى اللعب والتعاون معهم 
وإظهار الشعور  بالفرح والسعادة  والمتعة 
والعيش فى أجواء مليئة بالحب والمرح مع 
زمالئهم، وهذه األلعاب كانت موجهة 

اضح تساعد التالميذ وذات معنى وهدف و 
على التنفيس اإلنفعالى عن مشاعرهم 
المكبوتة، والتخلص من القلق والضغط 
النفسى، وإشباع حاجات التالميذ،  
وإكساب التالميذ مهارات اإللتزام بالقواعد 
وقوانين اللعبة وتقبل الهزيمة بدون عصبية 

 وتعلم الصبر.

أبدى التالميذ  أسلوب المناقشة والحوار: (2
كة بفاعلية فى جو يبعث النشاط المشار 

والتعاون والتنافس البناء بين التالميذ، 
وينمى لدى التالميذ إحترام رأى اآلخرين ، 

 واإللتزام بالتعليمات. 

يعد الرسم وسيلة  استخدام الرسم والتلوين: (5
إلكتشاف الطفل لعالمه الخاص  فعندما 
يرسم التلميذ فإنه يفكر ويتأمل ويعبر، 

ذ بعدًا جماليًا تمكنهم من ويكسب التالمي
التفاعل بشكل إيجابى مع زمالئهم، 

وتكسبهم حرية التعبير عن شخصياتهم، 
وتنمية روح التعاون بينهم من خالل 
المشاركة فى تلوين رسمة، وقد أبدى 
التالميذ السعادة والفرح واإلستمتاع بالرسم 

 والتلوين. 

قدمت الباحثة التعزيز اإليجابى  التعزيز: (1
يذ لتشجيعهم على التعاون والمشاركة للتالم

بفاعلية واإلنضباط وتشجيع الطفل على 
إستخراج ما بداخله من سلوكيات إيجابية 
وتعزيزهم من خالل تقديم الهدايا، 
وإستخدمت التعزيز السلبى بإستبعاد التلميذ 
الذى يصدر منه سلوك غير الئق أو لم 
يلتزم بقواعد اإلنضباط والسلوك أثناء 

 .الجلسات

أظهر التالميذ تفاعاًل عند  اإلرشاد الدينى: (8
اإلستماع لآليات القرآنية واألحاديث النبوية 
الشريفة التى تدعوا إلى التسامح والعفو 
بين اآلخرين، وتدعوا إلى البعد عن 
اإلستقواء وأذى اآلخرين، وإكساب التالميذ 
وعيًا دينيًا لخفض اإلستقواء، وضرورة 

وقيمًا دينية،  تعليمهم مبادىء األخالق
ومساعدتهم على فهم أنفسهم وفهم اآلخرين 
كى يكونوا صالحين فى المجتمع، كما 
أظهر التالميذ اإلصغاء الجيد عند سماع 
القصص الدينية التى تبين أخالق الرسول 
والصحابة فى التسامح والعفو وضرورة 

 اإلقتداء بهم والتحلى بأخالقه.
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ى ينص على والذ ثانيًا: نتائج الفرض الثانى:
أنه: "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
متوسطات رتب درجات المجموعتين التجريبية 
والضابطة على مقياس اإلستقواء فى القياس 

 البعدى لصالح المجموعة التجريبية".
وللتحقق من صحة هذا الفرض 
إستخدمت الباحثة إختبار "مان ويتنى" 
 للمجموعات الصغيرة المستقلة، للكشف عن

مدى داللة الفروق بين المجموعتين، والجدول 
( يوضح داللة الفروق بين 1التالى رقم )

متوسطات رتب درجات المجموعتين التجريبية 
والضابطة فى القياس البعدى على مقياس 

 اإلستقواء بأبعاده والدرجة الكلية. 

 
 
 
 
 

لتجريبية والضابطة فى داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعتين ا: (6جدول رقم )
 الدرجة الكلية( –القياس البعدى على مقياس اإلستقواء )األبعاد 

نوع  األبعاد الفرعية
 المجموعة 

متوسط  المتوسط العدد
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
U 

مستوى 
 الداللة

 1616 8 38 2685 886185 8 التجريبية اإلستقواء الجسدى
 98 68685 316851 8 الضابطة

 1616 265 21651 5611 696851 8 التجريبية ستقواء اللفظىاإل
 95651 66692 826851 8 الضابطة

 1616 165 28651 5636 816885 8 التجريبية اإلستقواء اإلجتماعى
 93651 66619 816851 8 الضابطة

اإلستقواء على 
 الممتلكات

 1616 865 38651 2686 68 8 التجريبية
 98651 68669 886385 8 الضابطة

 1616 365 39651 2692 9685 8 التجريبية اإلستقواء اإللكترونى 
 91651 68611 6665 8 الضابطة

 1616 9 25 5613 616385 8 التجريبية اإلستقواء الجنسى
 96 66638 636385 8 الضابطة

 1616 3 39 2688 6156885 8 التجريبية الدرجة الكلية
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نوع  األبعاد الفرعية
 المجموعة 

متوسط  المتوسط العدد
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة 
U 

مستوى 
 الداللة

 98 68663 635 8 الضابطة
 إعداد الباحثة من نتائج التحليل اإلحصائى. المصدر:

( 1يتضح من نتائج الجدول السابق )
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى 
رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية 
والضابطة على مقياس اإلستقواء وأبعاده 
الفرعية )اإلستقواء الجسدى، اإلستقواء اللفظى، 

اء اإلجتماعى، اإلستقواء على اإلستقو 
الممتلكات، اإلستقواء اإللكترونى، اإلستقواء 

( لصالح أفراد 1616الجنسى(، عند مستوى )
 المجموعة التجريبية.

وهو ما يشير إلى تحقق الفرض 
الثانى للدراسة، وتفسر الباحثة نتائج الفرض 
الثانى إلى تعرض أفراد المجموعة التجريبية 

إلرشادى وأن هذه الفنيات ألنشطة البرنامج ا
المتنوعة لها تأثير إيجابى على التالميذ 
وساهمت بقدر كبير فى مساعدة التالميذ فى 
تعديل سلوكهم ألن سلوك اإلستقواء سلوك 
مكتسب قابل للتعديل، كما أتيح البرنامج لهم 
فرصة للتنفيس اإلنفعالى عن الطاقات 

م المكبوتة، وإتاحة الفرصة لهم لمالحظة سلوكه
وسلوك اآلخرين والسيطرة على غضبهم 
وإنفعاالتهم، ومواجهة المشكالت التى تواجههم 

وإيجاد طرق لحلها، فى حين لم يتيح ألفراد 
المجموعة الضابطة لهم الفرصة فى المشاركة 
فى البرنامج اإلرشادى ولم يجدوا من يوجههم 
ويعدل من سلوكهم لذلك إتضح وجود فروق 

ة والضابطة، وهذا ما بين المجموعة التجريبي
يؤكد فعالية البرنامج اإلرشادى وبذلك يتحقق 

 الفرض الثانى.
والذى ينص على  نتائج الفرض الثالث: ثالثًا:

أنه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية 
على مقياس اإلستقواء فى القياسين البعدى 

 والتتبعى".

صحة هذا الفرض، تم وللتحقق من 
" للكشف zإستخدام إختبار "ويلكوكسون" وقيمة "

عن الفروق بين القياسين البعدى والتتبعى 
( 8للمجموعة التجريبية ، والجدول التالى رقم )

يوضح الفروق بين متوسطات رتب درجات 
المجموعة التجريية فى القياسين البعدى 

 والتتبعى على مقياس اإلستقواء. 

الفروق بين متوسطات رتب درجات المجموعة التجريية فى   (Z)يوضح قيمة:(7)جدول رقم 
 الدرجة الكلية( –القياسين البعدى والتتبعى على مقياس اإلستقواء )األبعاد 

إتجاه فروق  األبعاد
مجموع  العدد الرتب

 الرتب
متوسط 
 Zقيمة  الرتب

مستوى 
 الداللة

 دالةغير  16356- 3 68 2 سلبى اإلستقواء الجسدى
 5 61 3 إيجابى
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إتجاه فروق  األبعاد
مجموع  العدد الرتب

 الرتب
متوسط 
 Zقيمة  الرتب

مستوى 
 الداللة

   6 محايد
 غير دالة 16685- 3685 65 2 سلبى اإلستقواء اللفظى

 2633 63 3 إيجابى
   6 محايد

 غير دالة 16323- 1 68 8 سلبى اإلستقواء اإلجتماعى
 3681 61 5 إيجابى
   6 محايد

 ير دالةغ 16812- 2668 68651 3 سلبى اإلستقواء على الممتلكات
 3688 65651 2 إيجابى
   6 محايد

 غير دالة 16388- 2 68 3 سلبى اإلستقواء اإللكترونى 
 2 61 2 إيجابى
   6 محايد

 غير دالة 16863- 3683 66651 3 سلبى اإلستقواء الجنسى
 3668 9651 3 إيجابى
   8 محايد

 دالةغير  16356- 2 68 3 سلبى الدرجة الكلية
 2 61 2 إيجابى
   6 محايد

إعداد الباحثة من نتائج التحليل اإلحصائى المصدر:
 

( أن 8يتضح من الجدول السابق )
للفرزق بين متوسطات رتب درجات  (z)قيمة 

المجموعة التجريبية فى القياسين البعدى 
والتتبعى لم تصل إلى مستوى الداللة 

قواء اإلحصائية على مقياس سلوك اإلست
بأبعاده، وهذه النتيجة فى مجملها تحقق صحة 

 الفرض السابع.
وتشير تلك النتائج إلى أن درجة 
إستفادة تالميذ المجموعة التجريبية نتيجة 
تطبيق البرنامج اإلرشادى فى خفض سلوك 

اإلستقواء وأبعاده حتى بعد إنتهاء البرنامج بفترة 
 زمنية )شهر( والنتيجة السابقة تشير إلى تحقق

الفرض الثالث من فروض الدراسة، وهذا يعنى 
 قبول الفرض علميًا.

وٌترجع الباحثة تلك النتيجة إلى ثبات 
فعالية البرنامج اإلرشادى فى خفض سلوك 
اإلستقواء فى القياس التتبعى وإحداث تغير 
إيجابى فى سلوك التالميذ المجموعة التجريبية 
لتؤكد ذلك نجاح البرنامج اإلرشادى فى خفض 

 سلوك اإلستقواء.
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كما أن لمشاركة أولياء األمور فى 
جلسات البرنامج دور هام فى دعم السلوك 
اإليجابى لدى التالميذ من خالل إرشاد أبنائهم 
وتوجيههم للسلوك المرغوب فيه مما يعمل 
على نجاح البرنامج اإلرشادى وتحقيق أهدافه، 
فإرشاد التلميذ دون تدخل األسرة وإشراكهم فى 

ات يصبح كل ما نفعله ال فائدة له وذلك الجلس
ألن الطفل مرجعه إلى األسرة فتدفعه وتشجعه 
على سلوكه باإلستقواء على اآلخرين، وبذلك 
فإتحاد أولياء األمور مع الباحثة يعمل على 
نجاح البرنامج وبالتالى فعالية البرنامج فى 
خفض سلوك اإلستقواء، كما أن للمعلمين 

فى إشراكهم فى البرنامج والمعلمات دور كبير 
وإرشادهم إلى تقبل الطفل ومساعدته على حل 
مشكالته وعدم التفرقة بين التالميذ كان ذلك 
له دور فعال فى خفض سلوك اإلستقواء 

 وبالتالى تحقيق هدف البرنامج وفعاليته.
 توصيات البحث 

فى ضوء إجراءات البحث، واإلطار 
إليه  النظرى والدراسات السابقة، وما توصلت

الباحثة من نتائج،  قدمت الباحثة عدة 
 توصيات كما يلى:

تعزيز القيم والمعايير األخالقية التى   (6
تدعم إقامة عالقات إيجابية قائمة على 

 اإلحترام والمساواة بين األطفال.

تخفيض معدالت العنف الجسدى   (8
 الممارس ضد األبناء من والديهم.

ضرورة وعى اآلباء بسلوك اإلستقواء   (3
ونتائجه الخطيرة على أبنائهم وتعليمهم 
السلوكيات اإليجابية والمقبولة 

 إجتماعيًا.

زيادة إشراف المعلمين على التالميذ   (2
ومراقبتهم فى الفسحة وأوقات 

 ممارسة األنشطة.

إعداد برامج إرشادية لتوعية   (5
التالميذ المستقويين بخطورة 

 اإلستقواء وأضراره المستقبلية.

شادية لتدريب إعداد برامج إر   (1
التالميذ على مهارة إدارة الغضب 

 والتعاطف مع زمالئهم. 

تفعيل برامج اإلذاعة المدرسية من   (8
خالل التعريف باإلستقواء وأضراره 

 ونتائجه.

تفعيل المسرح المدرسى من خالل   (8
تمثيل أدوار مختلفة يمارسها التالميذ 
عن المستقويين والضحايا من خالل 

للتوعية حوارات بناءة هادفة 
بمخاطر اإلستقواء وأضراره مستقبال، 

 وإيجاد الحلول للحد منه. 

 بحوث مقترحة:

فى ضوء اإلطار النظرى والنتائج 
التى توصلت إليها الباحثة، والتوصيات التى 

 قدمتها، تقترح الباحثة عددًا من البحوث منها:
فعالية برنامج إرشادى فى خفض  (6

سلوك اإلستقواء وأثره فى تنمية 
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عية اإلنجاز لدى تالميذ المرحلة داف
 اإلبتدائية.

فعالية برنامج تدريبى فى خفض  (8
سلوك اإلستقواء لتنمية بعض 
المهارات اإلجتماعية لدى التالميذ 
المستقويين وأثره فى زيادة توافقهم 

 النفسى واإلجتماعى.

أشكال اإلستقواء وعالقته بأساليب  (3
المعاملة الوالدية لدى تالميذ المرحلة 

 تدائية.اإلب

أثر اإلستقواء المدرسى على  (2
التحصيل الدراسى لدى تالميذ 

 المرحلة اإلبتدائية.

 عجالمرا

أسامة الصوفى، فاطمة المالكى  .6
(. التنمر عند األطفال 8168)

وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية. 
مجلة البحوث التربوية جامعة بغداد، 

 .688-621(، 35، )والنفسية
القضاة  دالصبحين ، محمعلى  .8

سلوك التنمر عند األطفال (. 8163)
 -أساليبه –)مفهومه  والمراهقين
الرياض: جامعة نايف  عالجه(،

 العربية للعلوم األمنية.
(. 8162فاطمة الزهراء شطيبى ) .3

واقع التنمر فى المدرسة الجزائرية 
مرحلة التعليم المتوسط: دراسة 
ميدانية. الجزائر، مركز البصيرة 

ارات والخدمات للبحوث واإلستش
(، 66،  )دراسات نفسيةالتعليمية، 

86- 612. 
فاعلية (. 8162سعود العطوى) .2

برنامج إرشادى معرفى سلوكى فى 
خفض سلوك اإلستقواء وتنمية 
مهارات اإلتصال لدى الطلبة 
المستقويين بمدينة تبوك فى المملكة 

، رسالة دكتوراه، العربية السعودية
عة كلية الدراسات العليا، الجام

 األردنية.
بعض (. 8161)إسماعيل هالة  .5

المتغيرات النفسية لدى ضحايا التنمر 
 .المدرسى فى المرحلة اإلبتدائية

، دراسات تربوية وإجتماعيةمصر، 
61 (8 ،)638-681. 

درجة (. 8165رأفت الموسى )  .1
ممارسة اإلستقواء فى المدارس 
الحكومية التابعة لمحافظة جرش 

، فى مواجهتهودور اإلدارة المدرسية 
رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة 
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