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عالقة التينز عرب مواقع التواصل االجتناعي  بدافعية االجناس 
 لدى املزاٍكني

 عبدىالتوابارـاللهىمخـتىةمنـأى/ى ىىىىىىدــــــالدوىزتــــــدىعـــــمحمأى/ى دوحـــــــممىتـــــةىرأفـــــفكروأى/ىى ىىىىىىامــــتمىانـــــــدهىحدـــــعبأى/ى دـــــدوىمــرىعبدىالمنعـــــطاهأى/ىى ىىىىىىىىدـــــالدودىـــــــمحمىةـــــــأوأى/ى
ىأى/ىهدورىإبراهومىأحمدى

 الدكتىراه بقسم تكنىلىجيا التعليممتهيدي طالب 
 بكلية الرتبية النىعية جامعة عني مشس 

 إشزاف 

ىـودىعبدىالحمودىأ.م.دىهــووــداىدع
 أستاذ تكنىلىجيا التعليم والرتبية اخلاصة املساعد 

 بكلية الرتبية النىعية جامعة عيين مشس

 املستخلص: 
 مْلقدددل لثتْلفدددم ل٢ تنددد  ٕ  إىل لثتعدددض   أدددٙ لتددد ص لثتيندددض  ددد     ٍدددشل لث  ددد    ٍدددز 

تأنٔددش ّتأنٔددشٗ مددً ت٣مٔددش لاض أدد٘      250، ّتكْىددع  ٔيدد٘ لث  دد  مددً    ثأت٣مٔددش لاددضلٍ    

ل٨ زلرٓددد٘ ّلثو ىْٓددد٘    قاددد٘ لث ددد ٍضٗ ّلاغدددرأ    لثاقدددم لثزصلعدددٕ لثوددد ىٕ ثأعددد و        

( مدً   100(  ّ    17-12مدً لثدشرْص تضلّل دع ل ند صٍه مد          150و ميَه  2019/  2018لثزصلعٕ 

، م ٔد ؼ رلقعٔد٘ ل٨صتد ط   (  ، ّمتوأع لرلتٕ لث  د      17-12ل٢ى ث تضلّ ع ل ن صٍه م     

ّم ٔ ؼ لثتيندض لازصعدٕ ، ّتْفدأع ىتد ٜب لث  د  إثدٕ لٌ لثتيندض ٓد١تض  أدٕ رلقعٔد٘ لصتد ط            

 لثت٣مٔش لاضلٍ   مً خ٣ل ّع ٜم لثتْلفم ل٢ تن  ٕ .

 ٘ لثت٣مٔددش   -رلقعٔدد٘ ل٢صتدد ط.      -لثتْلفددم ل٢ تندد  ٕ .     -لثتينددض.  -: لثكأندد ا لاات  ٔدد

 لاضلٍ  .

Bullying through the social media and its relationship to the 
motivation of achievement for adolescent students ". 

Abstract:  
The goal of this study was to identify the effects of bullying 

through the social media sites of the adolescent pupils. The sample 
consisted of 250 students from the preparatory and secondary 
schools in Cairo Governorate and those enrolled in the second 
semester of the academic year 2018/2019, 150 of whom were males 
aged 12- 17) and (100) of the females ranged between (12-17), and 
the research tools were in the measure of achievement motivation, 
and the scale of bullying school, and the results of the research that 
bullying affects the motivation of achievement of adolescent pupils 
through social media 
.Keywords:Bullying . Social Media .Motivation of achievement.
Adolescent students. 



 م2019..  أكتوبر                  السادس عشر          العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
374 

 املكدمة:      

عز لثعيف ّلثتينض    لثت٣مٔش مً لثادْلٍض لرتريد ٗ ، ّلثدا   تدع تؾدكم      ٫ٓ

  د  ، ّسثد   ّثٔػ لثت٣مٔدش ق  خريًضل ر ً ل  ّت١تض   ثغأب  أٙ لجملتنل ركم

ثتأعدز لّ  ر   زٗ مغنٔ ا تينضّثأ     ث٘  زو  ٣ َ    ثريضق لثق ٔ ٘ ،

ٞ   ّٓعيٙ رم سث  ،  لث أرير٘ل٢عت ْلٛ لّ  جتد ِ   لّ مؾد    مم صع٘ عدأْ  عدٔ

لّ زتنْ دد٘ مددً ل٤ؽددد ل  َددز  لٓددشلَٜه عددْلٛ لر ىددع ٍددشِ    ّل ددز ؽدددك

صٗ  ددً ل تددزلٛلا   دد  ْقَدد ، ل٨عدد ٛٗ  دد ثأا  لّ   ثاعددم لّ  ددً اضٓدد  لان صعدد ا 

ىدُ  ل زىٔ٘ ّىاغٔ٘ تتغه   ثعزّلىٔ٘ ّت ل  ؾكم متكضص  أٙ ا ثب ٓ دزّ  أٔدُ   

      ُ ميد صؼ لثتيندض   ، ّمعٔف ٢ّ ٓغترئل لثزق ع  دً ىاغدُ مدز مدً ٓعتدزٖ  أٔد

 ْلعري٘ ا ثب ّل ز لّ زتنْ ٘ مً لثت٣مٔدش جتد ِ ا ثدب ّل دز لّ زتنْ د٘      

ٖ ٓتكدضص  ؾدكم مدظمً ّ د٣     لخريدض لىدْلع لثتيندض ٍدْ لثتيندض لثدش      ، ّ مً لثت٣مٔدش 

ًٓ  ثأنرتنل،، ّىَ ٓ٘ ٖ  ٓعز لثتينض لاظمً عأًْر  مع ر إىل  ْلقدب عدأ ٔ٘    ّٓد١ر

 عْلٛ  أٙ لازٚ لث ق  لّ لثريْٓم ثكم مً لثن  ٓ  ّلاتينضًٓ.  

عأْ  لثتيندض ٓأخدش  دزٗ لؽدك ل، عدْلٛ ر ىدع  أئد٘ ّم  ؽدضٗ لّ متدأد٘          

 ٘ حتريده رددم لؽدك ل لثتيندض مؾد  ض لثرياددم مد ٔ٘ لثتيندض ّمددً        ٔد    ّعدضٓ

لثضرم ّلثزقل لثعئف ّلثنضب ّلثأكده ّ دشب لثؾدعض     –لؽك ل لثتينض لث زىٕ 

ل٢ تدددزلٛلا لثأاأددد٘  مودددملثتيندددض لثأاادددٕ ، ّّلثأندددػ  ريضٓ ددد٘ ةددد  ٢ٜ ددد٘  

ّىؾدضٍ    لثؾد ٜع ا ّلان ٓ  ا لاتكضصٗ ّلثتْ ٔخ ّلثتَزٓز ّلثغددضٓ٘ ّإاد٣ق   

٘    ً لثن لثتيندض ل٢ تند  ٕ   ، ّ ٔ٘ ّتْ ُٔ إٍ ى ا  يقدضٓ٘ لّ إٍ ىد ا مع رٓد

لثعظث٘ ّلثتريب ّل٨قق ٛ ّلان ٓ  ا لاغتنضٗ  د  لث ٓدز ل٨ثكنّىدٕ لّ     موم

لثعض ٔدد٘ لث ٓري ىٔدد٘ ثأتعأددٔه    ل٤ر رمئدد٘ل٢تقدد ٢ا لت تأدد٘ لّ لثضعدد ٜم.    

 ( 2017، لثع ثٕ

ياضٓددد ا ؽدددًْٔ     تاغددد   مدددً لرودددض لث ل٢ تنددد  ٕ لثدددتعأه تعدددز ىاضٓددد٘

لثعيددف،  ٔدد  تاددنأل لٌ ل٤ؽددد ل ٓتعأنددٌْ لثعيددف  ددياػ لثريضٓ دد٘ لثددا       

ٓتعأنددٌْ  َدد  لادد و لثغددأْ  ل٤خددضٚ. ّلٌ  نأٔدد٘ لثددتعأه ٍددشِ ت ددزل   ٤عددضٗ،    

قدد عا ل٦ دد ٛ ٓؾددرعٌْ ل يدد ٍٛه  أددٙ لثتقددض   عيددف مددل ل٦خددضًٓ    عددا    

ّلمد  ٍدشل    ٔٝتيد  لاقدضٓ٘     ّف لاْلقف، ّٓري ث ْىَه  أ٢ ٓكْىدْل مد  ٓ  لثعيد   

 يددزم  ٓددزلقل لثدد عا  ددً مددضب ل٤ب ٤ ي ٜددُ مغددتدزم  مدد صٍه لثؾددَ         

، لّ  يددزم  ظتددز لثرياددم لٌ لثْعددٔأ٘ لثْ ٔددزٗ لثددا عتددم  َدد  ّلثددزِ      ”   ددَٔه>

مؾددددد رأُ مدددددل لثظّ ددددد٘ لّ لدتددددد لٌ ٍدددددٕ لثعيدددددف، ق ىدددددُ ٓأردددددأ إىل ت أٔدددددز    

 (Abllabout,2015,44).سث 

ثددزٚ   Bullingل٢ثكنّىددٕ إىل وَددْص ماَددْو لثتينددض     تض ددل  زلٓدد٘ لثتينددض  

ت٣مٔددش لاددزلصؼ، رْىَدد  لاكدد ٌ ل٤روددض فدد٣ ٔ٘ ثاَددْص موددم ٍددشل لثغددأْ         

ّمم صعدددتُ، ّمدددل تظلٓدددز لعدددتدزلو ت٣مٔدددش لادددزلصؼ ّلثؾددد  ب ادتأدددف لرّلا      

لثتكيْثْ ٔدد  لذتزٓودد٘ ّتري ٔ  تَدد   دد  ل٢ىنىددع وَددض ل دد رٗ لىتدد   لثتينددض  دد   

كنّىدٕ  ٔد  تعدظٚ لثادضّق  د  لثتيندض لازصعدٕ ّل٨ثكنّىدٕ إىل         لثان ٛ ل٨ث
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خقدد ٜك ل٤ َددظٗ ل٨ثكنّىٔدد٘ ّلثت ئدد ا لذتزٓودد٘ لاغددتدزم٘ لثددا تغددَم      

صّلً دد  قددزصٗ لاتينددض  أددٙ لثتداددٕ ٍّددْ مدد  ظتعددم لثتينددض ل٢ثكنّىددٕ لروددض          

ّلىتؾدد ًصل  دد  مغددتدزمٕ ّعدد ٜم ل٢تقدد ل ل٨ثكنّىٔدد٘، إمدد ق٘ إىل لثغددَْث٘     

ثدا ٓدته  َد  ى دم ل تدْٚ مددل مدعف لثتعد اف لثْ دزلىٕ لثدشٖ ٓي ود  مددً لٌ           ل

لاتينض ٢ ٓضٚ آت ص لقع ثُ  أٙ لثن ٔ٘  ٣ّٗ  أٙ ى ك لثضق  د٘  أدٙ ّعد ٜم    

 (. Akbulut&Eristi,2011,P27ل٨ ٣و ل٨ثكنّىٕ  

 ً  ددأٌ لثتينددض  (Willard) ,2016)  Sophia Alim  (2007 ,ٓتاد  ردد٣ً مدد

تكيْثْ ٔ  لاعأْم ا ّل٢تقد ٢ا  ريضٓ د٘    عض   أٙ لىُ لعتدزلول٨ثكنّىٕ ٓ

    ٙ صعدد ٜم ختْٓأدد٘ لّ تَزٓزٓدد٘    إصعدد ل  زلٜٔدد٘ ّتتنوددم ٍددشِ لثتكيْثْ ٔدد  قدد

ٕ  د  لث ٓدز   ان ٓ ٘ ؽددك لخدض    ّلثأغد ْ  ّلثتدْٓن ّلثْٔتٔدْب     ل٨ثكنّىد

ُ ّٓعدض   " ،  ّمْلقدل مؾد صر٘ لثقدْص     فدْص  لّ ىقدْل  ىؾدض  لّ إصعد ل   أىد

  .لثضقنٔ٘ ل٢تق ل ل َظٗ مً ة ٍ  لّ ل٢ىنىع  ؽ ك٘   م صٗ

ٕ  لثتْلفدم  مْلقدل  لفد  ع  ً  ل٢ تند    لٍتند و  تدو   لثدا  لرودض لاْلقدل   مد

ُ  لٌ إ٢ ْٓقضٍ  لثا لرتزم ا مً ق ث ةه لثي ؼ، ٚ   صًللتد  ثد  عدأ ٔ تَ   تد   لخدض

ٛ  لثتغأ  لخريضٍ  مؾك٣ا  زٗ  يُ ثٔيتب مغتدزمَٔ   أٙ   د   ّل٨عدت ْل

ْ ل٢ىنىدع   ّلثدشٖ ٓعدز ؽدك٣ً متريضًقد  مدً      ل٢ثكنّىدٕ ،    د ثتينض  ٓعدض   مد   ٍّد

    " Facebookلؽددك ل لثتينددض ٓددته  ددً اضٓدد  ؽدد ك ا لثتْلفددم ل٢ تندد  ٕ موددم "

" ّMy Space      ٢ّ ٓعددز سثدد  زتددضر إٍ ىدد ا لّ ل تددزلٛلا ثاأدد٘ ّتَزٓددزلا ."

لثتأنٔدش لثندضص    ٓقد ب مت  ٘ ثكم مً   لازصع٘ ثٔ ضلٍ    لٖ ّقع،  ٣ قز 

٘ لثزصلعٔ٘; ممد  ٓدزٓه إ غ عدُ  د رتْ  ّل٢ىعدظلل.        أأ٘ عيْلتُ  ل٤ر رمئد

 .( ، م  ل2017، لثع ثٕلثعض ٔ٘ لث ٓري ىٔ٘ ثأتعأٔه 

لفد  ع ٍدٕ لثْعدٔأ٘     ؾدكم رد      ّع ٜم لثتْلفم ل٢ تن  ٕ مل لىتؾ ص 

لثْ ٔددزٗ لثددا قضمددع عددٔريضتَ   أددٙ تٔددل لجملتنعدد ا ّلفدد   مغددتدزمَٔ    

تردد ّطٌّ لاأٔدد صلا ّلفدد  ع ّعددٔأ٘ ؽددزٓزٗ لثتددأت    لجملتنعدد ا ّل٤عددض        ٓ

ىَدد  لفدد  ع تغددتدزو لعدد ثٔب  ددشب   لثعض ٔدد٘  ؾددكم ردد   ّخريدد  ّسثدد  ٤  

 قض ت  قَٕ تغتَْٖ مت  عَٔ  مً تٔل لثاٝد ا ّمدً تٔدل ل٤ ند ص ٍّدْ      ٢

زٓدز  م  ظتعأَ  ع٣ح سّ  زًٓ قَٕ مً ؽأىَ  طٓ رٗ ت  قد٘ لادضٛ ّ ودُ  أدٙ لثع    

مددً لث ددٔه ل٨ظت  ٔدد٘ ّثكيَدد   أددٙ لثي ددٔا عدد ٍنع  ؾددكم ردد     قددضأل         

لثكو  مً لثغدأْرٔ ا لثغدٔٝ٘ ّلثدا لفد  ع لجملتنعد ا ّخ فد٘ لجملتنعد ا        

لثعض ٔ٘ تع ىٕ ميَ  مع ى ٗ ؽزٓزٗ ق ز عد  زا  أدٙ لىتؾد ص لثعيدف ّلدتضميد٘      

 ب ّعدد ٍنع رددو ل   تاكدد  لثعزٓددز مددً ل٤عددض لثعض ٔدد٘ ّةدد ا قكددض لثؾدد          

 .(3،  2000لثعض ٕ  ع مٕ   ز لثض٠ّ  ، 

غتاددٙ  يدد  لٌ ؽددضعت٘ لثت٣مٔددش لاددضلٍ   مددً لروددض لثؾددضلٜ     مددل سثدد  ٢

ل٢ تن  ٔدد٘ لعددتدزلم  اْلقددل لثتْلفددم ل٢ تندد  ٕ ّتري ٔ  تَدد  ّسثدد   اعددم       

  س ٔتَ  ّقزصتَ   أٙ إت  ٘ ىري ق ّلعل مً لذتضٓد٘ ّل٢ختٔد ص، ّ ل٨ىنىدع ّ    

ندل لقنلمدٕ، ٢ ٓد١تض  أدٙ ص٠ٓد٘ لثؾد  ب ق غدب  دم ٓد١تض          م  ؽ  ََ  مدً زتت 
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 أٙ تقدْصلتَه  دً سّلتَده ّ  دً ل٦خدضًٓ، ّ أدٙ اضٓ د٘  ٔد تَه ّلقكد صٍه          

ّلؽك ل لضتدضلقَه، قتأد  لثْعد ٜم تاعدم ردم ٍدشل ّلرودض إس لفد    دظٛل مدً           

ٍْٓد٘ مغدتدزمَٔ ، ّ تتددزخم   إ د رٗ إىتدد ح لاعيدٙ لثْ ددْرٖ ّ لثو د   ثأاددضر;      

  شٖ ٓعاه مدً رّصٍد    تؾدكٔم ٍْٓد٘ ل٤ ٔد ل لث  رمد٘  خ ثدز رد وه        ل٤مض لث

 .(،م  ل2017،

لثتينض ل٢ثكنّىٙ ّتي د١   لىتؾ ص( لىل مزٚ  shanofo lee  2016لؽ صا رصلع٘ 

لصتك ب لثتينض    ل٢ىنىع    لادضلٍ   لثكدْصٓ  ٍّدزقع ٍدشِ لثزصلعد٘ إىل      

م لصتكدد ب لثتيندض  دد  ل٨ىنىددع  ّ ْلمد  لثتينددض ل٢ثكنّىددٙ  رصلعد٘ مددزٚ لىتؾد ص  

مضلٍ  مت لختٔد صٍه مدً خد٣ل لخدش  ٔيد ا  ي ْرٓد٘        4000 ٔي٘ ّائ٘ مً  مل

 ( ٪ 45.9قتدد ٗ   1834( ّ ٪ 54.1قتددٙ   2166ردد ٌ لاؾدد صرٌْ   .متعددزرٗ لاضل ددم 

تٔل لضت ٛ  مزصع٘ ت ىْٓ٘  24متْعري٘ ّ  مزصع٘ 24لثقف لثو ىٕ  ؾض   

 ٘ ا ل٨ قدد ٜٔ٘ ث ٔ ىدد ا لاغدد   أددٙ    ٓددته تأدددٔك لثت أدد٣ٔ   .رْصٓدد  لدتيْ ٔدد

  :لثي ْ لثت ثٕ

ٕ مً لثت٣مٔش لثشًٓ مشأدَه ل٢عدتري٣ع   لثتيندض     ٪34ؽ ص   :ل٢ًّ   ل٨ثكنّىد

( ، لّ رددد٣ مدددً لثاتدددْلا ّلثنددد  ٓ     ٪14.6( ، ّلثنددد  ٓ    ٪6.3مودددم لثاتدددْلا   

ٕ ر ٌ ثدزٚ ل٢ّ٤ر ىغد ٘ ل أدٙ مدً  دضلٜه لثتيندض        (13.1٪  م  صىد٘    ل٨ثكنّىد

  .ثاتٔ ا  

  خدددزم ا لثزصرؽددد٘ ّخدددزم ا لثؾددد ك٘  ٓ ندددُٔ لثري ثدددبلثْقدددع لثدددشٖ  :ت ىٔدددً  

 ٘ ٚ  لثتيندض   ّمدل  دزو ل٢تقد ل     ّلصتكد ب ،   (SNS) ل٢ تن  ٔد ٗ  ٓد١ر  إىل طٓد ر

  لثتعضأل ثأتينض ل٢ثكنّىٙ . خريض

أياضٓ٘ ل٨   أ٘ زتنْ ٘ مدً لث دْلى  لثغدٔكْثْ ٔ٘    ثمل ر٢ّصر قز ّ

ّلثعيف،  ٔ  سرض لٌ رم تدْتض  دزّلىٕ ٓيدت٫ب  دً ر دع،      ثتاغ  لثعزّلىٔ٘ 

ّٓددظرلر لثعددزّلٌ مددل إطرٓدد ٖ لذت  دد٘ لاك ْتدد٘ لّ طٓدد رٗ  ي فددض لثك ددع  قددا٘        

٫ٓؾدزر  أدٙ مدضّصٗ ل٨ تعد ر  دً لثقدز لا  ؽدض             م٘. ّ  لثضر  أدٙ لثعزّلىٔد٘، 

ثأعزّلىٔدد٘،  ٔدد  تدد١رٖ إىل  زّلىٔدد٘ ٢  دد٘  ٔيندد  لثتدأددف ميَدد  ٓ أددم ّثددْ     

٫ٓ ّغه لثعزّلٌ إىل ىْ  ، لّته لثعزّلٌ لا  ؽض، ٍّْ لاْ دُ  ،   مً  زتَ م١قت ّ

ضتددْ مقددزص ل٨  دد و، ّ يددزم  ٢ميكددً تْ ٔددُ لثعددزّلٌ ضتددْ لاقددزص ل٤فددإٔ     

ث٩   و ق ىُ ٓأرأ إىل تْ ُٔ لثعدزّلٌ ضتدْ مقدزص آخدض ثدُ  ٣قد٘ م  ؽدضٗ لّ        

ٗ  كدد ؿ لثاددزلٛ. صمظٓدد٘   اقددزص ل٤فددإٔ، ّ يددزٍ  ٓغددنٙ ٍددشل لثعددزّلٌ  ادد ٍض 

قإ   ثتي  ٍي ، ق اعأه لثشٖ عتد   مدً ق دم مدزٓضِ ْٓ دُ  يادُ ضتدْ لثريأ د٘         

 (abllabout,2015,49). .٤ىُ ٢ ٓغترئل لٌ ٓعتزٖ  أٙ لازٓض

ىْقؾددع لثيتدد ٜب  عددزو لصت دد و ودد ٍض لثتينددض ل٢ثكنّىددٙ  دد  لاددضلٍ       :ت ثًودد  

 ِ لازصعٔ٘  .ّلثؾ  ب  ؾكم   و  ضم  لّثٔ ٛ ل٢مْص  ً لذتٔ 

ً٘ مً ِق م لدتَ٘ ل٨رلصٓ٘ لُاتنوأد٘     لطرٓ رمل   ْلرث لثعيف لازصعٕ خ ف

لازصعددددٔ  ّمعدددد ّىَٔه جتدددد ِ ل٤اادددد ل، عددددْلٛ ردددد ٌ  يددددف ىاغددددٕ ّثااددددٕ   

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/secondary-schools
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/secondary-schools
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/secondary-schools
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/secondary-schools
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لثنضب رْعٔأ٘ ثأع د ب، لّ  يغدٕ      عتدزلور ٨ٍ ى٘ لثأاأ٘، لّ  غزٖ 

ل  ٔ تيدد ، قأفدد   ٍددشل . لفدد   ااَددْو لثعيددف  ٔددًظل ردد ً ل   ّلقدد ر ٢ةتقدد ب

  .لااَْو ٓ ت ه زت ل تاك ى  ثٔم ىَ ص

لثعيددف ثكددٌْ  تض ددل اضّٓددزثلثعيددف   مددْٛ ىاضٓدد٘ لثت أٔددم لثياغددٕ  ٫ٓعددز 

 ل٤ى  ل٤ أٙ( معٔا٘، ّ  ٍشِ لذت ثد٘ تيريأد  لثؾدَْلا ّلأدْل لثيضٓظٓد٘ مدً       

    ت  إىل  ٔ  تتأنػ ل٨ؽ  ع  ً اضٓ  عأْ  لثعيف. رند  ٓدضٚ لٌ رّلقدل   

لثغددأْ  تي ددل مددً ا قدد٘  ْٔثْ ٔدد٘   مدد٘، تي غدده إىل ىظ دد ا  ي ٜٔدد٘  رّلقددل      

لذتٔ ٗ( ّلخدضٚ ٍزلمد٘  رّلقدل لادْا( ّتعد  رّلقدل لادْا  دً ىاغدَ    فدْصٗ           

رّلقل  زّلىٔ٘  ئا٘، ّقز تأخش ٍدشِ لثدزّلقل فدْصٗ لث تدم ّلذت دز ّلثدتر        

تددضٚ لثاضّٓزٓدد٘     دد  .ّم ددض رّلقددل لاددْا لّ ةضٓددظٗ لثتددزم  ٍددْ لث٣ؽددعْص   

لذتزٓوددد٘ لٌ لثعيدددف ٓض دددل إثدددٕ لثقدددضل  ا لثزلخأٔددد٘ ّلاؾددد رم ل٢ىاع ثٔددد٘     

 ّلاؾ  ض ة  لثؾعْصٓ٘   رتْ  ّ زو ل٤م ٌ ّ زو لاْلٛم٘ ّلثؾعْص  د ثي ك 

.(abllabout ,2015,46) 

إٌ لثع مل لثشٖ ٓتقف   ثعزلث٘ ّل٨ىق     ً  ٓتريأب ت  قد٘ مدً ل٢ دنلو    

إٌ لثعدد مل لانل دد  ٓتريأددب ّ ددْر معدد ٓ  لتقدد ل ٓأتددظو  َدد     ّلثتادد ٍه لات دد رل. 

لدتنٔدددل. ّمدددل ّمدددل ٍدددشل لتدددز   عددد  ل٢ ت ددد ص، قددد٣ تدددظلل لم ميددد  ص أددد٘           

٘        ٘،آْأ ل٨رلصٗ  مدً خد٣ل    ٍّيد   تيندض ىدضلِ م٣ اد ً   لثغٔ عد٘ لثتعأٔنٔد

لثْ ددزٗ ل٤ع عددٔ٘ لثددا ٓيدد و  َدد  لث ٔدد و  تيأددش لثغٔ عدد ا  لثددا ٍددٕ لازصعددٔ٘ 

ثن ْٓ٘ ، ٢ّ ٓ تقض رّصٍ   أٙ سث   م ٓتعزلِ إىل  ي ٛ لثت٣مٔش مدً لثي  ٔد٘   ل

ل٢ تن  ٔد٘ ّلثياغددٔ٘ ّلثغددأْرٔ٘ ، ّثددشث  قَدٕ لمدد و حتددزٓ ا ردد  ٗ ٢ ددز   

 ( 125،  2018مً مْل َتَ   تٙ ت١رٚ رّصٍ  لاريأْب   إت و لثؾضٓف ، 

قددز  عددم   ددزو ّ ددْر عٔ عدد٘ لّ قدد ىٌْ ّلمدد   ددْل مؾددك٣ا لثتينددض ،  ٫ٓعددز 

رو  مً لازلصؼ تاكض  تري ٔ  عٔ ع٘  زو لثتغ م  مل لثتيندض ل٨ثكنّىدٕ ،   

ّثكددً ٍددشِ لان صعدد٘ لتدد صا  ددزًث  ردد ً ل ثددزٚ  عددا لثن ددْٓ  ّلث دد  و  ،          

ق عا لث   و  ١ٓميٌْ  تأ  لان صع ا ّلثغٔ ع ا ، ثكً  عنَه ل٦خض ٓادً  

لثتيندض ل٨ثكنّىدٕ ، رند      أىَ  ىْع ص عٕ مدً لثغٔ عد ا لثعد  ظٗ  دً حتزٓدز      

تْقدددف عٔ عددد٘  دددزو لثتغددد م  لثريأ ددد٘ لثدددشًٓ مت لث ددد ا  أدددَٔه ، ٢ّ تاَدددض   

ًٓد  ث٥ؽدد ل لثدشًٓ ٢طلثدْل متيندضًٓ                ) Patchin, 2008,12مي يدٙ تض ْ

Hinduja and. 

مً ل ضط لثعْلمم لثا تغ  ز  أٙ لىتؾ ص لثتينض لازصعدٕ ٍدْ مدعف لثضق  د٘     

 ّلاؾضق  ّخ فد٘   لادزلصؼ لثدا  َد  ل دزلر رد  ٗ مدً        مً لازصلٛ ّلاعأن 

لثت٣مٔدددش ، ردددشث  مدددعف لثياددد و ّل٨ دددضلٛلا لثدددا تري ددد      ثددد٘  دددزّث    

مؾك٣ا   لازصع٘ مم  ٓؾرل لثت٣مٔش  أٙ مم صع٘ لثعيف ثعأنَده  ندعف   

تري ٔ  لثياد و ممد  ٓغدَه   تريدْص ٍدشِ لاؾدكأ٘ ، ثدشث  مدً لاَده  دًزل تؾدئم            

  ٘ لازصعٔ٘   مْل َُ ٍشل لرتريض ّتري ٔ  ل٨ دضلٛلا لثدا حتدز مدً     رّص لثضق

 ( 130،  2018ٍشِ لثا ٍضٗ   لت و لثؾضٓف ، 
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( لٌ مؾكأ٘ لثتينض ؽ ٜع٘ ل٢ىتؾد ص   لادزلصؼ ، ّلٌ   Dare   2011تشرض رٓض 

تري ٔدد   ددضلمب  ٣ ٔدد٘ ثأتينددض ميوددم إ ددزٚ لثريددضق لثددا تغدد  ز  أددٙ جتيددب    

 ٗ ّميكددً تددشِ لثدد لمب لٌ تغدد  ز  أددٙ ت أٔددم ل٤موأدد٘     ْلقددب لثتينددض لرتريدد 

لاغت  أٔ٘ ثأعيدف ، ّلثدا ميكدً لٌ تكدٌْ ر صتٔد٘    عدا لذتد ٢ا ، ّميكدً         

 لٌ ت أم تأ  لثد لمب مدً إمك ىٔد٘ حتدْل لاتيندضًٓ إىل زتدضم    لاغدت  م       

Dare, 2011,P. 4 )  ) 

زٓضٖ لاددزلصؼ ( إىل لثتعددض   أددٙ رّص مدد 2017تَددز  رصلعدد٘    ددز لثددض ٔه   

لثو ىْٓدددد٘ لثائدددد٘    قادددد٘ لثؾددددضقٔ٘   مْل َدددد٘ لثتينددددض لازصعددددٕ ّقددددز        

لعددتدزمع لثزصلعدد٘ لادديَب لثْفددإ ثت  ٔدد  لٍددزلقَ  ، ّمت تقددنٔه لعددت  ىُ      

معأدده مددً معأنددٕ لاددزلصؼ لثو ىْٓدد٘ لثائدد٘    قادد٘   473ا  ددع  أددٙ  ٔيدد٘ 

     ٖ لادددزلصؼ  لثؾدددضقٔ٘ ، ّقدددز لؽددد صا لثيتددد ٜب إىل ىغددد ٘ مدددعٔا٘ ثدددزّص مدددزٓض

%  ٔيند   أيدع    38لثو ىْٓ٘ لثا ت١رٚ رّصٍ    مْل َد٘ لثتيندض لازصعدٕ  يغد ٘     

 % ٍّٙ ىغ ٘ مضتاع٘ .  86لثيغ ٘ لثا ٢ ت١رٖ رّصٍ    ٍشل لثزّص 

( إىل تينٔد٘ مَد صلا مدزٓضٖ لادزلصؼ      2018قز لّفع رصلع٘   لت و لثؾضٓف 

لثو ىْٓددد٘   زتددد ل لثتع مدددم مدددل وددد ٍضٗ لثتيندددض لازصعدددٕ مدددً خددد٣ل تكؤدددف   

 ثغٔ عد ا لثن ْٓد٘ متنوأد٘      ،  قلثزّصلا لثتزصٓ ٔ٘ ثأنزٓضًٓ   ٍدشل لجملد ل   

عد٘ ٢ دز ّلٌ تندل    لثغأري٘ لادتقد٘ ّلاغدْٝث٘  دً  نأٔد٘ لثدتعأه ّإرلصٗ لازص     

خري  ّ ضلمب   ثتيغٔ  قٔن   ٔيَه اعضقد٘ لثت٣مٔدش لاتيندضًٓ  ّسثد  ثأعندم      

 أددٙ إطلثدد٘ ٍددشل لثغددأْ  لثعددزّلىٕ مددً لثت٣مٔددش ّلثعنددم  أددٙ تددزصٓب لاعأندد    

ّلازصلٛ   لثتع مم مل لثت٣مٔدش لاتيندضًٓ ّسثد   تدٙ ٓدته لث ند ٛ مت ًمد   أدٙ         

 ٍشِ لثا ٍضٗ.

كدً لث دْل  دأٌ لثتيندض  ْ دُ  د و ّلثتيندض ل٨ثكنّىدٕ         مً خد٣ل مد  عد   مي   

 ْ ددُ خدد ل ٓعددز آقدد٘ ّودد ٍضٗ خريدد ٗ ٓي يددٕ إث دد ٛ لثنددْٛ  أَٔدد  مددً خدد٣ل     

لث  دد  ّلثت أٔددم ّمعضقدد٘ ل٤عدد  ب لثددا تدد١رٖ إثددٕ ٍددشل لثتينددض مددً خدد٣ل            

ثدشل ّ دب لث  د     مض أ٘ لاضلٍ ٘ ّتعز ٍشِ لاض أ٘ ل٤خريض   عً لثت٣مٔش ، 

إىل مم صعدد٘  لثت٣مٔددش لاددضلٍ   عدد  ب لثياغددٔ٘ لثددا تددزقل    ّلثكؾددف  ددً ل٤ 

 عنددَه ، ّتينددضٍه عددْلٛ لردد ٌ ٍددشل لثتينددض مددً خدد٣ل لان صعدد ا  لثعيددف  أددٙ 

 ل٨ثكنّىٔ٘ لّ ة ِ.

  مصكلة البحح: 

 مت حتزٓز مؾكأ٘ لث    مً خ٣ل لثعي فض لثت ثٔ٘ :

    ياضٓدد ا مددً لثعددضأل لثغدد    ، ّمددً ىتدد ٜب لث  ددْث لادتأادد٘ ، ّتْ َدد ا لث

لثدددا مت  ضمدددَ   دددْل لثتيندددض ّلثعيدددف   لادددزصلؼ  ْ دددُ  ددد و ، ّلثتيندددض       

ل٨ثكنّىٕ  ْ ُ خ ل ، مل تقم ىت ٜب لث  ْث ّلثزصلع ا ّل٦صلٛ  أٙ  ز 

 أددده لث ددد  و  إىل ّفدددف وددد ٍضٗ لثتيندددض ل٨ثكنّىدددٕ مدددً خددد٣ل ّعددد ٜم    

        ٘  لثتْلفددم ل٨ تندد  ٕ لادتأادد٘  ريضٓ دد٘ م  ؽددضٗ ، ّمددً تددْه تْ ددز    دد
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مضّصٓ٘ ّمأ د٘ ٨ث د ٛ لث  د   أدٙ لثتيندض ل٨ثكنّىدٕ مدً خد٣ل ّعد ٜم          

 لثتْلفم ل٨ تن  ٕ لادتأا٘ رنعٔ ص ثْفف ٍشِ لثا ٍضٗ.
            مً ى  ٔ٘ لخدضٚ تْ دز م١ؽدضلا ثْ دْر  ٣قد٘  د   د  لثتيندض  ْ دُ  د و

 ّ   رلقعٔ٘ ل٨صت ط ثزٚ لثري٣ب .
     ضلٍ     لادزلصؼ  مً ى  ٔ٘ ت ثو٘ رصلع٘ لرتقد ٜك لثياغدٔ٘ ثأريد٣ب لاد

مً خد٣ل لادض أت  ل٨ زلرٓد٘ ّلثو ىْٓد٘ ، ّمدزٖ تدأت  لثتيندض ل٨ثكنّىدٕ         

مددً خدد٣ل ّعدد ٜم لثتْلفددم ل٨ تندد  ٕ  أددَٔه   ٍددشِ لاض أدد٘ لثعنضٓدد٘         

 ّ ٣قتُ  زلقعٔ٘ ل٨صت ط ثزَٚه.
  ٕمْٛ م  ع   لمكً فٔ ة٘ مؾكأ٘ لث     أٙ لثي ْ لثت ث  ّ 

  أٙ ود ٍضٗ لثتيندض ل٨ثكنّىدٕ مدً خد٣ل ّعد ٜم        تْ ز    ٘ إىل لثتعض 

لثتْلفدددم ل٨ تنددد  ٕ لادتأاددد٘ ّسثددد  قٔنددد  ٓتعأددد   تدددأت ِ  أدددٙ رلقعٔددد٘    

لايدانددد٘ ( ثدددزٚ لثريددد٣ب لادددضلٍ     لادددض أت       –ل٨صتددد ط   لاضتاعددد٘  

 ل٨ زلرٓ٘ ّلثو ىْٓ٘ .

  أسئلة البحح: 

 -٘ :تت زر مؾكأ٘ لث    قٙ ل٢   ٘  أٙ لثتغ ٢٠ا لثت ثٔ

 إىل لٚ مزٚ تغ ٍه مْلقل لثتْلفم ل٢ تن  ٕ   لىتؾ ص و ٍضٗ لثتينض  ؟ 
 إىل لٚ مزٚ ١ٓتض لثتينض   أٙ لثت٣مٔش لاضلٍ   ؟ 
 إىل لٚ مزٚ ٓتأتض لاعأه   ثتينض لاْ ُ ثُ ؟ 
 إىل لٚ مزٚ ١ٓتض لثتينض  إٔ رلقعٔ٘ ل٢صت ط ثزٖ لثت٣مٔش لاضلٍ    ؟ 

  أٍداف البحح: 

مْلقدددل لثتْلفدددم  إىل لثتعدددض   أدددٙ لتددد ص لثتيندددض  ددد     ٍدددشل لث  ددد    ٍدددز 

ثأت٣مٔش لاضلٍ   ّلاعأن  ّقٙ مْٛ لثغٔ ع٘ لثتعأٔنٔ٘ ّتادضع   ل٢ تن  ٕ 

 -مً ٍشل لتز  لثع و  زر مً ل٢ٍزل  لثاض ٔ٘ لثت ثٔ٘ ٍّٙ :

      مْلقددددل لثتْلفددددم ل٢ تندددد  ٕ   لثتعددددض   أددددٙ لتدددد ص لثتينددددض مددددً خدددد٣ل   

 لثتْٓن (. –لثأغ ْ   –ل٢ىغترضلو 
    ٍلثتعض   أٙ لت ص لثتينض  أٙ لثت٣مٔش لاضل 
 . لثتعض   أٙ لثتينض لاْ ُ ثأنعأه 
 . ٘ٔلثتعض   أٙ لثتينض لاْ ُ ثأغٔ ع٘ لثتعأٔن 
  ٙ٣ق٘ لثتينض  زلقعٔ٘ ل٢صت ط ثزٖ لثت٣مٔش لاضلٍ   لثتعض   أ . 

  أٍنية البحح: 

  ٘ٔمً خ٣ل حبوَد  ثاد ٍضٗ عدأْرٔ٘ تدظرلر معدز٢تَ        ٍشل لث   تي ل لٍن

   ل٢ّى٘ ل٢خ ٗ ٍّٕ و ٍضٗ لثتينض 
           تْقض ٍشِ لثزصلعد٘ إاد صل ىاضٓد   دً لثتيندض ميكدً ل٢عدتا رٗ ميدُ   إصؽد ر

 ّتْ ُٔ لثريأ ٘ ٤عػ لثتع مم مل تكيْثْ ٔ  ل٢تق ٢ا لذتزٓو٘ 
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  مددريضل  ا رندد  تددْقض   دد ٜ  رنعأْمدد ا  ددْل لصت دد و لثتينددض   دد عا ل٢

 ل٢ىاع ثٔ٘ ّل٢ر رمئ٘
       لذت  دد٘ لا عدد٘ ثتعأددٔه ت٣مٔددشى  اضقدد  ّلعدد ثٔب مي عدد ٘   لثع٣قدد ا مددل

 ل٢خضًٓ
    ٗميكً ل٢عتا رٗ مً ىت ٜب ٍشِ لثزصلع٘   ل زلر  ضلمب ثأتدأف مدً  دز

 .لثتينض ثزٚ لاضلٍ  

  فزوض البحح: 
ّ   دضأل  مً خد٣ل   غد   ٘ ميكدً   لثزصلعد ا لث ل٢اد٣ع  أدٕ   ل٢اد ص لثيادضٖ 

 حتزٓز قضّأل لث    قٔن  ٓإٔ:

  ثزٖ لثت٣مٔش لاضلٍ   ْٓ ز لخت٣    لؽك ل لثتينض. 

   ٖلثت٣مٔدددش تْ دددز  ٣قددد٘ رلثددد٘ ّعددد ث ٘  ددد  رلقعٔددد٘ ل٨صتددد ط ّلثتيندددض ثدددز

 .لاضلٍ   
       ٕتْ ز قضّق سلا ر٢ث٘ إ ق ٜٔ٘  د  مضتاعدٕ رلقعٔد٘ ل٨صتد ط ّميداند

 .لثت٣مٔش لاضلٍ   رلقعٔ٘ ل٨صت ط   لثتينض ثزٖ 

  حدود البحح: 

 ت٣مٔش لاض أ٘ ل٨ زلرٓ٘ ّلثو ىْٓ٘    قا٘ لث  ٍضٗ. لث ؾضٓ٘: لذتزّر 
 و2019 -2018 لثزصلعٙ لثظم ىٔ٘: لثاقم لثزصلعٕ لثو ىٕ لثع و لذتزّر. 

  متغريات البحح 

  مً خ٣ل مْلقل لثتْلفم ل٢ تن  ٕ.   لثتينض :لاغت م لاتي 

  رلقعٔ٘ ل٢صت ط. :لثت  ل لاتي 

  ميَج البحح: 

ٕ  لث  د   ٕ ْ حبد   ٍد  لذتد ث ٕ  و لاديَب للعدتدز  مت  ّفدا  ا٣ٜنتدُ   لثْفدا

ثدزٚ   لثتعدض   أدٙ ا ٔعد٘ ود ٍضٗ لثتيندض      إثٕ لت رق٘ ٍشِ لثزصلع٘ ٨ ضلٛلا

 .لثت٣مٔش لاضلٍ  

  أدوات البحح: 

 ث٩   د٘  ً لعٝأ٘ لث    ّلخت  ص قضّمَ  ٓته  ي ٛ لرّلا لث    ل٦تٔ٘ :

 ّلتدددض لثتيندددض  أدددٕ   م ٔددد ؼ رنددد ل  ونددد ٌ ثزلقعٔددد٘ ل٢صتددد ط ،     لعدددتدزلو

 لثزلقعٔ٘ .
 م ٔ ؼ زتزٚ لثزعْقٕ ثأتينض لازصعٕ لعتدزلو. 

  إجزاءات البحح: 

ث  دْث لثغد   ٘ ّل٤ر ٔد ا، سلا لثقدأ٘  ْمدْع      ل٢ا٣ع  إٔ لثزصلعد ا ّل  

لث  دددد  لذتدددد ثٕ، ّلثددددا تتعأدددد   دددد ثتينض ل٨ثكنّىددددٕ  دددد  ّعدددد ٜم لثتْلفددددم   

 ل٢ تن  ٕ.
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 .٘نم م   ٣ا ؽدقٔ٘ ثعٔي٘ لثزصلع  
 م ٔ ؼ رلقعٔ٘ ل٢صت ط لعتدزلو 
 م ٔ ؼ لثتينض لازصعٕ لعتدزلو 

  مصطلحات البحح 
 :التينز  

" أىددُ ٍددْ  لٓ دد ع ل٢سٖ لدتغددنٕ لّ لثياغددٕ لّ jaane et al (2011)  ضقددُ 

لثع اإ لّ لان ٓ ٘ لّ ل٢ ضل  لّ لثغدضٓ٘ مً ق م ا ثب متينض  أدٕ ا ثدب   

رندد    لخددض لمددعف ميددُ لّ لفدديض ميددُ ٢ٖ عدد ب مددً ل٢عدد  ب ّ ؾددكم متكددضص".  

"  أٌ لثتأنٔش لاتينض ٍدْ لثدشٖ ٓند ٓ      (2013  ضقُ  إٔ مْعٕ ، ستنز قض  ٌ 

َزر لّ ١ٓسٖ ل٢خضًٓ لثشًٓ ٢ ٓتنتعٌْ  دياػ رص د٘ لث دْٗ لثدا     لّ غتٔف لّ ٓ

ٓتنتددل  َدد  ، ٍّددْ غتٔددف ةدد ِ مددً لثت٣مٔددش   لازصعدد٘ ، ّل  دد صٍه  أددٕ قعددم  

 م ٓضٓزِ  ي تُ لثقْتٔ٘ لثع ثٔ٘ ّلعتدزلو لثتَزٓز ".

ٓعض  ل ضلًٜٔ    لث    لذت ثٕ :   ىُ سث  لثغأْ  لاتكضص لثدشٖ َٓدز  لثدٕ    

لخض  غزًٓ  لّ ثاأً  لّ ل تن  ٔ ً لّ  يغًٔ  مً ق م ؽدك ّل دز   لٓشلٛ ؽدك

لّ زتنْ دد٘ مددً ل٢ؽددد ل ّسثدد   دد ث ْل لّ لثاعددم ثأغددٔريضٗ  أددٕ لثندد ٔ٘   

 ّلس٢ثُ.

  مواقع التواصل االجتناعي 
تعض  ل ضلٜٔدً    لث  د   لذتد ثٕ  أدٕ لىَد  " زتنْ د٘ لاْلقدل لثع أد٘ لثدا          

ل٢خضًٓ    لثع مل موم لثأػ  دْ  ، تدْٓن ،    تتٔ  لثتْلفم  إٔ ل٢ىنىع  مل

 ّلىغترضلو ".

  :دافعية االجناس 
(: " أددٕ لىَد  لث ددْٗ لثشلتٔدد٘ لثددا  2002 ضقَد  ْٓعددف قريدد مٕ ، ى ٓاد٘ قريدد مٕ    

حتددض  عددأْ  لثاددضر ّتْ َددُ ثت  ٔدد  ة ٓدد٘ معٔيدد٘ ٓؾددعض   ذت  دد٘ لثَٔدد  لّ     

      ً حتزٓدز لثعْلمدم لثدا       ٍنٔتَ  لثع رٓد٘ لّ لثياغدٔ٘   ثيغد ٘ ثدُ ، ّ دشث  ميكد

ّتعدض  إ ضلٜٔدً    لث  د  لذتد ثٕ :  أدٕ       تزقل لثاضر لثٕ لثت زو   حتقٔأُ" .

لىَ  "ٍٕ صة ٘ لثري ثب   حت ٔ  إصت ط ة ٓد٘ معٔيد٘  ّثكدً ٍيد    ْلمدم مودم       

 لثتينض ت١رٖ إثٕ لصتا ع رلقعٔ٘ ل٢صت ط لّ خانَ   ثزٖ لثت٣مٔش " .

  : املزاٍكة 
شل لث  د   أدٕ لىَد   "ٍدٕ لثاٝد٘ لثعنضٓد٘ ثأت٣مٔدش مدً         تعض  إ ضلٜٔ ً    ٍد 

 مض أ٘ لثتعأٔه ل٢ زلرٖ ّلثو ىْٖ" .

  اإلطار اليظزى 
  التينز مً خالل وسائل التواصل االجتناعى  وعالقتُ بدافعية االجناس للتالميذ

 املزاٍكني 
 ّٓؾنم ل٢ا ص لثياضٚ ت٣ت٘ ست ّص ٍّٙ 

   ّخقدد ٜك لثتينددض ، لا اددُ ، لثتينددض  ل ددْص ل٢ّل: لثتينددض ّٓتيدد ّل لثتينددض

 ل٢ثكنّىٙ ، لؽك ثُ ، لع  ب لىتؾ صِ. 
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    ،   ٍل ددْص لثوددد ىٙ : لاضلٍ ددد٘ ّٓتيددد ّل ماَددْو لاضلٍ ددد٘ ، خقددد ٜك لادددضل

لعدد  ب لثتينددض ثددزٚ لاددضلٍ   ، مؾددك٣ا لثتينددض ثددزٚ لاددضلٍ   ، لثدد لمب        

 لثع٣ ٔ٘ لا ن ٘ ثأنضلٍ  .  

    ٘لثتينددض  زلقعٔددد٘ ل٢صتدد ط ثدددزٖ لثت٣مٔددش  لادددضلٍ      ل ددْص لثو ثدد :  ٣قددد

ّٓتي ّل ماَْو لثزلقعٔد٘ ، رلقعٔد٘ ل٢صتد ط،  ٣قد٘ لثتيندض  زلقعٔد٘ ل٢صتد ط        

 لاضتاع٘ ّلايدان٘ ثزٖ لثت٣مٔش لاضلٍ  .

  أواًل: التينز Bulling 
مدً ل٦قدد ا لثددا وَدضا قددزمي  ّر ىددع ٢ ٓدته إرصلرَدد  ّوَددضا  ددزًٓو       

وددد ٍضٗ لثتيندددض لّ لثتأعدددز لّ لثتعدددزٖ لّ ل٢عدددت ْلٛ ّردددم ٍدددشِ     ؽدددا لثدددزّل  

مغددنٔ ا تعدد   ددً آقدد٘ خريدد ٗ  دد جملتنل ّعددأْ  ظتددب  أددٙ لدتنٔددل تيددٔ ِ   

 زلٓ٘ مً ل٤اا ل   لازلصؼ ّ  ل٤عدضٗ ّ  لثعندم ّ  ردم مكد ٌ ، ّ  ٍدشل      

لث    ٓته ّفف و ٍضٗ لثتيندض  زلٓد٘ مدً ؽدكأَ  لثعد و ّلثتيندض ل٨ثكنّىدٕ ،        

ّخق ٜك لثتينض ، ّعأْ  لاتينض ، ّسث  اعضق٘ م  ظتب  أٙ لثؾددك قعأدُ   

  يز لثتعضأل اوم ٍشِ ل٦ق٘ .

ثأتا  ٣ا ّلثع٣ق ا  د  لثريأ د٘ رلخدم لازصعد٘ ّخ ص َد  لؽدك ل متعدزرٗ;        

ٓن   عنَ  آت صل إظت  ٔ٘ ر ثتعد ٌّ ّلادْرٗ ّلثتعد اف ّلثع٣قد ا لذتنٔند٘،      

 ٔ٘ ر ثعدزّلٌ، ّلثنددضب، ّلثؾدته، ّل٢عددتَظلٛ،   ّ عندَ  ل٦خدض ٓددن  آتد صل عددأ   

ّل٨ٍ ىددد٘. ّتتنٔدددظ ٍدددشِ ل٦تددد ص  أىَددد  تددد١تض  أدددٙ تٔدددل  ْلىدددب لثؾدقدددٔ٘        

ل٨ىغدد ىٔ٘ لثياغددٔ٘، ّل٢ىاع ثٔدد٘، ّلدتغددزٓ٘ ّل٢ تن  ٔدد٘; ّقددز متتددز ٍددشِ        

ل٦ت ص ثانلا آْأ٘. ّثعم مً  د  تأد  لثتاد  ٣ا مد  ٓعدض   اد ٍضٗ لثتيندض        

ؾدك٣ا لثن ْٓد٘ سلا ل٦تد ص لثغدأ ٔ٘ لرتريد ٗ  أدٙ اأ د٘        لثا لفد  ع مدً لا  

لازلصؼ، ّمم  ٓظٓز مً خريْصٗ ٍشِ لثاد ٍضٗ لىَد    تظلٓدز مغدتنض   لث ٔٝد ا      

لازصعدددٔ٘، ّتتظلٓدددز آت صٍددد  لثغدددأ ٔ٘  أدددٙ لرلٛ لثريأ ددد٘، ّ أدددٙ ادددٍْه لاعدددض     

َٓدزر  ّل٢ىاع ثٕ ّل٢ تن  ٕ، عْلٛ لر ىْل متيندضًٓ لو مد  ٓ  ثأتيندض، رند      

 (۲۰۰۲ ل ْ ةظلل،  .لىتؾ ص لثتينض لثريأ ٘   لثتعأه منً  ٔٝ٘ فأ٘ آمي٘

عدددز وددد ٍضٗ  تيندددض ل٤قدددضلٌ وددد ٍضٗ   أددد٘ حتدددزث   معاددده لادددزلصؼ      ت٫

لثو  قددد ا ّلادددزلصؼ لادتأاددد٘ ّقدددز  دددض  لّثدددٔػ مددد ٔ٘ لثتيندددض  أىدددُ لثدددشٖ  

 ,Salmivalliٓتعضأل  ؾكم مغتنض ٤قع ل عأ ٔ٘ مً   ىدب تأنٔدش لّ لرودض    

et al.,2011،) 

ق ثتينض ٍْ قنٔ٘ صٜٔغٔ٘ ت١تض  أٙ ف ٘ لثؾ  ب   تٔدل لضتد ٛ لثعد مل،    

%  ّقدز لصتد   لثتيندض مدل لثعْلقدب      50% إىل 10ّلاعز٢ا لثع أ٘ ثأتينض    دزّر  

لاتظلميدد٘ ّآْأددد٘ ل٤ ددم، مودددم لاؾدد رم لثع اأددد٘ ّلثغددأْرٔ٘ ّلثقددد ٔ٘     

 (.Kelly, et al. ,2015ٔ٘   ّلدتغزٓ٘ ّلثقعْ  ا ل٤ر رمي

ر ىدددع  ددد    Bullying Conceptر ىدددع  زلٓددد٘ وَدددْص ماَدددْو لثتيندددض 

لثت٣مٔش،  تٙ لٌ معاه لث   و  قز ص ريْل    ٍشل لثغأْ  ّلث ٔٝ٘ لازصعدٔ٘  

 ْفدداَ  لاكدد ٌ ل٤روددض م٣ٜندد٘ ثيؾددأٗ ّمم صعدد٘ ٍددشل لثغددأْ ، ّلثددشٖ ٓنتددب  
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ٔ٘ ّل٢ تن  ٔددددد٘ ّل٢ىاع ثٔددددد٘  أٔدددددُ لثعزٓدددددز مدددددً ل٤تددددد ص لثغدددددأ ٔ٘ لثياغددددد  

ّل٤ر رمئدد٘ لثددا تددن  لىعك عدد تَ   أددٙ رددم مددً لاتينددض ّلثندد ٔ٘،  أددٙ       

لثددضةه مددً لٌ عددأْ  لثتينددض   لث ٔٝدد٘ لازصعددٔ٘ لصتدد   وَددْصِ  يؾددأٗ ٍددشِ          

لا١عغددد ا لثن ْٓددد٘، إ٢ لٌ لث ددد  و  مدددً لاَدددتن    ثع٣قددد ا ل٢ تن  ٔددد٘ مل  

ٍّ    نم لدتز  أٙ ل ت  ص لٌ م  عتزث  د   َٓتنْل  تأ  لثا ٍضٗ، ّمل ٓأخش

لثت٣مٔش   لازلصؼ ٍدْ ىدْع مدً لىدْلع لثز   د٘ لث غدٔري٘ لثدا ٢ تتعدزٚ  دزّر          

لان ط ٘ لثع  ضٗ    ل٤قضلٌ، ّلثدا تاَدض تده تأ د  لٌ تت٣ؽدٙ تأ  ٜٔد ، إىل لٌ       

( ثٔادددت  لجملددد ل لمددد و ٍدددشِ لثاددد ٍضٗ  1991 ددد ٛ "لّثدددْٓػ" ّ  ثت زٓدددز    ددد و   

 (.37، 2012غعز ل ْلثزٓ ص، م

مً لرتريأ حب  لثا ٍضٗ  ْل رْىَ  ق   مؾكأ٘ ثأند ٔ٘ لثْلقدل  أَٔد     

لثندددضص ق غدددب ق اؾدددكأ٘ فدددْصت ٌ م١تضتددد ٌ تدددأت ًل ؽدددزٓزل  أدددٙ لجملتنعددد ا،  

ق ثقددْصٗ ل٤ّىل ٍّددٕ ل٤ّىل  دد ثري ل   ٢ٍتندد و ّ دد ثع٣  ّإظتدد ر عدد م لذتددم     

٨رضلٍددٕ لادد١مل، ثكددً لثقددْصٗ  ٍّددٕ فددْصٗ لثندد ٔ٘ لثددا ٓ ددل  أَٔدد  لثاعددم ل  

ل٤خدضٚ ٍّدٕ فدْصٗ لثري ثدب لّ زتنْ د٘ لثت٣مٔدش لاتيندضًٓ لثدشًٓ ٓتددشٌّ          

فدْصٗ لثعيدف عدأْر  ت  تدً    تعد م٣تَه، إىَد  فدْصٗ مد ٔ٘ لخدضٚ ّّ ددْرِ          

لؽدددز خريدددضًل  أدددٙ لجملتندددل مدددً لثقدددْصٗ ل٤ّىل، قك٣ٍنددد  مددد ٔ٘، ّر٣ٍنددد   

٢ ددز مددً ختأٔقددُ مددً سثدد       عتتدد   ثأعدد٣  لثياغددٕ ّلثغددأْرٕ، ّر٣ٍندد    

لثنددضص، ّخ فدد٘ لىَندد  معددً  ٓؾددك٣ٌ  يقددضٖ  يدد ٛ ل٤مدد٘ لاغددت  إٔ، ق اعتددزٖ   

ّلاعتزٚ  أُٔ  نْلٌ لع عٔ ٌ   رم لجملتنع ا، ّإسل لٍنأي  لثري ثب لاعتدزٖ  

ّمل ى ْمُ تض ًْٓ  ّعأْرًٔ  عٔتعضأل لاا ل آخضًٓ ثأْقْع   ىاػ لاؾدكأ٘،  

لثادددد ٍضٗ  قددددْصٗ لردددد    لجملتنددددل  لمددددم    ّعٔغدددد ٍه ٍددددشل   طٓدددد رٗ تأدددد   

 (.228، 2016لثعن ص،

ٓؾ  خ ثز فاْا م١عدػ لأد٘ تدْصٗ لمَد ا مقدض إىل      مً رصلع٘ لذت ث٘ 

لٌ ل يُ تعضأل ذت ث٘ تينض قٙ لثعد و لا مدٙ مدً ا ثدب تد ىْٚ لمدريَزِ ّعد ُ        

ّلخش ميُ لثكضٗ ّلثؾيري٘  عز لٌ ثعب ل يُ   ثكضٗ ّلفريزمع  ْ ُ ل٦خض رٌّ 

لٌ ٓؾددضح ث٥خقدد ٜٔ٘ مدد   ددزث مل تاعددم ؽددٔٝ .  ُ يددزم  لقددنح  أددٙ ل يددققددز، ّ

 ُٓؾدكْ ثد   ُخد ص  لازصعد٘ ّودم ٓندريَزِ، ّمد طلل ل يد      ُ ّصمٙ لثري ثب رضٗ ل ي

ْٓمٔد  لٌ   دُ مَددزص ّمل ٓاعدم ثدُ ل ددز ؽدٕٛ، قتْلفدم مددل مدزٓض لازصعدد٘ ّمل        

لفدد    قدد ٔ  ّمتددشمضل مددً    ُ دد٣ قتْلفددم مددل لثري ثددب خ فدد٘ ّلٌ ل يدد    ظتددز

 .( 2018  ل٤ٍضلو ،  غن٘ خأٔم ، ىتُ لثْٔمٔ٘إٍ 

 :خصائص التينز 
   ٔٝدد٘ لثتينددض لازصعددٕ ة ث دد  مدد  ٓكددٌْ لثندد ٔ٘ ا ث ددً  ّ ٔددزًل ٓتعددضأل          

ثأنندد ٓ ٘ مددً زتنْ دد٘ تتكددٌْ مددً لتددي  لّ ت٣تدد٘ ت٣مٔددش ٓتددظ نَه ق ٜددز      

ه %( لق رّ  أى40َ -% 20عأيب، ثكً ٍي   ىغ ٘ ٍ م٘ مً لثن  ٓ  تنلّح م      

ّميكدً تقدئف لثغدأْ  لثعدزّىٕ      تعضمْل ثأتينض مً خ٣ل ت٣مٔش مياضرًٓ.

  أىُ تينض  يزم  حتكنُ ت٣ت٘ مع ٓ  ٍٕ:
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 .لثتينض ٍْ ل تزلٛ متعنز ص   ٓكٌْ  غزًٓ  لّ ثاأً  لّ  ؾكم ة  م  ؽض 

  خ٣ل قنلا ممتزٗ مً لثْقع.ٓعضأل لثن  ٓ  ٢ تزلٛلا متكضصٗ، لثتينض 

  ٣قدد٘ ؽدقددٔ٘ مئظٍدد   ددزو لثتددْلطٌ   لث ددْٗ عددْلٛ    لثتينددض عتددزث رلخددم 

 ر ٌ   ٔ ًٔ  لّ معيًْٓ .

 :)خصائص املتينز )اجلاىي 
  لدتيػ(. -لذتره –لث ْٗ  غ ب  لثعنض 

         تعنددز ل٤سٚ  قدد اتينض ظتددز ثددشٗ   تددْ ٔخ لثندد ٔ٘ ّٓتندد رٚ  يددز إوَدد ص

 لثن ٔ٘  زو ل٨صتٔ ح(.

 ٙقنلا آْأ٘(. لثانٗ ّلثؾزٗ  لعتنضلص لثتينض ّمع ّرتُ  أ 

 :)خصائص املتينز عليُ )الضحية 
        ًق  أٔدد٘ لثغدد ْو  ق ثندد ٔ٘ عددضٓل ل٨طتددزلع، ٢ّ تغددترئل لٌ تددزلقل  دد

 ىاغَ ، ّت  خق ٜك  غزٓ٘ ّىاغٔ٘ جتعأَ   ضم٘ ٤ٌ تكٌْ م ٔ٘(.

    ٘ٔ ةٔ ب لثز ه  ق ثن ٔ٘ تؾعض   ثعظل ّلثنعف، ّل ٔ ىً  ٢ تدشرض لثند

، 2015 و لاتينض(. للز  َيغ ّٖ، صمند ٌ  غدً،   لاتينض  أَٔ  خْقً   مً لىت 

   م  ٓإٔ: ٣م ا لثريام لات٪يّنض  أُٔ ّمً .  (19-21

   إىل لايددددظل ٍدددضّحد، لّ رددددزم ا، لّ خددددزّـ ّمل ٓغددددتريل   لثرياددددمإسل  ددد ر

ّ٘، لّ ما دْرٗ. إسل        تاغ ٍ . إسل   ر   ريدل م٣ دػ لّ رتدب لّ    د ّا ممّظقد

ردد ٌ خ ٜاددً  مددً لثددّشٍ ب إىل لازصعدد٘، لّ مددً لاؾددٕ إىل لازصعدد٘، لّ صرددْب  

  ل لازصع٘، لّ لاؾ صر٘   قع ثٔ ا لازصع٘. إسل مل ٓكً ثزُٓ لثعزٓز مدً  

 ل٤فزق ٛ. إسل ر ٌ ١ّٓثف ل٤ شلص ثك٣ٔ ٓشٍب إىل لازصع٘  أٙ لثّزّلو.

  ٕٞد لّ مأ ْو، ّإسل تضل ل لرل٠ِ لثّزصلع إسل ق ز صة تُ   ثّزصلع٘  ؾكمد ما  

ّحتقٔأُ. إسل ر ٌ ٓ زّ  ظٓيً ، ّرٝٔ ً   يدز  ْرتدُ مدً لازصعد٘. إسل رد ٌ      

ّ٘ لخضٚ. إسل رد ٌ   ٓع ىٕ رّمً  مً فزلع لثّضلؼ، ّلملد   لاعزٗ، لّ ّٓ آ٢ود  غز

ٓعدد ىٕ مددً مؾدد رم   لثّيددْو، لّ تتكددّضص ثزٓددُ لثكددْل ٔػ لاظ ردد٘. إسل ق ددز        

ّٔتُ   ل٤ردددم. إسل  دددزل  أٔدددُ لث أددد  رّمدددً ، ّ ددد ىٙ مدددً ى دددكد   لثّو ددد٘   ؽدددَ

 (.(Ncab,2018  ثّياػ. 
 :أمناط التينز 

  ٕلثتينض لدتغنBulling Physicalه    ن٘ : لثنضب ّلثضرم   ث زو ّلثأك

 لثٔز ّلرتي  ّلث ضل ّلثعا.

  ٘ٔلثتينددض   لثع٣قدد٘ لثؾدقددBulling Relational ،موددم ل٨ققدد ٛ، ل٨ عدد ر :

 لثقز، ل٤ر سٓب، ل٨ؽ   ا لايضم٘.

  ٕ ّٓؾددنم لثتَزٓددز ّل٨ة ودد٘ ّلثتغددنٔ٘     Bulling Verbal:لثتينددض لثأاادد

  أمس ٛ عٔٝ٘.

  ٕلثتينض لدتيغBulling Sexual   ْلا٣مغد٘ ةد  لث٣ٜ د٘     :  ّٓتنودم   عدأ

 لّ لان ٓ ٘ لدتيغٔ٘   ثك٣و.

  ٕلثتينض ل٨ثكنّىBulling Cyberbulling  ٖلثنضص لاتعنز ّلاتكضص لثدش ٍْ :

ٓأ     ثن ٔ٘ مدً خد٣ل لعدتدزلو ل َدظٗ لثكن ٔدْتض ّلتْلتدف ل نْثد٘        



 م2019..  أكتوبر                  السادس عشر          العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
385 

-21، 2015ل٤خددضٚ  للددز  َيغدد ّٖ، صمندد ٌ  غددً،   ّل٤ َددظٗ ل٨ثكنّىٔدد٘  

22.) 

 التينز اإللكرتوىي 
لٌ ل٨ىنىدع عد٣ح سّ  دزًٓ موددم ردم لرّلا  تكيْثْ ٔد  لاعأْمد ا ّلردد        

مودددد ل  أددددٙ لدت ىددددب لثغددددأيب ٍددددْ لثتينددددض ل٨ثكنّىددددٕ ث٥قددددضلر، ّقددددز لقددددضطا 

لثتكيْثْ ٔددد  لدتزٓدددزٗ لىدددْلع  زٓدددزٗ مدددً لثغدددأْرٔ ا لثعئاددد٘ مودددم لثتيندددض    

ّّعدد ٜم ل٨ دد٣و  أددٙ  ددز ل٨ثكنّىددٕ ّث ددز  ددشب ٍددشل لثيددْع لٍتندد و لث دد  و  

عددْلٛ، ّميكددً لٌ ٓقددزص لثتينددض ل٨ثكنّىددٕ مددً ّعدد ٜم لثتكيْثْ ٔدد  لادتأادد٘    

موددم لتْلتددف ل نْثدد٘، ّل َددظٗ لذت عددْب،  ٔدد  ميكددً ثأنتينددض لٌ ٓغددتدزو  

 لثضع ٜم لثيقٔ٘ ّةض  ل  رت٘ ّمْلقل لثتْلفم ل٢ تن  ٕ.

نىدع لّ ّعد ٜم ل٨ د٣و    ٫ٓعض  لثتيندض ل٨ثكنّىدٕ  أىدُ عدأْ  ٓدته  د  ل٨ى      

ل٨ثكنّىٔدد٘ لّ لثضقنٔدد٘، ّلثددشٖ ٓ ددْو  ددُ قددضر لّ ت  دد٘ مددً خدد٣ل ل٢تقدد ل     

لاتكضص لثشٖ ٓتننً صع ٜم  زلٜٔ٘ لّ  زّلىٔ٘، ّلثا تَدز  إىل إذتد ق ل٤سٚ   

 دد ٦خضًٓ، ّقددز تكددٌْ ٍْٓدد٘ لاتينددض زتَْثدد٘ لّ معضّقدد٘ ثأندد ٔ٘، رندد  قددز   

 (Tokunaga, 2010صع٘ لّ خ ص َ  عتزث لثتينض ل٨ثكنّىٕ رلخم لاز

٫ٓعددض   أىددُ ل٢عددتدزلو لاتعنددز ٤رّلا ل٨تقدد ل ل٨ثكنّىددٕ ٨ذتدد ق     رندد  

 ,Akbulut and Eristiلثنضص ّ ؾدكم متكدضص  ادضر لّ زتنْ د٘ مدً ل٤قدضلر        

2011) 

ميكددً تعضٓددف لثتينددض ل٨ثكنّىددٕ  أىددُ قعددم  ددزّلىٕ       مددً خدد٣ل مدد  عدد      

ث    عتدزلو ّع ٜم ل٢تق ل ل٨ثكنّىٔ٘، متعنز مً ق م زتنْ ٘ لّ قضر ّس

مضلصًل ّتكضلصًل ّ أٙ مض لثظمً مز لثن ٔ٘ لثدا ٢ ميكيدُ  غدَْث٘ لثدزق ع  دً      

ىاغُ. ق ثتينض ل٨ثكنّىٕ ٍدْ ؽدكم مدً لؽدك ل لثتيندض لثدا وَدضا  ْمدْح           

 َددددظٗ ل٨ثكنّىٔدددد٘ موددددم ل َددددظٗ  لر لعددددتدزلو ل٤طلثغدددديْلا ل٤خدددد ٗ،  ٔدددد   

 تف ل نْث٘ مً ق م لثؾ  ب .لثكن ْٔتض ّلتْل

ّقٔنددد  سردددض   لثادددضق  ددد  لثتيندددض لثت أٔدددزٖ ّلثتيندددض ل٨ثكنّىدددٕ رنددد   

 ( م  ٓإٔ:2014سرضِ  مس  ٍيزّ  ، 

 لثتينض ل٨ثكنّىٕ  لثتينض لثت أٔزٖ و

 إث٢ُٔ ٓؾنم ل٨ٓشلٛ لث زىٕ ّثكيُ قز ١ٓرٖ  مً لانكً لٌ ٓؾنم ل٨ٓشلٛ لدتغزٖ ر ثنضب ّعضق٘ لانتأك ا 1

 ة  ستزّر ّٓيتؾض  غض ٘  ستزّر    ل٤قضلر عْلٛ ر ٌ   لازصع٘ لّخ ص َ  2

 ثٔػ   ثنضّصٗ لٌ ٓعض  لثن ٔ٘ لثؾدك لاتينض   رٗ م  ٓعض  لثن ٔ٘ لثؾدك لاتينض 3

 مً لثقعب حتزٓز ّقع ٨ىتَ ٛ لثتينض ٓيتَٕ لثتينض   ىتَ ٛ  نأٔ٘ لثتينض ّقز ت  ٙ لتضٍ  لثغأيب 4

 حتزث  ؾكم قْصٖ ّرٌّ خترئ  مغ   ة ثً   م  ٓاكض لاتينض  تأىٕ، ّغتري  ثأْقع ّلاك ٌ لاي عب ان صع٘ ثتينض  أٙ لثن ٔ٘ 5

ًَ  ثْ ُ 6  ٢ ٓؾنو لٌ ٓكٌْ م  ؽض ثُ ّقع ستزر ّٓكٌْ م  ؽض ّ 

 ٢ ٓؾنو قُٔ لثتكضلص ٤ىُ ٓيتؾض  غض ٘ ٓؾنو قُٔ لثتكضلص ثكٕ ٓعت  تينًضل 7

ٍْ ٍّي   قضق  ٍْضٚ    لثتينض لثت أٔزٖ ّلثتينض ل٨ثكنّىٕ ٓتن  لٌ 

لٌ لثو ىٕ ٓته مدً خد٣ل لعدتدزلو ّعد ٜم تكيْثْ ٔد٘ ّة ث دً  مد  ٓ دل   لايدظل          
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ّٓكٌْ لدت ىٕ زت٢َْ. ّلرز لصٓ  لٌ عأْ  ل٨ٓشلٛ   لثتينض ل٨ثكنّىدٕ قدز   

 -ىدددُ ؽددددك آخدددضت دددزٓه لدتددد ىٕ ىاغدددُ  أ -إخاددد ٛ لتْٓددد٘ -ٓتندددنً: لثكدددشب

ىؾدددض فدددْصل لّ مدددْلر مضٜٔددد٘  دددً     -لثعيدددف -لثتؾدددَ  –لثغددددضٓ٘  –لثتَزٓدددز 

ل٦خددضًٓ رٌّ إسٌ، ّ أددٙ لثددضةه مددً لٌ معادده  دد ٢ا لثتينددض ل٨ثكنّىددٕ قددز    

حتددددزث   ةددددد  عددددد   ا لثزصلعددددد٘ إ٢ لٌ ىت ٜرددددُ ت١ردددددز ّفدددددْثُ ثأاقدددددم   

ل٨ثكنّىدٕ  ض ند ( ّإمك ىٔد٘ إخاد ٛ لتْٓد٘   لثتي   Turan et al.,2011لثزصلعدٕ  

 ٔ  ٢ ٓغدترئل لثند ٔ٘ حتزٓدز ؽدقدٔ٘ لاتيندض ص د  تشٓدز مدً ل٨ٓدشلٛ            

لاْقف ّص   ٓ أم مدً لذت  د٘ ثعدزو تكد ق١ لث دْٗ رنعٔد ص ثأتعضٓدف   لثتيدض         

ل٨ثكنّىدٕ، ٍّددشل رثٔدم  أددٙ لٌ معضقدد٘ لّ  َدم ٍْٓدد٘ لاتيندض ص دد  تأعددب رّصًل     

 .Thomas, et alزو تكد ق١ لث دْٗ    ر  ل   لثتينض ل٨ثكنّىدٕ مدً لثتكدضلص ّ د    

2014) 

 :أشكال التينز اإللكرتوىي 
ّمددددً لؽددددك ل لثتينددددض ل٨ثكنّىددددٕ ردددده لقضتَدددد  ّطلصٗ لثن ٔدددد٘ ّلثتعأددددٔه     

 ( م  ٓإٔ: 2018ٍنَْصٓ٘ مقض لثعض ٔ٘   

  ِٕلثتدإ ل٨ثكنّىAnonymity      ٗد صٗ  دً لعدتدزلو لمسد ٛ مغدتع ص   ٍْ :)

 رؾف لمضِ ّل٨ق٣ا مً لثع  ب.ختإ ؽدقٔ٘ لاتعزٖ  يضأل  زو 

   ٘لاندد ٓ  ا ل٨ثكنّىٔددHarassment    ٘دد صٗ  ددً صعدد ٜم  زلٜٔدد٘ مْ َدد   :)

 مز ؽدك لّ لروض.

   ٘لا٣  دد٘ ل٨ثكنّىٔددCyber Stalking  ٍددٕ ؽددكم مددً لؽددك ل لاندد ٓ  ا :)

ل٨ثكنّىٔ٘ ّثكً  ؾكم متكضص  ٔ  ٓت ل لاتعزٖ ؽددك معد    ر قد٘    

 ٣ٓ  ُ.لثْع ٜ  ل٨ثكنّىٔ٘ ّ

  ٕلثغدددب ّلث دددش  ل٨ثكنّىدددFlaming  ٘ددد صٗ  دددً ىؾدددض رأنددد ا  زلٜٔددد   :)

 ّم تشث٘ مز ؽدك لّ لروض مً خ٣ل ل ز ّع ٜ  لقتق ل ل٨ثكنّىٔ٘.

  ٕلثتؾَ  ل٨ثكنّىOuting       صٗ  دً ىؾدض معأْمد ا  دً ؽددك ستدزر    :)

 لّ لروض  ؾكم مغٔٞ.

  ٕل٨عتوي ٛ ل٨ثكنّىExclusion    ؽددك لّ لرودض مدً    (:   د صٗ  دً جت ٍدم

 خ٣ل ّع ٜ  إثكنّىٔ٘.

    ٕلثتَزٓدز ل٨ثكنّىدCyber Threats      ٘د صٗ  دً إصعد ل صعد ٜم إثكنّىٔد   :)

-85، 2018لّ ّ ٔدز ثؾددك لّ لرودض. ّطلصٗ لثن ٔد٘ ّلثتعأدٔه،     حتنم تَزٓز 

86) 

(  لثتينددض ل٨ثكنّىددٕ  أددٙ  غددب ل٤عددأْب     2014تقدديف   لمٔيدد٘ لثؾددي ّٚ ،   

 لثتينض  إىل لص ع٘ لفي   ٍّٕ ر ثت ثٕ :لثشٖ عتزث مً خ٣ثُ 

          لثتينددض لثكتدد  ٕ : ٍّددْ لعددتدزلو لثغددأْ  لثأااددٕ لّ لاكتددْب موددم لاك ادد ا

 لت تأ٘ ّلثضع ٜم لثيقٔ٘ ّلث ٓز ل٨ثكنّىٕ.
 :ٖل٨ تزلٛلا لثا تغتدزو لؽدك ل  قدضٓ٘ مدً لثتيندض مودم       -لثتينض لث قض

 ىؾض فْص عٔٝ٘ لّ شترأ٘.
  ى ددش لثندد ٔ٘ مددً زتنْ دد٘ لثزصرؽدد٘ لّ لجملنْ دد ا   ل٨ققدد ٛ:  ّٓ قددز  دد ُ

 ل٤خضٚ.
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         لىت ددد ل لثؾدقدددٔ٘: ٍّدددْ لٌ ٓ دددْو لاتيندددض   ىت ددد ل ٍْٓددد٘ ةددد ِ ّٓ دددْو

 (.2، 2014  عتاظلط لثن ٔ٘.  لمئ٘ لثؾي ّٖ، 

 :أسباب اىتصار التينز اإللكرتوىي 

 :األلعاب اإللكرتوىية العييفة 

ثريدددْلل   مم صعددد٘ لثعددد ب ل تددد ر ردددو  مدددً ل٤ يددد ٛ  أدددٙ قنددد ٛ لثغددد   ا ل

لثكنّىٔ٘  ئا٘ ّق عزٗ  أٙ ل َظٗ لذت عب لّ لتْلتف ل نْثد٘، ٍّدٕ لثدا    

ت ددْو قكضتَدد  ل٤ع عددٔ٘ لثْ ٔددزٗ  أددٙ مادد ٍٔه موددم لث ددْٗ لرت صقدد٘ ّعدد           

رٌّ لٖ  ّل٢ىتق صلرتقْو ّلعتدزلو ر ق٘ ل٤ع ثٔب ثت قٔم ل أٙ لثي  و 

 .(2009ٍز  تض ْٖ مع ّٓ٘ ل ْةظلث٘،

 تصار أفالو العيف:اى 
 ت أٔددم مدد  ٓددضلِ ل٤اادد ل ّلث دد ثيٌْ مددً لقدد٣و ّ ددز لٌ مؾدد ٍز لثعيددف         

ل٤ق٣و قز طلرا  قْصٗ شتٔا٘ ّلٌ ل٤ق٣و لاتدقق٘   لثعيف لثؾزٓز مودم  

لقدد٣و مق فددٕ لثددزم ٛ ّلقدد٣و لث تددم لتنرددٕ رٌّ صلرع لّ  غدد ب لّ   دد ب قددز  

قٔغدتَ  لثري ثدب لّ لثؾد ب  يادض      تظلٓزا لٓنً   قْصٗ ٢ ز مً لثتقزٖ تد ، 

لثدزم ٛ ّٓعتدد  لٌ مددً ٓ ددْو  ددشث  رندد  لّ ددٕ إثٔددُ لثاددٔأه ٍددْ لث ريددم لثؾددر ع  

لثشٖ ٓي يٕ ت أٔزِ، ّٓتي قم رو  مً ل٤ٍم  ً ٍدشل لثت أٔدز لثدشٖ ٓظٓدز مدً      

 (.Bulach et al,2012,11 زٗ لثعيف   لازلصؼ لّ لدت مع ا 

 :أفالو الكزتوٌ العييفة 
قدد٣و لثعيددف  أددٙ ل٤قدد٣و لذت ٔ ٔدد٘ لثددا ميوأددَ  مموأددٌْ  ددم       مل ت تقددض ل

ّفأع اغتْٚ لق٣و لثك صتٌْ لثدا ٓ ندٕ لثريادم لم مَد  معاده ّقتدُ، ّٓادً        

ل٤ٍم لٌ ل ي ٍٛه   مأمً  ٔ  ٢ٓؾ ٍزٌّ إ٢ تأ  لث يْلا، ّلذت  لىَ  لخريدض  

ٗ   تْفٔم تأد  لثضعد ث٘ لثعئاد٘  ٔد  ٓت  دم لثريادم لثقدي  ل٤قكد ص  قدْص         

 (.Lipson,2001,62لعضع مً لثك  ص 

 :اىتصار قيوات املصارعة 
ثددْ     لثاددنٗ لادد١خضٗ تظلٓددز ردد     قيددْلا لاقدد ص ٘ لذتددضٗ لثعئادد٘    

 دزًل لثدا تغدتدزو قَٔد  ردم لثْعد ٜم لثيد    رٓد٘   لثقدضلع، ّلثدا ة ث دً  مدد             

لثتدأدددف تيتَدددٕ  غددد٣ٌٔ رمددد ٛ ل دددز لاتقددد ص   لّ رأَٔنددد    ميادددض ؽدددزٓز 

 (.Bulach et al,2012,11ّلثعزّلىٔ٘  

 :اخللل الرتبوي يف بعض األسز 
تيؾديم  عدا ل٤عددض  دً مت  عدد٘ ل ي َٜد  عدأْرٔ  ّتعتدد  لٌ م ٔد ؼ لرلَٜدد        

ثْؤاتَددد  لجتددد ِ ل ي َٜددد  ٍدددْ تأ ٔددد٘ ل تٔ  ددد تَه لا رٓددد٘ مدددً مغدددكً ّمأددد ػ    

ّلثتادْق،  ّمأرم ّلٌ ٓزخأٍْه لقندم لادزلصؼ ّٓعٔيدٍْه   زتد ل لثزصلعد٘      

ّٓتي عٌْ لٌ لثزّص ل٤ٍه لثْل ب  أدَٔه   ثيغد ٘ ثأريادم لّ لثؾد ب ٍدْ لات  عد٘       

لثن ْٓ٘ ّت ْٓه لثغأْ  ّتعزٓم لثقدا ا لثغدٔٝ٘ ّتدض ٔتَه لثن ٔد٘ لذتغدي٘      

 .(36، 2009 ى ٓا٘ قري مٕ، ميٙ لثقضلٓضٗ،
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 التعامل اخلطأ مً قبل املعلنني للتالميذ: 
 د  ظتدب  أٔدُ قعأدُ   لازصعد٘ مدً ل ددم        ظتدب  أدٙ لاعأده لٌ ٓكدٌْ ّل ٔد ً      

 لث ن ٛ ةأٙ ٍشِ لثا ٍضٗ ٢ّ ٓكٌْ مً لع  ب لىتؾ صٍ  .       

خ ثدز فداْا م١عدػ لأد٘ تدْصٗ لمَد ا مقدض         ّمً رصلع٘ لذت ثد٘ : ٓؾد   

 أددٙ لايدد ٍب لثتعأٔنٔدد٘ قدد ٌ لثتينددض ميتؾددض ٤ىددُ ٢ تْ ددز اددضق  ٣ ٔدد٘ ثددُ        

قَيدد   تينددض مددً لاعأدده  أددٙ     .ٓتْقددف  يددز لثت٣مٔددش مددل  عنددَه لثدد عا    ٢ّ

لثت٣مٔش ٍّْ مً لخريض لؽك ثُ، ّٓاَض مً خ٣ل مدزصؼ مئدظ لثريأ د٘ لثدشًٓ     

ا ّلثددددزصّؼ لرتقْفددددٔ٘ ّٓنددددريَز مددددً  ٓؾددددنرٌْ  يددددزِ قددددٙ لجملنْ دددد  

ٓؾددن . ّلثريددض  لثضٜٔغددٙ قددٙ  ددم تأدد  لثادد ٍضٗ ّمع دتتَدد  ل٤خقدد ٜٙ        ٢

ثت دزث ثدْىل ل٤مدض    ل٢ تن  ٙ رلخم لازصع٘ قدزّصِ  دم مؾد رم لثت٣مٔدش ّل    

ّمي قؾدددتُ ثأنؾدددكأ٘، ثكدددً مددد  عتدددزث لىدددُ قدددز ٓكدددٌْ عددد    صٜٔغدددٔ  قدددٙ طٓددد رٗ  

لثتينض،ق ثت٣مٔش  يزم  ٓأرأٌّ إثُٔ عتوَه  أٙ  زو قعم لرتريأ مدضٗ لخدضٚ   

ّرأىُ ٓيَٙ لاؾدكأ٘، ثكيدُ ٢ ٓ  د  قدٙ لع عدَ  لّ ادضق  ٣ َد  ٢ّ ٓقديف         

ٙ  $لثت٣مٔدش   ضِ ّٓ أيدُ لٌ ل يدُ ٓعد ىٙ مددً    ،لّ ٓغدتز ٙ ّىل لمد  # دزّلىٙ لّ  قد 

قضو  ضر٘ ّ ٓ    معُ  ً  ٣  ٢ يُ ّٓعضمُ  أٙ ا ٔب ىاغٙ. ق ٤مض 

 ٢ ٓ ددف  يددز لأدد٘  لىدد  مددز لثتينددض( رٌّ ّمددل اددضق  دد٣  ّتددزصٓب  أَٔدد ،     

قتأ  لذتنأد٘ ٢ ظتدب لٌ تتْقدف  أدٙ لثز  ٓد٘، ّثكدً ٢ دز مدً ّ دْر  ضىد مب           

ّل٢ تقد   لذتنأد٘ لمسد  ق د  رٌّ     إ زلر ّتأٍٔم ث٥خق ٜٔ  رلخدم لادزلصؼ   

  لٌ حتم ؽٔٝ .

ّ  ّق ً  ً $ثضّرٚ ى ٔم ّثٔ٘ لمدض  لأد٘ تدْصٗ لمَد ا مقدض، قد ثتينض ثدُ       # لرمد

لؽك ل  زٗ. ق ز ٓكٌْ مً لازصؼ لّ ل٤ف  ب مل  عندَه لّ تيندضل  غدزٓ  لّ    

 أدٙ   معيْٓ . قَي    عا لازصع  ٓتر ٍأٌْ ل٤ااد ل لّ ٓدشى ْىَه   ثاقدم،   

ق اددزلصؼ ٢ تأتددظو قددٙ   ىددُ لعددأْب مضقددْأل ّمميددْع مددً لثددْطلصٗ،   لثددضةه مددً ل 

لثتع مم مل لثريأ ٘ إ٢  يزم  ٓكٌْ ٍي   صق  د٘  أَٔد ، قْل  يد  رأّثٔد ٛ لمدْص      

ل ٓ٘ ل ي ٜيد ، ثدشث  ظتدب لٌ ىتكد تف ثْقدف تأد  لثاد ٍضٗ ٢ّ ى  د  تد   دً           

 م صلا.

 ازصعد٘   ثقدف   ّتؾ  إىل اْس  ثأتينض مً لازصع  قٙ لّل ْٓو ٢ يَد    

ل٤ّل ل٢ تددزلٜٙ ق مددع معأندد٘  تَزٓددزِ   ددك ؽددعضِ  دد ا ك، ّ يددزم  سٍ ددع     

ثأنزصعدد٘ ّ ددزا اأ دد٘ تدد ىْٚ تغددضعت تَه ؽدد   ٔ٘ ّٓنرددْىَه رٌّ   دد ب     

خْقدد  مددً صر قعأددَه، قت ددْو  نٍٔددب ا ثددب  ددأّىل ل تددزلٜٙ وددم لعدد ْ   ٓ كددٙ     

لتضرْىد  ىض دٙ   ّخ ٜا  مً لثدشٍ ب ثأنزصعد٘.ّ يزم  ّل َدع لازصعد٘ ل   دع:      

 ل٤اا ل!

ٍي     ثد٘ تيندض لخدضٚ مدً مزصعد٘ ٢ يدٙ  قداعُ  أدٙ ّ َدُ ثعدزو  دم            

لثْل ب، ّ يزم  ؽكْا ر ٌ لثضر ل٤قندم إمد  لٌ لق دم ل٨عد ٛٗ لّ ٓدته جت ٍأدُ       

رلخددم لثاقددم، ٍّيدد   مزصعددٌْ ٓ ْمددٌْ  تددشىٔب لثرياددم  ضقددل ٓددزِ جملددضر لىددُ  

   ُ   ل٤ٍددضلو ،  ٓنددض ُ  دد٣ صلدد٘.  لؽددتكٙ لّ ؽددعض  دد ٤مل لّ قدد و  دد ىظلل ٓزِ،ق ىدد

 (.2018 غن٘ خأٔم ، 



 م2019..  أكتوبر                  السادس عشر          العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
389 

 التينز اإللكرتوىي ووسائل التواصل االجتناعي 
ٙ  ثأ قدْل  ل٨ىنىدع  لعتدزلو  يز لذتزٓو٘ لثت ئ ا لعتدزلو ت ف مل   أد

 ّلثتْلفدم  ّلثتد ادب  ثأ دزٓ   ّعٔأ٘ ثتق   تريْصا ّإا  ّاأ َ  لاعأْم ا

 تدو   لثا لثْع ٜم لروض مً ل٨ تن  ٕ لثتْلفم مْلقل قأف  ع ل٤قضلر،   

ٙ  رد     ؾكم لىتؾضا إس لثي ؼ، لٍتن و ٘   أد    خد ل  ّ ؾدكم  ل٨ىنىدع  ؽد ك

   ا   ددم  ة ٍدد ،  ددً متٔظٍدد  خقدد ٜك ٨مت٣رَدد  ّسثدد  ل٤خدد ٗ، لثغدديْلا

 مددً قدد ث ةه ل٨ تندد  ٕ لاغددتْٚ  أددٙ خريددْصٗ لاْمددْ  ا  لروددض مددً ٓعتدد 

 مغددتدزمَٔ   أددٙ عددأ ٔ تَ  تدد  لخددضٚ آتدد ص ثددُ لىددُ إ٢ ْٓقضٍدد  لثددا لرتددزم ا

ٛ  لثتغدأ   لخريضٍد   مؾدك٣ا   زٗ  يُ ثٔيتب ْ  ل٨ىنىدع   د   ّلث٩عدت ْل  مد   ٍّد

 (    223 ،2016 ؽع  ٌ، لقي ٌ  ل٨ثكنّىٕ   ثتينض ٓعض 

 أٙ لثضةه مً لاي قل لثا ت زمَ  مْلقل لثتْلفم ل٢ تن  ٕ إ٢ لٌ لثظٓد رٗ  

ْ ٔدد  خأدد  مٔددزلٌ  زٓددز ثأغددأْ  لثعددزّلىٕ، لثتينددض  لثكدد  ٗ ّلعددتدزلو لثتكيْث

ل٨ثكنّىٕ و ٍضٗ  زٓزٗ ى جتد٘  دً لثت دزو   تكيْثْ ٔد  ل٢تقد ل لدتزٓدزٗ       

 Bowler etموم ل٨ىنىع ّلتْلتدف ل نْثد٘ ّل٤ َدظٗ لثضقنٔد٘ لثؾدقدٔ٘       

al,2015) 

 مْلقددل   تدديينػ لجملتنددل ؽددضلٜ  مددً ردد  ٗ ؽددضعت٘ لٌ  أٔيدد  غتاددٙ ٢

ً  ّلعدل  ىري ق لت  ٘  أٙ ّقزصتَ    س ٔتَ   اعم ّسث  ل٢ تن  ٕ لثتْلفم  مد

ً  ؽد  ََ   ّمد   ّل٢ىنىدع ، ّل٢ختٔد ص  لذتضٓ٘ ٕ  زتتندل  مد ٙ  ٓد١تض  ٢ لقنلمد   أد

 تقدْصلتَه   أٙ لًٓن  ١ّٓتض لثري   ا تٔل  أٙ ١ٓتض  م ق غب لثؾ  ب ص٠ٓ٘

، لضتدضلقَه  ّلؽك ل ّلقك صٍه  ٔ تَه اضٓ ٘ ّ أٙ، ل٦خضًٓ ّ ً سّلتَه  ً

ًٛل  لفد    إس ّلرودض  ٍدشل  ردم  تاعم لثْع ٜم قتأ  ً   دظ ٘  مد ، مغدتدزمَٔ   ٍْٓد

ً   عا ل٨ىنىع ؽ ك٘    ّتري ٔ  تَ  ل٢ تن  ٕ لثتْلفم ّع ٜم ّل ريع  مد

ٗ  لثؾ  ب ٙ  لث دزص ٘   أد ٌ  مم صعد ٘   دأقضلىَه  لثعدزّل ٘  لتْلتدف   ْلعدري  لّ ل نْثد

 ّلثغدب  لثؾدته  ت د رل  لّ   ثقدْص  ل٢ تدظلط  لّ لثزصرؽ٘   ، ل٨ثكنّىٔ٘ لثضع ٜم

 خ ثددددز  cyber Bullingل٨ثكنّىددددٕ لثتينددددض  غددددأْرٔ ا لاْلقددددل ٍددددشِ  دددد 

 (.     4،ل2017،ر وه

ّمددً لثْعدد ٜ  ل٨ثكنّىٔدد٘ لثددا ٓغددتدزمَ  لاتعددزٖ ل٨ثكنّىددٕ ثتيأددش       

 عأْرٔ تُ لثعزلٜٔ٘ مز ل٦خضًٓ ، ٍّٕ رو ٗ ّميَ  م  ٓأٙ:

 .٘ٔتينض لثضع ث٘ لثيق 
  لثقْصٗ/ لثأزْٓ رأٔب     ر م لا لتْلتف ل نْث٘(.تينض 
 .)٘تينض لاك ا٘ لت تأ٘     لتْلتف ل نْث 
 .ٕتينض لث ٓز ل٨ثكنّى 
 .٘تينض ةض  لثزصرؽ 
 .٘ٓلثتينض مً خ٣ل لثضع ٜم لثاْص 
 .٘ٔلثتينض    لاْلقل ل٨ثكنّى 
 . )    مْلقل لثتْلفم ل٢ تن  ٕ   ستْص لث 
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لثتينددددض ل٨ثكنّىددددٕ لروددددض لىتؾدددد صل، مددددل طٓدددد رٗ لعددددتدزلو       لفدددد   ّقددددز 

لثتكيْثْ ٔد ، ّر ىدع ل٨ىدد ث لرودض  ضمدد٘ ثأتيندض، ٢عدٔن  مددً ق دم لثضعدد ٜم       

  (Smith, et al. 2006لثيقٔ٘ ّلاك ا ا لت تأ٘ لروض مً لثشرْص 

 ( ل ق ُٜٔ   ثضعه لث ٔ ىٕ ثأتينض    ل٢ىنىع1ّقٔن  ٓإٔ ؽكم 

  ٔ ىٕ ثأتينض    ل٨ىنىع( : متؤم 1ؽكم 

مً خ٣ل م  ع   ميكً ّمل آثٔ٘ ثأ ز مدً لثتيندض ل٨ثكنّىدٕ مدً خد٣ل      

لثْع ٜ  ل٨ثكنّىٔ٘ ّّع ٜم لثتْلفم ل٨ تن  ٕ  عزو تض  ل٤ ي ٛ  اضرٍه 

، ّلثتْل دددز لثدددزلٜه معَددده ، ّلذتدددزٓ   دددً ل٤ؽدددٔ ٛ لثدددا تنددد ٓ َه   عدددتنضلص ،  

 َه  يز لثتعضأل اوم ٍشِ لذت ٢ا.ّلرغ ب لثت٣مٔش لثو ٘   لىاغ

  الدراسات اليت تياولت التينز اإللكرتوىي 
%( 17.5ّلثدا ل ضٓددع   تضرٔدد  لٌ    , (Arshanetal, 2012ٍدزقع رصلعدد٘   

قدد مْل  دد ثتينض  أددٙ طم٣َٜدده مددً خدد٣ل ل٨ىنىددع لّ مددً خدد٣ل صعدد ٜم ىقددٔ٘    

لثدشرْص لرد ىْل   % ( ّقدل  أدَٔه لثتيندض  ّلؽد صا لًٓند   دأٌ       27رن  لؽ صا لٌ  

 لروض تْصًا    عأْ  لثتينض  ً ل٨ى ث.

ّلثدا ل ضٓدع   لثقد  ؽدْٔع ود ٍضٗ       (zhu et al, 2013لردزا رصلعد٘    

%( مددً لثعٔيدد٘ تْصاددْل    34.84لثتينددض   لاددزلصؼ لثو ىْٓدد٘،  ٔدد  لؽدد صا إىل    

%( ٓدته لعدتَزلقَه رند  ٓ  ثأتيندض ل٨ثكنّىدٕ      56.88عأْ  لثتينض    د    

  ٌ لثشرْص لروض لعتَزلًق  رن  ٓ  ّّم صع  ثأتينض مً ل٨ى ث.رن  ر

إىل  ندددم حتأددد٣ٔا ثأؾددد ك٘ ل٨ تن  ٔددد٘   (Wegge.2015عددعع رصلعددد٘   

ثأتيندض ل٨ثكنّىددٕ   مض أد٘ لاضلٍ دد٘ لا كدضٗ، ّلؽددتنأع  ٔيد٘ لثزصلعدد٘  أددٙ     

( ا ثدددب   ادددزلصؼ لث أرٔكٔددد٘; ّل تندددز لث   ددد   أدددٙ مددديَب حتأددد٣ٔا        1485 

ا ل٨ تن  ٔ٘ لث  ٜن٘  أٙ ل٢عت  ى٘ رأرلٗ ثأزصلع٘، ّلوَضا لثيت ٜب لثؾ ك 

لٌ لثندد  ٓ  ة ثً دد  مدد  ْٓل َددٌْ ىاددػ لاَدد ت  عددْلٛ ردد ٌ  أددٙ ل٨ىنىددع لّ       

خ ص ددُ، رندد  تدد   لٌ لثتينددض ل٨ثكنّىددٕ عتددزث  أددٙ ةددضلص لثتينددض لثت أٔددزٖ  

 دتيػ.عتزث لع ًع     لثت٣مٔش مً ىاػ لازصع٘ ّىاػ لثقف ّىاػ ل
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( رصلع٘ تضمدٕ إىل ت ٔدٔه معدز٢ا لىتؾد ص     Johnson,2016ل ضا  ْىغٌْ  

لثتينض ل٨ثكنّىٕ  د  لثؾد  ب لثقدي    مشد ل لاغٔغدٔيب   ث٢ْٓد ا لات دزٗ        

( ا ثدددب   اض أددد٘ لثو ىْٓددد٘،  735ل٤مضٓكٔددد٘; ّلؽدددتنأع  ٔيددد٘ لثزصلعددد٘  أدددٙ   

ضٗ  ؾدددكم رددد   ّتْفددأع لثزصلعددد٘ إىل لٌ ودد ٍضٗ لثتيندددض ل٨ثكنّىدددٕ ميتؾدد   

ثأي ٓدد٘، ّمددضت    زص دد٘   ثٔدد٘   ثنددي  لثعدد اإ; رندد  لتندد  لٌ لثتينددض        

 ل٨ثكنّىٕ إا  ٍْ ل ز قضّع لثتينض لثت أٔزٖ   ل٤ع ؼ.

 املزاٍكني لدى ثاىيًا:التينز 
٘  تعت  ٘  مض أد ً  لاضلٍ د ٗ  مضل دم  لٍده  مد ٕ  ل٨ىغد ٌ،   ٔد  ٘  قَد  اد٣ٔر   زلٓد

ً  خ٣ت  ثأاضر، ٓيت م  زٓز ٘  مد ٘  مض أد ِ  ّتقد  ب  .لثضؽدز  إىل لثرياْثد  ٍدش

٘   تيد لا  مض أ٘ ٘  قغدْٔثْ ٔ٘ ّىاغدٔ ٘  ّ  أٔد  ثدشث   ّل تن  ٔد٘،  ّلىاع ثٔد

٘  تتدأتض  لثيندْ،  مً  أ د ا  ّ أ ٘ لثاضر،  ٔ ٗ    ض ٘ مض أ٘ تعز    اض أد

ٙ  ّت١تض تغ  َ ، لثا ٘   .تأَٔد   لثدا  لاضل دم   أد ٘  ّتْفدف مض أد   أىَد   لاضلٍ د

 ٘  ق دز  لثدا تقد   َ ،   لثدتي لا  إىل سثد   بعد   ٓض دل  ّقدز  مؾدك٣ا،  مض أد

 .مل ل٦خضًٓ ّتْلق ُ لاضلٍ  تكٔف تعْق عأ ٔ٘ تأت لا لثتي لا تشِ ٓكٌْ

  مفَوو املزاٍكة 
ٍددددٙ لثتددددزص  ضتددددْ لثينددددب لدتيغددددٙ ّلدتغددددنٙ ّلثع أددددٙ ّل٢ تندددد  ٙ        

ّلثغأْرٙ ٍّٙ قنٗ قٙ زتضٚ لثينْ ت   زلٓ٘ ّىَ ٓد٘ ،  دزلٓتَ  لث أدْي  ٔد      

لثينددددب لدتيغددددٙ ثأاددددضر ، ّىَ ٓتَدددد  لثضؽددددز  ٔدددد  ٓت  دددد  لثينددددب   ٓت  دددد  

 .(125،ل2013ل٢ تن  ٙ ّل٢ىاع ىل   أٙ لثق  ٔ  ، ستنز لث ن ٗ ،

رن   ض  عت ىأٙ ٍْل لاضلٍ ٘  أىَ  " قنٗ  ْلفف ّتْتض ّؽزٗ، تغْرٍ  

ل٤طمدد ا لثياغددٔ٘، لاع ىدد ٗ، ّل٨  دد و ّلثقددضلع ّلث أدد  ّلاؾددك٣ا، ّفددعْ  ا     

 لثتْلق .

 املزاٍكني خصائص 

 الفسيولوجي الينو 

 ٓتقدداٌْ قددز  لاأ ددْو لثاغددْٔثْ ٕ لثددتي  قددنلا مددً قددنٗ لاضلٍ دد٘ ت٫عددز

 لذتٔددد ٗ ّمتريأ ددد ا  ْلىدددب مدددل لثتا  دددم فدددعْ ٘: ميَددد  لرتقددد ٜك  ددد عا

٘  لثؾعْص لثك  ص، ميَه ٓتْقعُ لثشٖ لثينب  غتْٚ  إىل ّلأدم  لثدياػ      ثو د

 قٔ رٓددد٘ لرّلصًل ّق دددْته إثدددَٔه ل٤ىاددد ص ٢جتددد ِ   ثغدددع رٗ ل٢عت ٣ل،لثؾدددعْص

 (.127،ل2013، لث ن ٗ ستنز 

 العكلى الينو  
 لروددض  لثعدد و لثددشر ٛ ّٓكددٌْ ّلمدد   ؾددكم تتندد  ّلث ددزصلا لثع ددم ٓينددْ

٘    لث زصٗ ّتظرلر ّمْ أ ٗ  لثت قدٔم  عدض  ٙ  ّلث دزص ٗ  ّتدظرلر  لثتدٔدم   أد  مدز

 .لجملضر لثتاك   أٙ ّلث زصٗ ل٢ىت  ِ

 فيُ املؤثزة العوامل  
ٕ  لثينْ    لثاضرٓ٘ لثاضّق إ ضلط   ّلم ً  رّصًل لثتعأٔه ٓأعب  ّٓد١تض  لثع أد

ُ  لاعأند   ّؽدقدٔ ا  لاديَب  سثد   ّٓؾدنم  لثع إٔ لثينْ   لثتعأٔه ىا و  ّلّ د
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 لثو دد   لذتضمدد ٌ لثع ٔددم لثينددْ تعددْق لثتددٙ لثعْلمددم  ّمددً لادتأادد٘، لثيؾدد و

 لثتعأددٔه ضتددْ لثزلقعٔدد٘ ّلطتادد أل لثض  ٓدد٘ ّعددْٛ ّل٨ٍندد ل لثزصلعددٕ ّلثاؾددم

 (.143،ل2013، لث ن ٗ ستنز ، لثق  ٔ   أٙ 

 االىفعاىل الينو  
٘  ٍشِ   ل٢ىاع ٢ا تتقف ٘  لىاعد ٢ا   أىَد   لاض أد ٗ   ئاد  ّٓاَدض  ّمتَدْص

 حت ٔ  ٢ع ٣ل ضتْ ّلثغعٕ ل٢ىاع ثٕ لثتي قا ٣ّٓ   ل٢ىاع ثٕ لثتش شب

 ٕ ّ  ل٢ىاعد ث ٘   لرتردم  ّٓ دز ٌ  لثدشلا   دْل  ّلثتنضرددظ ّل٢ىريْلٜٔد  لرتٔدد ل ّٓكدْ

 . خق ً 

 األسزة دور : 
 ٗل٢ىاع ثٕ ل٢عت ٣ل حت ٔ    لاضلٍ  مغ  ز. 

 لاضلٍ  مل لثتع مم  ٘ ً   عٔدزلً   ضّىد ٛ   د ٗ  لثعيدف  لعدتدزلو  إىل لثأردْ  ّلثؾدز

 .لاع مأ٘   ّلثتظمع

 ٗل٢ىاع ثٕ لثتي قا مً لثتدأك   لاضلٍ  مغ  ز. 

 ٘أدددٙ .  ل٤عدددضٓ٘ ّلاؾدددك٣ا لثتدددْتضلا مدددً خددد ل ىاغدددٕ لعدددضٖ  دددْ تَٔٝددد 

 (.133،ل2013لثق  ٔ ،

 االجتناعى الينو  
 لثؾدقدددٕ  ددد ااَض ل٢ٍتنددد و ّٓاَدددض ل٢ تنددد  ٙ ل٢تقددد ل ىريددد ق ٓتغدددل

 لثددْ ٕ ّٓينددْ لث ٔدد رٗ إىل ّلأددم ل٢ تندد  ٕ ل٢عددت ٣ل إىل لثيظ دد٘ ّت٣ دد 

ٗ  لاضلٍد   جتئب. ل٢ تن  ٕ ٘  لثد لمب   عدا  مؾد ٍز ٘  لثتأاظْٓىٔد  لثدا  لاْ َد

 لثعيدددف عدددأْ  إىل تدددز ْ لثدددا لااتْ ددد٘ لثانددد ٜٔ٘ لث يدددْلا خددد٣ل مدددً ت ددد 

 ّلا دد رٟ لث ددٔه مددل تتيدد قٙ لثددا لاي ضقدد٘ لثغددأْرٔ ا مددً ة ٍدد  لّ ّلثضسٓأدد٘

 تْ ٔددُ   لثضة دد٘ ّتتندد  لاضلٍدد  ثددزٚ ل٢ تندد  ٕ لثددشر ٛ ٓينددْ. ل٨عدد٣مٔ٘

 إىل ّٓترددددُ ، ّل٢ تندددد  ٕ لثؾدقددددٕ لثتْلقدددد  حت ٔدددد  إىل  ّٓغددددعٙ لثددددشلا،

ً  ل٢عددددت ٣ل ٗ   دددد ٘  لّ   ثعنددددم  ّل٢ٍتندددد و  ل٤عددددض  ل٢ تددددظلط  ٣ّٓ دددد   لاَيدددد

 إىل لأدددم ّٓيندددْ مضةْ ددد٘ ّقدددٔه ّلجت ٍددد ا ماددد ٍٔه ّلرتغددد ب   ثؾدقدددٔ٘

 لث نددد ٗ ستندددز ، لثقددد  ٔ   أدددٙ  لثْائددد٘ لثْل  ددد ا   ّٓؾددد ص  لث ٔددد رٗ

 (.156،ل2013،

 املزاٍكني التينز أسباب 
ً  ىْع لثعنض مضل م مً مض أ٘ لٖ   لثتكٔف ٓق  ب  لثعقديب،  لثتدْتض  مد

 لٌ لاضلٍد   ظتدز  ق دز  لثادضر،  ّلجت ٍد ا   د رلا    تعدزٓم  إىل ق ثتكٔف عتتد   

ٗ    ل ت ر أَٔد   لثدا  لثعد رلا  ُ  ٢ لفد  ع  لثرياْثد٘،  قدن ٙ  .ل٦ٌ تي عد   قٔغدع

ٗ   ت   إىل لاضلٍ  ُ  مدل  تدت٣ٛو   د رلا  زٓدز  سثد   خد٣ل  ّميدض  لذتد ثٕ،  ّمدع

٘   جتعدم   قد ٔ٘،   تدْتضلا  ٘  مض أد٘ لاضلٍ د ٘   و  د ٘  لطمد  ثأنضلٍد     ثيغد 

 . ُ ل ٔ  ّلجملتنل

 الصخصية العوامل و األسباب 
ً  ٍي   رّلقل شتتأا٘ ثغأْ  لثتينض ، ق ز ٓكٌْ عدأْر  ٓقدزص    لثادضر   د

ٕ   دزو    لثغد ب  ٓكٌْ قز لىُ رن  ، ؽعْصِ    اأم  يز  عدأْ   إرصل  مم صعد
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٘    خريدأ  ّ دْر  لثتيندض  ّ   عدا  مدز  لثغدأْ   ٍدشل  مم صعد  ٤ىَده  ل٤قدضلر، ل

 ٓكٌْ عدأْ   قز رن  ، سث  ٓغت    أُٔ ٓغت ْٚ لثشٖ لثريام لٌ ٓعت زٌّ

 لّ ،    ْٔتَه  زو عع رتَه لّ قأ َه،  أٙ م١ؽضل آخضًٓ لاا ل ثزٚ لثتينض

لث ندد ٗ  لثغدد      أددٙ لثقدد  ٔ  ، ستنددز       ثأتينددض مدد  ٓ   ّقددْ َه

 .(43،ل2013،

ّقز لرز لث   وٌْ لث ٓري ىٌْٔ خ٣ل رصلع٘  ضٓري ىٔ٘ لٌ لثاتٔ ا ٓتدأتضٌ  

 زص ٘ لر   يزم  ٓتعأ  ل٤مض   عتدزلو ّع ٜم لثتْلفدم ّلث أد  مدً ؽدكم     

ّثدشث  ى ؽدزا    ،لدتغز ّت زٓض لثشلا، ثكً تأتض لثاتٔد ٌ  َدشل ل٤مدض رد ٌ لقدم     

ّ ٝدد٘ ّلثض  ٓدد٘ لثقدد ٔ٘     معدد٘  إٓاددٌْ رٔأددٕ، ل٤عددت سٗ   معَددز  أدده ل٤ 

"رْثٔددز    ثيددزٌ" ّلثددا تددضلؼ قضٓدد  ل٤حبدد ث، لّثٔدد ٛ ل٤مددْص ّفددي ع لث ددضلص  

ل٢ٍتندد و  يتدد ٜب لثزصلعدد٘.ّق ثع    ٔدد ٌ: "ٍددشِ لثيتدد ٜب تتقددم  ؾددزٗ  ْمددل        

إصؽددد رلا ل٢عدددتدزلو ل٦مدددً ثْعددد ٜم لثتْلفدددم ل٢ تنددد  ٕ ّتيادددٔه عددد   ا      

 .(2019مٔؾٔم ،لعتدزلو لثؾ  ب ت ". ىضم  

 اليفسية والعوامل األسباب 
 ِ ٘  ٍدش ٙ  م ئد ٘  ّلثع دز  ّلثعْلادف،  لثيضلٜدظ  لع عد  أ ّل٨  د و،   لثياغدٔ

ٕ  قد ثيضلٜظ  ّل٢رتٝد ب;  ّلث أد   ٘  لعدتعزلرلا  ٍد ٘  قريضٓد ٘  ىاغدٔ تدزقل    غدنٔ

   ىاع ل خ ل لثاضر ٓؾعض ّلٌ مع ، ىْع مً ل٤ؽٔ ٛ  عا إرصل  إىل لثاضر

ٛ  ثشث  إرصلرُ  يز ِ  ٓغدأ   ّلٌ ، لثؾدٕ  ّ يدزم  ٓؾدعض   ، خ فد   عدأْر   ضتدْ

٘      ٨  د و  لاضلٍد   لّ لثريادم  ٌ   يدزم   مدو٣  لازصعد  ٢ّ ظتدز  مَند٣،  ٓكدْ

ُ  لٍتن مد   ٘  لثدتعأه  ّٓقد    ّ ؾدقدٔتُ،   د ّ دزو   إثَٔد ،  لثْفدْل  ٓدضلر  ة ٓد

ُ  ل٢ٍتند و  ٌ  ّمْٔثدُ،    زصلتد ُ  ْٓثدز  سثد   قد  ّلثتدْتض     ثيندب  لثؾدعْص  ثزٓد

ُ  حتدْل   ْلٜد   ثْ دْر  ّل٢ىاعد ل  ُ  حت ٔد   ّ د    ٔيد ٖ  مد   لٍزلقد  إىل ٓد١ر

  أٌ ثؾعْصِ سلتُ  أٙ لّ ، ل٦خضًٓ  أٙ عْلٛ ، ّلثتينض لثعيف مم صع٘ عأْ 

ُ  سثد  ٓادضي   -43،ل2013ّتْتضلتدُ   أدٙ لثقد  ٔ  ، ستندز لث ند ٗ ،      مديْا

44). 

 أٙ لاضلٍ   ل٦خضًٓ  تاَض ل٤حب ث لٌ لاضلٍ   لثشًٓ ٓ ْمٌْ   ثتينض

متكددضصٗ قددز ٓعدد ىٌْ مددً لثاؾددم   ل٢عددتنضلص   لثْودد ٜف لّ تكددًْٓ    قددْصٗ 

 .(2018   مز  أاٙ ،  ٣ق ا ف ٔ٘

 االجتناعية والعوامل األسباب 
٘  لثادضّ    كدم  تتنودم  ً   د ثاضر  ل ٔريد ٗ  مد لثغدكيٙ،   ّل دٔ   ل٤عدض

لازصع٘،   ٔٝ٘  ً قن٣ ، ل٨ ٣و ّّع ٜم ل٤قضلٌ، ّت  ٘ ل إٔ، ّلجملتنل

ٖ  لثعيدف   د   م  ث٥ ي ٛ ل٦  ٛ مع مأ٘ تنلّح ل٤عضٗ ىري ق قاٙ ٓقدم   قدز  لثدش

ِ  ردم  ل٨صٍد ب ،   دز  إىل ٌ  قدز  لثعْلمدم  ٍدش ٘  تكدْ ٘   ٔٝد  لثعيدف  ثتْثٔدز  خقد 

ٌ  لازصعد٘  ئاد٘،   خد ص   ل٤ةأ ٔ٘ ر ىع ّإسل ل٤ ي ٛ،  يز ّلثتينض لازصعد٘   قد 

 ٌ ُ    ق ثري ثدب   ئاد٘،  عدتكْ ٘  خد ص    ٔٝتد  مضر د ا   دو٣ث  ٓتدأتض  لازصعد

  ٕ ّل٨ د٣و   أدٙ لثقد  ٔ  ، ستندز لث ند ٗ       ّلجملتندل،  ل٤عدضٗ،  :لع عدٔ٘ ٍد

 .(44،ل2013،
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لؽ صا ىضم  مٔؾٔم قٙ رصلع٘  ضٓري ىٔ٘ لٌ مً  ل ضط ل٤ع  ب لثدا تدض     

لعدددتدزلو ّعددد ٜم لثتْلفدددم ل٢ تنددد  ٕ   ٢رتٝددد ب ر ىدددع تعدددضأل لثاتٔددد ا  

% 25ّلثاتٔدد ٌ تعضمددْ  يغدد ٘  % 40ثأنندد ٓ  ا لّ لثتينددض  أددٙ ل٨ىنىددع  يغدد ٘   

% مددً  28% مددً لثاتٔدد ا م   ددم    40ّقددز ّوَددضا ل ددضلأل لمددريضلب لثيددْو  دد        

 .(2019 ىضم  مٔؾٔم ، لثاتٔ ٌ، ّٓضت   لث أ  ّقأ٘ لثيْو   ٨ف  ٘   ٢رتٝ ب

 املدرسية والعوامل األسباب 
٘  تؾدنم  ٘  لثغٔ عد ٘  ، لثن ْٓد    ّلثضقد ق  لاد رٖ،  ّل دٔ   لازصعد٘،  ّت  قد

 لثأردد ٌ ّةٔدد ب ّلثع دد ب،   ثري ثددب ّ ٣قتددُ لاعأدده ّرّص صعدد٘،لاز

 ٓ ف ثً ، ىْ ُ ر ٌ مَن  لثريأ ٘  أٙ لاعأه مي صعُ لثشٖ لادتق٘،ق ثعيف

ٌ    يدز  ُ  لثري ثدب   دزّر إس د  ٌ  لٌ ٓدزص   لٌ  دز  قد٣  ّا  د٘،  مسعد   ثد  ل٨س د 

 مند رل    مد   صلٓ  ثٔكٌْ ّٓيتؾض ، رضلٍٔ٘ أ تُ    م١قع عتنم لثا ٍضٖ

 ُ ٘   د   ثد ً  لثقدف ّلازصعد٘،   اأ د ٘  إىل ٓقدم  لٌ ل تندم  ّمد  لثتيندض  رص د

٘  ل٢عتاظلطٓ٘ لان صع ا تكٌْ ّقز لا  ؽض، لّة  لا  ؽض عْلٛ لان ر،  لرت اٝد

ٕ  لثت قدٔم  لاعأند ، ّمدعف     عا مً ٖ  ، ثأري ثدب  لثزصلعد  لثغدأيب  ّلثتدأتض

 .(45ل ،2013دتن  ٘ لثضق ق   أٙ لثق  ٔ  ، ستنز لث ن ٗ ،

لثتعض   أٙ لتدض  ضىد مب تدزصٓ ٙ رتادا     لىل  2015 زٓض   م ٍزقع رصلع٘ 

عددأْ  لثتينددض ثددزٚ لاددضلٍ   لثقدده ّلتددضِ قددٙ حتغدد  لثكادد ٛٗ ل٢ تن  ٔدد٘       

 ّلّم ع ىت ٜب لثزصلع٘  اع ثٔ٘ لث ى مب قٙ خاا عأْ  لثتينض.  

ٗ  لثع٣قد ا  لٌ رند   ٘  ّلثدتي لا  لاتدْتض ٘  رلخدم  لاا  ٝد ّل٨  د و   ، لازصعد

٘  ّ لثك دع ّ ٖ  ّلايد ذ  ، ثأريأ د ٖ  لثن دْ ٘    دزو    ٓتنودم  لثدش  ّمدْح ل٤ىاند

   ثت٣مٔش، ّلعدأْب  لثقاْ  ّلرتا و لازصع٘، ّتعأٔن تَ ،ّم يٙ لازصعٔ٘

ِ  ردم  لثاعد ل،  ةد   لثتزصٓػ ٖ  قدز   ْلمدم  ٍدش  مد  ٓدزقعَه   ل٢  د و،  إىل تد١ر

ٙ   عنَ  ٓاَض عأْرٔ٘   ؾك٣ا ثأ ٔ و    ىيغدٙ ٍيد    ٢ّ تيندض،  ؽدكم   أد

ً  ىت دزث  لٌ لا د و  ٍشل ٘   د ٖ  قدز  ّلثدا  لثضقد ق  ت  د ٙ  لرّلصل تد١ر  متعدزرٗ أ

 ٗ ِ  لّ لثتيندضٖ،  لثغدأْ   إتد ص ٖ  ق دز  ، تعظٓدظ ٙ  ل٤ااد ل   عدا  ت دْ ة ٍده    أد

٘  ل٤ااد ل  مً ٘  ثندي   لعدتر   ً  ل٤قدضلٌ،  ت  د  لثؾدع ٔ٘،  رغدب  ل دم  ّمد

ِ    لاضلٍد   ٓعتندز   ٔ  لاضلٍ ٘، مض أ٘    أٔ  ٍّشل ٓاَض ُ  ت دزٓض  ، ثشلتد

  ُ ً  ّإوَد ص قزصلتد ٘  خ ثدم  مد ٌ  ت  د ْ    ر ٓد   رّصل تأعدب  لثدا  ل٤قدضل  لثيند

 ) .46،ل2001لثظ يب ; 2004 لث ض  ٌ، (ثأنضلٍ  ل٢ تن  ٕ

 أىفسَه والضحايا املتينزيً ىظز وجَة مً أسباب 
 ً ٘  ثأتينددضمً لثع مدد٘ ل٤عدد  ب  عدا  إتد ل  ميكد لثريأ دد٘  ىادض  ّ َد

 ل٦تددٕ   لثندد  ٓ   أددٙ ٓغددت ٌّْ لاغددت ًْٓ جتعددم ّلثتددٙ لاغددت ًْٓ

 .) 2010 ل ْةظلل،
 مَه ؽدك  أىُ لثتا ٍض. 
 ُيُ ٓزلقعٌْ لفزق ٛ ثزُٓ ثٔػ ٤ى . 
 ٌلازصع٘   عٔٝ٘  ٣م تُ ٤. 
 ُطم٣ُٜ  أٙ متك  ا ثب ٤ى. 
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 ُة  ؽدك  أىُ ٓتا ٍض ٤ى. 
 ُثأنعأن  لثريأ ٘  ً معأْم ا ٓي م ٤ى. 
 ُل٦خضًٓ لثريأ ٘ ٓتر ٍم ٤ى. 
 ُل٦خضًٓ لثريأ ٘ مل ميغره ة  ٤ى. 
 ُلاعأه لّ   ازٓض قضل ٘ فأ٘ تض ريُ ٤ى. 
 ُ٤ىدد   ً   أددٙ لثقدد  ٔ  ، ستنددز لث ندد ٗ   ٓضةددب   وَدد ص قْتددُ لمدد و ل٦خضٓ

 .(47،ل2013،

 ٍّي    زٗ لع  ب ٢ىزق ع لثكو مً لاضلٍ   ثأتينض ل٢ثكنّىٙ ميَ  :  

 ت صٗ ّجتض ٘ م  ميكيُ جتض تدُ ،  ٔد  لٌ   ا ٔع٘ لاضلٍ  لثتٙ متٔم ذتب ل٢

لثتينددض ل٢ثكنّىددٙ ميي ددُ مغدد  ٘ عددَأ٘ ّّلعددع٘ ثددشث  مض أدد٘ لاضلٍ دد٘  

ٍددٙ مض أدد٘ لىت  ثٔدد٘  دد  لثرياْثدد٘ ّلثؾدد  ب ّل ددز لدتْلىددب لثتددٙ عتدد ّل      

لاضلٍدد  لٌ ٓو ددع ثياغددُ  أىددُ ختريددٙ مض أدد٘ لثرياْثدد٘ ، ٍددٙ لٌ ٓاعددم مدد         

   ٘ ، ّل ٔ ىدً  ٓ دْو  دأمْص خ اٝد٘ قدٙ       ٓغ ٍه قٙ تضعٔخ ؽدعْص لثغدٔريضٗ ثزٓد

عدد ٔم لثْفددْل ثددشث  ، رددأٌ عتدد ّل لثغددٔريضٗ  أددٙ مؾدد  ض ل٢خددض، ّٓو ددع  

ثياغدددُ  أىدددُ لعدددتري ع   صلرتدددُ ّقعأدددُ لٌ ٓدددزخم لرتدددْ  ّلثض دددب قدددٙ قأدددب   

 ؽدك لخض .

         ٘  لاضلٍددد  عدددضٓل لثتدددأتض   اأدددً  ، ّقدددٙ سلا لثْقدددع ٍدددْ عدددضٓل ل٢عدددتر

   ٓقزص مً ؽدك قعم ٓين ُ لّ ثأن١تضلا لرت ص ٔ٘ ر ٢عتاظلط . ق

ٓو  صة تُ قٙ ل٢ىت  و ، مئم لاضلٍ  ٤ٌ ٓتغضع ، ّلٌ ٓ ْو    غتريدض قدٙ   

سٍيددُ رٌّ تاكدد  قددٙ سثدد   دد رٗ مدد  ٓكددٌْ ثأنضلٍدد  ثياغددُ فددْصٗ ٓضةددب لٌ 

ٓكٌْ  أَٔ  ، ٍّْ عتب لٌ ٓضلِ ل٢خضٌّ   ثقْصٗ لثتٙ ٓضةب لٌ ٓضٚ ىاغدُ  

ٌ تكدٌْ فدْصتُ لذت ٔ ٔد٘ . قد ث ْٗ ٍدٙ مدً        أَٔ  ّلثتٙ ثٔغدع   ثندضّصٗ ل  

ل٢مْص لثتٚع رٗ م  ٓضةب لاضلٍ  لٌ تكٌْ قٙ ؽدقدٔتُ ، ّٓضٓدز لٌ ٓتع مدم    

معدُ ل٢خدضٌّ  يد ٛ  أددٙ لٌ تأد  لث دْٗ مْ دْرٗ قٔددُ ، ّل ٔ ىدً  ٓعتد  لاضلٍدد          

قزصتُ  أٙ إٓشلٛ ل٢خض ّلثتينض ٍْ  ظٛ مً لث ْٗ   ٍٔٝ٘ تيادٔه ل٢تقد ٢ا    

 –ًٓ :  ضى مب رً ستضًل لثت  ل دتنعٔد٘ لث  دضًٓ ل٢ىغد ىٔ٘    ممأك٘ لث  ض
 .ثأتينٔ٘ ل٢ىغ ىٔ٘ (

لىل قَدده ا ٔعدد٘  ٣قدد٘ ت ددزٓض لثددشلا     2018رصلعدد٘ ستنددْر ر مددم   ٍددزقع 

    ٛ   ددد ثتينض ل٨ثكنّىدددٕ ثدددزٚ لثت٣مٔدددش لادددضلٍ   لثقددده ّمدددع   لثغدددنل عدددْل

ْ ضلقٔددد٘ ثأت٣مٔدددش لاتيندددضًٓ لو لثنددد  ٓ . حبددد  لتدددض  عدددا لادددتي لا لثزمي   

رددد ثيْع ّلثعندددض  أدددٙ لثتيندددض ل٨ثكنّىدددٕ ّرّصٍنددد  ل تندددم   لىتؾددد ص تأددد   

لثغأْرٔ ا لثكؾف  دً لٍده لثادضّق لدتٍْضٓد٘   لثدزٓي مٔ ا لثياغدٔ٘ ثدزٚ        

 ّلثندد  ٓ ، ّلاتينددضًٓ /لثندد  ٓ . لذتدد ٢ا لثريضقٔدد٘ مددً لاتينددضًٓ إثكنّىٔددً    

ا جتضٚ  أَٔ  لثزصلع٘ ّلثا تض ل لٍنٔ٘ لثزصلع٘ ا  ٓإٔ : ا ٔع٘ لثعٔي٘ لثّ

متوددم ت٣مٔددشًل   مض أدد٘ لاضلٍ دد٘. لىتندد ٛ  ٔيدد٘ لثزصلعدد٘ إىل قٝدد٘ مددً قٝدد ا       

 .لثن ٔ٘ لرت ف٘ ل٢ ٍّه لثت٣مٔش لثقه ّمع   لثغنل
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  مصكالت التينز لدى املزاٍكني 
 لازصع٘   لاضلٍ   تْل ُ قز لثا لاؾ رم ل ضط مً لثتغّأ  لّ لثتيّنض ٫ٓعز

 ٘ ٙ  لّ ّلدت معد ً  مكدد ٌ  تد  ل٨عدد ٛٗ لؽدك ل  مددً ؽدكم  ٍددْ ّلثتيّندض  ّلثعنددم لثغدك

ّٕ ّلثغددأْ  ّل٨ٓددشلٛ  لّ قددضر ضتددْ زتنْ دد٘ لّ قددضر مددً مْ ددُ لاتكددضص، لثعددزّلى

٘  إمد   قَٕ لثتيّنض لؽك ل لم  لمعف، تكٌْ لخضٚ زتنْ ٘ ـ   غدزٓ  رد ثت ّض

 لّ ّلذترددده لثؾدددكم  غددد ب ّل٢عدددتَظلٛ ر ثغددددضٓ٘ ىاغدددٔ٘ ّإمددد  ّل٢ تدددزلٛ،

 .مو٣ً لثتقضق ا

 لعدددتي٣ل  ٍّدددْ ل٨ثكنّىدددٕ ٍّيددد   ؽدددكم لخدددض مدددً لثتيندددض ٍّدددْ لثتيندددض      

ُ  ّل٨ىنىددع  لثتكيْثْ ٔدد  ٛ  ّت ئ تدد ً  لؽددد ل ٨ٓددشل ٘  آخددضٓ ٗ   ريضٓ دد  متعنددز

 . ّ زلٜٔ٘ ّمتكضصٗ

 :ل٨ثكنّىٕ لثتينض  أٙ ل٤موأ٘ ّمً

 ّلثت٣ ددب ّلثتدْٓددف ّل٨ٓددشلٛ ثأنٍٔددب تغددعٙ لثددا ّلثضعدد ٜم ل٢تقدد ٢ا 

 .لاتأ ٕ إس٢ل لّ لثغنع٘ ّتؾُْٓ ّلث نل

 ّىؾضٍ  ل٨ىنىع  أٙ ل٤ؽد ل فْص تعزٓم. 

 لعدددت ع ر لّ لثؾدقدددٔ٘، لىت ددد ل خددد٣ل مدددً ل٨ثكنّىدددٕ لثتيندددض ٓكدددٌْ قدددز 

 .إثكنّىٔ٘ زتنْ ٘ مً لثؾدك

ٓدددضت    شٚل٢رتٝددد ب لثددد مؾدددك٣ا لثتيندددض  يدددز لادددضلٍ   لىدددُ ٓددد١رٚ إىل   

  عتدزلو ّع ٜم لثتْلفم ل٢ تن  ٕ تاَض ل ضلمُ  أٙ لاضلٍ  ا لروض مم  

تاَض ثزٚ لاضلٍ     زلص لادوأ  ّٓض دل سثد   ؾدكم لع عدٕ إىل لاند ٓ  ا       

 أٙ ل٨ىنىدع ّلمدريضل  ا لثيدْو، ّردشث  ل٢ىري د ع لثغدأيب  دً ؽدكم لدتغدز          

 .(2019  ىضم  مٔؾٔم  ّتضل ل ت زٓض لثشلا

لثاً  مدً   11لع٘  ضٓري ىٔ٘ خ٣ل لثانٗ ل٢خ ٗ  ت أٔم  ٔ ى ا ضتْ ق مع رص

 ددزر مددً لثاتٔدد ا   عددً لثضل عدد٘   لثؾدد  ب    ضٓري ىٔ ،لثددشٚ ّ ددز مددً خ٣تدد  

لعدتدزلمً  ثْعد ٜم لثتْلفدم ل٢ تند  ٕ  ٔد  ٓغدتدزمَ          ؾضٗ ٍده ل٢رودض   

   .% مً لاضل20ٍع   ا ْٓمًٔ ، م  صى٘ مل  3% ميًَ ٤روض مً 40ضتْ 

% ممً ٓغتدزمٌْ ّع ٜم لثتْلفم ل٢ تن  ٕ 12رؾاع لثزصلع٘ لٓنً  لٌ 

عدد   ا ْٓمٔددً ( وَددضا    5% ممددً ٓغددتدزمْىَ   كو قدد٘  لروددض مددً     38  أدد٘ ّ

  أَٔه  ٣م ا تزل  أٙ ل٨ف  ٘   رتٝ ب لروض  زٗ.

  ٘ (  دأٌ ٍيد   شتد اض ٓتعددضأل    Machold, C;Judge (2012, لؽد صا رصلعد

  مدددً  مدددً ّعددد ٜم لثتْلفدددم   16-11نلّح ل نددد صٍه  ددد  تددد  لادددضلٍ   لثدددشًٓ تددد 

ل٢ تندد  ٙ ّمددً ٍددشِ لاددد اض لثتينددض ، ل٢تقدد ل لثيدد  مي عددب، ل٢رمدد ٌ ّمت       

مدزلصؼ ت ىْٓد٘ إٓضثيزٓد٘ مدل      3تقنٔه رصلع٘ مغتعضم٘ اغ  لثت٣مٔدش قدٙ   

ّ ز لٌ ل٢ى ث ّلثشرْص ٓغتدزمٌْ ل٢ىنىع  ؾكم ماضو لرٚ  474 ٔي٘ مً 

 اد اض .ثأعزٓز مً ل
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 املزاٍكني على التيّنز خماطز 
 لثْقددد ٗ لعددد  ب  ددد  لثو ىٔددد٘ لاضت ددد٘   ٓ دددل لثتيّندددض لٌ إىل لثزصلعددد ا تؾددد 

٘  لثنديْو  رو ق٘  غ ب ّسث  ّلثؾ  ب، لاضلٍ      ّل٢ىت  ص  لثدا  لثياغدٔ

٘  ل٤رض ٍشل خريْصٗ إىل لجملتنعٕ لثْ ٕ ّ زو لثن ٔ٘، إثَٔ  تتعضأل  ثزص د

ً  لثكو  لٌ ٘  طلثدع  مد   لجملتنعد ا  مد ٚ  تعدن   لٌ صلقند ٗ   دز  ل٤مدض  ٍدشل  خريدْص

 .ثُ لثن ْٓ٘ لذتأْل ٨ظت ر ّتت  ّص تتي قؿ ّلٌ

   ثيددد٘ ىاغدددٔ٘ مؾددد رم ثدددزَٓ  تتّْثدددز ل٨ تدددزلٛ مدددً لثيدددْع ٍدددشل قنددد ٔ٘

٘  قأ٘ لثزلٜه، ّلثتّْتض لث أ  ل٨ تن  ٕ، ر ٢ىعظلل ً  ّلرتدْ    د ثياػ  لثو د  مد

  غدددد ب فدددد ٔ٘ اؾدددد رم تتعددددضأل لٌ كددددًمم لثندددد ٔ٘ لٌ رندددد  لاغددددت  م،

 طٓدد رٗ لّ ى قددً  إمدد  قتغدد ب لثتيّنددض، ٓغدد  َ  لٌ ميكددً لثددا لثريعدد و لمددريضل  ا

 مددً   ٢ىت دد و لثضة دد٘ لّ لثعزّلىٔدد٘ لثتقددضق ا إىل إمدد ق٘ لثددْطٌ،   ماضادد٘

 إىل ل٤ ٔدد ٌ مددً لثكددو  ّ  ل٨ىت  صٓدد٘، ل٤قكدد ص تددضلره إىل ٓدد١رٖ مدد  لثددشلا

 .لذتٔ ٗ مً لثتدأك

قددددٙ مؾددددك٣ا لاضلٍ دددد٘ ل٢ تن  ٔدددد٘   2004حبوددددع رصلعدددد٘ خْثدددد٘ لثغدددد تٙ  

ٕ  ّلثياغدٔ٘ ّلازصعدٔ٘  ّلثتدأخض     ل٤عدضٓ٘،  لثع٣قد ا ) ثأنضلٍ د ا  (لثزصلعد

٘  مدل  لثع٣قد ا  ٙ   لثضقد ق،  ت  د  لثعزّلىٔد٘،  لرتردم،  لثغدأري٘،  لثتندضر  أد

 ٓضٚ معٔا٘ رص  ا لذتقْل  أٙ لثزصلعٔ٘، لاْلر فعْ ٘ ل٢ىريْلٛ، لرتْ ،

 ٛ ُ  ّلثزٓدُ،  مدل  رلٜده  فدضلع    ٓعدٔؿ  لاضلٍد   لٌ لثدياػ   أند  ٙ  ٓتندضر  ّإىد   أد

ً  لّلمدض  تٔدل  ٖ  لثْلثدزٓ ُ  ّٓ دز ٗ    ل نلمد ٘  فدْص    ة ثً د   تتند   شتتأاد

 ٗ ٘  لاؾدك٣ا  نودم ّتت ّلثعيد ر  لاكد  ض ٘   اد     ل٤عدضٓ    لثع٣قد ا لث  ٜند

 تاَنَدده ّمددزٚ لاددضلٍ  ، مع مأدد٘   لثْلثزٓدد٘ ّل٢جت ٍدد ا ل٤عددضٗ

 مزٍه، تعنم قْٗ لىَ   أٙ لثْلثزٓ٘ لثغأري٘ إىل لاضلٍ   ذت   تَه،ّىاضٗ

 ّل٢ىريد٣ق،  ل٢عدت ٣ل    ٓضةدب   اضلٍ ، قد  ذتم مؾدك٣تَه  تغعٙ عأري٘ لّ

 ْ ٙ  ٓعتندز  لٌ ٓدْر  قَد ُ   أد ُ    تيادٔه  ىاغد ٌ  قضلصلتدُ،  ّلختد س  ّقتد  قد اضلٍ ْ

 ؽ١ّىَه.   تزخم ّلثزَٓه ىق ٜ  لٌ ٓضٌّ

ًٔ  تتريأب مض أ٘ لاضلٍ ٘ قنض أ٘  ثدتاَه   د اضلٍ ،  ل ٔري  ق م مً ّ 

ُ   أٙ ٓريضل م  ُ  ّعدأْرٔ تُ،  ا   د ٙ  ّمغد  زت   أَٔد ،  ّلثتيأدب  جت ّطٍد    أد

 ٘ ٘  ق ث ٔٝد ٘  ل٢ تن  ٔد ٙ  مديرًي   متد صؼ  قدز   د اضلٍ   ل ٔريد ُ   أد  عدأْرٔ ت

ٙ  قد ٜه  مَد   ثعد٣   حتتد    ثُ مؾدك٣ا  ّغتأ  ْٓتضِ قز مم  ّتقضق تُ،   أد

  أنٕ. لع ؼ

  احلاالت التى تعزضت للتينز  
عدي٘ ٍّدْ عدً مدً      14عي٘ ق ثدع لىَد  ثدزَٓ  ااأد٘ قدٙ عدً        45 ي ٌ لزٖ 

لّ معضق٘       ٓاكض ّثكيَ   زلا ت٣   تقضق ا  يتَد    لثقعب لثت ضب ثُ

عددد   ا   مت  عددد٘ مْلقدددل لثتْلفدددم 10ميددش قدددنٗ  يدددزم   دددزلا ت ندددٙ  دددْلثٕ  

لادتأاددد٘ لٓنددد  ثدددشث  قدددضصا إٌ     لثتْلفدددم   ّ دددزر مدددً  دددضلمب    ل٢ تنددد  ٕ

لفري  َ  إىل ررتْص ىاغٕ ٍّي   أنع إٌ ل يا لف   ثزَٓ  لرتٝ ب ىتٔرد٘  

 .(2019ا  تق رقُ خ٣ل مت  عتَ  اْلقل لثتْلفم ل٢ تن  ٕ  ىضم  مٔؾٔم 
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 ٍل يعترب املزاٍكوٌ أشزارًا؟ 
ٗ ، ّثكدً ثزٓدُ   لاضلٍ  لاتينض   رٗ ٓكٌْ إىغ ٌ   رٚ ثُ  ْلىب  ٔزٗ ردو  

 ْلىدددب عدددٔٝ٘ قدددٙ لقكددد صِ ،قٔ دددضص لاضلٍددد  لٌ غتتددد ص لثنرٔدددظ  أدددٙ لدت ىدددب   

لثنعٔف قٙ ىاغدُ قٔ دْو   ٓدشلٛ ل٢خدضًٓ قكدو ًل مد  ٓكدٌْ لاتيندض ؽدقدً  قدز           

تعددضأل ثأتينددض لّ ل٢سٚ قٔؾددعض  دد ٢مل  زلخأددُ ،ثددشث  ٓ ددْو  دد ثتينض ست ّثدد٘   

تينددض لّ ل٢سٚ لثددشٚ تعددضأل ميددُ ٢عددن  ع  عددا ل ت دد صِ لثددشٚ ق ددزِ  ددضلٛ لث

قٔدتدد ص لثؾدددك لثددشٚ تينددض  أٔددُ ثٔكددٌْ مدد ٔتُ لّ قددز غتتدد ص لخددضًٓ   ،لثٔددُ 

ٓضٚ قَٔه معاً  مً لٚ ىْع ، قٔ  ّل ل٢عت ْلٛ  أَٔه ّلثؾدعْص  د عا لث دْٗ    

 ،لثتٙ ق زٍ   يزم  ر ٌ قٙ رّص لثن ٔ٘

لٛ ّص دد  ٓ ددزٚ لاتينددض  ٣مدد ا لثضمدد  ّل٢ىتقدد ص ّلثاددضح ث زصتددُ  أددٙ إٓددش   

ل٤خددض ، ّثكيددُ ٓعأدده قددٙ قددضلصٗ ىاغددُ  ددأٌ سثدد  ثددٔػ إىتقدد صل ، ّلىددُ مل عت دد    

 ؽًٔٝ  ثُ قٔن٘ . قتيكغض ت تُ  ياغُ .

ّقددددٙ لثكددددو  مددددً ل٢ ٔدددد ٌ ٢ ٓضٓددددز  لاضلٍدددد  لٌ ٓقددددم ل٢سٚ مددددً لثتينددددض  

ل٢ثكنّىٙ لثشٚ ٓ ْو  ُ ثزص  ا ؽزٓزٗ حبٔ  ٓتنضص لثن ٔ٘  ؾكم ر   

تينددض  رددضر مظ ددُ ّثكيددُ ٢ ميكددً لثغددٔريضٗ  أٔددُ لّ ّ  ٜأتددُ ّ يددزم  ٓ ددزل لث

لثت كه   ازٚ لثدشٚ مدً لانكدً لٌ ٓقدم لثٔدُ سثد  ل٢سٚ   ضىد مب ردً ستدضًل          

    .( 22ثأتينٔ٘ ل٢ىغ ىٔ٘،ل –لثت  ل دتنعٔ٘ لث  ضًٓ ل٢ىغ ىٔ٘ 

 التينزعيـــد ســـلو  مـــع املكرتحـــة للتعامـــل  واإلرشـــادية العالجيـــة الـــربامج 

 املزاٍكني

 للنتينزيً اإلرشادية الربامج 

 ل٤مدددض ّٓتريأدددب لثتيندددض وددد ٍضٗ اع دتددد٘ رددد  ٗ لازصعددد٘ مغددد١ّٝثٔ٘ إٌ

ٙ  ل٤ٍد ثٕ،  مل لثتع ٌّ ٘  ّ أد ِ  لث ٔد و  لازصعد ْ    ٢ىت د   ّلثنرٔدظ  لازصعدٕ،  ثأرد

 لثعيدددف عدددأْ  ّمددد   لثريأ ددد٘، ّمضلق ددد٘ ،(لثتعددد ّىٕ  لدتنددد  ٕ لثعندددم  أدددٙ

 ّقْلى  ّ ٣ ٔ٘ ّق ٜٔ٘  ضلمب لازلصؼ مً لثعزٓز تري   لثيضب ّ  ّلثتينض،

 لثتينض، مز معً  لثعنم   ّل٤ٍ ثٕ لازصع٘ تتع ٌّ لثتينض، مً لثريأ ٘ ذتن ٓ٘

   ل ٔريددد٘ ل٢ تن  ٔددد٘ لث ٔٝددد٘ ردددو ٗ ل ٔددد ٌ   تتيددد ّل لثددد لمب لٌ رنددد 

ٕ  ّىؾدض  لازصع٘، ٕ  قَٔد   لثدْ  ٗ  ّلثتغد٣َٔا  لثدز ه  ت دزو  ثكد  إصتد ح    ّلاغد ىز

 ،    دد   لازصعدد٘ عدد٣م٘  ددً لاغدد١ّث٘ لثأردد ٌ خدد٣ل ّمددً ل٨صؽدد رٓ٘، لثدد لمب

2005 .) 

 ل٤اادد ل، مددل لثتْلفددم مَدد صلا ّإرغدد  َه ث٥ٍدد ثٕ، مْ َددُ  ددضلمب ٍيدد  

ٙ  ّمغد  زتَه  ّلثتعد اف  ّلثت  دم  تده،  ّل٨في ٛ ّل٢عتن ع  لاؾدك٣ا   دم   أد

 لازصعددد٘ مدددل ّلثتْلفدددم اؾدددك٣تَه، ّل٢عدددتن ع ل٤ يددد ٛ مدددل لثدددشلتٕ ّل٢ىاتددد ح

 لثتعأٔنٔدد٘ لتٔٝدد٘ ل ندد ٛ لمدد  ّعدد٣متَه، لثريأ دد٘ ذتن ٓدد٘ اددضق   ثأددتاك 

 ةد   عدأْر ً  لثتيندض  ّل ت د ص  لثريأ ٘ ذتن ٓ٘ اضقً  ٓتعأنْل لٌ قٔرب ّل٨رلصٓ٘

ٗ   ُ، مغنْح ُ  لثتيندض  لتدض   دْل  ّ دَٔه  ّطٓد ر ٗ  ّىت ٜرد  لثريْٓدم  ّلتضٍد   لرتريدض

٘    ثأتيندض  ا ثدب  لٖ ٓتعدضأل  ّل٢ لثريأ ٘،  أٙ ٗ  لازصعد ٙ  ل٨ؽدضل   ّطٓد ر   أد
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ٌ  لازصعد٘،    لثع م٘ لاضلق   ّلا١ؽدضلا  لاَد صلا  ّإرغد  َه  ل٦ د ٛ،  مدل  ّلثتعد ّ

 لّ ل٢ تن  ٔددد٘ لثعظثددد٘ لّ ر ٢ىغددد  ب، لثتيندددض  أدددٙ لثزلثددد٘ ل٨ؽددد صلا ثاَددده

  ،  لا١ؽضلا مً ّة ٍ  لازصع٘،  ً لثئ ب لّ   ان ٓ ٘، لثؾعْص

 2002 Sarzen.) 

٘  مدل  ل٢صؽ رٓ٘ ل٤ع ثٔب  عا  أٙ (Sciarra 2004 عٔغٔ صل   ١ٓرز  لثريأ د

  عن  ل٢عتن ع ، ّلثتْ ٔخ لثأْو جتيب مَزرِ، ة  آميُ  ٣ق ا:موم لاغت ًْٓ

 ّرٔدف  ّل٦خدضًٓ،  ّلثدزَٓه  مدل  ّ ٣ق تَه لقك صٍه،  أٙ ّلثتعض  ٓ ْثٌْ ا 

ً  قدضل  خأد   ّردشث   لا كدضٗ،  اادْثتَه  ر ىع ٕ  ثأنغدت ْٓ ً  ندْل ٓتعأ ثكد   د

   ثددز ه تظّٓددزٍه ّرددشث  قَٔدد ، لاي عددب لثتيددٔ     ددزلث ّٓ ْمددْل لىاغددَه

 . سث    ست ٢ّتَه ّتعظٓظ ّلات  ع٘ ّل٢ٍتن و

  أددٙ لثتددزصٓب  أددٙ لاغددت ًْٓ ثأريأ دد٘ ّلثين ٜٔدد٘ لثْق ٜٔدد٘ لثدد لمب تضرددظ

 ل٤قددضلٌ،  دد  ّلثتْعدد  لثيددظلع،  ددم ّمَدد صلا ل٢ تن  ٔدد٘ ّل٤ىؾددري٘ لاَدد صلا

ً  ّمَد صلا  لاؾدك٣ا،   دم  ّمَ صلا ٖ    تكدْٓ ٘  لثتقدز ٌ   ّقدزو . ثأنؾدكأ  عدتْٔ

 ٕ  تددضّٓب : موددم  لثتينددض  ايددل  لثْعدد ٜم   عددا ( Stewin &Mah, 2001 ّمدد ٍ

٘  لذت  ٜ  ٘  ٓقديل  لثتيندض   مودم  لثتيندض   دْل  ل٤عد ا   ّست ص د  لّ ، لثؾدقدٔ

 لثريأ ددد٘ معت دددزلا ّمي قؾددد٘ ،(ل دددز مدددً تدددزخم  دددزٌّ ّٓيتَدددٕ ٓ دددزل لثتيندددض

ٌ  ّتريدْٓض  لثتينض  ْل ّلقك صٍه ٘  لازصعدٕ،  ث٣ىند  و  قد ىْ ٘  ّتْ ٔد    لثريأ د

 إ دضلٛلا  ّتري ٔد   لثع٣ ٔد٘،  ّلثتزخ٣ا ل٨صؽ ر   ل٦  ٛ ّمؾ صر٘ لازصع٘،

 .ّلثت ٔٔه ثأنغ١ّثٔ٘ ىا و ّتأعٔػ ل زرٗ، لثتزخم

 مدددً ّةددد ِ ثأتيندددض لثتقدددزٖ   متعدددزرٗ إصؽددد ر ّىاضٓددد ا مدددزلصؼ ٍيددد  

ٌ  لذتدم  لٌ تضٚ مو٣ً لثغأْرٔ٘ ق ثياضٓ٘ لرتريضٗ لثغأْرٔ ا  ت دزٓم    ٓكدْ

ٕ  لثغدأْ   ّتعظٓدظ  مي ع ٘،  أخضٚ لا  ْث٘ ّة  لرتريضٗ لثغأْرٔ ا  ل٨ظتد  

ٕ  لثدتعأه  ّىاضٓد ا  ّت ْٓتدُ،  ثزَٓه لاْ ْر ٚ  ل٢ تند   ٛ  ّقدف  لٌ تدض  ل٢عدت ْل

  ْلمددم ّتددْق  ت أٔددزٍ  ّٓددته لثريأ دد٘ ق ددم مددً حتتددشٖ ادد س  تددْق    ٓكنددً

 قٔندددً  لثريأ ددد٘ لرغددد ب ّمدددضّصٗ ل٢عدددت ْلٜٕ لثغدددأْ  ثكددد   مي عددد ٘  ٔٝٔددد٘

ٙ  حتوَه إىغ ىٔ٘ ٗ  ّ دزو  ّلثت دزٓض  لثتعد اف   أد ً  ل٨عد ٛ  Wolke et ث٧خدضٓ

al., 2003.) 

 Emotive B  Rational e  لثغأْرٔ٘ ل٢ىاع ثٔ٘ لثع ٣ىٔ٘ لثياضٓ٘ لم 

havior Therapy لثددا لثع ٣ىٔدد٘ ّةدد  لرت اٝدد٘ ل٤قكدد ص  أددٙ قنرددظ 

ٌ  ثأتيندض،  تدزقعَه  لثدا  ّقيد  تَه  ّمعت زلتَه لثريأ ٘  َ  ١ٓمً   ري٣ىَد   ّ ٔد 

 لاضؽددز ّْٓمدد  مك ىَدد ، ميري ٔدد٘ لقكدد ص ٍيدد   تكددٌْ لٌ ميكددً ّلىددُ ّحتددزَٓ ،

ً  ّإٓشلٛ ثزَٓه، لثتينض عأْ  لٌ ثأريأ ٘ لثياضٓ٘ ٍشِ  غب ً  ىد تب  ل٦خدضٓ   د

ٌ  لثدا  لرت اٝ٘ لقك صٍه ٙ   زتَهّمغد    َد ،  ١ٓميدْ ِ  ٓيد ّل  لٌ  أد  ل٤قكد ص،  ٍدش

 ّثكيَددد  قْٓدددً ، لثادددضر جتعدددم ٢ ل٦خدددضًٓ  أدددٙ ّلثغدددٔريضٗ لث دددْٗ لٌ ّتعأدددٔنَه

 ّٓته(.1990   تضعٌْ،  ل٦خضًٓ لثي ؼ ق م ّمً طم٣ُٜ ق م مً مكضًٍّ  جتعأُ

 لثاضر لقك ص ٍّٕ  لثغأيب لثشلا  زٓ  تئ  مي قؾ٘ ل٨صؽ رٓ٘ لثعنأٔ٘ منً
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ٌ  لٌ ظتب: موم( لثتينض  ْل ثْ زِ ّٓضررٍ  ىاغُ  َ  عتزث لثا ّآصل٠ِ  لردْ

 لمدددضب مدددض ْ ، ل٦خدددضًٓ تندددضب مل إٌ ل٦خدددضًٓ،  أدددٙ ّلاغدددٔريض ل٤قدددْٚ

  أىددُ مددو٣ً: إظتدد  ٕ سلا حبددزٓ  سثدد  ّلعددت زلل لث ددْٖ، غتدد   رددٕ لثنددعٔف

 ّقٔ مددُ ل٦خددضًٓ، ٨ٓددشلٛ تعضمددُ ثعددزو لثيدد ؼ ّعتنمددُ مَنددً ، ٓكددٌْ عددْ 

٘  مي صؼ لٌ ميكً رن  ّل٢ نلو، لثت زٓض مْمل ّعٔكٌْ  غ  زتَه  لثريأ د

 ّ ددْر   ثدد٘   سٍيددُ إىل تددضر لثددا ل٤قكدد ص مددً ٍنأدد٘  دد لد  قددْا لثددتاك 

ٛ  مً لثريأب ّميكً  أُٔ، لثتينض   ّصة ٘ م ٔ٘  لذتدزٓ    َدشل  لث دْح  ل٤ ند 

ُ  ّ ًٔ  لروض ٓكٌْ ثكٕ لروض ثُ ّل٢ىت  ِ ُ   ٔد   ثد ً  لاغد١ّل  إىد  ّقدز  لثتيندض   د

 ا ثددب ٍددشل مددو٣ً:  دد لد ّ قددْا ىاغددُ لثري ثددب مددً لٖ إثٔددُ ميددُ صعدد ٜم ْٓ ددُ

ٚ  ّإىد   لذتره، في  ٕ  ٢ ّلثع دم  لايريد   ّإٌ ميدُ،  لقدْ ٘  ٓعريد  ثأري ثدب  قضفد

ٙ  ٓغدٔريض  ثكٕ لث ْٖ ُ  ميد   رد٣ً  ٤ٌ قدْٗ،  ل٤قدم  لّ ل٤مدعف  لثري ثدب   أد ٗ  ثد  قدْ

  دد ،  ميتَٔدد٘ ةدد   نأٔدد٘ ق ىَدد  ّثددشل ميددُ، لقددْٚ ٍددْ مددً ٍيدد   ّلٌ ستددزّرٗ

2005.) 

ٌ  لٌ ظتدب  :ٍٕ ل٤قك ص مً زتنْ ٘ لاغت ًْٓ ثزٚ لٌ(  2005     لؽ ص  ٓكدْ

ًٗ إط   ً  ل٤روض لثاضر ًٗ ّإت ص ٘  لاأعدب    ّعٔريض  لٌ ّظتدب  ّلازصعد٘،  ّلثغد  

 ّإؽددع ل لاي ط دد ا،  أددٙ ل٦خددضًٓ  تؾددرٔل قْٓدد٘ صة دد٘ ّثزٓددُ ل٤قددْٚ، ٓاَددض

 لثندددد  ٓ  لٌ ّٓعت ددددز فددددْلب،  أددددٙ رلٜنددددً  ٍّددددْ لرتغدددد صٗ، ٓت  ددددم لثادددد ،٢ّ

 ل٦خددضًٓ ّ أددٙ ل٦خددضًٓ، صتدد ح مددً ةضٓدد٘ ّثزٓددُ تدده، ظتددضٖ مدد  ٓغددت  ٌْ

 ل٦خدددضًٓ مدددً ّٓتْقدددل#  ق ددد  لىددد $  ريضٓ ددد٘ ٓاكدددض رنددد  ّت دددزٓضِ، ل نلمدددُ

 .مَ تتُ

ٙ (  Carole, 2004   رددد صّل لرددز   ّلثضّ دددٕ لثدددزٓ  ل٢صؽددد ر لٍنٔددد٘  أدد

ٕ  ل٨صؽد ر  ّرشث  لاغت ًْٓ، ثأريأ ٘ ٗ  تده،  لدتند   ٟ  تعأدٔنَه  ّمدضّص  م د ر

٘  لخ٣قٔ٘ ٌ  ّقٔد و  ت  ٔد ٙ  مغد  زتَه  ّردشث    َد ،  ١ٓميدْ  لىاغدَه  قَده   أد

 ف ذت . مْلاي  ٓكْىْل ثكٕ ّل٦خضًٓ

 ثأتيندض  ل٤قدضلر  تدزقل  لثدا  ّلاعت دزلا  ل٤قك ص مً زتنْ ٘(  2005     ٓضٚ

 عت دددْىٕ لٌ ظتدددب ل٦خدددضٌّ ّعدددضٓع٘، عدددَأ٘ تكدددٌْ لٌ ظتدددب ل٤ؽدددٔ ٛ ميَددد 

ً    ٢ىت د و  لقدْو  لٌ ظتدب  ّمغت ًْٓ ، ةن  ٌ ظتعأْى  ل٦خضٌّ ١ّٓٓزّىٕ،  مد

 .ثتقضق تَه ل٦خضًٓ

 ٓت نأدددْل لٌ ّٓضقندددٌْ خريدددأ ؽدددٕٛ لٖ  نأدددْل لىَددده لاغدددت ٌّْ ٓيكدددض قدددز

 رتريددأ$ ىتٔردد٘ تددأتٕ تقددضق تَه لٌ ٓعت ددزٌّ قَدده عددأْرَه، إطلٛ لاغدد١ّثٔ٘

ٙ  ٓدتع   قَيد   مَند ً  ؽًٔٝ  ثٔػ سث  ٓعزٌّ لىَه لّ ،# آخض ؽدك  لٌ لاضؽدز   أد

 تعت دز  ريع إسل: $موم لثْ   لعأْب ٓغتدزو لٌ رٌّ تاك ِ اضٓ ٘ ٓت زٚ

ْ  مل لى  ٙ  تغدت  ً  آخدض،  ؽددك   أد ٖ  لىد   ٓعت دز  ل٦خدض  ثكد ً   أٔدُ،  تغدت ْ  قند

ٙ  ٓكدددٌْ ْ  لثتيندددض إٌ ؟#  فدددْلب   أددد ٙ #  لاؾددد ٍز  ددد  $   ٍددد  مؾددد  ض  لٌ  عيددد

ً  لثريأ ٘ لاضؽز ٓؾرل ٍّي  ثُ   ثيغ ٘   ٔ ٔ٘ ٍٕ ل٦خض لثؾدك ٛ   د  لخريد 

 .إط   َه  ُ ٓ قز مل ؽٔٝ  قَنْل ل٦خضٌّ ص  $ قَنَه   ستتنأ٘
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 تعأدٔه    ّلث قك   ث ضلٛٗ لثع٣ (  Roxanne,2001   صّرغ  لعتدزو

 ٍددشِ لٌ ّٓددضٚ لثتينددض، ثْقددف لاي عدد ٘ ّل٢ ت دد رلا لدتٔددزٗ، لاْلقددف ل٤اادد ل

  دددضأل   لث قددد٘ متؤدددم خددد٣ل مدددً ل٤ نددد ص ردددم مدددل تغدددتدزو لثريضٓ ددد٘

ِ  ل٤عأْب ٍشل ٓغتدزو ٢ لٌ صّرغ  ١ّٓٓز مغض ٕ ً  ثْ دز ٌ  لٌ ّميكد  ٓكدْ

 .ل٤خضٚ لثع٣ ٔ٘   ث لمب مأ  ً 

٘  لثْعد ٜم  لعدتدزلو  لٌ(  Rigby, N.D  ص يب ٓضٚ ٗ  ّلثتدْ ٔخ  لث نعٔد  ّر دْ

  أددٙ لاغددت ًْٓ مغدد  زٗ ّلٌ لثتينددض، ختاددٔا   قّع ثدد٘ ةدد  ثأنزصعدد٘ ل٦ دد ٛ

 مددل تْلفددم مَدد صلا ّ يدد ٛ لثشلتٔدد٘، ّرادد ٓتَه ل٢ تن  ٔدد٘، مَدد صلتَه تريددْٓض

 .لثتينض ثتدأا لاأزٗ ل٤ع ثٔب ٍٕ ل٦  ٛ

ٌ  ٢ د   لثتينض لرب مضل ع٘ خ٣ل مً ً  غتتأدف  لثتيندض   رده  لٌ لا١ثاد   مد

ٕ  آخض إىل قريض ٘  لثدزّل    قَد    اٝد٘،  20 لصتأدنل     ٔيند     اٝد٘،  10 ل٢عدكيزى قٔ

ًٗ ختتأف لثيغ ٘ ّلٌ   اٝ٘ 20 لثيضّٓب ّ   رند   لخدضٚ،  لقري ص   ّى ق ىً  طٓ ر

ِ  ّمد  ( (Bullying لثتيندض  ااَدْو   د ثتعضٓف  لختأادع  لىَ  ٘  تعدز  لثتيندض  مد   ت  قد

 لثددشرْص قدد ٌ تينددض  لدتيغدد   دد  لثاددضّق   ّ تددٙ رددشث ، لخددضٚ ٢تعددزِ

 ل٨ىد ث   عكػ ثأشرْص; ا ٔعٔ٘ مس٘ لىُ  أٙ ّٓضٚ لثو  ق ا  عا   م  ْل

 لرتقددْل  َددشل لثزصلعدد ا ّلرددزا م  ددْل، ةدد  لثتينددض عددأْرًَ ٓعددز  ٔدد 

 لااد ل  ّلٌ مد  ٓ ،  لّ رنغت ًْٓ لثتينض   لؽنلرً  لروض لثشرْص لٌ  أٙ

 لّ  أدددَٔه مغدددت ْٚ ل٤ةأدددب  أدددٙ ٍددده ل٤ااددد ل ّصٓددد أل ل٢ تزلٜٔددد٘ لازصعددد٘

٘  ّلٌ(  Wolke et al., 2001  مدد  ٓ   مغددت ٌّْ،  ٍدده  عدديً  ل٤ردد   لثريأ دد

  أددٙ ل تنددزا لثزصلعدد ا قدد عا لثتينددض م دد ٓٔػ   لخددت٣  ٍيدد   ّرددشث 

 ثغأْ  لاعأن  ت زٓضلا  أٙ ّ عنَ  ّل٤قضلٌ، لثظم٣ٛ ت زٓضلا لّ لثْلثزًٓ،

 لثزصلع ا  عا ل تنزا ّرشث  لثريأ ٘،

 مددً ّة ٍدد  ثأتينددض(  Olweus   لّثٔددظ م ٔدد ؼ موددم ثأتينددض م دد ٓٔػ  أددٙ

ٙ  لثزصلع ا لرزا رن    ٓٔػلا ٘   أد ٖ  لثو د    لثغدٔ ق  لٍنٔد ُ  عتدزث  لثدش  قٔد

                          ٓدددددضٚ ّرنددددد  لثيتددددد ٜب مي قؾددددد٘  يدددددز ل٢ ت ددددد ص  ددددد    ّلمدددددع٘ لثتيندددددض،

  Sarzen2002  )لثتينض  ً مغ٢ًّ١ م  ؽض ّل ز ع ب ٍي   ثٔػ. 

 ومواجَتُ التيّنز لتجّيب ىصائح 
ٓكْىددْل قددضٓ   مددً ل دديَه لاضلٍدد  قددزص ل٨مكدد ٌ،  تددٙ        ل٢ًّ  أددٙ ل٤ٍددم لٌ  

 ٓكتؾاْل إسل ر ٌ ٓتعّضأل تشل لثيْع مً لاؾ رم لا١سٓ٘ اغ  زتُ.

ّ  رددم ل٤ ددْلل، مددً لثنددضّصٖ لٌ ٓيؾددأ لثْثددز  أددٙ لثو دد٘  ْلثزٓددُ ممدد         

ظتعأدُ غتدد ٍه  قدضل ٘ ّّمددْح  دً مع ىدد تل لثدا ظتددب  أدَٔه ٌ ٓأخددشٍّ       

 عتدا    َ  ثْ مَن   زا ته عدٔا٘. ع  ل٨ ت  ص ّ ز ل٢

ظتب  أٙ ل٤ٍم لٓندً  لٌ ٓعأندْل ل ديَه لٌ ٢ ٓأدْو ىاغدُ  أدٙ ل٤عد  ب لثدا         

تددزقل ل٦خددضًٓ إىل لثغدددضٓ٘ ميددُ،  ددم لٌ ٓاَدده لٌ ل٤ؽددد ل لاتيّنددضًٓ ٍدده     

ٓعددد ىٌْ مدددً مؾددد رم ىاغدددٔ٘ ّتض ْٓددد٘. ثدددشث  ظتدددب  أٔدددُ لٌ ٓكدددٌْ قْٓدددً     
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لث ددْٗ ٢ّ ميددي َه لثاضفدد٘  ددأٌ ٓكْىددْل   مْقددل   مددْل َتَه، ّلٌ ٓاَددض ٍددشِ  

لث دددْٗ. قددد سل متكدددً مدددً مددد   ل قددد  ُ ّ دددزو ل٨ىاعددد ل لمددد و لثغددددضٓ٘، ّلٌ   

 ٓتقض   شر ٛ لروض ميَه  عزو تا  أُ معَه، قَْ عٔكٌْ ل٤قْٚ.

مدددً لاأدددز لٌ ٓعندددم ل٤ٍدددم  أدددٙ ت ْٓددد٘ ت ددد٘ ل ددديَه  ياغدددُ، قٔغددد  زّىُ    

لثغدددضٓ٘، قٔز نْىددُ   لثزصلعدد٘، لّ   ثأددتدأك مددً ل٤عدد  ب لثددا تغدد ب ثددُ      

ٓؾددرعْىُ  أددٙ مم صعدد٘ لثضٓ مدد٘ لّ لٖ ٍْلٓدد٘ تغدد  زِ  أددٙ إت دد ا ّ ددْرِ         

 ّحت ٔ  سلتُ.

  ثالجًا:عالقة التينز بدافعية االجناس لدي التالميذ  املزاٍكني 
 :مفَوو الدافعية 

لثزلقل ٍْ لثؾٕٛ لثشٖ  زّىُ ٢ عتزث لثتعأه، ّمتز  عا لثدزّلقل لثغدأْ    

 ق٘ لروض م  متزِ  ُ ة ٍ ، ّرو ًل م  ميي  لازصعدٌْ ت٣مٔدشٍه  دْلٜظ      ثري

ٓؾددد  مقدددريأ  لثزلقعٔددد٘ إىل زتنْ ددد٘  ، ّتغدددَه   طٓددد رٗ رلقعٔدددتَه ثأدددتعأه 

لثاضّ  لثزلخأٔ٘ ّلرت ص ٔ٘ لثا حتض  لثاضر مدً ل دم إ د رٗ لثتدْلطٌ لثدشٖ      

 ، ٍّددشل لختددم، ق ثددزلقل  َددشل لااَددْو ٓؾدد  إىل ىظ دد٘ ثأْفددْل إىل ٍددز  معدد   

( Needلتز  قز ٓكٌْ ٨صم ٛ     ا رلخأٔ٘، لّ صة  ا رلخأٔ٘، لمد  لذت  د٘    

قَددددٕ   ثدددد٘ تيؾددددأ ثددددزٚ لثكدددد ًٜ لذتددددٕ ثت  ٔدددد  لثؾددددضّو لث ْٔثْ ٔدددد٘ لّ        

( قَددْ مدد  Goalلثغددٔكْثْ ٔ٘ لث٣طمدد٘ لا١رٓدد٘ ذتادد    دد ٛ لثاددضر، لمدد  لتددز     

إؽددد  ع لثدددزلقل   ٓضةدددب لثادددضر   لذتقدددْل  أٔدددُ، ّٓددد١رٖ   لثْقدددع ىاغدددُ إىل   

 (.195، 2002 ْٓعف قري مٕ،   زلثضلً  زؼ، 

ّتعض  لثزلقعٔ٘  أٙ لىَ  لث ْٗ لثشلتٔد٘ لثدا حتدض  عدأْ  لثادضر ّتْ َدُ       

ثت  ٔدد  ة ٓدد٘ معٔيدد٘ ٓؾددعض   ذت  دد٘ إثَٔدد  لّ  أٍنٔتَدد  لثع رٓدد٘ لّ لاعيْٓدد٘       

 لثياغددٔ٘(   ثيغدد ٘ ثددُ، ّ ددشث  ميكددً حتزٓددز لثعْلمددم لثددا تددزقل لثاددضر إىل        

 (.22، 2000لثت زو   حتقٔأُ  ْٓعف قري مٕ، ى ٓا٘ قري مٕ، 

رنددد  تعدددض  لثزلقعٔددد٘ لٓندددً   أىَددد  ؽدددضّو تغدددَم ّتْ دددز، ّتغددد  ز  أدددٙ  

لعتنضلص لثين  لثغأْرٕ إىل لٌ تت    ل٢عدتر   ا. ّتعدض  لٓندً   أدٙ لىَد       

 نأٔدد٘ لّ عأغددأ٘ مددً لثعنأٔدد ا، تعنددم  أددٙ إتدد صٗ لثغددأْ  لاْ ددُ ضتددْ ٍددز ;  

 (Research, 2012, 22  قا٘  أُٔ، ّإٓ  قُ   ىَ ٓ٘ لاري  . ّفٔ ىتُ ّل

  :دافعية االجناس 
لٌ رلقعٔ٘ ل٨صت ط مً لثعْلمم لاَن٘ ث زصٗ لاتعأه  أٙ ل٨صت ط ّلثت قدٔم  

ثكْىَدد   أددٙ  ٣قدد٘  دد اتعأه قت ددْو  تْ ٔددُ إىت  ٍددُ لىل  عددا لثيؾدد ا ا لثددا  

ّ ؾدكم قعد ل، رند  لٌ ثأزلقعٔد٘     ت١تض   عأْرُ ّحتوُ  أٙ لثعندم ّلاود  ضٗ   

لٍنٔ٘  أند٘ مدً لثْ َد٘ لثن ْٓد٘ ثكْىَد  ل دز ل٢ٍدزل  لثن ْٓد٘ سلتَد  ّلٌ          

لعتو صٗ رلقعٔ٘ لثريأ ٘ جتعأَه مي صعٌْ ىؾ ا ا معضقٔ٘ خ ص  ىري ق لثعندم  

 (.2000لازصعٕ ّ   ٔ تَه لاغت  أٔ٘  ستنز لذتٔأ٘، 

ا ٓتْقددف  أَٔدد  حت ٔدد    عددز رلقعٔدد٘ ل٨صتدد ط مددً لثؾددضّو ل٢ع عددٔ٘ لثدد     ت٫

لتددز  مددً  نأٔدد٘ لثددتعأه   لٖ زتدد ل مددً زت ٢تددُ لاتعددزرٗ، عددْلٛ   تعأدده       
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لعد ثٔب لثددتاك  ّاضلٜ دُ لّ تكددًْٓ ل٢جت ٍدد ا لّ حتقدٔم لاعدد ص  ّلاعأْمدد ا    

ثشل ٣ٓ   لٌ عأْ  لثادضر ٓتنٔدظ   ثيؾد و ّلثضة د٘    دزر مدً لاْلقدف رٌّ        

مد ٘    دزر مدً لاْلقدف ّةد  ّلمد ٘         لخضٖ، ّلٌ لٍتن م تُ قدز تكدٌْ ّل  

 (.253، 1991مْلقف لخضٖ، سث  ٓض ل لىل مغتْٚ رلقعٔتُ  لىْص لثؾضق ّٖ، 

متوددم رلقعٔددد٘ ل٨صتدد ط  ددد م٣ً ٍ مدددً  ٓتا  ددم مدددل قددزصلا لثتأنٔدددش ثتددد١تض       

لثغددأْ  ل٤رلٜددٕ لثددشٖ ٓ زٓددُ لثتأنٔددش   لثقددف ٍّددٕ متوددم لث ددْٗ لثددا حتددض  

١ٓرٖ لثعنم لازصعٕ، لٖ قدْٗ لذتند ؼ لّ لثضة د٘ ثأ ٔد و     ّتغتو  لثتأنٔش ثكٕ 

 َ و لثزصؼ ٍّشِ لث ْٗ تديعكػ  أدٙ رو قد٘ لدتَدز لثدشٖ ٓ شثدُ لثتأنٔدش لّ        

 أٙ رص ٘ مو  ضتدُ ّلعدتنضلصِ   ل٤رلٛ لثعنأدٕ ّ أدٙ مدزِ ت زمدُ ٤قندم مد          

 (.45، 1992 يزِ مً قزصلا ّمَ و ّمَ صلا   لثزصؼ  لىْص لثؾضق ّٖ، 

  التينز بدافعية االجناس املزتفعة وامليخفضة لدي التالميذ املزاٍكني:عالقة 
 دد  عتنأددُ مددً  ددزّلٌ جتدد ِ ل٦خددضًٓ عددْلٛ لردد ٌ      Bullyingعددز لثتينددض ٫ٓ

مً لاؾدك٣ا  لّ لثكنّىٔ٘  قْصٗ  غزٓ٘، لّ ثاأ٘، لّ ل تن  ٔ٘، لّ  يغٔ٘ 

ثتينددض لّ  أددٙ لثددا تدد  آتدد ص عددأ ٔ٘ عددْلٛ  أددٙ لث دد ٜه  دد ثتينض لّ  أددٙ مدد ٔ٘ ل 

لث ٔٝ٘ لازصعٔ٘ لّ  إٔ لجملتنل ركم، إس ١ٓتض لثتينض لازصعٕ   لث يد ٛ ل٤مد    

ّلثياغٕ ّل٢ تن  ٕ ثأنرتنل لازصعدٕ، ثدشث  ٣ٓ د  لٌ لثعدزّلٌ لدتغدنٕ      

مل ٢١ٍٛ لاتينضًٓ   لازلصؼ ٓأ   لثنضص   ثت٣مٔش   لٖ مغدتْٚ تعأٔندٕ،   

ندددض( مضقدددْأل ّةددد  مضةدددْب قٔدددُ،     مددد ٔ٘ لثتي رنددد  لىدددُ ظتعدددم لثتأنٔدددش    

  ٢م ق٘ إىل لىُ ٓؾعض   رتْ  ّلث أ  ّ دزو ل٢صتٔد ح، رند  لىدُ قدز ٓيغد ب       

مً لاؾ صر٘   ل٢ىؾري٘ لازصعٔ٘، لّ َٓضب مً لازصع٘ خْق  مدً لاتيندضًٓ،   

لمددد    ثيغددد ٘ ثأنتيندددض ق ىدددُ قدددز ٓتعدددضأل ثأ ضمددد ٌ لّ لثريدددضر مدددً لازصعددد٘،     

ٗ مً لثد لمب لثتعأٔنٔد٘ لا زمد٘ ثدُ، رند       ّرشث  ٓاَض ققْصل مً ل٢عتا ر

 لىُ قز ٓيدضو مغت  ٣   ل ن ل إ ضلمٔ٘ خري ٗ.

تيتؾض و ٍضٗ لثتينض   لّع و ل٢اا ل ّلاضلٍ  ، رن  لىَ  و ٍضٗ   م٘ 

  لثعزٓددز مددً لاددزلصؼ   ر قدد٘ لجملتنعدد ا ٍّددٙ تعددز مددً لاادد ٍض لثضٜٔغددٔ٘   

 زٓض لثشلا، ّت١تض  عا مم صع تُ ث٣مريضل  ا ل٢ىاع ثٔ٘ ر ث أ ، ّتزىٕ ت

   ٔ ٗ لثري ثب  يز تعضمُ ت    عً م كضٗ، خ ف٘ لسل مد  فد   َ  لعدتي٣ل    

 يغٕ لّ م ثٕ ، ّٓعد ىٕ مد  ٓ  لثتيندض مدً ل٢ غد ؼ  عدزو لثغدع رٗ ّلثؾدعْص         

 دد ذتظٌ، ّرددضِ ثأ ٔٝدد٘ ل٢ تن  ٔدد٘، ل٢مددض لثددشٖ ٓدد١رٖ لثددٕ لثْ ددزٗ ّلثعظثدد٘    

٘  ّلث أددد ، ّلثتدددْتض ّل٢رت    ٝدددد ب، ّلمدددريضل  ا   لثيددددْو ّلثتؾدددير ا لثعقدددد ٔ

   ٛ ، ّٓعد ىٕ مد  ٓ  لثتيندض مددً مؾدك٣ا ل٢ىت د ٗ ّمددً      ّىْ د ا متكدضصٗ مدً لث كدد 

ٕ   مؾك٣ا لىاع ث ، ّٓدضت   لثتعدضأل ثغدأْ     ٔ٘  زٓزٗ ّ دزو ل٢تدظلٌ ل٢ىاعد ث

لثتينض   طتا أل   لثق ٘ لثياغٔ٘،  ٔ  ٓتعضأل مد  ٓ  لثتيندض اؾدك٣ا،    

مغت ضٗ مل ل٢خضًٓ، ّٓع ىٌْ مدً ق دزلٌ لثو د٘، ّلثتع عد٘،        تكًْٓ  ٣ق ا

ّلاددظل  لاكتٝددب، ّلث أدد  لثياغددٕ، ّلثعقدد ٔ٘، ّلذتددظٌ لميً ستنددز لثقددضلٓضٗ،   

ٓعددْر تيدد مٕ ل٢ٍتندد و  ادد ٍضٗ لثتينددض   لاددزلصؼ، ّتريددْص لثزصلعدد ا   ّ (.20، 2011

لاددزمضٗ ( ل٦تدد ص Smith, 2004 ْتدد  إىل  ددزر مددً ل٤عدد  ب، ميَدد  رندد  ٓددضٚ   
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تددشِ لثادد ٍضٗ ّخ فدد٘  أددٙ  عددا لثريأ دد٘ ممدد  لرٚ  َدده إىل ل٢ىت دد ص لّ إىل     

لثتاك  قُٔ، ّإىل ّ ٕ ل٤ٍ ثٕ   ثا ٍضٗ ّميريَه  أٙ لازلصؼ ثْقاُ، ّ أٙ 

لثزصلعدد ا لثعأنٔدد٘ ّلثن ْٓدد٘  أددٙ    اددع ّعدد ٜم ل٨ دد٣و ثأتْ ٔدد٘  َدد . ّث ددز 

مددٔ٘ خريددْلا مت زمدد٘ ضتددْ  لثقددعٔز ل أددٕ ّلثعض ددٕ   لثغدديْلا ل٤خدد ٗ لا   

ل٢ٍتندد و  ادد ٍضٗ لثتينددض   لاددزلصؼ،  ٔدد  رؾدداع رصلعدد٘ لثزّعددضٖ  ددً لٌ  

لثتينض متندو٣ً   ل٢ تدزلٛ  أدٙ ل٦خدضًٓ لّ  أدٙ ممتأكد تَه قدز ل تدم لثيغد ٘          

، (2003%(  عدعٔز لثزّعدضٖ،   35.2ل٤ أٙ ثدزٚ ت٣مٔدش ميري د٘ لثضٓد أل  يغد ٘       

(  عيدددْلٌ لثتيندددض  ددد  ت٣مٔدددش  2008رنددد  رؾددداع رصلعددد٘ "ىدددْصٗ لث  ريددد ىٕ"   

ّا ث  ا لاض أ٘ لاتْعري٘   مزٓيد٘ لثضٓد أل رصلعد٘ مغد ٔ٘ ّلقدنلح  دضلمب       

لثتدددزخم لانددد رٗ  ددد  ٓتي عدددب مدددل لث ٔٝددد٘ لازصعدددٔ٘  دددً لٌ ىغددد ٘ لثت٣مٔدددش      

ّلثري ث  ا   لاض أ٘ لاتْعري٘ لثشًٓ ٓتعضمدٌْ ثأتيندض مدضٗ لّ مدضت  خد٣ل      

%(، ّرؾداع لثزصلعد٘  دً لثعزٓدز مدً لثعْلمدم       31.5ل٤ؽَض لا مدٔ٘ تقدم إىل    

لاغدد  ٘ ٢ىتؾدد ص لثتينددض لازصعددٕ ّلؽددك ثُ  دد  لدتيغدد ، ّخقدد ٜك رددم مددً  

لثري ثددب لاتينددض ّلثري ثددب لاتينددض  أٔددُ، ّل٦تدد ص لثغددأ ٔ٘  أددٙ لاددضل  لثع٣قدد٘،  

رنددد  لّفدددع لثزصلعددد٘  تددد    ضىددد مب رلٌ لثدددْٓػ ايدددل لثتيندددض   لادددزلصؼ         

 Olwues Bulying Prevention Program    ّتري ٔ ُ  أدٙ مغدتْٚ لادزلصؼ ،)

  انأكدد٘ لثعض ٔدد٘ لثغددعْرٓ٘ ّلثاقددْل ّلاغددتْٚ لثاددضرٖ لًٓندد  اْل َدد٘ ٍددشِ      

 لثا ٍضٗ ّلثت أٔم مً آت صٍ   أٙ لاتْصا  قَٔ .

( لٌ لٍه لثغدن ا لثدا جتندل لثت٣مٔدش     36، 2012ن  ٓضٚ "مغعز ل ْلثزٓ ص"  ر

ٙ طم٣َٜدده،  ددزو ّ ددْر رلقعٔدد٘ ث٣صتدد ط ّثأددتعأه    لثددشًٓ مي صعددٌْ لثتينددض  أدد  

ّلثزصلعدد٘،   ٨مدد ق٘ إىل لىتؾدد ص لثغددأْرٔ ا لرت اٝدد٘  ٔدديَه، موددم لثتددزخ ،  

ّلثئد ب، ّلثتدأخض لثقدد   ٕ، إمد ق٘ لىل لثعقد ٔ٘ لثددا تدزقعَه لىل لاؾدد  ي ا      

 ّلاؾ  ضٗ مل  عا لثريأ ٘.

ّلقل ل٨ىغد ىٔ٘، ّقدز   متوم رلقعٔ٘ ل٨صت ط ل ز لدتْلىب لت مد٘   ىاد و لثدز   

 ضطا   لثغيْلا ل٤خ ٗ رأ ز لاع مل لانٔدظٗ ثأزصلعد٘ ّلث  د    رٓي مٔد ا     

لثؾدقددٔ٘ ّلثغددأْ ، ّٓض ددل لعددتدزلو مقددريأ  لثددزلقل ث٩صتدد ط إىل لثاضٓددز   

لرثددض إس صلٚ لٌ لذت  دد٘ ث٩صتدد ط   دد صٗ  ددً مٔددم لثاددضر ثأتيأددب  أددٙ لثع  دد ا،    

 و لثقع ٘  ؾكم  ٔدز ّ غدض ٘ رأند  لمكدً     ّمم صع٘ لث ْٚ ّلثكا ح ٤رلٛ لاَ

 .( 79 ،1995سث     زلثأرئف خأٔا٘ 

ٍي   ؽ ُ إت ع ثزٚ  أن ٛ لثياػ  ؾكم   و  أٙ لىُ ٢  ز مً ّ ْر رلقل 

ثكٕ عتزث لثتعأه ل٨ىغ ىٕ; قإ   ث٘  زو ّ ْر رلقل ثً ٓكدٌْ ٍيد   عدأْ     

٘ إىل لٌ لثريأ د٘  ّمً ته ثً عتزث لثتعأه، ثشث  تؾ   عا لثزصلع ا لثن ْٓد 

  لاض أ٘ لثزصلعدٔ٘ لاتْعدري٘ ٍده ة ث دً   ضمد٘ ثأدي ك   لذتدْلقظ ّرلقعٔد٘         

قنعاددده اأ ددد٘  ،(Alspaugh, 2011ل٨صتددد ط ّمدددً تددده ل٨صتددد ط ل٢رددد رميٕ  

لاض أ٘ ل٤ع عٔ٘   عً لاضلٍ ٘; ٍّه   ٍشِ لثغً ٓعٔؾدٌْ قدنٗ مدً لثتدْتض     

لاض أ٘لثزصلعدٔ٘ لاتْعدري٘  تدٙ    لثياغٕ لثع فف، ّلثعزٓز ميَه مد  لٌ ٓقدم   
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 ,Gentryٓأخددش  دد ثياض إىل لازصعدد٘ رنكدد ٌ ممددم ّةدد  مَدده   ثيغدد ٘ تدده   

2013  . ) 

ٓظٓز مً ٍدشل لثؾدعْص لثغدأيب جتد ِ لازصعد٘ مد  ْٓل دُ لثريأ د٘ مدً تيدٔ              

لث ٔٝدد٘ لثتعأٔنٔدد٘  عددز لاض أدد٘ ل٤ع عددٔ٘ لثددزىٔ  ّلاتْعددري٘; قٔيددتب  ددً سثدد       

رلقعٔددتَه إىل لثددتعأه، ّص دد  ٓقدد  ب سثدد  لٓنددً  وَددْص  عددا    رأددُ تددزىٕ   

 ,Ecclesل٢مدددريضل  ا لثغدددأْرٔ٘ مودددم لثتيندددض، لثغدددأْ  لثعدددزّلىٕ، لثعيددد ر  

2010.) 

( ثت زٓض مزٚ لىتؾ ص لثتينض Solberg & Olweus, 2003  رصلع٘ ق و  َ   

 لا،    ت٣مٔش مزلصؼ ٢ّٓ٘   ةً   لثيضّٓب، ّ ٣ق٘ لثتينض   عا لادتي 

تكْىع  ٔي٘ لثزصلع٘ مً ت٣مٔش مً لثقف لرت مػ ّ تٙ لثقف لثت عل  أد   

( مدً لثدشرْص،   2627( مدً ل٨ىد ث، ّ    2544( تأنٔشل ّتأنٔشٗ، ميَه  5171 زرٍه  

عد١ل٢ً،   ٨مد ق٘ إىل    36ّلعتدزمع لثزصلع٘ م ٔ ؼ لثتينض ّلثشٖ تكدٌْ مدً   

ٔش لثن  ٓ  لوَضّل مغدتْٓ ا  تضؽٔ  ا ل٤قضلٌ، ّلؽ صا لثيت ٜب إىل لٌ لثت٣م

  ثٔددد٘ مدددً لثتاكددد  ل٢ تنددد  ٕ ّت ٔدددٔه لثدددشلا لثغدددأيب، ّلطتاددد أل رلقعٔددد٘      

ل٨صت ط، ّمْٔل لرتٝ  ٔ٘ لروض مً ة  لثن  ٓ ، لم  لثت٣مٔش لاتيندضٌّ ق دز   

لوَضّل  زلٜٔ٘ لروض ّعدأْر ا ةد  ل تن  ٔد٘، ّلطتاد أل رلقعٔد٘ ل٨صتد ط،       

 صر٘   لثتيندددض، ّثددزٚ م  صىدد٘ لثدددشرْص     ا  صىدد٘ مددل لجملنْ ددد ا ةدد  لاؾدد    

 ّل٨ى ث لوَضا لثيت ٜب تعضأل ل٨ى ث ثأتينض لروض مً لثشرْص.

( لثدددا تْفدددأع إثدددٕ لٌ رلقعٔددد٘ ل٨صتددد ط   Nishina, 2004رصلعددد٘  لؽددد صا 

لايدان٘   رو  مً ل٢ ٔ ٌ تكٌْ رلقع  ان صعد٘ عدأْ  لثتيندض لازصعدٕ إس     

أ  ا  ٔ٘ ل تن  ٔ٘ حتزر مك ىتدُ    ٓأرأ لثري ثب ثأت ضـ  أقضلىُ خأ٘ رت

( Social Stratificationلدتن  دد٘ لثددا ٓيتنددٕ لثَٔدد ،  أددٙ ل ت دد ص لٌ ل٢ىتندد ٛ  

جملنْ د٘ مدد  ّلذتقددْل  أددٙ ق ددْل ل٢خددضًٓ قَٔدد  ٍددْ مريأددب لع عددٕ ثت  ٔدد   

رلقعٔ٘ ل٨صت ط لاضتاع٘ ثأاضر، ّلثتينض لازصعٕ  ري ٔعتُ لرتأ٘ ٓكٌْ ّعٔأ٘ 

 تينض ثت  ٔ  لٍزلقُ   ث  ْل ل٢ تن  ٕ. ٔزٗ   ىاض لا

( ّلثدا ٍدزقع إثدٕ رصلعد٘     Romn, et al.,2012ٍشل مد  لؽد صا إثٔدُ رصلعد٘      

مدددزٚ لثتيندددض   لادددزلصؼ لمضٓكددد  لث٣تٔئددد٘ ّلتدددضِ  أدددٙ لثت قدددٔم لثزصلعدددٕ   

ّرلقعٔ٘ ل٨صتد ط ثدزٖ ت٣مٔدش لادزلصؼ ل٢ تزلٜٔد٘، ّقدز مت حتأٔدم لرتقد ٜك         

ضلقٔدد٘ ثأت٣مٔددش ّص ريَدد  مددل لثتينددض لازصعددٕ، ّتكْىددع     ل٢ تن  ٔدد٘ ّلثزميْة

( رّثدد٘ 16( تأنٔددشل مددً ت٣مٔددش لثقددف لثغدد رؼ مددً  91223 ٔيدد٘ لثزصلعدد٘ مددً  

 أمضٓك  ل٢تٔئ٘ مً منيَ  لاكغٔ ، ّتْفأع لثزصلع٘ إثٕ لٌ لثتيندض مؾدكأ٘   

خري ٗ   تٔل لضت ٛ لمضٓك  لث٣تٔئد٘، رند  تْفدأع إثدٕ لطتاد أل رلقعٔد٘       

ط ّلثدددا تضتدددب  أَٔددد  لطتاددد أل   لثت قدددٔم ل٢رددد رميٕ خ فددد٘       ل٨صتددد 

لث دددضلٛٗ ّلثضٓ مدددٔ ا ثدددزٖ لثت٣مٔدددش لثدددشًٓ تعضمدددْل ثأتيندددض، رنددد  تْفدددأع   

 لثزصلع٘ إثدٕ لىتؾد ص لثتيندض لدتغدنٕ ّلثأاادٕ ثدزٖ لثت٣مٔدش  ٔيد٘ لثزصلعد٘.         

إثدٕ لٌ لاتيندضٌّ ٢ عتقدأٌْ     Sullivan, et al., 2012رن  تْفأع رصلعد٘     

أٙ لثت زٓض مً لجملتنل ث ي ٛ ماَْو سلا إظت  ٔ٘ ّرلقعٔ٘ إصت ط مضتاع٘ مً  
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خ٣ل لاي قغ٘ ل٢ تن  ٔ٘ لذتغي٘ ّل٤رلٛ ل٢ر رميٕ لدتٔز، ّسث  ٓد١رٖ إىل  

خاددا رلقعٔددتَه، ثددشل ٓؾددّكم لّثٝدد  لثت٣مٔددش ت ددزٓضٍه ثددشّلتَه  ددْل لث ددْٗ      

ل٦خضًٓ إىل اضٓ د٘   ّلثغأري٘ ّلثتنّٔظ لدتغنٕ  أٙ ل٦خضًٓ، ّٓت ّْل إٓشلٛ

ثتْرٔز سّلتَه ّتعظٓظ مك ىتَه لاا ْرٗ، ّإىل لثتعْٓا  ً ل٨   و   ىدْلحد  

 لخضٖ موم لطتا أل رلقعٔ٘ ل٨صت ط ّتزىٕ ماَْو لثشلا ّة ٍ .

( ّلثدا ٍدزقع إثدٕ رصلعد٘     Williams, 2013لرزا  إٔ سث  لٓن  رصلعد٘   

  ٘ ل٨صتد ط ثدزٖ ت٣مٔدش تد       لتض لثتينض لازصعٕ  إٔ لثت قٔم لثزصلعدٕ ّرلقعٔد

لخت٣قدد ا  ضقٔدد٘ تؾددنم  لعددْٖٔ، ٢تددٔ (  لعددْر، ل ددٔا(، ّل تنددزا لثزصلعدد٘  

 2002 إٔ  ٔ ىد ا مدً رصلعد٘ اْثٔد٘ قد و  َد  لجملأدػ لثدْا  ثأن ٔد٘ ميدش  د و            

ّتْفدأع لثزصلعد٘ إثدٕ ّ دْر لتدض رلل ل قد ٜ  ثأتيندض لازصعدٕ          2012ّ ا  د و  

لثزصلعدد٘ إثددٕ ّ ددْر  ٣قدد٘  كغددٔ٘  دد      أددٕ رلقعٔدد٘ ل٨صتدد ط، رندد  تْفددأع  

لثتينددض لازصعددٕ ّرلقعٔدد٘ ل٨صتدد ط،  ٔدد  رأندد  ردد ٌ لثتينددض لازصعددٕ مضتاددل    

لطتاندع رلقعٔد٘ ل٨صتد ط ّلثعكددػ. رند  تْفدأع لثزصلعدد٘ إثدٕ ّ دْر  ْلقددب        

 م صٗ ّعأ ٔ٘ ثأتينض لازصعٕ  إٔ تٔل لثت٣مٔش  ٔي٘ لثزصلع٘.

( ّلثدا ٍدزقع إثدٕ    Solberg &Olweus, 2003ند  لردزا  أٔدُ رصلعد٘      ر

رصلعدد٘ مددزٚ لىتؾدد ص لثتينددض  دد  ت٣مٔددش مددزلصؼ ٢ّٓدد٘   ةددً   لثيددضّٓب،         

ّ ٣قدد٘ لثتينددض  دد عا لاددتي لا، ّلؽدد صا لثيتدد ٜب إىل لٌ لثت٣مٔددش لثندد  ٓ        

لوَدددضّل مغدددتْٓ ا   ثٔددد٘ مدددً لثتاكددد  ل٢ تنددد  ٕ ّت ٔدددٔه لثدددشلا لثغدددأيب،        

 ٔدد٘ لروددض مددً ةدد  لثندد  ٓ ، لمدد      ّلطتادد أل رلقعٔدد٘ ل٨صتدد ط، ّمٔددْل لرتٝ   

لثت٣مٔددش لاتينددضٌّ ق ددز لوَددضّل  زلٜٔدد٘ لروددض ّعددأْر ا ةدد  ل تن  ٔدد٘،       

 ّلطتا أل رلقعٔ٘ ل٨صت ط،   ا  صى٘ مل لجملنْ  ا ة  لاؾ صر٘   لثتينض.

( ّلثددا رصؼ قَٔدد  لرتقدد ٜك  White, 2007ٍددشل مدد  لؽدد صا إثٔددُ رصلعدد٘    

نددد  ٓ    لازصعددد٘ ل٢ع عدددٔ٘، ّتْفدددأع    لثؾددد ٜع٘ لثدددا متٔدددظ لاتيندددضٌّ ّلث   

لثزصلع٘ إثٕ لىُ مً لرتق ٜك لثؾ ٜع٘ ثزٖ رم مً لاتينضًٓ ّلثن  ٓ  ٍدْ  

لطتادد أل رلقعٔدد٘ ل٨صتدد ط ثددزَٓه،  ٔدد  لىددُ رأندد  لطتانددع رلقعٔدد٘ ل٨صتدد ط    

طلرا رص دد٘ لثتينددض لازصعددٕ ثددزٖ لثت٣مٔددش ّلثعكددػ لٖ رأندد  ر ىددع رلقعٔدد٘  

 لثتينض لازصعٕ ثزٖ لثت٣مٔش.ل٨صت ط مضتاع٘ رأن  لطتاا 

( ّلثدا ٍدزقع   Kowalski ،& Limber, 2013ٍشل مد  لردزا  أٔدُ رصلعد٘      

إثددٕ رصلعدد٘ لثتينددض   لازصعدد٘ ٍددم ٓدد١تض  أددٕ لثت قددٔم لثزصلعددٕ ّرلقعٔدد٘          

( ّتْفددددأع لثزصلعدددد٘ إثددددٕ تددددأتض 931ل٨صتدددد ط؟ ّتكْىددددع  ٔيدددد٘ لثزصعدددد٘ مددددً  

ازصعٕ  قْصٗ  كغٔ٘ لٖ رأند   لثت قٔم لثزصلعٕ ّرلقعٔ٘ ل٨صت ط   ثتينض ل

طلرا رص ٘ لثتينض لىادنع رلقعٔ٘ ل٨صت ط ّ  ثت ثٕ لثت قٔم لثزصلعٕ ثدزٖ  

ٓتد   لٌ  رده    لثزصلعد ا  مدً خد٣ل ٍدشِ    ، ّلثت٣مٔدش  ٔيد٘ لثزصلعد٘ ّلثعكدػ    

مْ دْر  ؾدكم مأ دْو، ٍّدشل     مض أد٘ لاضلٍ د٘      لثت٣مٔشّلا و لثتينض    

ّلثْ ٕ ثزٖ لّثٔ ٛ ل٤مدْص ثأت٣مٔدش ّمؾدك٣تَه    قز ٓعكػ لث قْص   لات  ع٘ 

ّلثددتي لا لثددا حتقددم تدده، رندد  ٓعكددػ ت  قدد٘ لجملتنددل لثعض ددٕ ّل٨عدد٣مٕ  
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لثا تضٚ   لثتينض ؽك٣ً مً لؽك ل لثغأْ  لثعزّلىٕ قأُ ل٨ٓدشلٛ ثأادضر ٍّدْ    

 .ستضو مً ى  ٔ٘ رٓئ٘

  لرتاد ٛ،  ٔد    إسل م  ص عي  إىل م ٍٔ٘ عأْ  لثتينض إىل لىُ عأْ  عتزث 

٢ غت   يُ لثن ٔ٘، ّٓكٌْ  عٔزًل  ً ل   لثك  ص، ٢ّ ٓعن  لاتينضٌّ لىَده  

ًٗ   لمدد رً ٢ ٓؾدد ٍزٍ  لّ ٣ٓ اَدد  ل ددز   لثي ثددب،          ٓ ْمددٌْ  ددُ، ّٓددته  دد ر

 ;Wolke et al, 2002ّتتتا  ىت ٜب لثزصلع٘ لذت ثٔ٘ مل  عا ىت ٜب رصلع ا  

Juvonen, et al.,  ,2003; IreLand & Archer ,2004; Ponzo, 2013 )

 ٔدد  إٌ ودد ٍضٗ لثتينددض ودد ٍضٗ ّلمدد ٘ لاعدد مل خ فدد٘   لث٢ْٓدد ا لات ددزٗ        

ّلثيضّٓب ّ ضٓري ىٔ  ّلعنلثٔ   ٔ  لفد  ع لثاد ٍضٗ تدظ ب لث د رٗ لثن دْٓ       

  تأ  لثزّل، ّلف   لثت٣مٔش عتندضٌّ ل٤عدأ ٘ ثأندزلصؼ ّٓريأ دٌْ لثيد ص      

 ايدد رلٗ  ددزلصؼ خ ثٔدد٘ مددً لثعيددف ّلثغدد٣ح       أددٙ  عنددَه لثدد عا مدد   ددزل      

ّلادددزصلا ّلثتينددض، ّلفدد   ّ ددْر  ددضلمب ؽدد مأ٘ ايددل لثعيددف ّلثتينددض لؽددٔ ٛ       

 زَٓٔ٘   لازلصؼ، ّميكً لث ْل لٌ لاؾك٣ا لثا حتزث   لازلصؼ   لثيضب 

ثددً تاددم  عٔددزٗ  ددً ت٣مٔددشى  إىل لمددز  عٔددز   وددم لثعْادد٘ ّّعدد ٜم ل٢تقدد ل     

٘  ّلثان ٜٔ ا ، رند  لىَد  تد١تض تدأت ًل عدأ ًٔ   أدٕ رلقعٔد٘        ّلثتكيْثْ ٔ  لذتزٓود

  .ل٢صت ط 

 عيية البحح  

تأنٔدش ّتأنٔدشٗ مدً ت٣مٔدش لاض أد٘ ل٨ زلرٓد٘        250تكْىع  ٔي٘ لث  د  مدً   

ّلثو ىْٓددد٘    قاددد٘ لث ددد ٍضٗ ّلاغدددرأ    لثاقدددم لثزصلعدددٕ لثوددد ىٕ ثأعددد و    

(   17-12مً لثشرْص تضلّل دع ل ند صٍه مد          150و ميَه  2019/  2018لثزصلعٕ 

 (.   17-12( مً ل٢ى ث تضلّ ع ل ن صٍه م        100ّ   

  أدوات البحح 
  مكياس دافعية اإلجناس 

 عدددز ل٢اددد٣ع  أدددٙ ل٢ر ٔددد ا ّلثدددنلث لثغدددٔكْثْ ٙ سٖ لثع٣قددد٘  زلقعٔددد٘    

ل٨صتددد ط ، ّردددشث  ل٢اددد٣ع  أدددٙ لثعزٓدددز مدددً م ددد ٓػ رلقعٔددد٘ ل٨صتددد ط ، مت     

مادضرٗ د، ّقدز  ضمدع  أدٙ زتنْ د٘ مدً ل كند           46فٔ ة٘ لا ٔ ؼ تنني  

 6لاتدقق    ل٢صؽد ر ّ أده لثدياػ لثن دْٚ ّلثقد ٘ لثياغدٔ٘ ، ّ دزرٍه        

ستكن  ثأت رز مً لثقزق لثاد ٍضٚ ثد٣رلِ ّاأدب مديَه لذتكده  أدٙ مدزٚ        

م٣ٜندد٘ لااددضرلا ث ٔدد ؼ رلقعٔدد٘ ل٨صتدد ط ّل ددضلٛ م ٓضّىددُ مي عدد   مددً إ دد رٗ       

فدددٔ ة٘ لّ رمدددب لّ إمددد ق٘ ، ّ  مدددْٛ لصلٛ لاتدققددد  ّم٣ اددد تَه  دددزثع  

٘ مادضرلا مل حتقدم  أدٙ مْلق د     6 عا لااضرلا ّمت رمب  عنَ  ّلعدت عزا  

( ّقدز مت   1مادضرٗ   مأ د       40ستكن  ، ّ شث  لف  ع  دزر لاادضرلا    4 زر 

ل٨   ٘  أُٔ  غب لا ٔ ؼ لثو٣تٕ ٍّْ تيري   ، تيري   لىل  دز مد  ، ٢تيري د     

 120لىل  1ّتدددنلّح لثدددزص  ا  أدددٙ ٍدددشل لا ٔددد ؼ مدددً    1،  2،  3، ّ ددد ث ٔه لثت ثٔددد٘ 

 :ر ثت ثٕ  رص ٘ ّلااضرلا مْط ٘  أٙ ل٢ ع ر ل٤ص ع٘
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 ( تْطٓل لصق و لااضرلا  أٙ م ٔ ؼ رلقعٔ٘ ل٨صت ط 1 زّل   

 لصق و لااضرلا ل ع ر رلقعٔ٘ ل٢صت ط و

 17 – 1مً  لاو  ضٗ 1

 26 – 18مً  حتزٓز لتز  ّلثتْ ُ ثأنغت  م 2

 34 – 27مً  لثرينْح 3

 40 – 35مً  حتنم لاغْٝثٔ٘ 4

 صدق وثبات املكياس 
ق و لث   و    ثت    مً فزق ل٢تغ ق لثزلخأٙ ثأن ٔ ؼ ّردم  عدز مدً    

ل ع رٗ ّمزٚ ل٢صت  و    ل٢ ع ر ّ عندَ  لثد عا ّحت د  لث د  و  مدً سثد        

  ظت ر مع م٣ا ل٢صت  و   عتدزلو لصت  و عٔ  م ٌ ّْٓم  لدتدزّل لثتد ثٕ   

 ٍشل ل٢صت  و 

 ل٨صت ط( ل٢تغ ق لثزلخأٙ ٢ ع ر رلقعٔ٘  2 زّل   

 حتنم لاغْٝثٔ٘ لثرينْح حتزٓز لتز  ّلثتْ ُ ثأنغت  م لاو  ضٗ ل ع ر رلقعٔ٘ ل٨صت ط

مع مم ل٢صت  و 

   ثزص ٘ لثكأٔ٘

0.72 0.79 0.75 0.69 

ٓتن  مً لدتزّل لثغ    لٌ مع م٣ا ل٢صت  و   ٛا مضتاع٘ ّٓدزل سثد    

 أدٙ قددْٗ لثتن عدد  لثتددزلخأٙ ثأن ٔدد ؼ ّرددشث    رددم  عددز مددً ل عدد رِ ، ثددشل  

ٓعت  لا ٔ ؼ ف رق  مي ع   ث٣عتدزلو   لث    لذت ثٕ ، رن  قد و لث د  و    

رضّى د ذ   حبغ ب ت  ا لا ٔ ؼ ّردم  عدز مدً ل عد رِ   عدتدزلو اضٓ د٘ لثاد        

 ّْٓم ُ لدتزّل لثت ىل 

 ( مع مم ت  ا ل ع ر م  ٓػ رلقعٔ٘ ل٨صت ط  ريضٓ ٘ لثا  رضّى  ذ 3 زّل   

 مع مم ل٢صت  و   ثزص ٘ لثكأٔ٘ ل ع ر رلقعٔ٘ ل٢صت ط و

 0.82 لاو  ضٗ 1

 0.81 حتزٓز لتز  ّلثتْ ُ ثأنغت  م 2

 0.85 لثرينْح 3

 0.83 حتنم لاغْٝثٔ٘ 4

ٓتن  مً لدتزّل لثغ    لٌ مع م٣ا لثو  ا ا ٔ ؼ رلقعٔ٘ ل٨صت ط  د ٛا  

 مضتاع٘ ّثشل ٓعت  لا ٔ ؼ مي ع   ث٣عتدزلو   لث    لذت ثٕ  

 مكياس التينز املدرسي 
 عدددز ل٢اددد٣ع  أدددٙ ل٢ر ٔددد ا ّلثدددنلث لثغدددٔكْثْ ٙ سٖ لثع٣قددد٘  ددد ثتينض      

( ،    MAH 2011لازصعدٕ   لازصعٕ ّل٢ا٣ع  أٙ لثعزٓز مدً م د ٓٔػ لثتيندض    

مادضرٗ  ،   45(، ّقز مت فٔ ة٘ لا ٔ ؼ تننً   2011  أٙ مْعٙ،ستنز قض  ٌ ، 

ّقز  ضمع  أٙ زتنْ ٘ مً ل كن  لاتدقق    ل٢صؽ ر ّ أه لثدياػ  

ستكندددد  ثأت رددددز مددددً لثقددددزق   6لثن ددددْٚ ّلثقدددد ٘ لثياغددددٔ٘ ، ّ ددددزرٍه  

ٜن٘ لااضرلا ث ٔد ؼ لثتيندض   لثا ٍضٚ ث٣رلِ ّاأب ميَه لذتكه  أٙ مزٚ م٣

لازصعٕ ّل ضلٛ م ٓضّىُ مي ع   مً إ  رٗ فٔ ة٘ لّ رمدب لّ إمد ق٘ ، ّ  مدْٛ    

لصلٛ لاتدققدددد  ّم٣ ادددد تَه  ددددزثع  عددددا لااددددضرلا ّمت رمددددب  عنددددَ       

ستكن  ، ّ شث  لف  ع  4ماضرلا مل حتقم  أٙ مْلق ٘  زر  5ّلعت عزا 

ز مت ل٨   ددد٘  أٔدددُ  غدددب لا ٔددد ؼ   ( ّقددد 2مادددضرٗ  مأ ددد      40 دددزر لاادددضرلا 
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  1،  2،  3لثو٣تددٕ ٍّددْ تيري دد  ، تيري دد  لىل  ددز مدد  ، ٢تيري دد  ، ّ دد ث ٔه لثت ثٔدد٘     

رص د٘ ّلاادضرلا مْط د٘  أدٙ      120لىل  1ّتنلّح لثزص  ا  أٙ ٍدشل لا ٔد ؼ مدً    

 ل٢ ع ر ل٢ص ع٘ ر ثت ثٕ :

 ٕ( تْطٓل لصق و لااضرلا  أٙ م ٔ ؼ لثتينض لازصع 4 زّل   

 لصق و لااضرلا ل ع ر لثتينض لازصعٕ و

 14 – 1مً     ّع ٜم لثتْلفم ل٢ تن  ٕ لثتينض لثياغٕ 1

 27 – 15مً     ّع ٜم لثتْلفم ل٢ تن  ٕ لثتينض لثأااٙ 2

 34 – 28مً  لثتينض ل٢ تن  ٙ 3

 40 – 35مً  لثتينض لدتغنٕ 4

 صدق وثبات املكياس 
ق و لث   و    ثت    مً فزق ل٢تغ ق لثزلخأٙ ثأن ٔ ؼ ّردم  عدز مدً    

ل ع رٗ ّمزٚ ل٢صت  و    ل٢ ع ر ّ عندَ  لثد عا ّحت د  لث د  و  مدً سثد        

  ظت ر مع م٣ا ل٢صت  و   عتدزلو لصت  و عٔ  م ٌ ّْٓم  لدتدزّل لثتد ثٕ   

 ٍشل ل٢صت  و 

 لازصعٕ( ل٢تغ ق لثزلخأٙ ٢ ع ر لثتينض  5 زّل   

 مع مم ل٢صت  و   ثزص ٘ لثكأٔ٘ ل ع ر لثتينض لازصعٕ و

 0.77    ّع ٜم لثتْلفم ل٢ تن  ٕ لثتينض لثياغٕ 1

 0.79    ّع ٜم لثتْلفم ل٢ تن  ٕ لثتينض لثأااٙ 2

 0.78 لثتينض ل٢ تن  ٙ 3

 0.76 لثتينض لدتغنٕ 4

ٓتن  مً لدتزّل لثغ    لٌ مع م٣ا ل٢صت  و   ٛا مضتاع٘ ّٓدزل سثد    

 أدٙ قددْٗ لثتن عدد  لثتدزلخأٙ ثأن ٔدد ؼ ّرددشث    رددم  عدز مددً ل عدد رٗ ، ثددشل    

ٓعت  لا ٔ ؼ ف رق  مي ع   ث٣عتدزلو   لث    لذت ثٕ ، رن  قد و لث د  و    

رضّى د ذ   حبغ ب ت  ا لا ٔ ؼ ّردم  عدز مدً ل عد رِ   عدتدزلو اضٓ د٘ لثاد        

 ّْٓم ُ لدتزّل لثت ىل 

 ( مع مم ت  ا ل ع ر م ٔ ؼ لثتينض لازصعٕ  ريضٓ ٘ لثا  رضّى  ذ 6 زّل   

 مع مم ل٢صت  و   ثزص ٘ لثكأٔ٘ ل ع ر لثتينض لازصعٕ و

 0.86    ّع ٜم لثتْلفم ل٢ تن  ٕ لثتينض لثياغٕ 1

 0.88    ّع ٜم لثتْلفم ل٢ تن  ٕ لثتينض لثأااٙ 2

 0.87 لثتينض ل٢ تن  ٙ 3

 0.89 لثتينض لدتغنٕ 4

ٓتن  مً لدتزّل لثغ    لٌ مع م٣ا لثو  ا ا ٔ ؼ لثتينض لازصعٕ   ٛا 

 مضتاع٘ ّثشل ٓعت  لا ٔ ؼ مي ع   ث٣عتدزلو   لث    لذت ثٕ

  األساليب اإلحصائية 
لعددتدزو لث دد  و    لث  دد  لذتدد ثٕ لخت دد ص  ا( ثأعٔيدد ا ةدد  لاضت ريدد٘ ،       

ّمع مددددم ل٢صت دددد و ، لثادددد  رضّى دددد ذ ، ّمتددددع تٔددددل لاع دتدددد ا ل٨ قدددد ٜٔ٘   

 ل٨ ق ٜٕ .  SPSS  عتدزلو  ضى مب 

  ىتائج البحح ومياقصتَا: 

 تْفم ٍشل لث    ثعزر مً لثيت ٜب ٍّٙ ر ٢تٙ  
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  االول:  الفزضىتائج 

 ت٣مٔددش مض أدد٘ لاضلٍ دد٘،ّلثددشٖ ٓدديك  أددٙ " لؽددك ل لثتينددض  لثغدد ٜزٗ ثددزٖ 

 لثت٣مٔددش لاددضلٍ  ق ددز لوَددضا ىتدد ٜب لث  دد  لٌ لؽددك ل لثتينددض لثغدد ٜز ثددزٖ   

لثتيندددض لثياغدددٕ مدددً خددد٣ل ّعددد ٜم لثتْلفدددم   ددد ٛ   م دددزمتَ   ددد   ٔيددد٘ لث

ٕ مً خ٣ل ّع ٜم لثتْلفدم ل٨  لثتينض لثأاإّ %،43ل٢ تن  ٕ  يغ ٘    تند  

% "، ته لثتينض ل٢ تند  ٕ  يغد ٘   28% "، ٓأُٔ لثتينض لدتغنٕ  يغ ٘ " 40 يغ ٘ "

% "،  ّميكً إص  ع ٍشِ لثيتٔر٘ إثدٕ لعد  ب  زٓدزٗ مدً ؽدأىَ  لٌ تظٓدز مدً         22" 

" لروددض مددً ةدد ِ مددً لؽددك ل لثتينددض، إس مددً       ثكنّىددٕ إ تن ثٔدد٘ " لثتينددض ل٢ 

ل مْلقدل لثتْلفدم لادتأاد٘ مودم     لثْٔو لثتيندض  أدٕ ل٢ؽدد ل مدً خد٣      لثغَم

لثاددٔػ  ددْ  ّلثتددْٓن ّل٢ىغددترضلو ، ّرددشث   دد ٛ   لاضت دد٘ لثت ثٔدد٘ لثتينددض     

إاد٣ق ل٤ث د ب ّل٤ثاد و     لثأاإ ٍّْ مً لؽك ل لثتينض  ٔ  ٓكٌْ مدً خد٣ل  

، قَدْ رد٣و    ْ ُ   و لّ مدً خد٣ل مْلقدل لثتْلفدم ل٨ تند  ٕ        إٔ ل٢خضًٓ

ْٓمٔد ، ّٓغدَم  أٔدُ ى أدُ لّ ت أٔدزِ لّ ل تكد صِ ّسثد         ميكً لٌ ٓتي قأُ لثتأنٔدش  

ٓظٓز مً لىتؾ صِ    لثت٣مٔش، ّمم  ٓغ  ز  إٔ ؽدْٔع ٍدشل لثؾدكم مدً لثتيندض      

ٍْ لٌ ٢ٓتريأب قْٗ  غدنٔ٘ رند    ل٢ؽدك ل ل٢خدضٖ، ثدشل ٓغدَم تزلّثدُ  د          

لثت٣مٔدددش ممدددً ٓات دددضٌّ ثأ دددْٗ لدتغدددنٔ٘ لث ْٓددد٘،    ددد  ٓتريأدددب لثتيندددض   

لثشٖ ٓتريأب قْٗ  غزٓ٘ ّسٍئد٘ لرد    لاضت د٘ لثو ىٔد٘،  ٔد  إٌ      لدتغنٕ 

لثريأ دد٘ لاتينددضٌ مي صعددٌْ لثددزقل لّ لثنددضب لّ لثضرددم لّ ل٨ث دد ٛ لصمددً   ٔدد     

٢ميتأدد  لاتيندددض لث دددزصٗ  أدددٙ مددد   ىاغددُ   تْ ٔدددُ ٍدددشل ل٨ٓدددشلٛ لدتغدددنٕ   

زلٓد٘  ثأن ٔ٘، ّٓضةب   ثؾدعْص  د ث ْٗ ّلثغدٔريضٗ ّلثريأ د٘   ٍدشل لثعندض          

مض أدد٘ لاضلٍ دد٘  ٔدد  إٌ لثؾددعْص  دد ث ْٗ ّلثغددٔريضٗ سّ لٍنٔدد٘ ردد  ٗ  يددز       

٘ تده لثتيندض ل٢ تند  ٕ   لاضت د٘      لثريأ د٘،  ، ّلثدشٖ متودم   ميدل  عددا    لثضل عد

ل٤قددضلر مددً مم صعدد٘  عددا ل٢ىؾددري٘   ققدد َٜه لّ صقددا فددزلقتَه لّ ىؾددض      

 ؽ ٜع ا  ً ل٦خضًٓ.

لثياغددٕ ّلدتغددنٕ ّٓددن  آتدد صًل  ددزٗ ٓغدد ب ل٤سٚ ل٤ٌّ لثتينددض قٔددُ مددضٗ ّ

مزمضٗ  أٙ لثقد ٘ لثياغدٔ٘ ثأادضر رند  ٓعدْر إىل لٌ ٍدشل لثغدأْ  مضقدْأل         

 ؾكم لروض مً ة ِ ٤ع  ب رٓئ٘، ّفد ٔ٘، ّل تن  ٔد٘ رند  ٓنتدب  أٔدُ      

مغددد ٛث٘، ّمت  عددد٘  ؤوددد٘، ّردددشث  ظتدددضٖ لثتغدددن  أٔددد٘ إٌ  دددزث، ّتتاددد  

 ,Kepenekci &Cinkirعد٘ .   لثزصلع٘ لذت ثٔد٘   تضتٔدب ٍدشل لثؾدكم مدل رصل     

2012; Shore, 2013). 

جتزص ل٨ؽ صٗ إىل لٌ ت غٔه ٍدشِ ل٤ؽدك ل ّققدأَ   َدشل لثؾدكم لمدض فدعب        

ّقأن  ْٓ ز ق ز ْٓ ز لؽنل    ؽكأ  لّ لروض مً لؽك ل لثتينض رد ثتينض  

لثأاإ ّلدتغنٕ مو٣ً لّ لثأاإ ّل٢ تن  ٕ رن  لٌ ؽكم لثتيندض لدتغدنٕ   

اتينض لدت ى   لثأاادٕ ّةد  لثأاادٕ ٍّدشل مد  لؽد ص إثٔدُ   أدٕ         ٓغتدزو قُٔ ل

رند  لؽد ص لث   ود ٌ مسد  ٍيدزّ        .  ( ّٓتا  لث     معدُ   سثد .  2007مْعٕ، 

مددً   معدد٘ قأْصٓددزل لت٣ىتدد  ّّ غدد   تؾددً مددً   معدد٘ ّٓغك ّىغددً لّ         
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ثد    رت  ً   ً لثتينض ل٨ثكنّىٕ ّلثا رتك ل٢ّم ع لثضلٍي٘   س 2008فٔف 

 ٔدد  لت ددع لحبدد تَه  ددأٌ لثتينددض     ثدد٘    ،  لثتينددض مدد ّصلٛ عدد   ا لاددزلصؼ (  

رند  لقد رّل  يتد ٜب لثزصلعد٘ ل٢خد ٗ لٌ       ،إطرٓ ر خ٣ل لثغيْلا لث أٔأ٘ لا مٔ٘

 2000 أخش  ٔي ا  ؾدْلٜٔ٘  دْلثٕ   ، ّلثتينض ؽ ٜل    ت٣مٔش لاض أ٘ لاتْعري٘ 

  ٗ   م  اعد٘  يدْب لث٢ْٓد ا    ا ثب مً لاض أد٘ لاتْعدري٘ مدً مزصعد٘ رد     

ٓدددْو  30% مدددً لثعٔيددد٘ تعضمدددْ ثأتيندددض ل٢ثكنّىدددٕ      10لات دددزٗ ، ّلٌ  دددْلثٕ  

ْ   17ق را   ٌ للثغ   ٘  ٔين   ثأتيندض  أدٙ ل٢قدم مدضٗ ّل دزٗ         ل% مديَه تعضمد

 ٔدد تَه .    دد  لٌ ٍددشٗ لاعددز٢ا لقددم   أٔددم مددً ىتدد ٜب لحبدد تَه لثغدد   ٘ .       

   ّ    ّ تؾددً  ددأٌ لثزصلعدد ا لثددا ل ضٓددع معنددنَ   دد        ّلؽدد ص ردد٣ً مددً ٍيددز

لاددضلٍ   ّ ٔيدد ا ل٢ىنىددع . ّلعددتدزلو ل٢ىنىددع مددً ق ددم لثؾدد  ب  أددٙ ضتددْ     

 متكضص لروض ل تن ٢ً   ثتعضأل ثأتينض ل٢ثكنّىٕ مً ل٢اا ل ل٢قم عييً  .

  ثت دزٓض،  يد ٛ  أدٙ ىتد ٜب      Hasebrink et al. (2009رصلعد٘   رند  لردزا   

% 18أتدد  ثدزّل ل٢حتدد ر ل٢ّصّ دٕ ّلخددش متْعد  لثيتدد ٜب، لٌ قضل دد٘ لل   لثت أٔدم ل 

مددً لثؾدد  ب ل٢ّصّ ددٕ قددز ردد ىْل مدد ٔ٘ "تينددض لّ مندد ٓ ٘ لّ مريدد صرٗ"  دد         

ل٢ىنىددع ّلدتددْل٢ا. معددز٢ا لاندد ٓ ٘ ل٢ثكنّىٔدد٘  يددز لثؾدد  ب   ٢ّٓدد ا       

 .%52% لىل 10ل٢حت ر ل٢ّصّ ٕ تضلّ ع م     

 ىيىتائج الفزض الجا: 

تْ ددز  ٣قد٘ رلثد٘ ّعد ث ٘  دد  رلقعٔد٘ ل٨صتد ط ّلثتينددض      ّلثدشٚ ٓديك  أدٙ    

لثت٣مٔددش لاددضلٍ   ، ّثأت  دد  مددً فدد ٘ لثاددضأل مت لعددتدزلو مع مددم    ثددزٖ 

 (  7لصت  و   عٌْ ّسث  رن  ٍْ م     دتزّل صقه   

 ( مع م٣ا ل٢صت  و    رلقعٔ٘ ل٨صت ط ّلثتينض لازصعٕ 7 زّل    

 لث عز

 ىاغٕتينض 

خ٣ل ّع ٜم 

 لثتْلفم

 تينض ثااٙ

خ٣ل ّع ٜم 

 لثتْلفم

 لثزص ٘ لثكأٔ٘ تينض  غنٕ تينض ل تن  ٙ

 0.587 - 0.344 - 0364 - 0.378 - 0.381- لاو  ضٗ

حتزٓز لتز  

ّلثتْ ُ 

 ثأنغت  م

-0.360 - 0.351 - 0.344 - 0.335 - 0.516 

 0.440 - 0.339 - 0.341 - 0.342 - 0.354 - لثرينْح

 0.481 - 0.331 - 0.339 - 0348 - 0.352 - حتنم لاغْٝثٔ٘

 0.570 - 0.320 - 0.329 - 0.341 - 0.356 - لثزص ٘ لثكأٔ٘

 0.01** رلث٘  يز مغتْٚ 

ٓتن  مً لدتزّل لثغ    ّ ْر  ٣ق٘ لصت  أ٘ ع ث ٘ ّرلث٘  يز مغدتْٚ  

لثزصلعدد٘ لىل ّ ددْر "  د  لثتينددض لازصعددٕ ّرلقعٔد٘ ل٨صتدد ط ،  ٔدد  تْفدأع     0.1" 

  ٣ق٘ رلث٘ ل ق ٜٔ  ع ث ٘    لثتينض لازصعٕ ّرلقعٔ٘ ل٨صت ط .

ّٓت    ٍشل لثادضأل مدً خد٣ل لثت  د  مدً لٌ لثت٣مٔدش لادضلٍ   لاْ دُ         

ته لثتينض ٓ م رلقعٔتَه ث٣صت ط رأن  طلر لثتينض لاْ ُ ته ّٓت  د  فد ٘   
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ضلٍ   ٓ دم لثزلقعٔد٘ ث٣صتد ط    لثاضأل  أىُ رأن  طلر لثتيندض ثدزٚ لثت٣مٔدش لاد    

ّتاَض ىت ٜب لثزصلع٘ لصت  و لثتينض لازصعٕ  زلقعٔ٘ ل٨صت ط  كغدًٔ ،   ثزَٓه ،

لٖ رأن  لطتانع رلقعٔ٘ ل٨صتد ط لطرلر لثتيندض ، ّرأند  لطرلر رلقعٔد٘ ل٨صتد ط      

 .لطتاا لثتينض 

( ّلثدا تْفدأع إثدٕ    Nishina, 2004تتا  تأ  لثيتٔرد٘ مدل ىتد ٜب رصلعد٘      

رلقعٔ٘ ل٨صت ط لايدان٘   رو  مً ل٢ ٔ ٌ تكٌْ رلقعد  ان صعد٘ عدأْ     لٌ 

لثتينض إس ٓأرأ لثري ثب ثأت ضـ  أقضلىُ خأ٘ رتأ  ا  ٔ٘ ل تن  ٔد٘ حتدزر   

 Socialمك ىتدددُ   لدتن  ددد٘ لثدددا ٓيتندددٕ لثَٔددد ،  أدددٙ ل ت ددد ص لٌ ل٢ىتنددد ٛ        

Stratificationٍددْ مريأددب ( جملنْ دد٘ مدد  ّلذتقددْل  أددٙ ق ددْل ل٢خددضًٓ قَٔدد  

لع عددٕ ثت  ٔدد  رلقعٔدد٘ ل٨صتدد ط لاضتاعدد٘ ثأاددضر، ّلثتينددض لازصعددٕ  ري ٔعتددُ     

لرتأدددد٘ ٓكددددٌْ ّعددددٔأ٘  ٔددددزٗ   ىاددددض لاتينددددض ثت  ٔدددد  لٍزلقددددُ  دددد ث  ْل      

 ل٢ تن  ٕ.

( ّلثدا ٍدزقع إثدٕ رصلعد٘     Romn, et al.,2012ٍشل مد  لؽد صا إثٔدُ رصلعد٘      

ّلتدددضِ  أدددٙ لثت قدددٔم لثزصلعدددٕ  مدددزٚ لثتيندددض   لادددزلصؼ لمضٓكددد  لث٣تٔئددد٘  

ّرلقعٔ٘ ل٨صتد ط ثدزٖ ت٣مٔدش لادزلصؼ ل٢ تزلٜٔد٘، ّقدز مت حتأٔدم لرتقد ٜك         

ل٢ تن  ٔدد٘ ّلثزميْةضلقٔدد٘ ثأت٣مٔددش ّص ريَدد  مددل لثتينددض لازصعددٕ، ّتكْىددع     

( رّثدد٘ 16( تأنٔددشل مددً ت٣مٔددش لثقددف لثغدد رؼ مددً  91223 ٔيدد٘ لثزصلعدد٘ مددً  

كغٔ ، ّتْفأع لثزصلع٘ إثٕ لٌ لثتيندض مؾدكأ٘    أمضٓك  ل٢تٔئ٘ مً منيَ  لا

خري ٗ   تٔل لضت ٛ لمضٓك  لث٣تٔئد٘، رند  تْفدأع إثدٕ لطتاد أل رلقعٔد٘       

ل٨صتددد ط ّلثدددا تضتدددب  أَٔددد  لطتاددد أل   لثت قدددٔم ل٢رددد رميٕ خ فددد٘        

لث دددضلٛٗ ّلثضٓ مدددٔ ا ثدددزٖ لثت٣مٔدددش لثدددشًٓ تعضمدددْل ثأتيندددض، رنددد  تْفدددأع   

 لدتغنٕ ّلثأاإ ثزٖ لثت٣مٔش  ٔي٘ لثزصلع٘. لثزصلع٘ إثٕ لىتؾ ص لثتينض

إثدددٕ لٌ لاتيندددضٌّ   Sullivan, et al., 2012رنددد  تْفدددأع رصلعددد٘      

عتقأٌْ  أٙ لثت زٓض مً لجملتنل ث ي ٛ ماَْو سلا إظت  ٔ٘ ّرلقعٔد٘ إصتد ط   ٢

مضتاعدد٘ مددً خدد٣ل لاي قغدد٘ ل٢ تن  ٔدد٘ لذتغددي٘ ّل٤رلٛ ل٢ردد رميٕ لدتٔددز،    

رلقعٔتَه، ثشل ٓؾّكم لّثٝ  لثت٣مٔش ت زٓضٍه ثدشّلتَه   ّسث  ١ٓرٖ إىل خاا

ّْل إٓدشلٛ ل٦خدضًٓ       ْل لث ْٗ ّلثغأري٘ ّلثتنّٔظ لدتغنٕ  أٙ ل٦خدضًٓ، ّٓت د

إىل اضٓ دد٘ ثتْرٔددز سّلتَدده ّتعظٓددظ مكدد ىتَه لاا ددْرٗ، ّإىل لثتعددْٓا  ددً      

ل٨  دد و   ىددْلحد لخددضٖ موددم لطتادد أل رلقعٔدد٘ ل٨صتدد ط ّتددزىٕ ماَددْو لثددشلا    

 ٍ .ّة 

( ّلثدا ٍدزقع إثدٕ رصلعد٘     Williams, 2013لرزا  إٔ سث  لٓن  رصلعد٘   

لتض لثتينض لازصعٕ  إٔ لثت قٔم لثزصلعدٕ ّرلقعٔد٘ ل٨صتد ط ثدزٖ ت٣مٔدش تد        

لخت٣قدد ا  ضقٔدد٘ تؾددنم  لعددْٖٔ، ٢تددٔ (  لعددْر، ل ددٔا(، ّل تنددزا لثزصلعدد٘  

 2002٘ ميدش  د و    إٔ  ٔ ىد ا مدً رصلعد٘ اْثٔد٘ قد و  َد  لجملأدػ لثدْا  ثأن ٔد         

ّتْفدأع لثزصلعد٘ إثدٕ ّ دْر لتدض رلل ل قد ٜ  ثأتيندض لازصعدٕ          2012ّ ا  د و  

 أددٕ رلقعٔدد٘ ل٨صتدد ط، رندد  تْفددأع لثزصلعدد٘ إثددٕ ّ ددْر  ٣قدد٘  كغددٔ٘  دد      
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لثتينددض لازصعددٕ ّرلقعٔدد٘ ل٨صتدد ط،  ٔدد  رأندد  ردد ٌ لثتينددض لازصعددٕ مضتاددل    

لعدد٘ إثدٕ ّ دْر  ْلقددب   لطتاندع رلقعٔد٘ ل٨صتد ط ّلثعكددػ. رند  تْفدأع لثزص     

 م صٗ ّعأ ٔ٘ ثأتينض لازصعٕ  إٔ تٔل لثت٣مٔش  ٔي٘ لثزصلع٘.

  ىتائج الفزض الجالح : 

تْ ز قضّق سلا ر٢ث٘ إ ق ٜٔ٘    مضتاعٕ رلقعٔد٘  ّلثشٚ ٓيك  أٙ لىُ 

لثت٣مٔدددش لادددضلٍ    ،  ل٨صتددد ط ّميداندددٕ رلقعٔددد٘ ل٨صتددد ط   لثتيندددض ثدددزٖ     

ّثأت  دد  مددً فدد ٘ لثاددضأل مت لعددتدزلو لخت دد ص   ا ( ثز٢ثدد٘ لثاددضّق  دد      

 لاتْعري ا ة  لاضت ري٘ ّلدتزّل لثت ثٕ ٓ   ىت ٜب سث    

( ىت ٜب لخت  ص " ا " ثز٢ث٘ لثاضّق    متْعريٙ رص  ا مضتاعٙ ّميدانٙ ل٤رلٛ  أٙ  8 زّل    

 زصعٕرلقعٔ٘ ل٨صت ط   لثتينض لا

 لاتْع  لثعٔي٘ لجملنْ ٘ لث عز

ل٢ضتدددددددددضل   

 لاعٔ صٚ

٘ " ا :  قٔن

تينددددض ىاغددددٕ خدددد٣ل 

ّعدددددددد ٜم لثتْلفددددددددم  

 ل٢ تن  ٕ

 5.74125 48.9120 130 ميداا لثزلقعٔ٘

- 27.752 

 5.64210 36.4462 63 مضتال لثزلقعٔ٘

تيندددض ثاادددٙ خدددد٣ل   

ّعدددددددد ٜم لثتْلفددددددددم  

 ل٢ تن  ٕ

 6.04528 46.8410 130 ميداا لثزلقعٔ٘

14.401 

 4.21204 31.1611 63 مضتال لثزلقعٔ٘

 تينض ل تن  ٙ

 6.611 - 6.52413 49.7120 130 ميداا لثزلقعٔ٘

 5.41560 38.4000 63 مضتال لثزلقعٔ٘ 

 تينض  غنٕ

 5.18942 44.3510 130 ميداا لثزلقعٔ٘

2.880 

 4.71230 32.1430 63 مضتال لثزلقعٔ٘

 لثزص ٘ لثكأٔ٘

 16.23154 189.8160 130 لثزلقعٔ٘ ميداا

34.25 

 14.23561 132.1503 63 مضتال لثزلقعٔ٘

  0.01** رلث٘  يز مغتْٚ ر٢ث٘ 

ٓتن  مً لدتزّل لثغ    ّ ْر قضّق سلا ر٢ثد٘ إ قد ٜٔ٘  د  متْعدريٙ     

رص ددد ا مضتاعدددٙ ّميداندددٙ ل٤رلٛ  أدددٙ م ٔددد ؼ رلقعٔددد٘ ل٢صتددد ط   لثتيندددض  

لازصعٙ ٍّشِ لثادضّق ثقد م ميدندإ رلقعٔد٘ ل٨صتد ط ّلثدشًٓ  أيدع قٔند٘         

ث٣ عدددددددد ر "  189.8160،  44.3510،  49.7120،  46.8410،  48.9120متْعددددددد  رص دددددددد تَه "  

 لاودد  ضٗ ، حتزٓدددز لتدددز  ّلثتْ دددُ ثأنغدددت  م ،  لثريندددْح ، حتندددم لاغدددْٝثٔ٘ ،  

ّلثزص ٘ لثكأٔ٘ (  أٙ لثنتٔب ٍّْ لر  مدً متْعد  رص د ا مضتاعدٙ ل٤رلٛ     

،  36.4462 أٙ م ٔ ؼ رلقعٔ٘ ل٨صت ط   لثتيندض لازصعدٕ ّلثدشٚ  أيدع قٔنتدُ "      

" ث٣ عدد ر  لاودد  ضٗ ، حتزٓددز لتددز  ّلثتْ ددُ     132.1503،  32.1430،  38.4000،  31.1611

ثأنغت  م ،  لثرينْح ، حتنم لاغْٝثٔ٘ ، ّلثزص ٘ لثكأٔ٘ (   أٙ لثنتٔدب ّ َدشل   

 حت   لثاضأل لثو ث  . 

       ٘قدد ر   ل٢ص دد  ٙ   90مضتاعددٙ رلقعٔدد٘ ل٨صتدد ط لثددشًٓ  قددأْل  أددٙ رص دد

 ل٤ أٙ(   م ٔ ؼ رلقعٔ٘ ل٨صت ط .

   ق قددم   ل٢ص دد  ٙ   30ثددشًٓ  قددأْل  أددٙ رص دد٘    ميدانددٙ رلقعٔدد٘ ل٢صتددظ ل

 ل٢رىٕ (   م ٔ ؼ رلقعٔ٘ ل٨صت ط . 
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 أٌ لثري ثب سّٖ رلقعٔد٘ ل٨صتد ط لثع ثٔد٘ ٓكدٌْ      ّميكً تاغ  ٍشِ لثيتٔر٘

ثزٓددُ رص دد٘   ثٔدد٘ مددً لث  دد   يددز لثت ددزٖ، ّٓغددتنتل  عنأددُ ل٤ردد رميٕ،        

 إت د ٌ لاَد و لثدا    ّظتعأُ لروض تضرٔظًل ّإت صٗ ّ ْٔٓ٘، ّٓكٌْ ثزُٓ صة د٘   

ٓكٌْ قَٔ   زٗ ّحتّز، ثٔو  ض ّٓ تكض   ٍشِ لاَ و ّثٔقدم إىل مغدتْٚ مضتادل    

 مً ل٨صت ط ل٤ر رميٕ ّٓكٌْ ثزُٓ رلقعٔ٘   ثٔ٘ ضتْ لثتعأه.

( ّلثدا ٍدزقع إثدٕ    Solberg &Olweus, 2003ٍشل م  لرزا  أُٔ رصلع٘  

       ٘   ةددً   لثيددضّٓب،   رصلعدد٘ مددزٚ لىتؾدد ص لثتينددض  دد  ت٣مٔددش مددزلصؼ ٢ّٓدد

ّ ٣قدد٘ لثتينددض  دد عا لاددتي لا، ّلؽدد صا لثيتدد ٜب إىل لٌ لثت٣مٔددش لثندد  ٓ        

لوَدددضّل مغدددتْٓ ا   ثٔددد٘ مدددً لثتاكددد  ل٢ تنددد  ٕ ّت ٔدددٔه لثدددشلا لثغدددأيب،        

ّلطتادد أل رلقعٔدد٘ ل٨صتدد ط، ّمٔددْل لرتٝ  ٔدد٘ لروددض مددً ةدد  لثندد  ٓ ، لمدد         

ّعددأْر ا ةدد  ل تن  ٔدد٘،   لثت٣مٔددش لاتينددضٌّ ق ددز لوَددضّل  زلٜٔدد٘ لروددض     

 ّلطتا أل رلقعٔ٘ ل٨صت ط،   ا  صى٘ مل لجملنْ  ا ة  لاؾ صر٘   لثتينض.

( ّلثدا رصؼ قَٔد  لرتقد ٜك لثؾد ٜع٘     White, 2007رصلعد٘    رن  لرزا

لثا متٔظ لاتينضٌّ ّلثن  ٓ    لازصع٘ ل٢ع عٔ٘، ّتْفأع لثزصلع٘ إثٕ لىُ 

اتينددضًٓ ّلثندد  ٓ  ٍددْ لطتادد أل     مددً لرتقدد ٜك لثؾدد ٜع٘ ثددزٖ رددم مددً ل     

رلقعٔ٘ ل٨صت ط ثزَٓه،  ٔد  لىدُ رأند  لطتاندع رلقعٔد٘ ل٨صتد ط طلرا رص د٘        

لثتيندددض لازصعدددٕ ثدددزٖ لثت٣مٔدددش ّلثعكدددػ لٖ رأنددد  ر ىدددع رلقعٔددد٘ ل٨صتددد ط    

 مضتاع٘ رأن  لطتاا لثتينض لازصعٕ ثزٖ لثت٣مٔش.

ع إثددٕ ( ّلثددا ٍددزق Kowalski ،& Limber, 2013لرددزا رصلعدد٘    رندد 

رصلع٘ لثتينض   لازصع٘ ٍم ١ٓتض  أدٕ لثت قدٔم لثزصلعدٕ ّرلقعٔد٘ ل٨صتد ط؟      

( ّتْفدددأع لثزصلعددد٘ إثدددٕ تدددأتض لثت قدددٔم    931ّتكْىدددع  ٔيددد٘ لثزصعددد٘ مدددً    

لثزصلعددٕ ّرلقعٔدد٘ ل٨صتدد ط  دد ثتينض لازصعددٕ  قددْصٗ  كغددٔ٘ لٖ رأندد  طلرا        

عددٕ ثددزٖ  رص دد٘ لثتينددض لىادنددع رلقعٔدد٘ ل٨صتدد ط ّ  ثتدد ثٕ لثت قددٔم لثزصل     

 لثت٣مٔش  ٔي٘ لثزصلع٘ ّلثعكػ.

  توصيات البحح 

    تْ ٔ٘ لثت٣مٔش لاضلٍ     اد اض لثتٙ قز ٓتعضمٌْ ت  مً خد٣ل ّعد ٜم

 لثتْلفم ل٢ تن  ٙ. 
  ّٙلثدتدأك  ت ٘ ل٢ ي ٛ   ىاغدَه، ت ْٓ٘ إصؽ ر لثْلثزًٓ  نضّصٗ لثعنم  أ 

مً ل٤ع  ب لثدا تغد ب ثدُ لثغددضٓ٘، قٔز نْىدُ   لثزصلعد٘، لّ ٓؾدرعْىُ        

 أددٙ مم صعدد٘ لثضٓ مدد٘ لّ لٖ ٍْلٓدد٘ تغدد  زِ  أددٙ إت دد ا ّ ددْرِ ّحت ٔدد     

 .سلتُ
 . ميل لاضلٍ   ّل٢اا ل مً مؾ ٍزٗ  ضلمب لثتأا ط لثتٙ حت   أٙ لثعيف 
    َدز   مضّصٗ تضرٔظ لثزصلع ا ّلث  ْث  أٙ لث ٔٝد٘ ل٢عدضٓ٘ ّلازصعد  ٘ٔ

معضق٘ تٔل لثعْلمم ّل٢ع  ب لثتٙ تكنً ّصلٛ لثتيندض  ؾدكم  د و ّلثتيندض     

 ل٢ثكنّىٙ  ؾكم خ ل .
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       ًلثعنم  أٙ إظت ر لثكو  مً لاْلقف لثا ت عز لثتيندض  دً ميد ذ لازصعد٘ مد

 ٔددد  ل٢ٍتنددد و  ددد ث ْلى  ّل٤ىانددد٘ ّ دددزو لثغددد م  ثأريأ ددد٘  ددد ثتينض        

 لازصع٘.
  ي ٛ ّلاعأند  لاَد صلا لث٣طمد٘ ثأتع مدم مدل مؾدكأ٘ لثتيندض        تعأٔه ل٦  ٛ ّل٤

 مً خ٣ل ل٨ؽضل   إٔ لثريأ ٘   ل٢عنل  ا ّع   ا لازصع٘.
         طٓدد رٗ لثتْلفددم  دد  لازصعدد٘ ّلث ٔدددع ّإىؾدد ٛ لثعزٓددز مددً لجملددد ثػ ّّصـ

 لثعنم ثأْق ٓ٘ مً لخري ص لثتينض.

  مكرتحات البحح: 

    أددٙ لذتددز مددً ودد ٍضٗ لثتينددض    ل٢ٍتندد و  دد  ضلٛ رصلعدد ا مغددت  أٔ٘ حتدد   

 ل٢ثكنّىٙ دتنٔل لاضل م لثعنضٓ٘ .
       ًلث ٔدد و   ثعزٓددز مددً لث  ددْث لث  ٜندد٘  أددٙ لتدد ص لثتكيْثْ ٔدد  قددٙ لذتددز مدد

 و ٍضٗ لثتينض .
     ٘إ ددضلٛ رصلعدد٘ م  صىدد٘  دد  ت٣مٔددش لاض أدد٘ ل٢ تزلٜٔدد٘ ّلاض أدد٘ ل٢ زلرٓدد

 ّلاض أ٘ لثو ىْٓ٘   لثتينض لازصعٕ.

 ّلثزلقعٔددد٘ ثأأدددتعأه ّلثت قدددٔم   ثكنّىددد٣ٕقددد٘  ددد  لثتيندددض ل٢ رصلعددد٘ لثع

 لثزصلعٕ.

   إ ددضلٛ  ددضلمب تزصٓ ٔدد٘ ثتْ ٔدد٘ معأنددٕ لاددزلصؼ  دد ثتينض ّرٔأدد٘ لثتع مددم

 معُ.

      ٕنددم  ضىدد مب تددزصٓيب   تينٔدد٘ رلقعٔدد٘ ل٨صتدد ط ّلتددضِ   لثتينددض لازصعدد 

 ثزٖ ت٣مٔش لاض أ٘ ل٢ زلرٓ٘.

 املزاجع : 
٘ مًل٢عت ْلٜٕلثغأْ ( : لع  ب2010مع ّٓ٘ةظلل،ل ْ - ٘  ّ َد ً ىادض لثريأ د لاغدت ْٓ

 .(2ر ( لثعز7لجملأز  ّل٢ تن  ٔ٘، ل٨ىغ ىٔ٘ثأعأْولثؾ صق٘  مع٘زتأّ٘لثن  ٓ ،

ل٢عت ْلٛ ّ ٣قتدُ   ثؾدعْص   ثْ دزٗ ّلثدز ه ل٢ تند  ٕ. لجملأد٘       (. ۲۰۰۲ل ْ ةظلل، مع ّٓ٘.   -

.۱۱۳-۹۲، (۲  ۰ل٤صرىٔ٘   لثعأْو لثن ْٓ٘، 

ٌ  للدز  - ٘ خأٔدم لث ض د  رلص أْتد ،  مؾد رأَ ، خق ٜقدَ ، لا كدضٗ، لثرياْثد

ّلثتْطٓل، ن ٌ.ثأيؾضل٨عضلٛ

زصعدٕ ّ ٣قتدُ  زلقعٔد٘ ل٨صتدد ط    (: لثتيندض لا 2015للدز قكدضٚ  َيغد ّٖ، صمند ٌ  أدٕ  غددً        -

ثزٖ ت٣مٔش لاض أ٘ ل٨ زلرٓ٘، حبد  ميؾدْص، زتأد٘ رأٔد٘ لثن ٔد٘،   معد٘  ْصعدعٔز، لثعدزر         

لثغ  ل  ؾض

٘  لثغأْرّٔ٘لاؾك٣الثياغٔ٘ل٤مضلأل(:ستنْر لثظ يب  للز -  يدز ّلثزصلعدٔ

  ن ٌّلثتْطٓل،ثأيؾضطٍضلٌرلصل٢اا ل،

(.لثتينض ل٢ثكنّىٕ ّ ٣قتُ   رمد ٌ ل٢ىنىدع   مدْٛ  عدا لادتي لا      2016 لمم ْٓعف لثعن ص  -

لثزميْةضلقٔ٘ ثدزٚ ت٣مٔدش ّا ث د ا لثتعأدٔه لثتري ٔ دٕ  زّثد٘ لثكْٓدع، حبد  ميؾدْص ، زتأد٘           

لث    لثعأنٕ   لثن ٔ٘، لثعزر لثغ  ل  ؾض، لثكْٓع.

تندد  ٕ  قٔغدد ْ ( ّتأت ٍدد     (، " لعددتدزلو مْلقددل لثتْلفددم لثير 2016لقيدد ٌ، ستنددز ؽددع  ٌ،    -

(. 49لثع٣ق ا ل٢ تن  ٔ٘" زتأ٘ مضرظ لث  ْث،   مع٘  يزلر، لثعزر  

 مكت ٘ ل٢صتأْ لاقضٓ٘.  (: لثتعأه ىاضٓ ا ّتري ٔ  ا، لث  ٍضٗ،1991لىْص ستنز لثؾضق ّٖ   -
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لاقضٓ٘.مكت ٘ ل٢صتأْ   (:  أه لثياػ لاعض  لاع فض، لث  ٍضٗ،1992لىْص ستنز لثؾضق ّٖ   -

(، " لثكادد ٛٗ لثغددٔكْمنٓ٘ ا ٔدد ؼ لثتينددض ل٨ثكنّىددٕ  لاتينددض/   2014لمئدد٘  إ ددضلٍٔه لايؾدد ّٖ،    -

ؽددددع ٘ لثزصلعدددد ا لثياغددددٔ٘    –لثندددد ٔ٘(، زتأدددد٘ مضرددددظ لرتزمدددد٘ ل٢عتؾدددد صلا لث  ؤدددد٘     

(.50-1  مع٘ لايْقٔ٘،  زر ىْقن   –ّل٢ تن  ٔ٘، رأٔ٘ ل٦رلب 

ل٢تدد ص لثياغددٔ٘ ّل٢ تن  ٔدد٘ ّل٢ر رمئدد٘ ّلدتغددنٔ٘ ثأتينددض ( : 2011 لميددً ستنددز لثقددضلٓضٗ -

 إٔ م  ٓ  لثتينض مً اأ ٘ لاض أ٘ ل٢ع عٔ٘ لثعأٔ    ست قاد٘ لثكدض  ، صعد ث٘ م  غدت  ،     

.  مع٘ م١تُ

(. ىاضٓدددد ا ل٨صؽدددد ر ّلثعدددد٣  لثياغددددٕ. تضتدددد٘   مددددز   ددددز لثعظٓددددظ     1990  تضعددددٌْ، ؼ، ِ.    -

 . 1980ت ب ل٤فإٔ ميؾْص   و لثا ٕ.لثكْٓع: رلص لث أه، لثك

(. لثقف لرت ثٕ مً لثت٣مٔش لاغت ًْٓ: لرودض مدً مٝد٘ قكدضٗ ّلعدضت تٔرٔ٘       2005  ، لثأّ .    -

اعأنددٕ لثقدداْ  مددً لثضّمدد٘ ثأودد ىٕ لاتْعدد . تضتدد٘ مددزلصؼ لثاَددضلٌ ل٤ٍأٔ٘.لثددزم و: رلص  

(.1999لثكت ب لثن ْٖ ثأيؾض ّلثتْطٓل.  ت صٓخ لثيؾض ل٤فإٔ 

(، مً لثتينض لثت أٔزٖ إىل لثتينض ل٢ثكنّىٕ، م  ث٘.2017خ ثز ر وه،   -

(، "  ْلقددب ّلعدد  ب لثتغددأ    دد  ل٨ىنىددع   تٔددل ل٤ضتدد ٛ مددً مْقددل    2017مسدد  ٍيددزّ  ،   -

،لث  ٍضٗ  151 ط، زتأ٘ لث ضلٛٗ ّلاعضق٘ ،ع (: م ٔ ؼ رلقعٔ٘ ل٢صت2014عٔز ستنز عٔز ف  ٕ   -

(: مكْىدد ا رلقعٔددد٘ ل٨صتددد ط "رصلعددد٘ لصت  ٜٔددد٘"  1997  زلذتنٔددز ستندددز   زلذتنٔدددز رصّٓدددؿ    -

 صع ث٘ م  غت  ة  ميؾْصٗ، رأٔ٘ ل٦رلب،   مع٘ ايري .

لث  ٍضٗ.، لثزلقعٔ٘ ، مكت ٘ ل٤صتأْ لاقضٓ٘ (:1995   ز لثأرئف ستنز خأٔا٘  -

: عددأْ  لثتيندض  يددز ل٢ااد ل ّلاددضلٍ      2013لثقدد  ٔ  ،ستندز قض دد ٌ لث ند ٗ    أدٙ مْعدٙ    -

 .1 ٣ ُ (،لثضٓ أل ،و –لع   ُ  – ماَْمُ 

(: لثزلقعٔدددد٘: لثع مددددم لاَنددددم   لثتقددددنٔه لثتعأٔنددددٕ، زتأدددد٘      2000ستنددددز ستنددددْر لذتٔأدددد٘     -

(، 2تعأددٔه،  ددزر   رلٜددضٗ لثن ٔدد٘ ّلث  -معَددز لثن ٔدد٘ لثتدد  ل ث٥ّىضّ/لثْٔىغددكْ     لاعأه/لثري ثددب،

قأغري .

( : م ٔدد ؼ لثغددأْ  لثتينددضٖ ث٥اادد ل ّلاددضلٍ   ، رلص  ْلىدد       2016زتددزٖ ستنددز لثزعددْقٕ     -

 ثأيؾض ّلثتْطٓل .

(: عدٔكْثْ ٔ٘ لثتيندض  د  لثياضٓد٘ ّلثتري ٔد ، لثكْٓدع، مكت دد٘       2012مغدعز لثضقد  ٕ ل ْلثدزٓ ص      -

لثا٣ح.

  ثؾدعْص   ثْ دزٗ ّلثدز ه ل٢ تند  ٕ، لجملأد٘      (.لثتينض ّ ٣قتدُ  2009مع ّٓ٘ ستنْر ل ْةظلث٘   -

113-89(،ل2(،  زر 5ل٤صرىٔ٘   لثعأْو لثن ْٓ٘، زتأز 

لادزلصؼ  د  خريدأ  عدا لاعأند  ّةٔد ب رّص        -حت ٔ  دد  غدن٘ خأٔدم    ( :2018م١عغ٘ ل٤ٍضلو   -

: صل   رلٜده 48186لثعزر  2018ىْقن   10 -ل٤ؽك ل.. ّل٤ع  ب.. ّلذتأْل#.. لثتينض$ل٤خق ٜٔ .. 

ptth//:www.hprha.gro.go/QgweN/679392.heha 

( :لثرياددم لاتينددض ، رلص لاغدد ٗ ثأيؾددض ّلثتْطٓددل ّلثري   دد٘،   2009ى ٓادد٘ قريدد مٕ، ميددٙ لثقددضلٓضٗ    -

  ن ٌ.

(: لتض لثدشر ٛ ّلثزلقعٔد٘ ث٩صتد ط  أدٙ لعدأْب تاكد   دم         1996ى ٓا٘ قري مٕ ّْٓعف قري مٕ  -

-3(، ل ل 23لاؾك٣ا ثزٚ لثريأ ٘ لاتاْق    عً لاضلٍ ٘، زتأ٘ رصلعد ا تض ْٓد٘،  دزر     

25.

: رصلع٘  ضٓري ىٔ٘: لثغْؽٔ ل مٔدزٓ  تقدٔب لاضلٍ د ا   ٢رتٝد ب ،  ضٓدزٗ       2019ىضم  مٔؾٔم  -

 فْا ل٢م٘.

لاض أددد٘ لاتْعدددري٘   مزٓيددد٘     ددد  ت٣مٔدددش ّا ث ددد ا   (: لثتيندددض2008 ىدددْصٗ عدددعز لث  ريددد ىٕ    -

 ٘ لث ٔٝددد٘  مدددل  ٓتي عدددب  لانددد رٗ  ددد  لثتدددزخم   دددضلمب  ّلقدددنلح    لثضٓددد أل: رصلعددد٘ مغددد ٔ٘ رصلعددد

لازصعٔ٘، صع ث٘ ررتْصلِ ة  ميؾْصٗ، رأٔ٘ لثن ٔ٘،   مع٘ لاأ  ععْر. 

http://www.cyberbulling.us/
http://www.cyberbulling.us/
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/679392.aspx
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/679392.aspx
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يْثْ ٔددد  لاعأْمددد ا ، لثقدددف لثو ثددد  ل٨ دددزلرٚ،   (: لثكن ٔدددْتض ّتك2018ّطلصٗ لثن ٔددد٘ ّلثتعأدددٔه   -

لثاقم لثزصلعٕ لثو ىٕ،لث  ٍضٗ.

 مقض. –( : م ٔ ؼ رلقعٔ٘ ل٨صت ط ، زتأ٘ لث ضلٛٗ ّلاعضق٘  2014رن ل  ون ٌ    -

 (.  أه لثياػ لثع و، رلص لثاكض ثأري   ٘ ّلثيؾض،  ن ٌ.2002ْٓعف قري مٕ،   ز لثضلً  زؼ  -

(. عٔكْثْ ٔ٘ لثتعأه لثقدإ، رلص لثؾدضّق ثأيؾدض ّلثتْطٓدل،     2000ْٓعف قري مٕ، ى ٓا٘ قري مٕ   -

 ّن ٌ.

ٍٔٝد٘ تياددٔه ل٢تقدد ٢ا ،   /  مددز  أادد2018ْٕٓىٔغف/مقدض   -
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