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 البحث ملخص
 وعالقتها املعرفية املرونةمستوى  بني العالقةعلى  التعرفإىل  البحث اهذ هدفي
 باململكة اتلميذ  ( 056) من البحث جمتمع وتكون ،اسلوكي   املضطربني التالميذلدى  بالتنمر
 عينة اختيار ومت سنة،( 30 - 31) بني ما العينة عمر تراوح حيث السعودية، العربية
 املعرفية املرونة مقياس تطبيق ومت ،اتلميذ  ( 06) مبعدل األصلي البحث جمتمع من البحث
ومقياس االضطرابات  الباحثة،/ إعداد التنمر ومقياس ،1633 الوهاب، عبد صالح/ إعداد

 :أنهإىل  البحث نتائج توصلت اإلحصائية املعامالت عمل وبعد الباحثة،/ السلوكية إعداد
 التالميذلدى  والتنمر املعرفية املرونة بني (6063)مستوى  عند ودالة سالبة عالقة توجد

 بني( 6.63) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجدو  .اسلوكي   املضطربني
 منخفضي لصاحل التنمر يف املعرفية املرونة ومنخفضي مرتفعي اسلوكي   املضطربني التالميذ
 التالميذلدى  التنمر بأبعاد غريها دون املعرفية املرونة أبعاد بعض تنبئ و.املعرفية املرونة

 فسر والذى التكيفية املرونة هو بالتنمر التنبؤ ىف تسهم ، ومن العوامل اليتاسلوكي   املضطربني
 من % 32016 قيمته ما فسر والذي التلقائية املرونة يليه التنمر، من %50006 قيمته ما

 التنمر. يف التباين
 االضطرابات السلوكية. –التنمر  –املعرفية  املرونة :المفتاحيةالكلمات 
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Abastract 

This study aims to identify the relationship between the 

level of cognitive flexibility and its relationship to bullying 

among behaviorally disturbed students, and the research 

community consisted of (650) students in the Kingdom of Saudi 

Arabia, where the age of the sample ranged between (13-16) 

years, and the research sample was chosen from the research 

community The original rate was (90) pupils, and the cognitive 

flexibility scale was applied by Salah Abdel Wahab, 2011, the 

bullying scale was prepared / researcher, and the behavioral 

disorders scale was prepared / researcher, and after performing 

the statistical transactions, the research results concluded that :- 

There is a negative and significant relationship at the "0.01" level 

between cognitive flexibility and bullying among behaviorally 

disturbed students. There are statistically significant differences 

at the level of significance (0.01) between behaviorally disturbed 

students with high and low cognitive flexibility in bullying in 

favor of low cognitive flexibility. Some dimensions of cognitive 

flexibility alone predict the dimensions of bullying among 

behaviorally disturbed students, and one of the factors that 

contribute to predicting bullying is adaptive flexibility, which 

explained the value of 59.60% of bullying, followed by 

automatic flexibility, which explained the value of 14.20% of the 

variance in bullying. 

Key words: Cognitive Flexibility – Bullying - Behavioral 

Disorders. 

 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 مقدمة البحث:
املرونددة املعرفيددة مددن أهددم املميددةات العقليددة الدديت  ددب دراسددتها عنددد األفددراد، حيددث  تعددد

بندا  وتعدديل التمثديالت العقليدة اخلاصدة بده، وإنتداب اسدتوابات تتدوائم علدى تتضمن قدرة الفرد 
 ( 21، 1632)بريك، مع املواقف اجلديدة 

 حلدددددل تفكدددددريهم طدددددرق يف اعتدددددادوا الدددددذين الطلبدددددة أنعلدددددى  مدددددن العلمدددددا  الكثدددددري ويتفدددددق
 وهدددذا معهدددا، والتعامدددل األشددديا ، إىل النظدددر التفكدددري يف طدددرق مدددن معدددني منددد  علدددى املشدددكالت

 سدتبدالوإلالعقلدي،  والتفدت  واملروندة العقالنيدة عدن بعيدد أنده بده يوصف أن ميكن ما أقل النم 
 املعرفيدددة باملروندددة االهتمدددا  مدددن البدددد كدددان  التفكدددري، طدددرق مدددن والالعقالنيدددة املرندددة غدددري األمندددا 

 .(3005، 1630)حممد؛ وباقر، 
علدددى حيدددث تعطدددي الفدددرد القددددرة  الشخصدددية أبعددداد مدددن اهام ددد اعدددد  ب   املعرفيدددة املروندددة وتعدددد

القليديددة مددن األمنددا   بدددال   جديدددة أمنددا  اكتسدداب التغيددري، وتقبددل حلددول جديدددة، واملثددابرة يف
 .( Schai, Dutta &Willis,1991, 371) والعادية
 حدددال   تكدددون قدددد املعدددريف والددديت الدددنفس علدددم جمدددال يف املعاصدددرة املدددداخل أحددددهدددي  تعددددو 

 ومدن املعقددة مدع املعرفدة تتعامدل أهنا حيث الدراسة قاعات يف الطالب تواجه اليت للمشكالت
 قدددراراهم واختددداذ ممشدددكالهحلدددل  جديددددة مواقدددف إىل وينقلوهندددا معدددرفتهم الطدددالب يسدددتخد  مث

 (.35، 1632)ضيف،  واجتاهات ومهارات معلومات من لديهم ما مستخدمني
ددد ادور   املعرفيددددة وتلعدددب املروندددة  تغيددددري يف الطدددالب حيدددث تسدددداعد الدددتعلم عمليددددة يف امهم 

 األكادمييدددددة اجملددددداالت الصددددعوبات يف ومواجهدددددة اجلديددددددة الظددددروف مدددددع والتكيدددددف اسددددتواباهم
 أهنددا كمددا  ويسددر، بسددهولة شددج جوانبدده يف التعليمددي احملتددوى يف الصددعبة املهددا  ومتابعددة املختلفددة،
 (.35، 1632إبداعية )ضيف،  بطرق تواجههم اليت املشكالت حلعلى  تساعدهم

  التغيدددري إجدددرا  علدددى بالقددددرة وتعدددي املميدددةة للتفكدددري، الفرديدددة اخلصدددائ  مدددن تعددددحيدددث 
 يف العمدددل أو تغيدددري اسددرتاتيوية أو املسدددألة االسدددتعمال أو فهددم أو التفسددريأو  املعدددى يف كتغيددري
)جدرار،  احلل املالئم لشرو  املسأله موضوع التفكري على العثور إىل يؤدي حبيث التفكري اجتاه

1631 ،320). 



5 
 

فدددإن إىل الفدددرد، وبالتدددلددددى تغيدددري التفكدددري علدددى ولدددذلك فاملروندددة املعرفيدددة بدددا قددددرة كبدددريه 
زمالئدده فإندده يكدداد أن تكددون لديدده مرونددة معرفيددة ولكنهددا علددى الطالددب عندددما يفكددر يف التنمددر 

لدددى البدداحثني أن يربطددوا بددني املرونددة املعرفيددة والتنمددر علددى ضددعيفة يف االجتدداه اال ددا  ووجددب 
 املدارس.  تالميذ

 املكددان بوصددفها املدرسددية والبيئددة السددلو  هددذا بددني ربطددوا قددد البدداحثني معظددم حددج أن
 السددلبية اآلثددار مددن لعديدددا عليدده يرتتددب والددذي السددلو ، هددذا وممارسددة لنشددأة األكثددر صددالحية

 املتنمدددر مدددن كدددل  علدددى انعكاسددداها تدددرت  الددديت واألكادمييدددة واالنفعاليدددة، النفسدددية، واالجتماعيدددة،
 (.306، 1631)خوب،  والضحية

  السددلو  هددذا وينتشددر املدددارس، يف املنتشددرة السددلبية السددلوكية املظدداهر مددن التّنمددر ويعددد
 غدري العددوان أشدكال مدن التّنمدر و يعدد واملدرسني توقعات اآلبا  تفوق بنسب املدارس يف اكثري  

 يف وينتشددر يف املدددارس، متكددررة بصددورة الضددحايا علددى املتّنمددرين قبددل مددن حيددد  الددذي املتددوازن
 علدى ويعتمدد العدرق، أو اجلدنس، أو اللغدة، أو الثقافدة، عدن النظدر بغدض املدرسدية البيئدة أوسا 
 أو ،اجسددددي   بإيذائددده يقدددو  حيدددث الضدددحية، علدددى املتّنمدددر قبدددل مدددن والدددتحكم وابيمندددة السددديطرة
 (.362، 1630)البنتان،  اانفعالي   أو ،ااجتماعي  
 

 مشكلة البحث:
الديت  كمعظدم مواقدف  البنيدة حمدددة غدري معقددة عمليدة أن الدتعلمعلدى تركة املرونة املعرفية 
ن بتقددددمل املعلومدددات للطلبدددة يف و أن املعلمدددني يقومدددعلدددى حيدددث تركدددة  حتدددد  يف احليددداة اليوميدددة،

شكل منوذب خطي، وهذا يكون أفضل مع املعلومات البسيطة لكن لو تعرض هؤال  الطدالب 
فلدن يصدل  معهدم هدذا النمدوذب اخلطدي ولدن يكدون فعددال،  البنيدة حمدددة ملعلومدات معقددة وغدري

 (.Spiro, Jehng, 1990, 171هذه الفرضية )على وبذا فإن مبدأ املرونة املعرفية يقو  
باملرونددددة  الددددذي يتصددددف الفددددرد ( مميددددةات1633) الوهدددداب عبددددد وقددددد أوضددددحت دراسددددة

ددحيددث املعرفيددة   واحلركيددة واالنفعاليددة العقليددة إمكانياتدده لتحقيددق أهدافدده مددن خددالل ايسددعي دائم 
 التخطددددي  يسددددتطيع الفددددرد املرونددددة وإندددده مددددن خددددالل معددددني، موقددددف جتدددداه معينددددة إلنتدددداب حلددددول

 األهداف املستقبلية البعيدة التخطي .  لتحقيق اجاهد   ويسعى ملستقبله،
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وحدل املشدكالت،  القدرارات ختداذإل مهدم وضدروري متطلدب تعدد ولذا فإن املرونة املعرفيدة
بديلدة، وتقبدل األحددا  التفكري، ووضع تفسدريات وحلدول على القدرة على ألن ذلك يساعد 

 .(Phillips, 2011واملواقف الصعبة بيسر )
 بعضددهم يشددري حيددث وظهددوره، التنمددر سددلو  يف اأيض دد تددؤثر األسددرية البيئددةولددذلك فددإن و 

 أسددداليب إىل تعددود مددا اغالب دد هقددةااملر  فدددرتةيف  التالميددذ يبددديها الدديت السددلوكية املشددكالت أن إىل
معددا   فيهددا تثبددت الدديت املبكددرة الطفولددة فددرتة يف بددا يتعددرض الدديت الصددحيحة غددري والتنشددئة الرتبيددة
 ( 3002 جادو، أبو) الشخصية بذور

نسددبة انتشددار سددلو  التنمددر حيددث وصددلت النسددب  رتفدداعإإىل النسددب العامليددة  وأشددارت
وصدلت فيهدا أخدرى  بدل أن هندا  جمتمعدات %11 - %0خالل العشر سنوات األخرية مدن 

 (.1662للتنمر )اخلويل،  %16إىل النسبة 
 املتحددددددة الواليدددددات يف املددددددارس تالميدددددذ مدددددن تلميدددددذ وقددددد اتضددددد  أن أكثدددددر مدددددن مليدددددون

 تلميدذ ألدف وسدتني مائدة من أكثر أن كما  متنمرين، أوضحايا،  كانوا  سوا  التنمر يف متورطون
( 32–33) بددني مددا األطفددال ثلددث وأن تنمددر اآلخددرين، مددن اخوف دد املدددارس مددن ايومي دد يهربددون
 اباملدرسدددددة وهددددذه النسدددددب طبق ددددد وجدددددودهم وقددددت يف التنمدددددر أشدددددكال بعددددض واجهدددددوا قدددددد سددددنة

 .(Hillsberg & Spak, 2006) األطفال لصحة القومي إلحصائية املعهد
مددا،  اخلاصددة مبوقدف والبددائل للخيددارات، ومعرفتده الفددرد، قددرة يف املروندة املعرفيددة وتتضد 

 يكددون أن يف رغبتدده إىل إضددافة الددذي يواجهدده، املوقددف متطلبددات حسددب تهااسددتواب وتكييددف
 (Martin, Anderson, & Thweatt, 1998) .امرن  

 ,Rebelo) توصدددلت دراسددةحيدددث  وناقشددت الكثدددري مدددن الدراسدددات املرونددة املعرفيدددة

اسدحق  دراسدة اوناقشت أيض   الدراسة، عينة التالميذ لدى املعرفية املرونة اخنفاضإىل  (2006
 وأشدارت الطلبدة، مدن عيندة لدى املفاهيم يف اكتساب وأثرها املعرفية املرونة تنميةإىل  (٨٠٠٢)

 املفاهيم. اكتساب على سليب بشكل يؤثر كان  املعرفية املرونة أن اخنفاضإىل  الدراسة
مما يؤكد أنه البد مدن اإلهتمدا  باألبندا  خدالل فدرتات حيداهم العمريدة املختلفدة، وحماولدة 

املرونددة املعرفيددة اجليدددة حدديت علددى طريقددة املعاملددة مددع األبنددا  وتدددريبهم وتعلدديمهم علددى الوقددوف 
املواقددف اجلديدددة يكددون لددديهم مسدداحة كبددرية لتحليددل معلومدداهم السددابقة والداخليددة ومواجهددة 
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علددى بديلددة بإسددتمرار للمواقددف املتغددرية واملعقدددة وألن ذلددك يسدداعد  بكددل عبقريددة وتعلددم حلددوال  
، وإنتددداب و علهدددم دائمدددا يف حالدددة ا ابيدددة أثندددا  تعددداملهم مدددع الضدددغو  احلدددد مدددن التنمدددر لدددديهم

 .املرونة املعرفيةعلى أفكار جديدة يف املواقف الصعبة من خالل استنادهم 
 العالقددات بدراسددة املهتمددني البدداحثني قبددل مددن كبددري  بإهتمددا  التنمددر سددلو  حظددي ولقددد
 بشدأن وتعدددت الدرىى، اختلفدت وبدذا التفكدري، يف ومنطقده إهتمامده، حسب كال    بني األقران
 ( 303، 1631)خوب،  هذا السلو 
ضددطرابات فاإل الطفولددة، مرحلددة مددن تبدددأ ةيالسددلوك ضددطرباتاإل معظددم بددذا فددإن اوطبق دد
لددده  يتعدددرض مدددا نوإ الكبدددار، بدددا يتعدددرض ممدددا خطدددورة كثدددرأ طفدددالاأل بدددا يتعدددرض الددديت السدددلوكية
 (.15، ٠٩٩٠ )داوود، خطورة كثرأ اضطرابات اىل تؤدي قد اضطرابات من الطفل

سدديف التنمددر بأنددده ظدداهرة عامليددة حيددث تصددل نسددبة األطفدددال يولقددد أظهددر مكتددب اليون
(، واألطفدال الدذين يتعرضدون للتنمدر %56)إىل الذين يتعرضون للتنمر مدن زمالئهدم يف العدا  

اليونيسدديف،  )مكتددبداخددل اجملتمددع  (%06)إىل نسددبتهم يف مصددر تصددل مددن زمالئهددم  اأيض دد
1632 ) 

ية سدوا  املتنمدر أو ضدحية التنمدر، إذ يدؤثر ويعد التنمر من املشدكالت الديت بدا أثدار سدلب
إذا كدددان داخدددل البيئدددة املدرسدددية يف البندددا  النفسدددي واإلجتمددداعي و عدددل األمدددن  االتنمدددر خصوص ددد

، وأن أي عدددددوان جسددددي مددددع املتنمدددر قددددد يدددؤ  بثمددددار غدددري جمديددددة  النفسدددي عرضدددده ل خدددرتاق
كددالطرد أو احلرمددان مددن املدرسددة، وكددذلك يشددعر الطالددب ضددحية التنمددر بأندده غددري مرغددوب فيدده 

ذلك انسدحابه مدن جواندب على شعوره باخلوف والقلق والتوتر، ويةيد إىل ومرفوض، باإلضافة 
املدرسة، وكدل ذلدك يكدون خوفده مدن املتنمدر ومدن  املشاركة يف األنشطة التعليمية، وابروب من

 ( Stephens,T.2006)إيذائه له املستمر 
أو ضدددحية  احودددم املشدددكلة الددديت يعددداء الطالدددب سدددوا  إذا كدددان متنمدددر   وهبدددذا يتضددد  أن

لددذلك التنمددر، وأن املرونددة املعرفيددة كلمددا كانددت أفضددل لددديهم، فددإن ذلددك قددد يكددون يف املسددار 
ضدددعيفة فدددإن ذلدددك يةيدددد مدددن مشدددكلة التنمدددر أكثدددر وأكثدددر كمدددا هدددو  الصدددحي ، وأمدددا إذا كاندددت

  حاد  األن.
 اآلتية: على األسئلةوفي ضوء ما سبق فإن مشكلة البحث تتمثل في اإلجابة 
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 التالميددددذلدددددى والتنمددددر  املعرفيددددة املرونددددةمسددددتوى  هددددل توجددددد عالقددددة ارتباطيددددة دالددددة بددددني (3
 ؟اسلوكي   املضطربني

مرتفعدددي ومنخفضدددي  اسدددلوكي   املضدددطربني التالميدددذبدددني  اهدددل توجدددد فدددروق دالدددة احصدددائي   (1
 ؟املعرفية املرونةلصاحل منخفضي  التنمريف  املعرفية املرونة

 املضدطربني التالميدذلددى  التنمدردون غريهدا بأبعداد  املعرفيدة املروندةهل تنبئ بعدض أبعداد  (1
 ؟اسلوكي  
 

 أهداف البحث:
 إلى تحقيق األهداف التالية: الحالي بحث سعى الي

 املضددددطربني التالميددددذلدددددى  والتنمددددر املعرفيددددة املرونددددةمسددددتوى  العالقددددة بددددنيعلددددى التعدددرف  (3
 .اسلوكي  

 املعرفيدة املروندةمرتفعدي ومنخفضدي  اسدلوكي   املضدطربني التالميذالفروق بني على التعرف  (1
 .املعرفية املرونة منخفضي لصاحل التنمر يف

 املضدددطربني التالميددذلددددى  التنمددر بأبعددداد غريهددا دون املعرفيدددة املرونددةأبعددداد علددى التعددرف  (1
 .اسلوكي  

 
 أهمية البحث:

 تكمن أهمية البحث الحالية فيما يلي: 
مسددتوى  يف اسددلوكي   املضددطربني التالميددذ تناولددت الدديت جنبيددةواأل العربيددةندددرة الدراسددات  (3

 .والتنمر املعرفية املرونة
 مبسددتوي تتعلدق مشدكالت مددن هوندواجهي ومدا اسدلوكي   املضددطربني التالميدذ بفئدة هتمدا اإل (1

 .لديهم والتنمر املعرفية املرونة
 التالميددذلدددى  املعرفيددة املرونددةأبعدداد  معرفددة إىل الرتبددويني إرشدداد يف احلددايل  البحددث أمهيددة (1

 .لديهم التنمرودرجة  اسلوكي   املضطربني
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 تسدداعد توصدديات لوضددع نتددائج مددن البحددث إليدده توصددل مددا خددالل مددن سددتفادةاإل أمهيددة (2
 .اسلوكي   املضطربني التالميذ هؤال  جتاه واألسرة املعلمني

  األدواتسددتفادة مددن يف اإل احلددايل أمهيددة البحددث  (5
 
 املرونددةمسددتوى  عددده ملعرفددةالقياسددية امل

  .اسلوكي   املضطربني التالميذلدى  بالتنمر اوعالقته املعرفية
 
 :اإلجرائية البحث فاهيمم
 Cognitive Flexibilityالمرونة المعرفية:  -1

 وتوجيههدا وتوليددها املتوقعدة غدري األفكدار يف أو التندوع الذهنية الوجهة تغيري بأهنا ت عرف
 التفكددري سالسددة مددع املوقددف، متطلبددات أو املثددري مددع مبددا يتناسددب وتوظيفهددا، مسددارها وحتويددل
 (٨٠٠٠ الوهاب، عبد)الفكري  اجلمود وعد 

 أدائده خدالل مدن املفحدو  عليهدا حيصل اليت الكلية الدرجة بأنه:اإجرائي   الباحثة تُعرفه
 .لذلك املعرفية املعد املرونة مقياس فقراتعلى 

شددخ  علددى ستأسددد شددخ  م  علددى ويعددرف بإندده ابوددو  : Bullying: التنمررر -2
أضدددعف منددده، ولديددده تلددددذذ مبشددداهدة معانددداة الضدددحية وقددددد يتسدددبب للضدددحية يف بعددددض األال  

 ( 1636)الببالوي، سليمان، 
 أدائده خدالل مدن املفحدو  عليهدا حيصل اليت الكلية الدرجة بأنه:اإجرائي   الباحثة تُعرفه

 .لذلك التنمر املعد مقياس فقراتعلى 
  Behavioral Disorders :اسلوكي   المضطربين -3
التوافدق والتكيدف مدع املعدايري االجتماعيدة احملدددة علدى غري القادرين  التالميذ أولئك هم

عليددده يتدددأثر حتصددديلهم األكدددادميي، وكدددذلك عالقددداهم الشخصدددية مدددع  اندددا   للسدددلو  املقبدددول، وب  
املعلمدددني والدددةمال  يف الصدددف، ولدددديهم مشدددكالت تتعلدددق بالصدددراعات النفسدددية وكدددذلك الدددتعلم 

  (33، 1632)بطرس،  االجتماعي
 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
 Cognitive Flexibilityالمرونة المعرفية:  :أول  
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املرونة املعرفيدة هدي عمليدة تتميدة باالنتداب الفكدري، والتحصديل، والتكيدف املسدتمر،  تعد
وصددنع بدددائل متعددددة للمواقددف الدديت يتعددرض بددا الفددرد بإسددتمرار حدديت ولددو كانددت هددذه املواقددف 

فهدي تتغلغدل املواقدف الصدعبة ملعاجلتهدا  ااملعدريف اام د اجلمدود عكس عملية تتسم بالصعوبة وهي
 وحلها والتكيف معها.
  :المعرفية مفهوم المرونة

 عمليددات مددن يسددتخدمه مددا بتكييددفالفددرد  خالبددا مددن يقددو  معرفيددة عددرف بأهنددا قدددرةت  
 واألحددددا  املواقدددف مواجهدددة أجدددل مدددن لديددده املتاحدددة واحللدددول البددددائل واملفاضدددلة بدددني, معرفيدددة
 .(52، 1630)سواعد،  البيئية

مدن  قبدل ذلدك ستيعاهبا وتعلمهاإ مت اليت يمواملفاه وماتاملعل فهم ىعل الفرد قدرة اوبأهن
 .Rhodes, & Rozell, 2017, 375)) بديلة للمشكالت اجلديدة أجل إنتاب حلوال  
 إعطدا  علدى وكدذلك قدرتده, والصعبة اجلديدة املواقف مع الفرد على التعامل وهي قدرة

 .(Gumduz, B, 2013, 2079) يف أسلوهبا ةيالفاعل ذاتو  اجلديدة األفكار
سددتوابات والعمليددات العقليدده لتوليددد اسددرتاتيوية اإلنتقددال بددني اإلعلددى وهددي قدددرة الفددرد 

 (Benntt & Muller,2010, 455)جديدة 
إعدددادة بندددا  وتعدددديل تصدددوراته العقليدددة إلنتددداب اسدددتوابات علدددى هندددا قددددرة الفدددرد ت عدددرف بإ

 (.22، 1632)بريك، مع التغريات البيئية  تتوائم
القدددرة  مددع لبيئددةاملتغددرية ل ؤثراتاملدد مددعللفددرد وتكيفدده  املعددريف التحددولعلددى  قدددرةال هنددابإو 
 & Dennis) بالصددعوبة والدديت تتسددم املتغددرية للمواقددف وبديلددة متعددددة حلددول إعطددا علددى 

Vander, 2010, 243). 
 مدع والتوافدق التكيف أجل من تفكريه جتاهإتغيري  على الطالب قدرة هي املعرفية واملرونة

 واملهمدات متنوعدة للمواقدف بديلدة حلدول وإنتداب توليدد علدى وقدرتده بده، البيئة احمليطة متطلبات
 (.301، 1630العرسان، يواجهها ) اليت

 املواقددف مددعالفددرد  تكيددف هبدددف هددااملعرفددة لتوظيف بنددا  إعددادةعلددى القدددرة  اأيض ددوهددي 
 & Spiro) وتغددددريه املوقددددف تطلبدددداتمل إعطددددا  بدددددائل متعددددددةعلددددى وقدرتدددده  اجلديدددددة

Ramchandran, 2007) 



11 
 

نتقالده مدن الفهدم إعلدى ق ميكن تعريف املرونة املعرفية بإهنا قددرة الفدرد ما سبعلى  اوبنا   
الفهددم اجليددد لتوليددد أفضددل حلددول وأفكددار بنددا ه لديدده حلددل املشددكالت إىل السددابق للمعلومددات 

  تتوارد عليه.اليت 
 مظاهر المرونة المعرفية:

 املعرفية عدة مظاهر وهي: تتضمن املرونة
 للمواقف الصعبة. واملتعددة البديلة احللول إستيعابعلى قدرة الفرد  -3
 إستيعاب حلول بديلة للمشكالت اجلديدة.على قدرة الفرد  -1
 ,Dennis, Vander, 2010) إدرا  املواقف الصعبة وتعقيدداهاإىل ميل الفرد  -1

244) 
صدداحبها مدن عمليددات معرفيددة وتظهدر املرونددة املعرفيدة يف سددلو  الطالدب مددن خددالل مدا ي   
 مثل: 

  نتباه.اإل -3
 التمثيل العقلي. -1
 ( (Canas, Salmeron, 2005,98إنتاب بدائل احللول وتقييمها  -1

 :المعرفية المرونة أهمية
 االسدددتخدا  تعدددداجلديددددة ألهندددا  األفكدددار وتوليدددد إبتكدددارإىل  املعرفيدددة املروندددة ترجدددع أمهيدددة

 أنددواع مددن النددوع األساسددي هددو اخليددارات وتوليددد اإلبتكددار أن حيددث اإلبددداعي، للخيددال الفعددال
 مها: رئيسيني مكونني من التفكري من النوع هذا يستمد التفكري املتعددة حيث
 .اإلبداعي التفكري يف اخلا  املادة تعد واليت السابقة وهو اخلربات: املكون األول

 ومجعهدددا سدددتخدامهاوإ اخلدددربات هدددذه مدددن سدددتفادةاإل علدددى وهدددو القددددرة: الثددداء املكدددون
 (21، 1665وآخرون، سوارتة) بداعيةإ بطريقة

يف أهندددددا أحدددددد مظددددداهر عمليدددددة جتهيدددددة املعلومدددددات  اأيض دددددوتكمدددددن أمهيدددددة املروندددددة املعرفيدددددة 
حتياجدددات عمليدددات املعرفيدددة وتفعيلهدددا، وذلدددك إسدددتوابة ل ومعاجلتهدددا، حيدددث تشدددمل تعدددديل ال

نتبدداه، واختيددار االسددتوابات املناسددبة حتويددل اإلعلددى مددل السددياق، والقدددرة املتغددريه للمهددا ، وعوا
 .(Deak& Wiseheart, 2015, 34) للموقف
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 مشدددكالته حدددل وىف اجلديددددة املواقدددف الفدددرد مدددع تكيدددف يف هدددا  اوللمروندددة املعرفيدددة دور  
مدددع أقرانددده حددديت يكتسدددب اخلدددربات املناسدددبة للتعامدددل مدددع  جتماعيدددةاإل وحتسدددني عالقاتددده احلياتيدددة

 .(Sapmaz, & Dogan, 2013, 144)املشكالت من وجهة نظر خمتلفة وجديدة 
 حيدث اإلرتبا  لديده قل الفرد لدى زادت كلما  يف أهنا ويستفيد الفرد من املرونة املعرفية

وصددنع اسددرتاتيويات جديدددة يتقنهددا الفددرد وتسدداعده  وتغيددري الفددرد، نتبدداهإ مسددتوى تقددو  بتغيددري
بداملوقف الصدعب ومعاجلتده بأفكدار أكثدر معرفيدة، والتكيدف معده بسدهولة ومدع بيئتده  اإلملا على 
(Carvalho & Amorim,2000, 26) 

 فدالنظرة اإل ابيدة موجدودات، مدن حولده يددور مدا مع تعامله يف إ ابية أكثر الفرد وجتعل
 العمدددل يف سدددبب هنددداإل احليددداة، يف جتماعيدددةاإل وقيمتددده مكانتددده اأيض ددد حتددددد الددديت هدددي احليددداة يف

 باإل ابيددة، أن تتسدم ينبغدي الفددرد عندد األشديا  إىل فدالنظرة والعددة ، الفاعليدة يف وعامدل واحلركدة،
 )األمحددددددي، اسددددتطالع حددددب لديدددده يكددددون أي الغامضدددددة األشدددديا  عددددن ستفسددددارواإل والتطلددددع

،٨٠٠٢ ،15). 
 :المعرفية المرونة لنظرية األساسية المبادئ

التشدويع علدى إن الطريقة اليت يقو  هبا املعلمني لتقدمل املعلومات للطلبة  ب أن تقدو  
املعلم سد الفودوة بدني النظريدة والتطبيدق عدن لدى يف عملية التفكري، و ب أن يكون األساس 

تقددمل حدل علدى مدن اإلقتصدار  بددال   التحليدل والتفسدريعلدى طريق تقدمل أنشطة للطدالب تقدو  
إعطددا  حلددول بديلددة وناجحددة للمشددكالت املعقدددة علددى واحددد صددحي  ل جابددة مددع التدددريب 

 وهي كالتايل: عدةمخس مبادئ على تقو  نظرية املرونة املعرفية يف املواقف املتعددة، ولذلك 
 .اخلطية بقدر اإلمكان التعليمات إستخدا  جتنب -3
 .املقد  التمثيل املتعدد للمحتوي تعلم علىال أنشطة تعتمد -1
 فرتاضي.يف حدود العا  احلقيقي وليس األ تكتسب املعرفة احلديثة واملتقدمة -1
 .املعلومات نقل وليس املعرفة بنا  تأكيد -2
 ,Nickel) من جتةئتها كبري بدال    حد إىل مرتابطة تكون بأن املعرفة مصادر حتتاب -5

Cunningham, 2004) 
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هنددا قدددرة ميتلكهددا الفددرد ولكنهددا ال تظهددر يف مجيددع مراحددل املرونددة املعرفيددة بإويددري بياجيدده 
عمددره وأهنددا تنحصددر يف املرحلددة احلددس حركيددة حيددث تظهددر نتيوددة للتغددريات البيئيددة والدديت حتددد  

 ( Ken, 1998, 19لنضج الفرد وتقدمه ) اعن طريق النمو والنضج، وتةيد وفق  
 المعرفية: المرونة أبعاد

 املعرفية بعدين ومها: املرونة تتضمن أبعاد
  Controlعد التحكم: بُ  -1
 ستيعابه املواقف الصعبة واملعقدة.ملدي إويقو  بقياس ميل الفرد  
 Alternatives عد البدائل:بُ  -2

سددددتيعابه احللددددول البديلددددة واملتعددددددة للمواقددددف الصددددعبة إعلددددى ويقددددو  بقيدددداس قدددددرة الفددددرد 
 (Dennis, Vander, 2010, 246)حلها على ومدي قدرته 

  :المعرفية مكونات المرونة
 املعرفية من األ :  تتكون املرونة

 .أهنا ميكن السيطرة عليهاعلى  الصعبة املواقف إدرا إىل  * امليل
 .اإلنساء السلو  ملواقف متعددة بديلة تفسريات إدرا على  * القدرة

 .اليت تتسم بالصعوبة للمواقف ومتعددة حلول بديلة إنتابعلى  القدرة *
(Dennis & Vander, 2010, 244) 
 التفكددري يف األساسددية وأحددد املتطلبددات التفكددري، مهددارات أبددرز مددن املعرفيددة املرونددة عدددوت  

 الديت املواقدف املتبايندة مواجهة يف الفرد لدى اإلبداعي للتفكري املكونات األساسية أحد إهنا بل
 بأسددداليب املواقدددف تلدددك يواجددده أن متفاجئدددة وعليددده متغدددريات مدددن عليهدددا يرتتدددب ومدددا تواجهددده،
  (1633 الوهاب، عبد) هبا تتعلق املتغريات اليت مع تتفق متباينة

 
  :المعرفية أنواع المرونة

 : املرونة املعرفية ومها من نوعان هنا 
 يغدري أن دون البيئدة اجلديددة مدع الشدخ  فيهدا يتكيدف الديت وهي القوية: المرونة -1

  األصلية. وشخصيته طبيعته من
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 تقدددبال   ومثلهددا اجلديدددة البيئدددة قدديم الفددرد يتقبددل فيهدددا الدديت وهدددي الضررعيفة: المرونررة -2
 تددر  مددا إذا الفددرد توافددق عددد  ذلددك وتكددون نتيوددة األصددلية، شخصدديته ينكددر أن إىل بدده يددؤدي
 علدى تدؤدي بدل التكيدف، حتقدق ال املروندة مثدل هدذه القدميدة، بيئته إىل وعاد اجلديدة البيئة هذه

 .(10، ٠٩٩١، )فهمي،اختالله إىل ذلك من العكس
 المعرفية: المرونةتناولت  التي الدراسات

 قدائم تعليمدي برنامج استعمال فاعلية معرفة إىل (1630)حممد؛ وباقر وهدفت دراسة 
اجلامعددة، وتكونددت  طلبددة كادمييددة لدددىاأل الذاتيددة الكفددا ة تنميددة يف املعرفيددة املرونددة نظريددة علددى
 جمموعددددة كددددل  اعشددددوائي   جممددددوعتني إىل وطالبددددة، ومت تقسدددديمهم اطالب دددد (26) مددددن البحددددث عينددددة
ضدددابطة، ومت تطبيدددق  كموموعدددة  والثانيدددة التوريبيدددة، كموموعدددة  إحددددامها وطالبدددة، ا( طالب ددد26)

 داللدددة ذات فدددروق وجدددود وأسدددفرت النتدددائج عدددن البحدددث أدوات القيددداس مدددن إعدددداد الباحثدددان،
 الدراسددددي ونتيوددددة لتطبيددددق الربنددددامج حتصدددديليهم يف التوريبيددددة اجملموعددددة طلبددددة لصدددداحل إحصددددائية
 كادميية لديهم.األ الذاتية الكفا ة تنمية يف املعرفية املرونة نظرية على القائم التعليمي

املرونددددة  نظريددددة علددددى قددددائم تدددددرييب برنددددامج أثددددر عددددن( 1632)ضدددديف  دراسددددة وكشددددفت
 طدددالب اجلامعدددة، لددددى اجلامعيدددة املهدددارات مدددادة حندددو واالجتددداه القدددرار ختددداذإ مهدددارات يف املعرفيدددة
 اطالب دد (10(األوىل جممددوعتني إىل تقسدديميم مت ،اطالب دد( 50) قوامهددا عينددة علددى البحددث وط بددق

 مقيددداس) أعدددد الباحدددث حيدددث الضدددابطة، باجملموعدددة اطالب ددد( 16) والثانيدددة التوريبيدددة، باجملموعدددة
 القددائم التدددرييب اجلامعيددة، والربنددامج املهددارات مددادة حنددو االجتدداه ومقيدداس القددرار، اختدداذ مهددارات
 واالجتدداه القددرار، اختدداذ مهددارات حتسددن البحددث إىل نتددائج وأشددارت ،(املعرفيددة املرونددة نظريددة علددى
 لديهم. اجلامعية املهارات مادة حنو

 املعرفيددة واملرونددة النفسددي األمددن مسددتوى إىل للتعددرف( 1632كددرمل، دراسددة ) وهدددفت
 توزيدع ومت وطالبدة، طالدب (111) من الدراسة جمتمع تكون حيث العاشر، الصف طلبة لدى
 اسددتبعاد مت التدددقيق وبعددد ( اسددتبانة،111) واسددرتداد ( طلبددة2) لغيدداب انظددر   ( اسددتبانة112)
 ومت وطالبدددة، ا( طالب ددد132) الدراسدددة عيندددة أصدددبحت وبدددذلك كتمابدددا،إ لعدددد  ( اسدددتبانات2)

 نتددائج أشددارت وقددد املعرفيددة، املرونددة ومسددتوى النفسددي، األمددن مسددتوى لتقصددي مقيدداس تطددوير
 ملسدتوى مرتفدع تقددير مسدتوى ووجدود النفسدي، لألمدن مرتفع تقدير مستوى وجود إىل الدراسة
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 (a=0.05) الداللددة مسدتوى عندد احصدائية داللدة ذات إرتباطيددة عالقدة املعرفيدة، ووجدود املروندة
 اجلدنس ملتغدري تعةى إحصائية ذات داللة فروق وجود وعد  املعرفية، واملرونة النفسي األمن بني
 .العاشر الصف طلبة لدى

طلبدة اجلامعدة، لددى قيداس املروندة املعرفيدة ( 1632)حمسدن، وكداظم واستهدفت دراسدة 
علددى  احصددائي  إ دداد الفددروق الدالددة إ ابددة، وأيض ددوطال ا( طالب دد266وتكونددت عينددة الدراسددة مددن )

 متغدددري اجلدددنس، والتخصددد ، وأسدددفرت نتدددائج الدراسدددة عدددن أن طلبدددة اجلامعدددة ميلكدددونحسدددب 
عدد  وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائية حبسدب متغدري  امدن املروندة املعرفيدة، وأيض دإىل عمستوى 

 اجلنس والتخص  الدراسي.
 إسدرتاتيويات بعدض اسدتخدا  فاعليدة علدى لتعدرفل( 1630)العرسان وهدفت دراسة 

 عيندة علدى الدراسدة وطبقدت األكدادميي، اإلجنداز ودافعيدة املعرفيدة، املرونة تنمية يف النش  التعلم
 عيندة قسدمت وقدد عشدوائي، بشدكل اختدريواو  النفس، علم طالب من اطالب  ( 05) من مكونة
 الضدابطة واجملموعدة ،اطالب د( 11)أفرادهدا عددد وبلغ التوريبية، اجملموعة: جمموعتني إىل الدراسة

، األكدادميي اإلجنداز دافعية ومقياس املعرفية، املرونة مقياسوطبق  ،اطالب  ( 11)أفرادها عدد بلغ
 يف الطدالب أدا  متوسدطي بدني إحصدائية داللدة ذات فدروق وجدود عدن الدراسدة نتائج وأسفرت
 التوريبية. اجملموعة لصاحل األكادميي اإلجناز ودافعية املعرفية املرونة يف الدراسة جمموعيت

 طلبددةلدددى  املعرفيددة باملروندة وعالقتهددا تقدداناإل دافعيدة( 1630وحيددد، دراسددة )وتناولدت 
وطالبدددددة، وقدددددا  الباحدددددث بتطبيدددددق أداة  ا( طالب ددددد256اجلامعدددددة، وتكوندددددت عيندددددة الدراسدددددة مدددددن )

واملرونددة املعرفيددة، ووجددود  اإلتقدداناتددع الطلبددة بدرجددة عاليددة مددن إىل الدراسددة، وتوصددلت النتددائج 
 واملروندة االتقدان دافعيدةمسدتوى  بدني (6065) داللدة مسدتكل عندد إحصدائية داللة ذات عالقة
 داللددة عالقددة ذات توجددد املعرفيددة، وال زاد املرونددة االتقددان دافعيددة زادت كلمددا  يعددي وهددذا املعرفيدة
 اإحصدائي   دالدة موجبدة ارتباطيدة عالقدة املعرفيدة، وتوجدد املرونة ملتغري والصف للنوع اتبع   إحصائية

 املعرفية. واملرونة االتقان دافعية متغري بني
 يف املعرفيددة باملروندة وعالقتهدا املعرفدة إىل احلاجدةعلدى ( 1630) سدواعدوتعرفدت دراسدة 

 عينددة وتكونددت, املدرسددي والصددف اجلددنس متغددريي ضددو  يف الثانويددة طلبددة املرحلددة لدددى التفكددري
 ومقيدداس للمعرفددة، احلاجددة مقيدداس الباحثددة وقددد اسدتخدمت وطالبددة اطالب دد (132) مددن الدراسدة
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بددني  اإحصددائي   دالدده موجبددة إرتباطيددة عالقددة وجددود نتددائج الدراسددة عددن وأسددفرت, املعرفيددة املرونددة
 الثانوية. املرحلة طلبة لدى التفكري يف املعرفية واملرونة املعرفة إىل احلاجة

 نظريدة علدى قدائم تددرييب برندامج فعاليدة معرفدة اىل( 1635) عبدد الكدرملدراسدة  وهدف
 لدددددى العقليددددة الدافعيددددة ورفددددع مسددددتوى اإلبددددداعي التدددددريس مهددددارات تنميددددة يف املعرفيددددة املرونددددة

 (51) مدددن الدراسدددة تكونددت عيندددة وقدددد املدددنخفض، العقليددة الدافعيدددة ذوي املعلمدددات الطالبددات
الضدددابطة،  ( للموموعدددة10و) التوريبيدددة، ( اجملموعدددة10) جممدددوعتني إىل تقسددديمهم مت طالبدددة

 كاليفورنيدا  ، ومقيداس(Vander & Dennis) إعدداد املعرفيدة املروندة ثدان مقيداسوطبدق الباح
 نظريددة علددى القددائم التدددرييب الربنددامج أن النتددائج، وتوصددلت وبرنددامج الدراسددةالعقليددة،  الدافعيددة
 بدداعي،اإل التددريس ومهدارات املعرفيدة، املرونة مهارات تنمية يف فعال ثرأ له كان  املعرفية املرونة
 عينة الدراسة.لدى  العقلية الدافعية مستوى ورفع

 املروندة مسدتوىعلدى  لتعدرفل Lin, & chen, 2014)) وتشدني لدني وهددفت دراسدة
 عينددة لدددى اإلبددداعي واألدا  اإلنفعدداالت بددني العالقددة يف املعرفيددة املرونددة وكددذلك دور, املعرفيددة
وقدا  البداحثني , وطالبدة اطالب د (316) من الدراسة عينة وقد تكونت, الثانوية املرحلة طلبة من

 ,اإلبدددددداعي األدا  ومقيددددداس اإلنفعاليدددددة، اخلصدددددائ  ومقيددددداس املعرفيدددددة، املروندددددة مقيددددداس بعمدددددل
, امتوسدط   كان  الثانوية املرحلة طلبة لدى املعرفية املرونة مستوى أن عن الدراسة نتائج وأسفرت
, فئددة الددذكور لصدداحل "اجلددنس" إىل ترجددع املرونددة املعرفيددة مسددتوى يف اإحصددائي   دالدده فددروق ووجددود
 اإلبددددداعي واألدا  االنفعاليددددة اخلصددددائ  بددددني العالقددددة يف اقوي دددد اتددددؤدي دور   املعرفيددددة املرونددددة وأن

 .لديهم
 والعالقدة املعرفيدة واملرونة الذاكرة ورا  ما عن الكشف( 1631) بقيعيوتناولت دراسة 

 اختيددارهم مت وطالبددة، اطالب دد (112) مددن الدراسددة عينددة اجلامعدده، وتكونددت طلبددة لدددى بينهمددا
يقدديس  والثدداء: الددذاكرة، ورا  مددا يقدديس األول: العشددوائية، وطبددق الباحثددان مقياسددني بالطريقددة

 الدددذاكرة ورا  مدددا يف متوسددد  ملسدددتوى الطلبدددة إمدددتال  إىل النتدددائج أشدددارت وقدددد املروندددة املعرفيدددة،
 واملروندة الكلدي الدذاكرة ورا  مدا مقيداس بدني إحصائية دالة إ ابية عالقة ووجود املعرفية، واملرونة
 .املعرفية واملرونة الذاكرة واسرتاتيويات عن الذاكرة الرضا بعدي وبني العرفية،
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 الواحدددة مندددوذب منهويدددة علدددى قدددائم برندددامج أثدددرعلدددى ( 1633) أيدددوبوتعرفدددت دراسدددة 
 باملرحلددة املوهددوبني الطلبددة لدددى العملددي والددذكا  املعرفيددة واملرونددة التأمليددة القدددرات علددى اإلثرائددي
 كمكدون  املعرفيدة املروندة مقيداس، ومت تطبيدق اطالب د (13) مدن الدراسدة عيندة تكونتو  ،املتوسطة
 دالدددة فدددروقوجدددود  نتدددائجال وأظهدددرت جباندددب بددداقي مقددداييس املتغدددريات األخدددري للدراسدددة، أدائدددي

 أبعددداد علدددى والبعددددي القبلدددي التطبيدددق يف التوريبيدددة اجملموعدددة درجدددات متوسدددطي بدددني اإحصدددائي  
 القددددرات ملتغدددري بالنسدددبة الكليدددة والدرجدددة والبصدددرية التأمدددل، يف واإلهنمدددا  التأمدددل، إىلحلاجددده ا

 ملتغدددري بالنسدددبة الكليدددة والدرجدددة( البددددائلي التحكمدددي،)املعرفيدددة  املروندددة بعددددي وعلدددى التأمليدددة،
 . العملي الذكا  على للربنامج اتأثري   هنا  يكن   أنه حني يف املعرفية، املرونة

باملرونددددة املعرفيددددة ومهددددارات التخطددددي  Acevedo,2010).)دراسددددة أسددددفيدو  وتنبددددأت
( 1)إىل أي مدددددي ميكددددن تقسدددديم هددددؤال  األطفددددال إىل األطفددددال، و لدددددى بالنتددددائج األكادمييددددة 

جمموعددات مرتفعددي املرونددة، ومتوسددطي املرونددة، وضددعيفي املرونددة، حيددث تكونددت عينددة الدراسددة 
( سددنوات، وقددد أسددفرت النتددائج عددن 0-0، وتراوحددت أعمددارهم مددا بددني )اتلميددذ  ( 331مددن )

أن الددذين لدددديهم مرونددة معرفيدددة وأدا  أكدددادميي مرتفددع ميكدددن تصدددنيفهم بددأهنم أكثدددر مروندددة، وأن 
ذوي املهدددارات املنخفضدددة، والكفدددا ة االجتماعيدددة املنخفضدددة، واملروندددة املعرفيدددة املتوسدددطة ميكدددن 

 رونة. وضعهم يف قائمة األقل م
 علددى العمددر أثددر معرفدة إىل( Taconnat & Isingrini, 2009) دراسددة وهددفت

 عمليدددة يف املعرفيدددة املروندددة ودور السدددن، وكبدددار الراشددددين عيندددة مدددن لددددى املفدددردات بعدددض تدددذكر
 و سددددنة، ٨٠- ٠٠ بددددني أعمددددارهم تددددرتاوح ( شددددابا٢٨) مددددن عينددددة الدراسددددة وتكونددددت. التددددذكر

 يف إحصددائية داللددة ذات فددروق وجددودإىل  الدراسددة وتوصددلت السددن، الشددباب، كبددار  ( مددن٢٨)
 العوامدددل أكثدددر أنإىل  الدراسددة توصدددلت كمددا  الشدددباب، لصدداحل املعرفيدددة والسددرعة املعرفيدددة املرونددة
إىل  يرجددع السدن كبدار  لددى التدذكر ضدعف أن كمدا  املعرفيدة، املروندة هدو التدذكر ىف عمليدة فعاليدة
 .املعرفية املرونة ضعف

إىل  ااسدتناد   جنليةيدةاإل اللغدة يف قواعدد املعرفيدة املروندة( Rebelo, 2006) ومندت دراسدة
 جامعدددة طدددالب مدددن وطالبدددة ا( طالب ددد٦٢)مدددن  الدراسدددة عيندددة وتكوندددت املعرفيدددة، املروندددة نظريدددة

 التددرييب الربندامج تطبيدق مت والديت جتريبيدة جممدوعتني إحددامهاإىل  تقسديمهم مت الربتغالية،" فيةيو"
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 مقيدددداس الدراسدددة واسدددتخدمت التددددرييب، للربندددامج   تتعدددرض والددديت ضدددابطة واألخدددرى عليهدددا،
 حتسدددني يف التدددرييب الربنددامج فعاليددةإىل  الدراسددة وتوصددلت والربنددامج التدددرييب، املعرفيددة، املرونددة
 .التوريبية اجملموعة املعرفية لدى املرونة

 
  Bullyingالتنمر:  ثانياُ:

يعددد التنمددر مددن املشددكالت الدديت أخددذت إهتمددا  الكثددري مددن البدداحثني حيددث أندده ينتشددر 
ناقشدددت العديدددد مدددن الدراسدددات مدددا قدددد بصدددورة واضدددحة بدددني الطدددالب يف أعمدددارهم املختلفدددة، و 

لبحددددث حيددددد  للطددددالب املتنمددددرين وكددددذلك ضددددحايا التنمددددر، و تهددددد مددددنهم الكثددددري يف حماولددددة 
يدددق اإلرشددداد والتعليمدددات الوقائيدددة والعالجيدددة وحماولدددة إتبددداع عدددن طر والوقايددده منددده التنمدددر  أسدددباب

مفددداهيم يكدددون بدددا األثدددر النفسدددي خلفدددض تلدددك املشدددكلة السدددلوكية بدددني الطدددالب داخدددل البيئدددة 
  املدرسية.

 مفهوم التنمر:
دد اهدو أي فعدل غدري مقبددول إجتماعي د  ايقدو  بدده شدخ  مدا يشدعر بأندده أقدوي وأكدرب حوم 
رغبدددة ملحدددة يف إحلددداق  الشدددخ  األقدددويلددددى منددده و  وأكثدددر سدددلطة مدددن شدددخ  أخدددر أضدددعف

)سددا ، أقراندده علددى متكددرر جتدداه األضددعف، رغبددة يف الشددهرة والتقبددل والسدديطرة  األذي بشددكل
1631.) 

ددد العددددوان، أشدددكال مدددن شدددكل اهدددو أيض ددد والتنمدددر  مددددن أقدددوى املتنمدددر يكدددون مدددا اودائم 
 وقدد ،اأونفسدي   ابددني   أو الفظي د يكدون قدد والتنمدر للقدوى، تدوازن بينهم يوجد حيث ال الضحية،
 Pepler & Cragi, 2000).) امباشر   غري أو امباشر   يكون

أو  اأو لفظي ددددد اإيدددددذا  شدددددخ  أخدددددر جسددددددي  إىل وهدددددو السدددددلو  املتكدددددرر الدددددذي يهددددددف 
مدددن قبدددل شدددخ  واحدددد أو عددددة أشدددخا  وذلدددك بدددالقول أو الفعدددل أو  اأو جنسدددي   ااجتماعي ددد
، 1616 بددوي،)مكتسدبات غدري شدرعية منهدا علدى الضحية وإذالبا واحلصول على السيطرة 

02 ) 
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طالدددب أضدددعف منددده إليقددداع األذي علدددى وهدددو احملاولدددة املتكدددرره مدددن قبدددل طالدددب متنمدددر 
ومضددايقتة وإحراجدده والسددخرية مندده أمددا  اآلخددرين ألي سددبب  النفسددي والعدداطفي واجلسدددي بدده

 .Jaana , et, al. 201))من األسباب 
 التنمر كسلوك:

 سدلو  حيدث حيدد  التنمدر سدلو  فيهدا يشيع األماكن اليت أكثر املدرسية البيئة تشكل
 ضدحاياهم املتنمدرون وخيتار املدرسية والفصول املدرسية، داخل املدرسة بني الطرقات يف التنمر

 (Vieno, et, al, 2011) العمر يف يقاربوهنم أو ما امن هم أضعف منهم وأصغرهم سن  
 ويشدددري املدرسدددية، البئيدددة يف املنتشدددره االجتماعيدددة الباثولوجيدددا مظددداهر أحدددد التنمدددر وميثدددل

 أن إىلCalifornia C.S.S.C Safe School Coalition كاليفورنيدا  يف املددارس احتداد
 تلميددذ يف (3-1) مدن أن أكدددوا املعلمدني مددن (00)%و التالميدذ، أمددور أوليدا  مدن (20)%
 أو بده متنمدر ضدحية التلميدذ كدان  سدوا  التنمدر مدع مؤملدة وخدربات جتارب بم دراسي فصل كل

 يف أكثددر أو يددو  تغيبددوا قددد اتلميددذ   (3066) أن ستقصددا  ذاتددهاإل نتددائج أكدددت كمددا  متنمددر،
)البنتددددان،  للتنمددددر ضددددحية وقددددوعهم أو التنمددددر لسددددلو  تعرضددددهم بسددددبب املدرسددددة عددددن الشددددهر

1630 ،365.) 
 

 أنواع التنمر:
 متعدددددة؛ أشدددكاال   يأخدددذ قدددد ضدددحية آخدددر ضدددد املتنمدددر مدددن يوجددده الدددذي السدددلو  هدددذا
 (.Robyn, 2004)مباشر  غري أو مباشرة، لفظية، أو أو انفعالية، جسدية،

 عدة أنواع خمتلفة منها:إىل وينقسم التنمر 
وهددددو سددددلو  سدددددليب يتعددددرض فيدددده الضددددحية )املتنمددددر عليددددده(  جتمرررراعي:التنمررررر اإل -1

 والتواهل واألكاذيب واإلشاعات املغرضة.ل قصا  والبعد والرفض والصد 
بالضدرب ( عليده املتنمدر) الضدحية فيده يتعدرض سدليب سدلو  وهو التنمر الجسمي: -2

 أو الركل أو الصفع أو اللكم بقبضة اليد والعض واإلحيا ات اجلسمية كالتكشري والتخويف.
وهددو سددلو  سددليب يتعددرض فيدده الضددحية )املتنمددر عليدده( للتهديددد  التنمررر اللفظرري: -3

 والتوبيخ والسخرية واإلستهةا  والشتائم واإلغاظة والتسمية بأمسا  سيئة.
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وهو سلو  سليب يتعرض فيده الضدحية )املتنمدر عليده( للمالمسدة  التنمر الجنسي: -4
 (.00، 1616 بدوي،) الغري الالئقة أو املضايقات اجلنسية بالكال 

 :إلى اكما ينقسم أيض  
 : مباشر سلوك -1
 مددن هددذا الشددكل يتضددمن إذ والضددحية، املتنمددر مددن كددل  بددني مباشددرة مواجهددة يقتضدديو 
 قبيدددل مدددن هديدددده أو الضدددحية، مضدددايقة يدددتم خالبدددا مدددن الددديت املواقدددف التنمدددر سدددلو  أشدددكال
 وجددرح البذيئددة، والتعليقددات واإلغاظددة، الشددأن، مددن أو التحقددري والتقليددل واالسددتهةا ، السددخرية،
 .البذيئة باأللقاب التنابة وكذا خمالطته، أو معه التعامل ورفض الضحية، مشاعر وإهانة

 : مباشر غير سلوك -2
 مددددن علددددى أشددددكاله والوقددددوف اسددددتنتاجه أو اسددددتقراىه ميكددددن ولكددددن مالحظتدددده، يصددددعب

 امنبدوذ   بغدرض جعلده الضدحية عدن الشخصدية التعليقدات وكتابة اخلبيثة، الشائعات نشر) خالل
 (.1665عبد العظيم، الوقحة ) واإلميا ات النظرات، عن فضال   زمالئه، بني

 
 :والطالب ضحايا التنمر المتنمرين الطالب خصائص

 المتنمرين: الطالب : خصائصأول  
 األ :إىل املتنمرين  الطالب تتلخ  خصائ 

إظهدار سدلوكيات لفظيددة   الطلبددة األضدعف منده مددععلدى يظهدر املتنمددر سدلوكه  ادائم د -3
 والسخرية منه أما  زمالئه.اللفظي باأللفاظ البذيئة،  كاإليذا 
ديسعي امل -1 تلدك علدى للمحافظدة  اتنمر لعمل شدعبية بدني زمالئده ويسدعي للتنمدر دائم 
 الشعبية.
 يسم  له بالتعبري عن نفسه أما  اآلخرين. يقف للضحية املوقف العدائي وال -1
 الضعفا  منهم. ازمالئه بإستمرار وخصوص  على تنمر للسيطرة وابيمنه يسعي امل -2
 ((Sarazen, 2002 
 :التنمر ضحايا الطالب : خصائصاثاني  

 :األ  التنمر يف ضحايا الطالب خصائ  تتلخ 
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 يذهب يف هناية يومه الدراسي ممةق الثياب والكتب. -3
 وجهه عالمات عنف جسدي يف صورة كدمات.على تظهر  -1
 ولديه حالة من اإلحبا  املستمر. امتوتر دائم   -1
 املدرسة.إىل لعد  ذهابه  ايدعي املرض صباح   -2
 كسول ويعان من اإلنطوا .  -5
 عنيف مع أخوته وكثري اخلناق ألتفه األسباب. -0
  .Smorti, & Ortega, 2006)) ضعف واض  يف التحصيل الدراسي -2

 تناولت التنمر: التي الدراسات
اإلداريدددة  القيدددادة سددداليببأ األبندددا  وعدددي بدددني العالقدددة( 1616) بددددويتناولدددت دراسدددة 

( 136أمهدداهم بأبعادهددا واحلددد مددن أمنددا  التنمددر بأبعدداده، وتكونددت عينددة الدراسددة مددن )لدددى 
مبحافظددة املنوفيددة ومت اختيددارهم بطريقددة عشددوائية، وطبددق علدديهم اسددتبيان أمنددا  التنمددر،  اتلميددذ  

رتباطيدة موجبددة ذات داللددة بددني وجددود عالقددة إإىل  واسدتبيان أسدداليب القيدداده، وتوصدلت النتددائج
مسددددتوى  القيدددداده اإلداريدددة ككددددل، وأمندددا  التنمددددر بأبعدددداده وجممدددوع أمنددددا  التنمدددر عنددددد أسددداليب

وجدددد فدددروق ذات داللدددة احصدددائية ىف مسدددتويات وعدددي أفدددراد عيندددة البحدددث يف  (، كمدددا6063)
  للبيئة السكنية لصاحل احلضر. اأمنا  التنمر وفق  

 لسدددلو  املؤديدددة االجتماعيدددة العوامدددل علدددى للتعدددرف( 1630)البنتدددان وهددددفت دراسدددة 
، ومت اتلميدذ  ( 313الدراسة من ) عينة وتكونت حائل، مبنطقة املتوسطة املرحلة لتالميذ التنمر
 تقدديرات متوسد  أن إىل الدراسدة هذه توصلت والتنمر، وقد االجتماعية، العوامل مقياس بنا 

 بالعوامدل االجتماعيدة واملتعلقدة حائل منطقة يف املتوسطة الدراسية املرحلة من املتنمرين التالميذ
متوسددطة،  تقدددير وبدرجددة (1023) التنمددر لسددلو  املتوسددطة املرحلددة تالميددذ ممارسددة إىل املؤديددة
 لسددلو  متوسدد  الثدداء الصددف تالميددذ اىل ممارسددة املؤديددة االجتماعيددة العوامددل تددوافر درجددة وأن

 .متوس  الثالث والصف األول الصف من كل  تالميذ من أكثر وكانت التنمر،
 مددي إدرا  معرفدة ( إىلCerezo, et al., 2018)وآخدرون  سدرييةو، دراسة وهدفت

االجتمددداعي، ومدددا الفدددرق بدددني هددداتني  واملندددا  األبدددوة أمندددا  والثدددانوي بتددددائياإل التعلددديم طدددالب
العوامددددل  وبعدددض التنمدددر ضدددحايا مدددن التصدددورات هددددذه بدددني مدددا هدددي العالقدددة ااملدددرحلتني، وأيض ددد
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 واملدددددراهقني، األطفدددددال ( مدددددن220) الدراسدددددة وبلغدددددت عيندددددة بدددددةمالئهم، املرتبطدددددة االجتماعيدددددة
 والثددددانوي بتدددددائياإل التعلدددديم طددددالب فهددددم طريقددددة يف ااختالف دددد هنددددا  عددددن أن النتددددائج وأسددددفرت
التنمدر، وبالعوامدل  بضدحايا تدرتب  الوالديه العوامل ، وأنالعائلي واملنا  واألمومة األبوة أساليب

 .األصدقا  وعدد االجتماعي، القبول، والتفضيل كمستويات  والوجدانية االجتماعية
 التنمدددددددر مسدددددددتوياتإىل ( 1632واحليددددددداري ) ويدددددددونس؛ املكدددددددانني؛وتوصدددددددلت دراسدددددددة 

 عدن والكشدف بداألردن، الةرقدا  مديندة يف اوانفعالي د اسلوكي   املضطربني من عينة لدى اإللكرتوء
 الدراسدة عيندة تكونتو  ،والعمر اجلنس ملتغريي اوفق   اإللكرتوء التنمر مستويات يف ختالفاإل
 اإللكدرتوء، التنمدر مقياس الباحثون استخد  وقد مدارس، (2) من وطالبة اطالب   (330) من

 لدددى اإللكددرتوء التنمددر مسددتوى أن الدراسددة نتددائج وكشددفت ،السددلوكية االضددطرابات ومقيدداس
 مسددتويات يف فددروق وجددود أظهددرت كمددا  ،1000 احلسددا  املتوسدد  بلددغ إذ ،اعالي دد كددان  الطلبددة
 فئدددة لصددداحلوالعمدددر  الدددذكور؛ الطلبدددة لصددداحل اجلدددنس ملتغدددريي اتبع ددد الطلبدددة بدددني اإللكدددرتوء التنمدددر
 . سنة (32) من أكرب الطلبة

 سدلو  سديطرة ( مسدتوىMishra, et al., 2018) وتناولدت دراسدة مشدرا وآخدرون
النفسوسدمية، وقدد بلغدت  حددو  األعدراض يف للمتنمرين وضحايا التنمر، ومسامهتهم التنمر

 ، وقددددبلددداط( 235) والعاشدددر( والتاسدددع )الثدددامن الصدددف طدددالب عينددة الدراسدددة الوصدددفية مدددن
ضدحايا مسدتوى  ووصدل ،(5502)% التنمر مبستوي مرتفع عن سيطرة الدراسة نتائج أسفرت
 )الثددددامن الصددددفني يف أكثددددر كددددانو عددددددهم  املتنمددددرين الطددددالب وأن ،(02020)%إىل التنمددددر 

 وكان طالب الصف )التاسع( ضحايا التنمر. والعاشر(،
 املنطقدة أطفدال لددى اإللكدرتوء التنمدر دورعلدى ( 1630 ،املصدطفى) وتعرفت دراسدة

 لددددى اإللكدددرتوء التنمدددر ملمارسدددة الرئيسدددة الددددوافع السدددعودية، وعلدددى العربيدددة باململكدددة الشدددرقية
واملديندددة،  للودددنس، اتبع ددد اإللكدددرتوء ممارسدددة التنمدددر حندددو الددددوافع يف الفدددروق وكدددذلك األطفدددال

للواقددع  هنددا  تشددكل أن النتددائج وأظهددرت، اوإناث دد ا( طفددل ذكددور  066)وبلغددت عينددة الدراسددة 
 بيئددداهم اخدددتالف مدددن بدددالرغم اإللكدددرتوء التنمدددر ملمارسدددة األطفدددال دوافدددع إىل بالنسدددبةعلدددى الف

 جتددددداه التنمدددددر األطفدددددال دوافدددددع يف افروق ددددد وكدددددذلك وجدددددود واالجتماعيدددددة، واالقتصدددددادية اجلغرافيدددددة
 .الذكور ( لصاحل6065) مستوى عند واإلنا  الذكور بني اإللكرتوء
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 ومنخفضدددي مرتفعدددي بدددني الفدددروقعلدددى  التعدددرف إىل( 1631)خدددوب،  دراسدددة وهددددفت
 الدديت االجتماعيددة املهددارات إىل التعددرف إىل ضددافةباإل االجتماعيددة، املهددارات املدرسددي يف التنمددر
 (121) علدددى اشدددتملت الددديت الدراسدددة عيندددة لددددى املدرسدددي بدددالتنمر التنبدددؤ يف أن تسدددهم ميكدددن
 الدراسددددة أدوات االبتدائيددددة، و لددددت باملرحلددددة السددددادس الصددددفف تالميددددذ مددددن وتلميددددذة اتلميددددذ  
 وجدود النتدائج املهارات االجتماعيدة، وأظهدرت ومقياس الباحثة، إعداد: املدرسي التنمر مقياس
 داللددة ذات فددروق ووجددود املهددارات االجتماعيددة، وبددني املدرسددي التنمددر بددني وسددالبة دالددة عالقددة

 يف املدرسددددي التنمددددر ومنخفضددددي املدرسددددي التنمددددر درجددددات مرتفعددددي متوسددددطي بددددني إحصددددائية
 املهدارات عوامدل أن النتدائج بيندت كمدا  املدرسدي، التنمدر لصاحل منخفضي االجتماعية املهارات

 الضدددددب  عامدددددل: الرتتيدددددب علدددددى كاندددددت  املدرسدددددي بدددددالتنمر التنبدددددؤ يف الددددديت تسدددددهم االجتماعيدددددة
 .االجتماعية احلساسية مث االنفعايل، مث الضب  االجتماعي،

 الشخصدددية السدددمات تددأثري مددددىGeorgiou, 2008))جيددورجي  دراسدددة واختددربت
 مدن الدراسدة عيندة وبلغدت املدرسة، يف التنمر حاياض أو القائمون بالتنمر سوا  أطفابا يف لأل 
الدراسددة  نتددائج وأسددفرت وأمهدداهم، سددنة، (3305) مقددداره زمددي عمددر مبتوسدد  طفدال (151)
 ألبندائهم االجتمداعي والتوافدق السدوية الوالديدة املعاملدة أسداليب بدني إ ابية عالقةتوجد  هأن إىل
 باملدرسددة، والتنمددر الوالديددة السددوية املعاملددة أسدداليب بددني سددلبية عالقددة توجددد هوأندداملدرسددة،  يف

التنمدر، وأن األ   ضدحايا مدن ضدمن أبندائهم بصدورة مبدالغ فيهدا جعلهدم األمهات حلماية وإتباع
 ما يعاء ابنها من التنمر.  اباإلكتئاب غالب   املصابه

عدن Frisen, Jonsson & Persson, 2007)) وبريسدون فراسدني دراسدة وتسألت
ذلدك  إيقداف ميكدن وكيدف زمالئهم وجعلهم ضدحايا تنمدرهم،على بالتنمر  املراهقون يقو  ملاذا

 العمدر متوسد  وقد يبلدغ الثانوية، باملدرسة اطالب   (330) الدراسة من عينة وقد بلغت لديهم،
 خمتلفدة ضدحاياهم تكون عندما بالتنمر يقومون أن املراهقني النتائج ، وأظهرت(3003) الةمي

وقد أوصدت هدذه الدراسدة بدأن ضدحايا التنمدر يعدانون مدن تقددير ذات  يف الشكل والشخصية،
 الضحية مواجهة التنمر بكل قوة لوقفه عن هذا السلو . على منخفض، وأن 
 بددني العالقددةMcKenney, et al., 2006)) مدداكيي وآخددرون دراسددةوكشددفت 

 سددددن يف الثانويددددة املددددارس تالميددددذ مددددن عيندددة االجتمدددداعي لدددددى النفسدددي التوافددددق وبددددني التنمدددر،
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 (162)إىل وحددددو  ،اإناث ددددو  اذكددددور   (302)إىل قسددددموا  اتلميددددذ   (560)إىل حددددو  بلغددددت املراهقددددة
 أسدفرت وقدد سدنة، (31002) قددره عمدري وذلدك مبتوسد  اجلامعدة، طالب من إنا و  ذكور
 فقدانده يةداد قراناأل قبل من ومتكررة دائمة ورةصب ضحية التنمر التلميذ أن إىل الدراسة نتائج
 مددن نفسدده إخددراب علددى قددادر غددري يكددون مث ومددن نفسدده، عددن علددى الدددفاع القدددرة وعددد  للقددوة
 .قرانباأل ةصاخلا التنمر عالقة

 املدرسدة يف التنمدر حيةضد بدني العالقدة (Cammacj, 2005) كامدا   وتناولت دراسدة
 بلغددتوتكونددت عينددة الدراسددة مددن الددذات،  تقدددير و االجتمدداعي، القلددق يف أثريهدداوت االبتدائيددة

 وقدددد ،اعام ددد (30-32) بدددني مدددا أعمدددارهم تراوحدددت ممدددن اجلنسدددني مدددن مدددن املدددراهقني (302)
 ذوي االبتدائيدة كدانوا املرحلدة يف للتنمدر ضدحيةكدانوا   لدذينا املدراهقني أن الدراسة نتائج أسفرت
 مدن اأكثر قلق د انواك  نا اإل أنو  الذات، تقدير واخنفاض االجتماعي، القلق من أعلى مستوى
 .الذكور من الذات وتقدير االجتماعية، الناحية

 بدني العالقدة يف (Eric, Maria & Carrie, 2003) إريدك وكداري وحبثدت دراسدة
 بلغدددت املدددراهقني مدددن عيندددة لددددى املدددراهقني لددددى النفسدددية االجتمددداعي والوحددددة والقلدددق التنمدددر

 مريكيدددة،األ اجلنسددديات األتيدددة: مدددن اعام ددد (30-31) مدددا بدددني أعمدددارهم بلغدددت ممدددن (121)
 بددني ائيةصددإح داللددة ذات فددروق وجددود إىل نتددائج الدراسددة أسددفرت وقددد ،سدديويةألوا فريقيددة،ألوا

 والوحدددة االجتمدداعي القلددق متغددريي كددل مددن  يفضددحايا التنمددر وغددريهم مددن غددري ضددحايا التنمددر 
 أكثدددر كدددانوا  الددذكور أنو  التنمدددر، حايا سدددلو ضدد مدددن املدددراهقني التالميددذ احلصدددل وذلدددك النفسددية
 .نا باإل مقارنة التنمر حاياضل اوقوع  

 
 Behavioral Disorders :االمضطربين سلوكي   -3

بسددبب حالددة اإلحبددا  والتددوتر  امددن الددذين يعددانون كثددري   ااملضددطربني سددلوكي  يعددد الطددالب 
مع أعراض ومناذب سدلوكية ذات مفداهيم مضدطربة  ااملستمر والقلق املتةايد الذي ميرون به خمتلط  

قدددد  اسددلوكي   اداخددل عقددل الطالدددب ممددا  علدده مدددؤمن بفكرتدده عددن نفسددده رغددم أندده يعددداء اضددطراب  
 حياته النفسية واالجتماعية واألكادميية. على  اثر حدة وتأثري  منعطفات أكإىل يؤدي به 

 :امفهوم المضطربين سلوكي  
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 اتددددر ي   تكوندددت متعلمدددة، سدددلوكية مشدددكالت مدددن يعدددانون الدددذين التالميدددذ أولئدددك هدددم
، 1630 ؛ وسددداهيعبدددد السدددتارواسدددتواباهم ) البيئيدددة املثدددريات بدددني العالقدددة اضدددطراب بسدددبب
030.) 

وبصددورة  الفددرد يسددلكه منحددرف سددلو  أندده ٠٩٢٠ لددروس االسددلوكي طبق دد ضددطراباإلو 
السدددلو   هددذا يتكددرر حبيددث ليدددهإ ينتمددي الددذي اجملتمددع يف عليددده املتعددارف السددلو  عددن واضددحة

)قاسدم،  بدالفرد عالقدة بدم ممدن سدويا األ الراشددين مدن عليه واحلكم مالحظته وميكن ستمراربإ
1666 ،30) 

 (300 ، 3000) زابدددددددل.ه روبدددددددرت ، ريدددددددةو.ف جوزيدددددددف مدددددددن كدددددددال    أوضددددددد  ولقددددددد
 املناسدددبة، التوقعدددات عدددن ختدددرب منحرفدددة سدددلوكيات عدددن عبدددارة أهندددا علدددى السدددلوكية ضدددطراباتاإل

 .توقفها يتمنون اآلخرين وجتعل
 
 السلوكية: اإلضطرابات نتشارا

 باملتوسدد  يعددانون واإلنددا  الددذكور مددن كددال    أن كاليفورنيددا  ىف النمددو دراسددة نتددائج تظهددر
 ، االبتدائيددة واملدرسددة املدرسددة قبددل مددا مرحلددة خددالل وقددت أى ىف مشددكالت( 0) أو( 5) مددن

 ىف لألطفددال بالنسددبة العمددر ىف التقددد  مددع السددلوكية الصددعوبات هددذه انتشددار درجددة وتددنخفض
 يفوقدددون سدددنوات( 2 -0) بدددني مدددا هدددم الدددذين الصدددغار االطفدددال أن جندددد لدددذا ، املدرسدددة سدددن

 أن كمدا  السدلوكية املشدكالت عددد ىف سدنه( 31–0) بدني مدا هدم الدذين اعمر   األكرب األطفال
 هدددوارد شارلةشددديفر،) اإلندددا  بدددني منددده الدددذكور بدددني اشددديوع   أكثدددر السدددلوكية املشدددكالت ظهدددور
 .(3 ، 3000 ، ميلمان

 السلوكية: ضطراباتاإل تصنيف
 األ :إىل وكية لالس اإلضطراباتتصنف 

 الفوضددى،و  الشددوار،و  الطاعددة، بعددد  يتصددفون الددذين وهددم: التصرررف ضررطراباتا -1
 لفدددتو  السددديطرة، حندددو النةعدددةو  الغدددرية،و  املسددؤولية، حتمدددل عدددد و  الغضدددب، نوبددداتو التخريددب، و 

 .الشديد نفعالاإلو  الوق  التصرفو  الغضب،و  الرديئة، اللغةو  خرين،األانتباه 
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 نددددرةو  االضدددافر، قضدددمو  بدددالقلق، يتصدددفون الدددذين وهدددم: ةيالشخصررر اضرررطرابات -2
 ،الصددرا و  االكتئدداب،و  املددةمن، احلددةنو  االجتمدداعي، االنسددحابو  بالدونيددة، الشددعورو االبتسددا ، 
 .املفرطة واحلساسية
 احدال و  االنتبداه، علدى القددرة عدد و  بالسدلبية، يتصدفون الدذين فهدم: النضر  عدم -3
 ،اسدددن   صدددغراأل مدددع اللعدددب تفضددديلو  احلركيدددة، للمهدددارات فتقدددارواإل رتبدددا ،اإل سدددهولةو اليقظدددة، 

 .واخلمول البالدةو  شيا ،واأل هبا اإلم  و 
 السدددو ، لرفددداق نضدددما واإل بالسدددرقة، يتصدددفون الدددذين وهدددم: الجتمررراعي الجنرررو  -4

 املدرسدددددة عدددددن املتكدددددرر والتغيدددددب العصدددددابات نشدددددطةأ يف املشددددداركةو  للمندددددةل، الرجدددددوع املتدددددأخرو 
  (٨٢٠ ،٠٩٩٢احلديدي،  ، ب)اخلطي

 :اسلوكي   خصائص المضطربين
 .نتباهبضعف ىف اإل ايكون مصحوب   النشا  الةائد أو اإلفرا  يف النشا  -3
 التحصيل الدراسي املنخفض مقارنة بالعاديني. -1
 السلو  العدواء والتخرييب كوسائل حلل املشكالت. -1
 ابدف والنشا .على انتباهية، وصعوبه اإلستمرار يف الرتكية  التشتت والال -2
 والفشل يف إجرا  أي تفاعل اجتماعي.نسحا ، السلو  اإل -5
 القلق املستمر مع تطوير مناذب سلوكية متعددة. -0
 خنفاض وضعف مفهو  الذات.إ -0
 متثال للقوانني.سو  التكيف اإلجتماعي بعد  األ -0
 (.30-32، 1632)بطرس،  اآلخرينعلى اإلفرا  يف اإلعتمادية، واإلعتماد  -2

، اسددددلوكي   املضددددطربني التالميدددذ عددددن( 1630 وسدددداهي السدددتار؛ عبددددد)دراسددددة  وكشدددفت
أن إىل  االبتدددائي السددادس الصددف تالميددذ مددن ( تلميددذ٨٠٠) مددن البحددث عينددة تألفددت حيددث

، وأظهدرت نتدائج ا( تلميذ  06)إىل من خالل التطبيق  اوصلت عينة التالميذ املضطربني سلوكي  
 العناد. سلو  اخلصو  وجه وعلى السلوكية اإلضطرابات من الدراسة بأهنم يعانون

 
 فروض البحث:
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علررى ضرروء اإلطررار النظررري والبحرروت والدراسررات السررابقةر يمكررن  ررياغة فررروض 
 البحث الحالية كاآلتي:

 التالميدذلددى  والتنمدر املعرفيدة املروندةمسدتوى  رتباطيدة دالدة بدنيإتوجد عالقة  -3
 .اي  كو سل املضطربني

مرتفعددددددي  اسددددددلوكي   املضددددددطربني التالميددددددذبددددددني  اتوجددددددد فددددددروق دالددددددة احصددددددائي   -1
 .املعرفية املرونةلصاحل منخفضي  التنمريف  املعرفية املرونةومنخفضي 

 التالميدددذلددددى  التنمدددردون غريهدددا بأبعددداد  املعرفيدددة املروندددةتنبدددئ بعدددض أبعددداد  -1
 .اسلوكي   املضطربني
 

 :إجراءات البحث
 العربيدددة باململكدددة طالدددب( 056) مدددنيتدددألف جمتمدددع البحدددث  ( مجتمرررل البحرررث:1)
 .سنة( 30 - 31) بني ما العينة عمر تراوح حيث السعودية،
( 06) مبعدددلاألصددلي  مددن جمتمددع البحددث البحددث عينددة اختيددار مت ( عينررة البحررث:2)
 السعودية. العربية باململكة اتلميذ  

 :البحث( أدوات 3)
 (.2111عبد الوهابر  ال  )إعداد: المرونة المعرفية مقياس  -1
 التدددريج، الددذي مخاسددي ليكددرت مقيدداس سددتخدا بإ املقيدداس هددذا فقددرات ممتص دد لقددد
 – حمايدددد (1) – موافدددق( ٠) – بشددددة موافدددق( ١: )اآلتيدددة سدددتخدا اإل درجدددات علدددى اشدددتمل

 . بشدة أوافق ال (٠) – أوافق ال (٨)
 ( وكلمددا٠٦٠) درجددة وأعلددى (٨٢) هددي علددى املقيدداس ممكنددة درجددة أدىن تكددون وبددذلك

 عتمدددأ ولقددد صدحي ، والعكددس املعرفيدة، للمرونددة وجدود مرتفددع علددى ذلدك دل الدرجددة ارتفعدت
 مدددنخفض، (1011-3) األداة علدددى الطلبدددة متوسددد  اسدددتوابات علدددى للحكدددمإىل التددد املعيدددار

 قسدددمة خدددالل مدددن إليددده التوصدددل مت وقدددد. مرتفدددع( 1002-5)و ( متوسددد ،٨،٦٠-٦،٢٢)و
 (.٠،٦٦=1÷2)فئات متساوية  ثال  إىل (5-3=2) املدى
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 كرونبدا   معادلدة )باسدتخدا  وثبدات احملكمني( صدق )صدق املقياس مبعامالت ويتمتع
( ٠،٢٢٢ - ٠،٢٦٢)، بددني مددا التلقائيددة( املرونددة - )املرونددة التكيفيددة للبعدددين بلددغ فقددد ألفددا؛
 .مناسبة( ٠،٢٢٩) بلغ فقد للمقياس ككل الثبات معامل أما

 
 في البحث الحالي: للمقياس السيكومترية  الكفاءة

إنددا (  –اجلنسددني )ذكددور مددن ااملضددطربني سددلوكي  ( مددن 16تكونددت عينددة التقنددني مددن )
 (.اململكة العربية السعودية) مبدارس

 تم حساب الصدق من خالل:  وقد
 الصدق المرتبط بالمحكات:  -

آخدر مت اسدتخدامه   مقيداسبددرجات  املقيداسمقارنة درجدات على وتعتمد تلك الطريقة 
 مقيدددداس املرونددددة املعرفيددددةمت الباحثدددده درجددددات الطددددالب يف كمحددددك خددددارجي، حيددددث اسددددتخد

رتبدددا  بدددني إقيمدددة علدددى وحصدددل  ،(Dennis, & Vander, 2010) وفانددددر دنيس،لدد
 (.6063)مستوى  وهي دالة عند (16.0)املقياسني

 من خالل: المقياسوقد قامت الباحثه بحساب ثبات 
 :الختبارالثبات بطريقة إعادة إجراء  -

( يدددددو  13قامدددددت الباحثدددددة حبسددددداب معامدددددل االرتبدددددا  بدددددني التطبيقدددددني بفاصدددددل زمدددددي )
مسدتوى  ( للدرجة الكليدة وهدي قيمدة دالدة عندد6003) إرتبا معامل إىل وقد خل   للمقياس

ن مجيددع القدديم مرضددية أ (3)كمددا اسددتخدمت طريقددة الفددا لكرونبددا  ويوضدد  جدددول (  6063)
 وجيدة.

 االختبار( الثبات بطريقة إعادة إجرا  3جدول )
 

 التساق الداخلي: -

 ألفا كرونبا  إعادة التطبيق البعد

 6026 6025 التكيفية املرونة

 6026 6020 التلقائية املرونة

 6022 6003 الدرجة الكلية
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بني درجة كل بعد والدرجة الكلية وكانت  رتبا قامت الباحثه حبساب معامل اإل
مستوى  ( ومجيع هذه املعامالت دالة عند6000 :6005معامالت االرتبا  ترتاوح مابني )

 (، وهو مايتضمن يف اجلدول التايل.6063)
 ملقياس املرونة املعرفيةتساق الداخلي رتبا  بطريقة اإل( معامالت اإل1جدول )

 

 (6063)مستوى  رتباطات دالة عندجميل اإل
بطرق   مقياس املرونة املعرفيةوبذلك تكون الباحثه قد تأكدت من صدق وثبات 

 للبحث احلايل. اومالئم   اكثرية ومتنوعة مما  عل استخدامه مناسب  
 .(الباحثة: إعداد) التنمر مقياس -2

 -اللفظي  التنمر) ( أبعاد تتمثل يف:1)إىل وينقسم املقياس  ابند  ( 16يتكون من )
 األتية: العبارات وكل بعد يشمل (االجتماعي التنمر -اجلسدي  التنمر

 ( عبارات ويتمثلوا يف العبارات األتية: 0التنمر اللفظي: ويشمل ) -3
 .(30 – 31 – 36 – 0 – 2 – 3)رقم 

 : األتية العبارات يف ويتمثلوا عبارات( 0) ويشمل: اجلسدي التنمر -1
 .(30 – 30 – 32 – 33 – 2 – 5 – 1) رقم
 : األتية العبارات يف ويتمثلوا عبارات( 0) ويشمل: االجتماعي التنمر -1
 .(16 – 32 – 35 – 31 – 0 – 0 – 1) رقم

( وتصح  انادر  ، اأحيان  ، ادائم  )مها  ( استوابات1)على يتم تصحي  العبارات و
املفحو   درجة زادت وكلما ،(06( وهبذا تكون الدرجة الكلية للمقياس )6-3-1) اطبق  
 .اتنمر   أكثر املفحو  كان  كلما  إجابته للمقياسعلى 

 تطبيق المقياس:

 وللتحقق من  الحية المقياس للتطبيق أجرت الباحثة الخطوات التالية:
 : حساب الصدق:أول  

 الدرجة الكلية البعد

 6005 التكيفية املرونة

 6000 التلقائية املرونة
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حيث عرض املقياس على عشرة من األساتذة, وقد  حساب  دق المحكمين: –3
 املضطربنيأسفرت تلك اخلطوة عن تعديل بعض العبارات اليت رأوا أن مثة صعوبة على 

 .اسلوكي  
مقارنة درجات املقياس بدرجات على وتعتمد تلك الطريقة حساب  دق المحك:  -2

ت الطالب يف مقياس آخر مت استخدامه كمحك خارجي، حيث استخدمت الباحثه درجا
وقد مت حساب معامل االرتبا  بني التقديرين وقد ، (1630شريين ممدوح ، ) التنمر مقياس
 .( أي أن املقياس يتمتع بدرجة صدق مناسبة6063) ( وهو دال عند6001بلغ )

 ثاني ا: حساب الثبات:
 طريقة إعادة الختبار:

وبعد التطبيق األول خبمسة ستطالعية, قياس على عينة الدراسة اإلحيث مت تطبيق امل
, مت تطبيق املقياس مرة أخرى على نفس العينة, ولقد راعت الباحثة توفري نفس اعشر يوم  

رتبا  بني التطبيقني وقد بلغ ر اإلمكان, وقد مت حساب معامل اإلظروف التطبيق األوىل قد
ا ة الفكما استخدمت طريق(  6063)مستوى  ( للدرجة الكلية وهي قيمة دالة عند6022)

 ن مجيع القيم مرضية وجيدة.أإىل لكرونبا  ويوض  اجلدول الت
 بطريقة ألفا وإعادة التطبيق اسلوكي   للمضطربني التنمرمعامل الثبات ألبعاد  (1جدول )

 ألفا كرونبا  إعادة التطبيق التنمرأبعاد 

 6026 6023 اللفظي التنمر

 6023 6021 اجلسدي التنمر

 6000 6026 االجتماعي التنمر

 6026 6022 الدرجة الكلية

 
 ( الباحثة)إعداد:  ضطرابات السلوكيةس اإلمقيا -3

بعد  –بعد القلق ) ( أبعاد تتمثل يف:5)إىل وينقسم املقياس  ابند  ( 16يتكون من )
وكل  (نسحاب االجتماعيبعد اإل –بعد النشا  الةائد  –بعد السلو  العدواء  –اخلوف 

 األتية: العباراتبعد يشمل 
 ( عبارات ويتمثلوا يف العبارات األتية: 2: ويشمل )القلق بعد -3
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 .(35 – 36 – 5 – 3)رقم 
 : األتية العبارات يف ويتمثلوا عبارات( 2) ويشمل: اخلوف بعد -1
 .(30 – 33 – 0 – 1) رقم
 : األتية العبارات يف ويتمثلوا عبارات( 0) ويشمل: العدواء السلو  بعد -1
 .(30 – 31 – 0 – 1) رقم
 : األتية العبارات يف ويتمثلوا عبارات( 2) ويشمل: النشا  الةائد بعد -2
 .(32 – 31 – 2 – 2) رقم
 : األتية العبارات يف ويتمثلوا عبارات( 2) ويشمل: نسحاب االجتماعياإل بعد -5
 .(16 – 30 – 32 – 0) رقم

 موافق( ٠) – بشدة موافق( ١)مها  ستوابات( إ5)على يتم تصحي  العبارات و
وهبذا تكون الدرجة الكلية للمقياس  بشدة، أوافق ال( ٠) – أوافق ال( ٨) – حمايد( 1) –
 اب  مضطر  املفحو  كان  كلما  للمقياس إجابتهعلى  املفحو  درجة زادت وكلما، (366)

 .اسلوكي  
 تطبيق المقياس:

 التالية:وللتحقق من  الحية المقياس للتطبيق أجرت الباحثة الخطوات 
 : حساب الصدق:أول  
حيث عرض املقياس على عشرة من األساتذة, وقد  حساب  دق المحكمين: –3

 املضطربنيأسفرت تلك اخلطوة عن تعديل بعض العبارات اليت رأوا أن مثة صعوبة على 
 .اسلوكي  
مقارنة درجات املقياس بدرجات على وتعتمد تلك الطريقة حساب  دق المحك:  -2

مت استخدامه كمحك خارجي، حيث استخدمت الباحثه درجات الطالب يف  مقياس آخر
رتبا  بني التقديرين وقد بلغ وقد مت حساب معامل اإل(، 1663، آمال باظة)مقياس 

 .( أي أن املقياس يتمتع بدرجة صدق مناسبة6063) ( وهو دال عند6000)
 ثاني ا: حساب الثبات:
 طريقة إعادة الختبار:
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ستطالعية, وبعد التطبيق األول خبمسة بيق املقياس على عينة الدراسة اإلحيث مت تط
, مت تطبيق املقياس مرة أخرى على نفس العينة, ولقد راعت الباحثة توفري نفس اعشر يوم  

ظروف التطبيق األوىل قدر اإلمكان, وقد مت حساب معامل االرتبا  بني التطبيقني وقد بلغ 
كما استخدمت طريقة الفا (  6063)مستوى  ( للدرجة الكلية وهي قيمة دالة عند6022)

 ان مجيع القيم مرضية وجيدة.إىل لكرونبا  ويوض  اجلدول الت
بطريقة ألفا  اسلوكي   للمضطربني ضطرابات السلوكيةاإلمعامل الثبات ألبعاد  (2جدول )

 وإعادة التطبيق
 ألفا كرونبا  التطبيق إعادة السلوكية االضطراباتأبعاد 

 6000 6023 القلق بعد

 6000 6000 اخلوف بعد

 6026 6021 العدواء السلو  بعد

 6002 6026 الةائد النشا  بعد

 6026 6023 االجتماعي االنسحاب بعد

 6021 6022 الدرجة الكلية

 
  : الخطوات اإلجرائية للبحث:اتاسع  

 بالخطوات األتية: هالباحث تقام
 اتطبيق   ، ومقياس التنمرومقياس املرونة املعرفية ،ضطرابات السلوكيةمقياس االتطبيق  -3

 العينة.على حلساب الثبات والصدق  افردي  

يف صورته  التنمر ومقياس املعرفية، املرونة استخال  العينة األساسية وتطبيق مقياس -1
 .افردي   اتطبيق   النهائية

ملفاتي  التصحي ، وحصر الدرجات اخلا  ملقاييس البحث  اتصحي  املقاييس وفق   -1
 وتدوينها. 

 ستخراب النتائج اإلحصائية ومناقشتها.   األساليب اإلحصائية املناسبة وإاستخدا -2

 وتفسريات. نتائج من البحث نتائج إليه توصلت ما ضو  البحث ىف كتابة توصيات  -5 
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 عاشر ا: نتائ  البحث وتفسيرها:
 الفرض األول: نتائ  -1

املرونة املعرفية مستوى  ن  الفرض األول على أنه " توجد عالقة إرتباطية دالة بني
للتحقق من صحة الفرض مت استخدا  معامل  .ااملضطربني سلوكي   التالميذلدى والتنمر 

 ارتبا  بريسون كما يوضحه اجلدول التايل:
 (5جدول )

 ااملضطربني سلوكي   التالميذلدى املرونة املعرفية والتنمر معامالت االرتبا  بني 
 املرونة املعرفية املرونة التلقائية املرونة التكيفية أبعاد التنمر
 **60000- **60501- **60520- التنمر اللفظي
 **60026- **60511- **60200- التنمر اجلسدي
 **60012- **60500- **60063- التنمر االجتماعي
 **60260- **60032- **60011- الدرجة الكلية

 1611مستوى  دالة عند **
" بني  6063"مستوى  يتض  من اجلدول السابق وجود عالقة سالبة ودالة عند

 .ااملضطربني سلوكي   التالميذلدى املرونة املعرفية والتنمر 
 مناقشة نتائ  الفرض األول:

مستوى  توجد عالقة إرتباطية دالة بنيأنه  يتض  األول الفرض نتائج خالل من
 املرونة بني سالبة عالقة ، حيث توجداالتالميذ املضطربني سلوكي  لدى املرونة املعرفية والتنمر 

( 2110محمد؛ وباقرر ، وهذا ما أكده )اسلوكي   املضطربني التالميذلدى  والتنمر املعرفية
 طرق من معني من  على املشكالت حلل تفكريهم طرق يف اعتادوا الذين الطلبة أنعلى 
 أنه به يوصف أن ميكن ما أقل النم  وهذا معها، والتعامل األشيا ، إىل النظر يف التفكري
 العقلي. والتفت  واملرونة العقالنية عن بعيد

 استواباهم تغيري يف الطالب تساعد املعرفية بأن املرونة (2112 ضيفر)ويضيف 
 املشكالت حلعلى  تساعدهم أهنا كما  الصعوبات، ومواجهة اجلديدة الظروف مع والتكيف

 إبداعية. بطرق تواجههم اليت
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 فإنإىل وبالت الفرد،لدى  التفكري تغيريعلى  كبريه  قدرة با املعرفية فاملرونة ولذلك
 ولكنها معرفية مرونة لديه تكون أن يكاد فإنه زمالئهعلى  التنمر يف يفكر عندما الطالب
 بني سالبة ذلك من وجود عالقةعلى جدا، بذا جا ت نتائج هذا الفرض مؤكده  ضعيفة
 . اسلوكي   املضطربني التالميذلدى  والتنمر املعرفية املرونة
   نتائ  الفرض الثاني: -2

بني التالميذ املضطربني  ان  الفرض الثاء على أنه " توجد فروق دالة احصائي  
للتحقق  مرتفعي ومنخفضي املرونة املعرفية يف التنمر لصاحل منخفضي املرونة املعرفية. اسلوكي  

 من صحة الفرض مت استخدا  اختبار ت للعينات غري املرتبطة كما باجلدول التايل:
 (0) جدول

مرتفعي ومنخفضي املرونة  الداللة الفروق بني التالميذ املضطربني سلوكي   "ت" نتائج اختبار
 املعرفية يف التنمر

 قيمة "ت" االحنراف املعياري املتوس  العينة املرونة أبعاد التنمر

 التنمر اللفظي
 30231 0011 16 مرتفع

*4.420* 
 30036 33062 16 منخفض

 التنمر اجلسدي
 30132 36060 16 مرتفع

8.709** 
 30615 31005 16 منخفض

 االجتماعي التنمر
 30113 0001 16 مرتفع

7.401** 
 30311 31016 16 منخفض

 الدرجة الكلية
 10203 10013 16 مرتفع

7.583** 
 10131 15020 16 منخفض

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 0يتض  من اجلدول )
مرتفعي ومنخفضي املرونة املعرفية يف التنمر لصاحل  ا( بني التالميذ املضطربني سلوكي  6063)

 منخفضي املرونة املعرفية.
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 التنمر يف املعرفية املرونة ومنخفضي ( مرتفعي3شكل )

 
 مناقشة نتائ  الفرض الثاني:

 بني اإحصائي   دالة فروق بوجود نتائوه جا ت واليت التاء الفرض نتائج خالل من
 منخفضي لصاحل التنمر يف املعرفية املرونة ومنخفضي مرتفعي ااملضطربني سلوكي   التالميذ
 السابق الفهم من إنتقالهعلى  الفرد املعرفية، حيث أن املرونة املعرفية هي قدرة املرونة

 تتوارد اليت املشكالت حلل لديه بنا ه وأفكار حلول أفضل لتوليد اجليد الفهمإىل  للمعلومات
  .عليه

، احالة التالميذ املضطربني سلوكي  على  ااملعرفية تأثري كبري جد  فإن للمرونة إىل وبالت
 ايف التغيري الفردي للمستوي العقلي والسلوكي للفرد، وترت  أثر   اهام   احيث أهنا تلعب دور  

ذلك من خالل األفكار اجلديدة واجليدة اليت يطرحها التلميذ حلل مشكالته على  اجيد  
 الصعبة.

على وأن نتائج هذا الفرض قد بينت وأوضحت مدي أمهية املرونة املعرفية وتأثريها اإل ا  
حيث أهنا لو طبقت مبعايريها العالجيه والتدريبية فيما بعد  االتالميذ املضطربني سلوكي  

هؤال  التالميذ لتوعل لديهم قواعد تغيرييه ثابته لدى ستكون حامسة ملواقف التنمر املتعددة 
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سلوكهم جلعله يف حالة أفضل وأرقي مما هو على  اعهم يف اإلطار النفسي السليم، وتركية  لوض
 حتصيلهم الدراسي وعالقاهم باآلخرين.على عليه من مظاهر عرضية مستمرة تؤثر 

 نتائ  الفرض الثالث: -3
ن  الفرض الثالث على أنه " تنبئ بعض أبعاد املرونة املعرفية دون غريها بأبعاد 

صحة هذا الفرض مت استخدا  حتليل  . وللتحقق مناالتالميذ املضطربني سلوكي  لدى ر التنم
 االحندار املتعدد التدر ي على النحو التايل:

 (0جدول )
( املرونة املعرفية)نتائج حتليل االحندار املتعدد التدر ي حسب أمهية تأثري العوامل املستقلة 

 االتالميذ املضطربني سلوكي  لدى على املتغري التابع )التنمر( 

العوامل 
 المستقلة

R 2R 
نسبة 
 المساهمة

B Beta 

"ت" 
ومستوى 
 دللتها

"ف" 
ومستوى 
 دللتها

المرونة 
 التكيفية

0.772 .596 59.60 -.743 
-

.415 
12.44 72.44 

المرونة 
 التلقائية

0.859 .738 14.20 -.614 
-

.197 
10.64 69.48 

يتض  من اجلدول السابق أن املرونة املعرفية تسهم يف التنبؤ بالتنمر، وأن أهم عامل 
من العوامل املستقلة والج تسهم ىف التنبؤ بالتنمر هو املرونة التكيفية والذى فسر ما قيمته 

من التباين يف  % 14.20 من التنمر، يليه املرونة التلقائية والذي فسر ما قيمته 59.60%
 التنمر، كما ميكن صياغة معادلة التنبؤ بالتنمر من املرونة املعرفية كالتاىل:

 .المرونة التلقائية 0.614 – المرونة التكيفية 0.743 -12.66التنمر=
 

 مناقشة نتائ  الفرض الثالث:
 بالتنمر، التنبؤ يف تسهم املعرفية املرونة أن يتض  الثالث الفرض نتائج خالل من

 التكيفية، يليه املرونة هو بالتنمر التنبؤ ىف تسهم والج املستقلة العوامل من عامل أهم وأن
 والتحصيل، الفكري، باالنتاب تتمية عملية هي التلقائية، حيث أن املرونة املعرفية املرونة
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  ولو حيت بإستمرار الفرد با يتعرض اليت للمواقف متعددة بدائل وصنع املستمر، والتكيف
 املعريف. اجلمود عكس عملية وهي بالصعوبة تتسم املواقف هذه كانت

التكيفية يف مقدمة التنبؤ  التلقائية، لتأ  املرونة واملرونة التكيفية، ويندرب حتتها املرونة
 الفرد هبا ينظر اليت أو الوجهة الذهنية احلالة تغيري على بالتنمر حيث أهنا يكون لديها القدرة

 ما. مشكلة أو ملثري ومتنوعة جديدة حلول توليد بغرض ، حمددة مشكلة حل إىل خالبا من
 أكرب إنتاب سرعة على واليت با القدرة بالتنمر التنبؤ التلقائية يف لتأ  بعدها املرونة

حمدد، وهبذا فإن  زمن يف معني مبوقف املرتب  واملتنوعة املختلفة األفكار من ممكن عدد
التالميذ املضطربني لدى فية تأثري تنبؤي خمتلف وقوي يف التنبؤ بأبعاد التنمر للمرونة املعر 

 . اسلوكي  
 تو يات البحث:
 البحثنتائ  ما تو لت إليه فى ضوء بعض التو يات المقترحة على يمكن التأكيد 

 نتائ  وتفسيرات في األتي:من  الحالي 
لديهم جلعل التالميذ أكثر قدرة  وتنميتها املعلمني جانب من املعرفية املرونة على الرتكية -3

 مواجهة املواقف الصعبة وحلها بأفكار جديدة ومبدعة.على 
وتدريب الطالب عليها ملواجهة حاالت التنمر املنتشره داخل  املعرفية املرونة بأمهية الوعي -1

 الفصل املدرسي.
 التعليمية املختلفة. املراحل والتنمر يف املعرفية باملرونة اإلهتما  ضرورة -1
ومبا تشمله من تعليم  الدراسية مبادئ املرونة املعرفية املناهج يراعي عند وضع أن البد -2

 واليت املختلفة، التعليمية خلق بدائل جديدة للحلول من خالل املواقفعلى الفرد 
 مهارات جديدة.على تساعد الطالب من خالل ما اكتسبوه 

املدارس املختلفة إلكساهبم مهارات املرونة املعرفية  يف للمعلمني تدريبية برامج إعداد -5
 الالزمة ملواجهة التنمر عند الطالب.

استخدا  أفضل أساليب البحث العلمي مع املعلمني يف خالل خدمتهم التعليمية  -0
 املعرفية. وجتديد نشاطهم املعريف بإستمرار إلدرا  مدي أمهية املرونة
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كتب تناقشها   الطالب وأوليا  األمور من خالل توفريلدى املعرفية  املرونة ثقافة نشر -0
 بصورة مبسطة.

عمل ورش عمل تدريبية لتوعية املدرسني كيفية مساعدة الطالب ضحايا التنمر وكذلك  -2
 ،والصداقة ،وتعلم دور املشاركة ،مساعدة الطالب املتنمر لتعلم طرق بديلة وأفضل

وتقدير الذات لكليهما من خالل حتقيق ذواهم  ،وإظهار عالمات الثقة بالنفس
 بطريقة إ ابية.

حدة، وإستدعا  على عمل جلسات إرشادية تضم ضحايا التنمر، واملتنمرين كل واحد  -0
أوليا  أمورهم حلضور تلك اجللسات واإلستفاده منها قدر املستطاع لعمل تغيري كبري 

 يف شخصياهم ولألفضل. 
املبادرات الطالبية يف البيئة املدرسية وإظهار إمكانيات كل طالب متنمر تفعيل دور  -36

 ابصورة إ ابية حيت يستطيع تغيري ذاته، وإظهار قدرات ضحايا املتنمرين أيض  
إلعطائهم أكرب قدر من الثقة بالنفس وختطي حالة الضعف اليت يشعرون هبا عند 

 مواجهتهم واستسالمهم للمتنمرين.
ضحايا التنمر  امال املدرسية للمتنمرين واليت تتطلب أنشطة متعددة، وأيض  إسناد اإلع -31

  لتفعيل دور املشاركة العلمية بينهم والتقرب من بعضهم خللق جو من احملبة واملودة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجل 
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 .والتوزيع للنشر املسرية دار: عمان. التربوي النفس علم(. 3002) حممد صاحل أبوجادو،
 عينةلدى املفاهيم  اكتساب يف وأثرها املعرفية املرونة (. تنمية٨٠٠٢)الكرمل  عبد اسحق،

 جامعة الريمو ، الرتبوية، العلو  كلية  ،دكتوراه رسالة. الرتبوية العلو  كلية  طلبة من
 .األردن
 .والمتغيرات الثوابت بين المرونة حدود: المرونة(. ٨٠٠٢) سليم أنس األمحدي،

 .والتوزيع للنشر األمة مؤسسة: الرياض
لدى األباء والعدوانية (. 1636الببالوي، إيهاب عبد العةية ؛ سليمان، عبد الرمحن سيد )

  . الرياض، السعودية: دار الةهرا .األبناء العاديين وذوي اإلحتياجات الخا ة
 املرحلة لتالميذ التنمر لسلو  املؤدية االجتماعية (. العوامل1630البنتان، مشعل األمسر )

  مجلةاالجتماعية.  اخلدمة يف العامة املمارسة منظور من حائل دراسة مبنطقة املتوسطة
، (21) العدد بابل، جامعة ،واإلنسانية التربوية للعلوم األساسية التربية كلية

 .313-361شبا ،    . 
مكتب  عمان: .الخا ة التربية الى المدخل(. ٠٩٩٢) مى ؛ واحلديدي، مجال اخلطيب،

 .للنشر الفالح
املعاملة  أساليب بعض خالل من الضحية/ املشاغبة بسلو  التنبؤ (1662) هشا  اخلويل،

 الحادي السنوي المؤتمر في مقدمة عمل ورقة. املراهقني من عينة لدى الولدية
 .126-111 س.    .  عني جامعة النفسي، اإلرشاد ، مركةلإلرشاد عشر

 التأملية القدرات على وأثره اإلثرائي الواحة منوذب(. 1633) احلميد عبد الدين عال  أيوب
 دراسات مجلة. تقوميية دراسة" املوهوبني الطلبة لدى العملي والذكا  املعرفية واملرونة
 .300-335.     ،(1) ،30 حلوان، جامعة الرتبية، كلية  ،واجتماعية تربوية
 املستندة النش  التعلم إسرتاتيويات استخدا  (. فاعلية1630) ماجد رافع سامر العرسان،
 لدى األكادميي اإلجناز ودافعية املعرفية املرونة تنمية يف االجتماعية املعرفية النظرية إىل

مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحات حائل.  جامعة يف النفس علم قسم طالب
 .300-350(،    . 32) عدد, (5) ، جملدوالدراسات التربوية والنفسية
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 باململكة الشرقية املنطقة أطفال لدى اإللكرتوء التنمر . دور(1630) العةية عبد املصطفى،
-121 (،1(، العدد )32، جملد )التربوية والنفسية العلوم مجلة. السعودية العربية
103. 

 التنمر(. 1632) حممد غالب احلياري، ؛ أمحد جنا  ويونس، ؛ الفتاح عبد هشا  املكانني،
 مجلة. الةرقا  مدينة يف وانفعاليا سلوكيا املضطربني الطلبة من عينة لدى اإللكرتوء
 .300-300.     يناير، ،3. ع ،31. مج ،والنفسية التربوية الدراسات

، مكتب اليونيسيف التابع للمنظمة العاملية تقرير التنمر في مصر(. 1632اليونيسيف )
 لألمم املتحدة للطفولة، اجمللس القومي للطفولة واألمومة، املعادي، القاهرة. 

 أمنا  لربات األسر وعالقتها باحلد من اإلدارية القيادة (. أساليب1616)على بدوي، هناد 
، العدد ية النوعيةمجلة بحوت عربية في مجالت التربكما يدركها األبنا .   التنمر

 .00-50(، أبريل،    . 2)
عدد  ضو  يف الدراسي والتحصيل املعرفية املرونة يف (. الفروق1632بريك، السيد رمضان )

سعود.  امللك اإلنسانية جبامعة بالكليات األوىل السنة طالب لدى املتقنة اللغات
،    . (3) اجلة  (، أبريل،202) العدد األزهر، جامعة ،التربية كلية  مجلة
00-360.  

. وانفعاليا سلوكيا المضطربين الطلبة تدريس طرق(. ٨٠٠2) حافظ بطرس ، بطرس
 للنشر والتوزيع. املسرية عمان، األردن: دار

 اجلامعية السنة طلبة لدى املعرفية املرونة و الذاكرة ورا  ما. (1631) عبد أمحد نافة بقيعي،
-110.     (،1) العدد (،32) ، جملدوالنفسية التربوية العلوم مجلة. األوىل
152. 

، 3  .(الخالق والفكر البعد التربوي بين) التفكير إبداع. (1631) غازي أماء جرار،
 وائل للنشر والتوزيع. دار عمان: األردن،

 المضطربين والمراهقين الطفال تربية .(3000) زابل.ه روبرت ، ريةو.ف جوزيف
 الشخ ، السيد العةية عبد: ترمجة ،3 . األول اجلة  .والتطبيق النظرية اسلوكي  
 . اجلامعى الكتاب دار السعودية: السرطاوى، أمحد زيدان
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 تالميذ لدى االجتماعية باملهارات وعالقته املدرسي (. التنمر1631) أسعد خوب، حنان
 التربوية العلوم مجلةالسعودية.  العربية باململكة جدة مبدينة املرحلة االبتدائية

  .132-320(، ديسمرب،    . 2(، العدد )31) ، اجمللدوالنفسية
 بغداد. جامعة بغداد: مطبعة .الشخصية نفس علم(. ٠٩٩٠) حنا عةية ، داوود

(. فعالية برنامج إرشادي يف تعديل سلو  املشاغبة 1631سا ، أميمة عبد العةية حممد )
، كلية الرتبية، قسم الصحة منشورةرسالة دكتوراه غير عينة من األطفال. لدى 

 النفسية، جامعة بنها. 
 يف واإلبداعي الناقد التفكري مهارات . دمج(1665) ساندرا باركس، روبرت، سوارتة،

 ،البلوشي يوسف فاطمة عيشر ابو عماد :ترجمة الدروس، تصميم دليل التدريس.
 .ظيب أبو املتحدة، العربية اإلمارات

 طلبة لدى التفكري يف املعرفية باملرونة وعالقتها املعرفة اىل احلاجه. (1630) مدحيه سواعد،
 الرتبوية العلو  كلية  ،منشورة غير ماجستير رسالة اجلليل االعلى. يف الثانوية املرحلة

 .العربية عمان جامعة والنفسية،
 املساعدة واألساليب واملراهقني األطفال مشكالت .(3000) مليمان هوارد شيفر، شارلة

 .األردنية اجلامعة منشورات عمان: ،1  ،حمدى نزيهة داودر نسيمة: ترجمة. فيها
 املعرفية املرونة نظرية على قائم تدرييب برنامج أثر عن(. 1632) ضيف، أمحد عبد ابادي

اجلامعة.  طالب لدى اجلامعية املهارات مادة حنو واالجتاه القرار اختاذ مهارات يف
-31يوليو،    . ( 1) اجلة  (،300) العدد ،األزهر جامعة التربيةر كلية  مجلة
50. 

 التالميذ لدى العناد سلو  (. قياس1630عبد الستار، عدنان؛ وساهي، مصطفي )
(،   01) (، العدد11) ، اجمللدكلية التربية األساسية  مجلة. ااملضطربني سلوكي  

 . 031-022. 
العربية  اململكة. العالج النظريةر المفهومر العنفر سيكولوجية (1665) طه عبد العظيم،

 .والتوزيع للنشر الصولتية الدار: الرياض السعودية،
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 على قائم تدرييب برنامج (. فعالية1635عبد الكرمل، سحر حممد ؛ وابراهيم، مساح حممود )
 العقلية الدافعية مستوى ورفع االبداعي التدريس مهارات تنمية يف املعرفية املرونة نظرية
المجلة الدولية التربوية املنخفضة.  العقلية الدافعية ذوي املعلمات الطالبات لدى

 .01-12(، تشرين،    . 36(، العدد )2، اجمللد )المتخصصة
 زمن منظور من بكل العقلية وعالقتها . املرونة(1633)شريف  صالح الوهاب، عبد

 .املنصورة امعةج. باجلامعة التدريس هيئة أعضا لدى االجناز  وأهداف املستقبل
 .00-16،    . (16) خا  عدد. النوعية التربية بحوت مجلة

، 5   .التكيف سيكولوجية في "دراسات المعرفية الصحة(. ٠٩٩١) مصطفى فهمي،
 .اخلاجني مكتبة: القاهرة

 والتوزيع. للنشر صفا  دار . عمان، األردن:السلوكية الضطرابات(. ٨٠٠٠) مجال قاسم،
 الصف طلبة لدى املعرفية باملرونة وعالقته النفسي (. األمن1632) أمحد وصفي كرمل،

 العدد واإلنسانية، الرتبوية للعلو  األساسية التربية كلية  مجلةالبلقا .  مبحافظة العاشر
 .000-005   .  بابل، (، جامعة23)

اجلامعه. طلبة لدى (. املرونة املعرفية 1632) وكاظم، فور حسني حمسن، عبد الكرمل غايل؛
(،    . 21(، اجمللد )1، العدد )مجلة أبحات البصرة للعلوم اإلنسانية

100-131.  
 نظرية على قائم تعليمي برنامج فاعلية"(. 1630) وباقر، ندا  حممد حممد، وسا  جنم؛

 الرتبية كلية  كلية طلبة  طلبة لدى االكادميية الذاتية الكفا ة تنمية يف املعرفية املرونة
 بابل، جامعة ،واإلنسانية التربوية للعلوم األساسية التربية كلية  مجلةاالساسية. 
 .3000-3003(،    . 21) نيسان، العدد

 طلبةلدى  املعرفية باملرونة وعالقتها االتقان دافعية(. 1630) وحيد، مصطفي فاضل
جامعة القادسية، ، كلية الرتبية، العلو  الرتبوية والنفسية، ماجستير رسالةاجلامعة. 
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