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 مستخمص بحث
ىدف البحث إلي الكشف عن فاعمية برنامج تدريبي قائم عمي نظرية بوربا في 

خدم الباحثتان المنيج شبو التجريبي ذو خفض السموك التنمري لدى أطفال الروضة، واست
( طفبل وطفمة في مرحمة رياض األطفال 61المجموعتين التجريبية والضابطة وبمغت العينة )

( أطفال، وتم التحقق من 3( أطفال وضابطة )3تم تقسيميم إلي مجموعتين تجريبية )
دمت األدوات اآلتية: التجانس بين المجموعتين في الذكاء األخبلقي والسموك التنمري. واستخ

)إعداد  مقياس الذكاء األخبلقي)إعداد الباحثتان( واستبانة سموك الطفل التنمري لممعممات
 الباحثتان( والبرنامج التدريبي )إعداد الباحثتان(، وأسفر البحث عن النتائج التالية:

  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات األطفال في
تجريبية ومتوسطات رتب األطفال في المجموعة الضابطة بعد تطبيق المجموعة ال

 البرنامج عمي مقياس الذكاء األخبلقي لصالح أطفال المجموعة التجريبية
  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات األطفال في

المجموعة التجريبية ومتوسطات رتب األطفال في المجموعة الضابطة بعد تطبيق 
لصالح  -من وجية نظر المعممات  –البرنامج عمي استبانة سموك الطفل التنمري 

 أطفال المجموعة التجريبية
  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة

التجريبية في القياس القبمي والقياس البعدي عمى مقياس الذكاء األخبلقي لصالح 
 القياس البعدي.

 روق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة توجد ف
التجريبية في القياس القبمي والقياس البعدي عمى استبانة سموك الطفل التنمري  

 لصالح القياس البعدي
  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ألطفال المجموعة التجريبية بعد تطبيق

دي والتتبعي عمي مقياس الذكاء التنمري واستبانة البرنامج التدريبي بين القياسين البع
 سموك الطفل التنمري لممعممات بعد شير من التطبيق. 
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  يدل ذلك عمي فاعمية البرنامج التدريبي القائم عمي نظرية بوربا في الذكاء األخبلقي
لخفض السموك التنمري لدى أطفال الروضة، كما أستمرت فاعمية البرنامج 

 من التطبيق األولي.المستخدم بعد شير 
  كما قدم البحث مجموعة من التوصيات التربوية لموالدين والمعممات تجاه األطفال

 المتنمرين 
 نظرية بوربا –السموك التنمري  –الذكاء االخبلقي  الكممات االفتتاحية:
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A Training Program Based on Borba's Theory 

of Moral Intelligence on Reducing Bulling 

Behavior for Kindergartens Children  

Abstract 

 This research paper aimed at exploring the impact of a 

training program based on Borba's theory of moral intelligence 

on reducing bulling behavior for kindergartens. The researchers 

used Qusi experimental design on a sample of 18 kindergarten 

children divided into (6) experimental group and (6) control 

group. The researchers prepared and used the following tools: 

Moral Intelligence Scale (MIS), Children's Bullying Behavior- 

teachers' version- Questionnaire (CBQ) and the training program. 

Results of the paper were: 

 Significant statistical differences among the average scores 

of children at the experimental group and those at the 

control group over the MIS after applying the program for 

the favor of the experimental group. 

 Significant statistical differences among the average scores 

of children at the experimental group and those at the 

control group over the CBQ after applying the program for 

the favor of the experimental group. 

 Significant statistical differences among average scores of 
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the experimental group for the pre and post testing over 

the MIS for the favor of the post testing. 

 Significant statistical differences among average scores of 

the experimental group for the pre and post testing over 

the CBQ for the favor of the post testing. 

 No statistical differences among average scores of the 

experimental group over after applying the program and 

the follow up over the moral intelligence scale and the 

CBQ. 

 This indicates the impact of the training program based on 

Borba's theory of moral intelligence on reducing bulling 

behavior for kindergartens 

 The paper suggests some recommendations for teachers 

and parents over bullying children 

Key words: moral intelligence – Borba theory – bullying 

behavior 
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 مقدمة:
طمع رياض األطفال برسالة ميمة تنطوي عمي تربية الطفل تربية تستمد تض

وتعتمد عمي أسس ومعايير نمو الطفل من  ،مقوماتيا من الظروف الموضوعية لممجتمع
حيث يمتاز أطفال الروضة بحب االستطبلع والتعمم واالعتماد عمي  ،المراحل األولي لحياتو

(، 36-30، 3002ل ىذه الخصائص )بيادر، لذا ينبغي عمي الكبار مراعاة مث ،النفس
وعميو فإن رعاية الطفل في ىذه المرحمة المبكرة من العمر يجب أن يتم وفق األسس العممية 

فمن الخطورة عدم إعطائيا االىتمام الكافي أو ترك األمر لمعفوية والتمقائية في  ،التربوية
انات الطفل منذ مراحل العمرالمبكرة التعمم، لذلك ييتم المربون بضرورة العمل عمي تنمية إمك

(، حيث يعاني بعض أطفال ىذه المرحمة من مشكبلت نفسية 623 ،3002)مردان، 
وسموكية وتربوية تحتاج إلي سرعة التدخل العبلجي والتربوي واالرشاري لمثل ىذه الفئات من 

يم إلي األطفال من قبل المتخصصين لمواجية ما يعانيو أطفالنا من مشكبلت والوصول ب
 الصحة النفسية والتكيف مع من حوليم داخل األسرة أو الروضة أو خارجيما. 

من المشكبلت الشائعة في وقتنا الحالي، حيث يشير  Bullyingوتعد مشكمة التنمر 
( إلى أن مشكمة التنمر إحدى المشكبلت الخطيرة في حياة الطفل، 24، 3062أبو الديار )

يرًا سمبيًا ويترتب عمى ذلك ضعف الدافعية لبلنجاز، مما يؤثر عمى شخصية الطفل تأث
والرفض االجتماعي وانخفاض تقدير الذات وعدم التكيف وكذلك االكتئاب، ويضيف مغار 

( أن التنمر يرجع إلى المشكبلت االنفعالية والصراعات الداخمية التي تحدث 263، 3062)
قدان الطفل لمشاعر الحب والحنان لمطفل في السنوات األولى من عمره، والتي تأتي نتيجة ف

والعطف، فاألطفال الذين ال يشعرون بيذه العواطف في السنوات األولى من العمر يميمون 
إلي الشعور بالعنف والكراىية نحو والدييم واآلخرين. و تظير نتائج بعض الدراسات رجوع 

رمان العاطفي وذلك ىذه المشكمة إلي عوامل أسرية كاإلىمال و السموك األبوي السمبي والح
 Smith(، سميث3002)  Connely & O`Mooreكما في دراسة كبًل من ك كونمي ومور 

(، ويرجع 3062) Suzet et al(، سوزيت و آخرون 3063) Eric(، إيريك 3066) 
البعض اآلخر أسباب المشكمة لعوامل بيئية واجتماعية  وكذلك عوامل مدرسية كما في دراسة 

 (. ومن ثم فان مشكمة التنمر مشكمة متعددة األبعاد 3004) Bowes & et alبوز وآخرون 
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لطفل المتنمر والضحية واألقران والمعممين عمي احيث تترك العديد من اآلثار السمبية 
واآلباء، فضبًل عن كونيا مشكمة تعوق التوافق النفسي والتوافق الدراسي حتي أن أكثر من 

(، لذلك اىتم الباحثون في 3062سموك التنمر)أبوزيد، دولة قد سنت قوانينًا لمحد من  20
مختمف المجاالت بدراسة سموك التنمر والعمل عمى خفضو من خبلل تصميم البرامج 

 اإلرشادية والعبلجية. 
ويعد الذكاء األخبلقي أحد المداخل االيجابية الحديثة لخفض السموكيات السمبية من 

اسات ارتباط الذكاء األخبلقي بالسموك التنمرى خبلل الفضائل السبع حيث أكدت بعض الدر 
 Zelidman(، زيمدمان 3062(، بنيان )3066) Brown كما في دراسة كبًل من براون

(،  فضبًل عن ذلك تناولت 3062(، أحمد و عبده )3062)  Peplak(، بيببلك 3062)
اإليجابي  بعض الدراسات الذكاء األخبلقي بوصفة أحد المتغيرات الميمة في عمم النفس

وذلك لما لو من أثر إيجابي في الوقاية من االضطرابات النفسية والمشكبلت السموكية لمطفل 
 .(8101) وقاسم (3062( وبشارة )3004كما في دراسة كبًل من الناصر )
( أكثر من تحدث عن نظرية الذكاء األخبلقي 32، 3002وتعتبر ميشيل بوربا )

طبلق األلفاظ البذيئة والذي حددتو في معنى حينما الحظت التدنى الواضح في ال تعامل وا 
"التآكل الخمقي" من انتشار لمفساد في الشوارع والمؤسسات والتميفزيون، ولذا نادت بضرورة 
الرجوع إلى األخبلق الفاضمة من خبلل نظريتيا التي تناولت فييا سبع قدرات أو فضائل 

طف والعدالة وضبط النفس أو الرقابة وىي: التعاطف والضمير واالحترام والتسامح والم
وقد حددت بوربا أسباب التآكل الخمقي في التفكك االجتماعي وتأثير الفضائيات. كما  ،الذاتية

في زيادة عدد مجرمي أمريكا من صغار   Borba( ما قالتو دراسة32، 3060يذكر نوفل )
عات وخاصة في والمتأمل في ىذا األمر يجد مشكمة حقيقية في مختمف المجتم ،السن

 ويمكن أن تصنف ىذه المشكبلت عمى أنيا ذات بعد أخبلقي. ،الواليات المتحدة األمريكية
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فمعرفة مشاعر الغير قدرة إنسانية يمكن رؤيتيا حتى لدي األطفال، فالطفل في 
الثالثة من عمره و الذي يعيش في أسرة محبة لو يسعي لتيدئة غيره من األطفال والتعاطف 

في حين يسعي األطفال الذين يسئ آباؤىم معاممتيم إلي االنتقام والعدوان  ،كوامعيم إذا ب
كما أن التعاطف يكبح قسوة اإلنسان ويحافظ عمي تحضره  ،(22، 3002)خوالدة، 
 (. 11، 3004)الخفاف، 

لذا فإن االىتمام بأطفال اليوم ىو اىتمام بحاضر العبلقات االجتماعية التي ينعكس 
حيث تنبع أىمية البحث الحالي من مدي أىمية  ،اقع المستقبمي ليم كأفرادتأثيرىا عمي الو 

الذكاء األخبلقي في حياة الطفل وتأثيره عمي النمو االجتماعي وبناء الشخصية في حياتو 
المستقبمية، ألن طفل اليوم ىو رجل الغد، وعميو يتوقف نيوض األمة أو تأخرىا، ومن ثم 

يدىم بالمعمومات عن السموكيات اإليجابية والقيم السميمة التي ينبغي االىتمام بأطفالنا بتزو 
تخمصيم من مشكبلتيم النفسية والسموكية، ومن ىنا فقد اىتم البحث الحالي باالستناد إلي 
نظرية "بوربا" لمذكاء األخبلقي لخفض حدة السموك التنمري لدي طفل الروضة باعتبار ىذه 

 تي تبني عمييا باقي المراحل العمرية.المرحمة األساس في بناء الشخصية وال
 مشكمة البحث:

نبع إحساس الباحثتين بالمشكمة من مبلحظتيما لشيوع مشكمة التنمر عبر حديث 
معممات الروضة الممتحقين بالدبموم الخاصة بكمية رياض األطفال عن أطفاليم في الروضات 

وخاصة في ىذه المرحمة والتي  المختمفة، مما دعا الحاجة إلى توجيو االىتمام ليذه المشكمة
تعد مرحمة بناء شخصية الفرد، حيث تمثل سمسمة نمو وتطور لمثل ىذه السموكيات عبر 

و بناًء عميو قامت الباحثتان بإجراء استطبلع رأي لممعممات  ،مراحل النمو البلحقة لدي الفرد
ئج ان نسبة لمتعرف عمي مدي شيوع ىذه المشكمة في عدد من الروضات حيث أشارت النتا

5 من المعممات أقرت بوجود ىذه الظاىرة بين أطفال الروضة. وفي ضوء ذلك تشير 42
بعض الدراسات إلي ارتفاع نسب انتشار العنف في المجتمعات كما في دراسة كبًل من جابر 

 (.3062( و الحميد )3062)
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التنمر تعد مشكمة التنمر أحد تحديات المنظومة التعميمية، حيث أن من يقوم بو
وغالبًا ما  ،( كبلىما يعنى مشكمة نفسية واجتماعيةالضحية( ومن يقع عميو الفعل )المتنمر)

وىذا نتيجة قصور  ،نجد أىل ضحايا التنمر ال يعممون شيئًا عما يمحق بأبنائيم في المدرسة
التواصل والتفاعل والحوار بين الطفل ووالديو نتيجة لمتغيرات التي لحقت بيذا العصر 

(. فنتيجة تعرض الطفل ليذه المشكمة تترك العديد من 243 –246، 3060،ماعيل)إس
اآلثار السمبية التي تبقى في ذاكرتو وتؤثر بذلك عمى صحتو النفسية عمى المدى البعيد، 

فيم  ،وغالبًا ما يخفي األطفال عن األىل معاناتيم من التنمر عمييم بسبب شعورىم بالخجل
ولذلك ينبغي عمى األىل أن يدركوا طبيعة ىذه المشكمة  ،عفال يريدون أن يوصفوا بالض

 (. 66، 3066لينجحوا في مواجيتيا وحميا وتقديم المساعدة المناسبة لمطفل )أبو الديار، 
ومن ثم فان مشكمة التنمر مشكمة متعددة األبعاد، فيي تمثل مشكمة لمطفل المتنمر 

كمة تعوق التوافق النفسي والدراسي، مما دعا واألقران والمعممين واآلباء، فضبًل عن كونيا مش
الحاجة إلى المزيد من اىتمام الباحثين في مختمف المجاالت بدراسة السموك التنمري وخاصة 

حيث أن ىذه المرحمة أساسية في تشكيل شخصية الطفل وكونيا سوية أو ال  ،لطفل الروضة
يم البرامج لخفض ىذا السموك سوية مدى الحياة، فينبغي الحد من ىذه الظاىرة وذلك بتصم

وترى الباحثتان أن ىذه المشكمة تأتي نتيجة لضعف الرقابة األسرية الناتج عن خمل  ،لمطفل
في منظومة القيم والتي من منطمقيا يقمد الطفل النماذج السموكية التي يبلحظيا بشكل 

 مستمر ومتكرر.
وك التنمر لدى ويعد مدخل الذكاء األخبلقي من المداخل المناسبة لخفض سم

حيث توصمت بعض الدراسات إلى  ،األطفال من خبلل نظرية بوربا ذات الفضائل السبعة
وجود عبلقة بين سموك التنمر والقصور في أبعاد الذكاء األخبلقي كما في دراسة كبًل من 

Brown(3066  ،)Zelidman (3062)، Peplak  (3062( أحمد و عبده ،)3062 ،)
طفل عمى تكوين ضمير ذاتي يعمل كضابط داخمي يتحكم في سموكو، لذا ينبغي مساعدة ال

حيث يسمح لو بممارسة سموك إيجابي ما ويمنعو عن ممارسة أي سموك سمبي، ويتكون في 
النياية ضمير الفرد الذي ىو الرقيب األساسي عمى عممو وتصرفاتو )العتوم وآخرون، 

دراسات العربية واألجنبية التي (، وتنبع أىمية البحث الحالي من ندرة ال343، 3002
 استخدمت نظرية بوربا لمذكاء األخبلقي كمدخل لتدريب وعبلج السموك التنمري لدى أطفال
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الروضة، حيث ضعفت لدي األفراد مظاىر االلتزام األخبلقي مع ضعف الميل لبلحترام 
طرق والتسامح والعدل بشكل ممفت لمنظر، لذا فإن الذكاء األخبلقي يعد من أفضل ال

واالستراتيجيات التي يمكن االستناد إلييا إلنقاذ أبنائنا وتطوير إحساسيم الداخمي بالخطأ 
والصواب وصحوة الضمير، فالذكاء األخبلقي بمثابة الرادع الذي يحتاج إليو أطفالنا لمواجية 

 تمك الضغوط السمبية والتي تعطيو القوة لعمل الصواب.      
ىمية التدخل السيكولوجي متمثبًل في تقديم برنامج ومما سبق تظير الحاجة إلي أ

تدريبي ألطفال الروضة لخفض حدة السموك التنمري لدييم والذي يسيم بدوره في تنمية 
ذكاءىم األخبلقي، ومن خبلل ما سبق يمكن تحديد مشكمة البحث الحالي في: ما فاعمية 

حدة السموك التنمري لدي طفل  برنامج تدريبي قائم عمي نظرية بوربا لمذكاء األخبلقي لخفض
 الروضة ؟ ويتفرع منو التساؤالت التالية:

المجموعة  أطفالتوجد فروق دالة احصائيًا بين متوسطي رتب درجات  ىل .0
 -التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي الستبانة السموك التنمري لطفل الروضة 

 من وجية نظر معممييم لصالح التطبيق البعدي؟
المجموعة  أطفالفروق دالة احصائيًا بين متوسطي رتب درجات ىل توجد  .8

التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس الذكاء األخبلقي لطفل الروضة 
 لصالح التطبيق البعدي؟

ىل توجد فروق دالة احصائيًا بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعتين  .3
بانة السموك التنمري لطفل الروضة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الست

 لصالح المجموعة التجريبية؟
ىل توجد فروق دالة احصائيًا بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعتين  .4

التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الذكاء األخبلقي لطفل الروضة 
 لصالح المجموعة التجريبية؟

طي رتب درجات أطفال المجموعة ىل توجد فروق دالة احصائيًا بين متوس .5
التجريبية في التطبيقين البعدي والتتبعي الستبانة السموك التنمري ومقياس الذكاء 

 ؟األخبلقي لطفل الروضة
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 ىدف البحث:
 ييدف البحث الحالي: 

الكشف عن فاعمية برنامج تدريبي قائم عمي نظرية بوربا لمذكاء األخبلقي في خفض  .0
 الروضة.السموك التنمري لدى طفل 

معرفة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في أبعاد السموك التنمري  .8
)المفظي، الجسدي، اإلجتماعي، النفسي والجنسي( والدرجة الكمية لئلستبانة قبل 

 وبعد تطبيق البرنامج.
معرفة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في أبعاد الذكاء المفظي  .3

مير، ضبط النفس، االحترام، المطفل، التسامح والعدل( والدرجة )التعاطف، الض
 الكمية لممقياس قبل وبعد تطبيق البرنامج.

 معرفة الفروق بين التطبيقين البعدي والتتبعي لمبرنامج عمي المجموعة التجريبية.  .4
 أىمية البحث: 

 تنبع أىمية الدراسة من األىميتين النظرية والتطبيقية كما يمي :
 ة النظرية:األىمي
من خبلل برنامج تدريبي قائم عمي نظرية  األنشطة مجموعة من ىذه الدراسة قدمت -

 ."بوربا" لمذكاء األخبلقي لخفض السموك التنمري لدي طفل الروضة
 من المتوقع أن يثري البحث الحالي المكتبة السيكولوجية في ىذا المجال. -
 طفال الذين لدييم سموك التنمر.يوفر البحث بعضًا من البيانات والمعمومات عن األ -
قد تفتح الدراسة المجال لمزيد من الدراسات التي تتناول السموك التنمري مع فئات  -

أخري بخبلف عينة البحث الحالي، أو من خبلل تناول متغيرات نفسية قد تسيم في 
 الحد من السموك التنمري.

رحمة الطفولة المبكرة التي أىمية المرحمة العمرية التي يتناوليا البحث الحالي وىي م -
تعتبر بناء ألجيال المستقبل، والتي تحتاج لذكاء أخبلقي ينمي ضمير الطفل ويقوي 

 مبادئو اإليجابية.
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 األىمية التطبيقية:
إعداد برنامج تدريبي لفئة األطفال متنمري السموك يستند إلي نظرية "بوربا" لمذكاء  -

في برامج تعديل سموك األطفال في األخبلقي، حيث يعد البرنامج الحالي إضافة 
 مرحمة الروضة.

يمكن لآلباء و المعممين و األخصائيين النفسيين االستفادة منو في خفض سموك  -
 التنمر لدي أطفال الروضة.

نشطة التي تعمل عمي تنمية يمكن لواضعي المناىج التركيز عمي بعض األ -
 وتأصيل فضائل الذكاء األخبلقي لدى أطفال ىذه المرحمة.

 حدود البحث:
اقتصر البحث عمي الكشف عن فاعمية برنامج تدريبي قائم  الحدود الموضوعية : .0

 .عمي نظرية بوربا في خفض السموك التنمري لدي طفل الروضة
( 620تم تطبيق أدوات البحث الحالي عمي عينة قواميا ) المحددات البشرية : .8

 .طفبًل وطفمة في المستوي الثاني لمروضة
 .تم تطبيق أدوات البحث بروضة الجامعة المشتركةكانية : المحددات الم .3
تم تطبيق أدوات البحث في شير أكتوبر، الفصل الدراسي  المحددات الزمنية : .4

 م. 3062/3063األول من العام الدراسي 
 تم إعداد أدوات البحث التالية: :أدوات البحث

) إعداد/ .ممن وجية نظر معمميي –إستبانو السموك التنمري لطفل الروضة  .0
 الباحثتين (

 ) إعداد/ الباحثتين (.مقياس الذكاء األخبلقي لطفل الروضة .8
برنامج تدريبي قائم عمي نظرية بوربا في الذكاء األخبلقي لخفض السموك التنمري.)  .3

 إعداد/ الباحثتين (
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 منيج البحث: 
ين لمعالجة فروض الدراسة تم استخدام المنيج شبو التجريبي القائم عمي مجموعت
 .التجريبية والضابطة والذي يعتمد عمي القياسين القبمي والبعدي والتتبعي ألطفال البحث

 مصطمحات البحث:
 :Training Program البرنامج التدريبي  -0

ىو نظام متكامل من المواقف والمثيرات والميام واألنشطة والخبرات التدريبية 
داث تغيير في سموك التبلميذ لتحقيق المتنوعة المنظمة والمعدة في ضوء أىداف محددة إلح

( بأنو منظومة 36، 3001(، كما تعرفو رجاء )3003،23األىداف المرجوة )الميندي، 
ميارات نفسية معرفية سموكية واجتماعية متكاممة جري تطبيقيا عمي عينة البحث، وتتضمن 

رنامج التدريبي ىذه الميارات الحوار والتعبير عن المشاعر وحل المشكبلت، أما فاعمية الب
( عند حساب الفروق بين درجات المجموعة بعد تطبيق البرنامجبأنو التغيرات الناجمة )

التجريبية قبل تطبيق البرنامج وبعده، ودرجات المجموعة التجريبية والضابطة عمي المقاييس 
 المستخدمة في البحث لصالح البرنامج.

د من الجمسات التدريبية والتي ويعرف إجرائيًا عمي أنو خطة منظمة تتضمن العدي
تشتمل عمي مجموعة من األنشطة  القائمة عمي مكونات الذكاء األخبلقي والمتمثمة في 
التعاطف، الضمير، ضبط الذات، االحترام، العدالة، المطف والتسامح من أجل خفض حدة 

لكل  ( جمسة تدريبية وكان الزمن المخصص30السموك التنمري بأبعاده المختمفة بواقع )
 والتي تسعي لتحقيق أىداف البحث. ،( دقيقة10-20جمسة )

  Bullying Behavior :السموك التنمري -8
( بأنو شكل من أشكال العدوان يحدث بصورة مباشرة أو 3061عرفو الدسوقي )

غير مباشرة حيث يمحق فيو المتنمر أذى مقصود ومتكرر باآلخرين في إطار عبلقة غير 
 : لفظي، جسدي، انفعالي، اجتماعي وجنسي.متكافئة، ولو عدة أبعاد
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ويعرف السموك التنمري إجرائيًا في ىذا البحث عمي أنو الدرجة التي يحصل عمييا 
و الذي يتضمن  ،من وجية نظر معممييم المستخدم –الطفل عمي أستبانة السموك التنمري

 األبعاد اآلتية :
 Physical Bullying:  لتنمر الجسميا -0

عمي إيذاء اآلخرين جسديًا بالضرب والدفع والمطم والركل والبصق ىي قدرة الطفل 
تبلف كتبيم وأدواتيم  واليجوم وكذلك تحطيم الممتمكات الخاصة كإتبلف لمبلبس أقرانو وا 

وذلك كما تقيسو االستبانة المعدة لذلك من قبل  ،المدرسية أو سرقة مقتنياتيم الخاصة
 الباحثتين.

 Verbal Bullying:  التنمر المفظي -8
استطاعة الطفل إيذاء اآلخرين لفظيًا باستخدام الكممات الجارحة واأللفاظ النابية من 

وكذلك النقد القاسي والتشيير بأقرانو و معايرتيم إليقاع األذى بيم، وذلك كما  ،سب وشتم
  ين.تقيسو االستبانو المعدة لذلك من قبل الباحثت

 Social Bullying:  التنمر االجتماعي -3
ية الطفل إلحاق األذى باآلخرين من حولو سواء كانوا أقرانو في الروضة أو إمكان

إخوتو أو زمبلئو اجتماعيًا برفض صداقة أحدىم وعزل آخر عن المجموعة ورفضو من 
وكذلك التجاىل المتعمد ألحد  ،المشاركة في ممارسة األنشطة المختمفة واأللعاب الجماعية

 . تينالمعدة لذلك من قبل الباحث وذلك كما تقيسو االستبانة ،أقرانو
   Emotional Bullying:  التنمر النفسي -4

يطمق عميو التنمر االنفعالي ويسعي فيو الطفل المتنمر إلي التقميل من شأن 
أو التحديق في وجو الشخص المتعمد  ،اآلخرين من أقرانو من خبلل التجاىل والسخرية منو

أو الضحك بصوت منخفض عمي  ،التيديد والوعيد واستخدام إشارات ،إيذائو بعدوانية وعنف
ويعد ىذا النوع من أكثر أنواع التنمر تأثيرًا كما  ،ومحاولة اإلبعاد عن األقران ،الضحية

وذلك كما تقيسو االستبانة المعدة لذلك  ،يحدث آثار نفسية خطيرة عمي صحة الطفل النفسية
 من قبل الباحثتين. 
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  Sexual Bullying:  التنمر الجنسي -5
ىي قدرة الطفل عمي إلحاق األذى باآلخرين جنسيًا و ذلك بالممس المتعمد ألعضاء 

 ،مع محاولتو التحدث بألفاظ خارجة عن األدب والحياء ،الجسد بشكل غير مستحب وبعنف
ورغبتو في لقص الحكايات والنكات والتعميقات الخارجة عن الحياء واألدب، وذلك كما تقيسو 

 ذلك من قبل الباحثتين.اإلستبانة المعدة ل
   :Moral Intelligence الذكاء األخالقي  -3

( لمذكاء األخبلقي والذي يعرف بأنو 3002)Borba تتبني الباحثتان تعريف بوربا" 
وتحقيق  ،القدرة عمي فيم الصواب والخطأ، والتصرف في المواقف المختمفة وحل المشكبلت

بلقيات المجتمع وكذلك حدوده وثقافتو، الرغبات بشكل يتوافق مع معايير ومعتقدات وأخ
ويتكون من سبعة فضائل ىي: التعاطف، الضمير، ضبط النفس، االحترام، المطف، التسامح 

ويعرف الذكاء األخبلقي إجرائيًا في ىذا البحث عمي أنو الدرجة التي يحصل عمييا  والعدل.
 الطفل عمي مقياس أبعاد الذكاء األخبلقي المستخدم.

 د الذكاء األخالقي إجرائيًا فيما يمي :و تعرف أبعا
 Empathy:  لتعاطفا -0

ىي قدرة الطفل عمي فيم اىتمامات اآلخرين والشعور بيم والمشاركة 
كما يدرك الطفل أثر األلم النفسي عمي اآلخرين ويحاول  ،الوجدانية الفعالة معيم

يسو المقياس وذلك كما يق ،بذلك االبتعاد عن التصرفات السيئة والسموكيات الخاطئة
  المعد لذلك من قبل الباحثتين.

 Conscience  :الضمير -8
والتمسك بالمسمك األخبلقي  ،ىو استطاعة الطفل تحديد الصواب من الخطأ

وتحصين النفس ضد  ،مع شعوره بالذنب والندم كمما انحرف عن المسار الصحيح
 ،المغرياتقوي الشر وتمكين النفس من التصرف بالصورة الصحيحة حتى في وجود 

 وذلك كما يقيسو المقياس المعد لذلك من قبل الباحثتين.
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  Self- Control:  ضبط النفس  -3
ىي قدرة الطفل عمي التحكم في أفعالو والسيطرة عمييا، وكبح جماح االندفاع 

وبالتالي يزيد من قدرتو  ،لديو والتفكير في األمور قبل فعميا بما يعدل من دوافع سموكو
 وذلك كما يقيسو المقياس المعد لذلك من قبل الباحثتين. ،عمي ذاتوعمي االعتماد 

    Respect:  االحترام -4
وقدرتو عمي تقييم نفسو بشكل  ،ىي استطاعة الطفل إعطاء قيمة لآلخرين

حساسو بقيمة نفسو والثقة بنفسو وتقديرىا جيداً  ،إيجابي وقدرتو أيضًا عمي االىتمام  ،وا 
كما يستطيع منع نفسو من الرد عمي إساءة  ،االحترامويفيم معني  ،بحقوق اآلخرين

 وذلك كما يقيسو المقياس المعد لذلك من قبل الباحثتين. ،اآلخرين لو
 Kindness:  المطف -5

ظيار  ،ىي قدرة الطفل عمي االىتمام براحة اآلخرين واإلحساس بمشاعرىم وا 
كما يشعر  ،وبذلك يصبح الطفل أقل أنانية وأكثر وداً  ،القمق تجاه مشكل الغير

بحاجات اآلخرين وتقديم المساعدة ليم عند االحتياج إلييا و كذلك يدافع عن 
 وذلك كما يقيسو المقياس المعد لذلك من قبل الباحثتين. ،المتضررين ويقف بجانبيم

 Tolerance: التسامح  -6
إمكانية الطفل أن يحترم اآلخرين ميما كان المظير أو الدين أو الجنس أو 

مع مقامة الكراىية والتعصب  ،أو المستوي االجتماعي واالقتصادي والثقافيالمعتقدات 
دراكو أن كل الناس متساوون عند اهلل ،والعنف والبعد عن محاولة فرض آرائنا عمي  ،وا 

مع قدرتو عمي المحافظة عمي االحترام و معارضة  ،اآلخرين أو تحديد حرياتيم
ا يقيسو المقياس المعد لذلك من قبل وذلك كم ،النماذج الظالمة وغير المتسامحة 

 الباحثتين.
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 Fairness: العدل  -7
واإلصغاء لجميع  ،ىي قدرة الطفل عمي االلتزام بالقواعد ومبادلة األدوار

ومعرفة بقواعد المنافسة الشريفة مع أخذ كل ذي  ،أطراف الحوار قبل إصدار الحكم
وكذلك القدرة عمي  ،عفاءوقدرتو أيضًا عمي الدفاع عن المظمومين الض ،حٍق حقو

وذلك كما يقيسو المقياس المعد لذلك من قبل  ،اتخاذ القرار السميم وحل المشكبلت
 الباحثتين.

 اإلطار النظري ودراسات سابقة:
 يتضمن اإلطار النظري محوين رئيسيين ىما السموك التنمري و الذكاء األخبلقي :

 أواًل: السموك التنمري:
لتنمر موجود في جميع المجتمعات منذ القدم، كما أنو عمي الرغم من أن سموك ا

ارتبط كمفيوم بالبيئة المدرسية عمي إعتبار أنيا البيئة األكثر صبلحية لظيوره، إال أن 
الباحثين لم ييتموا بو ويتخذونو بمحمل الجد عمي إعتبار أن ما يحدث في المدرسة بين 

دى حدود المزاح بينيم إلي أن جاء اولويس التبلميذ ىو نوع من الدعابة البسيطة التي ال تتع
Olweus (6446 ليمفت االنتباه إلي ىذه الظاىرة ومن ثم بدء المصطمح الجديد في )

 .الظيور والدراسة بغية فيم أبعاده ووضع أساس تنظيري لو
كواروز (وقد تعددت تعريفات التنمر نظرًا لتعدد معانيو وثراء محتواه، فقد عرفو 

عمي أنو شكل من أشكال العنف يمحق الضرر  Quiroz et al., 2006, 67)وآخرون 
باآلخرين ويحدث أثناء ممارسة الطفل لؤلنشطة المختمفة، أو عندما يستخدم طفل أو مجموعة 

عمي أنو  (Adams, 2006, 11من األطفال قوتيم في إيذاء اآلخرين، ويعرفو ادمز )
االجتماعية من أجل إزالل طفل آخر استغبلل بعض األطفال لقوتيم الجسدية أو شعبيتيم 
خضاعو والحصول عمي ما يريده منو، وأشار أبو ( إلي أن 34, 3062الفضل وحفني ) وا 

لكترونية، أما باترون )  ,Batron, 2006لمتنمر صور عديدة: جسدية، لفظية، اجتماعية وا 
مد )وقد فقد أشار إلي أن لمتنمر ثبلثة معايير يظير من خبلليا: أوليم عام ومعت (252

يكون ذلك مادي أو لفظي أو جسدي أو الكتروني( وثانييم : أن التنمر يكشف عن ضحايا 
لمعدوان المتكرر عبر فترة ممتدة من الزمن، وثالثيم: أن التنمر يحدث اختبلاًل واضحًا في 

 .العبلقة الشخصية
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  التنمر والعدوان:
وان في ثبلث خصال ( إلي تمايز التنمر عن العدGordill, 2011توصل جورديل )

ىي: اختبلف ميزان القوي بين المتنمر والضحية، وتوافر نية إلحاق األذى بالضحية، والميل 
إلضفاء الشرعية عمي وسائل التسمط كشكل من أشكال التفاعل مع اآلخرين. ويتفق  أبو 

( في أن التنمر سموك غير سوي متعمد ومكرر 3066( مع عبدالحميد )20, 3063الديار )
درجة ىينة من العدوان فالعدوان سموك يصدر من شخص تجاه شخص آخر أو نحو  وىو

الذات لفظيًا أو جسديًا، وقد يكون ىذا العدوان مباشر أو غير مباشر، ويؤدي إلى إلحاق 
األذى الجسمي والنفسي إلحاقًا متعمدًا بالشخص اآلخر، وبيذا يكون العدوان أكثر عمومية 

تكرر ويحدث بانتظام ولفترة من الوقت، وعادة ما يتضمن عدم من التنمر، فالتنمر سموك م
فيناك خط رفيع بين التنمر والعدوان فيو شكل من أشكالو ولكن ال  ،التوازن في القوى

 (. Farrington& Ttofi (2010يتساوي معو و ذلك كما أثبتت دراسة
عدوان ( أن التنمر درجة أقل في الشدة من ال2، 3062ويرى عبدالجواد وحسين )

ألنو في األصل شكل من أشكالو، إال أنو أقل في الشدة من العدوان بالرغم من كثرة حدوثو، 
فموقف واحد من السموك العدواني قد يؤدي إلي جريمة، وىذا ال يحدث في التنمر، فالسموك 
نما الخطورة في التكرار والتعمد، لذا يختمف  التنمري الواحد بشكل منفرد ال يشكل خطورة، وا 

( أن التنمر يعد مؤشرًا  Farrington& Ttofi (2012بلج كبل منيما، كما تشير دراسةع
 .( دراسة في جميع أنحاء العالم63لمعنف في المستقبل طبقًا لمدراسات التي أجريت في )

من ذلك يتضح أن التنمر ىو شكل من أشكال العدوان و يكون بصورة مباشرة أو 
وذ والسيطرة ويتم بصورة متكررة ومقصودة، كما يصدر غير مباشرة بيدف الحصول عمي النف

من شخص ما يعرف بالمتنمر تجاه شخص آخر ضحية يقع عميو فعل العداء إليقاع األذى 
 .بو في إطار عبلقة غير متكافئة
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 أشكال التنمر:
 ىناك أشكال عديدة لمتنمر يمكن عرضيا كما يمي :

الصفع أو القرص أو الرفس  : كالضرب أو Physical Bullyingالتنمر الجسمي  .0
 .أو اإليقاع أرضًا أو السحب

: كالسب والشتم والمعن أو التيديد أو اإلشاعات Verbal Bullying التنمر المفظي  .8
 .الكاذبة، أو إعطاء مسميات لمفرد أو إعطاء تسمية عرقية

: كالمضايقة او التيديد  Psychologycal  Bullying التنمر النفسي أو العاطفي  .3
 .تخويف واإلذالل والرفض من الجماعةوال

: كمنع بعض األفراد من ممارسة  Relational Bullying  التنمر االجتماعي .4
 .بعض األنشطة بإقصائيم أو رفض صداقتيم أو نشر شائعات عن آخرين

التنمر عمي الممتمكات : كأخذ أشياء اآلخرين والتصرف فييا أو عدم إرجاعيا أو  .5
 .إتبلفيا

: كاستخدام أسماء جنسية والمناداه بيا، أو   Sexual Bullyingالتنمر الجنسي .6
 .أو لمس أو تيديد بالمبلمسة ،استخدام كممات غير الئقة

حيث يرتبط الشكل المفظي مع الجسدي  ،وغالبا ما تكون ىذه األشكال مرتبطة معاً 
، ؛ ىدية وآخرون3061محمود،  ؛3062أو الجسدي مع االجتماعي أو غيرىم )القحطاني, 

 .(3062؛ أحمد وعبده،  3061
 أسباب التنمر:

أشار العديد من الباحثين إلي أن ىناك أسبابًا عديدة لمتنمر يكمن البعض منيا في 
الجانب األسري أوالجانب المدرسي أو الجانب البيئي، فبالنسبة لمجانب األسري تكون نشأه 

ل الوالدين كأسموب الطفل في جو نفسي غير مستقر من حيث ممارسة العنف معو من قب
لمتربية أو من قبل إخوتو أو المقربين منو بشكل عام، كما أن عدم إشباع حاجات الطفل 
النفسية كالحب والحنان واالىتمام أو االفراط في ممارسة العقاب مع الطفل، باإلضافة الي 

اعو قد أسموب التعامل غير البلئق بين الوالدين مثل ممارسة العنف بين الزوجين بجميع أنو 
  .يؤدي بالطفل إلي ممارسة التنمر أو وقوعو فريسة سيمة لممتنمرين اآلخرين
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( عمي األسباب األسرية والمدرسية وأضاف أسبابًا 262، 3062حيث أكد مغار)
حيث أن األطفال المدمنين عمي ىذا النوع من األلعاب يعتبرون الحياة  ،إعبلمية وتكنولوجية

مدرسية امتدادًا ليذه األلعاب فيي تنمي عندىم الميل لمعنف والتنمر اليومية بما فييا الحياة ال
 Ericكما تظير  دراسة .كون أن النجاح في ىذه األلعاب يعتمد عمي سحق الخصم وتحطيمو

( أن من أسباب حدوث سموك التنمر إفتقاد الطفل لمقدوة الحسنة فى المنزل وشعوره 3063) 
ا السموك كوسيمة لكسب االىتمام، وتؤكد ذلك أيضًا فيظير ىذ ،باإلىمال من جانب األسرة

( حيث أن السموك األبوي السمبي يرتبط بحدوث 3062) ,.Suzet et alنتائج دراسة  
ىمال وسوء معاممة الوالدين، وفي نفس اإلطار أشار كونمي  التنمر المدرسي من إيذاء وا 

نون من حرمان ألطفال المتنمرين يعااأن   Moore,2003 ’(Connely & Oومور )
عاطفي وعبلقة متناقضة مع أشقائيم وآبائيم وأمياتيم، فى حين أظير األطفال غير 
المتنمرين عبلقات أسرية إيجابية مع أفراد أسرىم، كما أشاروا أيضًا إلي مدى أىمية مشاركة 
األسرة وتدخميا بشكل أكبر فى حياة أبنائيا المتنمرين، والتعرف عمى حاجاتيم والعمل عمى 

  .شباعياا
أن العوامل  (Bowes et al., 2009) في حين ركزت دراسة بوز وزمبلئو

االجتماعية والبيئية ومشكبلت سموك األطفال وحجم المدرسة تزيد من خطرأن يصبح الطفل 
ضحية لمتنمر، وأن المشكبلت مع الجيرة قد تبلزمت مع زيادة خطر أن يصبح الطفل متنمر 

واالجتماعية ترتبط بارتفاع مستوى التنمر عند األطفال، أو ضحية، فالعوامل البيئية 
ويوصيان بأىمية االىتمام بوضع برامج لخفض التنمر في األسرة والمدرسة، وفى ىذا الصدد 

أن المتنمرين وضحاياىم تميزت أسرىم  (Smith, 2011)توضح نتائج دراسة سميث 
النتائج  أيضًا إلي وجود ارتباط كما أشارت  ،باالنفصال أو الطبلق أو التفكك أو الفوضوية

موجب ودال بين الحرمان العاطفي والتنمر وكذلك وجود ارتباط موجب ودال بين العنف 
 .األسري والتنمر لدى الطفل، فالعبلقات السمبية وغير المرغوبة ىي السائدة بين كبل الوالدين

ون أسرية و يتضح مما سبق عرضو أن التنمر يرجع إلي عدة عوامل متداخمة قد تك
أو بيئية أو اجتماعية مما يؤثر عمي شخصية الطفل وتحويميا إلي شخصية إما متنمرة أو 
ضحية لمتنمر، من ىنا ينبغي التركيز عمي مثل ىذه العوامل لمتدخل بشكل منظم لمعبلج 

 .لدي األطفال والتخمص من مشكمة التنمر
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  سمات المتنمرين وضحايا التنمر:
ظيار عدم يتصف المتنمرون بالغرو  ر والشعور بالقوة والسيطرة عمي اآلخرين وا 

وغالبًا ما يدافعون عن تصرفاتيم مبررين بأن الضحايا يقومون  ،التعاطف مع ضحاياىم
باستفزازىم بطريقة أو بأخرى, كما أن المنتمرون ال ييابون الكبار، وال يطيعون القوانين 

أما الضحايا فيميمون إلي الخجل  المدرسية، باإلضافة إلي اعتبارىم مضادين لممجتمع،
وضعف الثقة بالنفس، مع الحذر والعزلة وقمة األصدقاء ونقص ميارات تأكيد الذات وكذلك 

 , Litwiller, 2013, 678 &تقدير الذات المنخفض مع الضعف الجسدي والنفسي )
Brausch، باإلضافة إلي معاناتيم من مشكبلت سموكية  ،) 223، 3062 ،أحمد و عبده

 اجتماعية تتمثل في الفوضوية وسوء التوافق االجتماعي والسموكيات المضادة لممجتمع و 
Wong,2009,92)). 

( إلي أن ىناك خصائص تميز المتنمر 320-324، 3062شير القحطاني )تو 
تتمثل في: القوة وترجع الي العمر )أكبر سنًا( أو الجسم )يفوق في الحجم( او الجنس )غالبا 

د األذى )فالمتنمر يجد لذه في توبيخ الضحية او محاولة السيطرة عمييا، تعم ،من الذكور(
ويتمادى عندما يظير الضحية عدم االرتياح( والفترة والشدة )استمرار التنمر ومعاودتو عمى 
فترات طويمة ودرجة التنمر والتي يحاول من خبلليا التأثير عمى تقدير واحترام الذات 

ا التنمر فغالبا ما يتسمون باالتي: قابمية السقوط )فالضحية لمضحية(، أما بالنسبة لضحاي
سريعة االنخداع، ال تستطيع ان تدافع عن نفسيا، وليا خصائص جسدية ونفسية تجعميا 
عرضة الن تكون ضحية(، غياب الدعم )فالضحية تشعر بالعزلة والضعف( وغالبا ال تشير 

ضدىا لبلنتقام( كما تتصف الضحية  الضحية الي سموك التنمر خوفًا من معاودتو التنمر
بالتقدير المنخفض لمذات، عدد قميل من األصدقاء، السمبية، اإلحساس بالفشل و االفتقار الي 

 األمان والميل لمعزلة.
 

 النظريات المفسرة لمتنمر:
تباينت النظريات المفسرة لمتنمر حسب وجية نظر مؤيدييا، وفيما يمي عرض موجز 

 ت:لبعض من ىذه النظريا
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حيث ترى أن المتنمر يعزز سموكو من قبل المحيطين بو من  :النظرية السموكية . أ
زمبلء وأصدقاء، ويحرز النجومية بينيم مما يجعمو يشعر بأنو مختمف ومتميز، كما 

وىذا ما يدفعو إلي القيام  ،أن حصول المتنمر عمي ما يريد يمثل في حد ذاتو تعزيزاً 
 .(31، 3004ك لديو )قطامي و الصرايرة، بمواقف تنمرية لتعزيز ىذا السمو 

تعتمد عمي تفسيرىا لمتنمر عمي التمف الدماغي الذي يمس  النظرية الفسيولوجية :  . ب
الجياز العصبي، مما يؤدي إلي عدم السيطرة عمي السموك والتحكم فيو بصورة 

لين في إيجابية، كما ترجع ىذه النظرية التنمر إلي زيادة ىرمون التستوسيترون واالدرينا
 .الدم، وىذا ما يساعد عمي زيادة العدوان لدي األفراد المتنمرين

ترى ىذه النظرية أن سموك التنمر ىو صورة عن النماذج  نظرية التعمم االجتماعي:.  ج
التي شاىدىا الفرد في المجتمع )خاصة األسرة( وقمدىا، وعميو فإن السموك اإلجرامي 

خبلل التفاعل االجتماعي، فسموك العنف ىو سموك مكتسب عن طريق التعمم ومن 
يتعممو الفرد أثناء عممية التنشئة اإلجتماعية التي تقوم بيا األسرة والمدسة وجماعة 

 .(26، 3000الرفاق ووسائل اإلعبلم ) سبلم، 
ترجع النظرية أشكال التنمر نتيجة فقدان اإلرتباط  واإلنتماء  د. النظرية الوظيفية:

التي تنظم وتوجو سموكيات األفراد المنتسبين إلييا، أو نتيجة لمجماعات اإلجتماعية 
فقدان المعايير والضبط االجتماعي، حيث أن المتنمر يسمك ىذا السموك نتيجة عدم 

 .(63، 3006معرفتو لسموك آخر لمحياه غيره ) لطفي، 
تقوم عمي مبدأ أن الضغوط الحياتية الخارجية تؤثر في  :نظرية الضغط والمشقة ه.
عمميات النفسية والتي تدفع الفرد لمسموك التنمري، وىناك نوعان من مثيرات المشقة ال

حيث يرتبط األول بأحداث الحياة غير السارة وضغوط العمل واألدوار المختمفة، أما 
الثاني فيرتبط بالضغوط البيئية مثل الضوضاء واإلزدحام والتموث والطقس وكل 

لحيز المكاني الشخصي، كل ىذا يحدث آثارًا نفسية الظروف الفيزيقية واإلعتداء عمي ا
كما يشير الصبحين والقضاة .(636، 3004 ،تدفع الفرد إلي سموك التنمر )العواودة

( إلي أن الغريزة العدوانية إذا وجدت فإنيا تظير في ىيئة العنف تجاه 3، 3062)
نوات األولي من حيث أن الصراعات الداخمية و المشكبلت االنفعالية في الس ،اآلخرين

حياة الفرد ترجع إلي فقدان مشاعر الحب و الحنان و العطف ) جمعة، د.ت و عبد 
 (.33، 3002العظيم، 
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من العرض الذي تطرقنا إليو ومن خبلل التعريفات واألسباب وأشكال التنمر، يتبين 
نولي  وعميو ينبغي مراعاتيا وأن ،أن مثل ىذه األفعال تعاني منيا جميع مؤسسات المجتمع

اىتمامنا تجاىيا، وتوجيو الدراسات الميدانية الكتشاف مدي تفشي ىذه الظاىرة في الواقع، 
قتراح الحمول ليا وتقديم العبلج لكبل من المتنمرين والضحايا   .وا 

 ثانيًا : الذكاء األخالقي :
إن لؤلخبلق والذكاء األخبلقي أىمية كبيرة في المجتمع بصفة عامة والمدرسة 

ة، وعمي الرغم من أن الذكاء األخبلقي أحدث وأقل حظًا في البحث والدراسة بصفة خاص
من أنواع أخرى لمذكاء مثل الذكاء المعرفي، الذكاء الوجداني والذكاء االجتماعي، اإل أن لو 
دورًا كبيرًا وىامًا لتحسين فيمنا وتعاممنا في الحياة العامة والخاصة وأيضًا في عممية التعمم 

 .موكيات المفضمة في المجتمعواكتساب الس
ويقف الذكاء األخبلقي وراء السموك األخبلقي الذي يتطور عند الطفل بناءًا عمي 
الطريقة التي تمت بيا رعاية ىذا الطفل في المنزل، كما يتطور ىذا السموك يومًا بعد يوم 

في  من خبلل تعرض الطفل لمخبرات األخبلقية ومن خبلل األدوار التي يمارسيا الطفل
( عمي 2، 3002(، وقدمو جاردنر )Fengyan, Hong, 2012, 65المنزل والمدرسة )

أنو القدرة عمي توظيف القناعات األخبلقية لمفرد في التمييز بين ما ىو أخبلقي وما ىو 
تباع السموك السميم بدون توجيو ميما كانت الضغوط، وتتمثل ىذه  غير أخبلقي، وا 

فيي مبادئ مثالية  ،مح ومراعاة الضمير واالحترام المتبادلاألخبلقيات في التعاطف والتسا
تحس عمييا األديان وعادات المجتمع وتقاليده، والتي تخفف من الضغوط وتشعر الفرد 
باألمن واالستقرار والثقة بالنفس مما يقمل من العدوان والتنمر، حيث تعكس في تصورات 

 الفرد الذىنية اإليجابية عن ذاتو وتقديره ليا. 
 تعريف الذكاء األخالقي:

، 3062( و عصفور)31، 3060( ونوفل )332، 3004ويعرفو كبًل من قطامي )
( عمي أنو قدرة الفرد عمي معرفة الصواب والخطأ وضبط 222، 3062عبده ) ،( وأحمد31

الذات، وكذلك التعاطف مع مشاعر اآلخرين والعطف عمييم، وامتبلك الضمير الذي يرشده 
  ،معيم والتسامح تجاه من أساء إليو، والعدالة في الحكم عمي اآلخرين والتعاملنحو الصواب، 
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( فقد أشار إلي الذكاء األخبلقي عمى أنو القدرة التي 3062، 62) Schulakaأما شوالكا 
تحدد كيفية تطبيق المبادئ األخبلقية العالمية عمي القيم الخاصة واإلجراءات واألىداف، كما 

( 31، 3061( و عمران )3062 ،2222) Nobahar& Nobaharونوبياريذكر كبًل نوبيار 
إلي أن الذكاء األخبلقي ىو القدرة عمي التصرف بشكل أخبلقي والتمييز بين الصواب والخطأ، 

( أن الذكاء األخبلقي ىو 224، 3062( والميثي وآخرون )3006 ،2)Borbaوتؤكد بوربا 
قناعات أخبلقية لدى الفرد تدفعو إلي التصرف  القابمية لمتمييز بين الصواب والخطأ ووجود

بطريقة صحيحة أخبلقيًا وتضيف مجموعة من الخصائص والسمات التي ترتبط بالذكاء 
األخبلقي منيا إدراك ألم اآلخرين، ضبط النفس، السيطرة عمي الدوافع السمبية، اإلنصاف 

نة القائمة عمي االحترام لآلخرين قبل الحكم عمييم، تحدي الظمم ومحاربتو، المعاممة الحس
( 33، 3061( وعرابي )3002 ،22)Gullickson والتقدير لآلخرين، بينما يراه جاليسكون 

عمي أنو ما يقدمو اآلباء من قدوه متمثمة في السموك الحسن والمقبول لؤلبناء، وما يحدده 
( 21، 3061المجتمع من معايير بيدف تنمية العطف والرحمة واإلحترام، أما ىدية وآخرون )

، al., Christen et (3062وكرستين وآخرون  (622-3062،623وعبد الرحمن والخفاف ) 
( فيعرفونو عمي أنو تمتع الفرد بعدد من السموكيات األخبلقية في التعامل مع اآلخرين 636

مثل التعاطف مع اآلخرين والشعور بآالميم، الضمير فيما يفعل، االحترام المتبادل بين الناس 
واء كانوا كبارًا أو صغارًا، التسامح والعفو عمن يخطئوا في حقنا، وكل ىذه السموكيات تظير س

من خبلل تعامل الطفل مع اآلخرين بشكل جيد. وفي ىذا السياق تضيف دراسة محمد 
( أن الذكاء األخبلقي يسيم في تكوين الشخصية، وىو يرتبط بقيم المجتمع 663، 3063)

مو بالتدريب المبكر ويتأثر بالقدوة، ويحتاجو الفرد في مواجية مواقف وعاداتو وتقاليده، وين
الحياة اليومية لمتفرقة بين الصواب والخطأ والحبلل والحرام بدون الحاجة إلي المتابعة والرقابة 

 الخارجية، مما يبعث لديو الشعور بالرضا والثقة بالنفس. 
ن تعدد تعريفات الذكاء تستخمص الباحثتان من العرض السابق أنو بالرغم م

األخبلقي بين الباحثين اإل أنيم إتفقوا جميعًا عمي أنو قدرة عمي التمييز بين الصواب والخطأ، 
وذلك من خبلل تطبيق لممبادئ والفضائل األخبلقية التي تتمثل في فضائل بوربا، لذا يتبني 

سبعة، وعميو تكون البحث الحالي نظرية بوربا في تفسيرىا لمذكاء األخبلقي وفضائمو ال
النظرية ىي األساس الذي بني عميو برنامج البحث لخفض السموك التنمري عند أطفال 

 الروضة.
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  أىمية الذكاء األخالقي :
ولمذكاء األخبلقي أىمية كبيرة تعود عمي الفرد والمجتمع، حيث يشير األيوب 

ة في صحتو النفسية حيث ( إلي أن تحمي الفرد بالذكاء األخبلقي لو فائدة إيجابي20، 3001)
كما  ،يكسبو الصبر والتسامح والعدل مما يزيد من قدرتو عمي التكيف والتعامل مع اآلخرين

يؤدي بو إلي االىتمام باآلخرين والبعد عن األنانية مما ينشر األمان في المجتمع، كما يساعد 
ابطين متماسكين، الفرد والمجتمع عمي التمييز بين الصواب والخطأ حيث يصبح األفراد متر 

أيضًا يؤدي إلي انتشار المحبة والسبلم والبعد عن العنف والعدوان بما يعطي األطفال حصانة 
، Khademi et al., (3062كما يشير أيضًا كاديمي و آخرون  ،أخبلقية و مناعة ذاتية

ف ويضي ،( إلي أن الذكاء األخبلقي يساعد في تحقيق المرونة النفسية لمفرد والمجتمع236
( أنو يحقق القيادة الفعالة لمفرد فيو يعد مركز لمذكاء لدى 3062 ،234)Maureenموريين 

كل إنسان،  كما أن اكتساب أفراد المجتمع لمذكاء األخبلقي يساعدىم عمي منع العدوان 
ويعمميم أيضًا كيف يفكرون ويتصرفون   (Oconnor, 2000, 34المفظي وغير المفظي )

 Belohlaveوفي ىذا الصدد يوضح بيموىبلف  .(Borba, 2003, 24بطريقة صحيحة )
( أن الذكاء األخبلقي ييدف لخمق تفاعل وظيفي بين الفرد والبيئة، ويرى 62، 3002)

( أنو يساعد عمي إعادة تنظيم رؤية األفراد لمعالم الخارجي من حيث 222، 3003العريني )
 Clarkenيعيشونيا، ويؤكد ذلك كبلركن  نوع وطبيعة ومعايير الحياة الخمقية االجتماعية التي

( في أنو يساعد األفراد عمي تطبيق المبادئ األخبلقية عمي أىدافنا الشخصية 2، 3060)
( أن الذكاء األخبلقي يعود بالفوائد العظيمة 3060 ،61)Norciaوأفعالنا، ويضيف نورسيا 

العبلقات ويعزز السموك عمي الفرد والمجتمع والمنظمات، ويجعميا أكثر إيجابية ويحسن من 
عمى ( مع ما سبق ويؤكد 3060، كما يتفق قاسم )الجيد ويضمن استمرارية الحياة االجتماعية

أىمية الذكاء األخبلقي في أنو ىو األمل في إنقاذ أخبلقيات المجتمع ويؤدي إلى انتشار 
خرين والبعد عن السبلم والمحبة والود والثناء والبعد عن العنف والعدوانية، واالىتمام باأل

األنانية، ويكسب الصبر والتسامح والعدل، األمر الذي يزيد من قدرة الفرد عمى التكيف 
والتعامل مع اآلخرين، أنو يعطي الفرد حصانة أخبلقية ومناعة ذاتية ويجعمو مقاومًا لمممذات 

مر  المحرمة شرعًا، ويعزز السموك الجيد ويمكن الحياة االجتماعية؛لتكون مستدامة عمى
الزمن، وأن تنمية الذكاء األخبلقي خطوة سابقة وضرورية لتحقيق الذكاء االجتماعي، وأن 

 تنمية الذكاء األخبلقي ميم وضابط لمذكاءات األخرى.
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مبادئ التي لمذكاء األخبلقي ( أن  3063، 602)  Sahereh  ويضيف ساىيره
 مفة و من ىذه المبادئ :تساعد الفرد عمي التصرف بطريقة إيجابية حيال المواقف المخت

 .سبلمة االنسجام و التكيف بين ما يعتقده الفرد و الذي يعتقده اآلخرون .0
الذين يتمتعون بدرجة عالية من الذكاء األخبلقي عمييم مسئولية كبيرة فيم مسئولون  .8

 .عن أفعاليم و نتائجيا
 .القدرة عمي مسامحة اآلخرين عمي أخطائيم و العفو عنيم .3

 ألخالقي:مكونات الذكاء ا
( مكونات الذكاء األخبلقي عمي أنيا اإلحساس بألم 32-33، 3061أوضح عرابي )

اآلخرين، ضبط الذات تجاه الفعل السيء، اإلصغاء بانفتاح قبل إصدار الحكم أو الرأي، 
Borba (3006 ،2 )والتفاعل العاطفي والتعامل مع اآلخرين عمي أساس المودة واالحترام، أما 

 سبع مكونات تتداخل معًا لتكون فضائل الذكاء األخبلقي وىي:فقد أشارت إلي 
 .: وىو تعاطف الفرد مع مشاعر ومخاوف اآلخرينEmpathyالتعاطف  .0
: ويعني معرفة طريقة التصرف الصحيحة والبلئقة والعمل Conscienceالضمير .8

 .بيذه الطريقة
جرا Self-Control ضبط الذات .3 ءاتو والتخمص : ويعني قيام الفرد بتنظيم أفكاره وا 

 .من الضغوط الداخمية والخارجية والتصرف وفقًا لما يعتقد أنو الحق
: ويعني االعتراف بقيمة اآلخرين والتعامل معيم بطريقة ميذبة  Respect االحترام .4

 .والئقة
 .: ويعني إظيار القمق إزاء ما يشعر بو اآلخرون Kindness العطف و المطف .5
ن : ويعني احت Tolerance التسامح .6 رام الفرد لحقوق وكرامة اآلخرين حتي وا 

  .اختمفوا معو في اآلراء والمعتقدات
: وتعني التصرف مع اآلخرين بطريقة تتسم بالعدل واإلنصاف  Fairness العدالة .7

 .واالنفتاح عمييم
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 وفيما يمي توضيح لمراحل تطور كل بعد من أبعاد الذكاء :
لطفل إلي مناشدة شخص آخر وتحريك ويعد بمثابة العاطفة التي تنبو ا التعاطف : .0

 ( كما يمي:23- 22، 3001ضميره، ولمتعاطف مراحل تطور أوردىا حسين )
: ويكون قبل السنة األولي حيث ال يمكن المرحمة األولي )التمثل العاطفي العام(

لمطفل أن يميز نفسو وعالمو، لذا فاألمر غير واضح بالنسبة لو، حيث يبكي الطفل 
 .آخر يبكي عند سماعو لطفل

: تبدأ في نياية السنة األولي من العمر، المرحمة الثانية )التمثل العاطفي األناني(
وتبدأ ردود أفعال الطفل إزاء اآلخرين الذين يعانون من المتاعب بالتغير بشكل 

 .بطئ
: ويكون في مرحمة الطفولة المبكرة، حيث المرحمة الثالثة )التمثل العاطفي االنفعالي(

فل بتطوير لعب الدور ومنيا يكتشف مصدر مشاكل اآلخرين ويحاول تقديم يبدأ الط
 .المساعدة ليم

: ويكون في المرحمة االبتدائية حيث المرحمة الرابعة )التمثل العاطفي اإلدراكي(
يمكن لمطفل أن يرى األشياء من منظور شخص آخر، لذا يزيد الطفل من جيوده 

 .تخفيف عنيملمساعدة اآلخرين كما يستخدم المغة لم
 ( إلي أن الضمير يتكون عبر المراحل اآلتية: 22- 20، 3002أشارت بوربا ) الضمير : .8

وىي مرحمة ما قبل المدرسة والتي يفكر فييا الطفل باألخبلق في  المرحمة األولى:
 .إطار الثواب والعقاب بصرف النظر عن النتائج

يتصرف الطفل أخبلقيًا ويمبي وتكون في المرحمة االبتدائية حيث  المرحمة الثانية:
 .حاجات اآلخرين في إطار تبادل المصالح

: تبدأ في المرحمة اإلعدادية حيث يرى الطفل أن السموك الصواب ىو المرحمة الثالثة
 .الذي يجعل اآلخرين سعداء ويوافق عميو الجميع

بداء اال المرحمة الرابعة: حترام وفييا يعتبر السموك الصحيح عند القيام بالواجب وا 
تباع القواعد لمواكبة النظام  .لمسمطة، وا 

 ويكون فييا تحديد األخبلق بشكل كبير احترامًا لحقوق الفرد والغير. المرحمة الخامسة:
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وىو امتبلك القدرة عمي تنظيم السموك بوضع الضوابط الذاتية مما  ضبط الذات:  .3
Borba (3006 ،12 )يعطي الطفل الثقة بالنفس والتعاطف إزاء اآلخرين، وقسمت 

 مراحل تكوين ىذه الفضيمة كما يمي :
 .وفييا يكتشف الطفل بيئتو باستخدام من يقوم عمي رعايتو كقاعدة آمنو المرحمة األولى :
 .يستجيب فييا الطفل لمسيطرة الخارجية لمكبار ويتطابق مع مطالبيم المرحمة الثانية :
 .وعة لو ويستطيع السيطرة عمي سموكويتبع الطفل فييا القواعد الموض المرحمة الثالثة :
وىي الوعي بالدوافع حيث يستخدم فييا الطفل أفكاره الداخمية لتوجيو  المرحمة الرابعة:

دارة دوافعو والقدرة عمي حل مشكبلتو  .سموكو وا 
وىي مرحمة توجيو السيطرة الداخمية حيث يكتسب الطفل ميارات أكثر  المرحمة الخامسة:

 .تتعقيدًا لحل المشكبل
وىو الفضيمة التي تفرض القاعدة الذىبية، فحين نعامل اآلخرين بالطريقة  االحترام: .4

التي نريد أن نعامل بيا، فإن ذلك سيساعد عمي جعل العالم مكانًا أكثر أخبلقية، 
فاألطفال الذين يجعمون االحترام جزءًا من حياتيم اليومية من المحتمل أن يكونوا 

ين مما يجعميم يبتعدون عن التقميل من شأن اآلخرين أكثر اىتمامًا بحقوق اآلخر 
  Lennick & Kiel(، ويذكر كبًل من لينيك وكيل 321، 3060)بيجات، 

( عدة خطوات لتنشئة ىذه الفضيمة الجوىرية لدى األطفال وبناء 62، 3001)
 ذكائيم األخبلقي وىي:

حياة الطبيعية أو نقل معني االحترام عن طريق القدوة سواء في ال الخطوة األولى :
 .باستخدام الوسائط المختمفة

 .تعزيز احترام القواعد والمعايير لدى الطفل الخطوة الثانية :
 .التأكيد عمي األخبلق الحميدة الخطوة الثالثة :

وىو إبداء االىتمام بشأن راحة ومشاعر اآلخرين دون توقع شيئًا بالمقابل  المطف: .5
 األطفال عمي المطف من خبلل اآلتي: أو دون خشية العقاب، ويتم تنشئة

 .مراقبة االختيارات مما يشاىده األطفال وما يتابعو من برامج -
 .تكوين نماذج إيجابية لمطف -
 Lennick& Kiel)  ( 2006,23,.توضيح أشكال المطف المختمفة لمطفل  -
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وىو فضيمة أخبلقية قوية تساعد عمي تبلشي الكراىية والعنف والحقد،  : التسامح .6
الوقت نفسو تساعد عمي معاممة اآلخرين باحترام وعطف وفيم لكرامة الغير وفي 

وحقوقيم بصرف النظر عن جنسيم وألوانيم، والتسامح بذلك لو مظيران ىما احترام 
 ،الكرامة اإلنسانية وحقوق اإلنسان واحترام الفروق اإلنسانية بين األفراد )بيجات

3060 ،322). 
قبل إصدار األحكام ومراقبة القرارات والبعد عن المحاباة وىو التفكير السميم  العدل:  .7

واالنحياز، فاألطفال الذين يتميزون بالعدل يمعبون حسب القواعد ويحترمون الدور 
ويميمون الي المشاركة في المعب، كما يستمعوا بتفتح إلي كل األطراف قبل الحكم، 

اجييم بصورة عادلة. ويبحثون عن حقوق اآلخرين ويحاولون حل المشكبلت التي تو 
 العدالة إلي خمسة مراحل: Tee & Crawford (3000 ،23)وقسم تي وكراوفورد 

يكون فييا الطفل أنانيًا وفيمو لمعدالة يخدم مصمحتو ويركز عمي ما  األولي:
 .يحتاجو
يعتقد الطفل فييا أنو يجب أن يكون عاداًل لكون العدالة مفروضة عميو من  الثانية :

 .السمطة
 يري الطفل العدالة شيء يستحق المردود فيي مقابل شيء قدم لو. لثة :الثا

يستطيع الطفل فييا أن يفكر فيما يحتاجو اآلخرون دون الشعور بأنو  الرابعة :
 .يستحق شيئًا في المقابل

 .يعتقد الطفل فييا أنو ينبغي توسيع العدالة إلي الجميع الخامسة :
 طفال :تنمية الذكاء األخالقي عند األ

( إلي أن الذكاء األخبلقي يعد من النتاجات التعميمية 32، 3061يشير عرابي ) 
التي يراد تحقيقييا لدي األطفال لما ليذا النمط من دور في تحسين األداء النفسي 
االجتماعي لدييم، لذا يجب عمي المؤسسات التربوية والتعميمية تخطيط وتنفيذ البرامج 

تكفل تنمية الذكاء األخبلقي لدي األطفال، كما أكدت دراسة العتوم  التربوية المتنوعة التي
( أن فكرة تنشئة ونمو األفرد أخبلقيًا تنشأ من تنمية ذكائيم األخبلقي والتي 3002وآخرون )

تبدأ في بداية مراحميم العمرية، وذلك من خبلل تعميم الوالدين واألىل أطفاليم بأن يسمكوا 
والتي .لمجتمع المحيط بيم، حيث تتم ىذه العممية بشكل تدريجيبطرق ووسائل مقبولة من ا
( في أخبلقيات 611، 3062( وعبد الرحمن والخفاف )2، 3002تتمثل كما ذكرىا جاردنر )
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التعاطف والتسامح والعدالة  وضبط النفس ومراعاة الضمير واالحترام المتبادل وىي مبادئ 
والتي بدورىا تخفف من الضغوط مما  ،وتقاليدهمثالية تحث عمييا األديان وعادات المجتمع 

  .تقمل من العدوان والتنمر
وتتابع المدرسة ما تقدمو األسرة في مجال تنمية الذكاء األخبلقي لؤلطفال، فتؤكد  

( أن مناقشة المعضبلت األخبلقية المشتقة من المواقف الصفية 22، 3061ىدية وآخرون )
اىو إلي معالجة تمك المعضبلت بطرق ووسائل تنمي تتطمب جيدًا من المعمم، وذلك بانتب

( أن عمي الوالدين العمل عمي تنمية 3004الذكاء األخبلقي لممتعممين، ويضيف مشرف )
الذكاء اآلخبلقي منذ الصغر، كما انو من الخطأ اإلعتقاد ان بداية نمو الذكاء األخبلقي 

ة وعمي الوالدين وضع ذلك في يكون في مرحمة المدرسة، بل ىو يبدأ منذ الطفولة المبكر 
 االعتبار وزرع بذوره في ىذه المرحمة الميمة لما لو من آثار أيجابية سالفة الذكر.

 التنمر والذكاء األخالقي :
أكدت العديد من الدراسات عمى وجود عبلقة بين التنمر والذكاء األخبلقي في 

حيث أشار أحمد  ،لمختمفةمراحل عمرية مختمفة وعمي صعيد العاديين وذوي االحتياجات ا
( في دراستيم إلي وجود عبلقة دالة وسالبة بين التنمر المدرسي والذكاء 3062وعبده )

األخبلقي، حيث أظيرت نتائجيم وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات مرتفعي 
التنمر المدرسي ومنخفضي التنمر المدرسي في الذكاء األخبلقي لصالح منخفضي التنمر 

مدرسي، كما بينت النتائج أيضًا أن أبعاد الذكاء األخبلقي التي تسيم في التنبؤ بالتنمر ال
المدرسي كانت عمي الترتيب: ضبط الذات، العطف، االحترام ثم التسامح. وأكد براون 

Brown(3066 أن أفضل قرار في عبلج التنمر يبدأ من الداخل حيث أن األطفال )
( مدي ارتباط 3062)Peplakمة األخبلقية, وأوضح بيببلك المتنمرين يفتقرون إلي البوص

التعاطف واالحترام األخبلقي بالعدوان لدي األطفال ارتباطًا سالبًا، وال عبلقة ليما بالعدوان 
( إلي دور التعاطف 3062)Zelidmanالقائم عمي رد الفعل، كذلك تشير دراسة زيمدمان 

( فقد 3062نمر لدى المراىقين، أما بنيان )واإللتزام األخبلقي في التخفيف من حدة الت
توصمت دراستيا إلي أنو يمكن خفض سموك التنمر لدي المراىقين عن طريق بعض 

( عمي إمكانية 3062األساليب اإلرشادية القائمة عمي الذكاء األخبلقي، وأخيرًا أكد بشارة )
رنامج تدريبي مستند خفض السموك التنمري لدي أطفال المرحمة االبتدائية وذلك عن طريق ب

( عمي فاعمية برامج Kim, 2016إلي نظرية بوربا في الذكاء األخبلقي، كما أكد كيم )
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كما أثبتت دراسة أبو  ،التدخل القائمة عمى التسامح في تقميل سموك التنمر لدى المراىقين
تبلميذ ( فعالية برنامج قائم عمي نموذج بوربا في تنمية الذكاء األخبلقى لدي 3063العزم )

 المرحمة االبتدائية فيما يتضمن أبعاد التعاطف و الضمير و ضبط الذات.
من ىذا المنطمق يسعي البحث الحالي إلي مواصمة ما قام بو اآلخرون من االعتماد 

وىو محاولة  ،عمي مدخل الذكاء األخبلقي لخفض حدة السموك التنمري لدي أطفال الروضة
العممي في استخدام مثل ىذه المتغيرات لمرحمة الطفولة  من الباحثتان لتكممة مسيرة البحث

و لما  ،المبكرة و التي لم تنل االىتمام الكافي مع متغيرات البحث الحالي من قبل الباحثين
 ليذه المرحمة من أىمية كبري تبني عمييا باقي المراحل.

 فروض البحث:
موعة التجريبية في المج أطفالتوجد فروق دالة احصائيًا بين متوسطي رتب درجات  .0

من وجية نظر  -التطبيقين القبمي والبعدي الستبانة السموك التنمري لطفل الروضة 
 معممييم لصالح التطبيق البعدي.

المجموعة التجريبية في  أطفالتوجد فروق دالة احصائيًا بين متوسطي رتب درجات  .8
لصالح التطبيق التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس الذكاء األخبلقي لطفل الروضة 

 البعدي.
توجد فروق دالة احصائيًا بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعتين التجريبية  .3

والضابطة في التطبيق البعدي الستبانة السموك التنمري لطفل الروضة لصالح 
 المجموعة التجريبية.

 توجد فروق دالة احصائيًا بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعتين التجريبية .4
والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الذكاء األخبلقي لطفل الروضة لصالح 

 المجموعة التجريبية.
ال توجد فروق دالة احصائيًا بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية  .5

في التطبيقين البعدي       والتتبعي الستبانة السموك التنمري ومقياس الذكاء 
 .األخبلقي لطفل الروضة
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 إجراءات البحث:
 أواًل: عينة البحث:
 :العينة االستطالعية

طفبًل وطفمة بخبلف العينة األساسية،  600تكونت العينة االستطبلعية لمبحث من 
وذلك لحساب الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة )استبانة السموك التنمري لطفل 

 صدق وثبات. الروضة من وجية نظر معممييم ومقياس الذكاء األخبلقي( من
 العينة األساسية والتجريبية:

الختيار عينة الدراسة تم تطبيق مقياس الذكاء األخبلقي واستبانة تشخيص السموك 
طفبًل وطفمة من روضة الجامعة االبتدائية  620التنمري لطفل الروضة عمى عينة قدرىا 

يم إلي مجموعتين تجريبية المشتركة التابعة لوزارة التربية والتعميم بمدينة أسيوط، وتم تقسيم
وضابطة وذلك بعد حساب درجة القطع. وتم حساب درجة القطع لدرجات األطفال عمى 

 استبانة السموك التنمري باستخدام القانون التالي:
 االنحراف المعياري× 8درجة القطع = المتوسط الحسابي + 

وك التنمري وبمغت قيمة المتوسط الحسابي لدرجات األطفال عمى استبانة السم
 014,80وبذلك فان قيمة درجة القطع تكون مساوية  2,32، بانحراف معياري قدره 40,22

طفل، وتم استبعاد أحد األطفال  62وبمغ عدد األطفال الذين تزيد درجاتيم عن درجة القطع 
لغيابو المتكرر، ومن ثم تم تقسيم ىؤالء األطفال الى مجموعتين متساويتين أحدىما تجريبية 

اناث(،  2ذكور،  2أطفال ) 3إناث( واألخرى ضابطة وتضم  3ذكور،  1أطفال ) 3ضم وت
والجدول التالي يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألطفال المجموعتين 

 التجريبية والضابطة عمى مقياس الذكاء األخبلقي واستبانة السموك التنمري:
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 (0جدول )
 لحسابية واالنحرافات المعيارية ألطفال المجموعتين التجريبية والضابطةالمتوسطات ا

 عمى استبانة السموك التنمري ومقياس الذكاء األخالقي
 مقياس الذكاء األخالقي استبانة السموك التنمري المجموعة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 8,81 78,5 7,68 016,63 التجريبية
 8,66 79,38 6,13 019,10 الضابطة

   التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبمي الستبانة السموك
 التنمري ومقياس الذكاء األخالقي لطفل الروضة:

 لمتحقق من التكافؤ بين درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبمي     
 -الستبانة السموك التنمري ومقياس الذكاء األخبلقي لطفل الروضة تم استخدام اختبار مان

 ويتني لمعينات المستقمة وفيما يمي جدول يوضح نتائج ىذا االختبار:
(8جدول )  

ويتني لمكشف عن داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات -نتائج اختبار مان
ي التطبيق القبمي الستبانة السموك التنمري ومقياس المجموعتين التجريبية والضابطة ف

 الذكاء األخالقي لطفل الروضة

 االبعاد
 المجموعة الضابطة قبمي المجموعة التجريبية قبمي

متوسط  العدد "zقيمة "
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط  العدد
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 1,80 71 8,75 8 66 8,85 8 التنمر الجسمي
 1,85 61 7,5 8 76 9,5 8 التنمر المفظي

 1,87 65,5 8,09 8 71,5 8,80 8 التنمر االجتماعي
 1,38 64,5 8,16 8 70,5 8,94 8 التنمر النفسي
 1,76 60 7,63 8 75 9,38 8 التنمر الجنسي

 1,95 59 7,38 8 77 9,63 8 الدرجة الكمية لالستبانة
 1,38 65 8,03 8 70 8,88 8 التعاطف
 1,88 71,5 8,80 8 65,5 8,09 8 الضمير
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 االبعاد
 المجموعة الضابطة قبمي المجموعة التجريبية قبمي

متوسط  العدد "zقيمة "
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط  العدد
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 1,70 74,5 9,30 8 60,5 7,69 8 ضبط النفس
 0,84 56,5 7,16 8 79,5 9,94 8 االحترام
 1,44 78 9 8 64 8 8 المطف

 1,73 68 7,75 8 74 9,85 8 التسامح
 1,46 64 8 8 78 9 8 العدل

 1,58 68,5 7,80 8 73,5 9,09 8 الدرجة الكمية لممقياس

عدم وجود فروق دالة احصائيًا بين متوسطي رتب سابق ويتضح من الجدول ال
الستبانة السموك التنمري درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبمي 

" غير دالة احصائيًا مما zحيث كانت جميع قيم "وأبعادىا ومقياس الذكاء األخالقي وأبعاده 
ريبية والضابطة في التطبيق القبمي يدل عمى تحقق التكافؤ بين درجات المجموعتين التج

ويوضح الجدول التالي الستبانة السموك التنمري ومقياس الذكاء األخبلقي لطفل الروضة، 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة في 

 التطبيق البعدي عمى استبانة السموك التنمري لطفل الروضة
(3جدول )  

انًتوسطاث انحسابيت واالَحزافاث انًعياريت نذرجاث انًجًوعتيٍ انتجزيبيت وانضابطت في 

استباَت انسهوك انتًُزي ويقياس انذكاء األخالقي نطفم انزوضت قبهيانتطبيق ان  

 االبعاد 

 تجزيبيت قبهي ضابطت قبهي

انًتوسظ 

 انحسابي

االَحزاف 

 انًعياري

انًتوسظ 

 انحسابي

االَحزاف 

 ريانًعيا

 6.66 66.77 6.66 67,66 انتًُز انجسًي

 6.66 67.67 6.26 67,67 انتًُز انهفظي

 6.66 67.67 6.66 66,77 انتًُز االجتًاعي

 6.66 67.66 6.76 66,76 انتًُز انُفسي

 6.66 67.66 6.66 67,26 انتًُز انجُسي

 6.26 772.26 2.76 776,77 انذرجت انكهيت نالستباَت

 7.66 77.66 7.67 76.77 انتعاطف

 7.76 77.66 7.66 77.76 انضًيز
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 االبعاد 

 تجزيبيت قبهي ضابطت قبهي

انًتوسظ 

 انحسابي

االَحزاف 

 انًعياري

انًتوسظ 

 انحسابي

االَحزاف 

 ريانًعيا

 7.66 77.66 7.66 77.66 ضبظ انُفس

 7.67 77.77 7.66 77.66 االحتزاو

 7.26 77.66 7.66 77.77 انهطف

 7.76 77.26 7.66 77.66 انتسايح

 7.66 77.66 7.76 77.66 انعذل

 6.67 66.67 6.22 66.66 انذرجت انكهيت نهًقياس
 

 

 بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير السن: التكافؤ في 
لمتحقق من التكافؤ بين درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير السن 

ويتني لمعينات المستقمة وفيما يمي جدول يوضح نتائج ىذا  -تم استخدام اختبار مان
 االختبار:
 

(6جذول )  

نت انفزو  بيٍ يتوسطي رت  انًجًوعتيٍ ويتُي نهكشف عٍ دال -َتائج اختبار ياٌ

 انتجزيبيت وانضابطت في يتغيز انسٍ
 

 انًتغيز

 انًجًوعت انضابطت انًجًوعت انتجزيبيت
قيًت 

"z" انعذد 
 يتوسظ 

 انزت 

 يجًوع 

 انزت 
 انعذد

يتوسظ 

 انزت 

يجًوع 

 انزت 

 7.66 67.6 6.66 6 26.6 6.72 6 انسٍ
 

د فروق دالة احصائيا بين متوسطي رتب عدم وجو ويتضح من الجدول السابق 
" غير دالة احصائيا zالمجموعتين التجريبية والضابطة في متغير السن حيث كانت قيمة "

مما يدل عمى تحقق التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير السن، وقد بمغ 
وبمغ متوسط  0,24دره بانحراف معياري ق 1,62المتوسط الحسابي لسن المجموعة التجريبية 

 .0,22بانحراف معياري قدره  1,30السن لممجموعة الضابطة 
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 ثانيًا: أدوات البحث :
 من وجية نظر معممييم )إعداد الباحثتين( : -استبانة سموك الطفل التنمري .0

 قامت الباحثتان بالخطوات التالية إلعداد االستبانة :
الجتماعي المتعمق بالتنمر لتحديد مفيومو االطبلع عمي األدبيات والتراث السيكولوجي وا -

 .وتعريفو النظري واإلجرائي، ومحاولة وضع مفيوم محدد وقابل لقياس التنمر وأبعاده
االطبلع عمي بعض المقاييس واالستبانات وبطاقات المبلحظة في مجال السموك  -

توزيع التنمري لمطفل التي أتيح لمباحثتين االطبلع عمييا واالستفادة منيا من حيث 
العبارات عمي محاور وأبعاد االستبانة، واختيار البنود التي تتناسب وعينة الدراسة 

 وعمرىا الزمني، ومن ىذه المقاييس واالستبانات:
o  ،(3063مقياس التنمر عند الطفل )إعداد: الصوفي و المالكي 
o  ،(3063مقياس التنمر )إعداد: جوخ 
o  (3061)إعداد: الدسوقي، مقياس السموك التنمري لؤلطفال والمراىقين 

إعداد االستبانة في صورتيا األولية والتي تتكون من خمسة أبعاد: التنمر الجسمي  -
عبارة(، التنمر  63عبارات(، التنمر االجتماعي ) 60عبارة(، التنمر المفظي )63)

عبارة( ليصبح العدد الكمي لعبارات  66عبارات( والتنمر الجنسي ) 60النفسي )
 .( عبارة22االستبانة )

( عمي مجموعة من المحكمين 3تم عرض االستبانة في صورتيا األولية )ممحق رقم  -
( وذلك 6)ممحق رقم 2في العموم النفسية في مجال رياض األطفال و البالغ عددىم 

لمتعرف عمي مدي مبلئمة االستبانة لما وضعت من أجمو، وتم األخذ بآراء السادة 
لعبارات، وكانت العبارات المحذوفة  في البعد المحكمين من تعديل وحذف لبعض ا

( حتي وصمت العبارات 1س )(، البعد الخام63& 2(، البعد الثالث )2&  2األول )
 (.2( عبارة وذلك في الصورة النيائية لئلستبانة )ممحق رقم20الي )
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طفبًل وطفمة في مرحمة  600تم تطبيق االستبانة عمي عينة استطبلعية بمغ عددىا  -
 .، وذلك لموقوف عمي الخصائص السيكومترية ) الصدق والثبات( لبلستبانةالروضة

 :من وجية نظر معممييم  -صدق وثبات استبانة تشخيص سموك الطفل التنمري
 صدق االستبانة : - أ

 صدق المحتوى : (0

لحساب صدق المحتوي الستبانة سموك الطفل التنمري، تم توزيعيا في صورتيا  -
كمين من أساتذة العموم النفسية في رياض األطفال األولية عمي مجموعة من المح

(، وذلك إلبداء الرأي في مبلئمة المقياس لما وضع من أجمو، 2والبالغ عددىم )
عبارة لمطفل ومدى انتماء العبارات لمبعد الذي تقيسو، وتراوحت ومدى مناسبة كل 
 .% وىي نسب مقبولة600 – 40نسب االتفاق من 

 خمي :( صدق االتساق الدا3
لمحصول عمى صدق االتساق الداخمي لبلستبانة تم تطبيق استبانة سموك 

( طفل وطفمة، وتم حساب معامل 600الطفل التنمري عمى عينة استطبلعية قدرىا )
ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات استبانة تشخيص سموك الطفل التنمري 

عمى كل بعد من أبعادىا كما ىو  والدرجة الكمية عمى االستبانة وكذلك الدرجة الكمية
 (:2، 1، 2موضح بالجداول التالية )
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(5جدول )  
 االتساق الداخمي لفقرات استبانة تشخيص سموك الطفل التنمري

عاد
االب

 

رات
لفق

 ا

بعد
 بال

باط
الرت

 ا

ط 
رتبا

اال
مية

 الك
رجة

بالد
 

عاد
االب

 

رات
لفق

 ا

بعد
 بال

باط
الرت

 ا

ط 
رتبا

اال
مية

 الك
رجة

بالد
 

مي
جس

ر ال
تنم

 ال

0 1.469**  1.548**  

عي
تما

الج
ر ا

تنم
 ال

6 1.655**  1.618**  
8 1.641**  1.480**  7 1.483**  1.469**  
3 1.656**  1.418**  8 1.370**  1.651**  
4 1.663**  1.608**  9 1.576**  1.656**  
5 1.478**  1.531**  01 1.510**  1.587**  
6 1.503**  1.547**  

سي
النف

مر 
التن

 

0 1.469**  1.365**  
7 1.631**  1.585**  8 1.439**  1.433**  
8 1.488**  1.435**  3 1.574**  1.593**  
9 1.438**  1.350**  4 1.361**  1.381**  
01 1.539**  1.586**  5 1.499**  1.583**  

ظي
المف

مر 
التن

 

0 1.408**  1.515**  6 1.368**  1.637**  
8 1.497**  1.655**  7 1.347**  1.689**  
3 1.445**  1.486**  8 1.484**  1.643**  
4 1.588**  1.487**  9 1.658**  1.405**  
5 1.649**  1.463**  01 1.344**  1.439**  
6 1.518**  1.541**  

سي
لجن

ر ا
تنم

 ال

0 1.551**  1.639**  
7 1.588**  1.599**  8 1.448**  1.591**  
8 1.470**  1.587**  3 1.473**  1.617**  
9 1.534**  1.589**  4 1.494**  1.467**  
01 1.584**  1.341**  5 1.579**  1.607**  

عي
تما

الج
ر ا

تنم
 ال

0 1.343**  1.613**  6 1.445**  1.368**  
8 1.499**  1.396**  7 1.568**  1.544**  
3 1.354**  1.371**  8 1.509**  1.588**  
4 1.544**  1.483**  9 1.586**  1.438**  
5 1.638**  1.418**  01 1.587**  1.346**  

  1.10** دالة عند مستوي 
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( 6كما تم حساب معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية والدرجة الكمية لالستبانة وجدول)
 يوضح ىذه المعامالت:

(6جدول )  
 معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية والدرجة الكمية

الستبانة تشخيص سموك الطفل التنمري   
بانة تشخيص سموك الطفل ابعاد است

 التنمري
معامل االرتباط بالدرجة 

 الكمية
 **1.541 التنمر الجسمي
 **1.648 التنمر المفظي

 **1.488 التنمر االجتماعي
 **1.544 التنمر النفسي
 **1.601 التنمر الجنسي

 **1.489 الدرجة الكمية لالستبانة

 1,10** دال عند 

أن جميع معامبلت االرتباط دالة عند مستوى  يتضح من الجدولين السابقين
( أن األبعاد 1( والذي يؤكد صدق االتساق الداخمي لبلستبانة، ويتضح من جدول )0.06)

( 0,06تتسق مع االستبانة ككل حيث كانت جميع قيم معامبلت االرتباط دالة عند مستوى )
يا بوجو عام صادقة في قياس مما يشير إلى أن ىناك اتساقًا بين جميع أبعاد االستبانة، وأن

 .ما وضعت لقياسو
 ثبات االستبانة: - ب

معامل الفا لبلطمئنان إلى ثبات استبانة تشخيص سموك الطفل التنمري تم استخدام 
حيث تم تطبيق استبانة تشخيص سموك الطفل التنمري كرونباخ ومعادلة التجزئة النصفية، 

تم حساب ثبات استبانة تشخيص سموك ( طفبًل وطفمة، و 600عمى عينة استطبلعية قدرىا )
الطفل التنمري باستخدام معادلة الفا كرونباخ ومعادلة التجزئة النصفية كما ىو موضح 

 ( :2بجدول )
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(7جدول )  
 قيم معامالت الثبات الستبانة تشخيص سموك الطفل التنمري

أبعاد استبانة تشخيص سموك 
 الطفل التنمري

 معامل الثبات  عدد الفقرات
 التجزئة النصفية ا كرونباخالف

 1.738 1.741 01 التنمر الجسمي
 1.743 1.748 01 التنمر المفظي

 1.768 1.799 01 التنمر االجتماعي
 1.798 1.800 01 التنمر النفسي
 1.884 1.835 01 التنمر الجنسي

 1.798 1.786 51 الدرجة الكمية لالستبانة
ت الثبات باستخدام معادلة الفا كرونباخ ويتضح من الجدول السابق أن قيم معامبل

، بينما تراوحت قيم معامبلت الثبات باستخدام معادلة التجزئة 0,322و 0,220تراوحت بين 
وىي قيم مقبولة مما يدل عمى ثبات استبانة تشخيص سموك  0,332و 0,223النصفية بين 
 .الطفل التنمري

 ن( :مقياس الذكاء األخالقي لألطفال )إعداد الباحثتي .8
 قامت الباحثتان بالخطوات التالية لبناء المقياس :

االطبلع عمي األدبيات والتراث السيكولوجي واالجتماعي المتعمق بالذكاء األخبلقي  -
 .مفيومو وتعريفو النظري واإلجرائي، ومحاولة وضع مفيوم محدد وقابل لقياسو

( وىي 3006وربا )األخذ بالفضائل السبعة المكونة لمذكاء األخبلقي كما حددتو ب -
 التعاطف، الضمير، ضبط النفس، االحترام، المطف، التسامح والعدالة

تم االطبلع عمي بعض المقاييس لبلستفادة منيا في صياغة العبارات مثل مقياس  -
(، وتم االستفادة من ىذين المقياسين في 3063(، ومقياس أبو العزم )3063محمد )

صياغة عباراتو لمتناسب مع المرحمة العمرية تحديد أبعاد المقياس البحث الحالي، 
 .المطبق عمييا، مناسبة العبارات لموضوع البحث لقياس ما وضع لقياسو
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عمي مجموعة من الخبراء من أساتذة  (2)ممحقتم عرض المقياس بصورتو األولية  -
( خبراء وذلك إلبداء الرأي 2العموم النفسية في مجال رياض األطفال والبالغ عددىم )

مبلئمة المقياس لما وضع لقياسو، وقد تراوحت النسبة المئوية التفاق الخبراء ما في 
حيت تم تعديل بعض العبارات وحذف البعض اآلخر ففي  ،%(600 – 32بين )

( 2& 2&  6والثالث ) ،(4&  3( والثاني )2&  6البعد األول تم حذف العبارات )
( 1& 2( والسادس )2& 1( والخامس )4&  2والبعد الرابع تم حذف العبارات رقم )

( 3لتصل عدد العبارات إلي) (66، 4، 2أما في البعد السابع فتم حذف العبارات )
 .(2ممحق)( عبارة في صورتو النيائية 21عبارات في كل بعد بإجمالي )

( طفبًل وطفمة وذلك 600تطبلعية مكونة من )تم تطبيق المقياس عمي عينة اس -
 لحساب الخصائص السيكومترية لممقياس.

 صدق وثبات مقياس الذكاء االخالقي لطفل الروضة:
 صدق المقياس: . أ

 صدق المحتوى: (0

لحساب صدق المحتوي لمقياس الذكاء األخبلقي تم توزيعو في صورتو األولية 
( 2طفال والعموم النفسية والبالغ عددىم )عمي مجموعة من الخبراء في مجال رياض األ

خبراء، وذلك إلبداء الرأي في مبلئمة المقياس لما وضع من أجمو، ومدى مناسبة كل 
% 600–40عبارة ومدى انتماء العبارات لمبعد الذي تقيسو، وتراوحت نسب االتفاق من 

 .وىي نسب مقبولة

 صدق االتساق الداخمي: (8
قيااااس تااام تطبيقاااو عماااى عيناااة اساااتطبلعية لحسااااب صااادق االتسااااق الاااداخمي لمم

( طفاابًل وطفمااة، وتاام حساااب معاماال ارتباااط بيرسااون بااين كاال فقاارة ماان فقاارات 600قاادرىا )
مقياس الذكاء األخبلقي لطفل الروضة والدرجة الكمية عمى المقياس وكذلك الدرجاة الكمياة 

 (:60، 4، 3عمى كل بعد من أبعاده كما ىو موضح بالجداول )
 



جامعة اسيوط – رياض االطفالالمجمة العممية لكمية   

_____________________________________________________________ 

 

 

    1028ابزيل   -اجلزء األول –العدد اخلاهش  776

(8دول )ج  
 االتساق الداخمي لفقرات مقياس الذكاء االخالقي لطفل الروضة

 

عاد
االب

 

رات
لفق

 ا

بعد
 بال

باط
الرت

 ا

ط 
رتبا

اال
مية

 الك
رجة

بالد
 

عاد
االب

 

رات
لفق

 ا

بعد
 بال

باط
الرت

 ا

ط 
رتبا

اال
مية

 الك
رجة

بالد
 

طف
تعا

 ال

0 1.385**  1.407**  

س
النف

بط 
 ض

0 1.408**  1.454**  
8 1.478**  1.409**  8 1.453**  1.587**  
3 1.483**  1.583**  3 1.469**  1.488**  
4 1.360**  1.338**  4 1.343**  1.433**  
5 1.440**  1.468**  5 1.495**  1.338**  
6 1.485**  1.481**  6 1.533**  1.545**  
7 1.387**  1.448**  7 1.497**  1.396**  
8 1.398**  1.533**  8 1.487**  1.413**  

ضمي
ال

ر
 

0 1.450**  1.551**  

ترام
الح

 ا

0 1.416**  1.516**  
8 1.398**  1.553**  8 1.536**  1.440**  
3 1.513**  1.378**  3 1.467**  1.531**  
4 1.407**  1.587**  4 1.465**  1.588**  
5 1.513**  1.341**  5 1.397**  1.468**  
6 1.386**  1.398**  6 1.345**  1.366**  
7 1.543**  1.415**  7 1.354**  1.480**  
8 1.445**  1.361**  8 1.395**  1.374**  

  1.10** دالة عند مستوي 
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(9جدول )  
 تابع االتساق الداخمي لفقرات مقياس الذكاء االخالقي لطفل الروضة

عاد
االب

 

رات
لفق

 ا

ط 
رتبا

اال
بعد

 بال

ط 
رتبا

اال
جة 

لدر
با

مية
 الك

عاد
االب

 

رات
لفق

 ا

ط 
رتبا

اال
بعد

اال  بال
ط 

رتبا
جة 

لدر
با

مية
 الك

طف
 الم

0 1.505**  1.484**  

مح
سا

 الت

5 1.464**  1.530**  
8 1.361**  1.385**  6 1.558**  1.588**  
3 1.355**  1.534**  7 1.533**  1.493**  
4 1.363**  1.553**  8 1.554**  1.535**  
5 1.379**  1.437**  

عدل
 ال

0 1.433**  1.550**  
6 1.431**  1.345**  8 1.359**  1.345**  
7 1.510**  1.518**  3 1.468**  1.488**  
8 1.396**  1.469**  4 1.483**  1.484**  

مح
سا

 الت

0 1.560**  1.409**  5 1.406**  1.498**  
8 1.510**  1.388**  6 1.557**  1.407**  
3 1.350**  1.498**  7 1.467**  1.343**  
4 1.384**  1.345**  8 1.468**  1.369**  

  1.10** دالة عند مستوي 
ــة لممقيــاس  ــين األبعــاد الفرعيــة والدرجــة الكمي ــاط ب كمــا تــم حســاب معــامالت االرتب

 يوضح ىذه المعامالت: (01وجدول ),
(01جدول )  

 معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية والدرجة الكمية لمقياس
 الذكاء االخالقي لطفل الروضة 

 

 معامل االرتباط بالدرجة الكمية اء االخالقي لطفل الروضةابعاد مقياس الذك
 **1.560 التعاطف
 **1.588 الضمير

 **1.479 ضبط النفس
 **1.388 االحترام
 **1.386 المطف
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 معامل االرتباط بالدرجة الكمية اء االخالقي لطفل الروضةابعاد مقياس الذك
 **1.413 التسامح
 **1.493 العدل
 1,10** دال عند 

يتضح من الجدولين السابقين أن جميع معامبلت االرتباط دالة عند مستوى 
( أن 60( والذي يؤكد صدق االتساق الداخمي لممقياس، ويتضح أيضًا من جدول )0.06)

األبعاد تتسق مع المقياس ككل حيث كانت جميع قيم معامبلت االرتباط دالة عند مستوى 
( مما يشير إلى أن ىناك اتساقًا بين جميع أبعاد المقياس، وأنو بوجو عام صادق  في 0,06)

 قياس ما وضع لقياسو.
 ات المقياس:ثب - ب

معامل الفا لبلطمئنان إلى ثبات مقياس الذكاء األخبلقي لطفل الروضة تم استخدام   
( 600حيث تم تطبيقو عمى عينة استطبلعية قدرىا)كرونباخ ومعادلة التجزئة النصفية، 

طفبًل وطفمة وتم حساب ثبات مقياس الذكاء األخبلقي لطفل الروضة باستخدام معادلة الفا 
 (:66معادلة التجزئة النصفية كما ىو موضح بجدول )كرونباخ و 

(00جدول )  
 قيم معامالت الثبات لمقياس الذكاء األخالقي لطفل الروضة

ابعاد مقياس الذكاء االخالقي 
 لطفل الروضة

 معامل الثبات  عدد الفقرات
 التجزئة النصفية الفا كرونباخ

 1.737 1.785 8 التعاطف
 1.838 1.841 8 الضمير

 1.880 1.780 8 بط النفسض
 1.704 1.741 8 االحترام
 1.768 1.800 8 المطف
 1.778 1.750 8 التسامح
 1.755 1.784 8 العدل

 1.780 1.787 56 الدرجة الكمية لممقياس
 



   د. َجواٌ عباس هًاو                        تذريبي قائى عهي َظزيت "بوربا" بزَايج 

  د. غادة كايم سويفي                         في انذكاء األخالقي  نخفض انسهوك
 انتًُزي نذي أطفال انزوضت      
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ويتضح من الجدول السابق ان قيم معامبلت الثبات باستخدام معادلة الفا كرونباخ 
تراوحت قيم معامبلت الثبات باستخدام معادلة التجزئة  ، بينما0,320و 0,236تراوحت بين 
وىي قيم مقبولة مما يدل عمى ثبات مقياس الذكاء االخبلقي  0,323و 0,262النصفية بين 

 لطفل الروضة.
 : )إعداد الباحثتين(البرنامج التدريبي  .3

 إعتمدت الباحثتان في إعدادىما لمبرنامج التدريبي عمي ما يمي:
ات السموك التنمري والذكاء األخبلقي وعمي الدراسات السابقة اإلطبلع عمي أدبي .0

العربية واألجنبية ذات الصمة بالموضوع وبخاصة الدراسات التي تناولت برامج 
(، بشارة 3063(، عمي )3063(، صالح )3063تدريبية مثل دراسة أبو العزم )

عبدالعال  (، الميثي،3062(، أبو الديار )3062(، جابر )3062(، بنيان )3062)
(، Kim, 2016كيم )( و 3061(، محمود )3061(، عمران )3062والنجيري )
 .(3062عبدالعزيز )

تحديد الموضوعات واألنشطة المناسبة التي سيتم تقديميا في جمسات البرنامج والتي  .8
 سيكمف الطفل بأدائيا.

عرض البرنامج عمي مجموعة من الخبراء والمتخصصين في المجال النفسي  .3
ربوي، واالستفادة من مبلحظاتيم وتعديبلتيم في البرنامج لموصول إلي صورتو والت

 .(1النيائية ) ممحق رقم 
 .تنقسم أىداف البرنامج الي أىداف عامة وأىداف خاصة أو إجرائية :أىداف البرنامج

: ييدف البرنامج المستخدم في البحث الحالي إلي أواًل : اليدف العام لمبرنامج
تنمري ألطفال الروضة من خبلل تدريب قائم عمي نظرية بوربا في الذكاء خفض السموك ال

 .األخبلقي
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ومع نياية البرنامج يكون الطفل  ثانيًا : األىداف الخاصة )اإلجرائية( لمبرنامج:
 عمي أن: قادراً 

 .يضبط ذاتو ويتحكم فييا عند الغضب .0
 .يسيطر عمي دوافعو ويتحكم فييا قبل اإلقدام عمييا .8
 .شاعر اآلخرين ويقدرىايستجيب لم .3
 .يبني عبلقة سوية مع األقران .4
 .يعبر عن المشاعر المكبوتو باحترام .5
 .يسامح األقران في حالة خطأئيم .6
 .الغير بطريقة الئقة ومحترمة يعامل .7
  .يحترم اآلخرين عند المعب .8
 .يتجنب الشتم أو السب أو الضرب عند الغضب .9

 .يسمح لآلخرين بالمشاركة في األلعاب .01
 .مشاركة االجتماعيةيفضل ال .00
 يتعامل البلئق مع الغير. .08
 .يفرق بين الصوب والخطأ في السموك .03
 .يتجنب األفعال غير البلئقة ألقرانو .04

 األساس النظري الذي يستند عميو البرنامج:
يقوم ىذا البرنامج بما يحوي من أنشطو وجمسات وفنيات عمي مكونات الذكاء 

( من تعاطف، ضمير، ضبط النفس، Borba, 2001,3األخبلقي كما أوردتيا بوربا )
 .تسامح، لطف، عدالة واحترام

 الفنيات المستخدمة في البرنامج:
إعتمدت الباحثتان في اختيارىم لمفنيات المستخدمة في البرنامج عمي نتائج مجموعة 

( والتي أشارت الي أىمية استخدام 3000من الدراسات السابقة مثل دراسة فرغمي )
( التي أكدت عمي الفنيات 3000البدوي )الدور، ودراسة عبدالفتاح و  استراتيجيات لعب

( 3063الثبلثة وىي المناقشة األخبلقية، والتعمم بالنمذجة ولعب الدور وأيضًا دراسة صالح )
والتي بينت أىمية استخدام العرائس القفازية في تنمية األحكام الخمقية، وفي ضوء الدراسات 



   د. َجواٌ عباس هًاو                        تذريبي قائى عهي َظزيت "بوربا" بزَايج 

  د. غادة كايم سويفي                         في انذكاء األخالقي  نخفض انسهوك
 انتًُزي نذي أطفال انزوضت      
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قامت الباحثتان بتحديد الفنيات المستخدمة في البرنامج وىي: السابقة واألطر النظرية 
األلعاب التربوية، المناقشة والحوار، القصة، التعمم التعاوني، لعب الدور، المعب اإلييامي، 

عروض الفيديو، التغذية الراجعة، الواجب المنزلي، المرح و الدعابة، التعزيز،  ،النمذجة
 .العصف الذىني

 ة: األدوات المستخدم
تم استخدام أوراق، أقبلم رصاص، أقبلم ماركر، أقبلم ممونة، شاشة عرض، جياز   

كمبيوتر، قرص مرن، صور، كراسي، كرة، حبل،استيكرز، صفارة وغيرىا من األدوات 
 .باإلضافة إلي اإلمكانات المتاحة بالروضة في غرفة المناىل لتطبيق البرنامج

 مج في الحدود الزمنية والبشرية والمكانية وىي كالتالي:تتمخص حدود البرنا حدود البرنامج :
( جمسة تم تطبيقيا خبلل فترة زمنية ىي 30تكونت جمسات البرنامج من ) :الحدود الزمنية

، حيث تراوحت 3062سبعة أسابيع بواقع ثبلث جمسات اسبوعية بداية من أول شير أكتوبر 
 دقيقة. 10 – 20كل جمسة بين 

( أطفال بمرحمة 3تكونت من أطفال المجموعة التجريبية البالغ عددىم ) :الحدود البشرية
 الروضة من المستوى الثاني.

تم تطبيق البرنامج عمى أطفال المجموعة التجريبية بروضة مدرسة الجامعة  :الحدود المكانية
 المشتركة بمدينة أسيوط.

 إجراءات تقويم البرنامج :
تطبيق البرنامج وذلك من خبلل التطبيق القبمي التقويم المبدئي: تم قبل البدء في  .0

 ألدوات القياس.
يتم في نياية كل جمسة لمتأكد من السمبيات و ىو تحديد االيجابيات و التقويم البنائي: و  .8

 إتقان األطفال ألنشطة الجمسة وتحقيق اىداف البرنامج من جمسة الي أخرى.
طفال في التطبيق البعدي بمتوسط يتم بمقارنة متوسطات درجات األالتقويم النيائي: و  .3

معرفة درجاتيم في التطبيق القبمي لموقوف عمي مدي التقدم الذي أحرزه األطفال و 
 فاعمية البربرنامج الذي تعرضوا لو.جدوي و 
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و يتضمن  ،التقويم التتابعي: اليدف الرئيس منو ىو تحديد اآلثار المستمرة لمبرنامج .4
 ر شيم من نياية التدريب.إعادة تطبيق أدوات البحث بعد مرو 

الزمن وفيما يمي تمخيص لتوزيع الجمسات وموضوعاتيا وأىدافيا وفنياتيا و  جمسات البرنامج :
 :المستغرق لكل منيا

 (08جدول )
 يوضح جمسات البرنامج

رقم 
 الجمسة

 موضوع 
زمن  فنيات الجمسة أىداف الجمسة الجمسة

 الجمسة

 األولي
االفتتاحية 
 التمييدية

جوًا من األلفة و المودة بين الباحثتين وأطفال إشاعة  -
 المجموعة التجريبية

التعرف عمي طبيعة البرنامج و األىداف التي يسعي  -
 .لتحقيقيا

 .اإلتفاق عمي مواعيد الجمسات -

لعب  –المناقشة والحوار 
 .التعزيز –الدور 

 دقيقة 20

 إشارة المرور الثانية
 مري.يفكر الطفل جيدًا قبل اندفاعو لسموك تن -
 يساعد الطفل من يحتاج لممساعدة من زمبلئو. -
 يشارك الطفل أقرانو في الميام المختمفة بيدوء. -

 –العصف الذىني  -التخيل
لعب  -المناقشة والحوار
 الدور.

 دقيقة 10

 قطار الحب الثالثة

 يميز الطفل بين السموك الصحيح والسموك الخطأ. -
 يعرف الطفل حقوقو و واجباتو. -
 كبيرًا أو صغيرًا. يحترم اآلخرين -
 .يتعاطف مع اآلخرين وال يؤذييم -

 -التخيل -المرح و الدعابة 
المناقشة  –العصف الذىني 

 -الواجب المنزلي  -والحوار
 التعزيز. 

 دقيقة 10

 كور ألوان الرابعة
 .يقارن الطفل بين سموكو و سموك اآلخرين من حولو -
 .ييتم بمشاعر اآلخرين -
 .جنب إيذائيميحكم بالعدل بين أقرانو ليت -

 -المناقشة و الحوار 
النمذجة  –العصف الذىني 

 لعب الدور  -
 دقيقة 10

 منحني التعاون الخامسة
 .يتعرف الطفل عمي معني المطف و التسامح -
 .يتعاطف الطفل مع اآلخرين -
 .يحترم الطفل قواعد المعبة و ينفذ ما يطمب منو -

العصف  -التغذية الراجعة 
المناقشة  –الذىني 
 .التعزيز -اروالحو 

 دقيقة 20

 السادسة
قصة فافا والقمب 

 الحزين

 .ينقد الطفل تصرفات اآلخرين بأدب و احترام -
 .يشعر الطفل باآلخرين -
 .يتجنب إيذاء أقرانو بأي صورة -
 .يتحكم الطفل في تصرفاتو -

  -النمذجة  -التخيل
المناقشة  –العصف الذىني 

 -لعب الدور -والحوار
 .الواجب المنزلي

 دقيقة 10
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رقم 
 الجمسة

 موضوع 
زمن  فنيات الجمسة أىداف الجمسة الجمسة

 الجمسة

 السابعة
قصة أبو العريف 
أبو دم خفيف 

 (مسرح العرائس)

يعرف الطفل كيف يتعامل مع اآلخرين بمطف   -
 .وتسامح

 .أيتجنب الطفل معايرة أقرانو بالقول أو الفعل -
 .يتعاون الطفل في المعب مع أقرانو  -
 .يقمد الطفل السموكيات اإليجابية -

العصف  -التخيل -التمثيل 
 الواجب المنزلي –الذىني 

لعب  -المناقشة والحوار -
 الدور

 دقيقة 20

 الثامنة
لعبة متاىة و 

 حكاية

 .ينمي ضمير الطفل في تعاممو مع اآلخرين  -
 يتجنب الطفل جرح مشاعر اآلخرين و االستيزاء بيم. -
 .ينفذ الطفل التعميمات التي تطمب منو لضبط النفس  -

 -التخيل -المرح و الدعابة 
الواجب  –العصف الذىني 

المناقشة و  -ي المنزل
 .التغذية الراجعة -الحوار

 دقيقة 10

 التاسعة
نشيد الممسة 

 الحموة

 .يعرف الطفل كيف يحافظ عمي نفسو  -
 .يحكم الطفل عمي أفعال اآلخرين -
 .يشعر الطفل باآلخرين في أفراحيم وأحزانيم  -
 .يعتاد الطفل عمي السموكيات اإليجابية  -

التغذية  -المناقشة و الحوار
  -النمذجة  -الراجعة 

الواجب –العصف الذىني 
 .المنزلي

 دقيقة 20

 لعبة البانتومايم العاشرة

يناقش الطفل بعض الموضوعات الميمة مع   -
 .اآلخرين باحترام

 .يؤدي الطفل الحركات بطريقة الئقة ومتحكم فييا -
ويتجاوب معيم  ،يقدر الطفل مشاعر اآلخرين -

 .بمطف و تعاطف

لعب  -المناقشة و الحوار
 –العصف الذىني  الدور

التغذية  -الواجب المنزلي 
 .الراجعة

 دقيقة 20

الحادية 
 عشر

نشاط كارتوني 
)قصة رنا 
 واألقزام (

 .يعرف الطفل طرق احترام اآلخرين -
 .يفر الطفل جيدًا قبل إصدار الحكم والقرار -
  .يتعاطف الطفل مع اآلخرين باقتناع وحب -

 –التخيل  –النمذجة 
المرح  –العصف الذىني 

 .الدعابةو 
 دقيقة 20

الثانية 
 عشر

لعبة الكراسي 
 الموسيقية

 .يتجنب الطفل إيذاء اآلخرين قواًل وفعبلً  -
 .ننمي الضمير الداخمي لمطفل والتحكم بالنفس -
 يشارك الطفل أقرانو في الميام دون تنمر عمييم.  -

 -التخيل -المرح و الدعابة 
المناقشة  –العصف الذىني 

 -الواجب المنزلي  -والحوار
 التعزيز.

 دقيقة 10

الثالثة 
 عشر

فافا واحترام 
الكبير )أنشودة 

 وحكاية (

يتجاوب الطفل مع اآلخرين باحترام وتعاطف وضبط  -
 .لمنفس

 .يشعر الطفل باآلخرين تجنبًا إليذائيم -
 يتعامل الطفل مع اآلخرين بطريقة الئقة دون تنمر. -

العصف  -التغذية الراجعة 
  -النمذجة  –الذىني 
 -ة و الحوارالمناقش

 .التعزيز

 دقيقة 10
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رقم 
 الجمسة

 موضوع 
زمن  فنيات الجمسة أىداف الجمسة الجمسة

 الجمسة

الرابعة 
 عشر

 لعبة التانجرام

 .يتحكم الطفل في تصرفاتو بالقول أو الفعل -
 .يعرف الطفل السموكيات التي ينبغي عميو اتباعيا -
  .ييتم الطفل بمشاعر اآلخرين ويتعاطف معيم -
 

النمذجة  –العصف الذىني 
 –التعزيز  –التخيل   -

 .الواجب المنزلي
 دقيقة 10

الخامسة 
 عشر

 ارسم صاحبك
 .يتعاطف الطفل مع أقرانو تجنبًا إليذائيم -
 .يتحكم الطفل في تصرفاتو و أقوالو -
 .يتجنب الطفل الممس غير البلئق لرفاقو -

 -التخيل -المرح و الدعابة 
الواجب  -المناقشة و الحوار

 التعزيز -المنزلي 
 دقيقة 10

السادسة 
 عشر

 لعبة البازل
 سموكيات اإليجابية ويقمدىا.يتعرف الطفل عمي ال -
 .ييتم بمشاعر اآلخرين -
 يحكم بالعدل بين أقرانو ليتجنب إيذائيم قواًل أو فعبلً  -

 -المناقشة و الحوار 
النمذجة  –العصف الذىني 

 لعب الدور  -
 دقيقة 10

السابعة 
 عشر

لعبة ىيا نبني 
 معاً 

 .يتعاون الطفل مع أقرانو في حب و تسامح -
 .لمعبةيمتزم الطفل بقواعد ا -
يشعر الطفل بالسعادة في البناء و التركيب مع أقرانو  -

 .دون إيذائيم

 -التخيل -المرح و الدعابة 
المناقشة –العصف الذىني 
 والحوار

 دقيقة 20

الثامنة 
 عشر

 عروستي

 .ننمي ضمير الطفل في تعاممو مع اآلخرين -
 .يتجنب الطفل جرح مشاعر اآلخرين و االستيزاء بيم -
 .كيات اإليجابيةيعتاد عمي السمو  -
 

النمذجة  –العصف الذىني 
 –التعزيز  –التخيل   -

 .الواجب المنزلي
 دقيقة 20

التاسعة 
 عشر

لعبة القبعات 
 الست

يتعرف األطفال عمي الطرق المختمفة لتجنب التنمر  -
 .بأشكالو من خبلل الفضائل السبع

يرتدي كل طفل لون لقبعة تحمل فضيمة سامية يتعامل  -
 .بيا مع أقرانو

 .يتفاعل الطفل مع أقرانو بحب و تعاون -

لعب  –المناقشة و الحوار 
العصف  -النمذجة -الدور

الواجب المنزلي  –الذىني 
 .التعزيز –

 دقيقة 10

 الختامية العشرون
تطبيق القياس البعدي ألدوات البحث و تحديد موعد  -

 .القياس التتبعي
 –المناقشة و الحوار 

 .التعزيز –العصف الذىني 
 يقةدق 20

 نتائج البحث :
سيتم استعراض نتائج البحث في ضوء الفروض وذلك لإلجابة عمي التساؤل  

الرئيسي لمبحث وىو: "ما فاعمية برنامج تدريبي قائم عمي نظرية بوربا لمذكاء األخالقي في 
 خفض السموك التنمري لطفل الروضة ؟"



   د. َجواٌ عباس هًاو                        تذريبي قائى عهي َظزيت "بوربا" بزَايج 

  د. غادة كايم سويفي                         في انذكاء األخالقي  نخفض انسهوك
 انتًُزي نذي أطفال انزوضت      

 

 

    1028ابزيل   - اجلزء األول -العدد اخلاهش 777

 

 التحقق من صحة الفرض األول :
"توجد فروق دالة احصائيًا بين متوسطي رتب  ينص الفرض األول عمى أنو

درجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي الستبانة السموك التنمري 
 من وجية نظر معممييم لصالح التطبيق البعدي"-لطفل الروضة

 Wilcoxonاختبار ويمكوكسون ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام 
signed-rank test :لمعينات المرتبطة والجدول التالي يوضح نتائج ىذا االختبار 

(03جدول )  
نتائج اختبار ويمكوكسون لمكشف عن داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة 

 06التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي الستبانة السموك التنمري لطفل الروضة ن = 
 

 االبعاد

 اتجاه الرتب

م حج "zقيمة "
 األثر

 الرتب الرتب الموجبة الرتب السالبة
متوسط  العدد المتساوية 

 الرتب
مجموع 

 الرتب
متوسط  العدد

 الرتب
مجموع 

 الرتب

 1.64 *8.55 1 1 1 1 36 4.5 8 التنمر الجسمي

 1.61 *8.39 0 1 1 1 88 4 7 التنمر المفظي

 1.63 *8.53 1 1 1 1 36 4.5 8 التنمر االجتماعي

 1.61 *8.38 1 1 1 1 88 4 7 نمر النفسيالت

 1.63 *8.53 1 1 1 1 36 4.5 8 التنمر الجنسي

 الدرجة الكمية
 لالستبانة 

8 4.5 36 1 1 1 1 8.58* 
1.63 

1.15*دالة عند مستوى   
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 0,02وجود فروق دالة احصائيًا عند مستوى داللة ويتضح من الجدول السابق 
البعاد استبانة تجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي بين متوسطي رتب درجات المجموعة ال

" لبعد zوذلك لصالح التطبيق البعدي حيث كانت قيم "السموك التنمري واالستبانة ككل 
التنمر الجسمي، وبعد التنمر المفظي، وبعد التنمر االجتماعي، وبعد التنمر النفسي، وبعد 

، 3,22، 3,23، 3,22، 3,24، 3,22ية التنمر الجنسي، والدرجة الكمية لبلستبانة مساو 
مما يدل عمى  0.02عمى الترتيب، وجميع ىذه القيم دالة إحصائيًا عند مستوى داللة  3,23

فاعمية البرنامج في خفض السموك التنمري لدى المجموعة التجريبية، كما يبلحظ من الجدول 
ظي، وبعد التنمر السابق أن قيم حجم األثر لبعد التنمر الجسمي، وبعد التنمر المف

االجتماعي، وبعد التنمر النفسي، وبعد التنمر الجنسي، والدرجة الكمية لبلستبانة بمغت 
عمى الترتيب وجميعيا قيم كبيرة مما يدل عمى  0,12، 0,12، 0,10، 0,12، 0,10، 0,12

 .أن البرنامج لو فاعمية كبيرة في خفض السموك التنمري لدى المجموعة التجريبية
جدول التالي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات المجموعة ويوضح ال

 التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي عمى استبانة السموك التنمري لطفل الروضة :
(04جدول )  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات المجموعة التجريبية في التطبيقين 
استبانة السموك التنمري لطفل الروضة  القبمي والبعدي عمى  

 تجريبية بعدي تجريبية قبمي االبعاد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.58 00.85 8.88 88.11 التنمر الجسمي
 0.30 08.11 8.45 81.51 التنمر المفظي

 0.49 08.75 3.85 80.51 التنمر االجتماعي
 0.64 00.88 8.53 80.88 التنمر النفسي
 0.09 00.63 8.77 81.75 التنمر الجنسي

 4.91 59.51 7.68 016.63 الدرجة الكمية لالستبانة
 



   د. َجواٌ عباس هًاو                        تذريبي قائى عهي َظزيت "بوربا" بزَايج 

  د. غادة كايم سويفي                         في انذكاء األخالقي  نخفض انسهوك
 انتًُزي نذي أطفال انزوضت      
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ويوضح الشكل التالي المتوسطات الحسابية لدرجات المجموعة التجريبية في 
 التطبيقين القبمي والبعدي عمى استبانة السموك التنمري لطفل الروضة: 

0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22

انتًُز  انتًُز انهفظي انتًُز انجسًي

 االجتًاعي

 انتًُز انجُسي انتًُز انُفسي

 تجزيبيت قبهي تجزيبيت بعذي

 

(0شكل )  
المتوسطات الحسابية لدرجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي عمى 

 استبانة السموك التنمري لطفل الروضة 
 مناقشة نتائج الفرض األول:

( 3061(و دراسة محمود )3062وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة عبد العزيز )
ر إلي فاعمية البرامج المقدمة لممجموعة التجريبية بأنشطتيا المختمفة في خفض والتي تشي

( والتي أسفرت عن وجود فروق دالة 3062حدة التنمر لدييم، كما تتفق مع دراسة بنيان )
إحصائيًا بين متوسطي رتب المجموعتين التجريبية والضابطة عمي أبعاد مقياس تقدير سموك 

( والتي 3062) Zeildmanلتجريبية، كما اتفقت أيضًا مع دراسة التنمر لصالح المجموعة ا
أشارت إلي أن األفراد المشاركين اجتماعيًا بطريقة مرغوبة يقل سموك التنمر لدييم مقارنة 

 ( والتي 3062) كما تتفق نتائج الدراسة الحالية مع دراسة بشارة  ،باألفراد غير المشاركين
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بين المجموعتين التجريبية والضابطة بعد تطبيق  أشارت إلي وجود فروق دالة إحصائياً 
البرنامج لصالح المجموعة التجريبية مما يدعم البحث الحالي في نتائجو وفاعمية البرنامج 
التدريبي في خفض سموك التنمر لدي طفل الروضة. وقد ترجع فاعمية البرنامج إلي بنائو 

سيكولوجي في بنائو والفنيات عمي أسس منيجية عممية ومراعاة األدبيات والتراث ال
المستخدمة في البرنامج، باإلضافة إلي تنوع الوسائل واألنشطة المستخدمة فيو سواء كانت 
معنوية أو حسية، كما يضيف إلي فاعمية البرنامج تكوين العبلقة اإليجابية الفعالة بين 

قامة الحوار االيجابي م ثارة حماسيم وا  عيم وذلك من خبلل الباحثتين واألطفال وتشجيعيم وا 
استخدام لوحة الشرف وتدعيم ىوايات كل منيم وذلك باختيار األنشطة التي يميمون إلييا مثل 
لعب األدوار حيث أظيرت اإلناث منيم ميبًل شديدًا إليو مما حدا ببعض الذكور إلي تقميدىم، 

البرنامج من كما أن مشاىدة فيديو مدعم باألغاني أدى إلي استثارة حماسيم وتوضيح أىداف 
خبللو، كذلك بعض األنشطة مثل إشارة المرور حيث أشار إثنين من األطفال برغبتيم في 

 القيام بيذا العمل في المستقبل.
 التحقق من صحة الفرض الثاني:

"توجد فروق دالة احصائيًا بين متوسطي رتب ينص الفرض الثاني عمى أنو 
ن القبمي والبعدي لمقياس الذكاء األخالقي درجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيقي

 لطفل الروضة لصالح التطبيق البعدي"
 Wilcoxonاختبار ويمكوكسون ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام 

signed-rank test :لمعينات المرتبطة والجدول التالي يوضح نتائج ىذا االختبار 
 
 
 
 
 
 



   د. َجواٌ عباس هًاو                        تذريبي قائى عهي َظزيت "بوربا" بزَايج 

  د. غادة كايم سويفي                         في انذكاء األخالقي  نخفض انسهوك
 انتًُزي نذي أطفال انزوضت      
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 (05جدول )
ن داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة نتائج اختبار ويمكوكسون لمكشف ع

 06التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس الذكاء االخالقي لطفل الروضة ن = 

 االبعاد

 اتجاه الرتب
حجم  "zقيمة "

الرتب  الرتب الموجبة الرتب السالبة األثر
 المتساوية

 العدد
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 العدد الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
    الرتب

 1.63 *8.58 1 1 1 1 36 4.5 8 التعاطف
 1.59 *8.37 0 1 1 1 88 4 7 الضمير

 1.64 *8.54 1 1 1 1 36 4.5 8 ضبط النفس
 1.63 *8.53 1 1 1 1 36 4.5 8 االحترام
 1.59 *8.37 0 1 1 1 88 4 7 المطف
 1.63 *8.53 1 1 1 1 36 4.5 8 التسامح
 1.63 *8.53 1 1 1 1 36 4.5 8 العدل

 الدرجة الكمية
 1.63 *8.58 1 1 1 1 36 4.5 8 لممقياس 

1.15*دالة عند مستوى   
 0,02وجود فروق دالة احصائيًا عند مستوى داللة ويتضح من الجدول السابق 

بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي ألبعاد 
" zوذلك لصالح المجموعة التجريبية حيث كانت قيم "المقياس ككل الذكاء األخالقي و مقياس

لبعد التعاطف، وبعد الضمير، وبعد ضبط النفس، وبعد االحترام، وبعد المطف، وبعد التسامح 
، 3,22، 3,22، 3,22، 3,22، 3,22، 3,23وبعد العدل والدرجة الكمية لممقياس مساوية 

مما  0.02يم دالة احصائيًا عند مستوى داللة عمى الترتيب، وجميع ىذه الق 3,23، 3,22
يدل عمى فاعمية البرنامج في تنمية الذكاء األخبلقي لدى المجموعة التجريبية، كما يبلحظ 
من الجدول السابق أن قيم حجم األثر لبعد التعاطف، وبعد الضمير، وبعد ضبط النفس، 

، 0,12درجة الكمية لممقياس بمغت وبعد االحترام، وبعد المطف، وبعد التسامح وبعد العدل وال
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عمى الترتيب وجميعيا قيم كبيرة مما 0,12، 0,12، 0,12، 0,24، 0,12، 0,12، 0,24
 .يدل عمى أن البرنامج لو فاعمية كبيرة في تنمية الذكاء األخبلقي لدى المجموعة التجريبية

ت ويوضح الجدول التالي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجا
المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي عمى مقياس الذكاء األخبلقي لطفل 

 الروضة :
(06جدول )  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات المجموعة التجريبية في التطبيقين 
 القبمي والبعدي عمى مقياس الذكاء االخالقي لطفل الروضة 

 ريبية قبميتج تجريبية بعدي االبعاد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.88 00.75 0.64 09.03 التعاطف
 0.14 01.85 8.33 08.38 الضمير

 0.39 00.85 8.81 09.63 ضبط النفس
 0.30 00.11 8.87 09.11 االحترام
 0.67 00.85 0.69 08.51 المطف

 0.09 00.63 8.45 09.68 التسامح
 1.74 00.37 8.11 08.63 العدل

 8.81 78.51 4.55 038.88 الدرجة الكمية لممقياس
 

ويوضح الشكل التالي المتوسطات الحسابية لدرجات المجموعة التجريبية في 
 :اس  الذكاء األخبلقي لطفل الروضةالتطبيقين القبمي والبعدي عمى مقي



   د. َجواٌ عباس هًاو                        تذريبي قائى عهي َظزيت "بوربا" بزَايج 

  د. غادة كايم سويفي                         في انذكاء األخالقي  نخفض انسهوك
 انتًُزي نذي أطفال انزوضت      

 

 

    1028ابزيل   - اجلزء األول -العدد اخلاهش 776

 

0
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ضبظ  انضًيز انتعاطف

 انُفس

 انعذل انتسايح انهطف االحتزاو

 تجزيبيت قبهي تجزيبيت بعذي 

 

(8شكل )  
المتوسطات الحسابية لدرجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي عمى 

 مقياس الذكاء االخالقي لطفل الروضة 
 مناقشة نتائج الفرض الثاني:

تتفق نتائج ىذا الفرض مع العديد من الدراسات السابقة المشار إلييا مثل دراسة 
 ،دالة وسالبة بين التنمر والذكاء األخبلقي ( و التي أظيرت وجود عبلقة3062عبده )أحمد و 

( والتي أقرت بفاعمية الذكاء األخبلقي في خفض سموك التنمر 3062كذلك دراسة بنيان )و 
لدي المراىقين الجانحين وذلك باستخدام بعض األساليب اإلرشادية المستخدمة في مجال 

اعمية برنامج بوربا فس تنمية ( التي تفيد بف3062وأيضًا دراسة بشارة ) ،التربية اإلرشادية
التي تشير إلي فاعمية البرنامج لتنمية الذكاء  (8101) ودراسة قاسمالذكاء األخبلقي 

( التي أشارت إلي فاعمية 3063ودراسة عمي ) ،األخبلقي لمطفل في مرحمة مبكرة من عمره
ألطفال، كما البرنامج المستخدم والقائم عمي الذكاء األخبلقي في خفض سموك التنمر لدى ا

( في أن الذكاء األخبلقي يساعد عمي إعادة تنظيم 3003تتفق مع ما ذىب إليو العريني )
 رؤية األفراد لمعالم الخارجي من حيث نوع وطبيعة ومعايير الحياة االجتماعية التي يعيشونيا
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ائج ومن ثم تغيير سموكياتيم غير المقبولة حتي تتفق ومعايير المجتمع، كما تتفق ىذه النت
( في أن الذكاء األخبلقي يعود بالنفع وبالفوائد العظيمة عمي الفرد 3060)  Norciaودراسة 

والمجتمع والمنظمات ويجعميا أكثر إيجابية ويحسن من العبلقات ويعزز السموك الجيد 
ويضمن استمرارية الحياة اإلجتماعية، وفي أنشطة البرنامج كان ىناك العديد من الفنيات 

الذكاء األخبلقي مثل قطار الحب، كور ألوان ومنحني التعاون، حيث تم إثابة التي تدعم 
األطفال الذين قاموا بضبط سموكيم والتحكم في أفعاليم و أقواليم من الباحثتين معنويًا وماديًا 
مما أثار غيرة األطفال اآلخرين لمحصول عمي المعززات فقاموا بضبط سموكيم والتحكم فيو 

ي استقروا عمي ذلك، كما كانت األنشطة الحركية تستيوى األطفال مرات متتالية حت
فيتحمسون لمقيام بيا والمشاركة فييا مثل لعبة الكراسي الموسيقية، باإلضافة إلي األنشطة 

وقصة "رنا  التي تدعم التسامح والمطف و الضمير واالحترام مثل مثل "فافا واحترام الكبير"
لجوانب األخبلقية وبالتالي يكون ليا األثر األكبر في خفض واألقزام" والتي بدورىا تعزز ا

 .حدة السموك التنمري بأشكالو المختمفة
 التحقق من صحة الفرض الثالث:

"توجد فروق دالة احصائيًا بين متوسطي رتب ينص الفرض الثالث عمى أنو 
سموك درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الستبانة ال

 التنمري لطفل الروضة لصالح المجموعة التجريبية"
–Mannويتني -اختبار مانولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام 

Whitney U test :لمعينات المستقمة والجدول التالي يوضح نتائج ىذا االختبار 



   د. َجواٌ عباس هًاو                        تذريبي قائى عهي َظزيت "بوربا" بزَايج 

  د. غادة كايم سويفي                         في انذكاء األخالقي  نخفض انسهوك
 انتًُزي نذي أطفال انزوضت      
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(07دول )ج  
درجات  ويتني لمكشف عن داللة الفروق بين متوسطي رتب-نتائج اختبار مان

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الستبانة السموك التنمري لطفل 
06الروضة ن =   

 االبعاد
 المجموعة الضابطة بعدي المجموعة التجريبية بعدي

حجم  "zقيمة "
متوسط  العدد األثر

 الرتب
مجموع 

 الرتب
متوسط  العدد

 الرتب
مجموع 

 الرتب
- 011 08.5 8 36 4.5 8 التنمر الجسمي

3.39** 1.85 
 1.74 *8.96- 96 08 8 41 5 8 التنمر المفظي

- 011 08.5 8 36 4.5 8 التنمر االجتماعي
3.40** 1.85 

- 011 08.5 8 36 4.5 8 التنمر النفسي
3.37** 1.84 

- 011 08.5 8 36 4.5 8 التنمر الجنسي
3.41** 1.85 

- 011 08.5 8 36 4.5 8 الدرجة الكمية لالستبانة
3.36** 1.84 

 1.10**دالة عند مستوى 

 0.06وجود فروق دالة احصائيًا عند مستوى داللة ويتضح من الجدول السابق 
الستبانة بين متوسطي رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي 

" لبعد التنمر zوذلك لصالح المجموعة التجريبية حيث كانت قيم "السموك التنمري وأبعادىا 
الجسمي، وبعد التنمر المفظي، وبعد التنمر االجتماعي، وبعد التنمر النفسي، وبعد التنمر 

-، 2,20-، 2,22-، 2,26-، 3,41-، 2,24-الجنسي، والدرجة الكمية لبلستبانة مساوية 
مما يدل عمى  0.06عمى الترتيب، وجميع ىذه القيم دالة احصائيًا عند مستوى داللة  2,21

عمية البرنامج في خفض السموك التنمري لدى المجموعة التجريبية، كما يبلحظ من الجدول فا
السابق أن قيم حجم األثر لبعد التنمر الجسمي، وبعد التنمر المفظي، وبعد التنمر 
االجتماعي، وبعد التنمر النفسي، وبعد التنمر الجنسي، والدرجة الكمية لبلستبانة بمغت 
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عمى الترتيب وجميعيا قيم كبيرة مما يدل عمى  0,32، 0,32، 0,32، 0,32، 0,22، 0,32
 أن البرنامج لو فاعمية كبيرة في خفض السموك التنمري لدى المجموعة التجريبية.

ويوضح الجدول التالي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 
انة السموك التنمري لطفل بالمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي عمى است

 :الروضة
 (08جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة في 
 التطبيق البعدي عمى استبانة السموك التنمري لطفل الروضة 

 

 االبعاد
 ضابطة بعدي تجريبية بعدي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 لحسابيا

االنحراف 
 المعياري

 8.81 80.63 0.58 00.85 التنمر الجسمي
 8.56 81.38 0.30 08.11 التنمر المفظي

 3.34 80.63 0.49 08.75 التنمر االجتماعي
 8.67 80.51 0.64 00.88 التنمر النفسي
 8.56 88.38 0.09 00.63 التنمر الجنسي

 5.89 017.51 4.91 59.51 الدرجة الكمية لالستبانة
 

ويوضح الشكل التالي المتوسطات الحسابية لدرجات المجموعتين التجريبية 
 والضابطة في التطبيق البعدي عمى استبانة السموك التنمري لطفل الروضة:



   د. َجواٌ عباس هًاو                        تذريبي قائى عهي َظزيت "بوربا" بزَايج 

  د. غادة كايم سويفي                         في انذكاء األخالقي  نخفض انسهوك
 انتًُزي نذي أطفال انزوضت      

 

 

    1028ابزيل   - اجلزء األول -العدد اخلاهش 767

 

 

(3شكل )  
المتوسطات الحسابية لدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة عمى استبانة السموك 

مري لطفل الروضة التن  
 مناقشة نتائج الفرض الثالث:

تشاااير نتاااائج ىاااذا الفااارض إلاااي وجاااود فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية باااين المجماااوعتين 
التجريبيااااة والضاااااابطة عمااااي اساااااتبانة الساااااموك التنمااااري بعاااااد تطبياااااق البرنااااامج وذلاااااك لصاااااالح 

( ودراسة أباو 3061دراسة محمود )( و 3062المجموعة التجريبية،كما في دراسة عبد العزيز )
( حيث اساتفاد أطفاال المجموعاة التجريبياة مان تطبياق 3062) دراسة بشارة و  (3062) الديار

البرناااامج عماااييم فتفاااااعموا معاااو واسااااتجابوا لاااو وتغياااارت ساااموكياتيم مقارنااااو بأطفاااال المجموعااااة 
الضااابطة، حيااث أن البرنااامج ركااز عمااي العديااد ماان األنشااطة المحببااة لؤلطفااال والتااي تتناسااب 

مياااوليم وىوايااااتيم وأيضاااًا تعاااريفيم بأنشاااطة جديااادة عماااييم لااام يعرفوىاااا مسااابقًا مثااال لعباااة ماااع 
البانتومايم والتي تفاعل معياا أطفاال المجموعاة التجريبياة بصاورة إيجابياة واساعة النطااق حياث 
شاااعروا بساااعادة فاااي مشااااىدة المواقاااف الصاااامتة ثااام وجااادت الباحثتاااان أناااو بعاااد انتيااااء الجمساااة 

مااع بعضاايم الاابعض وذلااك أثناااء خااروجيم ماان غرفااة المناىاال متااوجيين إلااي  مارساايا األطفااال
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الفصل، كما أن قصاة )رناا واألقازام( المعروضاة فاي عارض الفياديو تفااعموا معياا وأعجباوا بياا 
( 2) وقاد ظيار ذلاك مان خابلل مناقشاة البااحثتين معيام بعاض العارض وتحميال القصاة وأبادى

خاوانيم بااالمنزل، و تتفاق ىااذه أطفاال رغباتيم فااي سارد القصااة عماي بقيااة زمبل ئيام وأصاادقائيم وا 
( والتاااي أشااارت إلاااي دور 3062) Zelidmanالنتيجااة مااع العدياااد ماان الدراساااات مثاال دراسااة 

( والتااي توصاامت 3062التعااطف وااللتاازام األخبلقاي فااي تخفيااف حادة التنماار، ودراسااة بنياان )
طريااق بعااض األساااليب  إلااي أنااو ماان الممكاان خفااض سااموك التنماار لاادى المااراىقين وذلااك عاان

( والتااي أكاادت 3062) Kimاإلرشااادية القائمااة عمااي الااذكاء األخبلقااي، باإلضااافة إلااي دراسااة 
 عمي فاعمية برامج التدخل القائم عمي التسامح في تقميل سموك التنمر لدي المراىقين.

 التحقق من صحة الفرض الرابع :
بين متوسطي رتب  " توجد فروق دالة احصائياً ينص الفرض الرابع عمى أنو 

درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الذكاء األخالقي 
 لطفل الروضة لصالح المجموعة التجريبية "

–Mannويتني -اختبار مانولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام 
Whitney U test ذا االختبار:لمعينات المستقمة والجدول التالي يوضح نتائج ى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   د. َجواٌ عباس هًاو                        تذريبي قائى عهي َظزيت "بوربا" بزَايج 

  د. غادة كايم سويفي                         في انذكاء األخالقي  نخفض انسهوك
 انتًُزي نذي أطفال انزوضت      
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(09دول )ج  
ويتني لمكشف عن داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات -نتائج اختبار مان

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الذكاء االخالقي لطفل 
06الروضة ن =   

 االبعاد
 المجموعة الضابطة بعدي المجموعة التجريبية بعدي

حجم  "zقيمة "
متوسط  العدد األثر

 الرتب
مجموع 

 الرتب
متوسط  العدد

 الرتب
مجموع 

 الرتب
 1.84 **3.37 36 4.5 8 011 08.5 8 التعاطف
 1.88 **3.86 37 4.63 8 99 08.38 8 الضمير

 1.84 **3.37 36 4.5 8 011 08.5 8 ضبط النفس
 1.83 **3.38 36 4.5 8 011 08.5 8 االحترام
 1.81 **3.08 38 4.75 8 98 08.85 8 المطف

 1.85 **3.39 36 4.5 8 011 08.5 8 التسامح
 1.88 **3.89 37 4.63 8 99 08.38 8 العدل

 1.84 **3.36 36 4.5 8 011 08.5 8 الدرجة الكمية لممقياس

 1.10**دالة عند مستوى 
 0,06وجود فروق دالة احصائيًا عند مستوى داللة ويتضح من الجدول السابق   

لمقياس وسطي رتب درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي بين مت
" لبعد zوذلك لصالح المجموعة التجريبية حيث كانت قيم "الذكاء األخالقي وأبعاده 

التعاطف، وبعد الضمير، وبعد ضبط النفس، وبعد االحترام، وبعد المطف، وبعد التسامح 
، 2,24، 2,63، 2,23، 2,22، 2,31، 2,22س مساوية وبعد العدل والدرجة الكمية لممقيا

مما  0,06عمى الترتيب، وجميع ىذه القيم دالة احصائيًا عند مستوى داللة  2,21، 2,34
يدل عمى فاعمية البرنامج في تنمية الذكاء األخبلقي لدى المجموعة التجريبية، كما يبلحظ 

بعد الضمير، وبعد ضبط النفس، من الجدول السابق أن قيم حجم األثر لبعد التعاطف، و 
، 0,32وبعد االحترام، وبعد المطف، وبعد التسامح وبعد العدل والدرجة الكمية لممقياس بمغت 

عمى الترتيب وجميعيا قيم كبيرة مما  0,32، 0,33، 0,32، 0,30، 0,32، 0,32، 0,33
 جموعة التجريبية.يدل عمى أن البرنامج لو فاعمية كبيرة في تنمية الذكاء األخبلقي لدى الم
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(81جدول )  
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة في 

 التطبيق البعدي عمى مقياس الذكاء االخالقي لطفل الروضة 

 االبعاد
 ضابطة بعدي تجريبية بعدي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 لمعياريا

 0.46 00.88 0.64 09.03 التعاطف
 0.14 01.85 8.33 08.38 الضمير

 0.69 01.63 8.81 09.63 ضبط النفس
 0.88 00.85 8.87 09.11 االحترام
 0.67 01.75 0.69 08.51 المطف
 0.36 00.03 8.45 09.68 التسامح
 0.88 00.75 8.11 08.63 العدل

 8.68 77.63 4.55 038.88 الدرجة الكمية لممقياس
 

ويوضح الشكل التالي المتوسطات الحسابية لدرجات المجموعتين التجريبية 
 والضابطة في التطبيق البعدي عمى مقياس الذكاء األخبلقي لطفل الروضة:

 
 
 
 



   د. َجواٌ عباس هًاو                        تذريبي قائى عهي َظزيت "بوربا" بزَايج 

  د. غادة كايم سويفي                         في انذكاء األخالقي  نخفض انسهوك
 انتًُزي نذي أطفال انزوضت      
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ضبظ  انضًيز انتعاطف

 انُفس

 انعذل انتسايح انهطف االحتزاو

 تجزيبيت بعذي  ضابطت بعذي 

(4شكل )  
كاء المتوسطات الحسابية لدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة عمى مقياس الذ

 األخالقي لطفل الروضة 

 مناقشة نتائج الفرض الرابع:
  Peplakتتفق نتائج ىذا الفرض مع العديد من الدراسات السابقة مثل دراسة

( والتي أشارت إلي وجود إرتباط سالب بين التنمر والتعاطف واالحترام األخبلقي 3062)
ودراسة  2010)دراسة قاسم )( و 3003العريني ) )من أبعاد الذكاء األخبلقي( وأيضا دراسات

النمو األخبلقي يبدأ في النمو منذ سنوات الطفولة المبكرة  ( والذين أقروا أن3004مشرف )
ومن الخطأ االعتقاد أنو يبدأ مع سن المدرسة؛ حيث أن ىناك العديد من القيم والعادات التي 

النفس وغيرىا من  يتعمميا الطفل قبل ىذا السن مثل: االحترام، التسامح، التعاطف، ضبط
القيم، كما أقروا أن الذكاء األخبلقي ميم جدا ألبناء الجيل الحالي أكثر من أبناء الجيل 
السابق وأن أبناء الجيل الحالي يواجيون مخاطر اجتماعية أكثر بكثير من التي واجيتيا 

ر في إعداد باإلضافة إلي أن الوالدين ورياض األطفال البد أن يكون ليم دو  األجيال السابقة،
األطفال ضد ىذه المخاطر، ومن خبلل مبادئ الذكاء األخبلقي يتبين أنو البد من االىتمام 
 وتنمية الذكاء األخبلقي من مراحل الطفولة المبكرة. وأن اإلنسان إذا اكتسب جميع أنواع

رجا عن الضوابط األخبلقية الذكاءات، وفقد الذكاء األخبلقي، فإنو يصبح مجرمًا، أو خا
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لممجتمع ولكن إذا اكتسب الذكاء األخبلقي فإنو يضبط جميع أنواع الذكاءات األخرى، 
فالبرنامج التدريبي المستخدم في البحث الحالي قائم عمي تنمية الذكاء األخبلقي، حيث 

ال في توصمت النتائج ليذا الفرض إلي أن تنمية الذكاء األخبلقي كان لو أثر إيجابي فع
خفض سموك التنمر عند األطفال مما لو من نتيجة تعود بالنفع عمي الفرد واألسرة والمجتمع 
من حيث التعامل مع مشكمة التنمر لما ليا من أثر سمبي عمي المجتمع برمتو، حيث أبدى 
اطفال المجموعة التجريبية تفيمًا لؤلنشطة القائمة عمي الذكاء األخبلقي وشاركوا فييا بحماس 

يجابية وتفكروا في الموقف برمتو والتوصل إلي أن سموك التنمر ىو سموك غير الئق وغير و  ا 
مقبول كما أنيم ال يحبون أن يكونوا في نفس موقف الضحية في حالة إختبلل قواىم أو 
تعامبلتيم مع من ىم أعمي منيم سمطة أو قوة وتجمى ذلك في ارتباطيم بشخصية " فافا" 

و العريف " وسرعة األطفال في االستجابة لمعطيات القصص و ذلك وشغفيم بيا وقصة " أب
بالمقارنة بأفراد المجموعة الضابطة التي لم يبدو عمييا أي تحسن في التنمر أو الذكاء 
األخبلقي و ذلك نظرًا لعدم تعرضيم ألنشطة البرنامج و في ىذا يتفق البحث الحالي مع 

( و أبو العزم 3062( و بنيان )3061د )( و محمو 3062دراسة كبًل من عبد العزيز )
 .(3063( و عمي )3063)

 التحقق من صحة الفرض الخامس :
"ال توجد فروق دالة احصائيًا بين متوسطي رتب ينص الفرض الخامس عمى أنو 

درجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيقين البعدي والتتبعي الستبانة السموك التنمري 
 القي لطفل الروضة ".ومقياس الذكاء األخ

 Wilcoxonاختبار ويمكوكسون ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام 
signed-rank test :لمعينات المرتبطة والجدول التالي يوضح نتائج ىذا االختبار 
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 (80جدول )
نتائج اختبار ويمكوكسون لمكشف عن داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة 

ي التطبيقين البعدي والتتبعي الستبانة السموك التنمري ومقياس الذكاء التجريبية ف
06األخالقي لطفل الروضة ن=  

 االبعاد

 اتجاه الرتب

 الرتب الموجبة الرتب السالبة "zقيمة "
الرتب 

متوسط  العدد المتساوية
 الرتب

مجموع 
متوسط  العدد الرتب

 الرتب
مجموع 
 الرتب

 1.58 5 4 8 8 8 8 0 التنمر الجسمي
 1.58 5 4 8 8 8 8 0 التنمر المفظي

 0.63 5 1 1 1 6 8 3 التنمر االجتماعي
 1.45 6 8 8 0 0 0 0 التنمر النفسي
 1.45 6 8 8 0 0 0 0 التنمر الجنسي
الدرجة الكمية 

 1.86 0 05.5 5.07 3 08.5 3.03 4 لالستبانة

 1.45 6 0 0 0 8 8 0 التعاطف
 1.88 5 0.5 0.5 0 4.5 8.85 8 الضمير

 1.03 6 3 0.5 8 1 1 1 ضبط النفس
 1.88 5 0.5 0.5 0 4.5 8.85 8 االحترام
 1.45 6 8 8 0 0 0 0 المطف
 1.54 5 8 8 0 4 8 8 التسامح
 1.74 4 3 0.5 8 7 3.5 8 العدل

الدرجة الكمية 
 1.34 0 08 4 3 06 4 4 لالستبانة

احصائيًا بين متوسطي رتب عدم وجود فروق دالة ويتضح من الجدول السابق 
درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين البعدي والتتبعي الستبانة السموك التنمري وأبعادىا 

 " غير دالة احصائيًا.zومقياس الذكاء األخبلقي وأبعاده حيث كانت جميع قيم "
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ويوضح الجدول التالي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 
موعة التجريبية في التطبيقين البعدي والتتبعي عمى استبانة السموك التنمري ومقياس المج

 الذكاء االخالقي لطفل الروضة:
(88جدول )  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات المجموعة التجريبية في التطبيقين 
خالقي لطفل الروضة البعدي والتتبعي عمى استبانة السموك التنمري ومقياس الذكاء اال  

 االبعاد
 تجريبية تتبعي تجريبية بعدي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.69 00.38 0.58 00.85 التنمر الجسمي
 0.46 08.03 0.30 08.11 التنمر المفظي

 0.75 08.85 0.49 08.75 التنمر االجتماعي
 0.61 08.11 0.64 00.88 التنمر النفسي
 0.03 00.88 0.09 00.63 التنمر الجنسي

 3.85 59.63 4.91 59.51 الدرجة الكمية لالستبانة
 0.89 08.88 0.64 09.03 التعاطف
 0.83 07.75 8.33 08.38 الضمير

 0.85 81.63 8.81 09.63 ضبط النفس
 8.85 08.75 8.87 09.11 االحترام
 0.39 08.75 0.69 08.51 المطف
 8.04 09.11 8.45 09.68 التسامح
 8.09 08.85 8.11 08.63 العدل

 3.63 038.11 4.55 038.88 الدرجة الكمية لالستبانة
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 مناقشة نتائج الفرض الخامس:
أظيرت نتائج الفرض أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات األطفال 

ين البعدي والتتبعي الستبانة السموك التنمري ومقياس في المجموعة التجريبية بين التطبيق
الذكاء األخبلقي مما يدل عمي إستمراراية أثر البرنامج وأنو لم ينتيي أثره بانتياء فعاليات 
التطبيق، حيث ان األطفال لم يقل سموك التنمر لدييم لمحصول عمي التعزيز من الباحثتين 

بعض األلعاب واألنشطة، حيث أن ذلك أو لمشاىدة بعض عروض الفيديو أو ممارسة 
ن انتيي عرضيا والمشاركة فييا وتفيميم إليجابياتيا  يعكس اقتناع األطفال باألنشطة حتي وا 
ولمسيم لآلثار اإليجابية لمتحمي بفضائل الذكاء األخبلقي وكف سموك التنمر والنظر إلييم 

ت التي أشارت إلي أن الذكاء بطريقة إيجابية ممن حوليم، وىذا يتفق مع العديد من الدراسا
األخبلقي يعود بالنفع عمي الفرد واألسرة والمجتمع مثل السموك التنمري أيضًا فيو يعود بالنفع 

( 3062عمي الفرد واألسرة والمجتمع لكن بطريقة سمبية، وذلك مثل دراسات أحمد وعبده )
صل إلي فروق ذات داللة والذين ربطوا بين الذكاء األخبلقي والتنمر المدرسي من خبلل التو 

احصائية بين متوسطي درجات مرتفعي ومنخفضي التنمر المدرسي في الذكاء األخبلقي 
( والتي أكدت عمي أن 3066)  Brownلصالح منخفضي الذكاء األخبلقي، أيضًا دراسة 

عبلج التنمر البد و أن يبدأ من داخل الفرد وذلك بتنمية فضائل الذكاء األخبلقي، باإلضافة 
( في إستمرارية خفض السموك التنمري ألطفال المرحمة اإلبتدائية 3062لي دراسة بشارة )إ

عن طريق برنامج قائم عمي نظرية بوربا في الذكاء األخبلقي حتي بعد تطبيق البرنامج، كما 
( التي أقرت بفاعمية برامج التدخل القائمة عمي 3061)  Kimتتفق أيضًا مع نتائج دراسة 

قميل سموك التنمر لدى المراىقين، و يتفق البحث الحالي أيضًا مع دراسة كبًل التسامح في ت
( و التي تشير جميعيا إلي 3062(و بنيان )3062(و أبو الديار)3062من عبد العزيز )

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين البعدي و التتبعي لممجموعة التجريبية 
 .تنمري و كذلك أبعاد مقياس الذكاء األخبلقي لؤلطفالعمي أبعاد استبانة السموك ال
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 نتائج البحث: تعميق عام عمي
ترجع الباحثتان ما أظيرتو نتائج البحث الحالي إلي فاعمية البرنامج التدريبي القائم 
عمي نظرية بوربا في الذكاء األخبلقي في خفض السموك التنمري لدى طفل الروضة، وذلك 

 لؤلسباب التالية:
 ء البرنامج عمي أسس عممية وفمسفية قوية من حيث وضوح األىداف والتعميمات بنا

 وترابط الجمسات وتنوعيا.
  موضوع البرنامج يمس معممات الروضة من حيث معاناتين من مشكمة التنمر بما

 .ليا من أثر سمبي عمي العممية التعميمية برمتيا
 بيالتييئة الجيدة لكل جمسة من جمسات البرنامج التدري. 
  تنوع األنشطة واالستراتيجيات التي يتضمنيا البرنامج حيث شممت االستماع إلي

القصة، الحوار والمناقشة واإلقناع مع األطفال، المعب اإلييامي، مشاىدة عروض 
 .فيديو، تمثيل األدوار، الواجب المنزلي والعصف الذىني إلي غير ذلك

 البرنامج وتشجيعيم عمي التخمي  تنوع أساليب التعزيز المستخدمة مع األطفال في
عن سموكيات التنمر السمبية بأبعادىا المختمفة وممارسة السموكيات اإليجابية بداًل 

 .منيا حيث شممت التعزيز المادي والمعنوي
  ظيار روح الحماس واستشعار التحسن في المشاركة اإليجابية من األطفال وا 

 .سموكياتيم وأثرىا عمي البيئة المحيطة بيم
 لذكاء األخبلقي بأبعاده المختمفة لو دور إيجابي كبير في تحمي األطفال بفضائمو ا

 .بما ليا من أثر في خفض سموك التنمر لدييم
  غياب فضائل الذكاء األخبلقي من الممكن أن يؤدي إلي العديد من المشكبلت

 بالمجتمع منيا مشكمة التنمر.
  ىذا السن المبكر )مرحمة رياض من الممكن تنمية فضائل الذكاء األخبلقي في

األطفال( حتي ال يستشري تدني األخبلق في مراحل الحقة مما يزيد من األثر 
السمبي ليا، حيث يمكن إعتبار تنمية الذكاء األخبلقي في ىذه المرحمة المبكرة 
بمثابة تدخل مبكر من الممكن أن يسيم في تبلفي العديد من المشكبلت البلحقة 

 .ليا عمي المجتمع كموالتي ستمقي بظبل
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   إعادة تأىيل األطفال ذوي المشكبلت االجتماعية وذلك لتوجيو طاقاتيم نحو
 المجاالت اإليجابية التي يقرىا المجتمع.

   تدعم ىذه النتائج وجية نظر المدرسة السموكية في أن السموك برمتو متعمم من
حبللو البيئة المحيطة كما أنو يمكن تعديمو وتغييره وتعميم سموك  مقبول اجتماعيًا وا 

(، حيث انخفض سموك 3004)قطامي والصرايرة،  محل السموك غير المقبول
 .األطفال التنمري و ارتفعت معو فضائل الذكاء األخبلقي

  تتفق ىذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة التي تم عرضيا مثل دراسة بنيان
ي خفض سموك التنمر لدي ( والتي أقرت بفعالية الذكاء األخبلقي ف3062)

المراىقين الجانحين وذلك باستخدام بعض األساليب اإلرشادية، أيضا دراسة 
Zeildman  (3062 ( حيث أشار إلي تأثير التعاطف )كأحد فضائل الذكاء

األخبلقي( في خفض سموك التنمر، كما اتفقت نتائج البحث الحالي أيضًا مع دراسة 
قة سالبة بين التنمر والذكاء األخبلقي، وكذلك ( في وجود عبل3062أحمد وعبده )

( التي تؤكد عمي وجود ارتباط بين التعاطف واالحترام 3062) Peplakدراسة 
 األخبلقي بالعدوان االستباقي لدي األطفال ارتباطًا سمبيًا.

( في فاعمية البرامج المقدمة 3063ىذا وتتفق نتائج البحث الحالي مع دراسة عمي )  
( 3062رية الذكاء األخبلقي في خفض السموك التنمري وأيضًا مع دراسة بشارة )عمي نظ

حيث توصل إلي أثر برنامج قائم عمي نظرية بوربا في الذكاء األخبلقي في خفض سموك 
( والتي تعتمد عمي 3062باألردن، و كذلك دراسة عصفور ) SOSالتنمر لدى أطفال قرية 

مبادئ المدخل اإلنساني لتنمية الذكاء األخبلقي، كما تتفق برنامج التربية بالحب القائم عمي 
( في أثر البرنامج في خفض سموك التنمر إال أن االختبلف 3062أيضًا مع دراسة جابر )

( 3062كان في ماوراء المعرفة المستخدمة في دراسة جابر، أيضًا دراستي أبو الديار )
خفض السموك التنمري عمي الرغم من ( في فاعمية البرامج اإلرشادية في 3061ومحمود )

اختبلفيم في تناول أنواع الذكاء حيث ركزت األولي عمي الذكاء الروحي بينما تناولت الثانية 
كما في الذكاء االجتماعي في حين تناول البحث الحالي الذكاء األخبلقي كأساس لمبرنامج 

نموذج بوربا في تنمية الذكاء ( التي أثبتت فعالية برنامج قائم عمي 3063دراسة أبو العزم )
األخبلقى لدي تبلميذ المرحمة االبتدائية فيما يتضمن أبعاد التعاطف و الضمير و ضبط 

Kim  (3061 )كما اتفقت أيضًا مع دراسة ، الذات و لكن البحث الحالي تناول السبعة أبعاد
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يختمف  في خفض سموك التنمر عن طريق برنامج قائم عمي التسامح لدى المراىقين، و
البحث الحالي مع األبحاث السابقة في تناولو لممتغيرات سالفة الذكر وىي السموك التنمري و 

 الذكاء األخبلقي لطفل الروضة.
وتستخمص الباحثتان مما سبق فعالية البرنامج القائم عمي الذكاء األخبلقي في 

قي يمتمكون قدرًا حيث أن األطفال مرتفعي الذكاء األخبل ،خفض سموك التنمر لدى األطفال
كبيرًا من السبلم النفسي والتسامح واالحترام والعدالة، كما أن لدييم الرغبة في بذل العون 

كما ساعدت جمسات البرنامج بأنشطتو و فنياتو الطفل عمى تكوين  لآلخرين والتعاطف معيم،
ابي ضمير ذاتي يعمل كضابط داخمي يتحكم في سموكو، حيث يسمح لو بممارسة سموك إيج

ما ويمنعو عن ممارسة أي سموك سمبي، ويتكون في النياية ضمير الفرد الذي ىو الرقيب 
بينما األطفال منخفضي الذكاء األخبلقي ال يتحمون بمثل  األساسي عمى عممو وتصرفاتو،

 .ىذه الفضائل، وبالتالي يكونون أكثر عرضو لممارسة السموك التنمري بكافة أبعاده
 توصيات البحث:

 وء نتائج البحث الحالي توصي الباحثتان بما يمي:في ض
   إعداد دورات تدريبية لمعممات الروضة في تعديل السموك لمواجية األطفال

 .المتنمرين في ضوء أساليب تربوية فعالة
  )تثقيف اآلباء لمتعامل المناسب مع أبنائيم المتنمرين وغير المتنمرين )الضحايا. 
  ب التنمر والعوامل المساىمة والمترتبة عميوالقيام بأبحاث تكشف عن أسبا. 
   توجيو أولياء األمور والمعممين إلي التعاون فيما بينيم من أجل تنمية الذكاء

األخبلقي لدي األطفال والذي ينعكس بدوره عمي تخفيف حدة العديد من المشكبلت 
 .النفسية والسموكية لؤلطفال

  ي الذي يسمح بنمو الذكاء األخبلقي ضرورة االىتمام باالرتقاء بالمناخ المدرس
 .وممارستو لدى األطفال عمي كبل المستويين الشخصي واإلجتماعي

  .العمل عمي وجود لجان داخل الروضة لمحد من عوامل انتشار التنمر 
 
 



   د. َجواٌ عباس هًاو                        تذريبي قائى عهي َظزيت "بوربا" بزَايج 

  د. غادة كايم سويفي                         في انذكاء األخالقي  نخفض انسهوك
 انتًُزي نذي أطفال انزوضت      

 

 

    1028ابزيل   - اجلزء األول -العدد اخلاهش 766

 

 بحوث مقترحة:
 .دراسة المتغيرات النفسية ذات الصمة بسموك التنمر لدى أطفال الروضة -
 .يور سموك التنمر لدى األطفالدراسة األسباب المرتبطة بظ -
 .عمل برامج سموكية لمحد من سموك التنمر لدي األطفال في مراحل عمرية مختمفة -
 .إعداد دورات وورش عمل لموالدين وتوعيتيم بمسببات السموك التنمري والحد منو -
 .مقارنة نسب انتشار سموك التنمر لدي العاديين وذوي االحتياجات الخاصة -
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 عالمراج
الكويت:  .. سيكولوجية التنمر بين النظرية و العبلج(8100أبو الديار، مسعد نجاح الرفاعي ) -

 مكتبة الكويت الوطنية.
. التنمر لدى ذوي صعوبات التعمم: مظاىره وأسبابو (8108أبو الديار، مسعد نجاح الرفاعي ) -

 (. الكويت: مكتبة الكويت الوطنية.3وعبلجو )ط
. فاعمية برنامج إرشادي في تنمية الذكاء الروحي (8105الرفاعي )أبو الديار، مسعد نجاح  -

وخفض السموك التنمري لدي عينة من أطفال المرحمة االبتدائية. مجمة العموم االجتماعية، 
 .32 – 24، 6(22الكويت)

في Borba " فعالية برنامج مقترح قائم عمي نموذج "(. 8108أبو العزم، ىدى محمد السيد ) -
ء األخبلقي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، تنمية الذكا

 جامعة االسكندرية.
فعالية  ، يناير (.8107)  عبد اهلل حفني ياسرو حسن، عبد الستار  أبو الفضل، محفوظ -

ي لدي تبلميذ و أثره عمي مستوي التنمر المدرس االنفعالي الذكاء تنمية في انتقائي شاديبرنامج إر 
، مركز المعمومات مجمة التربية الخاصة. المعاقين سمعًيا األساسي التعميم من الثانية المرحمة

 .40 – 6، (63)،مصر الزقازيق، جامعة ،التربية بكميةالتربوية و النفسية والبيئية 
وبات فاعمية التدريب التوكيدي في تنمية قدرة ضحايا التنمر ذوي صع (.8104أبوزيد، أحمد ) -

 . 2(624التنمر عمي مقاومة سموك التنمر. مجمة كمية التربية، جامعة األزىر)

المدرسي  التنمر ، يونيو(.8107أحمد، عاصم عبد المجيد كامل و عبده، إبراىيم محمد سعد )  -
مجمة دراسات عربية في  ،و عبلقتو بالذكاء األخبلقي لدي تبلميذ المرحمة اإلعدادية: دراسة تنبؤية

  .222 – 226 ،31السعودية،  ،ة و عمم النفسالتربي

. فعالية العبلج بالقراءة في خفض التنمر المدرسي ، فبراير(8101إسماعيل، ىالة خير سناري ) -
، 30(11لدى األطفال. المجمة المصرية لمدراسات النفسية, الجمعية المصرية لمدراسات النفسية، )

233 – 223. 

جامعة الممك  ،كاء األخبلقي و كيفية تنميتو. مجمة الوطنالذ (. 8116األيوب، أيوب خالد )  -
 .22 - 20(، 43سعود،)
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أثر برنامج تدريبي مستند الي نظرية بوربا في تنمية الذكاء األخبلقي  (.8103بشارة، موفق سميم ) -
 .262 – 202، 2(4في األردن. المجمة األردنية في العموم التربوية) SOSلدى أطفال قرية 

فعالية الذكاء األخبلقي في خفض سموك التنمر لدى األحداث  (.8103حبيب ) بنيان، بديعة -
 .32(23الجانحين، المجمة المصرية لمدراسات النفسية)

برامج تربية أطفال ما قبل المدرسة. عمان: دار المسيرة   (. 8113بيادر، سعدية محمد عمي )  -
 لمنشر و التوزيع.

. تقييم أدب الطفل اإللكتروني في ضوء أبعاد بر(، ديسم8101بيجات، ريم محمد بييج فريد ) -
 .323 – 322، 2(622الذكاء األخبلقي: دراسة تحميمية، مجمة كمية التربية، جامعة األزىر)

بناء الذكاء األخبلقي : المعايير والفضائل السبع التي تعمم األطفال أن  (.8113بوربا، ميشيل ) -
 قاىرة: دار الكتاب الجامعي.يكونوا أخبلقيين )ترجمة: سعد الحسيني(. ال

بناء الذكاء األخبلقي )ترجمة: سعد الحسيني(. العين: دار الكتاب (. 8117بوربا، ميشيل ) -
 الجامعي.

أثر برنامج مقترح قائم عمى استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية  (.8103جابر، غادة فرغل ) -
أطفال ما قبل المدرسة، رسالة دكتوراه، االنتباه و االدراك والتذكر عمي خفض سموك التنمر لدى 

 كمية التربية، جامعة المنيا.
الذكاء المتعدد في القرن الحادي والعشرين )ترجمة: عبدالحكيم أحمد(.  (.8115جاردنر، ىوارد ) -

 القاىرة: دار الفجر لمنشر والتوزيع.

 .Alexandriamedia.blogspot.com ،النظريات المفسرة لمعنف .(ت .إيياب حمدي )د ،جمعة  -

التنمر المدرسي وعبلقتو بالميارات االجتماعية لدى تبلميذ  ، ديسمير(.8108جوخ، حنان أسعد ) -
، 2(62المرحمة االبتدائية بمدينة جدة بالمممكة العربية السعودية. مجمة العموم التربوية والنفسية )

632 - 363. 
 ين: دار الكتاب الجامعي.تنمية الذكاء العاطفي. الع (.8116حسين، محمد عبداليادي ) -
الفروق في الذكاء الوجداني لدى فئات التنمر من أطفال  (.8105الحميد، شروق بنت أحمد ) -

الروضة بمدينة بريدة في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية، رسالة ماجستير، كمية التربية، 
 جامعة القصيم، السعودية.
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 اطفي، دمشق:  مكتبة المورد.الذكاء الع (. 8119الخفاف، إيمان عباس عمي )  -

الذكاء العاطفي )الذكاء االنفعالي(. عمان: دار  (.8114خوالدة، محمود عبد اهلل محمد )  -
 الشروق لمنشر و التوزيع.

مقياس السموك التنمري لؤلطفال والمراىقين. القاىرة: مكتبة  (.8106الدسوقي، مجدي محمد ) -
 األنجمو المصرية.

ية برنامج تدريبي لتنمية ميارات إدارة الضغوط النفسية المينية لدي . فاعم(8116رجاء، مريم ) -
 .جامعة دمشق، دمشق ،رسالة دكتوراة غير منشورة .العامبلت في مينة التمريض

العنف لدي طمبة المدارس الثانوية في مصر. القاىرة: المركز  (. 8111سالم، محمد توفيق )  -
 القومي لمبحوث التربوية و التنمية.

سموك التنمر عند األطفال و  .( 8103محمد فرحان )  ،ين، عمي موسي و القضاةالصبح -
 .الرياض ،جامعة نايف العربية لمعموم األمنية ،المراىقين

(. فاعمية استخدام العرائس القفازية في تنمية بعض 8108صالح، فاطمة محمود سالمان ) -
مية فئة القابمين لمتعمم، رسالة ماجستير األحكام األخبلقية لدي عينة من األطفال ذوي اإلعاقة العق

 غير منشورة، كمية التربية، جامعة بنيا.
التنمر عند األطفال  (.8108الصوفي، أسامة حميد حسن و المالكي، فاطمة ىاشم قاسم ) -

 .633 – 621(، 22وعبلقتو بأساليب المعاممة الوالدية. مجمة البحوث التربوية والنفسية )
المناخ األسري وعبلقتو بالتنمر (. 8105د و حسين، رمضان عاشور )عبد الجواد، وفاء محم -

 – 6، 2(23المدرسي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية، مجمة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي)
22. 

فاعمية التدريب عمي الميارات االجتماعية في خفض  ، يناير (.8100عبد الحميد، ىبو جابر ) -
 .234-32،221( 31)،المصرية لمدراسات النفسية سموك التنمر. المجمة

تطور الذكاء  .، إبريل (8104إيمان عباس عمي )  ،محمد السيد و الخفاف ،عبد الرحمن -
 ،جامعة أسوان ،مجمة كمية التربية ،سنوات 2 – 2األخبلقي لدي األطفال في المرحمة العمرية 

(33)، 622 – 644. 
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برنامج تعديل السموك لخفض حدة التنمر لدي  (. 8107عبد العزيز، مني عبد العزيز عمي )  -
 جامعة عين شمس. ،كمية التريبة ،رسالة ماجستير ،عينة من تبلميذ المرحمة االبتدائية

دار الجامعة  ،اإلسكندرية ،سيكولوجية العنف العائمي و المدرسي .( 8117طو )  ،عبد العظيم -
 .الجديدة

مدى فاعمية تطبيق بعض  (.8111لسيد )عبد الفتاح، فوقية و البدوي، منى حسن ا -
استراتيجيات تنمية التفكير األخبلقي لدى أطفال الروضة، مجمة كمية التربية، بنيا، جامعة 

 .333-611، 23(60الزقازيق )
برنامج التربية بالحب قائم عمي مبادئ المدخل  .أكتوبر( 8104عصفور، إيمان حسنين محمد )  -

قي و ميارات التواصل الصفي لدي الطالبة المعممة شعبة الفمسفة و اإلنساني لتنمية الذكاء األخبل
 .13-62(، 22السعودية ) -مجمة دراسات عربية في التربية و عمم النفس ،االجتماع

عمم  (.8115الجراح، عبدالناصر و أبوغزالة، معاوية ) ;عالونة، شفيق فالح ;العتوم، عدنان -
 ن، عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.النفس التربوي: النظرية والتطبيق، األرد

الذكاء األخبلقي وتنميتو لدى األطفال،  يوليو(. -، يونية8106عرابي، محمد عباس محمد ) -
 .32 -33، 22(162وزارة االوقاف والشئون اإلسبلمية، الكويت) –مجمة الوعي اإلسبلمي 

الذكاء األخبلقي لطبلب أساليب التنشئة األسرية وعبلقتيا ب (.8118العريني، صالح محمد ) -
 .236 -222، 2(3المرحمة الثانوية بالرياض، مجمة دراسات عربية في عمم النفس)

. فاعمية برنامج مقترح لتنمية الذكاء االخبلقي وأثره عمي بعض (8108عمي، ميا جالل ) -
 المتغيرات النفسية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية.

فعالية برنامج تدريبي قائم عمي مكونات الذكاء األخبلقي في  (.8106عمران، ىبو سعد محمد ) -
تنمية مستويات األحكام الخمقية لدي عينة من تبلميذ المرحمة االبتدائية، رسالة ماجيستير، كمية 

 التربية، جامعة دمنيور.
الصحة. األردن، عمان:  العنف ضد المرأة العاممة في قطاع (.8119العواودة، أمل سالم ) -

 اليازوري لمنشر والتوزيع.
فعالية استراتيجية لعب األدوار في تنمية األحكام  (.8111فرغمي، سعاد عبدالسميع حسين ) -

الخمقية والتحصيل الدراسي لدى تبلميذ الصف الرابع األساسي، رسالة ماجيستير غير منشورة، 
 كمية التربية، جامعة اإلسكندرية.
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.فاعمية برنامج ارشادي متكامل لتنمية الذكاء األخبلقي.مجمة كمية (8101صالح)سالي  قاسم، -
 .322-331(، 62التربية باالسماعمية.)

التنمر المدرسي و برامج التدخل، المجمة العربية  ، يناير(.8103نورة سعد السمطان )القحطاني،  -
 ،6(2) ،مصر ،ة الموارد البشريةالمؤسسة العربية لبلستشارات العممية و تنمي ،لمعموم االجتماعية

322 – 320. 

 تفكير وذكاء األطفال. األردن، عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع. (.8119قطامي، نايفة ) -

الطفل المتنمر. األردن، عمان: دار المسيرة لمنشر  (. 8119قطامي، نايفة و الصرايرة، منى )  -
 التوزيع.و 

ومشكمة العنف عند الشباب، اإلمارات، أبوظبي: مركز األسرة (. 8110لطفي، طمعت إبراىيم ) -
 اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية.

الميثي، سامح جمال حافظ؛ عبدالعال، السيد محمد عبد المجيد و النجيري، معتز المرسي  -
 فاعمية برنامج قائم عمي أبعاد المسئولية االجتماعية في تنمية الذكاء األخبلقي ، يناير(.8105)

 .236 – 222(، 62لدي التبلميذ العدوانيين بالمرحمة االبتدائية، مجمة كمية التربية، بورسعيد)
عبلقة بعض أساليب التنشئة االجتماعية بالذكاء األخبلقي  (.8108محمد، أسماء عبد النور ) -

 عند الطفل، رسالة ماجستير، كمية البنات، جامعة عين شمس.
فاعمية برنامج إرشادي لتنمية ميارات الذكاء  يونيو(. ،8106محمود، محمد عبد الجواد ) -

مجمة الحكمة  ،االجتماعي في خفض سموك التنمر المدرسي لدي تبلميذ المرحمة االبتدائية
 .202 –  334،(2التوزيع، الجزائر، )مؤسسة كنوز الحكمة لمنشر و  ،لمدراسات النفسية و التربوية

ع التربوي العربي لبرامج رياض األطفال، تونس:  المرج (.8114مردان، نجم الدين عمي ) -
 العموم.المنظمة العربية لمتربية و الثقافة و 

الجزائر،  ،مجمة العموم اإلنسانية ،التنمر الوظيفي: مقاربة نظرية .( 8105مغار، عبد الوىاب )  -
 .236 – 266( ب، 22)

قتو بالمسؤولية االجتماعية التفكير األخبلقي وعبل (.8119مشرف، ميسون محمد عبد القادر ) -
رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة  .وبعض المتغيرات لدى طمبة الجامعة االسبلمية بغزة

 .اإلسبلمية، غزة
أثراستخدام برنامج تدريبي في المواد االجتماعية عمي أبريل(.  8118الميندي، خالد حمد عمي )  -
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ت الصف السادس المتوسط بدولة الكويت.مجمة تنمية بعض ميارات التفكير االبتكاري لدي تمميذا
 .21-3،62(62دراسات تربوية و اجتماعية، مصر،)

تعممي في تنمية الذكاء األخبلقي لدي  -. فاعمية برنامج تعميمي(8119الناصر، أروى سعيد محمود ) -
 ن، االردن. األطفال المساءة معاممتيم، رسالة دكتوراه، كمية الدراسات العميا، الجامعة األردنية، عما

 3(. الذكاءات المتعددة في غرفة الصف: النظرية و التطبيق. ط 8101محمد بكر ) نوفل،  -
 عمان: دار المسيرة لمنشر و التوزيع.

الذكاء  ، يونيو(.8106ىدية، فؤادة محمد عمي؛ البرنس، ىند سيد و البحيري، محمد رزق ) -
 .16 – 22، 64(26، دراسات الطفولة)األخبلقي وعبلقتو باألمن النفسي لدى عينة من األطفال

و البحيري، محمد رزق ممدوح عبد السالم  شيرين ،عبد المطيف ؛ىدية، فؤادة محمد عمي  -
مجمة  ،فاعمية برنامج إرشادي لتخفيف التنمر لدي عينة من المراىقين الصم (.ديسمبر، 8106)

 .663 -666ص ص  ،،64( 22) ،مصر ،دراسات الطفولة
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