
                                                                                    

  

  كلية التربية     
  قسم الصحة النفسية 
  

ر  ُّ نم َ ً القابلني  الت املدرسي لدى عينة من األطفال املعاقني عقليا
  هخفض يف سلوكي إرشاديفاعلية برنامج للتعلم و

  

  
  رسالة مقدمة من

  سید محمد عثماننبیلة ال
  معیدة بقسم الصحة النفسیة

  جامعة سوھاج-كلیة التربیة
  للحصول على درجة الماجستیر في التربیة "تخصص صحة نفسیة"

  
  
  

  إشراف
  

  وفاء حممد حممود حممد د/  ميان حممد أبو ضيفإأ.م.د/
والقائم  أستاذ الصحة النفسیة المساعد

 رئیس قسم الصحة النفسیةبأعمال 
  جامعة سوھاج - ةكلیة التربی

  مدرس الصحة النفسیة
  جامعة سوھاج- كلیة التربیة

  
  
  

  م٢٠١٨ھـ / ١٤٣٩



 

                           

  بسم اهللا الرحمن الرحيمكلیة التربیة                                                        
  )٢قسم الصحة النفسیة                                                         مرفق(

  ماجستیررسالة 
  لة محمد السید عثمان نبی: اسم الطالبة

المدرسي لدى عينة من األطفال المعاقين عقلياً التَنمر  .:عنوان الرسالة
  هخفض في سلوكي إرشاديفاعلية برنامج القابلين للتعلم و

  ماجستري  :اسم الدرجة
  :لجنة اإلشراف

  بكلية  عمال رئيس القسماملساعد والقائم بأأستاذ الصحة النفسية               إميان حممد أبو ضيفد/  م..أ
  التربية جامعة سوهاج                                             

  مدرس الصحة النفسية بكلية التربية جامعة سوهاج                         وفاء حممد حممود/د
  :لجنة فحص  وتقييم الرسالة
  جامعة أسيوط –ة املتفرغ كلية التربية أستاذ الصحة النفسي          أ.د/ عبدالرقيب أمحد البحريي

  رئيساً ومناقشاً)                                                                                                      
  )ومناقشا أستاذ  الصحة النفسية  املتفرغ بكلية  التربية جامعة سوهاج   (عضواً          أ.د/خلف امحد مبارك السيد  

  بكلية  املساعد والقائم بأعمال رئيس القسمأستاذ الصحة النفسية           إميان حممد أبو ضيفد/  م.أ.
  )ومشرفًا(عضواً                                                 التربية جامعة سوهاج                                         

  م ٢٠١٨/ ١٩/٤تاریخ المناقشة : 
  

  الدراسات العليا:
  

  ختم اإلجازة                           أجيزت الرسالة بتاريخ          /          /
  

  موافقة جملس الكلية                                                 موافقة جملس اجلامعة
                                                /           /        /          /  

  



  ستخلص الدراسةم                                
عينة من األطفـال   لدىالمدرسي  التَنمر انتشار معدالت التعرف على إلى الدراسة هذه هدفت 

, وفاعليـة برنـامج إرشـادي    الجنسلمتغير المعاقين عقليا القابلين للتعلم, والفروق بينهم تبعا 
متوسـط  ) أطفـال ذكـور ب  ١٠سلوكي في خفضه, وتكونت عينة الدراسة شبه التجريبية من(

مجمـوعتين وهمـا    وتم تقسيمهم إلى, )١.٠١٩(قدره وانحراف معياري ,)١٠.٦(قدره عمري 
انتقائهم , وقد تم أطفال)٥, والمجموعة الضابطة وعددها(أطفال)٥وعددها(رشادية اإلالمجموعة 

 أعلـى  ) طفالً وطفلة, وذلك بحصولهم على٩٠ساسية والتي بلغ قوامها(من بين أفراد العينة األ
ــدر ــاس ال ــى مقي ــر جات عل ــاس  التَنم ــرالمدرســي, واســتخدمت الدراســة مقي التَنم 

الدراسة عن  نتائج احثة), وأسفرترشادي سلوكي(إعداد/البإالمدرسي(إعداد/الباحثة), وبرنامج 
وأنه ال توجد فروق , نسبيا المعاقين عقليا بصورة مرتفعة المدرسي بين األطفال التَنمر انتشار

 مقيـاس   ناث علىإللذكور  ومتوسطات درجات اصائية بين متوسطات درجات احإذات داللة 
أفـراد   المدرسي لدى التَنمر رشادي السلوكي في خفض إلالمدرسي, وفاعلية البرنامج ا التَنمر

  فترة المتابعة. ينة الدراسة, واستمرار فاعليته بعدع
  اإلرشاد السلوكي). - ا القابلين للتعلمالمعاقين عقلي -المدرسي التَنمر الكلمات المفتاحية:(

Abstract 

The present study is an attempt to identify the prevalence of school 
bullying in a sample of educable mentally handicapped children, 
differences among them according to gender and the effectiveness of a 
behavioral counseling program in reducing this phenomenon. The quasi-
experimental group comprised (10) males with an age mean of (10.6) and 
a standard deviation of (1.019). They were divided into two groups, i.e. 
counseling and control, each of which comprising (5). The population of 
the study covered (90) male and female children with the highest scores 
on school bullying scale. The study utilized school bullying scale (by the 
researcher) and a behavioral counseling program (by the researcher). It 
concluded that school bullying prevailed among mentally handicapped 
children with a high degree; there are no statistically significant 
differences between the means of scores of males and females on school 
bullying scale; the effectiveness of the behavioral counseling program in 
reducing school bullying among the participants; and the continuity of its 
effectiveness in the follow-up period. 
Keywords: (School bullying -educable mentally handicapped children- 
behavioral counseling). 

 




