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  المراىقينلدى  القرارات إتخاذبالقدرة عمى  وعالقتو اإللكترونيلتنمر ا
 دالرحيـ الجوىرىد/ شيماء عبدالسبلـ عبد الواحد عب

 البحث:ممخص 
التنمر ييدؼ البحث الحالي بصفٍة رئيسيٍة إلى الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف    

 -التيديد -اإلقصاء - إنتياؾ الخصوصية – اليوية إنتحاؿ)بمحاوره الخمسة اإللكتروني
رارات الق -الدراسيةالقرارات )الثبلثة  االقرارات بأبعادى إتخاذوالقدرة عمى  (التشيير
أدوات البحث  وتـ إعداد ،المراىقيف عينة البحثلدى  (االجتماعية القرارات -المينية

القدرة عمى مقياس  ،اإللكترونيالتنمر والمتمثمة في)استمارة البيانات العامة، مقياس 
تـ  الصؼ األوؿ الثانوىب طالب وطالبة (379عمى عينة قواميا ) (القرارات إتخاذ

مف الريؼ والحضر  ية غرضية مف المراىقيف بمحافظة الفيوـإختيارىـ بطريقة صدف
وقد إتبع البحث المنيج الوصفي التحميمي،  ومف مستويات اجتماعية واقتصادية مختمفة،

 اإللكتروني لمتنمر تعرضوامف أفراد عينة البحث  أف النسبة األكبر وكاف مف أىـ النتائج
 أنواع أكثر أف كما إتضح،%41.7 حيث بمغت نسبتيـ طواؿ العاـ مرتيف أو مرة

 الفيديو ومقاطع الصور البحث عينػة لدى اإللكتروني التنمر في المستخدمة الوسائؿ
 في إستخداماً  االجتماعى التواصؿ شبكات مواقع أكثرأف  تبيف كما ،%29.8بنسبة 
أعمى أف وأتضح  ،%31.4بنسبة  بوؾ ىى الفيس البحث عينػة لدى اإللكتروني التنمر

مف  االجتماعى التواصؿ شبكات مواقع عمى البحث يقضوف عينة المراىقيف نسبة مف
إنخفاض مستوى الوعى بكبل  أيضاً  وتبيف %،42 ساعة حتى ثبلث ساعات يوميًا بنسبة

لدى عينة البحث بنسب القدرة عمى إتخاذ القرارات بعاد أو  ،األلكتروني مف التنمر
التنمر ألوزاف النسبية لمحاور ا اختبلؼ إتضحكما  ، % عمى الترتيب%52.5، 54

 %،29.8فى المرتبة األولى بنسبة التشيير  جاءاأللكتروني لدى عينة البحث حيث 
 كما إختمفت %.8.8بنسبة  ةواألخير  ةفى المرتبة الخامس اليوية إنتحاؿ بينما جاء

 دعبُ لدى عينة البحث حيث تبيف أف القرارات  إتخاذالقدرة عمى بعاد األوزاف النسبية أل
بينما جاء  %،50جاء فى المرتبة األولى بنسبة االجتماعية القرارات إتخاذالقدرة عمى 

كما  .%16.6بنسبة  واألخيرة  فى المرتبة الثالثةالمينية  القرارات إتخاذالقدرة عمى  عدبُ 
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 بيف أفراد عينة البحث في 0.05،0.01 إحصائية عند مستوى داللة دالةفروؽ  توجد
المستوى محؿ اإلقامة،،الجنس)متغيرات لتبعًا الخمسة بمحاوره  اإللكتروني التنمر

بينما لـ  ؛(دخؿ األسرة ،حجـ األسرة،الحالة االجتماعية ألسرة المراىؽ ،التعميمى لموالديف
إحصائية عند  دالةفروؽ  دتوجكما ،نوع المدرسة حصائيًا تبعا لمتغير فروؽ دالة توجد

القدرة عمى إتخاذ القرارات في نة البحث بيف أفراد عي 0.01 ،0.05ة مستوى دالل
الحالة  ،المستوى التعميمى لموالديفمحؿ اإلقامة،) متغيراتلتبعًا الثبلثة  بأبعاده

 دالة فروؽ توجد لـ بينما (،خؿ األسرةد ،حجـ األسرة،االجتماعية ألسرة المراىؽ
 بأبعاده اراتالقر  إتخاذ عمى القدرة في (المدرسة نوع،الجنس) لمتغيرى تبعا احصائياً 
 التنمركما ارتبط  .األناث لصالح كاف االجتماعية القرارات ُبعد عدا فيما الثبلثة

عند مستوى داللة  القرارات إتخاذالقدرة عمى عكسيًا مع بمحاوره الخمسة  اإللكتروني
 إتخاذالقدرة عمى في تفسير التبايف في  المتغير األكثر تأثيراً التشيير وكاف  ؛0.01

 . %78عينة البحث بنسبة القرارات 
وعي المراىقيف باستراتيجيات بضرورة إعداد البرامج اإلرشادية لتنمية  :توصى الباحثة

المراىقيف فئة  لدىالقرارات  إتخاذوصقؿ القدرة عمى  اإللكترونيمواجية التنمر 
 االقتصادية التنمية سواعد ليكونواوالتشكيؿ طور التكويف لبنة نقية  ابإعتبارى
  .مستقببلً وطنيا لماعية واالجت
باستراتيجيات مواجية التنمر  المراىقيفوقد إقترحت الباحثة برنامج إرشادي لتوعية    

 لدييـ.القرارات  إتخاذعمى  القدرة لتحسيف  اإللكتروني
 المراىقيف. -القرارات  إتخاذالقدرة عمى  – اإللكترونيالتنمر : الكممات المفتاحية 
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Cyberbullying And Its Relationship with the Ability of 
Decision- Making for Adolescents 

 
Dr. Shimaa Abd Elsalam Abd Elwahed Abd Elrhiam Elgohary  

Lecture of Home Management and Institutions - Faculty of Specific 

Education- Aswan University 

Abstract 

     The current research aims mainly to reveal the nature of the 

relationship between cyberbullying with its five axes 

(impersonation - violation of privacy - exclusion - threat - 

defamation) and the ability to of of decision-making in its three 

dimensions (academic decisions - professional decision-  social 

decisions) among adolescents, the research sample, The research 

tools were prepared, namely (general data form, cyber bullying 

scale, decision-making ability scale) On a sample consisting of 

(379) male and female students in the first secondary class, they 

were selected in a random and purposive manner from the 

adolescents in Fayoum Governorate from the countryside and 

urban and from different social and economic levels. The research 

followed the descriptive and analytical approach.One of the most 

important results was that the largest percentage 41.7% of the 

research sample were exposed to cyberbullying once or twice 

throughout the year, t was also found that the most common types 

of methods used in electronic bullying in the search sample were 

pictures and videos by 24%,, t also turned out that the most used 

social networking site for cyberbullying in the research sample 

was Facebook, at a rate of 31.4%.. It was found that the highest 

percentage 42% of adolescents in the research sample spend one 

hour to three  hours a day on social networking sites It was also 

evident that the level of awareness of both cyberbullying and the 

dimensions of the decision-making ability of the research sample 

decreased by 54% and 52.5%, respectively., It also showed the 

difference in the relative weights of the axes of cyberbullying in 

the research sample,where defamation came first with a rate of 

29.8%, while impersonation came in the fifth and last place at 

8.8%.The relative weights of the dimensions of the ability to 

decision-making in the research sample also differed, as it was 

found that the dimension of the ability to make social decisions 
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came first with 50%, while the ability to make professional 

decisions came in the third and last place by 16.6%. there were 

Statistical significant differences also found at a significance level 

of 0.05,0.01 between members of the research sample in 

cyberbullying in its five axes, according to the variables (gender, 

Place of residence ,parental educational level, marital status of the 

teenager's family, Family size, Family income). While there were 

no statistically significant differences according to the school type 

variable, there were Statistical significant differences also found at 

a significance level of 0.05,0.01 among the members of the 

research sample in the ability to decision-making in its three 

dimensions according to the variables (Place of residence ,the 

educational level of the parents, the marital status of the teenager's 

family, Family size, Family income), While there were no 

statistically significant differences according to the two variables 

(gender, type of school) in the ability to decision-making in its 

three dimensions, except for the dimension of social decisions that 

was in favor of females. Cyberbullying was also inversely 

associated with its five axes with the ability to decision-making at 

a significance level of 0.01. Defamation was the variable that most 

influenced the explanation of the difference in the ability to make 

decisions by 78%. 

    The researcher recommend: The necessity of preparing 

advisory programs to develop adolescents' awareness of strategies 

to confront cyberbullying And refining the ability to make 

decisions among adolescents as a pure building block of the 

formation phase To be the arms of the economic and social 

development of of  their homeland in the future in the future.  

. 

    The researcher suggested acounseling program program to 

educate adolescents strategies to of confront cyberbullying to 

improve their decision-making ability. 

. 

Keywords: Cyberbullying - The ability of Decision- Making - 

Adolescents. 
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  مقدمة ومشكمة البحث:
نترنت كواحدة مف أبرز إللشبكة ا جامحاً  شيدت السنوات القميمة الماضية انتشاراً     

شبكات أو فى ال تمثمةالمُ  ةسواء عمى صعيد بنيتيا التحتية تصاؿ الحديثاإلوسائؿ وأسرع 
ستخدمييا والتى أحدثت أو عمى نطاؽ مُ  لخإجتماعية...االمواقع البحثية أو المحركات ال

بشكؿ  الرقابة إوببل قيود  بلبطفرة غير مسبوقة فى التواصؿ بيف األفراد والمجتمات 
 الجرائـ تكاب أشكاؿ وطرؽ مستحدثة مفإلر  وقد أفسح ذلؾ المجاؿ ؛نسبي محدود

أبرز محاورىا وأعمقيا أثرًا لكونيا  اإللكترونيوالتى شكؿ التنمر  اإللكترونيةإلنتياكات وا
يصعب فيو وية الرقمية مفيوـ جديد نسبيًا، ليُ قد تنبع مف التعامؿ مع مجيوؿ لكوف ا

 ؛حيثالواقعية خارج اإلنترنت يـعمى اإلنترنت وشخصيات األفراد التمييز بيف شخصيات
إستخدـ  عبر بالضحايا المتكرر األذى لحاؽخصبة إل اً أرض نياً إلكترو  المتنمر يجد

ساءة معاممة الناس داخؿ حـر منازليـ المنصات     دوف رادع. لمتشيير والمضايقة وا 
(Liam Hackett,2013) ،(٧١٠٢ درويش، ،عمرو الميثى أحمد)  
فتراضية ة اإلعمى المجتمع بآثره نظرًا لطبيعة البيئ خطورة اإللكترونيويشكُؿ التنمر   

التى يرتع فييا المتنمر عبر األنترنت معتمدًا عمى معموماتو ومياراتو بتكنولوجيا 
ستترًا خمؼ لوحة المفاتيح ومحتميًا المعمومات لمتسمؿ لمحسابات الشخصية لمضحايا مُ 

 محكات ثبلثةمرتكزًا عمى بيا مستخدمًا أياىا كسبلح فتاؾ مجيوؿ اليوية عميؽ التأثير 
حدث دويًا كبيرًا فى زمف يُ ومف ثـ  القوة توازف عدـرار و والتك االيذاء عمدت ىيو أساسية 
( Burton et al,2013)وىذا ما أكدتو دراسة ؛((Patchin & Hinduja,2015 يسير

 غير قادريف عمى تحديد متنمرييـ. اإللكترونيأف أكثر مف ربع ضحايا التنمر 
لدى  اإللكترونيالتنمر عد وتيرة وتصا إلى تنامىحصاءات العالمية إلاوتشير   

( التى أجريت Arslan et al, 2012دراسة ) ، حيث تشيرالمراىقيف بمختمؼ البقاع
 المحموؿ الياتؼ أجيزة أو اإلنترنت عبر زمبلئيـ عمى تنمروا% 17بتركيا أف نسبة 

 ضحايا كانوا الطبلب مف %15و التنمر، إلى واتعرض منيـ% 27وأف نسبة ،
 .معا ومتنمريف

لدى طبلب  اإللكترونيظاىرة التنمر شيوع ( ,Zhou et al 2013أقرت دراسة ) كما  
مف الطبلب فى التنمر، كما بمغت نسبة  %34.84فقد تبيف تورط  الثانوية المدارس
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 مرتفعة نسبة وىي% 56.88 اإللكتروني لمتنمر كضحايا إستيدافيـ تـالطبلب الذيف 
 . جداً 
اإلستقصائية لسبعة ( Kessel et al,2015راسة )د أشارتومف ناحية أخرى قد   

 التنمر ضحايا والية بوسطف األمريكية إرتفاع معدؿ انتشار في ثانوية عشر مدرسة
 %.20% إلى 15عمى مدار ست سنوات متوالية مف  اإللكتروني

التى أجريت بالمممكة  (.Kim et al, 2018) دراسةأيضًا وفى ىذا اإلطار كشفت   
% متنمريف؛ 8و اإللكترونية لمجرائـ ضحايا % كانوا14أف مراىؽ  2480 المتحدة عمى

 % أقروا بكونيـ ضحايا ومتنمريف فى آف واحد. 20و
 حصائياتاإلما زالت ف، التنمر اإللكتروني عالمياً ظاىرة انتشار تفاقـ عمى الرغـ مف    

االتصاالت وتقنية أظيرت بيانات لييئة  حيث .المتعمقة بالتنمر اإللكتروني قميمة العربية
وأف  ،يتكتموف األمر% ممف يتعرضوف لمتنمر اإللكتروني  38أف  بالسعودية المعمومات

اإللكتروني عبر وسائؿ التقنية  يتعرضوف لمتنمر األطفاؿ والمراىقيفمف % 50سبةن
  (2018)مباركة مقرانى، .جتماعياالتواصؿ الالحديثة مف ألعاب إلكترونية ومواقع 

وخاصة مع تزايد  اإللكترونيى مجتمعنا المصرى تنامى ظاىرة التنمر وقد لوحظ ف   
 Internet World State31عدد المستخدميف لؤلنترنت وفؽ تقرير األنترنت العالمى)

% مف إجمالى 48.1ستخدـ أى ما يعادؿ مُ  42.400.000(الذى بمغ 2020مارس
وىذا  ؛اإللكترونيتنمر ال عدد السكاف فى مصر األمر الذى يؤدى إلى زيادة احتماالت

 يمثموف المراىقوف الطبلب أف ( التى أكدت2016)عماد عمواف  ما دعمتو دراسة
 الستخدامو المؤدية الدوافع رتفاعإلنظرًا  نترنتلؤل ستخداماً إ األكثرالعمرية  يحةالشر 

 دوافعالو  ،والتثقيفية العممية والبحوث المحادثات إجراء مثؿ يجابيةاإل دوافعبشقييا ال
ثبات مف الواقع اليروب مثؿ سمبيةال شباع الذات وا   دراسة ،فقد كشفتالجنسية الرغبات وا 

 بمحافظة الثانوية المرحمة طبلب مف عينة أجرتيا عمى والتى (2017العبل) أبو حناف
 بمغت حيث العينة أفراد بيف اإللكتروني التنمر سموؾ إنتشار إرتفاع نسبة إلى المنيا

(أف 2019)محمد لمخطر؛كما توصمت دراسة ثناء  مؤشراً % ويعد ذلؾ 58.9نسبتو 
 الفيـو جاءت بمحافظة الثانوية المرحمة طبلب لدى اإللكتروني التنمر نسبة إنتشار

 متوسطة. بدرجة
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التنمر  أف(2016وأمؿ العمار) (,Bottino et al 2015)كما أوضحت دراسة 
وـ وعدد الرسائؿ المرسمة، نترنت في اليإلستخداـ اإبزيادة ساعات يرتبط لكتروني إلا

قؿ ألساعات عمى ا لثبلثنترنت إلستخداـ اوا  قؿ، ألرسالة في اليوـ عمى ا 50بمعدؿ 
 .يومياً 
وعبلقتو بالمتغيرات  لكترونيإلالتنمر ا التي تناولت وعمى صعيد الدراسات   

سبلـ ( 2016الديموجرافية لدى المراىقيف فقد أكدت دراسة كبًل مف عماد عمواف) وا 
وجود أثر لجنس المراىؽ ومستواه الدراسى عمى إستعداده لمتنمر  (2017ره )عما

(أنو ال يوجد آثر لمجنس 2018؛ بينما توصمت دراسة مباركة مقرانى )اإللكتروني
  .اإللكترونيلمتنمر والمستوى التعميمى لموالديف وتعرضو 

مقى ظبلليا تُ  بيةآثار سم اإللكترونيشير إلى أف لمتنمر ومف األىمية بمكاف أف نُ    
عمى المدى البعيد عمى الضحية حيث نجد أف المراىقيف الذيف تعرضوا لمتنمر لدييـ 
ضعؼ فى الميارات االجتماعية والقدرة عمى التواصؿ وتكويف صداقات والدفاع عف 

بؿ قد تصؿ عواقبو  ((Wael& Al Bellamy,2015العنؼ أنفسيـ ويميموا لسموؾ 
 بلنتحارل والتخطيط التفكيرو واألكتئاب اطى المخدرات منحى أكثر خطورة وىو تعلُ 

 التنمر. الناتج عف نتيجة اإلحباط
(2014  et al Sampasa(،)Messias et al, 2014 ) 

قانوف العقوبات وقانوف جرائـ  مف خبلؿ اإللكترونيتجريـ التنمر  وقد أقرت الدولة   
قب عمييا مف خبلؿ تحرير عايُ  التى ـ2020لسنة 189رقـ قانوف موجب الب اإلنترنت

بالحبس محضر فى إدارة مكافحة جرائـ الحاسبات وشبكات المعمومات بوزارة الداخمية، 
مدة ال تقؿ عف ستة أشير وبغرامة ال تقؿ عف عشرة آالؼ جنيو وال تزيد عمى ثبلثيف 

  .حدى ىاتيف العقوبتيفإألؼ جنيو أو ب

لمعممية اإلدارية والتى شيدت تطورًا  اساألس حجرالقرارات  إتخاذالقدرة عمى شكؿ تُ     
ممحوظًا في مقومات الفكر اإلداري ونظريات التنظيـ لدرجة أدت إلى مزيد مف اإلىتماـ 
بدراسة وتحميؿ تمؾ العممية اليامة لمحاولة تحديد النماذج األساسية واألساليب المتطورة 

 ميةمالع الحياة في أساسية ةميار  عتبارىاإب قراراتيـ إتخاذالتي يمجأ إلييا األفراد في 
 (2010)أسامة البينساوي،    . المعاصرة
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توالية التى يتخذىا الفرد فى بيئتو والمواقؼ الحياتية التى والحياة سمسمة مف القرارات المُ  
يمر بيا، حيث يتوقؼ نجاح الفرد عمى إدارة شئوف حياتو عمى مدى سبلمة ورشد ىذه 

نب العممية اإلدراية مف تخطيط وتنظيـ وتنفيذ وتقييـ القرارات التى تتغمغؿ فى كؿ جوا
 (2011)زينب عبدالصمد،نوره الزىرانى ،     .القرارات الصائبة أفضؿ تخاذإل

 فالقرار الفعاؿ ىو الذي ينفذ في إطار نظرة شاممة إلى التنظيـ ومحيطو، ويستطيع     
بناء عمى حققيا ا التي قد يُ والمزايقراره سببيا التي قد يُ  أف يوازف بيف المخاطرالفرد 

وىذه إشكالية خطيرة لكوف  ؛(2007)بونيمة فريد ،ع سميـ لمعطيات الواقالتقدير ال
 تتطمب مشكبلت تتبعيا ، الشخصية في كثيرة ُيصاحبيا تغّيرات نمائية مرحمة المراىقة
 عديدال إتخاذ المراىؽ مف يتطمبوىذا  المراىقيف تكيؼ في تؤثر فّعالة اجتماعية ميارات

 القمؽ بلزميـيُ  ما القرارات وغالباً  إتخاذ في بالتسرع يتسموف المراىقيف القرارات، لكف مف
 قراراتيـ يجعؿ قرار؛مما إتخاذ محاولتيـ عندتيـ افى قدراتيـ واستعداد الثقة وعدـ
 زمةالؤل الضرورية المعمومات إلى روفيفتقُ  لكونيـ يا الصواب فى أحياف كثيرة يجتنبُ 
 المستقبمية. قرارات األكاديمية والمينيةال تخاذإل
 ( (Gardner & Steinberg,2005( ،Lane,2010) 

 وقدراتو األدائية، مياراتو استخداـ عمى المراىؽ قدرة في القرار إتخاذ صعوبة وتكمف   
 بداعإل متميزة، استراتيجية وضع أجؿ مف متناغـ بانسجاـ الشخصية، وميزاتو الفكرية
 ومتطمبات سوؽ جية مفوالمجتمع وقيمو  رغباتو مع توافقاً  أكثرىا تقاءوان متعددة، حموؿ
القرارات تتضافر ،حيث (Eysenck &Keeene,2015)خرى،أ جية مف العمؿ

ريده المراىؽ لنفسو حيط االقتصادى واالجتماعى الذى يُ الدراسية والمينية فى رسـ المُ 
 (2015.    )زىره أحموده،  ومنطؽ بعقبلنية رراالق تخذيُ  أف البد لذا مستقببًل ؛

أف البيئة المحيطة والعوامؿ  إال معرفية عممية القرار إتخاذ أف مف الرغـ وعمى   
 تحكـ وقيـ وتقاليد عادات مف تتضمنو بما بالفرد النفسية واالجتماعية والثقافية المحيطة

ذا ما وى ؛مباشر غير أو مباشر القرار بشكؿ إتخاذ عممية الفرد والمجتمع تؤثر عمى
وىالة  ،(2014) تغريد العميف و جياد عبلء الديو ( 2008أكدتو دراسة نجبلء منجود )

غض النظر عف ضج فكرىـ بونُ تعميمى لموالديف الإرتفاع المستوى  فإ (2020مقمد)
تتمتع بالمرونة  ألفرادىابيئة عائمية متماسكة وداعمة فى ظؿ  ونشأتيـجنس المراىؽ 
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فأف  ؛القرارات وتوزيع األدواَر في النظاـِ العائميِ  إتخاذسمطة  إلحداِث التغييراَت في تدرج
سرة بيف المراىقيف ووالدييـ سيؤدي ألالذي يتـ في االسوى ندماج إلالتفاعؿ واىذا 

  .    ومتأثرة ببعضيا البعض وتشاركي رشيدة وقرارات ؿحمو بالضرورة إلى 
قة يتضح أف التنمر ومف خبلؿ العرض السابؽ لمقراءات والدراسات الساب     

ُيعد مشكمة شائكة األبعاد وتنطوى عمى العديد مف المخاطر التى يواجييا  اإللكتروني
 تكنولوجيا في مجاؿ اليائمة العممية المراىقيف بؿ والمجتمع بُرمتو فى ظؿ الثورة

 إستخداـ نطاؽ العصر، حيث إتسع ىذا ُتميز والتي واإلتصاالت المعمومات
 ولكنو  بمحيطنا األسرى أساسياً  عنصراً  الحياة وبات مجاالت كافة في وتغمغؿ األنترنت

عبر العالـ الرقمى مواطنى  المراىقيفأبنائنا مف تسسُمؿ وسيطرة المتنمريف عمى  ذلؿ
التطبيقات والشبكات  ستخدميفمُ  الممتصقيف بيا نوعا ماً اليواتؼ الذكية واألجيزة الموحية 

ولـ تعد جدراف منازلنا  اآلخريفلضحية أماـ عمى افورى بشكؿ  ـلبث تنمرى االجتماعية
 إتخاذوتعيقيـ عف  تحمييـ مف خطره ومف تبعاتو التى ُتشوشيـ نفسيًا وعاطفيًا وفكرياً 

قرارات صائبة حيث تُقيد فكرىـ عف طرح البدائؿ لحؿ مشكبلتيـ واالختيار مف بينيا 
اـ العامة والخاصة دوف أف الذى يجدوف أنفسيـ ضحية لمجيوؿ أم معطيات الواقعلُ وفقًا 

دوف  يحوؿُ  وفؽ آلية صحيحة ممارشيدة  اتقرار  إتخاذ يحركوا ساكنًا فيصعُب عمييـ
فكرة البحث  ثعُتبومن ىنا ؛ مستقبميـ وتدمربعقوليـ وقموبيـ  سطرةتحقيؽ األىداؼ المُ 

عمى والقدرة  اإللكتروني التنمر بين ما لدراسة العالقة ةالحالي فى محاولة من الباحث
 .وذلك من خالل اإلجابة عمى التساؤالت التالية:القرارات لممراىقين إتخاذ

 لدى طواؿ العاـ اإللكتروني متنمرل مرات التعرضعدد ل ىى األىمية النسبية ما -1
 ؟ البحث عينة المراىقيف

 لدى اإللكتروني التنمر في المستخدمة الوسائؿ ألنواعىى األىمية النسبية ما  -2
 ؟ لبحثا عينة المراىقيف

 في اً ماستخداألكثر إ لمواقع شبكات التواصؿ االجتماعىىى األىمية النسبية  ما -3
 ؟ البحث عينة المراىقيف لدى اإللكتروني التنمر

يوميًا  البحث عينة المراىقيف يقضييا التى الساعات لعدد النسبية األىميةىى  ما -4
 ؟ االجتماعى التواصؿ شبكات مواقع عمى



 

 12 

 2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 لدى المراىقيف اتالقرار  إتخاذوالقدرة عمى األلكتروني  مرالوعى بالتنما مستوى  -5
 عينة البحث ؟

 عينة البحث؟ المراىقيفلدى  التنمر اإللكترونيما األوزاف النسبية لمحاور  -6
 عينة البحث؟ المراىقيفلدى  القرار إتخاذالقدرة عمى ألبعاد ما األوزاف النسبية   -7
لدى  التنمر اإللكترونيقياس ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في محاور م -8

 واالقتصادي عينة البحث تبعًا لبعض متغيرات المستوى االجتماعي المراىقيف
محؿ اإلقامة،مستوى تعميـ األـ، مستوى تعميـ األب ،الحالة ، نوع المدرسةالجنس، )

 ؟( لؤلسرة الشيرى الدخؿاالجتماعية ألسرة المراىؽ، حجـ األسرة، 
لدى  اتالقرار  إتخاذأبعاد القدرة عمى إحصائية في ىؿ ىناؾ فروؽ ذات داللة  -9

عينة البحث تبعًا لبعض متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي  المراىقيف
محؿ اإلقامة، مستوى تعميـ األـ،مستوى تعميـ األب ،الحالة ، نوع المدرسةالجنس، )

 ؟(لؤلسرة الشيرى الدخؿاالجتماعية ألسرة المراىؽ، حجـ األسرة، 
 إتخاذالقدرة عمى وأبعاد  التنمر اإللكترونيبيعة العبلقة بيف محاور مقياس ما ط -10

 ؟ المراىقيف عينة البحثلدي  القرارات
ومتغيرات  بمحاورىا الخمسة، التنمر اإللكترونيىؿ تختمؼ نسبة مشاركة  -11

القدرة المستوى االجتماعى واالقتصادى لؤلسرة كمتغيرات مستقمة مع المتغير التابع 
 طبقًا ألوزاف معامبلت االنحدار؟ القرارات اذإتخعمى 

 أىداف البحث :
بمحاوره  اإللكتروني التنمرييدؼ ىذا البحث بصفة رئيسية إلى دراسة العبلقة بيف    

التشيير( وأبعاد  - التيديد –اإلقصاء  -إنتياؾ الخصوصية  –اليوية  إنتحاؿ)الخمسة 
القرارات  -المينية القرارات -قرارات الدراسيةال) المراىقيفلدي  القرارات إتخاذالقدرة عمى 
 وذلؾ مف خبلؿ:  (االجتماعية

 لدى طواؿ العاـ اإللكتروني متنمرل  التعرض مرات لعدداألىمية النسبية تحديد  -1
 . البحث عينة المراىقيف

لدى  نواع الوسائؿ المستخدمة في التنمر اإللكترونيألاألىمية النسبية تحديد  -2
  بحثعينة ال المراىقيف
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 في اً ماستخداألكثر إ لمواقع شبكات التواصؿ االجتماعىاألىمية النسبية  تحديد -3
 البحث. عينة المراىقيف لدى اإللكتروني التنمر

يوميًا  البحث عينة المراىقيف يقضييا التى الساعات لعدد النسبية األىمية تحديد -4
 .االجتماعى التواصؿ شبكات مواقع عمى

 لدى المراىقيف القرارات إتخاذالقدرة عمى مستوى و تروني األلك التنمرمستوى  تحديد -5
 عينة البحث.

 عينة البحث. المراىقيفاأللكتروني لدى  التنمراألوزاف النسبية لمحاور تحديد  -6
 عينة البحث. المراىقيفلدى  القرارات إتخاذالقدرة عمى  ألبعاد األوزاف النسبيةتحديد  -7
عينة البحث  المراىقيفلدى  لكترونياإل التنمرمقياس فروؽ في محاور التوضيح  -8

، نوع المدرسةالجنس، ) تبعًا لبعض متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي
محؿ اإلقامة،مستوى تعميـ األـ،مستوى تعميـ األب،الحالة االجتماعية ألسرة 

       (.لؤلسرة الشيرى الدخؿالمراىؽ، حجـ األسرة، 
عينة البحث تبعًا  المراىقيفلدى  القرارات تخاذإالقدرة عمى  أبعادفروؽ في التوضيح  -9

محؿ ،نوع المدرسةالجنس،)لبعض متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي
اإلقامة، مستوى تعميـ األـ، مستوى تعميـ األب ،الحالة االجتماعية ألسرة المراىؽ، 

 (.الدخؿ الشيرى لؤلسرةحجـ األسرة، 
القدرة  وأبعاد اإللكتروني التنمرياس طبيعة العبلقة بيف محاور مق الكشؼ عف -10

 عينة البحث. المراىقيفلدى  القرارات إتخاذعمى 
ومتغيرات المستوى  االلكتروني بمحاوره الخمسة، التنمرنسبة مشاركة تحديد  -11

القدرة عمى االجتماعى واالقتصادى لؤلسرة كمتغيرات مستقمة مع المتغير التابع 
 ت اإلنحدار.طبقًا ألوزاف معامبل القرارات إتخاذ

استراتيجيات ب المراىقيف وعيسيـ فى تنمية إعداد برنامج إرشادي مقترح يُ  -12
 .القرارات إتخاذعمى  ـوتحسيف قدرتي اإللكترونيمواجية التنمر 
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 أىمية البحث :
 حساسة شريحة اإللكتروني لكونيا تمُس  قضية التنمر وتحميؿ دراسة  أىمية تتجمى  -1

 والتطبيع التكويف طور ىـ في الذيف المراىقيف فئة وىـ المجتمع، فى وميمة
      واالجتماعية الحقًا. االقتصادية التنمية وسواعد إطارات ليكونوا االجتماعي

ساعدة كؿ المعنييف وبالتالي مُ ؛ اإللكترونيالوصوؿ لفيـ أفضؿ لقضية التنمر  -2
وفاعمية، لمتعامؿ مع ىذه القضية بكفاءة ي القرارات والعامميف مع األسرة وصانع

 سواء في رسـ السياسات أو الخطط أو تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العبلقة.
 بإلقاءوذلؾ  والمؤسسات المنزؿ إدارة تخصص مكتبة الى إضافة الدراسة تكوف قد -3

بالقدرة  وعبلقتو التنمر اإللكترونى وىو وشائؾ نسبياً  حديث موضوع عمى الضوء
 التأثير شديدة ةلياما الموضوعات كأحد لدى المراىقيف عمى إتخاذ القرارات

 .بالمجتمع
 مقترح ارشادي برنامج عدادإلالمعالـ واضحة  معرفية قاعدة تشكيؿ فى البحث ُيسيـ -4

 عمى قدرتيـ وتحسيف اإللكتروني التنمر مواجية باستراتيجيات المراىقيف وعي لتنمية
 .القرارات إتخاذ

 -فروض البحث :
 يفترض البحث الحالى ما يمى:

 إنتحال) اإللكتروني التنمروجد فروؽ ذات داللة إحصائية في محاور مقياس ت -1

عينة  المراىقيفلدى  التشهير( -التهذيذ  -اإلقصاء  -إنتهاك الخصوصية  –الهوية 
نوع الجنس، )البحث تبعًا لبعض متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي

ميـ األب ،الحالة االجتماعية محؿ اإلقامة، مستوى تعميـ األـ، مستوى تع، المدرسة
 (.الدخؿ الشيرى لؤلسرةألسرة المراىؽ، حجـ األسرة، 

القرارات ) القرارات إتخاذالقدرة عمى أبعاد توجد فروؽ ذات داللة احصائية في  -2
 عينة البحث تبعاً  المراىقيفلدى ( القرارات االجتماعية -المينية القرارات -الدراسية

محؿ ، نوع المدرسةالجنس، )واالقتصادي ماعيلبعض متغيرات المستوى االجت
اإلقامة، مستوى تعميـ األـ، مستوى تعميـ األب ،الحالة االجتماعية ألسرة المراىؽ، 

 (.لؤلسرة الشيرى الدخؿحجـ األسرة، 
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 إتخاذوأبعاد القدرة عمى  اإللكتروني التنمرتوجد عبلقة إرتباطية بيف محاور مقياس  -3
 .ة البحثالمراىقيف عينلدي  القرارات

ومتغيرات المستوى  لكتروني بمحاوره الخمسة،اإل التنمرتختمؼ نسبة مشاركة  -4
القدرة عمى االجتماعى واالقتصادى لؤلسرة كمتغيرات مستقمة مع المتغير التابع 

 طبقًا ألوزاف معامبلت االنحدار.     القرارات إتخاذ
 األسموب البحثى :
 : Research Methodologyأواًل : منيج البحث 

يتبع ىذا البحث المنيج الوصفي التحميمي الذي يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما توجد     
في الواقع وييتـ بوصفيا وصفًا دقيقًا، ويعبر عنيا تعبيرًا كيفيًا أو كميًا فالتعبير الكيفي 
يصؼ لنا الظاىرة ويوضح خصائصيا، أما التعبير الكمي فيعطي وصفًا رقميًا يوضح 

  .لظاىرة أو حجميا ودرجة ارتباطيا مع الظواىر األخرىمقدار ىذه ا
 (.2012)ذوقاف عبيدات وآخروف، 

  ثانيًا :المصطمحات العممية والمفاىيم اإلجرائية :
 اإللكتروني التنمر  Cyberbullying: 

ُيعرؼ التنمر فى قاموس الجمعية األمريكية لعمـ النفس بأنو تيديد مستمر أو سموؾ   
إساءة لفظية تجاه أفراد آخريف عادة ما يكونوا أصغر سنًا أو عدوانى مادى،أو 

 (VandenBos,2015)  أضعؼ. 
 توازف عدـ نتيجة رر ومتك متعمد عدواني سموؾ يأ بأنوالتنمر Olwes  كما عرؼ   

 (2014 الشناوي، منيةأ)   .بالغير األذى إلحاؽ إلى وييدؼ القوة،
 اإلعبلـ وسائؿ أو نترنتألا عبر يتـ سموؾ أي بأنو اإللكترونيالتنمر  ويعرؼ   

الذي  تكررالمُ  اإلتصاؿ خبلؿ مف جماعة أو فرد بو يقوـ الرقمية،والذي أو اإللكترونية
 تكوف وقد باآلخريف، األذى إلحاؽ تيدؼ إلى والتي عدوانية، أو عدائية رسائؿ يتضمف
 (Tokunaga (2010,لمضحية.    معروفة أو المتنمر مجيولة ُىوية
 الُمتكررالسموؾ  بأنو اإللكترونيالتنمر إلى تعريؼ  (2016)أمؿ العمار ذىبتا بينم   

إلى إيذاء شخص آخر جسديًا أو نفسيًا أو لفظيًا أو اجتماعيًا أو جنسيًا مف  الذى ييدؼُ 
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قبؿ شخص واحد أو عدة أشخاص وذلؾ بالقوؿ أو الفعؿ لمسيطرة عمى الضحية 
ذالليا ونيؿ مُ   تصاؿ االجتماعى.    يا عف طريؽ وسائؿ اإلكتسبات غير شرعية منوا 

تكررة تعمدة والمُ المضايقات المُ  "إجرائيًا بأنيا اإللكتروني التنمروتعرف الباحثة      
ذاللياوالتى تتـ مف طرؼ شخص واحد أو عدة أشخاص    لمسيطرة عمى الضحية وا 

 النصية، الصورمف خبلؿ المكالمات الياتفية،الرسائؿ  عبر الوسائط الرقمية المتنوعة
وغرؼ الدردشة عبر الويب، وروابط الويب  مواقع التواصؿ االجتماعى،ومقاطع الفيديو،

إنتياك  –اليوية  إنتحالمحاور) شمل خمُس يو  ،اإللكتروني،والبريد الخداعية
  ". التشيير( -التيديد -اإلقصاء  -الخصوصية

 :Impersonationاليوية  إنتحال -
 ىوية سرقة مف ستفادةاإل في تتمثؿ والتي راتطو  األكثر عتداءاتإلبأنيا اُتعرؼ    

 (2014)أمنية الشناوى،  .آخر شخص حساب ستخداـإ أو الشخص
 ويقـو أخر شخص بأنو تنمرالمُ  تظاىر ( بأنو2016رمضاف حسيف ) وعرفيُ كما   

 سمعتو. يددتُ  خطر فى ما شخص لجعؿ اإللكترونية المواد نشر بإرساؿ أو
سرقة أو تزييؼ المتنمر ليوية شخص  "إجرائيًا بأنيا اليوية  إنتحال وُتعرف الباحثة  

ستخداميا فى إرساؿ صور أو مقاطع إلكترونية تيدد سُ   ".معة الضحية آخر وا 
 :Violation of privacy إنتياك الخصوصية  -

عرؼ بأنيا التطفؿ عمى الحياة الخاصة لمغير، لموصوؿ إلى معمومات شخصية عنو تُ    
 لقياـاألمر  يصؿيرس يتـ إرسالو عبر الوسائط الرقمية المتنوعة، بؿ قد مف خبلؿ ف

سمية لشخص معيف لمحصوؿ عمى معمومات أخرى الفيروس بمعالجة المعمومات اإل
عداد اإلحصائيات،  جديدة، بوسائؿ متعددة مثؿ التقريب والمقابمة بيف المعمومات، وا 

دماج العناصر المختمفة، وربطيا ببعضيا؛ ثـ  ستخدـ ىذه المعمومات في أغراض إوا 
 (2001)طونى عيسى،    غير مشروعة.

 وأنشطة ألداء ورصد متابعة بأنيا إنتياؾ الخصوصية( 2015)عاطؼ كريـ عرؼ كما 
 مف وتداوليا نشرىا يتـ والتي اليومية لمفرد عبر األنترنت، حياتيـ مع تفاعميـ في األفراد
 . العنكبوتية عبر الشبكة رقمية وسائط خبلؿ
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  اآلخريف حسابات د إختراؽتعمُ  " إجرائيًا بأنياإنتياك الخصوصية وتعرف الباحثة     
 بياناتيـ تخزيف والتمصص عمى أسرارىـ أو الوسائط الرقمية المتنوعة عبر اإللكترونية

ممساس ل غير الئؽ إخبلقياً ربطيا بمحتوى و  مضمونيا تحوير أو سترجاعياإ أو
  ".ـأو شرفي ـباعتبارى

 :Exclusionقصاء اإل -
وانتقاد التصرفات االجتماعية لمضحية  يقصد بو خمؽ حالة مف العزلة حوؿ الضحية،  

بصورة متكررة.        ورفض صداقة أو مشاركة الضحية ومضايقتيا بصفة مستمرة،
(Simth etal,2009) 

 ستبعديُ  ومف الجماعات إحدى عضوية في يدخؿ مف تحديدبأنو  اإلقصاءكما يعرؼ    
 .الدردشة أو اإلنترنت جماعات مف راداألف أحد إقصاء مثؿ ،يانم
 (2014)أمنية الشناوى، 

 ستبعاد إل مف قبؿ المتنمرمارسة قمعية مُ " إجرائيًا بأنواإلقصاء وتعرف الباحثة    
عبر لآلخريف  ورفض صداقتو أو مشاركتوفتراضية مف عضوية المجموعات اإلالضحية 
 ."األنترنت

 :threat التيديد  -
وفو وتوَّعده قاؿ: ىَّدده ييِّدده تيديداً في ؼالوعيد والتخو لغويًا بأنو  التيديد عرؼيُ    ، أي خَّ

ترويع الضحية ، كما يعرؼ فى اإلصطبلح بأنو "بالعقوبة، فيو ميِّدد، والمفعوؿ بو ميَّدد
لقاء الرعب بقمبو وتوعده بإنزاؿ شر معيف بو.  (2009) ماىرة الدرة ،    وا 

عممية تيديد وترىيب لمضحية بنشر ( التيديد بأنو 2019رامى الغالبى)ؼ كما عر    
عبر وسائؿ التواصؿ  صور، أو مواد فيممية أو تسريب معمومات سرية تخص الضحية

الضحية لمقياـ بأعماؿ غير مشروعة  بلؿستغإ، مقابؿ دفع مبمغا ماليًا، أو االجتماعى
  تنمريف. المُ لصالح 

رىابيا وترويع توعد " إجرائيًا بأنيايد التيدوُتعرف الباحثة    عبر نشر  الضحية وا 
عبر قد تكوف حقيقة أو مفبركة  ،ليا خزيةمُ  مقاطع فيديو ومعمومات شخصيةصور و 

 "لمقياـ بأعماؿ غير مشروعة اماديًا أو إلرغامي اإلبتزاى وسائؿ التواصؿ االجتماعى
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 :Defamation التشيير -
 فضحو فبلف وعرفو ذكره بمعنى أي شير مف اشتقاؽ بأنو فى المغة التشيير عرؼيُ   

الجرائـ  بأنو صطبلحاإلكما يعرؼ فى  ؛شييراً  وصيره أظيره األمر أشير ، شيرة وجعمو
التي ينشر فيو المعتدي أسانيد جارحة تناؿ مف شرؼ المعتدي عميو وكرامتو وتعرضو 

 (2010)عادؿ الحيط ،       .لكره الناس
 بو دينشُ  لمشخص اإلساءةإلى تعريؼ التشيير بأنو  (2006)حمد الممط أبينما ذىب 

 أو بالكبلـ اإلساءة طريؽ عف التشيير كاف سواء اآلخريف أماـ صورتو وىز سمعتو
 بو. شيرالمُ  تخص ومقاطع صور بنشر

أو صور أو  ةمكتوب اتتصريح تعمد نشر "ىو إجرائيًا بأنو التشييروُتعرف الباحثة    
 " .  المتنوعة اإللكترونيةعبر الوسائؿ  معة شخص مايذاء سإلمواد فيممية 

  انقراراث  إتخبرانقذرة عهيAbility of Decision Making : 

االختيار المقتػرح الػذي يتضػمف الخبػرات السػابقة ويسػتقر رأي المقػرر  ُتعرؼ بأنيا 
عمي أفضؿ المقترحات بعد األخذ في الحسباف كافة ما يحػيط بالشػكؿ مػف عوامػؿ ماديػة 

 (8002حناف أبوصيري ، ، عنوية.    ) زينب عبدالصمد وم
عممية متشابكة بأنيا عرؼ القدرة عمى إتخاذ القرار  (8002جماؿ الخالدى )أما   

األخذ  مع، الفردتواجو التى  مشكمةالومتشعبة التفكير الختيار البديؿ األفضؿ لحؿ 
المستندة عمى قرارات سابقة و  عتبار المؤثرات والعوامؿ االجتماعية والبيئية والفنيةباإل

سببة ليا، وكؿ ذلؾ مف أجؿ الوصوؿ إلى والمؤثرة في قرارات الحقة، وقد تكوف مُ 
 النجاح المنشود في تحقيؽ األىداؼ المرسومة.

أنيا عممية تفكير مدرؾ فى مواجية موقؼ أو ب القرار إتخاذالقدرة عمى عرؼ تُ كما    
لحموؿ التى تؤدى إلى أىداؼ واضحة أو أفضؿ ا مشكمة الختيار أنسب الوسائؿ

ومحددة تتناسب مع قيـ الفرد ومعاييره كما تتناسب مع حدود موارده البشرية والمادية.  
 (2016)وفاء شمبى وآخروف، 

تنطوى ظمة منُ فكرية عممية  ”اإجرائيًا بأنيالقرارات  إتخاذالقدرة عمى وُتعرف الباحثة    
ركبة لتقييـ البدائؿ المتاحة التي ترتبط بمشكمة أو عمى سمسة مف العمميات الذىنية المُ 

م الفرد فى ضوء قدرات بموقؼ معيف واختيار أفضميا كانياتو وظروؼ البيئة المحيطة وا 
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القرارات وىى ) أبعادشمؿ ثبلثة تو  ،ةيحقؽ آمالو المنشودلموصوؿ لقرار رشيد بو 
  ".(القرارات االجتماعية -القرارات المينية -الدراسية

 :Academic Decisions   ارات الدراسيةالقر  -

اختيار قائـ عمى أساس بعض المعايير لبديؿ واحد أو بديميف مختمفيف  اعرؼ بأنيتُ     
كثر بغرض تحقيؽ اليدؼ، وبيذا يعتبر القرار بمثابة الوسيط بيف التفكير والعمؿ أو أأو 

 . الجامعيمرحمة التعميـ لتحديد التوجو المستقبمي  ثـ ومف ؛الفعؿ الحقيقي
 (2013أحمد،  ) خولة  
 واألفضؿ المناسب البديؿالطالب  بإختيار تكوف منظمة عممية بأنياعرؼ تُ كما    

 مف تو،راوقد ميولو مع تفؽوالتى ت المتاحة والبدائؿ الممكنة الظروؼ ظؿ فيلمدراسة 
 (2018)أمنة مشرى ، . والسعادة الرضا وتحقيؽ مستقبمية أىداؼ تحقيؽ أجؿ
والرشيد لممراىؽ  االختيار المدرؾ" اإجرائيًا بأني القرارات الدراسيةعرف الباحثة وتُ    

فى ضوء قدرتو العقمية واستعداه النفسى وأمكاناتو  (لتخصص الدراسى)المبديؿ األنسب 
 ". المادية 

 :professional Decisions   القرارات المينية -

ختيار بديؿ مف بيف مجموعة مف ال وصوالً  عممية التفكير والتركيز بأنياعرؼ تُ    
 .قرار ميني سميـ إتخاذالبدائؿ بعد تقييـ كؿ بديؿ بيدؼ تحقيؽ 

 (2012، ؼ مشريبلس) 
 تعمؿ معرفية سموكية نفسية عممية بأنيا القرارات المينية إتخاذالقدرة عمى  عرؼتُ  كما  

 األفضؿ رارالق ليكوف ومتاحة متعددة بدائؿ بيف مف بدقة مدروسمينى  قرار صنع عمى
 .فيو والتقدـ وتقويمو تنفيذه عمى القدرة مع القرار لمتخذ األنسب ىو

 (2017)أحمد الراشدى ،
عممية االختيار مف بيف البدائؿ "ا إجرائيًا بأني القرارات المينيةوُتعرف الباحثة   

 فى ضوء مياراتو المناسب المينيالقرار  تخاذإل األمثؿ بديؿالالمتاحة الختيار 

 ". العمؿ سوؽ متطمباتتوافقو مع و  داداتوواستع
 Social Decisions :    القرارات االجتماعية -

 في الفرد ليا يتعرض المحتممة البدائؿ مف واحد بديؿ اختيار عممية بأنياوُتعرؼ    
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 راع. الص مف بحالة يمر فتجعمو مع اآلخريف اليومية الحياة أنشطة
 (2017رميصاء، )دغيش

يتـ فييا  سموكية نفسية عمميةا "إجرائيًا بأني القرارات االجتماعيةة وُتعرف الباحث  
لتكويف شبكة اجتماعية لممراىؽ فى كثر أاختيار لبديؿ واحد أو بديميف مختمفيف أو 

 ." لممجتمع والبيئة التى يحيا فييا األخبلقية واالجتماعية بعض المعايير ضوء
 المراىقينAdolescence   : 
والنضج،وىى مرحمة  الرشد إلى الطفولة مف اإلنتقاؿ مرحمة بأنيا ةالمراىق ُتعرؼ   

 التاسعة إلى عشر الثالثة مف الفرد حياة مف الثاني العقد مف وتمتد الرشد لمرحمة  التأىب

( 80-08) بيف ما أي عاميف أو بعاـ ذلؾ بعد أو عاميف أو ذلؾ بعاـ قبؿ أو تقريباً  عشر
 (8002)حامد زىراف،  .سنة

( بأنيػػا الفتػػرة اإلنتقاليػػة 8002فيػػا كػػؿ مػػف محمػػود منسػػي وعفػػاؼ محضػػر)كمػػا يعر 
بػػيف الطفولػػة والرشػػد والتػػي تتميػػز بعػػدد مػػف التغيػػرات الجسػػمية باإلضػػافة إلػػي التغيػػرات 

  الوجدانية المصاحبة ليذه التغيرات.

التي بيف الطفولة والرشد و المرحمة اإلنتقالية  " اإجرائيا بأني ةعرف الباحثة المراىقوتُ   
تقع ما بيف الثانية عشر والتاسعة عشر مف العمر والتى تطرأ بيا تغيرات شديدة في 
النمو الجسدي والجنسي والعقمي والعاطفى واالجتماعي والخمقى لمفرد ويعانى فييا مف 

 ".  صراعات متعددة داخمية وخارجية
 :Research Boundariesثالثًا : حدود البحث 

 النطاق الجغرافيGeographic Boundary:  تـ اختيار عينة البحث مف
 . الباحثة إقامةالمراىقيف مف طبلب الثانوية العامة بمحافظة الفيـو محؿ 

  النطاق البشريHuman Boundary : تينعينة البحث من مجموعتتكون : 
طمبة  المراىقيف مف وطالبة طالب( 30تكونت مف ): عينة الدراسة االستطالعية -

تـ إختيارىـ الفيوـ  محافظة بمدارس العامة الثانوية بمرحمة الثانوي األوؿ الصؼ
بطريقة صدفية غرضية بحيث يتوافر فييـ خصائص العينة األساسية لمبحث وذلؾ 

 لتقنيف أدوات الدراسة. 
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طالب وطالبة مف  (379)أشتممت عينة البحث عميعينة الدراسة األساسية: -
محافظة مدارس العامة ب الثانويةبمرحمة  الصؼ األوؿ الثانوىمف طمبة المراىقيف 

أـ المؤمنيف  –عائشة حسانيف الثانوية  -)لطفى سميماف سنورس الثانويةالفيوـ
األنبا  -نفيسة الحصرى لمغات –األمريكاف لمغات  -جماؿ عبدالناصر -الثانوية 

 وانو وأف يك ة الفيوـريؼ وحضر محافظعمى أف يكونوا ومف الُمقيميف بإبراـ لمغات(
  .ات اجتماعية واقتصادية مختمفةمف مستوي

 النطاق الزمنيTime Boundary : تـ تطبيؽ أدوات ومقاييس الدراسة الحالية
 . ـ2021ـ/2020 خبلؿ العاـ الدراسىالمراىقيف عمي الطبلب والطالبات 

  البحث : رابعًا: أدوات
 اشتممت أدوات البحث عمى :  
 )إعداد الباحثة(                  إستمارة البيانات العامة.                     -1
 )إعداد الباحثة(                                .    اإللكتروني التنمرمقياس  -2
 )إعداد الباحثة(  .               القرارات إتخاذالقدرة عمى مقياس  -3
 :إستمارة البيانات العامة -1

ض المعمومات التي تُفيد تـ إعداد إستمارة البيانات العامة بيدؼ الحصوؿ عمى بع     
موضع  المراىقيففي إمكانية تحديد بعض الخصائص اإلجتماعية واإلقتصادية لدى 

 البحث وقد شممت عمى:
نوع المدرسة الجنس )ذكور/ إناث(، بيانات خاصة بػ أوال: البيانات الديموجرافية:

خفض، )منالتعميمى لموالديف مستوى ال إلقامة )ريؼ/حضر(،محؿ ا،(خاصة، حكومية)
)مستقرة،إنفصاؿ الوالديف،وفاة أحد ألسرة المراىؽالحالة االجتماعية مرتفع(،  متوسط ،
أفراد(،  5أفراد،كبيرة أكثر مف  5أفراد، متوسطة  3)صغيرة حجـ األسرة ،الوالديف(

 1500، مف 1500> 1000، مف 1000>500الدخؿ الشيرى لؤلسرة )منخفض مف 
>  3000، مرتفع مف 3000> 2500، مف 2500> 2000، متوسط مف 2000>

 (. 5000، أكثر مف4000> 3500، مف3500
مرات التعرض لمتنمر  عدد تتضمف تحديد ثانيا: بيانات تتعمق بالنتائج الوصفية:

المستخدمة في التنمر  أنواع الوسائؿ عينة البحث، وتحديد اإللكتروني لممراىقيف
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 قع شبكات التواصؿ االجتماعىموا وتحديد، لدى المراىقيف عينة البحث اإللكتروني
عدد  وتحديد، البحث عينة المراىقيف لدى اإللكتروني التنمر في ستخداماً األكثر إ

البحث عمى مواقع شبكات التواصؿ االجتماعى  عينة الساعات التى يقضييا المراىقيف
 إتخاذالقدرة عمى بالوعى مستوى و  األلكتروني التنمرالوعى ب مستوى، وتحديد يومياً 

األلكتروني  التنمروتحديد األوزاف النسبية لمحاور  ، عينة البحث لمراىقيفلدى ا قراراتال
لدى  القرارات إتخاذالقدرة عمى عينة البحث، وتحديد األوزاف النسبية  المراىقيفلدى 

  عينة البحث. المراىقيف
 :اإللكتروني التنمرمقياس  -2
لدى المراىقيف وذلؾ في  ترونياإللك التنمرتـ إعداد المقياس بيدؼ قياس مستوى   

تـ  ضوء القراءات والدراسات السابقة وفي إطار المفيوـ اإلجرائي الذى وضعتو الباحثة،
عبارة موزعة عمى  (50صياغة عبارات المقياس الذى تكوف فى شكمو النيائى مف)

 خمسة محاور رئيسية وىى :
 تعرضحوؿ مدى  (عبارة تدور10أشتمؿ ىذا المحور عمى ):اليوية إنتحالأوال:

مجيوليف قد يكونوا معموميف لو أو  لمتعامؿ مع حسابات وىمية ألشخاص المراىؽ
  تو.يدد سمعإرساؿ صور أو مقاطع إلكترونية تُ أو إلصاؽ تيـ بو ببغرض التدليس عميو 

 تعرضعبارة تدور حوؿ مدى  (10أشتمؿ ىذا المحور عمى):إنتياك الخصوصيةثانيا: 
 . والتمصص عمى معمومات ووثائؽ خاصة بو اإللكترونيةتو ألختراؽ حسابا المراىؽ
تعرض المراىؽ ( عبارات تدور حوؿ مدى 10أشتمؿ ىذا المحور عمى) :التيديدثالثًا: 

أو تسريب معمومات سرية  أوفيديوىاتنشر صور، والترويع بتيديد لم المتنمر عميو
لمقياـ  وبللاستغ حاولةمو  الماؿ، مقابؿ األنترنت بوسائطو المتنوعةعبر  تخص الضحية

  . بأعماؿ غير مشروعة
 المراىؽ تعرض( عبارة تدور حوؿ مدى 10أشتمؿ ىذا المحور عمى) :اإلقصاءرابعًا:

لمجموعات الدردشة ووسائؿ التواصؿ بحجب دخولو ة تورفض صداق اإلجباريةمعزلة ل
 متكررة.االجتماعية بصفة  و،وانتقاد تصرفاتاالجتماعى
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 المراىؽ تعرض(عبارة تدور حوؿ مدى 10شتمؿ ىذا المحور عمى)أ: التشيير: خامساً 
عبر إرساؿ صور أو تعميقات سمبية لآلخريف عبر تنمر إليذاء سمعتو مف قبؿ المُ 
 .الوسائط الرقمية المتنوعة

(عبارة تتـ االستجابة 50:أشتمؿ ىذا المقياس فى شكمو النيائى عمى )تصحيح المقياس
وقد كاف تصحيح العبارات وفقًا  ال(،-أحياناً  –بدائؿ )نعـعمييا وفؽ االختيار مف ثبلث 

(عمى الترتيب وذلؾ عمى العبارات موجبة 1،2،3متدرج متصؿ) ثبلثي لمقياس
( عمى الترتيب لمعبارات سالبة الصياغة. 3،2،1الصياغة، ومقياس متدرج متصؿ )

( وأقؿ 150) اإللكتروني التنمرحصؿ عمييا المراىقيف فى يوبذلؾ تكوف أعمى درجة 
 (.50درجة ىى )

حساب صدق المقياس اعتمد البحث الحالي في التحقق من صدق المقياس 
validity : عمى طريقتين 

  :validity Content)صدق المحتوى ) -)أ(
تـ عرضو في صورتو األولية عمى  اإللكتروني التنمرلمتأكد مف صدؽ محتوى مقياس   

ومجاؿ  التدريس في مجاؿ إدارة المنزؿ،عدد مف األساتذة المحكميف أعضاء ىيئة 
جامعتى أسواف والفيوـ، ( األداب –التربية النوعية  - )التربية التربية وعمـ النفس بكميات

وذلؾ لمتعرؼ عمى آرائيـ في المقياس مف حيث دقة الصياغة المغوية لمفردات  ا،المني
وضع مف أجمو،  وكفاية العبارات لتحقيؽ اليدؼ الذي وسبلمة المضموف، المقياس،

حكـ وقد تـ مُ  (15حكميف )وبمغ عدد المُ ، ومناسبة التقدير الذي وضع لكؿ عبارة
حساب نسبة االتفاؽ بيف المحكميف عمى كؿ عبارة مف عبارات المقياس وتراوحت نسبة 

حكموف %( وقد أبدى المُ 100إلى 90.8تكرار إتفاؽ المحكميف عمى العبارات ما بيف )
قد تـ إجراء بعض التعديبلت عمى و ية التي أخذت بيا الباحثة، بعض المبلحظات العمم

 صياغة بعض العبارات، وبذلؾ يكوف قد خضع المقياس لصدؽ المحتوى. 
 (Internal Consistency صدق االتساق الداخمي : ) -)ب( 
تـ تطبيؽ المقياس عمى  اإللكتروني التنمرلحساب صدؽ االتساؽ الداخمي لمقياس   

وبعد رصد النتائج تمت  ( طالب وطالبة مف المراىقيف،30ية بمغ عددىا)عينة استطبلع
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معالجتيا إحصائيًا لحساب معامؿ االرتباط بيرسوف بيف )عبارات المقياس والدرجة 
 ( التالي يوضح ذلؾ:1الكمية( وجدوؿ )
  30= (ن  )اإللكترونيالتنمر  ( قيم معامالت االرتباط لعبارات مقياس1جدول )

 رقم 
 ةالعبار 

معامل 
 االرتباط

رقم 
العبا
 رة

 معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

 معامل 
 االرتباط

رقم 
الع
 بارة

معامل 
 االرتباط

رقم 
الع
 بارة

معامل 
 االرتباط

1 0.765 
** 

11 0.842** 21 0.804** 31 0.755** 41 0.841** 
2 0.713** 12 0.810** 22 0.779** 32 0.874** 42 0.771** 
3 0.825** 13 0.768** 23 0.695* 33 0.806** 43 0.859** 
4 0.658* 14 0.791** 24 0.816** 34 0.763** 44 0.892** 
5 0.839** 15 0.752** 25 0.822** 35 0.793** 45 0.754** 
6 0.794** 16 0.811** 26 0.748** 36 0.789** 46 0.736** 
7 0.832** 17 0.760** 27 0.766** 37 0.745** 47 0.670* 
8 0.819** 18 0.846** 28 0.827** 38 0.820** 48 0.804** 
9 0.935** 19 0.773** 29 0.881** 39 0.833** 49 0.873** 
10 0.719** 20 0.873** 30 0.653* 40 0.869** 50 0.823** 

  0.05* دال عند مستوي داللو                                         0.01دال عند مستوي داللو ** 

( أف قػػػيـ معامػػػؿ ارتبػػػاط عبػػػارات المقيػػػاس دالػػػة إحصػػػائيًا عنػػػد 1يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ)  
ممػا يػدؿ 0.05دالػيف عنػد مسػتوى داللػة  واعبػارات كػان4، فيما عػدا 0.01مستوى داللة 

بإسػتخدامو فػي بحثيػا  ةويسػمح لمباحثػ، لمقياس والدرجة الكمية لػو عمى تجانس عبارات ا
 .  الحالي

 : Reliabilityحساب ثبات المقياس 
 Alphaاأللكتروني باستخداـ طريقة ألفا كرونباخ  التنمرتـ حساب الثبات لمقياس      

Cronbach  وباستخداـ طريقة التجزئة النصفية ،Split- half  وتـ التصحيح مف أثر
، جيتماف  Spearman-Brownتجزئة النصفية باستخداـ معامؿ إسبيرماف براوف ال

Guttman ( يوضح ذلؾ:2والجدوؿ التالي رقـ  ) 
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  اإللكتروني التنمر( قيم معامالت الثبات لمقياس 2جدول )
ألفا  اإللكتروني التنمر محاور مقياس

 كروبناخ
التجزئة 
 النصفية

سبيرمان 
 جيتمان بروان

اليوية  لإنتحا  0.918 0.649 0.935 0.915 
 0.819 0.860 0.805 0.745 إنتياك الخصوصية

 0.729 0.789 0.837 0.865 اإلقصاء
 0.752 0.811 0.872 0.813 التيديد
 0.849 0.868 0.781 0.875 التشيير

 0.915 0.935 0.649 0.918 المقياس ككل
( 0.01ط دالة عند مستوى )( أف قيـ معامبلت االرتبا2يتضح مف جدوؿ )     

مكانية  القترابيا مف الواحد الصحيح مما يدؿ عمى ثبات االستبياف وصبلحيتو لمتطبيؽ وا 
 إستخدامو في الدراسة الحالية.

 :  القرارات إتخاذالقدرة عمى مقياس  -3
لدى المراىقيف وذلؾ  القرارات إتخاذالقدرة عمى تـ إعداد المقياس بيدؼ قياس مستوى   

قراءات والدراسات السابقة وفي إطار المفيوـ اإلجرائي الذى وضعتو في ضوء ال
( عبارة 33الباحثة، تـ صياغة عبارات المقياس الذى تكوف فى شكمو النيائى مف )

 :  كاآلتي: بعادأخبرية موزعة عمى ثبلثة 
 المراىؽتدور حوؿ قدرة  ةعبار  (11عمى ) الُبعدىذا أشتمؿ  :القرارات الدراسيةأواًل: 
تو مكاناا  و  وميولوقدرتو العقمية بما يتؤاـ مع  متخصص الدراسىلالرشيد ى االختيار عم

 . المادية
عمى  المراىؽقدرة (عبارات تدور حوؿ 11عمى) عدالبُ أشتمؿ ىذا :القرارات المينية ثانيًا:
 .العمؿ بو مستقببلً  قراره المينى والتخصص الذى يرغب إتخاذ
 المراىؽحوؿ قدرة تدور  ة(عبار 11عمى) الُبعدىذا تمؿ أش: القرارات االجتماعية ثالثًا:
 .قرارتو فى عبلقاتو الشخصية واالجتماعية مع اآلخريف إتخاذعمى 

عبارة تتحدد  (33: أشتمؿ ىذا المقياس فى شكمو النيائى عمى )تصحيح المقياس
رات تصحيح عباوتـ ال(  -أحياناً  –االستجابة عمييا وفؽ االختيار مف ثبلث بدائؿ )نعـ 
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عمى الترتيب عمى العبارات موجبة  (1،2،3متصؿ متدرج ) ثبلثي المقياس عمى مقياس
عمى الترتيب عمى العبارات سالبة  (3،2،1متصؿ متدرج ) ثبلثي الصياغة، ومقياس

 إتخاذالقدرة عمى وبذلؾ تكوف أعمى درجة يحصؿ عمييا المراىقيف فى  الصياغة.
 .(33( وأقؿ درجة ىى )111ىى )القرارات 

عتمـــد البحـــث الحـــالي فـــي التحقـــق مـــن صـــدق المقيـــاس أحســـاب صـــدق المقيـــاس  
validity : عمى طريقتين 

 : validity Content)صدق المحتوى ) -)أ(
تـ عرضو في صورتو  القرارات إتخاذالقدرة عمى لمتأكد مف صدؽ محتوى مقياس    

مجاؿ إدارة المنزؿ،  حكميف أعضاء ىيئة التدريس فياألولية عمى عدد مف األساتذة المُ 
جامعة الفيوـ  (األداب – التربية النوعية -)التربية ومجاؿ التربية وعمـ النفس بكميات

وأسواف، وذلؾ لمتعرؼ عمى آرائيـ في المقياس مف حيث دقة الصياغة المغوية لمفردات 
نتماء العبارات المتضمنة في كؿ  المقياس،وسبلمة المضموف، لو، وكفاية  محوروا 

لتحقيؽ اليدؼ الذي وضع مف أجمو،وبمغ عدد المحكميف  محورات الواردة في كؿ العبار 
حكـ وقد تـ حساب نسبة االتفاؽ بيف المحكميف عمى كؿ عبارة مف عبارات ( مُ 15)

إلى  90.8المقياس وتراوحت نسبة تكرار إتفاؽ المحكميف عمى العبارات ما بيف )
قد ، و عممية التي أخذت بيا الباحثةحكموف بعض المبلحظات الوقد أبدى المُ ؛ %(100

تـ إجراء بعض التعديبلت عمى صياغة بعض العبارات، وبذلؾ يكوف قد خضع لصدؽ 
 المحتوى.

 (Internal Consistency )صدق االتساق الداخمي :  -)ب(
تػػػػـ تطبيػػػػؽ  القػػػػرارات إتخػػػػاذالقػػػػدرة عمػػػػى لحسػػػػاب صػػػػدؽ االتسػػػػاؽ الػػػػداخمي لمقيػػػػاس    

، وبعػد رصػد طالػب وطالبػة مػف المػراىقيف( 30قواميػا )عية المقياس عمػى عينػة اسػتطبل
والدرجػة  -األبعػادالنتائج تمت معالجتيا إحصائيًا لحساب معامؿ االرتباط بيرسوف بػيف )

 ( التالي يوضح ذلؾ :3الكمية لممقياس( وجدوؿ )
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  30)ن(= القرارات إتخاذالقدرة عمى ( قيم معامالت االرتباط لعبارات مقياس 3جدول )
 رقم 
العبا
 رة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 العبارة

 معامل 
 االرتباط

رقم 
العبا
 رة

 معامل 
 االرتباط

رقم 
العبا
 رة

معامل 
 االرتباط

رقم 
العبا
 رة

معامل 
 االرتباط

1 0.227** 8 0.220** 15 0.200** 22 0.202**

* 

29 0.202** 

2 0.200**  9 0.602* 16 0.288** 23 0.262** 30 0.226** 

3 0.222** 10 0.270** 17
18 

0.202** 24 0287** 31 0.222** 

4 0.222** 11 0.260** 18 0.602* 25 0.280** 32 0.276** 

5 0.708** 12 0.220** 19 0.266** 26 0.228** 33 0.222** 

6 0.220** 13 0.202** 20 0.220** 27 0.260**  
7 0.270** 14 0.220** 21 0.222** 28 0.267** 

  0.05* دال عند مستوي داللو                                          0.01ند مستوي داللو ** دال ع

س دالػػػة إحصػػػائيًا عنػػػد ( أف قػػػيـ معامػػػؿ ارتبػػػاط عبػػػارات المقيػػػا3يتضػػػح مػػػف جػػػدوؿ ) 
مػػا يػػدؿ 0.05يف عنػػد مسػػتوى داللػػة تػػدال تػػاكان يفيمػػا عػػدا عبػػارات؛ ف0.01ة مسػػتوى داللػػ

بإسػتخدامو فػي بحثيػا  ةويسػمح لمباحثػ ،يػاس والدرجػة الكميػة لػوعمى تجػانس عبػارات المق
 الحالي.

 : Reliabilityحساب ثبات المقياس 
باستخداـ طريقة ألفا كرونباخ  القرارات إتخاذالقدرة عمى تـ حساب الثبات لمقياس       

Alpha Cronbach  وباستخداـ طريقة التجزئة النصفية ،Split- half  وتـ التصحيح
،  Spearman-Brownر التجزئة النصفية باستخداـ معامؿ إسبيرماف براوف مف أث

 ( يوضح ذلؾ:4والجدوؿ التالي رقـ ) Guttmanجيتماف 
  القرارات إتخاذالقدرة عمى  ( قيم معامالت الثبات لمقياس4جدول )

 جيتمان بروان نسبيرما      التجزئة النصفية ألفا كرونباخ القرارات إتخاذالقدرة عمى 
 0.801 0.859 0.882 0.917 القرارات الدراسية

 0.862 0.833 0.833 0.847 المينيةالقرارات 
 0.726 0.790 0.841 0.890 االجتماعيةالقرارات 

 0.897 0.866 0.859 .889 المقياس ككل  
قترابيا مف ( إل0.01)داللة ( أف  قيـ االرتباط دالة عند مستوى 4يتضح مف جدوؿ )  

مكانية إستخدامو الواحد الص حيح مما يدؿ عمى ثبات االستبياف وصبلحيتو لمتطبيؽ وا 
 في الدراسة الحالية.
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 المعالجات اإلحصائية :
بعد جمع البيانات وتفريغيا تمت المعالجة اإلحصائية باستخداـ برنامج الحاسب اإللى   

Package For Social Sciences Program (S.P.S.S) Statistical  وذلػؾ
ء التحمػػػػػيبلت اإلحصػػػػػائية اآلتيػػػػػة: حسػػػػػاب التكػػػػػرارات والنسػػػػػب المئويػػػػػة لمتغيػػػػػرات إلجػػػػػرا

 Alphaكرونبػػاخ  الدراسػػة، حسػػاب معػػامبلت الثبػػات لمقػػاييس الدراسػػة بطريقػػة ألفػػا
Cornbach  والتجزئة النصفيةGuttman  ومعادلػة التصػحيحSpearman Brawn ،

ات الدراسػػة، تحميػػؿ التبػػايف درجػػة االرتبػػاط بػػيف متغيػػر  Personومعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف
، واسػػتخداـ اختبػػار  F. testباسػػتخداـ اختبػػار )ؼ(  One Way Anovaاألحػػادي 

(L.S.D "لممقارنات المتعددة لمتعرؼ عمػى داللػة الفػروؽ بػيف المتوسػطات، واختبػار"ت )
T.test  المتعػػدد اإلنحػػدار ،وتحميػػؿ Multiple regression analysis بإسػػتخداـ

 .( Step wise)إلى األماـ الخطوة المتدرجة
   -النتائج تحميميا وتفسيرىا:
  :أوال : نتائج وصف العينة 

 (:5فيما يمى وصف شامل لعينة البحث بالجدول ): وصف عينة البحث -1
 379وفقًا لمخصائص االجتماعية واالقتصادية حيث )ن(= البحث( التوزيع النسبى لعينة 5دول )ج

النسبة  العدد الجنس 
 المئوية

 األة توى التعميمي لموالدين المس
 انعذد

انىسبت 
 انمئوٍت

 األو
 انعذد

انىسبت 
 انمئوٍت

أمي ال يقرأ وال  منخفض 5772 217 ذكور
 يكتب

9 2.4 15 4 

 374 13 209 11 يقرأ ويكتب 4278 162 أناث 
حاصل عمى  % 000 379 المجموع

 الشيادة االبتدائية
12 371 7 178 

ة النسب العدد نوع المدرسة 
 المئوية

حاصل عمى  متوسط
 الشيادة اإلعدادية

18 4.8 10 276 

حاصمة عمى  3274 123 خاص
الشيادة الثانوية 

 وما يعادليا

90 23.8 69 1872 

حاصل عمى شيادة  6776 256 حكومى
فوق المتوسط بعد 

 الثانوية

85 2274 72 19 

حاصل عمى شيادة  مرتفع % 100 379 المجموع
 الجامعية

022 3576 156 41.2 
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الحالة 
االجتماعية 

 ألسرة المراىق

انىسبت  انعذد
 انمئوٍت

حاصل عمى 
شيادات 

)ماجستير أو عميا
 دكتوراه(

0
07 

5 37 9.8 

 %100 379 المجموع 5672 213 مستقرة 
إنفصال 
 الوالدين

98 2578 
 

ـــــــدخل الشـــــــيري  متوســـــــط ال
 لألسرة بالجنية

 النسبة المئوية العدد

وفاة أحد 
 الوالدين 

 575 21 1000> 500مف  منخفض 18 68

>  1000مــــــــــــــــــن  % 000 379 المجموع 
1500 

45 1179 

النســــــــبة  العدد محل اإلقامة
 المئوية

 1500مـــــــــــــــــــــــــن  متوسط 
<2000 

38 10 

>  2000مــــــــــــــــــن  43.3 164 ريف
2500 

62 1674 

 2500مـــــــــــــــــــــــــن  56.7 215 حضر
<3000 

91 24 

>  3000مــــــــــــــــــن  مرتفع  % 100 379 المجموع 
3500 

77 20.3 

النسبة  العدد حجم األسرة
 المئوية

>  3500مـــــــــــــــــــــن
4000 

29 777 

صـــــــــــــــــــــــغيرة 
 أفراد(3)

 472 16 5000أكثر من 25 95

متوســـــــــــــــــطة 
 أفراد(5)

 % 000 379 المجموع 35.1 133

ـــــر  ـــــرة )أكث كبي
 أفراد( 5من 

151 39.9  

 % 100 379 المجموع 

بنسػبة الػذكور مػف نوا ا( أف أعمى نسبة مف أفػراد عينػة البحػث كػ5إتضح مف الجدوؿ)   
أف أعمػػى نسػػبة مػػف أفػػراد تبػػيف %(، كمػػا 42.8) األنػػاث %(، بينمػػا بمغػػت نسػػبة57.2)

%(، بينمػػػا بمغػػت نسػػػبة 67.6بنسػػبة ) بالمػػدراس الحكوميػػػةعينػػة البحػػػث مػػف الممتحقػػػيف 
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تضػػح كػػذلؾ أف أكبػػر نسػػبة مػػف المػػراىقيف 32.4) الخاصػػةبالمػػدارس الممتحقػػيف  %(، وا 
%(،أمػػا أقػػؿ نسػػبة فيػػـ ممػػف 56.2بنسػػبة ) األسػػر المسػػتقرةذوى  مػػفأفػػراد عينػػة البحػػث 

مف الجدوؿ أف  كما تبيف %(،18بنسبة )وفاة ألحد الوالديف  التى بيا األسر ينتموف إلى
، بينمػا %(56.7بنسػبة ) مػف المقيمػيف بالحضػر انواعينة البحث ُكػأفراد  أعمى نسبة مف

تضػػح كػػذلؾ أف أكبػػر نسػػبة مػػف  ؛%(43.3)بػػالريؼ  المقيمػػيف المػػراىقيفنسػػبة بمغػػت  وا 
بنسػػػػػبة  أفػػػػػراد( 5أكثػػػػػر مػػػػػف الحجػػػػػـ ) كبيػػػػػرةأفػػػػػراد عينػػػػػة البحػػػػػث ينتمػػػػػوف إلػػػػػى األسػػػػػر 

أفػػراد( بنسػػبة  3الحجػػـ ) صػػغيرة%(،أمػػا أقػػؿ نسػػبة فيػػـ ممػػف ينتمػػوف إلػػى األسػػر 39.9)
الحاصػػميف أفػػراد عينػػة البحػػث كػػانوا مػػف  بػػاءأف أعمػػى نسػػبة مػػف أ وتبػػيف أيضػػاً  %(،25)

ال يقػػرأ وال )األميػػيفأمػػا أقػػؿ نسػػبة فكػػانوا مػػف  %(؛35.6بنسػػبة ) الجامعيػػةدة عمػػى الشػػيا
أفراد عينة البحث أميات %(؛ كما أظير الجدوؿ أف أعمى نسبة مف 2.4( بنسبة )يكتب

مػػف  وانا%(؛أمػػا أقػػؿ نسػػبة فكػػ41.2بنسػػبة ) عمػػى شػػيادة الجامعيػػة تبلالحاصػػكػػف مػػف 
كمػػا أظيػػر الجػػدوؿ أف أغمػػب أفػػراد  ،%(1.8بنسػػبة) الشػػيادة االبتدائيػػةعمػػى بلت الحاصػ

أمػػا ، %(24بنسػػبة) (3000> 2500 )مػػفالمتوسػػط عينػػة البحػػث ينتمػػوف لفئػػة الػػدخؿ 
 %(.4.2) بنسبة( 5000مف أكثر)المرتفع دخؿ ينتسبوف لفئة الأقؿ نسبة فيـ ممف 

 لممـراىقين عينـة البحـث مـرات التعـرض لمتنمـر اإللكترونـي عـددلاألىميـة النسـبية  -2
 :امطوال الع
نمراهقَه أفراد نذى امراث انتعرض نهتىمر اإلنكترووٌ  عذد نعذداألهمَت انىسبَت  (6) جذول

 379= )ن(  طوال انعبو عَىت انبحث 

 الترتيب النسبة المئوية  العدد  طوال العام مرات التعرض لمتنمر اإللكتروني عدد
 لثالثا 20.8 79 لم أتعرض لو 

 األول 41.7 158 أو مرتين  مرة
 نىالثا 37.5 142 أكثر من ثالث مرات

  %100 379 المجموع
تعرضوا لمتنمر  أعمى نسبة مف أفراد عينة البحث أف (6)تضح مف جدوؿ إ     

، يمييا الذيف تعرضوا لمتنمر %41.7نسبةأو مرتيف حيث بمغت ال مرة اإللكتروني
لمف لـ يتعرضوا كانت أما أقؿ نسبة  %37.5بنسبة  كثر مف ثبلث مراتأل اإللكتروني

 .  اإللكتروني مما يدؿ عمى شيوع ظاىرة التنمر ؛% 20.8 بنسبة اإللكترونيلمتنمر 
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المـراىقين لدى  نواع الوسائل المستخدمة في التنمر اإللكترونيأل  األىمية النسبية -3
  :عينة البحث 

أفراد  انمراهقَهنذى  ووا  انوابلم انمستخذمت فٌ انتىمر اإلنكترووٌألاألهمَت انىسبَت ( 7) جذول

  379= )ن(  عَىت انبحث 

 الترتيب النسبة المئوية العدد الوسائل المستخدمة في التنمر اإللكتروني

 الثانى 20.3 77 الصور ومقاطع الفيديو 
 الرابع 13.2 50 التراسل الفورى باستخدام البرامج والتطبيقات

 السابع 3.1 12 اإللكترونيالبريد 
 األول 29.8 113 ل االجتماعى مواقع شبكات التواص

 الثالث 14.2 54 غرف المحادثات )الدردشة(
 دسالسا 6.4 24 المدونات المختمفة
 الخامس 13 49 ألعاب األنترنت
  %100 379 المجموع

 أنػػواع الوسػػائؿ المسػػتخدمة فػػي التنمػػر اإللكترونػػيأف أكثػػر ( 7إتضػػح مػػف الجػػدوؿ )   
 المراكػػز الثبلثػػة األولػػػى كانػػت عمػػى التػػوالي تصػػدرت عينػػػة البحػػث والتػػي المػػراىقيفلػػدى 

غػػػػػرؼ المحادثػػػػػات  ،الفيػػػػػديو الصػػػػػور ومقػػػػػاطعمواقػػػػػع شػػػػػبكات التواصػػػػػؿ االجتمػػػػػاعى ،
البريػػػػد  %، بينمػػػػا كػػػػاف٠4.2، %20.3%،29.8بالنسػػػػػب التاليػػػػػة بالترتيػػػػػب  )الدردشػػػة(
%، 3.1بةحيػػث بمغػػت النسػػ الوسػػائؿ المسػػتخدمة فػػي التنمػػر اإللكترونػػيأقػػؿ  اإللكترونػػي

التكػويف ويممؤىػا حػب  طػورحساسػة  وترجع الباحثة ذلؾ أف المراىقيف فػى مرحمػة عمريػة
كػػػوف مواقػػػع شػػػبكات التواصػػػؿ االجتمػػػاعى توبالتػػػالى  ؛والتواصػػػؿ مػػػع اآلخػػػريف الظيػػػور

االختيار األمثؿ ليـ لوجود حيز أكبر مف الحرية بيػا وغرؼ المحادثات والتراسؿ الفورى 
قػػػػراءة تعميقػػػػات و والفيػػػػديوىات  والصػػػػور المعمومػػػػات تبػػػػادؿف حيػػػػث يػػػػتمكف المػػػػراىقيف مػػػػ

حيػػث يكتػػنفيـ الرعونػػة وحػػب  بػػبل ىػػوداه ىا سػػبيبًل لمتنمػػرو فيتخػػذوالنقػػاش معيػػـ اآلخػػريف 
 يتفػؽ؛ وىػذ أمػاـ اآلخػريف التشػيير بػوو  هالسيطرة وفرض الرأى عمى اآلخر وقمعو وتيديد

 فػي كميػب الفيػديو/الصػور رتنمػ( التػى أكػدت فييػا أف 2019)نيفػيف غباشػىمػع دراسػة 
وىػذا ؛ عبػر األنترنػت ثػـ تنمػر غػرؼ الدردشػة اإللكترونية المواقع عبر التنمر ثـالمقدمة 

كالمات الياتفية مر الف تنمُ أالتى أكدت  (Duran &pecino,2015) اسةر يختمؼ مع د
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% تنمػر 27.4% فػى مقابػؿ  57.2لػدى الطػبلب بنسػبة تصدر المقدمػة  عبر المحموؿ
 ترنت.عبر األن

 التنمـر فـي سـتخداماً األكثـر إ لمواقع شـبكات التواصـل االجتمـاعىاألىمية النسبية  -4
  :البحث عينة المراىقين لدى اإللكتروني

 انتىمر فٌ إاتخذامب   األكثر االجتمبعي انتواصم شبكبث نمواقعاألهمَت انىسبَت ( 8) جذول

 379( = ن) انبحث عَىت انمراهقَه نذى اإلنكترووٌ

المستخدمة في  ات التواصل االجتماعىمواقع شبك
 التنمر اإللكتروني

 الترتيب النسبة المئوية العدد

 األول 31.4 119  فيس بوك  
 الثالث 19.3 73 تويتر
 الثانى 25 95 إنستجرام
 الخامس 10 38 سناب شات
 الرابع 14.3 54 تيك توك
  %100 379 المجموع

فػػي  إسػػتخداماً شػػبكات التواصػػؿ االجتمػػاعى مواقػػع أكثػػر أف ( 8إتضػػح مػػف الجػػدوؿ )   
المراكػػز الثبلثػػة األولػػػى  تصػػدرتعينػػػة البحػػث والتػػي  لػػدى المػػراىقيف التنمػػر اإللكترونػػي
 25%،31.4بالنسػب التاليػة بالترتيػب  تويتر،  إنستجراـ، فيس بوؾ  كانت عمى التوالي

 ر اإللكترونػػيالمسػػتخدمة فػػي التنمػػ المواقػػعأقػػؿ  سػػناب شػػات%، بينمػػا كػػاف ٠9.3، %
األكثػر شػيوعًا لػدى  وترجع الباحثة ذلؾ إلى أف الفيس بوؾ ىػو.%10حيث بمغت النسبة

 فئة المراىقيف إضافة لسيولة إستخدامو.
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عمـى يوميـًا  البحـث عينـة المـراىقينيقضـييا األىمية النسبية لعدد الساعات التـى  -5
  :مواقع شبكات التواصل االجتماعى

 مواقع عمى يومياً  البحث عينة المراىقين يقضييا التى الساعات لعددسبية األىمية الن( 9) جدول
 379( = ن) البحث عينةاالجتماعى  التواصل شبكات

 الترتيب النسبة المئوية العدد الساعات عدد
 الرابع 6.6 25 أقل من ساعة 

 األول 42 159 من ساعة حتى ثالث ساعات 
 الثانى 35 133 من ثالث ساعات حتى ست ساعات 

 الثالث 16.4 62 أكثر من ست ساعات
  %100 379 المجموع

 عمػػػى وفيقضػػػالبحػػػث  عينػػػة أعمػػػى نسػػػبة مػػػف المػػػراىقيفأف ( 9إتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ )   
 ،%42 بنسػبة يوميػاً  مػف سػاعة حتػى ثػبلث سػاعات االجتمػاعى التواصػؿ شػبكات مواقع
حتػػى  سػػاعات بلثثػػ مػػف االجتمػػاعى التواصػػؿ شػػبكات مواقػػع عمػػى يقضػػوف الػػذيفيمييػػا 

 شػبكات مواقػع عمػى يقضػوف لمػف كانػت نسػبة أقؿ أما ؛ %35بنسبة يومياً  ست ساعات
 2015)؛ وىػػػػذا يتفػػػػؽ مػػػػع دراسػػػػة %6.6 يوميػػػػاً  االجتمػػػػاعى أقػػػػؿ مػػػػف سػػػػاعة التواصػػػػؿ

Bottino et al,) نترنت في اليـو إلستخداـ اإبزيادة ساعات  يزيدلكتروني إلالتنمر ا أف
 .قؿ يومياً ألساعات عمى ا لثبلثنترنت إلستخداـ اا  و وعدد الرسائؿ المرسمة 

عينة  القرارات لدى المراىقين إتخاذوالقدرة عمى  األلكتروني بالتنمرى الوعى مستو  -6
 البحث : 

الوعى  ومستوىاأللكتروني  بالتنمرالفروق بين أفراد عينة الدراسة في مستوى الوعي ( 10جدول )
  379ن=  القرارات إتخاذالقدرة عمى ب

 لمتغيرا
 مرتفع
%70أكثر من   

أكثر من  متوسط
55 :%70%  

منخفض أقل من 
50 : %55%  

 المجموع

 النسبة% العدد النسبة % العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
 التنمرمستوى 

  األلكتروني
54 1402 120 29.9 205 54 379 100% 

القدرة مستوى 
 إتخاذعمى 

 القرارات
82 21.6 98 25.9 199 52.5 379 100% 
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لػدى المػراىقيف  األلكترونػي إنخفاض مستوى الوعى بػالتنمر( 10إتضح مف الجدوؿ )   
ترجػع و  % مف أفراد العينػة كػاف مسػتواىـ مػنخفض؛54عينة البحث حيث وجد أف نسبة 

وأنػػو التسػػمية العبػػث و نػػوع مػػف  األلكترونػػي التنمػػرأف المػػراىقيف  عتقػػادإلالباحثػػة ذلػػؾ إلػػى 
الميػارة العاليػة فػى  المتنمػر ذولػدى  وخاصػةاآلخريف  ة عمىر طيسمصدر لمقوة وفرض ال

 دوف الكشػؼ عػف ىويتػو وقدرتو عمى التخفى أماـ اآلخريف اإللكترونيةستخداـ التقنيات إ
 أمػاـ نفسػو وأمػاـ أقرانػومف سموكيات المخاطرة  اإلثارة والرضاب شعوركسبو الذى يُ األمر 

 مػػػر الريمػػػاوىعوىػػػذا يتفػػػؽ مػػػع دراسػػػة  ؛لنكػػػراءا عػػػدـ وجػػػود رادع ليػػػذه الجريمػػػة عتقػػػداً مُ 
لػدى  اإللكترونػيأكدا إنخفػاض مسػتوى الػوعى بػالتنمر  افذم( ال2019)محمد عبدالقادرو 

مسػػػتوى التػػػى أكػػػدت أف  (2019ثنػػػاء محمػػػد) ختمػػػؼ مػػػع دراسػػػةتبينمػػػا  طػػػبلب الثػػػانوى؛
 .كاف متوسطًا  اإللكترونيالوعى بالتنمر 

القػرارات لػدى  إتخػاذض مستوى الوعى بالقدرة عمى إنخفا( 9كما إتضح مف الجدوؿ )   
% مػػػف أفػػػراد العينػػػة كػػػاف مسػػػتواىـ 52.5المػػػراىقيف عينػػػة البحػػػث حيػػػث وجػػػد أف نسػػػبة 

ت ميػػوليـ عشػػوائية المػػراىقيف فػػى التفكيػػر وتشػػتُ مػػنخفض؛ وترجػػع الباحثػػة ذلػػؾ إلػػى أف 
واكػػب خاصػػة إذا ت القػػرارات إتخػػاذعمػػى  ـسػػس حاسػػمة تسػػاعدىوضػػع أُ  ـعمػػيي فيصػػعبُ 

 هزىػره أحمػودوىػذا يختمػؼ مػع دراسػة  ؛ذلؾ مع غياب التوجيو واإلرشػاد مػف قبػؿ األسػرة 
 .اً متوسطالمينى كاف القرار  إتخاذأف مستوى الوعى ب أكدتقد  ىتلا (2015)
 عينة البحث. لممراىقيناأللكتروني  التنمر الوزن النسبي لمحاور  -7

 379= ()ن عينة البحث أفراد لممراىقينوني األلكتر  التنمر( الوزن النسبي لمحاور 11جدول )
األلكتروني التنمرالوزن النسبي لمحاور   الرتبة النسبة المئوية% الوزن النسبي 

 الخامسة 20.9 291   اليوية إنتحال
 الثالثة 8.8 177 إنتياك الخصوصية

 الرابعة 12.7 123 اإلقصاء
 الثانية 27.8 385 التيديد
ىاألول 29.8 413 التشيير  
%100 1389 المجموع   

بنسبة  المراىقيفلدى  األولىجاء فى المرتبة  التشييرأف ( 11)تبيف مف جدوؿ   
مع إمكانية تخفيو كف المتنمر التكنولوجى تمُ إلى أف وترجع الباحثة ذلؾ ؛ %(29.8)

ستغبلؿ إنتيجة  معتووالضغط عميو بالتشيير بسُ الضحية ؽ قمة خبرة المراىمتزامنًا مع 
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خاصة أف المجتمع و لـ يرتكبيا ستيجنو وغير مشروعة و أو وصمو بأعماؿ مُ أخطائ
 وسع أماـ االخريف؛التشيير يكوف أسرع وأيكوف غير محدود وبالتالى نطاؽ  اإللكتروني

 تتحدد التنمر أكثر أشكاؿالتى أكدت أف  (2014الشناوى )أمنية  وىذا يتفؽ مع دراسة
 .لضحيةامعة سُ وتدمير تشويو  في
بنسبة  المراىقيفلدى الثانية فى المرتبة  جاء التيديدمف الجدوؿ أف  أتضحا كم   
 يسعى جاىداً إنتيازى بيكوف شخص المتنمر  أف وترجع الباحثة ذلؾ إلى ،%(27.8)

بتزاز أو لئلاألمر  يصؿقد ضعفو بؿ  نقاط ستغبلؿإللمسيطرة عمى الضحية وقمعو 
 .طمب بعض األمور الغير مشروعة

 المراىقيفلدى الثالثة جاء فى المرتبة الخصوصية  إنتياؾلجدوؿ أف اأظير كما   
التى  اإللكترونية انتشار برامج اإلختراؽ أف وترجع الباحثة ذلؾ إلى، %(20.9بنسبة)

الحصوؿ عمى بعض و  خريفلآل اإللكترونيةمف دخوؿ الحسابات  مكف المتنمرتُ 
 البوابة الرئيسيةبيمثؿ  ا لؤلسوءوسوء إستخداميا وتحويرىعف الضحية المعمومات اليامة 

مكانية لتصيُ  نتحاؿبؿ و  اوتيديدى اوتشييرى االسيطرة عمييد المتنمر الضحية وا  ىويتو  ا 
أكثر  أف (التى أكدت2019وىذا يختمؼ مع دراسة نيفيف غباشى )؛ إذا تطمب األمر

 لمضحية. الشخصي الحساب ختراؽإفي  تتحدد التنمر أشكاؿ
بنسبة  المراىقيفلدى الرابعة جاء فى المرتبة  اإلقصاءوؿ أف وتبيف أيضًا مف الجد  
 فى التعامؿ معيتسـ بالمزاجية والتقمب المراىؽ أف  وترجع الباحثة ذلؾ إلى ؛%(12.7)

فات شخصية بيف بلوجود خخاصة مع تقبؿ وجيات النظر المختمفة و وصعوبة  اآلخريف
عمى لو تتوقؼ إستمراريتو قاب عك لمضحية يقوـ المتنمر باإلقصاءف زمبلئو وأصدقائو

التى أكدت  (2020) مد مصطفىمح يختمؼ مع دراسةوىذا  لو؛شجعيف وجود مُ مدى 
 تصدر المرتبة الثانية .لمضحية  اإللكتروني أف النبذ االجتماعى

لدى الخامسة واألخيرة جاء فى المرتبة  اليوية إنتحاؿ مف الجدوؿ أف أتضحكما    
عدـ إدراؾ الضحية الفخ الذى وقع  وترجع الباحثة ذلؾ إلى ؛%(8.8بنسبة ) المراىقيف

نتحاؿف المتنمر بأساليب القرصنة و تمكُ ل فيو أو حتى كيؼ ينجو منو عبر الشخصيات  ا 
وسرقة  إنتحاؿ أف(التى أكدت 2019)ثناء محمدمع دراسة  يتفؽوىذا ؛ األنترنت
 .األخيرةكاف فى المرتبة لمضحية  الشخصية
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 عينة البحث. المراىقينلدى  القرارات إتخاذد القدرة عمى ألبعاالوزن النسبي  -8
  عينة البحث المراىقينلدى  القرارات إتخاذألبعاد القدرة عمى ( الوزن النسبي 12جدول )

  379= ()ن 
القرارات إتخاذأبعاد القدرة عمى   الرتبة النسبة المئوية% الوزن النسبي 

 الثانية 33.4 254 القرارات الدراسية
يةالمين  الثالثة 16.6 126 القرارات 

االجتماعية القرارات  األولى 50 379 
%100 759 المجموع   

فػػى المرتبػػة  تجػػاءاالجتماعيػػة  القػػرارات إتخػػاذ عمػػى القػػدرةأف  (12)تبػيف مػػف جػػدوؿ    
عطيػو تُ  ة المراىػؽأسػر  أف إلػىوترجع الباحثة ذلػؾ  %(،50بنسبة ) المراىقيفلدى  األولى

 ضػغطدوف فػى اختيػار أصػدقائو وزيػارتيـ وخروجػو معيػـ الحرية قة و الث قدر مناسب مف
 .بشكؿ صائب قراره االجتماعى تخاذإل بالثقة التى تؤىمو فيشعرُ 
فػػى المرتبػػة  تجػػاء القػػرارات الدراسػػية إتخػػاذالقػػدرة عمػػى مػػف الجػػدوؿ أف  أتضػػحكمػػا     

تسػػػعى األسػػػرة ف أ وترجػػػع الباحثػػػة ذلػػػؾ إلػػػى ؛%(33.4بنسػػػبة ) المػػػراىقيفلػػػدى الثانيػػػة 
حػػػد مػػػف وتُ  ناسػػػب قػػػدراتيـ الفكريػػػة والدراسػػػيةأبنائيػػػا الدراسػػػى بمػػػا يُ  لتوجيػػػو مسػػػار جاىػػػدة

 تقييماً  أكثر يفالمراىقكما أف  ؛األنشطة اآلخرى لتوجيو كؿ طاقاتيـ نحو التفوؽ الدراسى
وىذا يختمؼ مع  ختيار المجاؿ الدراسى المناسب لو؛الالمراىؽ الدراسية فيسعى  ـتيالقدر 

(التػػى أكػػدت أف القػػرارات الدراسػػية تحتػػؿ الرتبػػة األولػػى فػػى 2008دراسػػة نجػػبلء منجػػود )
 القرارات المنطقية. إتخاذقدرة المراىقيف عمى 

فػػى المرتبػػة  تجػػاء المينيػػةالقػػرارات  إتخػػاذ عمػػى القػػدرة وتبػػيف أيضػػًا مػػف الجػػدوؿ أف    
لػػدى غيػػاب الػػوعى  لػػىوترجػػع الباحثػػة ذلػػؾ إ ؛%(16.6بنسػػبة ) المػػراىقيفلػػدى الثالثػػة 

الحيػػػػػاة الواقعيػػػػػة ومػػػػػا تفرضػػػػػو متطمبػػػػػات كػػػػػؿ مينػػػػػة  بأساسػػػػػيات ومسػػػػػتجداتالمػػػػػراىقيف 
  .القرارات المينية إتخاذعمى  ـحد مف قدرتيمما يُ سوؽ العمؿ واحتياجات 

 ثانيًا : النتائج في ضوء فروض البحث : 
 اإللكتروني التنمرتوجد فروق ذات داللة إحصائية في محاور مقياس الفرض األول: 

( لدى المراىقين التشيير -التيديد – اإلقصاء - إنتياك الخصوصية -اليوية إنتحال)
، نوع المدرسةمتغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي )الجنس، لعينة البحث تبعًا 
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،الحالة االجتماعية ألسرة مستوى تعميم األب  مستوى تعميم األم،محل اإلقامة ، 
  -ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ :(.الدخل الشيرى لألسرةة، ، حجم األسر المراىق

لموقوؼ عمى داللػة الفػروًؽ بػيف متوسػطات درجػات  T.Testإجراء اختبار "ت"   -
لمتغيػػرات الدراسػػة  تبعػػاً  اإللكترونػػي التنمػػرالمػػراىقيف عينػػة البحػػث عمػػي محػػاور مقيػػاس 

 (.15-14-13واؿ ). كما ىو موضح بالجد(محؿ اإلقامة، نوع المدرسة )الجنس،
لموقوؼ عمػى داللػة الفػروؽ بػيف  F. Testإجراء تحميؿ التبايف إليجاد قيمة "ؼ" -

 وكؿ متغير مف متغيرات الدراسة. اإللكتروني التنمرمحاور مقياس 
( لموقػػػػوؼ عمػػػػى داللػػػػة الفػػػػروؽ بػػػػيف متوسػػػػطات درجػػػػات L.S.Dإجػػػػراء اختبػػػػار) -

البحػػث تبعػػًا لمتغيػػرات الدراسػػة كمػػا ىػػو لػػدى المػػراىقيف عينػػة  اإللكترونػػي التنمػػرمقيػػاس 
 (.25-23،24-21،22-19،20-17،18 -16موضح بالجداوؿ مف )

 التنمرمحاور  عمى( الفروق بين متوسطات درجات استجابات المراىقين عينة البحث 13جدول )
  379وفقًا لمجنس )ن(= اإللكتروني

المتوسط  الجنس اإللكتروني التنمر
 الحسابي
Mean 

االنحراف 
 لمعياريا

Stander. D 

 قيمة
 " ت "

مستوى 
 الداللة

 ذكور اليوية إنتحال
 إناث 

25.138 
18.013 

8.368 
6.215 

 لصالح الذكور 11.129

 ذكور إنتياك الخصوصية
 إناث

29.021 
21.890 

10.879 
7.213 

 لصالح الذكور 13.350

 ذكور اإلقصاء
 إناث

25.569 
21.0907 

8.514 
7.354 

 لصالح الذكور 11.216

 ذكور التيديد
 إناث

37.877 
24.957 

  17.281 
8.311 

 لصالح الذكور 20.391

 ذكور التشيير
 إناث

35.455 
30.018 

14.920 
11.109 

 لصالح الذكور 18.456

( 0.01) داللػة مسػتوى عنػدوجود فروؽ ذات داللة إحصائية  (13يتبيف مف الجدوؿ)   
 التنمػػػػرمحػػػػاور مقيػػػػاس  فػػػػى متوسػػػػطات درجػػػػات المػػػػراىقيف عينػػػػة البحػػػػث عمػػػػى جميػػػػع

وفقػػًا  (التشػػيير -التيديػػد –اإلقصػػاء - إنتيػػاؾ الخصوصػػية -اليويػػة إنتحػػاؿ)اإللكترونػػي
 والعػػػادات والتقاليػػػد التربيػػةطبيعػػػة وترجػػػع الباحثػػػة ذلػػؾ إلػػػى أف  ؛لصػػػالح الػػذكور لمجػػنس
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نػػوع مػػف الحريػػة الزائػػدة  التػػى تمػػنح الػػذكورأيضػػًا  بػػؿ والعػػالـ العربػػى مصػػرالمجتمعيػػة ب
 رادع باإلضافة إلى ميؿ الذكور لمجرأة فػى التعامػؿدوف  داء أرائيـ والتعبير عف ذاتيـبإل

نجػػد أف التعامػػؿ بعدوانيػػة مػػف قبػػؿ األبػػاء مػػع قػػد ومػػف ناحيػػة أخػػرى  ؛أكثػػر مػػف األنػػاث
ألف لػػدييـ  عمػػييـ ضػػبط إنفعػػاالتيـ يصػػعبُ تمػػرديف مُ  مػػراىقيفجـ عنػػو يػػنُ  الػػذكور األبنػػاء

سػػقاط مػػا إل متنمػػريف غضػػب مكتػػـو ممػػا يجعميػػـ يكتنفػػوُ ات الػػذإحسػػاس مػػنخفض بتقػػدير 
وىذا يتفؽ مع  ؛وخاصة مع إمكانية التخفى لمياجمة الضحية حدث معيـ عمى اآلخريف

الػذيف  (2019)القػادر عبػد الريمػاوي ومحمػد عمػرو  ،(2016عمار)لأمؿ ادراسة كبًل مف 
تختمؼ مػع دراسػة بينما ؛ رلصالح الذكو  اإللكترونيأكدوا وجود فروؽ فى مستوى التنمر 

لصػػالح  اإللكترونػػيوجػػود فػػروؽ فػػى مسػػتوى التنمػػر التػػى أكػػدت  (2017)إسػػبلـ عمػػارة
 اإلناث.

 التنمر( الفروق بين متوسطات درجات استجابات المراىقين عينة البحث في محاور 14جدول )
  379)ن( =لنوع المدرسة وفقًا  اإللكتروني

المتوسط  العمر اإللكتروني التنمر
 سابيالح

Mean 

االنحراف 
 المعياري

Stander. D 

 قيمة
 " ت "

مستوى 
 الداللة

 حكومى اليوية إنتحال
 خاص

19.655 
18.0971 

8.020 
0.20 

 غير داؿ 0.072
 

 حكومى إنتياك الخصوصية
 خاص

82.807 
82.060 

2.280 
0.206 

 غير داؿ .872

 حكومى اإلقصاء
 خاص

86.226 
82.000 

2.002 
0.702 

 غير داؿ 0820

 حكومى لتيديدا
 خاص

20.067 
20.022 

6.202 
6.000 

 غير داؿ .280

 حكومى التشيير
 خاص

35.028 
34.910 

8.310 
8.021 

 غير داؿ 0.483

عػػػػدـ وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػى متوسػػػػطات (14يتبػػػػيف مػػػػف الجػػػػدوؿ )    
 إنتحػػػاؿ)اإللكترونػػي التنمػػردرجػػات المػػراىقيف عينػػة البحػػث عمػػى جميػػع محػػاور مقيػػاس 

 ؛لنػػػػوع المدرسػػػػة( وفقػػػػًا التشػػػػيير -التيديػػػػد – اإلقصػػػػاء - إنتيػػػػاؾ الخصوصػػػػية -اليويػػػػة
ب ر يتقا حيثطبيعة المرحمة العمرية التى يمر بيا المراىقيف وترجع الباحثة ذلؾ إلى أف 

 لمتجربػػػة نػػػدفاعاإ األكثػػػر فيػػػـالسػػػموكيات تتشػػػابو فييػػػا والثقػػػافى و فييػػػا المسػػػتوى الفكػػػرى 
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وبالتػػالى  لمشػػعور بتقػػدير الػػذات؛ وفػػرض السػػيطرة الشخصػػية اتإثبػػ ومحػػاوالت والمغػػامرة
وخاصػػة مػػع  خػػرآلألنيػػـ يحػػاولوف اكتشػػاؼ اببػػراثف التنمػػر يػػـ األكثػػر عرضػػو لموقػػوع ف

وال يكوف نوع المدرسة ذا باؿ فى وتوافر األنترنت واألجيزة الموحية  وجود اليواتؼ الذكية
 .اإللكتروني حدوث التنمر

 التنمرمتوسطات درجات استجابات المراىقين عينة البحث في محاور ( الفروق بين 15جدول )
  379)ن( =إلقامة محل الاإللكتروني وفقًا 

محل  اإللكتروني التنمر
 اإلقامة

المتوسط 
 الحسابي
Mean 

االنحراف 
 المعياري

Stander. D 

 قيمة
 " ت "

مستوى 
 الداللة

 ريؼ إنتحال اليوية
 حضر

25.211 
17.360 

2.202 
6.080 

لصالح  08.010
 الحضر

 حضر إنتياك الخصوصية
 ريؼ

22.602 
82.227 

02.000 
7.262 

لصالح  02.800

 الحضر

 حضر اإلقصاء
 ريؼ

20.220 
80.600 

00.087 
2.020 

لصالح  02.270
 الحضر

 حضر التيديد
 ريؼ

27.800 
20.222 

02.620 
00.270 

لصالح  88.760
 الحضر

 حضر التشيير
 ريؼ

40.589 
29.658 

19.011 
10.871 

لصالح  23.511
 الحضر

 داللػػػػة مسػػػػتوى عنػػػػد( وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية 15يتبػػػػيف مػػػػف الجػػػػدوؿ )    
فػػػى متوسػػػطات درجػػػات المػػػراىقيف عينػػػة البحػػػث عمػػػى جميػػػع محػػػاور مقيػػػاس ( 0.01)

( التشيير -التيديد – اإلقصاء - إنتياؾ الخصوصية -إنتحاؿ اليوية)اإللكتروني التنمر
المجتمع بػ يفالمػراىقطبيعػة وترجع الباحثػة ذلػؾ إلػى  ؛لصالح الحضر لمحؿ اإلقامةوفقًا 

فػػػى  االجتماعيػػػة ـلتوسػػػيع دائػػػرة عبلقػػاتي ـومػػيميوالجػػػرأة تسػػـ باإلنفتػػػاح ت التػػػىالحضػػرى 
مواقػع التواصػؿ االجتمػاعى ل ـكثرة إستخداميباإلضافة إلى  فتراضىوفى العالـ اإلالواقع 

وعػدـ إدراكيػـ لمعواقػب والفيـ الخاطىء لحرية الػرأى ة حياتيخبرة الالقمة  متواكباً  المتنوعة
ومػػف ناحيػػة أخػػرى ؛ ممػػا يػوقعيـ فػػى بػػراثف التنمػرالنفسػية الوخيمػػة لمتنمػػر عمػى الضػػحية 

إحتػػػػراـ عمػػػػى  بػػػػالمجتمع الريفػػػػى يكػػػػوف أكثػػػػر حرصػػػػاً ممراىػػػػؽ ل التنشػػػػئة طبيعػػػػة  أفنجػػػػد 



 

 41 

 2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

لوجػػػود عبلقػػػات نظػػػرا يمػػػة وتمسػػػكًا بػػػالكثير مػػػف القػػػيـ والعػػػادات المجتمعيػػػو القو اآلخػػػريف 
 .التنمرىاوية  تدفعو لمبعد عفوروابط إجتماعية 

 التنمر( تحميل التباين بين متوسطات درجات المراىقين عينة البحث عمى محاور 16جدول )
 379ن( =) ملممستوى التعميمى لألوفقًا  اإللكتروني

 التنمر
 اإللكتروني

 مجموع  مصدر التباين
 المربعات
Sum of 

squares 

متوسط 
 المربعات
Mean 

squares 

درجات 
 الحرية
D F 

 قيمة ف
(F) 

مستوى 
 الداللة

 إنتحال
 اليوية
 

 بيف المجموعات 
 داخؿ المجموعات

06227.280 
28260.002 

7262.082 
802.222 

2 
377 

22.068 0.01 
 

 379 67820.082 المجموع 
إنتياك 
 الخصوصية

 بيف المجموعات 
 داخؿ المجموعات

07062.082 
22822.600 

2082.228 
020.620 

2 
377 

07.282 0.01 

 379 26280.062 المجموع 
 بيف المجموعات  اإلقصاء

 داخؿ المجموعات 
800 .06272 

82067.220 
2020.080 
027.208 

2 
377 

00.760 0.01 

 379 02068.270 المجموع 
 بيف المجموعات   التيديد

 داخؿ المجموعات
02672.200 
86220.227 

6720.000 
087.082 

2 
377 

22.602 0.01 

 379 00820.787  المجموع
 بيف المجموعات  التشيير 

 داخؿ المجموعات
00082.202 
27226.000 

8011.987 
153.514 

2 
377 

47.083 0.01 

 379 22627.682 المجموع
ة البحث ( أف ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية بيف أفراد عين16) يتضح مف الجدوؿ 

حيث كانت قيمة " ؼ" دالة  ـلممستوى التعميمى لؤلتبعًا  اإللكتروني التنمرفي محاور 
لممقارنات المتعددة  (.L.S.D. ولبياف اتجاه الداللة تـ إجراء اختبار)0.01عند مستوى 

 وفيما يمي بياف بذلؾ. 
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 التنمرمحاور ( داللة الفروق بين متوسطات درجات المراىقين عينة البحث عمى 17جدول )
  379)ن( = ملممستوى التعميمى لألوفقًا  اإللكتروني

 إنتياك الخصوصيةمحور  اليوية إنتحالمحور 
المستوى 
التعميمى 

 ملأل

  منخفض
=39.115 

 متوسط
 30.203ـ= 

 مرتفع
 21.698ـ=

 منخفض
 30.957ـ=

 متوسط
 22.472ـ=

 مرتفع
 18.021ـ=

   ػ    ػ منخفض
  ػ 9.901**   ػ 11.036**  متوسط
 ػ 13.002**  20.364**  ػ 14.112**  23.087**  مرتفع

 التيديدمحور  اإلقصاء محور 
المستوى 
التعميمى 

 ملأل

 منخفض
 27.369ـ=

 متوسط
 20.178ـ=

 مرتفع
  18.548ـ=

 منخفض
 25.369ـ=

 متوسط
 17.563ـ=

 مرتفع
 15.236ـ=

   ػ   ػ منخفض
  ػ 7.995 **  ػ 9.958* * متوسط
 ػ 12.161**  15.428**  ػ **13.523 17.980 ** مرتفع

  محور التشيير 
المستوى 
التعميمى 

 ملأل

 منخفض
 29.214ـ= 

 متوسط
 23.117ـ= 

 مرتفع
 16.302ـ=

   ػ منخفض
  ػ 8.351**  متوسط
 ػ 11.216**  18.698**  مرتفع
 **0.01                                                                                  *0.05 
( 0.01( أف ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )17يتبيف مف جدوؿ)  

 التنمػػػػرفػػػػى متوسػػػػطات درجػػػػات المػػػػراىقيف عينػػػػة البحػػػػث عمػػػػى جميػػػػع محػػػػاور مقيػػػػاس 
وفقػػًا ( التشػػيير -التيديػد – اإلقصػػاء - إنتيػػاؾ الخصوصػية -اليويػة إنتحػػاؿ)اإللكترونػي

،وترجػع لؤلـ  لمستوى التعميمى المنخفضاذوى المراىقيف لصالح  ـى التعميمى لؤللممستو 
 فكريػػػاً تعػػػيش فػػػى نطػػػاؽ محػػػدود  يجعميػػػا إنخفػػػاض المسػػػتوى لػػػؤلـ الباحثػػػة ذلػػػؾ إلػػػى أف

قػػدرة عمػػى و وبالتػػالى تكػػوف أقػػؿ انفتاحػػًا  ؛ممػػا يجعميػػا تتسػػـ بالنمطيػػة واإلنغػػبلؽ ؛وثقافيػػاً 
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 ممعمومػػػػاتل تقػػػػدفتحيػػػػث  تبعاتيػػػػا السػػػػمبية كػػػػالتنمرو ات مػػػػع تكنولوجيػػػػا المعمومػػػػالتعامػػػػؿ 
نوره وىذا يتفؽ مع دراسة  ؛اإللكتروني دعـ أبنائيا ضد التنمرفيدىا فى التى تُ  واألساليب
 اإللكترونػي التنمػر فػى إحصػائية داللػة ذات فػروؽود وج التى أكدت (2019)الزىرانى 
 .فلموالدي المنخفض التعميمى لمستوىلصالح ذوى ا لمشباب

 التنمر( داللة الفروق بين متوسطات درجات المراىقين عينة البحث عمى محاور 18جدول )
  379)ن( = بلممستوى التعميمى لألوفقًا  اإللكتروني

 التنمر
 اإللكتروني

 مجموع  مصدر التباين
 المربعات
Sum of 

squares 

متوسط 
 المربعات
Mean 

squares 

درجات 
 الحرية
D F 

 قيمة ف
(F) 

مستوى 
 لداللةا

 إنتحال
 اليوية
 

 بيف المجموعات 
 داخؿ المجموعات

2222.000 
06208.008 

0820.700 
60.820 

8 
222 

00.207 0.01 

 227 82002.006 المجموع 
إنتياك 
 الخصوصية

 بيف المجموعات 
 داخؿ المجموعات

6822.022 
06780.620 

2622.627 
28.082 

8 
222 

22.206 0.01 

 227 82026.202 المجموع 
 بيف المجموعات  اإلقصاء

 داخؿ المجموعات 
2226.828 
06082.660 

2822.628 
06.722 

8 
222 

22.082 0.01 

 227 80700.276 المجموع 
 بيف المجموعات   التيديد

 داخؿ المجموعات
00622.220 
2822.000 

2062.000 
07.002 

8 
222 

26.000 0.01 

 379 88700.770  المجموع
 بيف المجموعات   التشيير

 داخؿ المجموعات
35269.028 
3121.413 

7896.354 
70.550 

2 
377 

55.412 0.01 

 379 38390.441 المجموع
عينػػة البحػػث  ( أف ىنػػاؾ فروقػػًا ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف أفػػراد18يتضػػح مػػف الجػػدوؿ ) 

" ؼ" دالػة  حيػث كانػت قيمػة بلممستوى التعميمػى لػؤلتبعًا  اإللكتروني التنمرفي محاور 
( لممقارنػات المتعػددة .L.S.D، ولبياف اتجاه الداللة تـ إجراء اختبػار)0.01عند مستوى 

 وفيما يمي بياف بذلؾ.
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 التنمر( داللة الفروق بين متوسطات درجات المراىقين عينة البحث عمى محاور 19جدول )
  379)ن( = بلممستوى التعميمى لألوفقًا  اإللكتروني

 إنتياك الخصوصيةمحور  يةاليو  إنتحالمحور 
المستوى 
التعميمى 

 بلأل

 منخفط

 00.280م =

 متوسط

 28.000= م

 مرتفع

 82.662م= 

 منخفط

 00.200م= 

 متوسط

 20.000م =

 مرتفع

 80.220م=

   ـ   ـ منخفض

  ػ 2.802**   ػ 2.429 ** متوسط

 ـ 00.222**  02.022**  ـ 00.222**  80.722**  مرتفع

 التيديدر محو  اإلقصاءمحور 
المستوى 
التعميمى 

 بلأل

 منخفط

 27.002م =

 متوسط

 20.222م= 

 مرتفع

 80.000م= 

 منخفط

 26.222م= 

 متوسط

 82.222م= 

 مرتفع

 02.206م=

   ـ   ـ منخفض

  ػ 2.706*   ػ 2.628**  متوسط
 ػ 2.222** 06.700**  ػ 00.760** 02.902** مرتفع

  التشيير محور
توى المس

التعميمى 
 بلأل

 منخفض
 50.235ـ= 

 متوسط
 37.691ـ= 

 مرتفع 
 26.903ـ=

 

    منخفض
  ػ 10.875**  متوسط
 ػ 15.487**  28.096** مرتفع
 **0.01                                                 *0.05 
 أف ىنػػػػاؾ فروقػػػػًا ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػة (19يتبػػػػيف مػػػػف الجػػػػدوؿ)  
فػػى متوسػػطات درجػػات المػػراىقيف عينػػة البحػػث عمػػى جميػػع محػػاور  (0.05 ،)(0.01)

 -التيديػػػد –اإلقصػػػاء -إنتيػػػاؾ الخصوصػػػية -اليويػػػة إنتحػػػاؿ)اإللكترونػػػي التنمػػػرمقيػػػاس 
 ؛لؤلب المنخفض المستوى ىذو المراىقيف  لصالح بلممستوى التعميمى لؤلوفقًا ( التشيير

 يجعمػو يرتقػى فكريػاً  لػؤلب والثقػافي يمػيرتفػاع المسػتوي التعمإوترجع الباحثة ذلؾ إلى أف 
ة اإلخػتبلؼ اومراعػيػـ ل البناء النقد ساعده عمىيُ  كمافى التعامؿ مع  أفراد أسرتو  وخمقياً 
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ممػػػا يفسػػػػح المجػػػاؿ لػػػو لمواجيػػػػة  ،قػػػدراتيـ واسػػػتعداتيـ وتبػػػػايفألبنائػػػو والثقػػػافى  الفكػػػرى
ثػـ يتشػرب األبنػاء ىػذه  ستطاع ومػفإإف  معالجتياأو  الدرئي العممي أسموبب مشكبلتيـ 

 وتزيػػد قػػدرتيـ عمػػى مقاومػػة التنمػػر عػػف التنمػػر وترىاتػػو السػػموكيات الحسػػنة فينػػأوا بعيػػداً 
التػػى  (2013)القضػاه ومحمػد الصػبيحافوىػذا يتفػؽ مػع دراسػة محمػد  ؛وآثػاره السػمبية

 ضػحية بػفاأل تجعػؿ التػى العوامػؿ أىػـ مػف لموالػديف التعميمػى المسػتوى تػدنى فأكػدت أ
( التػى نفػت 2018ركػة مقرانػى )امبمع دراسػة ختمؼ ت؛ بينما اً حيانأ أيضاً  متنمرو  التنمر

 .اإللكترونيعمى تعرض المراىقيف لمتنمر وجود آثر لممستوى التعميمى لموالديف 
التنمر ( داللة الفروق بين متوسطات درجات المراىقين عينة البحث عمى محاور 20جدول )

  379)ن( = اعية ألسرة المراىقالحالة االجتموفقًا  اإللكتروني
 التنمر

 اإللكتروني
 مجموع  مصدر التباين

 المربعات
Sum of 

squares 

متوسط 
 المربعات
Mean 

squares 

درجات 
 الحرية
D F 

 قيمة ف
(F) 

مستوى 
 الداللة

 إنتحال
 اليوية
 

 بيف المجموعات 
 داخؿ المجموعات

0722.282 
02267.200 

8270.000 
22.080 

8 
222 

20.602 0.01 

 227 80222.280 المجموع 
إنتياك 
 الخصوصية

 بيف المجموعات 
 داخؿ المجموعات

6227.800 
7022.202 

8002.228 
00.622 

8 
222 

02.702 0.01 

 227 02702.207 المجموع 
 بيف المجموعات  اإلقصاء

 داخؿ المجموعات 
6227.000 
06222.208 

2008.022 
60.087 

8 
222 

22.220 0.01 

 227 82208.288 مجموع ال
 بيف المجموعات   التيديد

 داخؿ المجموعات
9987.539 
19862.854 

 

2027.262 
000.022 

8 
222 

20.000 0.01 

 379 29850.393  المجموع
 بيف المجموعات  التشيير 

 داخؿ المجموعات
9695.130 
297851.40 

8958.529 
130.550 

2 
377 

71.910 0.01 

 379 307546.35 المجموع
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عينػػة البحػػث  ( أف ىنػػاؾ فروقػػًا ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف أفػػراد20يتضػػح مػػف الجػػدوؿ ) 
    حيػػث كانػػت قيمػػة حالػػة االجتماعيػػة ألسػػرة المراىػػؽلمتبعػػًا  اإللكترونػػي التنمػػرفػػي محػػاور 

 (.L.S.D، ولبيػػػػػاف اتجػػػػػاه الداللػػػػػة تػػػػػـ إجػػػػػراء اختبػػػػػار)0.01" ؼ" دالػػػػػة عنػػػػػد مسػػػػػتوى 
 ددة وفيما يمي بياف بذلؾ.لممقارنات المتع

 التنمر( داللة الفروق بين متوسطات درجات المراىقين عينة البحث عمى محاور 21جدول )
  379)ن( = الحالة االجتماعية ألسرة المراىقوفقًا  اإللكتروني

 إنتياك الخصوصيةمحور  اليوية إنتحالمحور 
الحالة 

االجتماعية 
ألسرة 
 المراىق

 مستقرة 
 
 20.219م=

فصال إن
 الوالدين 

 50.309م= 

وفاة أحد 
 الوالدين

 36.705م=

 مستقرة 
 

 18.426م=

إنفصال 
 الوالدين 

 45.089م= 

وفاة أحد 
 الوالدين

 29.325م=

   ـ   ـ مستقرة

إنفصال 
 الوالدين

  ػ 02.80**   ػ 02.800 **

وفاة أحد 
 الوالدين

 ـ 80.272**  2.782**  ـ 82.802**  2.002** 

 التيديدمحور  اإلقصاءمحور 
الحالة 

االجتماعية 
ألسرة 
 المراىق

 مستقرة 
 
 25.319م=

إنفصال 
 الوالدين 

 56.002م= 

وفاة أحد 
 الوالدين

 40.105م= 

 مستقرة 
 
 27.987م=

إنفصال 
 الوالدين 

 60.544م= 

وفاة أحد 
 الوالدين

 45.359م=

   ـ   ـ مستقرة

إنفصال 
 الوالدين

  ػ 80.352**  ػ 02.002** 

أحد وفاة 
 الوالدين

 ػ 20.767** 7.228** ػ 82.080** 7.060**

  التشيير محور
الحالة 

االجتماعية 
ألسرة 
 المراىق

 مستقرة 
 
 32.108م=

إنفصال 
 الوالدين 

 67.712م= 

وفاة أحد 
 الوالدين

 50.415م= 

 

    مستقرة
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إنفصال 
 الوالدين

  ػ 82.000**

وفاة أحد 
 الوالدين

 ـ 22.220**  00.778**

 **0.01                                                         *0.05 
 أف ىنػػػػاؾ فروقػػػػًا ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى داللػػػػة (21يتبػػػػيف مػػػػف الجػػػػدوؿ)  
( فػػػى متوسػػػطات درجػػػات المػػػراىقيف عينػػػة البحػػػث عمػػػى  جميػػػع محػػػاور مقيػػػاس 0.01)

( التشيير -التيديد – اإلقصاء - ةإنتياؾ الخصوصي -اليوية إنتحاؿ)اإللكتروني التنمر
وترجع الباحثة ذلؾ  ؛األسر المنفصمة ىلصالح ذو  محالة االجتماعية ألسرة المراىؽلوفقًا 

تعرضيـ مع وعدـ االستقرار األسرى وغياب أحدىما أو كبلىما  إنفصاؿ الوالديفإلى أف 
داخػؿ  اتػو وميولػوقدر و  لكيانػوواإلىمػاؿ  الغضػب والتػوترو شعر المراىؽ باإلحباط يُ معنؼ ل

بينػػو وبػػيف تحقيػػؽ أىدافػػو  لوجػػود عوائػػؽ تحػػوؿُ  أسػػرتو فيشػػعر بػػالقمع وضػػعؼ الشخصػػية
عػف  لينفػثُ لدى المراىػؽ ة خصبة لتوليد العنؼ والتنمر بيئ ُمشكمةىذه العوامؿ  تتضافرف

وىػػذا يتفػػؽ مػػع ؛ وسػػطوتو تػػولقو  اً إذعانػػ وُيسػػقطيا عمػػى الضػػحية السػػمبيةنفعػػاالت ىػػذه اإل
سر يسودىا أتنمريف ينتموف إلى الطمبة المُ التى أكدت أف  (2019يا خطابية )جولدراسة 

  .االنفصاؿ والعبلقات السمبية مع الوالديفو التفكؾ األسري 
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 التنمرعينة البحث عمى محاور  المراىقين( تحميل التباين بين متوسطات درجات 22جدول )
 379اإللكترونى وفقًا لحجم األسرة )ن( =

 التنمر
 ترونىاإللك

 مجموع  مصدر التباين
 المربعات
Sum of 

squares 

متوسط 
 المربعات
Mean 

squares 

درجات 
 الحرية
D F 

 قيمة ف
(F) 

مستوى 
 الداللة

إنتحال 
 اليوية
 

 بيف المجموعات 
 داخؿ المجموعات

8066.568 
17863.110 

4698.003 
76.312 

2 
377 

44.117 0.01 
 

 379 25.929.678 المجموع 
 إنتياك

 الخصوصية
 بيف المجموعات 
 داخؿ المجموعات

8997.663 
18853.105 

5690.540 
80.681 

2 
377 

47.567 0.01 

 379 27850.768 المجموع 
 بيف المجموعات  اإلقصاء

 داخؿ المجموعات 
9873.561 
23697.983 

6897.315 
93.710 

2 
377 

52.409 0.01 

 379 33571.544 المجموع 
 المجموعات بيف   التيديد

 داخؿ المجموعات
7989.115 
30522.416 

6587.002 
111.310 

2 
377 

56.203 0.01 

 379 38511.531  المجموع
 بيف المجموعات  التشيير 

 داخؿ المجموعات
6998.697 
40286.211 

5688.127 
130.210 

2 
377 

75.231 0.01 

 379 47284.908 المجموع
اؾ فروقػػًا ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف أفػػراد عينػػة البحػػث ( أف ىنػػ22) يتضػػح مػػف الجػػدوؿ 

اإللكترونى تبعًا لحجـ األسرة حيث كانت قيمة " ؼ" دالة عند مستوى  التنمرفي محاور 
لممقارنػات المتعػددة وفيمػا يمػي ( .L.S.Dولبياف اتجػاه الداللػة تػـ إجػراء اختبػار)؛ .0.01

 بياف بذلؾ. 
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 التنمرعينة البحث عمى محاور  المراىقيندرجات ( داللة الفروق بين متوسطات 23جدول )
 463اإللكترونى وفقًا لحجم األسرة )ن( =

 الخصوصية إنتياكمحور  اليوية إنتحالمحور 
حجم 
 األسرة

 صغيرة
 14.369ـ =

 متوسطة
 20.918ـ= 

 كبيرة
 27.590ـ=

 صغيرة
 15.107ـ=

 متوسطة
 23.687ـ=

 كبيرة 
 30.008ـ=

   ػ    ػ صغيرة
  ػ 4.918*   ػ 4.001*  متوسطة
 ػ 8.764**  17.422**  ػ 7.380**  15.947**  كبيرة

 التيديدمحور  اإلقصاء محور
حجم 
 األسرة

 صغيرة 
 16.987ـ=

 متوسطة
 25.766ـ=

 كبيرة
  32.411ـ=

 صغيرة
 20.905ـ=

 متوسطة
 29.321ـ=

 كبيرة
 35.210ـ=

   ػ   ػ صغيرة
  ػ  7.114**  ػ 5.930*  متوسطة
 ػ 12.003**  21.661**  ػ **10.607 19.304 ** كبيرة

  التشيير محور
حجم 
 األسرة

 صغيرة 
 23.510ـ= 

 متوسطة
 30.211ـ= 

 كبيرة
 40.311ـ=

   ػ صغيرة
  ػ 8.658**  متوسطة

 ػ **13.553 23.611**  كبيرة
 **0.01                                                 *0.05 
( أف ىنػػػػػاؾ فروقػػػػػًا ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتوى داللػػػػػة 23وؿ)يتبػػػػػيف مػػػػػف جػػػػػد  
عينػػة البحػػث عمػػى جميػػع محػػاور  المػػراىقيف( فػػى متوسػػطات درجػػات 0.01(، )0.05)

 -التيديػػد – اإلقصػػاء - الخصوصػػية إنتيػػاؾ -اليويػة إنتحػػاؿ)اإللكترونػػى التنمػػرمقيػاس 
وترجػع ؛ كبيػرة الحجػـ ألسػر الػذيف ينتمػوف المػراىقيفوفقًا لحجػـ األسػرة لصػالح ( التشيير
واألعبػػػاء النفسػػػية  عنػػػى مزيػػػد مػػػف الضػػػغوط ذلػػػؾ إلػػػى أف زيػػػادة حجػػػـ األسػػػرة تُ  ةالباحثػػػ

لتػػػوفير إحتياجػػػات األبنػػػاء قػػػدر  يفدالممقػػػاة عمػػػى عػػػاتؽ الوالػػػ االجتماعيػػػة واالقتصػػػاديةو 
ومواجيػػػة أعبػػػاء الحيػػػاة ويقػػػؿ الوقػػػت المتػػػاح  فينصػػػرفوا لكسػػػب لقمػػػة العػػػيشإسػػػتطاعتيـ 

يصػػػػعب عمػػػػى ممػػػػا ة أبنػػػػائيـ النفسػػػػية وطػػػػرح خبػػػػراتيـ الحياتيػػػػة لؤلسػػػػتفادة منيػػػػا؛ لرعايػػػػ
بمػػا يعػػانى مػػف التنمػػر وتبعاتػػو فػػيحكـ الغمػػؽ عمػػى ىػػذه المشػػكمة  الضػػحية مواجيػػة أسػػرتو
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؛ وىػذ يتفػؽ وبالتػالى يزيػد المتنمػر مػف قبضػتو عمػى الضػحية أو خوفًا منيـإشفاقًا عمييـ 
لػػدى روؽ ذات داللػػة إحصػػائية لتػػى أكػػدت وجػػود فػػا (2019مػػع دراسػػة نػػوره الزىرانػػى )

  لصالح أبناء األسر كبيرة الحجـ. اإللكترونى التنمر لشباب فىا

 التنمرعينة البحث عمى محاور  المراىقين( داللة الفروق بين متوسطات درجات 24جدول )
 379)ن( = لمدخل الشيرى لألسرةاإللكترونى وفقًا 

 التنمر
 اإللكترونى

 مجموع  مصدر التباين
 المربعات
Sum of 

squares 

متوسط 
 المربعات
Mean 

squares 

درجات 
 الحرية
D F 

 قيمة ف
(F) 

مستوى 
 الداللة

إنتحال 
 اليوية
 

 بيف المجموعات 
 داخؿ المجموعات

9231.606 
11321.711 

8130.235 
50.970 

2 
377 

31.119 0.01 

 379 20553.317 المجموع 
إنتياك 
 الخصوصية

 عات بيف المجمو 
 داخؿ المجموعات

3701.670 
20101.987 

2106.120 
63.873 

2 
377 

35.804 0.01 

 379 23803.657 المجموع 
 بيف المجموعات  اإلقصاء

 داخؿ المجموعات 
6706.913 
22314.512 

4918.218 
77.514 

2 
377 

41.910 0.01 

 379 29021.425 المجموع 
 بيف المجموعات   التيديد

 موعاتداخؿ المج
8063.910 
26351.687 

7034.103 
95.207 

2 
377 

50.915 0.01 

 379 34415.579  المجموع
 بيف المجموعات  التشيير 

 داخؿ المجموعات
8990.790 
29021.002 

7561.002 
110.301 

2 
377 

55.210 0.01 

 379 38011.792 المجموع
حصائية بيف أفرادعينة البحث في ( أف ىناؾ فروقًا ذات داللة إ24يتضح مف الجدوؿ ) 

اإللكترونػى تبعػًا لمػدخؿ الشػيرى لؤلسػرة حيػث كانػت قيمػة " ؼ" دالػة عنػد  التنمػرمحاور 
( لممقارنػػػات المتعػػػددة .L.S.D، ولبيػػػاف اتجػػػاه الداللػػػة تػػػـ إجػػػراء اختبػػػار)0.01مسػػػتوى 

 وفيما يمي بياف بذلؾ.
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 التنمرعينة البحث عمى محاور  المراىقين( داللة الفروق بين متوسطات درجات 25جدول )
  379)ن( =لمدخل الشيرى لألسرة اإللكترونى وفقًا 

 الخصوصية إنتياكمحور  اليوية إنتحالمحور 
الدخل 

الشيرى  
 لألسرة

 منخفض
 20.877ـ= 

 متوسط
 14.987ـ= 

 مرتفع 
 10.221ـ=

 منخفض
 23.915ـ= 

 متوسط
 16.021ـ= 

 مرتفع
 12.798ـ= 

   ػ   ػ منخفض
  ػ 5.217**   ػ  متوسط
 ػ 7.850**  12.418**  ػ 6.011**  10.986**  مرتفع

 التيديدمحور  اإلقصاء محور
الدخل 

الشيرى  
 لألسرة

 منخفض
 27.374ـ= 

 متوسط
 18.541ـ= 

 مرتفع
 15.211ـ=

 منخفض
 30.687ـ= 

 متوسط
 20.231ـ= 

 مرتفع
 17.410ـ= 

   ػ   ػ منخفض
  ػ 8.510**  ػ 6.412**  متوسط

 ػ 10.657**  18.210**  ػ 8.001**  15.416** تفعمر 
   التشيير محور

الدخل 
الشيرى  
 لألسرة

 منخفض
 34.451ـ= 

 متوسط
 23.691ـ= 

 مرتفع 
 20.314ـ=

 

    منخفض
  ػ 7.328**  متوسط
 ػ 12.982**  20.709** مرتفع

 **0.01                                                 *0.05 
( 0.01) (أف ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة25يتبيف مف الجدوؿ)  

 التنمػػػػرمحػػػػاور مقيػػػػاس عينػػػػة البحػػػػث عمػػػػى جميػػػػع  المػػػػراىقيففػػػػى متوسػػػػطات درجػػػػات 
وفقػػًا ( التشػػيير -التيديػػد – اإلقصػػاء – الخصوصػػية إنتيػػاؾ -اليويػػة إنتحػػاؿاإللكترونى)

ذلػؾ إلػى  ةوترجع الباحث؛ المنخفضالدخؿ  ىذو  المراىقيفلصالح لمدخؿ الشيرى لؤلسرة 
لقمة لدى المراىؽ وتقدير الذات مف الثقة بالنفس أحيانًا يقمؿ الدخؿ األسرى  إنخفاضأف 

مقارنػة األساسػية صػعوبة تػوفير إحتياجاتػو وخاصة إذا تواكب ذلػؾ مػع خبرتو فى الحياة 
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ـ يبػػدأ تنمػػره عميػػو عػػف مػػواطف الضػػعؼ لديػػو ثػػ المتنمػػرحيػػث يبحػػث وزمبلئػػو بأصػػدقائو 
جبػػػاره عمػػػى القيػػػاـ بأعمػػػاؿ غيػػػر وا   ليكشػػػؼ عنيػػػا أمػػػاـ اآلخػػػريف لؤلسػػػاءة لػػػو أو لتيديػػػده

روؽ ذات ( التػػى أكػػػدت وجػػود فػػػ2019وىػػذ يتفػػػؽ مػػع دراسػػة نػػػوره الزىرانػػى )؛ مشػػروعة
؛ لصػػالح ذوى الػػػدخوؿ المنخفضػػػة اإللكترونػػػى التنمػػرلشػػػباب فػػػى لػػدى اداللػػة إحصػػػائية 

 فرض األول جزئيًا.وبذلك يتحقق صحة ال
 القرارات  إتخاذالقدرة عمى الفرض الثانى: توجد فروق ذات داللة احصائية في 

لدى المراىقين عينة ( يةاالجتماع راراتالق -القرارات المينية –القرارات الدراسية )
، نوع المدرسة )الجنس،البحث تبعًا لبعض متغيرات المستوى االجتماعي واالقتصادي

، ،الحالة االجتماعية ألسرة المراىقم،مستوى تعميم األبستوى تعميم األم،محل اإلقامة
  -ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ :(.لدخل الشيرى لألسرةاحجم األسرة، 

لموقوؼ عمى داللة الفروًؽ بيف متوسطات درجات  T.Testإجراء اختبار "ت"  -
تغيرات الدراسة )الجنس لم تبعاً  القرارات إتخاذالقدرة عمى  فىالمراىقيف عينة البحث 

 (.26،27،28( كما ىو موضح بالجداوؿ )، محؿ اإلقامةنوع المدرسة ،
القػػدرة  أبعػػاد إجػػراء تحميػػؿ التبػػايف إليجػػاد قيمػػة "ؼ" لموقػػوؼ عمػػى داللػػة الفػػروؽ بػػيف -

 وكؿ متغير مف متغيرات الدراسة.  القرارات إتخاذعمى 
 بعػػػادف متوسػػطات درجػػات أ( لموقػػوؼ عمػػى داللػػػة الفػػروؽ بػػيL.S.Dإجػػراء اختبػػار) -

غيػػرات الدراسػػة كمػػا لػػدي المػػراىقيف عينػػة البحػػث تبعػػًا لمت القػػرارات إتخػػاذالقػػدرة عمػػى 
 (.38-36،37-34،35-32،33-30،31–29ؿ مف )واىو موضح بالجد

 إتخاذالقدرة عمى  أبعاد( تحميل التباين بين متوسطات درجات المراىقين عينة البحث 26جدول )
      379جنس )ن( =وفقًا لم القرارات

انمتواط  الجنس  القرارات  إتخاذالقدرة عمى 

 انحسببٌ

Mean 

االوحراف 

 انمعَبرً

Stander. D 

 قَمت

 " ث "
 مستوى 
 الداللة

 ذكور القرارات الدراسية
 أناث

47.288 
46.899 

14.987 
14.009 

 داؿ غير 0.411
 

 ذكور القرارات المينية
 أناث

45.325 
44.786 

13.211 
12.979 

 غير داؿ 0.377

 ذكور يةاالجتماع القرارات
 أناث

46.510 
49.253 

14.683 
16.102 

لصالح  18.234
 األناث
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وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى عدـ (26تبيف مف الجدوؿ)    
القدرة عمى أبعاد ( بيف متوسطات درجات المراىقيف عينة البحث عمى 0.01داللة)
 وترجع الباحثة ذلؾ إلى  ؛تبعًا لمجنس القرارات المينية( –دراسية)القرارات الالقرارات إتخاذ

شابو تتو الفكرية  تتقارب المستوياتر بيا المراىقيف حيث طبيعة المرحمة العمرية التى يمُ 
كما أنيـ ظؿ األنترنت وعصر السماوات المفتوحة فى والثقافية  المؤثرات البيئيةفييا 

 وةيال مف مما يقمؿ ؛كاديميةألمب منيـ نفس المياـ اطتو  يدرسوا نفس المرحمة التعميمية
وال  المواقؼ المختمفة فى اتالقرار  إتخاذعف ذواتيـ وقدراتيـ عمى  الجنسيفبيف  الفكرية

مف  ؿوتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة ك ؛ ه لمقرارإتخاذعند يكوف جنس المراىؽ ذا باؿ 
فروؽ بيف الطبلب عدـ وجود  واأكد الذيف (2020)ىالة مقمد(،و 2017رميصاء، )دغيش

 .تبعًا لمجنس يةاألكاديمالقرارات  ات وال سيماالقرار  إتخاذفى القدرة عمى 
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  (26إتضح مف الجدوؿ) كما  

 إتخاذالقدرة عمى عد وبُ ( بيف متوسطات درجات المراىقيف عينة البحث 0.01داللة)
طبيعة التنشئة  وترجع الباحثة ذلؾ إلى؛لصالح اإلناث ًا لمجنستبع القرارات االجتماعية

التى تحوطيا بالرعاية  أيضاً  فى مجمتعنا المصرى بؿ والعربى لؤلنثى االجتماعية
وتحميؿ كما أف األناث يممف لمتركيز عمى التفاصيؿ تيا اتيا ولصداقاواالىتماـ الختيار 

البدائؿ االحتماالت و  لكافة متأنية اسةبعمؽ ودر  ففكر ي فمما يجعميالمواقؼ االجتماعية 
التى  (2008؛ وىذا يختمؼ مع دراسة نجبلء منجود )قرارًا رشيداً  فتخذيلطروحة مال

 منطقية عف األناث.قرارات شخصية  إتخاذأكدت أف الذكور أكثر قدرة عمى 
درة عمى الق بعادأ عمى( الفروق بين متوسطات درجات استجابات المراىقين عينة البحث 27جدول )

     379)ن( = لنوع المدرسةوفقًا القرارات  إتخاذ
 إتخاذالقدرة عمى 
  القرارات 

نوع 
 المدرسة

انمتواط 

 انحسببٌ

Mean 

االوحراف 

 انمعَبرً

Stander. D 

 قيمة
 " ت "

مستوى 
 الداللة

 حكومى القرارات الدراسية
 خاص

50.219 
51.787 

16.210 
17.003 

 غير داؿ 0.301

 حكومى يةالقرارات المين
 خاص

47.354 
47.541 

15.012 
15.111 

 غير داؿ 0.216

 حكومى يةاالجتماع القرارات
 خاص   

53.214 
53.001 

18.321 
18.031 

 غير داؿ 0.409
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( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات 27يتبيف مف جدوؿ)    
 –القرارات الدراسية )القرارات  إتخاذالقدرة عمى  بعادالمراىقيف عينة البحث عمى جميع أ

وترجع الباحثة ذلؾ إلى  ؛لنوع المدرسةوفقًا  (يةاالجتماع القرارات -القرارات المينية
اإلىتمامات فييا بيذه المرحمة العمرية التى يتشاركوف  لممراىقيفتقارب المنظور الفكرى 

تناغـ مُ  إطار قيمى وثقافى فى ظؿويحتكوف ببعضيـ البعض خارج أسوار المدرسة 
يـ الشغؼ لمرحمة الشباب حيث يجمعُ يميؿ لمتعددية ويبتعد عف فكرة أحادية العبلقات 

وتحقيقيـ تقدير الذات فى أعيف اآلخريف  عمى يـىتمامإفيو  ينصبو  وسرعة النضج
محاولتيـ مف خبلؿ فنجدىـ يفكروف ويناقشوف ليثبتوا ذاتيـ وطموحاتيـ الدراسية آلماليـ 
؛ القرارات إتخاذأف يكوف نوع المدرسة ذا باؿ فى القدرة عمى  دوف قررات رشيدة إتخاذ

ذات ( التى أكدت عدـ وجود فروؽ 2014وآخروف) نوفؿوىذا يتفؽ مع دراسة ربيع 
 لنوع المدرسة. فى قدرة األبناء عمى إتخاذ القرارات تبعاً داللة إحصائية 
 بعادأ عمىن عينة البحث ( الفروق بين متوسطات درجات استجابات المراىقي28جدول )

     379)ن( = لمحل اإلقامةوفقًا القدرة عمى إتخاذ القرارات 
القدرة عمى إتخاذ 

  القرارات 
محل 
 اإلقامة

انمتواط 

 انحسببٌ

Mean 

االوحراف 

 انمعَبرً

Stander. D 

 قيمة
 " ت "

مستوى 
 الداللة

 حضر القرارات الدراسية
 ريؼ

54.028 
49.214 

19.551 
17.411 

لصالح  20.451
 الحضر

 حضر القرارات المينية
 ريؼ

50.001 
46.871 

16.678 
14.951 

لصالح  16.723
 الحضر

 حضر يةاالجتماع القرارات
 ريؼ

52.920 
47.311 

18.007 
15.361 

لصالح  18.051
 الحضر

( 0.01عند مستوى داللة)( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 28يتبيف مف جدوؿ)    
القدرة عمى إتخاذ  بعادمراىقيف عينة البحث عمى جميع أبيف متوسطات درجات ال

 لمحؿ اإلقامةوفقًا  (يةاالجتماع القرارات -القرارات المينية –القرارات الدراسية )القرارات 
 نظراً  الحضر أىؿ وعى زيادة وترجع الباحثة ذلؾ إلى؛ لصالح المقيميف بالحضر

مختمؼ  مف معموماتلم ئيـستقاا مصادر تعددقاتيـ االجتماعية و بلتساع دائرة عإل
فتتجو جديدة ومجاالت أوسع  التى تفتح آفاؽية وشبكة األنترنت اإلعبلم وسائؿال
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مما يدفعيـ لمتروى فى إتخاذ قرارتيـ  طموحاتيـ نحو األفضؿ فى كؿ مناحى الحياة
 .الدراسية واالجتماعية والمينية بإعتبارىا حمقة متصمة لمتحقيؽ آماليـ المنشودة 

القدرة  بعاد( تحميل التباين بين متوسطات درجات المراىقين عينة البحث عمى أ29)جدول 
  379)ن( =لممستوى التعميمى لألم وفقًا  عمى إتخاذ القرارات

القدرة عمى إتخاذ 
  القرارات 

 مجموع  مصدر التباين
 المربعات
Sum of 

squares 

متوسط 
 المربعات
Mean 

squares 

درجات 
 الحرية
D F 

 قيمة ف
(F) 

مستوى 
 الداللة

 القرارات الدراسية
 

 بيف المجموعات 
 داخؿ المجموعات

16877756 
456137532 

84557219 
102 .231 

2 
377 

577967 0.01 

 379 624847288 المجموع 
 بيف المجموعات  القرارات المينية

 داخؿ المجموعات
197367302 
324567672 

93267110 
1857019 

2 
377 

457819 0.01 

 379 521927974 المجموع 
القــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات 

 يةاالجتماع
 

 بيف المجموعات 
 داخؿ المجموعات 

198527766 
356207063 

96477532 

1717403 
 

2 
377 

487690 0.01 

 379 554727829 المجموع 
( أف ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية بيف إستجابات المراىقيف 29يتضح مف الجدوؿ ) 

حيث  لممستوى التعميمى لؤلـوفقًا  القدرة عمى إتخاذ القرارات بعادأعينة البحث عمى 
( L.S.D.،ولبياف اتجاه الداللة تـ إجراء اختبار)0.01"ؼ" دالة عند مستوى كانت قيمة

 لممقارنات المتعددة وفيما يمي بياف بذلؾ.
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قدرة عمى ال بعاد( داللة الفروق بين متوسطات درجات المراىقين عينة البحث عمى أ30جدول )
  379)ن( =لممستوى التعميمى لألم وفقًا  إتخاذ القرارات

 القرارات المينيةُبعد  القرارات الدراسيةُبعد 
مستوى 
المستوى 
التعميمى 
 لألم

 منخفض
 20.918ـ=

 متوسط
 30.710ـ=

 مرتفع
 45.021ـ=

 منخفض
 14.632ـ = 

 متوسط
 21.417ـ=

 مرتفع
 29.858ـ= 

   ػ   ػ منخفض
  ػ 7.206**   ػ 9.755**  متوسط
 ػ 9.073**  16.285**  ػ 15.963** 27.086**  مرتفع

  القرارات االجتماعيةُبعد 
المستوى 
التعميمى 
 لألم

 منخفض
 13.328ـ=

 متوسط
 20.089ـ=

 مرتفع
 27.21ـ=

 

   ػ منخفض
  ػ 6.568** متوسط
 ػ 9.255**  14.371**  مرتفع

 **0.01                                               0.05* 

( 0.01(أف ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة)30تبيف مف جدوؿ)  
 القدرة عمى إتخاذ القرارات بعادأعمى بيف متوسطات إستجابات المراىقيف عينة البحث 

رجع وت ؛ذوى المستوى التعميمى المرتفع لؤلـأبناء لصالح  لممستوى التعميمى لؤلـوفقًا 
تضحت ا  تسع أفقيا و ا  أنو كمما أرتفع مستوى تعميـ األـ إرتقت ثقافتيا و الباحثة ذلؾ إلى 

وبالتالي تزداد ؛ مما ُيكسبيا خبرة ومرونة في تصريؼ األمور وحؿ المشكبلت أىدافيا
قدرتيا عمى إتخاذ قرارات رشيدة في كافة شئوف حياتيا وينعكس ذلؾ إيجابيًا عمى 

 حموؿ وابتكار العقبات مروف بيا لمواجيةناوليـ لؤلحداث التى يُ سموكيات أبنائيا فى ت
د مف قدرتيـ عمى إتخاذ قرارات رشيدة فى ختياراتيـ مما يزيُ إ مسئولية ؿوتحمُ  لمواجيتيا

التى أكدت أنو كمما  (2008نجبلء منجود)وىذا يتفؽ مع دراسة  ؛مختمؼ المجاالت
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المنطقية فى  المراىقيف عمى إتخاذ القرارات قدرةزادت كمما المستوى التعميمى لؤلـ إرتفع 
 .االجتماعيةالشخصية و المجاالت الدراسية و 

القدرة  بعاد( تحميل التباين بين متوسطات درجات المراىقين عينة البحث عمى أ31جدول )
  379)ن( = التعميمى لألبمستوى ملوفقًا  القرارات إتخاذ عمى 

 إتخاذالقدرة عمى 
  القرارات 

 مجموع  باينمصدر الت
 المربعات
Sum of 

squares 

متوسط 
 المربعات
Mean 

squares 

درجات 
 الحرية
D F 

 قيمة ف
(F) 

مستوى 
 الداللة

 القرارات الدراسية
 

 بيف المجموعات 
 داخؿ المجموعات

07222.226 
22260.206 

2822.267 
022.028 

2 
377 

02.220 0.01 

 379 22602.208 المجموع 
 بيف المجموعات  القرارات المينية

 داخؿ المجموعات
02027.282 
22008.002 

2226.080 
022.000 

2 
377 

02.022 0.01 

 379 52931.642 المجموع 
 القــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات

 يةاالجتماع
 

 بيف المجموعات 
 داخؿ المجموعات 

06222.622 
02272.628 

7276.282 
826.702 

2 
377 

50.983 0.01 

 379 60026.28 المجموع 
( أف ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية بيف إستجابات المراىقيف 31مف الجدوؿ )يتضح  

حيث  لممستوى التعميمى لؤلبوفقًا  القرارات إتخاذالقدرة عمى  بعادعينة البحث عمى أ
ولبياف اتجاه الداللة تـ إجراء ؛ 0.01ؼ" دالة عند مستوى كانت قيمة "

 ي بياف بذلؾ.لممقارنات المتعددة وفيما يم( L.S.Dاختبار)
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 57 

 2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

القدرة عمى  بعاد( داللة الفروق بين متوسطات درجات المراىقين عينة البحث عمى أ32جدول )
  379)ن( =لممستوى التعميمى لألب وفقًا  القرارات إتخاذ

 القرارات المينيةُبعد  القرارات الدراسيةُبعد 
المستوى 
التعميمى 
 لألب

 منخفط

 02.026م =

 متوسط

 02.286م= 

 مرتفع

 82.702م=

 منخفط

 00.022م = 

 متوسط

 02.208م=

 مرتفع

 80.622م = 

   ـ   ـ منخفض

  ػ 0.770**    2.200**  متوسط

 ـ 2.266**  00.280**  ـ 2.200**  02.262**  مرتفع

  القرارات االجتماعيةُبعد 
المستوى 
التعميمى 
 لألب

 منخفط

 88.022م = 

 متوسط

 87.822م= 

 مرتفع

 22.026م=
 

   ـ ضمنخف

  ػ 00.023**  متوسط
 ـ 02.820** 82.620**  مرتفع

 **0.01                                                         *0.05 
 (0.01أف ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة) (32يتبيف مف جدوؿ)  

 القرارات إتخاذلقدرة عمى ا بعادأعمى بيف متوسطات إستجابات المراىقيف عينة البحث 
 ؛لؤلب  ذوى المستوى التعميمى المرتفعأبناء لصالح  لممستوى التعميمى لؤلبوفقًا 

 تسع أفقوا  أرتفع مستوى تعميـ األب كمما نمى فكره و  وترجع الباحثة ذلؾ إلى أنو كمما
فى  ستخداـ األساليب اإليجابيةا  و تصريؼ األمور وزادت قدرتو عمى  وصقمت خبرتو

تخاذؿ المشكبلت و تناو  مما يدعـ األبناء ،ر بيافى المواقؼ التى يمُ صائبة قرارات  ا 
الحرية فى التعبير عف الرأى وتمقى مف ومساحة مناسبة وُيعطييـ الثقة فى النفس نفسيًا 

التى  (2013)المالكىثواب وىذا يتفؽ مع دراسة  ؛قرارات صائبة إتخاذالدعـ المبلئـ 
كمما وخاصة لحاممى شيادة البكالوريوس  بوى التعميمى لؤلأكدت أنو كمما إرتفع المست

 .صائبة عمى إتخاذ قرارات أبنائيـزادت قدرة 
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 إتخاذالقدرة عمى ( تحميل التباين بين متوسطات درجات المراىقين عينة البحث عمى 33جدول )
  379 )ن( = لمحالة االجتماعية ألسرة المراىقوفقًا  القرارات

 إتخاذالقدرة عمى 
 القرارات

 مجمو   مصدر التباين

 انمربعبث

Sum of 

squares 

متواط 

 انمربعبث

Mean 

squares 

درجبث 

 انحرٍت

D F 

 قيمة ف
(F) 

مستوى 
 الداللة

 القرارات الدراسية 
 بيف المجموعات 
 داخؿ المجموعات

22226.620 
20762.700 

2720.22 
026.026 

2 
377 

22.282 0.01 

 379 62202.278 المجموع 

 القرارات المينية 
 بيف المجموعات 
 داخؿ المجموعات

06202.807 
28000.720 

0206.288 
62.210 

2 
377 

00.220 0.01 

 379 48720.199 المجموع 

 القرارات االجتماعية 
 بيف المجموعات 

 داخؿ المجموعات 
19723.012 
32513.479 

5076.120 
80.571 

2 
377 

43.597 0.01 

 379 52236.491 المجموع 
( أف ىنػػػػػاؾ فروقػػػػػػًا ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػائية فػػػػػػى متوسػػػػػػطات 33يتضػػػػػح مػػػػػػف الجػػػػػػدوؿ ) 

لمحالــــة وفقػػػػًا  القــــرارات إتخــــاذالقــــدرة عمــــى أبعػػػػاد إسػػػػتجابات المػػػػراىقيف عينػػػػة البحػػػػث عمػػػػى 
ولبياف اتجاه  ؛0.01ؼ" دالة عند مستوى  حيث كانت قيمة " االجتماعية ألسرة المراىؽ
 ( لممقارنات المتعددة وفيما يمي بياف بذلؾ. .L.S.Dالداللة تـ إجراء اختبار)
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أبعاد القدرة عمى ( داللة الفروق بين متوسطات درجات المراىقين عينة البحث عمى 34جدول )
  379)ن( = لمحالة االجتماعية ألسرة المراىقوفقًا  القرارات إتخاذ

 عد القرارات المينيةبُ  عد القرارات الدراسيةبُ 
الحالة 
ية االجتماع
ألسرة 
 المراىق

  مستقرة
 

 29.689م=

إنفصال 
 الوالدين

 17.644م=

وفاة أحد 
 الوالدين

 12.315م=

  مستقرة
 

 21.950م=

إنفصال 
 الوالدين

 13.928م=

وفاة أحد 
 الوالدين

 10.530م=

   ػ   ػ مستقرة
إنفصال 
 الوالدين

  ػ 4.310*   ػ 2.730 **

وفاة أحد 
 الوالدين

 ػ 6.083 ** 11.879**  ػ 2.810**  06.304** 

  عد القرارات االجتماعيةبُ 
الحالة 

االجتماعية 
ألسرة 
 المراىق

  مستقرة
 

 25.147م=

إنفصال 
 الوالدين

 15.210م=

وفاة أحد 
 الوالدين

 11.514م=

 

   ػ مستقرة
إنفصال 
 الوالدين

  ػ 4.330*

وفاة أحد 
 الوالدين

 ػ 7.102** 12.548**

  **0.01                                               0.05* 
( 0.01(أف ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )34يتبيف مف جدوؿ ) 
القدرة عمى  جميع أبعادمتوسطات إستجابات المراىقيف عينة البحث عمى  بيف (0.05،)

وترجع  ؛لمستقرةسر ااأللصالح ذوى  المراىق لمحالة االجتماعية ألسرةوفقًا  القرارات إتخاذ
 ووجود دعـ حقيقى لو ستقرار واألمف األسرى شعور المراىؽ باإلالباحثة ذلؾ إلى أف 

طبلؽ العناف  والتبصر بيا المطروحة مةإلدراؾ المشكيعطيو شعور بالثقة بنفسو  لذىنو وا 
مما  ؛ والطمأنينةي جو مف الحرية فالمشكمة  لحؿ والبدائؿأكبر قدر مف األفكار  لطرح
 ، ومف ثـؿ البدائؿ وتقييمياالختيار أفض بذؿ المزيد مف الجيدل ىؽاالمر دافعية يثير 
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وىذا يتفؽ مع دراسة ربيع نوفؿ ؛الصائبة والمنطقيةالقرارات  إتخاذعمى تزيد قدرتو 
( التى أكدت أنو كمما كاف المناخ األسرى إيجابيًا كمما زادت قدرة األبناء 2104وآخروف)

 .عمى إتخاذ القرارات
القدرة عمى أبعاد عينة البحث عمى  المراىقين( تحميل التباين بين متوسطات درجات 35ل )جدو

  379وفقًا لحجم األسرة )ن( = إتخاذ القرارات
القدرة عمى إتخاذ 

 القرارات
 مجموع  مصدر التباين

 المربعات
Sum of 

squares 

متوسط 
 المربعات
Mean 

squares 

درجات 
 الحرية
D F 

 قيمة ف
(F) 

مستوى 
 الداللة

 القرارات الدراسية 
 بيف المجموعات 
 داخؿ المجموعات

3698.451 
12683.920 

2799.322 
67.60 

2 
377 

40.527 0.01 

 279 16382.371 المجموع 

 القرارات المينية 
 بيف المجموعات 
 داخؿ المجموعات

7949.541 
18913.237 

4951.002 
113.981 

2 
377 

52.763 0.01 

 279 26862.778 المجموع 

القرارات 
 االجتماعية 

 بيف المجموعات 
 داخؿ المجموعات 

4136.987 
16753.285 

3281.146 
93.519 

2 
377 

44.311 0.01 

 279 20890.272 المجموع 
 المراىقيف( أف ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية بيف إستجابات 35يتضح مف الجدوؿ ) 

وفقًا لحجـ األسرة حيث كانت قيمة "  إتخاذ القرارات أبعاد القدرة عمىعينة البحث عمى 
لممقارنات ( L.S.D. ،ولبياف اتجاه الداللة تـ إجراء اختبار)0.01ؼ" دالة عند مستوى 

 المتعددة وفيما يمي بياف بذلؾ.
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 عمى القدرة أبعادعينة البحث عمى  المراىقين( داللة الفروق بين متوسطات درجات 36جدول )
 463وفقًا لحجم األسرة )ن( = القرارات إتخاذ

 المينية القرارات ُبعد الدراسية القرارات ُبعد
حجم 
 األسرة

 صغيرة
 30.558ـ=

 متوسطة
 26.117ـ=

 كبيرة
 18.901ـ=

 صغيرة
 39.211ـ = 

 متوسطة
 28.750ـ=

 كبيرة
 17.369ـ = 

   ػ   ػ صغيرة
  ػ 6.879**   ػ 7.867**  متوسطة
 ػ 12.556**  23.241**  ػ 13.001 ** 24.362**  كبيرة

  ُبعد القرارات االجتماعية
حجم 
 األسرة

 صغيرة
 35.441ـ=

 متوسطة
 30.215ـ=

 كبيرة
 23.581ـ=

 

   ػ صغيرة
  ػ 4.920 ** متوسطة
 ػ 14.988** 19.233** كبيرة

 **0.01                                               0.05* 
( 0.01اؾ فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )أف ىن( 36يتبيف مف جدوؿ)  

جميع أبعاد القدرة عمى إتخاذ متوسطات إستجابات المراىقيف عينة البحث عمى  بيف
ذلؾ إلى  ةوترجع الباحث ؛الحجـ صغيرةوفقًا لحجـ األسرة لصالح ذوى األسر  القرارات

وا أكبر قسط مف الرعاية سنحت الفرصة لؤلبناء لينالحجـ األسرة كمما  قؿأنو كمما 
يؤىميـ مما  ،والحصوؿ عمى إحتياجاتيـ بسبلسةواإلستماع ألرائيـ ومشكبلتيـ الوالدية 

واختيار المشكمة  لحؿلبدائؿ المطروحة لمناقشة مزايا وعيوب ا لحالة مف التنظيـ الفكرى
لتى (ا2014حسيف أبوعودة)مع نتائج دراسة  يختمؼوىذا  إلتخاذ قرارات رشيدة،أفضميا 
 . ال تتأثر بحجـ األسرةلممراىقيف  إتخاذ القرارأف القدرة عمى أكدت 

 
 
 
 
 
 



 

 62 

 2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 عمى القدرة أبعادعينة البحث عمى  المراىقين( تحميل التباين بين متوسطات درجات 37جدول )
 379وفقًا لمدخل الشيرى لألسرة )ن( = القرارات إتخاذ

القدرة عمى إتخاذ 
 القرارات

 مجموع  مصدر التباين
 تالمربعا

Sum of 
squares 

متوسط 
 المربعات
Mean 

squares 

درجات 
 الحرية
D F 

 قيمة ف
(F) 

مستوى 
 الداللة

 القرارات الدراسية 
 بيف المجموعات 
 داخؿ المجموعات

4756.117 
9689.840 

1569.023 
52.761 

2 
377 

38.871 0.01 

 279 14445.957 المجموع 

 القرارات المينية 
 بيف المجموعات 

 المجموعاتداخؿ 
6581.201 
11562.447 

2954.023 
75.369 

2 
377 

42.029 0.01 

 279 18143.648 المجموع 

 القرارات االجتماعية 
 بيف المجموعات 

 داخؿ المجموعات 
8697.238 
13987.985 

4016.211 
98.032 

2 
377 

47.831 0.01 

 279 22685.223 المجموع 
روقػػػػػػًا ذات داللػػػػػػة إحصػػػػػائية فػػػػػػى متوسػػػػػػطات ( أف ىنػػػػػاؾ ف37يتضػػػػػح مػػػػػػف الجػػػػػػدوؿ ) 

وفقػػػًا لمػػػدخؿ  القػػػرارات إتخػػػاذ عمػػػى القػػػدرة أبعػػػادعينػػػة البحػػػث عمػػػى  المػػػراىقيفإسػػػتجابات 
. ولبياف اتجػاه الداللػة تػـ 0.01حيث كانت قيمة " ؼ" دالة عند مستوى  الشيرى لؤلسرة
 ( لممقارنات المتعددة وفيما يمي بياف بذلؾ. .L.S.Dإجراء اختبار)
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 عمى القدرة أبعاد عمى البحث عينة المراىقين( داللة الفروق بين متوسطات درجات 38ل )جدو
 379وفقًا لمدخل الشيرى لألسرة )ن( = القرارات إتخاذ

 المينية القرارات ُبعد الدراسية القرارات ُبعد
حجم 
 األسرة

 منخفض
 16.910ـ=

 متوسط
 21.680ـ=

 مرتفع
 29.451ـ=

 منخفض
 20.961ـ=

 متوسط
 27.620ـ=

 مرتفع
 33.987ـ=

   ػ   ػ صغيرة
  ػ 7.820**    5.630**  متوسطة
 ػ 16.415** 22.933**  ػ 12.010**  20.930**  كبيرة

  القرارات االجتماعية ُبعد
حجم 
 األسرة

 منخفض
 23.554ـ=

 متوسط
 29.023ـ=

 مرتفع
 38.511ـ=

 

   ػ صغيرة
  ػ 9.031** متوسطة
 ػ 17.325** 24.006** كبيرة

 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروقاً  ىناؾ أف (38يتبيف مف جدوؿ )     
 عمى القدرة أبعاد جميع عمى البحث عينة المراىقيف إستجابات متوسطات فى( 0.01)

، وترجع المرتفعذوى الدخؿ المراىقيف وفقًا لمدخؿ الشيرى لؤلسرة لصالح  القرارات إتخاذ
أرتفع دخؿ األسرة كمما قمت الضغوط األسرية وتوفرت  كمما وذلؾ إلى أن ةالباحث

كما يزيد  ؛إلشباع إحتياجات األبناء ورغباتيـ  المتنوعة قدر اإلمكافاإلمكانات المادية 
بمختمؼ النواحى الدراسية والثقافية  األبناء قدراتتطمع اآلباء لتحسيف 

 مجاالً  يوجدو بأنفسيـ  تيـثق مما ُيثرى خبراتيـ الحياتية ويزيد مف ...إلخواالجتماعية
ربيع نوفؿ دراسة  وىذا يتفؽ مع ؛الصائبة القرارات اتخاذ عمى يـلتدريب مناسباً 

عمى راىؽ المُ مف قدرة  عززإرتفاع الدخؿ الشيرى يُ التى أكدت أف (2014وآخروف)
 وبذلك يتحقق صحة الفرض الثانى جزئيًا.؛ إتخاذ قرارات رشيدة

 التنمربين محاور  ذات داللة إحصائية إرتباطيةالفرض الثالث: توجد عالقة 
 .عينة البحث دي المراىقينل القرارات إتخاذى مالقدرة ع أبعادو  اإللكتروني
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 إتخاذى مالقدرة عوأبعاد  اإللكتروني التنمر( قيم معامالت االرتباط بين محاور 39جدول )
  عينة البحث. لدي المراىقين القرارات

 القرارات إتخاذى مالقدرة ع
 

 اإللكتروني التنمرمحاور 

القرارات 
 الدراسية

القرارات 
 المينية

 
القرارات 

 االجتماعية

القدرة عمى مقياس 
 القرارات إتخاذ

 ككل
 .**783- .**804- .**716- .**869- اليوية إنتحال

 .**869- .**832- .**765- .**745- إنتياك الخصوصية
 .**785- .**801- .**783- .**712- اإلقصاء
 .**886- .**756- .**809- .**857- التيديد
 .**894- .**872- .**851- .**902- التشيير

 .**783- .**855- .**834- .**869- ككل اإللكتروني مقياس التنمر
  **0.01                                                                      *0.05   

بيف  (0.01وجود عبلقة إرتباطية سالبة عند مستوى داللة ) (39يتضح مف الجدوؿ)  
، لدى المراىقيف القرارات إتخاذوجميع أبعاد القدرة عمى  اإللكتروني التنمرجميع محاور 

 الضحية  يصبح المراىؽ اإللكترونيكمما زاد معدؿ التنمر وترجع الباحثة ذلؾ إلى أنو 
نفسو فى كيؼ  يعزؿمما يجعمو يتقوقع و  ؛لخوفو مف المتنمر وتيدايداتو مشوش فكرياً 

فى  القرار إتخاذقدرتو عمى  ويفقد الثقة فى نفسو وتضعؼُ  عف اآلخريف بعيداً مغمؽ 
التنمر ناجـ فى األساس  ألفأيضا ذىنيًا المتنمر فيو مشوش المراىؽ الوقت الذى يكوف 

 اب ئألكتوا حباطحيث يكتنفو اإللدى المتنمر وشعور بالنقص  مشاعر سمبيةعف 
يقضى وقتًا عمى أقرانو فالسيطرة  فرضعمى مف خبلؿ قدرتو عر بذاتو ويحاوؿ أف يشُ 

ومف ثـ  شتت ذىنوويخضعيا لو مما يُ ليبحث عف نقاط ضعؼ ضحيتو وكيؼ يؤرقيا 
طرح بدائؿ موفقة  ماحيث يتعثر عمييالقرارات  إتخاذعمى ة والمتنمر يتقؿ قدرة الضح
 إتخاذ فى المنظـ التفكيرألف  مف بينياختيار اال ايستطيعوال بيا بؿ  افلممشكمة التى يمر 

مع وىذا يتفؽ  ؛وثقتو بنفسو لممراىؽيرتبط فى المقاـ األوؿ بالحالة النفسية  القرار
( 2019وعمر الريماوى ومحمد عبدالقادر) ،(Morenoetal (2018,من  كلا  دراسة
نفسي وخوؼ مستمر مف لكتروني يضع الضحية تحت ضغط إللتنمر ااأف  واكدأ الذيف 
نجازه العقمية والنفسية  توعمى صح سمباً  يؤثرو  المتنمر وبذلك  ؛أيضاً كاديمي ألاوا 

  يتحقق صحة الفرض الثالث.
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لكتروني بمحاورىا الخمسة ومتغيرات اإل  التنمرتختمف نسبة مشاركة  الفرض الرابع:
 القدرةير التابع المستوى االجتماعى واالقتصادى لألسرة كمتغيرات مستقمة مع المتغ

 .طبقًا ألوزان معامالت االنحدارالقرارات  إتخاذ عمى
 ( Step wise ) معامالت االنحدار باستخدام الخطوة المتدرجة إلى األمام( 40جدول )

المتغيـــر 
 التابع 

معبمم  انمتغَراث انمستقهت 

 االرتببط

R 

 

وسبت 

 انمشبركت

R
2

 

 

معبمم 

 اإلوحذار

B 

 قَمت

 " ث "

مستوى 

 تانذالن

القدرة 
عمى 
 إتخاذ
 القرارات
 

 0.01 21.5 2.5 0.783 0.845  التشيير
 0.01 20.3 2.00 0.766 0.831 التيديد

 0.01 19.1 1.88 0.751 0.825 إنتياك الخصوصية
 0.01 17.4 1.65 0.749 0.820 اإلقصاء
 0.01 14.7 0.980 0.731 0.801 الشخصية إنتحال

الحالـــــــة األجتماعيـــــــة ألســـــــرة 
 لمراىقا

0.763 0.715 0.955 13.8 0.01 

 0.01 11.6 0.843 0.700 0.749  متعميم األ
 0.01 10.2 0.803 0.689 0.720 بتعميم األ

نتياؾ الخصوصية والتيديد التشييرأف  (40يتضح مف الجدوؿ) نتحاؿو  واإلقصاء وا   ا 
أكثر محاور ىى  بتعميـ األو  ـوتعميـ األ والحالة األجتماعية ألسرة المراىؽ الشخصية

،حيث  القرارات لممراىقيف إتخاذالقدرة عمى ومتغيرات الدراسة عمى التوالى تأثيرًا عمى 
 القرارات إتخاذالقدرة عمى كاف أكثر المحاور تأثيرًا عمى  التشييرتبيف أف محور 

%، ثـ 76بنسبة مشاركة  التيديد%، يميو محور 78فكانت نسبة المشاركة  لممراىقيف
%، ثـ 74بنسبة مشاركة  اإلقصاء%، ثـ 75بنسبة مشاركة  اؾ الخصوصيةإنتيمحور 
 الحالة األجتماعية ألسرة المراىؽ %، يميو متغير73بنسبة مشاركة  الشخصية إنتحاؿ

تعميـ  وأخيرا متغير ،%70بنسبة مشاركة  ـثـ متغير تعميـ األ%،71بنسبة مشاركة 
 اتومتغير  اإللكتروني التنمرياس ، وتعد ىذه المحاور لمق %68بنسبة مشاركة  األب

ىى العوامؿ األكثر تفسيرًا  بتعميـ األو  ـتعميـ األالحالة األجتماعية ألسرة المراىؽ و 
تفؽ مع دراسة يوىذا ؛ عينة البحثالقرارات لممراىقيف  إتخاذالقدرة عمى لنسبة التبايف فى 
( 2019ادر)وعمر الريماوى ومحمد عبدالق ،(Morenoetal (2018,دراسة كبل مف 

العقمية والنفسية الضحية يؤثر سمبًا عمى صحة لكتروني إللتنمر ااأف  واكدالذيف أ
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نجازه  بب لو الخوؼ لمتنمر تسُ لكونو قابع تحت ضغوط ىائمة مف ا كاديميألاوا 
 كما تتفؽ مع دراسة كبل مف ربيع نوفؿ وآخروف؛والتشوش الفكرى والعاطفى

والضحايا أيضًا  المتنمريف أف المراىقيفدوا (الذيف أك2019)جوليا خطابيةو ،(2014)
 نفصاؿ والعبلقات السمبية مع الوالديفاإلو سر يسودىا التفكؾ األسري أ إلى الُمنتميف

ختمؼ مع دراسة تبينما ؛ وضعؼ القدرة عمى إتخاذ القرار قمة الثقة بالنفسيعانوف مف 
 المشاركة نسبة فى أثيراً ت األكثر العامؿ ىو الجنسالتى أكدت أف  (2019نوره الزىرانى)

( التى 2008)ع دراسة نجبلء منجودم أيضاً  كما تختمؼ؛بناءلؤل اإللكتروني التنمر فى
فى التأثير ثـ الطبلؽ  أكدت أف أعمى نسبة مشاركة كانت لتعميـ األب ثـ لتعميـ األـ

 وبذلك يتحقق صحة الفرض الرابع.؛ عمى إتخاذ القرارات لممراىقيف
  ممخص النتائج :

طػػواؿ  مػػرتيف أو مػػرة اإللكترونػػي لمتنمػػر تعرضػػوا البحػػث عينػػة أفػػراد مػػف نسػػبة عمػػىأ -1
 ألكثػػر اإللكترونػػي لمتنمػػر تعرضػػوا الػػذيف يمييػػا ،(%41.7)النسػػبة بمغػػت حيػػث العػػاـ
 لمتنمػػػر يتعرضػػػوا لػػػـ لمػػػف كانػػػت نسػػػبة أقػػػؿ أمػػػا ،(%37.5)بنسػػػبة مػػػرات ثػػػبلث مػػػف

 .(%20.8) بنسبة اإللكتروني
 البحػث عينػػة المػراىقيف لػدى اإللكترونػي التنمػر فػي المسػتخدمة الوسػائؿ أنػواع أكثر -2

 الفيػديو، ومقػاطع الصػور التػوالي عمػى كانػت األولػػى الثبلثػة المراكػز تصػدرت والتي
 التاليػػػػة بالنسػػػػب( الدردشػػػة) المحادثػػػات غػػػرؼ االجتمػػػاعى، التواصػػػؿ شػػػبكات مواقػػػع

 أقػػػػػؿ اإللكترونػػػػػي البريػػػػػد كػػػػػاف بينمػػػػػا ،(%٠4.2)،(% 20.3)،(%29.8)بالترتيػػػػػػب
 %(.3.1) النسبة بمغت حيث اإللكتروني التنمر في المستخدمة الوسائؿ

 لػػػدى اإللكترونػػػي التنمػػػر فػػػي إسػػػتخداماً  االجتمػػػاعى التواصػػػؿ شػػػبكات مواقػػػع أكثػػػر -3
 التػػوالي عمػػى كانػػت األولػػػى الثبلثػػة المراكػػز تصػػدرت والتػػي البحػػث عينػػػة المػػراىقيف

 ،% 25،%31.4 بالترتيػػػػػػػػب التاليػػػػػػػػة ػببالنسػػػػػػػ تػػػػػػػويتر ، إنسػػػػػػػتجراـ ، بػػػػػػػوؾ فػػػػػػػيس
 اإللكترونػػػي التنمػػػر فػػػي المسػػتخدمة المواقػػػع أقػػػؿ شػػات سػػػناب كػػػاف بينمػػا ،٠9.3%
 .% 10النسبة بمغت حيث

 التواصػػػػؿ شػػػػبكات مواقػػػػع عمػػػػى يقضػػػػوف البحػػػػث عينػػػػة المػػػػراىقيف مػػػػف نسػػػػبة أعمػػػػى -4
 يقضػوف الػذيف يمييػا ،%42 بنسػبة يوميػاً  سػاعات ثبلث حتى ساعة مف االجتماعى

 يومياً  ساعات ست حتى ساعات ثبلث مف االجتماعى التواصؿ شبكات مواقع عمى
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 التواصػػػػؿ شػػػػبكات مواقػػػػع عمػػػػى يقضػػػػوف لمػػػػف كانػػػػت نسػػػػبة أقػػػػؿ أمػػػػا ؛% 35بنسػػػبة
 %6.6 يومياً  ساعة مف أقؿ االجتماعى

 وجػد حيػث البحػث عينػة المػراىقيف لػدى األلكترونػي بػالتنمر الوعى مستوى إنخفاض -5
 مسػتوى إنخفػاض؛كمػا تبػيف منخفض مسػتواىـ كػاف العينػة دأفػرا مػف %54 نسبة أف

 نسػبة أف وجػد حيػث البحػث عينػة المػراىقيف لػدى القػرارات إتخػاذ عمػى بالقػدرة الوعى
 .منخفض مستواىـ كاف العينة أفراد مف (52.5%)

عينة البحػث حيػث المراىقيف لدى  اإللكتروني التنمر محاوراألوزاف النسبية ل تختمؼ -6
بينمػػػا جػػػاء محػػػور  ،%(29.8) بنسػػػبة األولػػػى المرتبػػػة فػػػى جػػػاء رالتشػػػييتبػػػيف أف 
 .%(8.8) بنسبة واألخيرة الخامسة المرتبة فى جاء اليوية إنتحاؿ

عينة البحػث المراىقيف لدى  القدرة عمى إتخاذ القرارات بعاداألوزاف النسبية أل تختمؼ -7
بينمػا  %(،50بة)جاء فى المرتبة األولى بنس ت االجتماعيةاالقرار  ُبعدحيث تبيف أف 

 .%(16.6بنسبة )واألخيرة  فى المرتبة الثالثة المينيةعد القرارات بُ جاء 
بػػػيف أفػػػراد ( 0.01(،)0.05) وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة -8

محػؿ  ،الجػنسمتغيػرات )لبمحػاوره الخمسػة تبعػًا  اإللكترونػي التنمػر عينة البحػث فػي
، حجػػػػـ الحالػػػػة االجتماعيػػػػة ألسػػػػرة المراىػػػػؽ ،لػػػػديفالمسػػػػتوى التعميمػػػػى لموااإلقامػػػػة، 
 .نوع المدرسة فروؽ دالة احصائيًا تبعا لمتغير بينما لـ توجد ؛ (دخؿ األسرة األسرة،

بيف أفراد عينة ( 0.01(،)0.05وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة) -9
محػؿ اإلقامػة، يػرات )متغله الثبلثػة تبعػًا بعػادبأ القػدرة عمػى إتخػاذ القػراراتفػي البحث 

،حجـ األسػػػرة،دخؿ الحالػػػة االجتماعيػػػة ألسػػػرة المراىػػػؽ ،لمسػػػتوى التعميمػػػى لموالػػػديفا
فػي نػوع المدرسػة الجػنس و  ىفروؽ دالة احصائيًا تبعػا لمتغيػر  بينما لـ توجد؛ (األسرة

ف افيمػػا عػػدا ُبعػػد القػػرارات االجتماعيػػة كػػه الثبلثػػة بعػػادبأ القػػدرة عمػػى إتخػػاذ القػػرارات
 .األناثلصالح 

القػػػدرة بمحػػػاوره الخمسػػػة  اإللكترونػػػي التنمػػػربػػػيف سػػػالبة وجػػػدت عبلقػػػة إرتباطيػػػة  -10
 .(0.01)عند مستوى داللة القرارات  إتخاذعمى 

االلكترونػػي بمحػػاوره الخمسػػة ومتغيػػرات المسػػتوى  التنمػػرتختمػػؼ نسػػبة مشػػاركة  -11
ة عمػػػى القػػػدر االجتمػػػاعى واالقتصػػػادى لؤلسػػػرة كمتغيػػػرات مسػػػتقمة مػػػع المتغيػػػر التػػػابع 
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في تفسير التبػايف فػي  المتغير األكثر تأثيراً  التشييرحيث كاف متغير  القرارات إتخاذ
 . %78لدى عينة البحث بنسبة القدرة عمى إتخاذ القرارات 

 باســـتراتيجيات مواجيـــة التنمـــر المـــراىقينوعـــي برنـــامج إرشـــادي مقتـــر  لتنميـــة  -
 :األلكتروني

وفقػػا لمػػا أظيرتػػو نتػػائج المقتػػرح مج اإلرشػػادي تػػـ إعػػداد البرنػػاخطــوات إعــداد البرنــامج: 
% مػػػػػف 54األلكترونػػػػػي والتوصػػػػػؿ إلػػػػػى أف  التنمػػػػػرالدراسػػػػػة الوصػػػػػفية بتطبيػػػػػؽ مقيػػػػػاس 

األلكترونػي، وصػيغت ىػذه بػالتنمر  مػنخفض وعػيعينػة البحػث لػدييـ مسػتوى  المراىقيف
رشػػادية تشػػمؿ كػػبل منيػػا عمػػى جوانػػب )معرفيػػة،  الخطػػوات فػػي صػػورة جمسػػات تعميميػػة وا 

، وجدانيػػة( وتػػـ إعػػداد محتػػوى الجمسػػات باالسػػتعانة بالعديػػد مػػف المراجػػع العمميػػة  مياريػػة
المتخصصة كما تـ تحديد الطرؽ والوسائؿ اإلرشػادية المسػتخدمة والػزمف المطمػوب لكػؿ 

 .(41جمسة كما ىو موضح بجدوؿ رقـ )
 األلكتروني. باستراتيجيات مواجية التنمر وعييـلتنمية  المراىقيفالفئة المستيدفة: 
ــامج:  ( جمسػػات يتنػػاولف فػػي مضػػمونيف تعػػارؼ 7يحتػػوى البرنػػامج عمػػى )محتــوى البرن

بػػراز أىميتػػو وأىدافػػو، مفيػػوـ  أسػػاليبو، العوامػػؿ األلكترونػػي،  التنمػػروتعريػػؼ بالبرنػػامج وا 
باسػػػتراتيجيات وكيفيػػػة الحػػػد مػػػف تمػػػؾ المخػػػاطر،  –مخػػػاطره  –التػػػى تسػػػيـ فػػػى إنتشػػػاره 

المسػػػػاندة ، إدارة الضػػػػغوط ، إدارة الػػػػذات، حػػػػؿ المشػػػػكبلتترونػػػػي )األلك مواجيػػػػة التنمػػػػر
 ، ختاـ البرنامج، والتقييـ النيائي.القرار إتخاذالقدرة عمى (، األسرية واالجتماعية

 تقييم البرنامج: 
 يتم تقييم البرنامج من خالل:

 مف خبلؿ طرح عدة أسئمة عف محتوى الجمسة وربطيا بالبرنامج.التقييم المبدئي: 
مػػف خػػبلؿ طػػرح عػػدة أسػػئمة فػػي نيايػػة الجمسػػة لمتأكػػد مػػف لتقيــيم النيــائي لكــل جمســة: ا

 ستيعاب لمحتوى الجمسة.مدى اإل
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 األلكتروني باستراتيجيات مواجية التنمر المراىقين وعي( محتوى البرنامج اإلرشادي المقتر  لتنمية 41جدول )
 الزمن استراتيجيات التدريس توى الجمسة اإلرشاديةمح األىداف اإلجرائية لجمسات البرنامج الجمسة وعنوانيا
 الجمسة األولى 
تعارؼ وتعريؼ 
براز  بالبرنامج وا 
 أىميتو وأىدافو

 عمى أن: قادراً  المراىقفي نياية الجمسة يكون 
 األىداف المعرفية:

 يحدد أىداؼ البرنامج. -1
 يشرح أىمية البرنامج. -2

 األىداف الوجدانية:
 الدرس.يستمع بيقظة إلى  -1
 يشارؾ بنشاط فى المناقشة. -2

 تعارؼ. -1
 أىداؼ البرنامج. -2
 أىمية البرنامج. -3
 محاور البرنامج. -4

 Powerعرض -

Point  حتوى لم
 الجمسة 

مخطط يوضح  -
أىداؼ وأىمية 

 البرنامج ومحتواه.
 المحاضرة. -
 المناقشة. -

 ساعتاف

 الجمسة الثانية: 
التنمر 

 األلكتروني
التنمر مفيـو )
تروني، أللكا

أساليبو، العوامؿ 
التى تسيـ فى 

 –إنتشاره 

 عمى أن: قادراً  المراىقفي نياية الجمسة يكون 
 األىداف المعرفية:

 األلكتروني. التنمريذكر مفيـو  -1
 التقميدي. والتنمراأللكتروني  التنمرفرؽ بيف يُ  -2
 األلكتروني. التنمر وسائؿ عدديُ  -3
 اإللكترونيفى زيادة نسبو تعرضو لمتنمر حدد العوامؿ التى تسيـ يُ  -4
 .اإللكترونييشرح مساؤى وتبعات التنمر  -5

 األىداف الميارية: 

 األلكتروني. التنمرمفيـو  -
األلكتروني  التنمرالفرؽ  -

 .التقميدي والتنمر
 األلكتروني. وسائؿ التنمر -
العوامؿ التى تسيـ فى -

زيادة نسبو تعرضو 
  اإللكترونيلمتنمر 
 صائص التنمرخ-

 Powerض عر  -

Point   لمحتوى
 الجمسة 

 المحاضرة -
المناقشة  -

 الجماعية.
مخطط يوضح  -

 وسائؿ التنمر

 ساعتاف
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 التقميدي. والتنمراأللكتروني  التنمرميز بيف يُ  -1 مخاطره
 األلكتروني. وسائؿ التنمريقارف بيف  -2
 األلكتروني. حدوث التنمريتجنب  -3

 األىداف الوجدانية: 
 اـ.يشارؾ فى الجمسات باىتم -1
 يعى خصائص التنمر  -2
 االلكتروني. يدرؾ التبعات السمبية ومساؤى التنمر -2

 األلكتروني.
 

 األلكتروني.

 الجمسة الثالثة:
استراتيجيات 
 مواجية التنمر

  األلكتروني
 حؿ المشكبلت()
 

 عمى أن: قادراً  المراىقفي نياية الجمسة يكون 
 األىداف المعرفية:

 كبلت.حؿ المش عرؼ استراتيجيةيُ  -1
 يستنج أسباب المشكبلت التى تواجيو. -2
 .مناسبة لحؿ المشكمة التى تواجيو يقترح حموؿ  -3
 حؿ المشكبلت. يذكر خطوات استراتيجية -4
 يجابيات وسمبيات استراتيجيو حؿ المشكبلت.إوضح ي -5

 األىداف الميارية: 
 .حؿ المشكبلت يكتسب ميارات استراتيجية -1
 .فضؿ حؿ ليا بدقة لمبحث عف أالمشكمة جوانب  حمؿيُ  -2
 . حؿ المشكبلت استراتيجيةخطوات ومبادئ طبؽ يُ  -3

 استراتيجيات مواجية التنمر
 : األلكتروني

حل استراتيجية  -1
 المشكالت

 المشكبلت حؿ مفيـو -
 خطوات حؿ المشكبلت -
مميزات استراتيجية حؿ  -

 المشكبلت.

 Powerعرض  -
Point   لمحتوى
 الجمسة .

 المحاضرة. -
المناقشة  -

 الجماعية.
 عصؼ ذىني. -
 مخطط يوضح  -

مراحؿ استراتيجية 
 حؿ المشكبلت.

 ساعتاف
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 .عزز القدرة عمى العصؼ الذىنى لطرح حموؿ متنوعو لممشكمةيُ  -4
 األىداف الوجدانية:

 استراتيجيو حؿ المشكمو.أىمية  يدرؾ-1
 .  استراتيجيو حؿ المشكمو إتباع يحرص عمى -2
 .ا  يستطيع أف يحدد أساس المشكمة التى يعانى مني -3

 :الرابعةلجمسة ا
استراتيجيات  تابع

 مواجية التنمر
  األلكتروني

 إدارة الذات()
 

 عمى أن: قادراً  المراىقفي نياية الجمسة يكون 
 األىداف المعرفية:

 .يشرح مفيـو إدارة الذات -1
 .عناصر إدارة الذاتيذكر  -1
 .دوف خوؼ مف المتنمريف   ويعمنيا أىدافو يحدد -2

 األىداف الميارية:
 .راتوقد مع تتناسب لنفسو ؼأىدا ضعي -1
 لـ وما يذهفتن تـ ما لمعرفة األسبوعية أو اليومية المياـ جدوؿ تنظيـ -2

 .يتـ
 اتيا.ألولويتبعا  بياوتشعُ  كثرتيا عند األىداؼ تخطيط -3
 والبريد االجتماعي التواصؿ حسابات في الخصوصية إعدادات تغيير -4

 .مجدداً  إليو الوصوؿ مف المتنّمر لمنع لو اإللكتروني

 .دارة الذاتاستراتيجية إ -2
 .مفيـو إدارة الذات -
 .عناصر إدارة الذات -
 تحديد األىداؼ. -
 إدارة الوقت. -
 تقييـ الذات -

 

 Powerعرض  -
Point   لمحتوى
 الجمسة .

 المحاضرة. -
المناقشة  -

 الجماعية.
 عصؼ ذىني. -
فيديو يوضح  -

ات إدارة خطو 
  الوقت.

 ساعتاف
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 و.أىداف ؽيتحق دوف  ائبلً ح تقؼ التي المعتقدات يرغيت -5
 .يقيـ ذاتو بشكؿ موضوعى بعيدًا عف أراء المتنمريف -6
 بشكؿ منظـ. وطاقتو وقتو يستثمر -7
 ؿ عف المجتمع.اعز دوف اإلن وصحح أخطائي -8

 األىداف الوجدانية:
 .الذات عمى الخاصة بو ويحافظ رسخ اليويةيُ  -1
 .والضعؼ فى شخصيتو يثؽ فى نفسو ويدرؾ نقاط القوة -2
 .يدرؾ قيمة إدارة الوقت فى تغيير حياتو لؤلفضؿ -3

الجمسة 
 سة:لخاما
 تابع 

استراتيجيات 
 مواجية التنمر

  األلكتروني
 (إدارة الضغوط)
 

 عمى أن: قادراً  المراىقفي نياية الجمسة يكون 
 األىداف المعرفية:

 .إدارة الضغوطيذكر المقصود  -1
 إيجابية فى األحداث الضاغطة التى يمر بيا.بطريقة يفكر  -2
 .أىمية التفاوض لدرء الخبلفات بشكؿ إيجابى يوضح -3

 األىداف الميارية:
 يتحكـ فى ذاتو وردود أفعالو عند تعرضو لممضايقات .-1
 يتفاوض مع اآلخريف بمرونة. -2

 األىداف الوجدانية:
 .أعمالو بصدر رحب عمى المترتبة والعواقب جالنتائ وواجي -1

إدارة استراتيجية -3
 :الضغوط

 مفيـو إدارة الضغوط -
 عناصر إدارة الضغوط  -
 .التفاوض -
 .تحمؿ المسئولية -
 .إدارة مشاعر الغضب -

 

 Powerعرض  -

Point   لمحتوى
 الجمسة .

 المحاضرة. -
المناقشة  -

 الجماعية.
 عصؼ ذىني. -
 

 ساعتاف
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 .إدارة الضغوط استرتيجيةيشعر بأىمية  -3
 .مسئولية أفعالو يتحمؿ -4

الجمسة 
 سة:لسادا
 تابع 

استراتيجيات 
 مواجية التنمر

  األلكتروني
المساندة )

األسرية 
 (واالجتماعية 

 

 في نياية الجمسة يكون المراىق قادرًا عمى أن:
 األىداف المعرفية:

 .بالمساندة األسريةيذكر المقصود  -1
 .يشرح أوجو المساندة األجتماعية -2
 .يعرؼ الجيات الرسمية التى تقدـ المساعدةٌ إليقاؼ التنمر -3
 البيع لمواقع التسوؽ األلكتروني.ينقد خدمات ما بعد  -4

 األىداف الميارية:
 .نترنتألا في مؤذي شيء ألي وتعرض حاؿ و بمخاوفووالدي ُيكاشؼ -1
 حظر أى شخص يحاوؿ استدراجو وتيديده. -2
 .تكويف عبلقات جديدة مع  أفراد ميذبيف  -3
 طمب المساعدة مف اآلخريف لوقؼ التنمر عميو. -4

 األىداف الوجدانية: 
 خريفمات التى تخص حياتو وأسرتو مع اآلالمعمو يتجنب مشاركة  -1

 .عمى صفحات مواقع التواصؿ االجتماعى
 .يحرص عمى طمب المساندة مف أسرتو والمحيطيف بو عند الحاجة -2
أف  يمكف الذي الوقت مقدار حوؿ يمتـز بالقواعد التى تضعيا أسرتو -3

المساندة استراتيجية  -4
 األسرية واالجتماعية 

 المساندة األسريةمفيـو  -
 المساندة االجتماعية.و 

أفضؿ السبؿ لتقديـ  -
الدعـ االجتماعى 
 لضحية التنمر.

 

 Powerعرض  -
Point   لمحتوى
 الجمسة .

 المحاضرة. -
المناقشة  -

 الجماعية.
 عصؼ ذىني. -
عرض نماذج  -

 ألوجو المساندة
األسرية 

 .واالجتماعية 

 ساعتاف
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 .عمى األنترنت يقضيو
 الجمسة السابعة:

 إتخاذالقدرة عمى 
 .اتالقرار 

وختاـ البرنامج 
االرشادي، 

 والتقييـ النيائي.

 عمى أن: قادراً  المراىقفي نياية الجمسة يكون 
 األىداف المعرفية: 

 .القرار إتخاذالقدرة عمى  ُيعرؼ -1
 .القرارات أنواع ُيعدد -2
 .القرار إتخاذ مراحؿيذكر  -3
 .القرار إتخاذصعوبات يستنتج  -4

 األىداف الميارية:
دائؿ واالحتماالت المطروحة فى ضوء أىدافو الببيف  يفاضؿ -1

مكانياتو   .وا 
 .إلتخاذ القراريتبع المراحؿ الصحيحة  -2
 القرار األسرية. بعض يشارؾ فى إتخاذ -3
 يستشير أسرتو وأىؿ الثقة فى قرارتو قبؿ إتخاذىا. - 4

 األىداف الوجدانية: 
 .إتخاذ قرارتو بعد دراسة متأنية لكافة البدائؿ المتاحةيحرص عمى  -1
 ييتـ بمعرفة العوامؿ التى تساعد عمى إتخاذ قرارات رشيدة. -2
 يتحمؿ مسئولية مايتخذه مف قرارات. -3
 يحتـر أراء أسرتو ويأخذ بنصيحتيـ. -4

 إتخاذالقدرة عمى  -
 .القرار

 إتخاذالقدرة عمى مفيـو  -
 .القرار

 .القرار إتخاذ مراحؿ -
العوامؿ التى تساعد  -

عمى إتخاذ قرارات 
 رشيدة.

 قرار.ال إتخاذصعوبات  -
مراجعة النقاط األساسية  -

 في البرنامج.
 تقديـ الشكر لمطبلب. -
 التقييـ النيائي. -

 Powerعرض  -
Point   لمحتوى
 الجمسة .

 المحاضرة. -
مناقشة تعميمية  -

مسجمو عمي 
 DVDاسطوانة ) 

( يتـ فييا طرح 
مشكمتيف ومراحؿ 

اتخاذ القرار 
 لحميما.

 عصؼ ذىني. -
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 التوصيات : 
 الحالي توصي الباحثة بالتوصيات التالية:وفقا لنتائج البحث 

 أوال: توصيات خاصة بوسائل اإلعالم:
عػػف  عبػػر وسػػائؿ األعػػبلـ المتنوعػػة لممػػراىقيفكثفػػة ومدروسػػة وضػػع بػػرامج توعيػػة مُ  -1

 .اوأفضؿ السبؿ لمواجيتيمبيية ا السآثارىو  اإللكترونيالتنمر ظاىرة 
والسػػػيما  لمجتمػػػع المختمفػػػةفئػػػات ابػػػيف ونشػػػر الػػػوعى  نشػػػر ثقافػػػة المواطنػػػة الرقميػػػة -2

 طبلب المدارس الثانوية.
 ثانيا: توصيات خاصة بالمؤسسات التعميمية: 

ـ بتنميػػة تعاصػػرة واإلىتمػػاـ بتػػدريس مقػػررات تيػػربػػط المنػػاىج الدراسػػية بالقضػػايا المُ  -1
 .القرار إتخاذميارات و  األلكترونيباستراتيجيات مواجية التنمر 

الطمبة  مساعدة تيدؼ إلىلكتروني في المدارس تطوير برامج وقائية ضد التنمر اإل -2
 اإللكترونيػة األدلػةتقػديـ بؿ ُسػو  ،عػف المتنمػر وكيفيػة اإلبػبلغلتنمػر، عمى مواجيػة ا

التقػّدـ بشػكوى  الرسائؿ إلمكانيةمع تسّجيؿ ساعة وتاريخ إرساؿ  والتي تدين الدامغة
 إعػػػدادات ييػػػرتغسػػػاعدتو عمػػػى مُ و  الػػػى شػػػرطة جػػػرائـ المعموماتيػػػة وتوقيفػػػو بسػػػيولة،

 المتنّمػػر لمنػػع اإللكترونػػي، والبريػػد االجتمػػاعي التواصػػؿ حسػػابات فػػي الخصوصػػية
 عمػػى عػػنيـ الشخصػػية المعمومػػات تقنػػيف إلػػى الطمبػػة وتنبيػػو الضػػحية،مبلحقػػة  مػػف
 .اإلنترنت شبكة

أف يجعموا مف أولويػاتيـ تنفيػذ بػرامج المواطنػة  التربية والتعميـ المسئوليف بوزارة حث -3
أسػاس بإعتبارىػا  بمختمػؼ المراحػؿ التعميميػة كجزء مف إطار التعميـ الشامؿالرقمية 

التنمػػػػر ظػػػػاىرة الػػػػذى مػػػػف شػػػػأنو أف يحػػػػد مػػػػف إنتشػػػػار  الػػػػذكاء االجتمػػػػاعي الرقمػػػػي
  وآثاره السمبية. اإللكتروني

تطويػػػػر أدوات لالقوى العاممػة و التربيػػة والتعميػػـ  تىسػػيؽ العمػػؿ والتعػػاوف بيػػف وزار تن -4
الدراسية تؤثػر فػي الخيػارات  التى شػخصيةالمتغيػػػرات الحوسػػػبة لمسػػػح اختبػػػارات مُ و 
لحاجػػة  اإلسػتفادة منيػاالمينيػة لمطمبػة، وتشػجيع الطمبػة والمرشػديف التربوييػف عمػى و 
 ؛المينيػػة لممجتمػػعحتياجػػات االفػػى ضػػوء قػػرارات رشػػيدة  إتخػػاذفػػى  رشػػػاد المينػػػيإلا
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و ولممرشػػد التربػػوي فػػي سػرتالضروريػػة لمطالػػب وأ موماتلػػػى تقديػػػـ المعػػػإ ضافػػػةإلبا
 .ىػذا المجػاؿ

 ثالثا: توصيات خاصة بالمتخصصين في مجال إدارة المنزل والمؤسسات: 
تطبيؽ الباحثيف والدارسيف المتخصصيف في مجاؿ إدارة المنزؿ والمؤسسات  -1

  األلكترونيباستراتيجيات مواجية التنمر  المراىقيف عيو لتنمية عد قترح المُ لمبرنامج المُ 
 .القرارات إتخاذ عمى قدرتيـ وتحسيف

تخصصػػػػى إدارة المنػػػػزؿ والمؤسسػػػػات مػػػػف الخػػػػريجيف وأعضػػػػاء ىيئػػػػة فعيػػػػؿ دور مُ ت -3
التػػدريس عػػف طريػػؽ عقػػد المحاضػػرات والنػػدوات التثقيفيػػة والػػدورات التدريبيػػة لتوعيػػة 

رشػػػاد  الدراسػػػػية الشخصػػػػية و  القػػػراراتلمحػػػد مػػػػف القػػػػرار  إتخػػػػاذميػػػارات ب المػػػػراىقيفوا 
 .والمينية غير المدروسة

 المراجع :
(:  فاعمية بيئة تعمـ معرفى / سموكى قائمة 2017أحمد حسف الميثى،عمرو محمد محمد درويش) -1

لطػػبلب المرحمػػة  اإللكترونػػيعمػػى المفضػػبلت اإلجتماعيػػة فػػى تنميػػة إسػػتراتيجيات مواجيػػة التنمػػر 
 ، أكتوبر.٠، المجمد 4ة التربية، جامعة حمواف، العدد الثانوية ، كمي

 . ،اإلسكندرية 2 ط ،الجامعى  الفكر دار ، اإللكترونية الجرائـ(: 2006) الممط خميفة أحمد -2
القػػرار المينػػي لػػدى طمبػػة  إتخػػاذ(: النضػػج المينػػي وعبلقتػػو بميػػارة 2017أحمػػد محمػػد الراشػػدى ) -3

شرقية بسمطنة عماف، كمية العمػـو واآلداب، جامعػة الصؼ العاشر األساسي في محافظة شماؿ ال
 نزوى.

 (: سموكيات التنظيـ،أـ القرى لمطبع والنشر،القاىرة.2010أسامة أحمد البينساوي) -4
لكترونػػػػي وعبلقتػػػػو بإدمػػػػاف اإلنترنػػػػت فػػػػى ضػػػػوء بعػػػػض اإل (: التنمػػػػر2016أمػػػػؿ يوسػػػػؼ العمػػػػار) -5

يقػػى فػػى دولػػة الكويػػت ، مجمػػة البحػػث المتغيػػرات الديموغرافيػػة لػػدى طػػبلب وطالبػػات التعمػػيـ التطب
 .17العممى فى التربية ، العدد 

 إتخػاذدور خدمات التوجيػو واإلرشػاد المدرسػي والمينػي فػي تنميػة ميػارات (: 2017أمنة مشرى ) -6
القػػرار المينػػي لػػدى تبلميػػذ السػػنة أولػػى ثػػانوي )دراسػػة ميدانيػػة عمػػى عينػػة مػػف تبلميػػذ السػػنة أولػػى 

د  بػػدائرة سػػيدى ألخضػػر(، رسػػالة  ماجسػػتير ، كميػػة العمػػـو اإلنسػػانية ثػػانوى )ثانويػػة ميػػدواى أحمػػ
 .واالجتماعية،جامعة عبد الحميد بف باديس مستغانـ 
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بػػػػيف طػػػػبلب التعمػػػػيـ مػػػػا قبػػػػؿ  اإللكترونػػػػي(:التنمػػػػر التقميػػػػدى و 2017إسػػػػبلـ عبػػػػدالحفيظ عمػػػػاره ) -7
 و.يوني، 86الجامعى، مجمة دراسات عربية فى التربية وعمـ النفس ، العدد 

: الكفػػػػػػػػػػاءة السػػػػػػػػػػيكومترية لمقيػػػػػػػػػػاس التنمػػػػػػػػػػر االلكترونػػػػػػػػػػي (2014أمنيػػػػػػػػػػة إبػػػػػػػػػػراىيـ الشػػػػػػػػػػناوى ) -8
جامعػػػة المنوفيػػػة ، -، مجمػػػة مركػػػز الخدمػػػة االستشػػػارات البحثيػػػة ،كميػػػة االداب(المتنمر/الضػػػحية)

 .نوفمبر ، 1عدد
 جزائػػري،ال الصػػناعي التنظػػيـ فػػي القػػرارات اتخػػاد عمميػػة عمػػى القػػادة تػػأثير(: 2007) فريػػد بونيمػػة -9

 قسنطينة منتوري جامعة االجتماعية، والعمـو اإلنسانية العمـو كمية ، منشورة غير ماجستير رسالة
. 
 فػى الثانويػة المرحمػة طػبلب لػدى اإللكترونػي التنمػر ظاىرة واقع(: 2019) محمد ىاشـ ثناء -10

 الجػزء ،12العػدد ، الفيػـو ،جامعػة والنفسػية التربوبػة العمػـو مجمػة مواجيتيا، وسبؿ الفيـو محافظة
 .الثانى

 بػػبعض وعبلقتيػػا القػػرار واتخػػاذ المسػػتقبؿ قمػػؽ( : 2013) المػػالكى حمػػداف حمػػود بػػف ثػػواب -11
 غيػػر ماجسػػتير رسػػالة وجػػدة، الميػػث بمحافظػػة الجامعػػة طػػبلب مػػف عينػػة لػػدى الثقافيػػة المتغيػػرات
 .القرى أـ جامعة التربية، كمية ، منشورة

 اإلبػػػػداعي الحػػػػؿ إلػػػػى مسػػػػتند تػػػػدريبي برنػػػػامج أثػػػػر(: 2013) الخالػػػػدي محمػػػػد خميػػػػؿ جمػػػػاؿ -12
 مجمػػة األردف، فػػي األساسػػي العاشػػر الصػػؼ طمبػػة لػػدى القػػرار إتخػػاذ ميػػارة تنميػػة فػػي لممشػػكبلت

 .ثانى ،كانوف 10، العدد بابؿ ،جامعة التربية كمية
 المراىقػػػوف يدركػػػو كمػػػا األسػػػري الػػػوظيفي األداء(: 2014) العمػػػي تغريػػػد الػػػديف، عػػػبلء جيػػاد -13

 1 ،عدد 10 مجمد التربوية، العمـو في األردنية المجمة والقمؽ، االجتماعية الكفاءةب وعبلقتو
 المػػدارس طمبػػة لػػدى اإللكترونػػي بػػالتنمر وعبلقتػػو األسػػري التفكػػؾ(: 2019) خطابيػػة جوليػػا -14

 .االردف ،غير منشورة ماجستير  رسالة عماف، مدينة في الخاصة
 ، عالـ الكتب لمنشر، مصر. 6ط (: عمـ نفس النمو، 2005حامد عبدالسبلـ زىراف) -15
 العاشػر الصػؼ طمبػة عمػى الطمػوح ومسػتوى اإلنفعػالى الػذكاء(: 2014)أبوعوة حسف حسيف -16

 .اإلسبلمية،غزة الجامعة التربية، كمية منشورة، غير ماجستير رسالة غزة، قطاع فى
عاليػػػػة اإلرشػػػػاد اإلنتقػػػػائي فػػػػي خفػػػػض مسػػػػتوى التنمػػػػر (: ف2017أبػػػػو العػػػػبل )فػػػػوزى حنػػػػاف  -17

،  6،مجمة كميػػػة التربيػػػة ، العػػػددإرشػػػادية –لكترونػػػي لػػػدى عينػػػة مػػػف المػػػراىقيف دراسػػػة وصػػػفية اإل
 .،أغسطس33المجمد 
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 الضػبط وتحمػؿ مركػز مػف بكػؿ وعبلقتػو الدراسػي القػرار إتخػاذ(:2013خولػة تػواتى أحمػد) -18
 متوسػطات بػبعض متوسػط بعػةراال السػنة تبلميػذ لػدى وصػفية ميدانيػة الشخصية دراسػة المسؤولية

 الوادي. واإلنسانية،جامعة االجتماعية العمـو ،كميةالوادي بمديةب
 عمػى المػراىقيف المتػردديف لدى القرار إتخاذب الذاتية الكفاءة (:عبلقة2017رميصاء) دغيش -19

 جامعة، واالجتماعية اإلنسانية عمـو كمية ورقمة، مدينة الشباب بدور ميدانية دراسة-الشباب  دور
 .ورقمة مرباح قاصدي

(: البحػػػث العممػػػي مفيومػػػة 2012ف عبيػػػدات، عبػػػد الػػػرحمف عػػػدس، كايػػػد عبػػػد الحػػػؽ )ذوقػػػا -20
 السعودية.، دار أسامة لمنشر والتوزيع ،  11ط ،وأدواتو وأساليبو 

(: اإلبتػػػزاز اإللكترونػػػي جريمػػػة العصػػػر الحػػػديث، إصػػػدار وزارة 2019رامػػػي أحمػػػد الغػػػالبى ) -21
 .الداخمية العراقية، دار الكتب والوثائؽ، بغداد

(: قػدرة األبنػاء عمػى إتخػاذ 2014يع نوفؿ، منى مصطفى الزاكى، يسرا عبدالعزيز عيسػى)رب -22
القرار وتحمؿ المسػئولية وعبلقتػو بالمنػاخ األسػرى،مجمة العمػـو االجتماعيػة واالقتصػادية ، جامعػة 

 .5المنصورة ، العدد 
 ركياكمػػػػا تػػػػد اإللكترونػػػػيالبنيػػػػة العاممػػػػة لمقيػػػػاس التنمػػػػر  (:2016)رمضػػػػاف عاشػػػػور حسػػػػيف -23

) التربويػة واإلنسػانية،  الضحية لدى عينة مف المػراىقيف، المجمػة العربيػة لدراسػات وبحػوث العمػـو
 .4العددكمية التربية، جامعة حمواف،

ميػػذ السػػنة الرابعػػة بلالقػػرار المينػػي لػػدى ت إتخػػاذ(: مسػػتوى القػػدرة عمػػى 2015) زىػػرة أحمػػوده -24
دراسػػػة وصػػػفية  الجػػػنس، وظيفػػػة األب()متوسػػػط المتفػػػوقيف دراسػػػيا عمػػػى ضػػػوء بعػػػض المتغيػػػرات 

ميػػػػػذ بعػػػػػػض متوسػػػػػطات بمديػػػػػة الوادي،كميػػػػػػة العمػػػػػـو اإلنسػػػػػػانية بلاستكشػػػػػافية عمػػػػػى عينػػػػػػة مػػػػػف ت
 واالجتماعية، جامعة الشييد حمو لخضر الوادي.

 االقتصػػػاد كميػػػة ، ووظائفيػػػا اإلدارة( : 2008) أبوصػػػيري حنػػػاف ،الصػػػمد عبػػػد محمػػػد زينػػػب -25
 .حمواف جامعة المنزلي،

االستقرار األسرى وعبلقتو بأساليب (: 2011نوره مسفر الزىرانى ) د عبدالصمد ،زينب محم -26
 ، أبريؿ.21مجمة بحوث التربية النوعية،عددالقرارات باألسرة السعودية،  إتخاذ

 التوجيو ظؿ في المينية بميوليـ راسية الد التبلميذ اختيارات عبلقة(: 2012) مشري سبلؼ -27
 .الجزائر ورقمة، جامعة منشورة رغي رسالة الجزائر، في المدرسي

(: التنظػػيـ القػػانوني لشػػبكة اإلنترنػػت، دراسػػة مقارنػػة فػػي ضػػوء القػػوانيف 2001طػػوني عيسػػى) -28
 لبناف. الوضعية واالتفاقيات. الدولية، منشورات الحمبي الحقوقية ،
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 الوسػػػائط عبػػػر المرتكبػػػة والتحقيػػػر والقػػػدح الػػػذـ جػػػرائـ(: 2010) الحػػػيط سػػػقؼ عػػػزاـ عػػػادؿ -29
 . عمافوالتوزيع،  لمنشر الثقافة دار ،1 ط ، ونيةاإللكتر 

 بػيف الديموغرافيػة المتغيػرات بعض ضوء في التنمر أشكاؿ(:٧١٠٢)عمواف محمد عبده عماد -30
 الجػػػػػزء ،168 العػػػػػدد األزىػػػػػر، جامعػػػػػة التربيػػػػػة، كميػػػػػة مجمػػػػػة أبيػػػػػا، بمدينػػػػػة المػػػػػراىقيف الطػػػػػبلب

 .األوؿ،أبريؿ
 وعبلقتػػػو اإللكترونػػػي التنمػػػر (:2019) قػػػادرال عبػػػد ابػػػراىيـ محمػػػد الريمػػػاوي، طالػػػب عمػػػر -31

 الدوليػة القدس،المجمػة ضػواحي مػدارس فػي الثانوية المرحمة طمبة لدى األكاديمي اإلنجاز بدافعية
 – أيمػػػوؿ ، 6 العػػدد، بػػرليف – ألمانيػػا  العربػػي، الػػديمقراطي ،المركػػز والنفسػػية التربويػػة لمدراسػػات
 .سبتمبر

 لتجػػػريـ المصػػػري العقوبػػػات قػػػانوف أحكػػػاـ بعػػػض يؿبتعػػػد :٧١٧١ لسػػػنة( ٠٨١) رقػػػـ فقػػػانو  -32
 سػػػػبتمبر 5 ، الرسػػػػمية الجريػػػػدة ،٠١٩٢ لسػػػػنة( ٨٨) رقػػػػـ بالقػػػػانوف الصػػػػادر اإللكترونػػػػي التنمػػػػر
  (.ب)مكرر  36 العدد 2020

(: الخصوصػػية الرقميػػة بػػيف األنتيػػاؾ والغيػػاب التشػػريعى، مركػػز دعػػـ 2015كػػريـ عػػاطؼ ) -33
 تقنية المعمومات، القاىرة.

 العاتػؾ شػركة 2ط الخاص، القسـ العقوبات، قانوف شرح( : 2009) الدرة شويش دعي ماىر -34
 .،القاىرة الكتاب لصناعة

 األطفػػػػػاؿ لػػػػػدى التنمػػػػػر سػػػػػموؾ(: 2013)القضػػػػػاه فػػػػػرح محمػػػػػد الصػػػػػبيحاف، موسػػػػػى محمػػػػػد -35
 .الرياض نايؼ، الممؾ جامعة األولى، الطبعو ،(عبلجو-أسبابو-مفيومو)والمراىقيف

 العػػبلج عمػػى قػػائـ إرشػػادي برنػػامج فعاليػػة: ( 2020) مصػػطفى الػػرازؽ عبػػد مصػػطفى محمػػد -36
 اإللكترونػػي، التنمػػر ضػػحايا لػػدى الصػػدمة بعػػد مػػا اضػػطراب خفػػض فػػي التعػػاطؼ عمػػى المرتكػػز
 . مايو ،73 العدد ، جامعة سوىاج،التربوية المجمة

 عمػى ميدانيػة اإلجتماعي دراسة بالقمؽ وعبلقتو اإللكتروني التنمر (:2018مباركة مقرانى ) -37
 ورقمػة، كميػة مدينػة ثانويػات االجتماعي بػبعض التواصؿ مواقع مدمني ثانوي الثانية السنة تبلميذ
 ورقمة. مرباح قاصدي واإلجتماعية، جامعة  اإلنسانية العمـو

(: عمػػـ نفػػس النمػػو، مركػػز 2007محمػػود عبػػد الحمػػيـ منسػػي، عفػػاؼ بنػػت صػػالح محضػػر) -38
 اإلسكندرية لمكتاب . 

 إتخػػاذ عمػػى المػػراىقيف األبنػػاء بقػػدرة األسػػرى التفكػػؾ عبلقػػة(: 2008) منجػػود محمػػد نجػػبلء -39
 ، النوعيػة التربيػة ،كميػة منشػورة غيػر ماجسػتير رسػالة  القميوبيػة، بمحافظة ميدانية دراسة القرارات
 .شمس عيف جامعة
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