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"فاعمية برنامج إرشادي لتوعية األطفال بإستراتيجيات مواجية 
نعكاسو عمي توافقيم النفسي واإلجتماعي"  التنمر اإللكتروني وا 

 إعداد
 د / دعاء عمر عبد السالم متولي

  -كمية االقتصاد المنزلي -مدرس بقسم إدارة مؤسسات األسرة والطفولة
 جامعة حموان    

doaa_omar2009@yahoo.com 
 ممخص البحث:

ييدؼ البحث الحالي إلي الكشؼ عف فعالية تطبيؽ برنامج إرشادي لتوعية  
األطفاؿ نحو إستخداـ إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني بمحاورىا األربعة 

اعية، إستراتيجية الُمساندة اإلجتماعية والنفسية، )إستراتيجية التجنب، إستراتيجية الدف
نعكاسو عمي التوافؽ النفسي واإلجتماعي لدييـ  إستراتيجية المواجية التكنولوجية( وا 
بأبعاده )التوافؽ النفسي، التوافؽ اإلجتماعي( وقد تكونت عينة البحث األساسية مف 

( طفاًل مف الربيع 33) ( مف األطفاؿ، كما تكونت عينة الدراسة التجريبية مف232)
األدني مف نفس عينة البحث األساسية وبنفس شروطيا مف منخفضي الوعي بإستخداـ 
إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني والتوافؽ النفسي واإلجتماعي .تـ إختيارىـ 

مف األطفاؿ بالمدارس اإلبتدائية بمحافظة  بشرط أف يكونوا بطريقة عمدية غرضية
قتصادية مختمفة. وطبقت عمييـ إستمارة البيانات القاىرة، وذو  ي مستويات إجتماعية وا 

العامة، إستبياف وعي األطفاؿ بإستخداـ إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني، 
إستبياف التوافؽ النفسي واإلجتماعي، برنامج إرشادي لألطفاؿ بإستخداـ إستراتيجيات 

ث المنيج الوصفي التحميمي والمنيج شبو مواجية التنمر اإللكتروني، استخدـ البح
التجريبي، وقد توصمت نتائج البحث إلي وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي 

( بيف األطفاؿ عينة البحث األساسية في اإلستجابات إلستبياف وعي األطفاؿ 0.01)
دراسة بإستخداـ إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني  تبعًا إلختالؼ متغيرات ال

)جنس الطفؿ، سف الطفؿ، عمؿ األـ، المستوي التعميمي لألـ، متوسط الدخؿ الشيري 

mailto:doaa_omar2009@yahoo.com
mailto:doaa_omar2009@yahoo.com
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( بيف األطفاؿ 0.01لألسرة(، كما تبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي )
عينة البحث األساسية في اإلستجابات إلستبياف التوافؽ النفسي واإلجتماعي تبعًا 

ذلؾ إتضح وجود عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية إلختالؼ متغيرات الدراسة، ك
( بيف أبعاد إستبياف وعي األطفاؿ بإستخداـ إستراتيجيات 0.01(، )0.05تراوحت بيف )

مواجية التنمر اإللكتروني وأبعاد إستبياف التوافؽ النفسي واإلجتماعي . كما ُوجد أف 
في وعي األطفاؿ بإستخداـ سف الطفؿ ىو العامؿ األكثر تأثيرًا  في تفسير التبايف 

%. أكدت النتائج فاعمية البرنامج 81إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني بنسبة 
اإلرشادي لتنمية وعي األطفاؿ أفراد عينة البحث التجريبية بإستخداـ إستراتيجيات 
مواجية التنمر اإللكتروني، حيث ُوجدت فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوي داللة 

يف متوسطات درجات أفراد العينة التجريبية قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج لصالح ( ب0.01)
القياس البعدي. مما يوضح فاعمية البرنامج الذي أكدت نتائج إختبار مربع إيتا وجود 
تأثير البرنامج مف الحجـ الكبير في تنمية وعي األطفاؿ أفراد عينة البحث التجريبية 

لتنمر اإللكتروني. وتوصي الدراسة بضرورة وضع بإستخداـ إستراتيجيات مواجية ا
برامج توعية ُمكثفة ومدروسة لألطفاؿ عبر وسائؿ اإلعالـ المتنوعة عف ظاىرة التنمر 

 اإللكتروني وآثارىا السمبية وأفضؿ الُسبؿ لمواجيتيا.
إستراتيجيات  –األطفاؿ  –الوعي  -البرنامج إرشادي   -فاعمية  الكممات المفتتاحية:

 .التوافؽ النفسي واإلجتماعي–التنمر اإللكتروني   مواجية
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" The Effectiveness of a counseling program to 

educate children using the strategies of confronting 

cyberbullying and its impact on their psychological 

and social harmony"  

Preparation 

Dr. Doaa  Omar Abdel-Salam Metwally 
Lecturer, Department of Family and Childhood Enterprise Management  

Faculty of Home Economics - Helwan University 

Research Summary: 
 The current research aims to reveal the effectiveness of the 

application of a counseling program to educate children about the 

use of strategies to confront cyberbullying with its four axes 

(avoidance strategy, defensive strategy, social and psychological 

support strategy, technological confrontation strategy) and its 

impact on their psychological and social compatibility in its 

dimensions (psychological adjustment, social adjustment). The 

basic research sample consisted of (232) children, and the 

experimental study sample consisted of (33) children from the 

lower spring of the same basic research sample and with the same 

conditions of low awareness using strategies to confront 

cyberbullying and psychological and social adjustment. Children 

in primary schools in Cairo governorate, with different social and 

economic levels. The general data form, the children’s awareness 

questionnaire using strategies to confront electronic bullying, the 

psychological and social adjustment questionnaire, a counseling 

program for children using strategies to confront electronic 

bullying, the research used the descriptive analytical approach and 

the semi-experimental approach, and the results of the research 

revealed that there are statistically significant differences at the 

level of (0.01) Among the children, the main research sample in 

the responses to the children’s awareness questionnaire using 

strategies to confront electronic bullying according to the different 

variables of the study (the child’s gender, the child’s age, the 

mother’s work, the mother’s educational level, the average 
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monthly income of the family), as it was found that there were 

statistically significant differences when Level (0.01) among 

children, the main research sample in the responses to the 

psychological and social adjustment questionnaire according to 

the different variables of the study, as well as the existence of a 

statistically significant correlation relationship that ranged 

between (0.05), (0.01) between the dimensions of the children’s 

awareness questionnaire using strategies to confront electronic 

bullying and the dimensions of the compatibility questionnaire. 

Psychological and social. It was also found that the child's age is 

the most influential factor in explaining the variation in children's 

awareness of using strategies to confront cyberbullying by 81%. 

The results confirmed the effectiveness of the counseling program 

for developing the awareness of the children of the experimental 

research sample by using strategies to confront electronic 

bullying, as there were statistically significant differences at the 

level of significance (0.01) between the mean scores of the 

experimental sample members before and after the application of 

the program in favor of the post-measurement. Which shows the 

effectiveness of the program, which confirmed the results of the 

ETA square test, and the existence of the program's impact of 

large size in developing the awareness of the children of the 

experimental research sample using strategies to confront 

cyberbullying. The study recommends the need to develop 

intensive and well-studied awareness programs for children 

through various media about the phenomenon of cyberbullying 

and its negative effects and the best ways to confront it. 

Key words: The Effectiveness - Guide program  Awareness - Children - 

Strategies to confront cyberbullying - Psychological and social adjustment.. 

 

 

 :ومشكمة البحث مقدمة
نتشارًا متزايدًا لمتقدـ   يشيد العالـ اليـو تسارعًا وتغييرًا في مجاالت الحياة المختمفة، وا 

المعرفية، التحوالت اإلقتصادية، اإلجتماعية، الثقافية، ووجود  العممي والتكنولوجي، الثورة
مجتمع عالمي يتصؼ بالشمولية في أنظمتو التعميمية والمعرفية، مما ترتب عميو اإلىتماـ 
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بتقديـ المعمومات والمعارؼ وتجسيدىا بطرؽ حيوية وفاعمة عمي تفكير وسموؾ اإلنساف 
تكنولوجيا المعمومات واإلتصاالت وسيمة ( حيث أصبح قطاع 0222)عبد العزيز الحر، 

ناجحة في يد األطفاؿ ُيمكف أف تساعدىـ في توسيع دورىـ اإلقتصادي وتزودىـ بآفاؽ 
واسعة تغير إتجاىاتيـ وقدراتيـ و تُمكنيـ مف المشاركة الفعالة في التنمية )ماىر المحروؽ 

يياب مقابمة،   (.0222وا 
الماضية إنتشارًا جامحًا لشبكة اإلنترنت كواحدة مف أبرز شيدت السنوات القميمة          

وأسرع وسائؿ اإلتصاؿ الحديثة سواء عمي صعيد بنيتيا التحتية الُمتمثمة في الشبكات أو 
المحركات البحثية أو المواقع اإلجتماعية..إلخ أو عمي نطاؽ ُمستخدمييا والتي أحدثت 

مجتمعات بال قيود وبال رقابة إال بشكؿ طفرة غير مسبوقة في التواصؿ بيف األفراد وال
نسبي محدود، وقد أفسح ذلؾ المجاؿ إلرتكاب أشكاؿ وطرؽ مستحدثة مف الجرائـ 
واإلنتياكات اإللكترونية والتي شكؿ التنمر اإللكتروني أبرز محاورىا وأعمقيا أثرًا لكونيا 

يًا، يصعب فيو قد تتبع مف التعامؿ مع مجيوؿ لكوف الُيوية الرقمية مفيـو جديد نسب
التمييز بيف شخصيات األفراد عمي اإلنترنت وشخصياتيـ الواقعية خارج اإلنترنت، حيث 
يجد المتنمر إلكترونيًا أرضًا خصبة إللحاؽ األذي المتكرر بالضحايا عبر إستخداـ 

ساءة معاممة الناس داخؿ حـر منازليـ دوف رادع  Liam المنصات لمتشيير والمضايقة وا 

Hackett,2013).) 
التنمر اإللكتروني قضية ثقافية في نشأتيا فالمتنمر إلكترونيًا ليس فقط ىو مف  

نما قد يكوف متفرج لسموكيات التنمر اإللكتروني  يحب نشر األذي أو الضرر المتعمد وا 
ثـ قاـ بيذه السموكيات فتعرض األطفاؿ لوسائؿ اإلتصاؿ ٌيزيد مف سموؾ التنمر وأعداد 

 (.Den Hamer & Konijn,2015) المتنمريف إلكترونياً 
وُيشكؿ التنمر اإللكتروني خطورة عمي المجتمع بآثاره نظرًا لطبيعة البيئة  

اإلفتراضية التي يرتع فييا المتنمر عبر اإلنترنت معتمدًا عمي معموماتو ومياراتو 
 بتكنولوجيا المعمومات لمتسمؿ لمحسابات الشخصية لمضحايا ُمستترًا خمؼ لوحة المفاتيح
ومحتميًا بيا مستخدمًا إياىا كسالح فتاؾ مجيوؿ اليوية عميؽ التأثير ُمرتكزًا عمي ثالثة 
محكات أساسية وىي تعمد اإليذاء والتكرار وعدـ توازف القوة ومف ثـ ُيحدث دويًا كبيرًا 

 ,Burton(،  وىذا ما أكدتو دراسة )Patchin & Hinduja, 2015في زمف يسير)
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et.al, 2013 مف ربع ضحايا التنمر اإللكتروني غير قادريف عمي تحديد ( أف أكثر
 متنمرييـ.
أف مف أىـ دوافع إستخداـ وسائؿ   Marry Hill (2006)أظيرت نتائج دراسة 

اإلتصاؿ التكنولوجي ىو دافع تعمـ األشياء، وتعمـ الذات وتنميتيا، وأكدت دراسة مبروكة 
( عمي ضرورة التكيؼ مع التطورات اليامة المتمثمة في العولمة، التغيير 0222محيرؽ )

ميو يتولد ىذه التغييرات الدائـ لممعطيات التقنية، الثورة المعموماتية واإلتصالية، وبناءُا ع
مجتمع قائـ عمي المعارؼ يوفر طرقًا جديدة لمتنمية والتطوير، حيث تتطمب عممية التوافؽ 
تجاىات ومعتقدات لسموكيات تحقؽ شعوره بالرضا  تغيير ما لدي الفرد مف معمومات وا 

 (.0200والتوافؽ والنجاح في الحياة )خديجة بخيت، 
لي تنامي وتصاعد وتيرة التنمر اإللكتروني لدي وُتشير اإلحصاءات العالمية إ 

( التي ُأجريت Arslan, et.al, 2012األطفاؿ بمختمؼ البقاع، حيث ُتشير دراسة )
% تنمروا عمي زمالئيـ عبر اإلنترنت أو أجيزة الياتؼ المحموؿ، 01بتركيا أف نسبة 

ومتنمريف  % مف الطالب كانوا ضحايا02% منيـ تعرضوا إلي التنمر، و01وأف نسبة 
 معًا.

ًنشير إلي أف لمتنمر اإللكتروني آثار سمبية ُتمقي طالبيا عمي المدي البعيد  
عمي الضحية حيث نجد أف األطفاؿ الذيف تعرضوا لمتنمر لدييـ ضعؼ في الميارات 
اإلجتماعية والقدرة عمي التواصؿ وتكويف صداقات والدفاع عف أنفسيـ ويميموا لسموؾ 

( بؿ قد تصؿ عواقبو ُلمنحني أكثر خطورة Wael & Al Bellamy, 2015العنؼ )
وىو تعاطي المخدرات واإلكتئاب والتفكير والتخطيط لإلنتحار نتيجة اإلحباط الناتج عف 

 (. Sampasa,et.al,2014( ،)Messias,et.al,2014) المتنمر
( إلي أف أىـ عوامؿ التنبؤ بضحايا 0220ُتشير نتائج دراسة حفيظة البراشدية ) 

التنمر اإللكتروني ىي:العمر، والجنس، والبمد، وحجـ الشبكة اإلجتماعية، وبعض 
العوامؿ اإلجتماعية واإلقتصادية، بينما شممت عوامؿ التنبؤ بالمتنمريف إلكترونيًا: 
اإلفراط في استخداـ اإلنترنت، ونقص التعاطؼ، والغضب، والنرجسية، والتنشئة الوالدية 

باإلضافة إلي ذلؾ، بينت النتائج أف أىـ أخطار التنمر السمطوية أو الُمتساىمة. 
اإللكتروني ىي محاوالت اإلنتحار المتكررة مف ِقبؿ الضحايا. إتفاؽ العديد مف 
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الدراسات عمي تعرض المراىقيف لخطر التنمر اإللكتروني بشكؿ يومي كما أف 
نخفاض قيميـ األخالق ية الداخمية المتنمريف يكوف لدييـ إنخفاض في تقدير الذات وا 

(Zezulka & Seigfried, 2016 . ) 
وقد لوحظ في مجتمعنا المصري تنامي ظاىرة التنمر اإللكتروني، وخاصًة مع تزايد  

 ,Internet World State 31) عدد المستخدميف لإلنترنت وفؽ تقرير اإلنترنت العالمي

March, 2020)  إجمالي  مف %0,04ُمستخدـ أي ما يعادؿ  222,022,00الذي بمغ
 . عدد السكاف في مصر، األمر الذي يؤدي إلي زيادة إحتماالت التنمر اإللكتروني

ُأجريت العديد مف الدراسات التي ُأجريت عف التنمر اإللكتروني وبعض  
( توصموا لعدة دوافع Varjas & et.al , 2010المتغيرات المرتبطة بو، ففي دراسة )

اإلنتقاـ، الغضب، الغيرة الشخصية، ودوافع لسموؾ المتنمر صنفت لدوافع داخمية ك
 خارجية كالمجيولية المتاحة لممتنمر وعدـ المواجية المباشرة مع الضحية.

وقد أجريت العديد مف الدراسات التي تناولت التنمر اإللكتروني فقد توصؿ  
(Slonje & Smith ( 2007  إلي أف التنمر اإللكتروني ينتشر في المدارس الثانوية

السويدية بأربعة أنماط رئيسية وىي الرسائؿ النصية، البريد اإللكتروني، اإلتصاالت 
مف خالؿ  Dehue & et.al, (2008الياتفية، الصور ومقاطع الفيديو، كما أثبت )

مف عينة البحث  %(02( تمميذ بالمرحمة اإلبتدائية أف )0000عينة مكونة مف )
 تعرضوا لمتنمر اإللكتروني.

أظيرت النتائج إرتفاع  Sourandar, A & et.al,  ( 2010وفي دراسة ) 
الشعور بفقداف األمف في المدرسة، صعوبات النوـ، المشكالت العاطفية لدي الطالب 

وؾ ضحايا التنمر اإللكتروني، بينما إرتفع النشاط الزائد، السموؾ المضطرب، تدني السم
 اإلجتماعي السمبي لدي المتنمريف إلكترونيًا.

مف خالؿ دراسة عمي عينة تركية  Akbulut & et.al,  (2010)وقد توصؿ  
 اإلجتماعي، المستوي اإلقتصادي/ إرتباط التنمر اإللكتروني بنوعية المواقع الُمتصفحة،

جاد ة إستخداـ بينما لـ تظير دالالت إحصائية لتأثر النوع، المستوي التعميمي، وا 
اإلنترنت، كما أف مصدر اإليذاء كاف مف مواقع إنترنت دولية وليست تركية، وقد 

إلي وجود بعض القيـ المفسرة لسموؾ التنمر  Dilmac & Aydogan (2010توصؿ )
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%( مف سموؾ التنمر اإللكتروني، المودة 02اإللكتروني حيث إف المسئولية تفسر )
%(، التسامح يفسر 02%(، األمانة تفسر )22%(، اإلحتراـ يفسر )00تفسر )

%( لدي عينة مف طالب المرحمة الثانوية. كما توصؿ 01%(، والمسالمة تفسر )04)
(Baker & Tanrikulu (2010  إلي إرتباط التعرض لمتنمر اإللكتروني بإرتفاع

 األعراض اإلكتئابية لدي عينة مف طالب المرحمة الثانوية األتراؾ.
إلي أف مرتكبي التنمر اإللكتروني  Yavuz & Eristi ( 2011كما توصؿ )  

تخداـ اإلنترنت والضحايا أغمبيـ مف الذكور، كما يتوقؼ التعرض لمتنمر عمي إتقاف إس
والمواقع المعتادة لمضحايا، والمرحمة العمرية والبرنامج الدراسي، كما أشارت دراسة 

( إلي تفشي التنمر اإللكتروني بيف طالب المرحمة الثانوية  0200دراسة أمنية الشناوي )
 أكبر مف طالب المرحمة الجامعية.

لعالج المعرفي أىمية ا Tangen & Compbell (2014كما أثبت كاًل مف ) 
لمتالميذ المتضمف في المقررات الدراسية كإستراتيجية لموقاية مف التنمر اإللكتروني، وقد 

( أف طالب التعميـ الثانوي أكثر 0200) أثبت كاًل مف خالد عثماف وأحمد فتحي
إستخدامًا لمتنمر اإللكتروني )اإلستقواء التكنولوجي( مقارنة بطالب المرحمتيف اإلبتدائية 

إلي أف ضحايا التنمر المدرسي  Kanyinga & et.al,( 2014) إلعدادية، وقد أثبتوا
والتنمر اإللكتروني ترتفع لدييـ األعراض اإلكتئابية والتفكير في اإلنتحار وتعاطي 

 المواد المخدرة.
وجود عالقة إرتباطية بيف  Bottino & et.al, ( 2015) دراسة كما أثبتت 

التنمر اإللكتروني والصعوبات اإلجتماعية وعدـ الشعور باألمف واألعراض اإلكتئابية 
دماف المواد المخدرة.  وا 

( 02في دراستو عمي عينة مف ) Venkataraghavan  (2015وقد توصؿ ) 
%( مف 2,10تعرضوا لمتنمر اإللكتروني، ) (4,0طالبًا مف طالب المرحمة الثانوية أف )

 العينة أشاروا إلي معرفتيـ بمفيـو التنمر اإللكتروني.
إرتباط التعرض لمتنمر  Yousef & Al-Bellamy (2015كما أثبتت دراسة )  

وقد أجريت العديد مف الدراسات حوؿ  اإللكتروني بتدني تقدير الذات والمستوي التحصيمي.
 ,Riebel & et.alإستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني، فقد أظيرت نتائج دراسة 
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( إلي أربعة فئات مف أساليب مواجية التنمر اإللكتروني وىي المواجية (2009
 اإلجتماعية، المواجية العدوانية، العجز عف المواجية، المواجية المعرفية.

 ,Harper. B,( 2012 ،Bellmore,A, et.alالعديد مف الدراسات ) وُتشير 

إلي وجود عدة إستراتيجيات يستخدميا األطفاؿ لمواجية (0202)(، ورشا إبراىيـ(2013
جراءات حماية الحاسب الشخصي،  التنمر اإللكتروني مثؿ المواجية التكنولوجية وا 

الويب غير الموثوقة، طمب تجنب فتح الرسائؿ المجيولة، عدـ التردد عمي مواقع 
المساندة اإلجتماعية مف األسرة والمعمـ واألصدقاء أو إستيداؼ الشخص المتنمر 
والعمؿ عمي كشؼ شخصيتو أو إبالغ شركة اإلتصاالت واإلنترنت مع طمب التشجيع 
مف الوالديف واألصدقاء أو محاولة اإلبتعاد والتجاىؿ واإلنصراؼ بعيدًا عف مصدر 

 .القمؽ والتوتر
إلي بعض  Sleglove & Cerna, A (2011)كما توصمت دراسة 

اإلستراتيجيات الشائعة لمواجية التنمر اإللكتروني بيف الطالب وىي إجراءات الحماية 
التكنولوجية، إجراءات تستيدؼ المتنمر، التجنب، اإلستراتيجيات الدفاعية، المساندة 

 اإلجتماعية.
وجود ثالث فئات مف  Sonja & et.al, (2012كما أظيرت نتائج دراسة ) 

األساليب المستخدمة لمواجية التنمر اإللكتروني وىي خفض المخاطر، مواجية 
المشكمة، خفض اآلثار السمبية، وكانت األساليب األكثر شيوعًا البحث عف المساندة، 

 مواجية التنمر، اإلجراءات التكنولوجية، التجنب واإلستراتيجيات الوجدانية.
إستخداـ الطالب عدة  Wachs,s & et.al, (2012) نتائج دراسة كما أظيرت 

 -طرؽ لمواجية التنمر اإللكتروني مثؿ رد الفعؿ العدواني، األسموب المعرفي
 Kokkinos, M .& et.al, (2013) التكنولوجي، فقداف األمؿ واليأس. وفي دراسة 

أظيرت النتائج أف اإلستجابات السمبية األكثر شيوعًا تجاه التنمر اإللكتروني تمثمت في 
التجنب، والعدواف، التحكـ في المواقؼ لمواجية الضغوط النفسية الناتجة مف التعرض 

أظيرت النتائج أف اإلستجابات  Volink, T. & et.al,( 2013لمتنمر، وفي دراسة )
 وني إتضحت في أسموب التجنب، والمشاعر اإلكتئابية.المتكررة لمتنمر اإللكتر 
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مما سبؽ العالقة اإلرتباطية بيف سموؾ التنمر، و دوافع اإلنتقاـ،  الباحثةتستخمص  
والغضب، الغير الشخصية لدي الشخص المتنمر، بينما ترتبط خبرات التعرض لمتنمر 
، المشكالت العاطفية، األعراض  اإللكتروني بالشعور بفقداف األمؿ، صعوبات النـو

 & Varjas) إلنتحار، السموؾ المنحرؼاإلكتئابية، تعاطي المواد المخدرة، التفكير في ا

et.al, 2010،) (Slonje & Smith, 2007،) (Dehue & et.al, 2008 )
(Sourande, A & et.al, 2010( ،)Akbulut & et.al,2010( ،)Yavus & 

Eristi, 2011( ،)Dilmac, & Aydogan, 2010،) (Baker & Tanrikulu, 

2010،) (Brett & Brausch, 2013،) (Kanyinge & et.al, 2014،) (Bottino 

&et.al, 2015،) (Venkataraghavan, 2015 بينما أجريت العديد مف الدراسات ،)
السابقة إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني وكانت اإلستراتيجيات األكثر تكرارًا ىي 

ود األفعاؿ إجراءات الحماية التكنولوجية، طمب المساندة النفسية واإلجتماعية، التجنب، رد
 ,Riebel & et.al) واإلستسالـ. العدوانية، وردود األفعاؿ اإلنفعالية ومشاعر اإلكتئاب،

2009،) (Sleglove & Cerna, A.2011،) (Sonja & et.al, 2012،) (Wachs,s 

& et.al, 2012،) (Kokkinos, et.al, 2013،) (Volink, T. & et.al, 2013 .)
( شيوع ظاىرة التنمر اإللكتروني لدي طالب Zhou, et.al, 2013كما أقرت دراسة )

% مف الطالب في التنمر، كما بمغت نسبة 40,20المدارس اإلبتدائية فقد تبيف تورط 
% وىي نسبة مرتفعة جدًا، 44,22الطالب الذيف تـ إستيدافيـ كضحايا لمتنمر اإللكتروني 

اإلستقصائية لسبعة عشر  Kessel, et.al,(2015ومف ناحية أخري قد أشارت دراسة )
مدرسة إبتدائية في والية بوسطف األمريكية إرتفاع معدؿ إنتشار ضحايا التنمر اإللكتروني 

 %.02% إلي 02عمي مدار ست سنوات متوالية مف 
التي أجريت  Kim, et.al,(2018وفي ىذا اإلطار كشفت أيضًا دراسة ) 

% 4يا لمجرائـ اإللكترونية ونوا ضحا% كا00طفؿ أف  0042بالمممكة المتحدة عمي 
 % أقروا بكونيـ ضحايا ومتنمريف في آف واحد.02متنمريف، و 

( أف 0202وأمؿ العمار)  Bottino,et.al,(2015كما أوضحت دراسة ) 
التنمر اإللكتروني يرتبط بزيادة ساعات إستخداـ اإلنترنت في اليوـ وعدد الرسائؿ 
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ستخداـ اإلنترنت لثالث ساعات رسالة في اليـو عمي  22المرسمة، بمعدؿ  األقؿ، وا 
 عمي األقؿ يوميًا.

وعمي الرغـ مف تفاقـ إنتشار ظاىرة التنمر اإللكتروني عالميًا، فما زالت  
اإلحصائيات العربية المتعمقة بالتنمر اإللكتروني قميمة. حيث أظيرت بيانات لييئة 

ف لمتنمر اإللكتروني % ممف يتعرضو 24اإلتصاالت وتقنية المعمومات بالسعودية أف 
% مف األطفاؿ والمراىقيف يتعرضوف لمتنمر اإللكتروني عبر 22يتكتموف األمر، وأف نسبة 

)مباركة مقراني،  وسائؿ التقنية الحديثة مف ألعاب إلكترونية ومواقع التواصؿ اإلجتماعي
% مف األطفاؿ ُيمكف 02 -%02( فإف Bottino, et.al, 2015(. وفقًا لدراسة )0204

طفؿ  2200صنيفيـ عمي أنيـ ضحايا لمتنمر اإللكتروني وذلؾ في دراسة أجريت عمي ت
وُيمكف وقايتيـ مف التنمر اإللكتروني مف خالؿ التوعية والتنبؤ المبكر بو، فأبرز عوامؿ 

ىي  (Hamm, M.p, et.al, 2015التنمر اإللكتروني والتي كشفت عنيا دراسة )
 اإلستجابة لمتخويؼ خاصًة اإلناث األصغر، كما أكدت دراسة عبد العزيز المصطفي

( أف الذكور األصغر سنًا لدييـ دوافع لمتنمر 0200) ( ونوره الزىراني0201)
اإللكتروني أكثر مف اإلناث، ووجدت عالقة إرتباطية عكسية ذات داللة إحصائية بيف 

لألبناء وكاف الجنس ىو العامؿ األكثر تأثيرًا في  التوافؽ األسري والتنمر اإللكتروني
نسبة المشاركة في التنمر اإللكتروني لألبناء، كذلؾ تأثر بالمستوي التعميمي المنخفض 

 لموالديف واألـ غير العاممة.
وعمي صعيد الدراسات التي تناولت التنمر اإللكتروني وعالقتو بالمتغيرات  

سالـ عمارة0202) دت دراسة كاًل مف عماد عموافالديموجرافية لدي األطفاؿ فقد أك  ( وا 
( وجود أثر لجنس الطفؿ ومستواه الدراسي عمي إستعداده لمتنمر اإللكتروني، 0201)

( أنو ال يوجد أثر لمجنس والمستوي 0204بينما توصمت دراسة مباركة مقراني )
 التعميمي لموالديف وتعرضو لمتنمر اإللكتروني.

ريـ التنمر اإللكتروني مف خالؿ قانوف العقوبات وقانوف وقد أقرت الدولة تج 
التي ُيعاقب عمييا مف خالؿ  0202لسنة  040جرائـ اإلنترنت بموجب القانوف رقـ 

تحرير محضر في إدارة مكافحة جرائـ الحاسبات وشبكات المعمومات بوزارة الداخمية، 
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ؼ جنيو وال تزيد عمي بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة أشير وبغرامة ال تقؿ عف عشرة آال
 ثالثيف ألؼ جنيو أو بإحدي ىاتيف العقوبتيف.

ويمثؿ التوافؽ جوىر الصحة النفسية فضاًل عف كونو أداة التطور والتقدـ في  
جتماعيًا يتمتع بقدر كبير مف اإلستقرار والثقة  المجتمع وذلؾ أف الفرد المتوافؽ نفسيًا وا 

مكاناتو بما ُيحقؽ تقدـ وب (، ولذلؾ 0202)أحمد عبد الخالؽ،  ناء المجتمعفي قدراتو وا 
يحاوؿ اإلنساف جاىدًا أف يقوـ بتغيير إتجاىو وسموكو بما ُيحقؽ لو أكبر قدر مف 

 (. 0220التوافؽ النفسي واإلجتماعي )فرج طو، 
أف عممية التوافؽ تتمثؿ في مواصمة الفرد لمقياـ  Allen (1990)أكدت دراسة  

تو الخاصة ومتطمبات البيئة المحيطة كإستجابة لمتغيرات التي باإلستجابة لتمبية متطمبا
تحدث في ىذه البيئة، ومف ىنا فإف التوافؽ يظير في توفير نوع مف التوازف بيف 

 حاجات الفرد مف جية ومؤثرات البيئة مف جية أخري.
فيتصؼ الفرد بأف لديو مستوي عالي مف التوافؽ عندما يتسـ بمفيـو ذات إيجابي،  

نخفاض القمؽ والتوتر والقبوؿ اإلجتماعي والرضا عف النفس  وقدرة عمي التحكـ في البيئة، وا 
 (.0220والقدرة عمي العطاء )ىشاـ الخولي، 

أف  Norman (1998)ودراسة Lazarous (2009) فمقد أظيرت دراسة كاًل مف 
مع بشكؿ التوافؽ اإلجتماعي يبدأ بتفاعؿ الفرد داخؿ األسرة والرفاؽ والمدرسة، والمجت

عاـ، ويتطمب التوافؽ إلتزاـ الفرد بقيـ المجتمع وعاداتو وتقاليده، ويتعدي ذلؾ إلي 
اإللتزاـ بتغيرات الظروؼ الحادثة في المجتمع، والسعي لتطوير ىذه الظروؼ نحو 
األفضؿ واألحسف، والشعور بالرضا وتقبؿ ذاتو، وبذلؾ فإف التوافؽ النفسي واإلجتماعي 

ناء عالقة منسجمة بينو وبيف البيئة، فيشبع حاجاتو، ويمبي حاجات يساعد الفرد عمي ب
 مجتمعو وبيئتو، دونما أي تعارض أو تناقض بيف ىذه الحاجات.

( أف 0202) ( ودراسة أحمد ماضي0202أكدت دراسة محمد عمي ) 
التكنولوجيا تساعد عمي تنمية الخبرات والميارات بطريقة ذاتية وذلؾ بصقؿ الخبرات 

 ا عف طريؽ تعمـ كؿ ما ىو جديد والتدرب عميو.وتقويتي
( أف 0204) كما أشارت إحصائية الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء 

 % إناث(،2,00% ذكور، 4,01% مف إجمالي األطفاؿ يستخدموف الحاسب اآللي )2,00
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% ذكور، 0,20% مف إجمالي األطفاؿ الذيف يستخدموف اإلنترنت )0,01ونحو 
 إناث(.% 4,00

( أىمية توافر الشخصية 0222أظيرت دراسة ناريماف جمعة ووجيية العاني ) 
اإلنسانية القادرة عمي التفكير، التغيير واإلبداع مع القدرة عمي الشعور بالمسئولية بما 

 ٌيحقؽ نوع مف التوافؽ الذي يعد مف ركائز النمو اإلجتماعي واإلقتصادي.
( أف اإلختالؼ في 0222الفتاح ومحمد حسيف )بينما أكدت دراسة فوقية عبد  

مستوي التوافؽ يختمؼ بإختالؼ مستوي الدخؿ، الحالة اإلقتصادية واإلجتماعية 
 ومستوي سكف األسرة.

عمي وجود عالقة إرتباطية  Repinski Shek (2002)كما أكدت دراسة  
عي، كما ركزت موجبة بيف نوع العمؿ وطبيعة الدراسة و درجة التوافؽ النفسي واإلجتما

عمي أىمية العالقة المتزنة مع النفس وقدرة الفرد عمي   Harber (2000)دراسة
إستخداـ أساليب مناسبة في مواجية متغيرات ومتطمبات البيئة حتي يتمكف مف إشباع 
حاجاتو المختمفة بشكؿ مرضي بما يحقؽ مستوي توافؽ يساعده عمي تخفيؼ حدة 

 التوتر واإلضطراب.
( إلي 0220( وىبة جاب اهلل )0200سة كاًل مف إيماف قشقوش )وأشارت درا 

% 1,04% و0,02إنخفاض مستوي التوافؽ النفسي واإلجتماعي لدي المراىقيف بنسبة 
عمي الترتيب، كما توجد فروؽ بيف التوافؽ النفسي واإلجتماعي تبعًا لنوع التعميـ لصالح 

ًا لمجنس لصالح الذكور. التعميـ الخاص، ولمكاف اإلقامة لصالح الحضر، وتبع
( أف عدـ حصوؿ األطفاؿ عمي فرصة 0200وأوضحت دراسة آيت حكيمة وآخروف )

 لمنجاح تتسبب في خفض مستوي التوافؽ النفسي واإلجتماعي. 
ومف ىنا يتضح مشكمة الدراسة الحالية في التساؤؿ التالي: ما فاعمية برنامج  

نعكاسو عمي إرشادي لتوعية األطفاؿ بإستخداـ إستراتيجيا ت مواجية التنمر اإللكتروني وا 
 من خالل اإلجابة عمي األسئمة الفرعية التالية:توافقيـ النفسي واإلجتماعي؟ وذلؾ 

ما أكثر األجيزة اإللكترونية إستخدامًا لمواقع شبكات التواصؿ اإلجتماعي لدي  -
 األطفاؿ عينة البحث األساسية؟ 
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اإللكتروني لدي األطفاؿ عينة البحث  ما أنواع الوسائؿ المستخدمة في التنمر -
 األساسية؟

ما أشير مواقع شبكات التواصؿ اإلجتماعي األكثر إستخدامًا في التنمر اإللكتروني  -
 لدي األطفاؿ عينة البحث األساسية ؟

 كـ عدد مرات التعرض لمتنمر اإللكتروني لألطفاؿ عينة البحث األساسية طواؿ العاـ؟  -
األطفاؿ لوسائؿ التواصؿ اإلجتماعي لدي األطفاؿ عينة ما معدؿ ممارسة إستخداـ  -

 البحث األساسية؟
كـ يبمغ عدد الساعات التي يقضييا األطفاؿ عينة البحث األساسية عمي مواقع  -

 شبكات التواصؿ اإلجتماعي؟
ما مستوي وعي األطفاؿ عينة البحث األساسية بإستخداـ إستراتيجيات مواجية  -

األربعة )إستراتيجية التجنب، إستراتيجية الدفاعية،  التنمر اإللكتروني بمحاورىا
 إستراتيجية المساندة اإلجتماعية والنفسية، إستراتيجية المواجية التكنولوجية(؟

ما مستوي وعي األطفاؿ عينة البحث األساسية بأبعاد التوافؽ النفسي واإلجتماعي  -
"تقدير الذات، الشعور بالنجاح، الشعور باإلنتماء"،  التوافق النفسي الُبعد األول:)

"العالقات األسرية، العالقات اإلجتماعية،  الُبعد الثاني: التوافق اإلجتماعي
 (؟ "المسئولية اإلجتماعية

ىؿ توجد فروؽ  في الوعي بإستخداـ إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني  -
اتيجية الدفاعية، إستراتيجية المساندة بمحاورىا األربعة)إستراتيجية التجنب، إستر 

اإلجتماعية والنفسية، إستراتيجية المواجية التكنولوجية( تبعًا إلختالؼ متغيرات 
)جنس الطفؿ، سف الطفؿ، عمؿ األـ، المستوي التعميمي لألـ، متوسط  الدراسة

 الدخؿ الشيري لألسرة(؟

التوافق  الُبعد األول:) عيىؿ توجد فروؽ في الوعي بأبعاد التوافؽ النفسي واإلجتما -
التوافق الُبعد الثاني: "تقدير الذات، الشعور بالنجاح، الشعور باإلنتماء"،  النفسي

تبعًا  .(""العالقات األسرية، العالقات اإلجتماعية، المسئولية اإلجتماعية اإلجتماعي
التعميمي إلختالؼ متغيرات الدراسة )جنس الطفؿ، سف الطفؿ، عمؿ األـ، المستوي 

 لألـ، متوسط الدخؿ الشيري لألسرة(؟
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ىؿ توجد عالقة بيف وعي األطفاؿ عينة البحث األساسية بإستخداـ إستراتيجيات  -
مواجية التنمر اإللكتروني بمحاورىا األربعة )إستراتيجية التجنب، إستراتيجية 

ة التكنولوجية( الدفاعية، إستراتيجية المساندة اإلجتماعية والنفسية، إستراتيجية المواجي
"تقدير الذات،  التوافق النفسي الُبعد األول:وبيف أبعاد التوافؽ النفسي واإلجتماعي )
"العالقات  الُبعد الثاني: التوافق اإلجتماعيالشعور بالنجاح، الشعور باإلنتماء"، 

 (؟ "األسرية، العالقات اإلجتماعية، المسئولية اإلجتماعية

ت الدراسة في تفسير نسبة التبايف في المتغير ىؿ تختمؼ نسبة مشاركة متغيرا -
التابع )وعي األطفاؿ بإستخداـ إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني( تبعًا ألوزاف 

 معامالت اإلنحدار ودرجة اإلرتباط؟

ىؿ تختمؼ نسبة مشاركة متغيرات الدراسة في تفسير نسبة التبايف في المتغير  -
اعي( تبعًا ألوزاف معامالت اإلنحدار ودرجة التابع )التوافؽ النفسي واإلجتم

 اإلرتباط؟

ما مدي تأثير فاعمية البرنامج اإلرشادي لتوعية األطفاؿ عينة البحث األساسية  -
نعكاسو عمي التوافؽ النفسي  بإستخداـ إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني وا 

 واإلجتماعي لدييـ؟

 أىداف البحث:
إلي دراسة فاعمية برنامج إرشادي لتوعية األطفاؿ  ييدؼ ىذا البحث بصفة رئيسية 

بمحاورىا األربعة )إستراتيجية التجنب، مواجية التنمر اإللكتروني  بإستخداـ إستراتيجيات
إستراتيجية المواجية  إستراتيجية الدفاعية، إستراتيجية الُمساندة اإلجتماعية والنفسية،

نعكاسو عمي أبعاد التوافؽ النالتكنولوجية(  التوافق  :الُبعد األول) فسي واإلجتماعيوا 
الُبعد الثاني: التوافق ، ""تقدير الذات، الشعور بالنجاح، الشعور باإلنتماء النفسي

وذلك  .("العالقات األسرية، العالقات اإلجتماعية، المسئولية اإلجتماعية" اإلجتماعي
 من خالل:

إستخدامًا لمواقع شبكات التواصؿ تحديد األىمية النسبية ألكثر األجيزة اإللكترونية  -
 اإلجتماعي لدي األطفاؿ عينة البحث األساسية.
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دراسة األىمية النسبية ألنواع الوسائؿ المستخدمة في التنمر اإللكتروني لدي  -
 األطفاؿ عينة البحث األساسية.

تحديد األىمية النسبية لمواقع شبكات التواصؿ اإلجتماعي األكثر إستخدامًا في  -
 إللكتروني لدي األطفاؿ عينة البحث األساسية.التنمر ا

تحديد عدد مرات التعرض لمتنمر اإللكتروني لألطفاؿ عينة البحث األساسية طواؿ  -
 العاـ.

تحديد معدؿ ممارسة إستخداـ األطفاؿ لوسائؿ التواصؿ اإلجتماعي لدي األطفاؿ  -
 عينة البحث األساسية.

ة البحث األساسية يوميًا عمي مواقع تحديد عدد الساعات التي يقضييا األطفاؿ عين -
 شبكات التواصؿ اإلجتماعي.

تحديد األىمية النسبية لمحاور وعي األطفاؿ عينة البحث األساسية بإستخداـ  -
بمحاورىا األربعة )إستراتيجية التجنب،  إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني

النفسية، إستراتيجية المواجية إستراتيجية الدفاعية، إستراتيجية المساندة اإلجتماعية و 
 .التكنولوجية(

تحديد األىمية النسبية ألبعاد التوافؽ النفسي واإلجتماعي لألطفاؿ عينة البحث  -
 األساسية.

التعرؼ عمي الفروؽ في الوعي بإستخداـ إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني  -
، إستراتيجية المساندة )إستراتيجية التجنب، إستراتيجية الدفاعية بمحاورىا األربعة

تبعًا إلختالؼ متغيرات اإلجتماعية والنفسية،إستراتيجية المواجية التكنولوجية( 
جنس الطفؿ، سف الطفؿ، عمؿ األـ، المستوي التعميمي لألـ، متوسط ) الدراسة

 لدي األطفاؿ عينة البحث األساسية.  (الدخؿ الشيري لألسرة

 الُبعد األول :) وافؽ النفسي واإلجتماعيالكشؼ عف الفروؽ في الوعي بأبعاد الت -
الُبعد الثاني: "تقدير الذات، الشعور بالنجاح، الشعور باإلنتماء"،  التوافق النفسي

 (""العالقات األسرية، العالقات اإلجتماعية، المسئولية اإلجتماعية التوافق اإلجتماعي
األـ، المستوي جنس الطفؿ، سف الطفؿ، عمؿ تبعًا إلختالؼ متغيرات الدراسة )

 ( لدي األطفاؿ عينة البحث األساسية.التعميمي لألـ، متوسط الدخؿ الشيري لألسرة
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دراسة العالقة بيف وعي األطفاؿ عينة البحث األساسية بإستخداـ إستراتيجيات  -
بمحاورىا األربعة )إستراتيجية التجنب، إستراتيجية الدفاعية،  مواجية التنمر اإللكتروني

مساندة اإلجتماعية والنفسية، إستراتيجية المواجية التكنولوجية( وبيف أبعاد إستراتيجية ال
"تقدير الذات، الشعور  التوافق النفسي الُبعد األول:التوافؽ النفسي واإلجتماعي )
"العالقات األسرية،  الُبعد الثاني: التوافق اإلجتماعيبالنجاح، الشعور باإلنتماء"، 

 .("العالقات اإلجتماعية، المسئولية اإلجتماعية

التعرؼ عمي نسبة تأثير متغيرات الدراسة في تفسير نسبة التبايف في المتغير التابع  -
)وعي األطفاؿ بإستخداـ إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني( تبعًا ألوزاف 

 معامالت اإلنحدار ودرجة اإلرتباط.

عمي نسبة تأثير متعيرات الدراسة في تفسير نسبة التبايف في المتغير التابع التعرؼ  -
 )التوافؽ النفسي واإلجتماعي( تبعًا ألوزاف معامالت اإلنحدار ودرجة اإلرتباط.

الكشؼ عف فاعمية البرنامج اإلرشادي لتوعية األطفاؿ عينة البحث األساسية  -
نعكاسو عمي التوافؽ النفسي بإستخداـ إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتر  وني وا 

 واإلجتماعي.

 أىمية البحث:
 يكتسب ىذا البحث أىميتو من خالل :

الكشؼ عف أىمية دور األسرة كمؤسسة في حماية األطفاؿ مف اإلنحراؼ الفكري  -0
 واألخالقي وتعزيز الروابط األسرية في صماـ األماف لمطفؿ واألسرة والمجتمع ككؿ.

سكانية ىامة مف شرائح المجتمع وىي فئة األطفاؿ حيث  إلقاء الضوء عمي شريحة -0
تحتاج تمؾ الشريحة إلي مزيد مف الدراسات واإلىتماـ والرعاية إليجاد جيؿ قوي 
نافع لممجتمع، واإلىتماـ والتركيز عمي فئة األطفاؿ وىي مف الفئات الحساسة في 

وني الركيزة األساسية األسرة والتي ُيعد إكسابيا إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتر 
 لترسيخ وبناء الخصائص السموكية اإليجابية ليذه المرحمة.

تتجمي أىمية دراسة وتحميؿ قضية التنمر اإللكتروني لكونيا تمُس شريحة حساسة  -2
وُميمة في المجتمع، وىـ فئة األطفاؿ الذيف ىـ في طور التكويف والتطبيع 

 إلقتصادية واإلجتماعية الحقًا.اإلجتماعي ليكونوا إطارات وسواعد التنمية ا
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محاولة إلقاء الضوء عمي مفيوـ التنمر اإللكتروني بإعتباره مف الظواىر التي  -0
إنتشرت حديثًا نتيجة التطور التكنولوجي السريع؛ والكشؼ عف اإلستراتيجيات التي 

 يستخدميا األطفاؿ لمواجية التنمر اإللكتروني.

تروني؛ وبالتالي ُمساعدة كؿ المعنييف الوصوؿ لفيـ أفضؿ لقضية التنمر اإللك -2
وصانعي القرارات والعامميف مع األسرة لمتعامؿ مع ىذه القضية بكفاءة وفاعمية، 

 سواء في رسـ السياسات أو الخطط أو تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العالقة.

جتماعية بالغة  -2 تنبثؽ أىمية الدراسة مف كونيا تبحث في ظاىرة ومشكمة تربوية وا 
طورة في مجتمعنا، ليا نتائج سمبية عمي العممية التربوية، وتكيؼ الطمبة الخ

وصحتيـ النفسية وعالقاتيـ اإلجتماعية، إذ كشفت بعض الدراسات المحمية التي 
 تناولت موضوع التنمر إنتشاره بدرجة كبيرة في مدارسنا.

إنتشار عمي مستوي المجتمع؛ ىذا العصر كثرت فيو التحديات الفكرية في ظؿ  -1
إستخداـ األطفاؿ لوسائؿ التواصؿ اإلجتماعي وطبيعة مرحمة الطفولة وخصائصيا 
تجاه األطفاؿ أكثر إنسياقًا في ظؿ الفراغ الفكري وعدـ تأىيميـ لحماية أنفسيـ مف 
مخاطر وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي مما قد ُيعرضيـ لمغزو الفكري أو التنمر 

مف المجتمعات العربية األمر الذي يوجب دراسة  %22اإللكتروني ويبمغ نسبة األطفاؿ 
دور األسرة في حماية أبنائيا وتحقيؽ اإلستخداـ اآلمف لوسائؿ التواصؿ اإلجتماعي 

 ألنيا حماية لممجتمع ككؿ بالحاضر والمستقبؿ وتحقيؽ لألمف القومي.

قد تكوف الدراسة إضافة إلي مكتبة تخصص إدارة مؤسسات األسرة والطفولة وذلؾ  -4
نعكاسو إل قاء الضوء عمي موضوع حديث وشائؾ نسبيًا وىو التنمر اإللكتروني وا 

عمي التوافؽ النفسي واإلجتماعي لدي األطفاؿ كأحد الموضوعات اليامة شديدة 
 التأثير بالمجتمع.

ُيسيـ البحث في تشكيؿ قاعدة معرفية واضحة المعالـ إلعداد برنامج إرشادي ُمقترح  -0
نعكاسو عمي توافقيـ لتوعية األطفاؿ بإستراتي جيات مواجية التنمر اإللكتروني وا 
 النفسي واإلجتماعي.  

 األسموب البحثي لمدراسة:

 أواًل: فروض البحث:
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 يفترض البحث الحالي ما يمي:
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف األطفاؿ عينة البحث األساسية في الوعي  -0

)إستراتيجية بمحاورىا األربعة بإستخداـ إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني
إستراتيجية  التجنب، إستراتيجية الدفاعية، إستراتيجية المساندة اإلجتماعية والنفسية،

جنس الطفؿ، سف الطفؿ، ) تبعًا إلختالؼ متغيرات الدراسةالمواجية التكنولوجية( 
( لدي األطفاؿ عمؿ األـ، المستوي التعميمي لألـ، متوسط الدخؿ الشيري لألسرة

 عينة البحث األساسية.

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف األطفاؿ أفراد عينة البحث األساسية في  -0
" تقدير  التوافق النفسي الُبعد األول :)الوعي بأبعاد التوافؽ النفسي واإلجتماعي

 الُبعد الثاني: التوافق اإلجتماعيالذات، الشعور بالنجاح، الشعور باإلنتماء"، 
تبعًا إلختالؼ  ("األسرية، العالقات اإلجتماعية، المسئولية اإلجتماعية"العالقات 

جنس الطفؿ، سف الطفؿ، عمؿ األـ، المستوي التعميمي لألـ، متغيرات الدراسة )
 ( لدي األطفاؿ عينة البحث األساسية.متوسط الدخؿ الشيري لألسرة

البحث األساسية  توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بيف وعي األطفاؿ عينة -2
بمحاورىا األربعة )إستراتيجية  بإستخداـ إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني

إستراتيجية  إستراتيجية المساندة اإلجتماعية والنفسية، التجنب، إستراتيجية الدفاعية،
التوافق  الُبعد األول:المواجية التكنولوجية( وبيف أبعاد التوافؽ النفسي واإلجتماعي )

الُبعد الثاني: التوافق "تقدير الذات، الشعور بالنجاح، الشعور باإلنتماء"،  النفسي
 .(""العالقات األسرية، العالقات اإلجتماعية، المسئولية اإلجتماعية اإلجتماعي

تختمؼ نسبة مشاركة متغيرات الدراسة في تفسير نسبة التبايف الخاصة بوعي  -0
التنمر اإللكتروني تبعًا ألوزاف معامالت  األطفاؿ بإستخداـ إستراتيجيات مواجية

 اإلنحدار ودرجة اإلرتباط.

تختمؼ نسبة مشاركة متعيرات الدراسة في تفسير نسبة التبايف في المتغير التابع  -2
 )التوافؽ النفسي واإلجتماعي( تبعًا ألوزاف معامالت اإلنحدار ودرجة اإلرتباط.
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قياس القبمي والبعدي لتطبيؽ توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات ال -2
البرنامج اإلرشادي لتوعية األطفاؿ بإستخداـ إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني 

 عمي عينة البحث التجريبية لصالح التطبيؽ البعدي.

توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات القياس القبمي والبعدي لتطبيؽ  -1
بالتوافؽ النفسي واإلجتماعي عمي عينة البحث البرنامج اإلرشادي لتوعية األطفاؿ 
 التجريبية لصالح التطبيؽ البعدي.

 ثانيًا: المصطمحات العممية والمفاىيم اإلجرائية:
  :فاعميةThe  Effectiveness  

يشير ىذا المصطمح إلي مدي صالحية العناصر المتاحة لتحقيؽ األىداؼ  
إجرائيًا بأنيا "مدي التطابؽ بيف  (. وتعرفيا الباحثة0222المنشودة )حمدي محمد، 

 المخرجات الفعمية لمنظاـ والمخرجات المنشودة".
  :البرنامج اإلرشاديGuide Program 

( البرنامج اإلرشادي بأنو ىو خطة منظمة تيدؼ 0202ُتعرؼ آماؿ رويشد)   
إلي رفع كفاءة الفرد والتأثير عمي سموكو تأثيرًا إيجابيًا مف خالؿ تزويده بالمعمومات 
والميارات والخبرات والوسائؿ المختمفة المناسبة وذلؾ في فترة زمنية محددة تتـ عمي 

 مستيدفة.أساسيا نقؿ المعرفة لألفراد ال

وُتعرفو الباحثة إجرائيًا بأنو"سمسمة منظمة مف المعمومات والمعارؼ واألنشطة  
المترابطة والمتكاممة عمي شكؿ جمسات إرشادية مخططة، موجية لألطفاؿ مف أجؿ 
نعكاس ذلؾ عمي توافقيـ  توعيتيـ بإستخداـ إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني وا 

 النفسي واإلجتماعي".
 
 ي: الوعAwareness 

مجموعة اإلتجاىات والمشاعر واألفكار والمفاىيـ والتصورات التي تحدد إدراؾ  
 (.0200الفرد لمواقع المحيط بو، وفيمو لو وتصوراتو الراىنة والمستقبمية لو )طو نجـ، 

وُيعرؼ الوعي إجرائيًا بأنو إىتماـ األطفاؿ بإستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني 
نعكاس ذل  ؾ اإلىتماـ عمي توافقيـ النفسي واإلجتماعي. وا 
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 : مرحمة الطفولة Childhood 
ىي مرحمة تتصؼ بأنيا أفضؿ مرحمة لمتعميـ، ويرجع السبب في ذلؾ إلي  

طبيعة المرحمة مف الناحية البيولوجية والنفسية، وىي المرحمة التي ُتعد أساسًا يتأثر بيا 
 (.0200شخصية الفرد الحقًا )شريف محفوظ، 

( كما يطمؽ عمييا اسـ سنوات المعب، وتتصؼ 0202كما ُيعرفيا )جماؿ دفي، 
كتساب ميارات التعبير والتواصؿ والنزعة لإلستكشاؼ  ىذه المرحمة بالنمو المغوي وا 

 واإلستطالع والتجريب وحب المعب .
وُيعرؼ الطفؿ إجرائيًا  بأنو الطالب الصغير لمعمـ  يزاوؿ دراستو في المراحؿ  
ية األولي، تمميذ في مدرسة إبتدائية وىو الركف األساسي في القياـ بعممية التعميـ الدراس

والعممية التربوية، فالبد أف كؿ ىذه الجيود الضخمة التي تبذؿ في شتي المجاالت 
لصالح التمميذ، البد أف يكوف لو ىدؼ يتمثؿ في تكويف روحو، عقمو، وجسمو، ومعارفو 

تجاىاتو.  وا 
 جية التنمر اإللكترونيإستراتيجيات موا :Cyber bullying strategies 

ىي الخطوات التي  ُتعرف إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني إجرائيًا: 
يستخدميا التمميذ الضحية ضد التنمر عبر وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي لمدفاع عف 

كشؼ ىوية  نفسو وتجنب األذي النفسي الذي يقع عميو مف التنمر وتقميؿ األضرار أو
المتنمر ووقؼ ىذا التنمر وحماية نفسو وقد تكوف إستراتيجيات نفسية كطمب المساندة 
اإلجتماعية والنفسية مف األسرة والمحيطيف والدفاعية باإلبالغ عف المتنمر أو التجنب 

تقنية مثؿ المواجية التكنولوجية كحظر بعض  -والتجاىؿ أو تكوف إستراتيجيات معرفية
ير كممة السر والتحكـ في إعدادات المواقع الشخصية بما ُيحقؽ الشخصيات وتغ

 اإلستخداـ اآلمف، لذلؾ قسمت ألربعة محاور ىي: 
  :المحور األول: إستراتيجية التجنبAvoidance strategy 

ُيقصد بيا تجاىؿ المراىؽ ضحية التنمر اإللكتروني لرسائؿ التيديد وكؿ أفعاؿ  
اإلطفاء لمسموؾ وعدـ جذب إنتباه آخريف إليو باإلضافة لرفض المتنمر تجاىو كنوع مف 

صداقات مجيولة ألشخاص غرباء عبر مواقع التواصؿ اإلجتماعي وتوخي الحذر عند 
 إتاحة الصور والبيانات الشخصية لمجميع عمي مواقع التواصؿ اإلجتماعي.
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   :المحور الثاني: إستراتيجية الدفاعيةDefensive strategy 

بيا إجرائيًا طمب الطفؿ التمميذ ضحية التنمر لدعـ أفراد أسرتو وأصدقاءه ُيقصد  
ومعمميو سواء بالقوؿ أو الفعؿ والدعـ النفسي عند تعرضو لمتنمر اإللكتروني واإلبالغ عف 

 أي محاولة لمتنمر اإللكتروني لمجيات المختصة بشرطة اإلتصاالت. 
 ية والنفسية: المحور الثالث: إستراتيجية المساندة اإلجتماع 

    Social and psychological support strategy 

ُيقصد بيا إجرائيًا إستخداـ ضحايا التنمر عادًة ما يمجأوف إلي إستشارة أحد  
أصدقائيـ أو ُمعممييـ أو آباءىـ أو أحد أفراد اإلدارة المدرسية لحماية أنفسيـ مف التنمر 

 اإللكتروني ومواجيتو بطريقة فعالة.
 :المحور الرابع: إستراتيجية المواجية التكنولوجية 

Technology  Confrontation  Strategy 

ُيقصد بيا إجرائيًا إستخداـ الطفؿ التمميذ إلجراءات حماية الحساب الشخصي  
ستخداـ برامج الحماية وحذؼ البرمجيات المجيولة  عداده بطريقة يصعب إختراقيا وا  وا 

 لمبرامج مما يوفر الحماية واألماف.مع التحديث المستمر 
  :التوافقAdjustment  

وُيعرؼ إجرائيًا بأنو "قدرة الطفؿ عمي صنع عالقات ُمنسجمة مع البيئة إلشباع  
معظـ حاجاتيـ وتمبية معظـ مطالبيـ البيولوجية واإلجتماعية، وعمي ذلؾ يتضمف 

شباع في إطار العالقة التوافؽ التغيرات في السموؾ التي تكوف ضرورية حتي يتـ اإل
 الُمنسجمة مع البيئة.

  :التوافق النفسيPsychological  Adjustment  

وُيعرؼ التوافؽ النفسي لألطفاؿ  إجرائيًا بأنو "تمؾ العممية المتواصمة التي  
يسعي بيا الطفؿ إلي إحداث تغيير في سموكو أو في بنائو النفسي، مف أجؿ إحداث 

نفسو مف جية، وبينو وبيف بيئتو مف جية أخري، بما يؤدي  عالقة إيجابية بينو وبيف
 إلي خفض التوتر مف خالؿ إشباع الحاجات المختمفة لو".

  :التوافق اإلجتماعي Social  Adjustment 
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ُيعرؼ التوافؽ اإلجتماعي لألطفاؿ إجرائيًا بأنو "قدرة الطفؿ عمي بناء عالقة  
بحيث يشبع حاجاتو، ومف جية أخري إجتماعية ُمنسجمة مع األشخاص في بيئتيـ 

 ُيمبي حاجات مجتمعو وبيئتو، دوف أي تعارض أو تناقض بيف ىذه الحاجات.
 :التوافق النفسي واإلجتماعي لألطفال 

Social  & Psychological Adjustment of Children 

 ُيعرؼ التوافؽ النفسي واإلجتماعي إجرائيًا بأنو " قدرة الطفؿ عمي تحقيؽ التواـؤ 
حتياجات المجتمع في حدود الدور  واإلنسجاـ بيف إحتياجاتيـ الفردية واإلجتماعية وا 

 اإلجتماعي المنوط بيـ".
 استخدـ المنيج الوصفي التحميمي، والمنيج شبو التجريبي ثالثًا: منيج البحث:

 المنيج الوصفي التحميمي: 
وىو الطريقة المنظمة لدراسة حقائؽ راىنة متعمقة بظاىرة أو موقؼ أو أفراد  أو  

أحداث أو أوضاع معينة بيدؼ إكتشاؼ حقائؽ جديدة أو التحقؽ مف صحة حقائؽ قديمة 
وآثارىا والعالقات التي تتصؿ بيا وتفسيرىا وكشؼ الجوانب التي تحكميا)محمد 

يعني التغيير المعتمد والمضبوط المشروط  المنيج شبو التجريبي:( بينما 0222شفيؽ،
المحدد لواقعة معينة، ومالحظة التغيرات الناتجة في الواقعة ذاتيا وتفسيرىا )إخالص عبد 

 (.0220 الحفيظ، ومصطفي باىي،
 يتحدد ىذا البحث عمي النحو التالي:: رابعًا: حدود البحث

 مجموعاتالحدود البشرية لمبحث: تكونت عينة البحث من ثالث  -1
( طفاًل وطفمة بنفس مواصفات العينة 22تكونت مف ) عينة البحث االستطالعية: -أ

ناث، في المرحمة العمرية مف  سنة بالصؼ  00سنوات إلي  0األساسية، ذكور وا 
بشرط أف الرابع والخامس والسادس اإلبتدائي تـ إختيارىـ بطريقة عمدية غرضية 

بمحافظة القاىرة، التأكد مف أف جميع أفراد  مف مدارس المرحمة اإلبتدائيةيكونوا 
جتماعية مختمفة  العينة لدييـ أجيزة إتصاؿ حديثة، وذو مستويات إقتصادية وا 

ساعات يوميًا  أو  0ويشترط أف يكوف الطفؿ ممارس عمي األقؿ مف ساعتيف إلي 
ساعات أسبوعيًا إلستخداـ شبكات مواقع التواصؿ اإلجتماعي  وذلؾ  2أكثر مف 

 يف أدوات الدراسة.لتقن
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( طفاًل وطفمة مف أطفاؿ المرحمة اإلبتدائية، 020) تكونت مف عينة البحث األساسية: -ب
ناث، في المرحمة العمرية مف  سنة بالصؼ الرابع  00سنوات إلي  02ذكور وا 

والخامس والسادس اإلبتدائي، مف محافظة القاىرة، التأكد مف أف جميع أفراد العينة 
قتصادية مختمفة ويشترط أف لدييـ أجيزة  إتصاؿ حديثة، وذو مستويات إجتماعية وا 

 2ساعات يوميًا أو أكثر مف  0يكوف الطفؿ ممارس عمي األقؿ مف ساعتيف إلي 
 .ساعات أسبوعيًا إلستخداـ شبكات مواقع التواصؿ اإلجتماعي

ألساسية تـ ( طفاًل وطفمة مف أطفاؿ عينة البحث ا22: وقواميا )عينة البحث التجريبية -ج
إختيارىـ مف الربيع األدني مف العينة األساسية مف منخفضي مستوي الوعي بإستخداـ 
إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني  لنتائج تطبيؽ أدوات الدراسة، وذلؾ لتطبيؽ 

 البرنامج اإلرشادي عمييـ.

أطفاؿ تـ إختيار العينة بطريقة عمدية غرضية مف الحدود الجغرافية لمعينة: -2
المرحمة اإلبتدائية بمدارس مشتركة لممرحمة اإلبتدائية بمحافظة القاىرة ) مدرسة طو 

 .مدرسة فمسطيف بعيف شمس( –حسيف بالنزىة 
تـ تطبيؽ أدوات البحث عمي عينة البحث األساسية في الحدود الزمنية لمبحث:  -3

ـ، وبعد 0202الفترة الزمنية مف  منتصؼ شير اكتوبر حتي منتصؼ شير ديسمبر 
ستخراج النتائج تـ إختيار العينة التجريبية وتطبيؽ  إجراء التحميالت اإلحصائية وا 

ستغرؽ البرنامج 0200البرنامج اإلرشادي الُمعد عمييـ خالؿ شير فبراير عاـ  ، وا 
 ( جمسات، بواقع جمستيف أسبوعيًا، وزمف كؿ جمسة )ساعة ونصؼ(. 4في تطبيقو )

 )إعداد الباحثة(                  خامسًا: أدوات البحث:              
تـ إعداد أدوات البحث بطريقة واضحة وسيمة وبسيطة مراعيًا الشمولية وقمة  

الوقت المخصص لمؿء اإلستمارات، وتـ إستخداـ اإليميؿ والواتساب في التواصؿ مع 
 ات بعد شرح اليدؼ منيا. بعض أفراد عينة البحث األساسية  لمؿء اإلستمار 

 
                إعداد الباحثة()  تالية:              قامت الباحثة بإعداد أدوات البحث ال

 )إعداد الباحثة(           إستمارة البيانات العامة لمطفؿ وأسرتو. -0
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إستبياف وعي األطفاؿ بإستخداـ إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني.             -0
 )إعداد الباحثة(                              

                   )إعداد الباحثة(            .إستبياف التوافؽ النفسي واإلجتماعي لألطفاؿ -2

برنامج إرشادي لتوعية األطفاؿ بإستخداـ إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني  -0
نعكاسو عمي توافقيـ النفسي واإلجتماعي.  )إعداد الباحثة(                  وا 

 أواًل: إستمارة البيانات العامة:
تـ إعدادىا بيدؼ الحصوؿ عمي بعض المعمومات التي تُفيد في تحديد الخصائص  

شتممت ىذه اإلستمارة عمي ما يمي:   اإلجتماعية واإلقتصادية لألطفاؿ عينة البحث وا 
 -)ذكور الجنس واإلقتصادي:متغيرات المستوي اإلجتماعي البيانات الديموجرافية:  - أ

سنوات،  0 مستوي منخفض:)سن الطفل إناث(، ممتحقيف بالمرحمة اإلبتدائية، 
مستوي ) مستوي تعميم األمسنة(، 00:مستوي مرتفعسنوات،  02مستوي متوسط:

شيادة  مستوي متوسط:: حاصؿ عمي الشيادة اإلبتدائية / اإلعدادية، منخفض
مؤىؿ جامعي/ وما بعد مستوي مرتفع: ثانوية وما يعادليا/ معاىد متوسطة، 

وتـ تقسيـ الدخؿ باإلستعانة بآخر ) تعمؿ/ ال تعمؿ( ، عمل األم: الجامعي(، 
 0204/ 0201إحصائية عف  متوسط الدخؿ السنوي الصافي لألسرة المصرية عاـ 

ؿ واإلنفاؽ واإلستيالؾ الصادرة في وفقًا لمفئات العشرية والُمتضمنة في بحث الدخ
( وتـ بناء 22، ص0200)الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء،  0200يوليو 

جنيو إلي أقؿ مف 0222مف دخل منخفض:عمي ذلؾ تقسيـ الدخؿ كما يمي )
 دخل مرتفع :جنيو،  4222إلي أقؿ مف 0222مف   دخل متوسط:جنيو،  0222
 جنيو فأكثر(. 4222مف 

 تتضمف ما يمي: ات تتعمق بالنتائج الوصفية: بيان - ب
أكثر األجيزة اإللكترونية إستخدامًا عمي شبكات التواصؿ اإلجتماعي لدي األطفاؿ   -

 الموبايؿ (. –تابمت  –بالي إستيشف -)الب توب عينة البحث األساسية:

 تحديد أنواع الوسائؿ المستخدمة في التنمر اإللكتروني لدي األطفاؿ عينة البحث: -
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 –التراسؿ الفوري بإستخداـ البرامج والتطبيقات  –)الصور ومقاطع الفيديو     
غرؼ المحادثة أو  –مواقع شبكات التواصؿ اإلجتماعي  –البريد اإللكتروني 

 ألعاب اإلنترنت(. –المدونات المختمفة  –الدردشة 

اإللكتروني  تحديد أشير مواقع شبكات التواصؿ اإلجتماعي األكثر إستخدامًا في التنمر -
 واتساب(. -إنستجراـ  -تميجراـ  -سناب شات –تويتر  -عينة البحث: فيس بوؾ

 تحديد عدد مرات التعرض لمتنمر اإللكتروني لألطفاؿ عينة البحث طواؿ العاـ:  -
 أكثر مف ثالث مرات(. –مرة أو مرتيف  –)لـ أتعرض لو 

تماعي لدي األطفاؿ تحديد معدؿ ممارسة إستخداـ األطفاؿ لوسائؿ التواصؿ اإلج -
 أسبوعيًا(. -)يومياً   عينة البحث األساسية:

تحديد عدد الساعات التي يقضييا األطفاؿ عينة البحث األساسية في إستخداـ  -
 -ساعات 2مف ساعتيف إلي  –وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي: )أقؿ مف ساعتيف 

 ساعات(. 2أكثر مف 

  إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني:ثانيًا: إستبيان وعي األطفال بإستخدام 
ُأعد ىذا اإلستبياف وفقًا لمدراسات السابقة والتعريؼ اإلجرائي بيدؼ التعرؼ عمي  

األطفاؿ عينة البحث األساسية بإستخداـ إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني كمحاولة 
ي صورتو النيائية  مف لمحد مف التنمر، وقامت الباحثة بإعداد اإلستبياف الذي تكوف ف

( عبارة خبرية موزعة عمي ثالثة أبعاد ُتمثؿ إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني، 24)
ال( عمي مقياس متدرج  -أحيانًا  -وتتحدد اإلستجابة عمييا وفؽ ثالث خيارات )دائماً 

( لمعبارات سالبة الصياغة، 2، 0، 0( لمعبارات موجبة الصياغة، )0، 0، 2متصؿ )
( وتتمثؿ 24( وأقؿ درجة ىي )020بذلؾ تكوف أعمي درجة تحصؿ عمييا المفحوصة )و 

 محاور اإلستبياف فيما يمي:
 المحور األول: إستراتيجية التجنب:

شتمؿ ىذا الُبعد عمي )  عبارة خبرية تقيس مدي وعي األطفاؿ باإلستخدامات  (01وا 
الرسائؿ المجيولة عمي اإلنترنت الصحيحة لمواجية التنمر اإللكتروني مف حيث أحذؼ 

بدوف فتحيا، أعطي رقـ ىاتفي المحموؿ إلي األصدقاء الُمقربيف فقط، أتجنب التحدث مع 
 –أرفض التحدث في حياتي الشخصية مع زمالئي عبر اإلنترنت  –الغرباء عبر اإلنترنت 



 

 1245 

2022 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

أراعي عدـ إتاحة الصور والبيانات الشخصية عمي الحساب الشخصي منعًا لسوء 
 أتجاىؿ أي رسائؿ ُمزعجة تصمني مف حيف آلخر. –ستخداميا إ

 : المحور الثاني: إستراتيجية الدفاعية
عبارة خبرية تقيس مدي وعي األطفاؿ باإلستخدامات  (00ويتكوف مف ) 

الصحيحة لمواجية التنمر اإللكتروني مف حيث أرفض طمبات الصداقات مف حسابات 
تيديد بإبالغ شرطة اإلتصاالت لممتنمر أرسؿ رسالة  –مجيولة عبر اإلنترنت 
 أقوـ بحذؼ الحسابات التي ُتسبب لي إزعاج متكرر(. -اإللكتروني الذي ُيضايقني

 المحور الثالث: الُمساندة اإلجتماعية والنفسية:
وعي األطفاؿ  ( عبارة خبرية تقيس مدي02واشتمؿ ىذا الُبعد عمي ) 

اإللكتروني مف حيث أطمب الدعـ مف أسرتي باإلستخدامات الصحيحة لمواجية التنمر 
ُأبمغ والدي في حالة تعرضي  –اإلستيزاء واإلضطياد  -في مواقؼ التنمر اإللكتروني

أبوح بتعرضي لمتنمر واإلستيزاء  -لمتنمر واإلستيزاء عمي مواقع التواصؿ اإلجتماعي
  عبر وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي لصديقي الُمقرب.

 تيجية المواجية التكنولوجية:المحور الرابع: إسترا
عبارة خبرية تقيس مدي وعي األطفاؿ باإلستخدامات  (00) واشتمؿ ىذا الُبعد 

الصحيحة لمواجية التنمر اإللكتروني مف حيث أستخدـ برامج حماية مالئمة لحماية حسابي 
ي أتردد عم –أكتفي بالتردد عمي مواقع اإلنترنت الموثوؽ منيا  -مف التجسس اإللكتروني

مواقع التواصؿ أضع كممة سر معقدة لحساباتي عبر  –الدردشة الموثوؽ منيا فقط  غرؼ
ُأبمغ عف أي صفحة  –أقرأ عف ُسبؿ الحماية مف التنمر والقرصنة اإللكترونية  -اإلجتماعي

عمي ىاتفي وجياز  أحذؼ البرمجيات المجيولة مف -تنشر أخبار ُممفقة عني شخصياً 
 ُأبمغ إدارة الموقع عف أي حسابات ُتضايقني وتتنمر  إلكترونيًا. -الكمبيوتر

 تقنين إستبيان إستخدام إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني:
 صدق اإلستبيان: إعتمدت الباحثة في ذلك عمي كل من :

 Validity Contentصدق المحتوي:   -1
صورتيـ المبدئية عمي بعض األساتذة الُمحكميف تـ عرض أدوات البحث في  

 -( أستاذ تخصص إدارة مؤسسات األسرة والطفولة بكمية اإلقتصاد المنزلي 02) عدد
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جامعة  -( أستاذ تخصص إدارة المنزؿ بكمية اإلقتصاد المنزلي 2جامعة حمواف، وعدد )
يدؼ منيا ومدي المنوفية،  لمتعرؼ عمي آرائيـ في أدوات البحث مف حيث المالئمة لم

صحة صياغة العبارات واإلستجابات لمعبارات ومدي إرتباط كؿ عبارة بمفيوـ الُبعد 
الذي تتضمنو، ومناسبة التقدير الذي وضع لكؿ عبارة ثـ تفريغ بيانات التحكيـ وتبيف 
إتفاؽ السادة المحكميف عمي صحة معظـ العبارات وذلؾ بنسبة تتراوح ما بيف 

التعديالت في بعض العبارات، وقامت الباحثة بالتعديالت % كما تـ إجراء 00:85
 وبذلؾ اصبح االستبياف صالح لمتطبيؽ. المشار إلييا

 Construct Validityصدق التكوين:  -2
تـ حساب صدؽ التكويف بطريقة صدؽ اإلتساؽ الداخمي عف طريؽ إيجاد  

معامالت اإلرتباط بيف "بيرسوف"، وقد تراوحت قيـ  معامؿ اإلرتباط بإستخداـ معامؿ
الدرجة الكمية لكؿ محور )إستراتيجية التجنب، إستراتيجية الدفاعية، إستراتيجية الُمساندة 
اإلجتماعية والنفسية، إستراتيجية المواجية التكنولوجية( والدرجة الكمية لإلستبياف )وعي 

( 0جدوؿ ) كما يتضح مف األطفاؿ بإستخداـ إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني(
مما يدؿ عمي تجانس عبارات وأبعاد  2020وىي قيـ دالة إحصائيًا عند مستوي داللة 

 اإلختبار والدرجة الكمية لو. 
 وعي إستبيان ألبعاد الكمية والدرجة محور لكل الكمية الدرجة بين االرتباط معامالت قيم( 1) جدول

(132 =ن )األطفال بإستخدام إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني   

 الداللة االرتباط 
 2020 20120 إستراتيجية التجنب: األوؿ المحور 

 2020 20424 إستراتيجية الدفاعية: الثاني المحور 

 2020 20020 إستراتيجية المساندة االجتماعية والنفسية المحور الثالث :

 2020 20422 الرابع : إستراتيجية المواجية التكنولوجيةالمحور 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى داللة  
 ( القترابيا مف الواحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس أبعاد اإلستبياف.2020)

 معامل الثبات:
إستراتيجيات مواجية التنمر تـ حساب الثبات إلستبياف وعي األطفاؿ بإستخداـ  

بإستخداـ كاًل مف طريقة ألفا كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية ومعادلة  اإللكتروني
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(، وىي قيـ دالة عند 0التصحيح لسبيرماف، وطريقة جيوتماف كما يتضح مف جدوؿ )
( إلقترابيا مف الواحد الصحيح، مما يدؿ عمي ثبات اإلستبياف وصالحيتو 2020مستوي )

 تطبيؽ عمي عينة البحث. لم
األطفال بإستخدام إستراتيجيات مواجية التنمر  وعي إستبيان ألبعاد الثبات معامل قيم( 2) جدول

(132=ن)اإللكتروني   

معامل  المحاور
 الفا

التجزئة 
 النصفية

اسبيرمان 
 جيوتمان براون

 20142 20421 20120 20102 المحور األوؿ: إستراتيجية التجنب
 20422 20000 20400 20410 الثاني: إستراتيجية الدفاعيةالمحور 

المحور الثالث: إستراتيجية المساندة االجتماعية 
 20120 20140 20100 20102 والنفسية

 20400 20000 20412 20022 المحور الرابع: إستراتيجية المواجية التكنولوجية
بإستراتيجيات  ثبات استبياف الستبياف وعي األطفاؿ

 20402 20420 20100 20402 مواجية التنمر اإللكتروني ككؿ

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت الثبات: معامؿ الفا، التجزئة النصفية، 
 .( مما يدؿ عمى ثبات اإلستبياف2020اسبيرماف براوف، جيوتماف دالة عند مستوى داللة )

 :لألطفال ثالثًا: إستبيان التوافق النفسي واإلجتماعي
ُأعد ىذا اإلستبياف بيدؼ التعرؼ عمي التوافؽ النفسي واإلجتماعي الذي يتبعيا  

األطفاؿ عينة البحث األساسية، فالتوافؽ النفسي واإلجتماعي لألطفاؿ إجرائيًا ىو 
"مجموع ما يحصؿ عميو األطفاؿ مف درجات في إستبياف التوافؽ النفسي واإلجتماعي 

( 02بإعداد اإلستبياف الذي يتكوف في صورتو النيائية مف ) لألطفاؿ، وقامت الباحثة
عبارة خبرية  تقيس مستوي التوافؽ النفسي واإلجتماعي لألطفاؿ، وتتحدد اإلستجابة 

( لمعبارات 0، 0، 2ال( عمي مقياس متصؿ ) -أحياناً  -عمييا وفؽ ثالث خيارات )دائماً 
، وبذلؾ تكوف أعمي درجة ( لمعبارات سالبة الصياغة2، 0، 0موجبة الصياغة، )

: تمثؿ أبعاد اإلستبياف إلي ُبعديف(، وت02( وأقؿ درجة )010تحصؿ عمييا المفحوصة )
 فيما يمي: 

 :ىػو تمػؾ العمميػة المتواصػمة التػي يسػعي بيػا األطفػاؿ  الُبعد األول: التوافق النفسي
ابيػة إلي إحداث تغيير فػي سػموكو أو فػي بنائػو النفسػي، مػف أجػؿ إحػداث عالقػة إيج
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بينو وبيف نفسو مف جية، وبينػو وبػيف بيئتػو مػف جيػة أخػري، بمػا يػؤدي إلػي خفػض 
 التوتر مف خالؿ إشباع الحاجات المختمفة لو.

وُيعػػرؼ إجرائيػػػًا بأنػػو تمػػػؾ الدرجػػة التػػػي يحصػػػؿ عمييػػا األطفػػػاؿ بمحػػور التوافػػػؽ النفسػػػي 
 بإستبياف التوافؽ النفسي واإلجتماعي لألطفاؿ لمبحث، ويشمؿ عمي:

ىػػػو التقيػػػيـ العػػػاـ الُمػػػدرؾ مػػػف األطفػػػاؿ لقدراتػػػو سػػػواء باإلتجػػػاه نحػػػو  تقـــدير الـــذات: - أ
اإلرتفػػػاع أو اإلنخفػػػاض، والتػػػي تظيػػػر فػػػي تصػػػرفاتو، فػػػي معامالتػػػو مػػػع اآلخػػػريف، 
وتُقاس إجرائيًا بمجموعة الدرجات التي يحصؿ عمييا األطفاؿ بمحور تقدير الذات"، 

( وكانت أعمي الػدرجات ىػي 00: 0ارات )( عبارة، وتتحدد في العب00ويتكوف مف )
 (.00(، وأقؿ درجة )22)

ىو إحساس الفرد بالسعادة نتيجة تحقيقو ألىدافو العمميػة والعمميػة  الشعور بالنجاح: - ب
وتقبمػػو لعػػدـ النجػػاح بحالػػة مػػف الرضػػا، وُتعػػرؼ إجرائيػػًا بأنيػػا مجمػػوع الػػدرجات التػػي 

( عبػػارة، كانػػت 00ف مػػف ) يحصػػؿ عمييػػا األطفػػاؿ بمحػػور الشػػعور بالنجػػاح، وتكػػو 
 (.00(، وأقؿ درجة )00أعمي درجة )

ىػو إحسػاس األطفػاؿ بػأنيـ جػزء ميػـ مػف عمميػـ أو وطػنيـ أو  الشعور باإلنتمـاء: -ج
أسرتيـ ويتمسكوف بالتقاليد بإختيارىـ بما يشعرىـ بالسعادة الداخميػة، وُيعػرؼ إجرائيػًا 

ور الشػعور باإلنتمػاء، وتكػوف بأنو مجموع الدرجات التي يحصؿ عمييا األطفاؿ بمح
(، ليصػػػػبح 02( عبػػػػارة، وأقػػػػؿ درجػػػػة )20( عبػػػػارة، وكانػػػػت أعمػػػػي درجػػػػة )02مػػػػف )

 (.24(، أقؿ درجة )000( عبارة لتكوف أعمي درجة )24التوافؽ النفسي ككؿ )
 :وُيعػػرؼ إجرائيػػًا بأنػػو تمػػؾ الدرجػػة التػػي يحصػػؿ  الُبعــد  الثــاني: التوافــق اإلجتمــاعي

 تبياف التوافؽ النفسي واإلجتماعي لمدراسة، ويشمؿ:عمييا األطفاؿ في إس

قػػػػدرة األطفػػػػاؿ عمػػػػي تكػػػػويف عالقػػػػات أسػػػػرية ناجحػػػػة ُتشػػػػعرىـ  العالقــــات األســــرية: - أ
بالسعادة مع أفراد أسرىـ، وُتعرؼ إجرائيًا بأنيا مجموع الػدرجات التػي يحصػؿ عمييػا 

ي درجػػة ( عبػػارة، وكانػػت أعمػػ00األطفػػاؿ بمحػػور العالقػػات األسػػرية، وتكػػوف مػػف ) 
 (.00(، وأقؿ درجة )00ىي )

: قػػدرة األطفػػاؿ عمػػي تكػػويف عالقػػات مػػع أفػػراد المجتمػػع ومػػع العالقــات اإلجتماعيــة - ب
زمالئو وتحمؿ الضغوط اإلجتماعية وتحمؿ تصرفات اآلخريف، وُتعرؼ إجرائيًا بأنيا 
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مجموع الدرجات التي يحصػؿ عمييػا األطفػاؿ بمحػور العالقػات اإلجتماعيػة، وتكػوف 
 (.02(، وأقؿ درجة )04( عبارة، وكانت أعمي درجة )02مف )

دراكػػو لسػػموكو،  المســئولية اإلجتماعيــة:-ج الرضػػا النػػابع مػػف اإللتػػزاـ الػػذاتي لألطفػػاؿ وا 
وعيػػو لذاتػػو وتحممػػو المسػػؤولية تجػػاه نفسػػو، وطنػػو ومجتمعػػو وحرصػػو عميػػو، وُتعػػرؼ 
إجرائيػػػػًا بأنيػػػػا مجمػػػػوع الػػػػدرجات التػػػػي يحصػػػػؿ عمييػػػػا األطفػػػػاؿ بمحػػػػور المسػػػػؤولية 

(، 02ؿ درجة )(، وأق12( عبارة، وكانت أعمي درجة )02اإلجتماعية، ويتكوف مف )
(، أقؿ درجة 022( عبارة لتكوف أعمي درجة )22ليصبح التوافؽ اإلجتماعي ككؿ ) 

(22.) 
 صدق اإلستبيان: إعتمدت الباحثة في ذلك عمي كل من:

 Validity  Contentصدق المحتوي:   -1
تـ عرض أدوات البحث في صورتيـ المبدئية عمي بعض األساتذة الُمحكميف  

 -إدارة مؤسسات األسرة والطفولة بكمية اإلقتصاد المنزلي  ( أستاذ تخصص02) عدد
جامعة  -( أستاذ تخصص إدارة المنزؿ بكمية اإلقتصاد المنزلي 2جامعة حمواف، وعدد )

المنوفية،  لمتعرؼ عمي آرائيـ في أدوات البحث مف حيث المالئمة لميدؼ منيا ومدي 
باط كؿ عبارة بمفيوـ الُبعد صحة صياغة العبارات واإلستجابات لمعبارات ومدي إرت

الذي تتضمنو، ومناسبة التقدير الذي وضع لكؿ عبارة ثـ تفريغ بيانات التحكيـ وتبيف 
إتفاؽ السادة المحكميف عمي صحة معظـ العبارات وذلؾ بنسبة تتراوح ما بيف 

% كما تـ إجراء التعديالت في بعض العبارات، وقامت الباحثة بالتعديالت 02:42
  وبذلؾ اصبح االستبياف صالح لمتطبيؽ. ياالمشار إلي

 Construct  Validityصدق التكوين:   -0
تـ حساب صدؽ التكويف بطريقة صدؽ اإلتساؽ الداخمي عف طريؽ إيجاد معامؿ  

اإلرتباط بإستخداـ معامؿ"بيرسوف"، وقد تراوحت قيـ معامالت اإلرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ 
التوافؽ اإلجتماعي( والدرجة الكمية لإلستبياف )التوافؽ النفسي ُبعد )التوافؽ النفسي، 

( وىي قيـ دالة إحصائيًا عند مستوي داللة 2واإلجتماعي لألطفاؿ( كما يتضح مف جدوؿ )
 ( مما يدؿ عمي تجانس عبارات وأبعاد اإلختبار والدرجة الكمية لو.2020)
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  الكمية والدرجة ُبعد لكل الكمية الدرجة بين االرتباط معامالت قيم( 3) جدول
 (132=ن)التوافق النفسي واإلجتماعي  إلستبيان
 الداللة االرتباط 

 2020 20120 التوافؽ النفسي: الُبعد األوؿ 

 2020 20004 التوافؽ االجتماعي الُبعد الثاني :

( 2020) داللة مستوى عند دالة كميا االرتباط معامالت أف الجدوؿ مف يتضح 
 .اإلستبياف أبعاد وتجانس صدؽ عمى يدؿ مما الصحيح الواحد مف القترابيا

 معامل الثبات:
 مف كالً  بإستخداـ التوافؽ النفسي واإلجتماعي لألطفاؿ إلستبياف الثبات حساب تـ 
 جيوتماف وطريقة لسبيرماف، التصحيح ومعادلة النصفية التجزئة كرونباخ،وطريقة ألفا طريقة
 الواحد مف إلقترابيا( 2020) داللة مستوي عند دالة قيـ وىي ،(0) جدوؿ مف يتضح كما

  .البحث عينة عمي لمتطبيؽ وصالحيتو اإلستبياف ثبات عمي يدؿ مما الصحيح،
 (132=ن) التوافق النفسي واإلجتماعي لألطفال  إستبيان ألبعاد الثبات معامل قيم(  4)  جدول

معامل  األبعاد
 الفا

التجزئة 
 النصفية

سبيرمان ا
 جيوتمان براون

 20020 20022 20444 20000 التوافؽ النفسي: األوؿ  الُبعد 
 20122 20400 20102 20112 التوافؽ االجتماعي الُبعد الثاني :

 استبياف التوافؽ النفسي واالجتماعي لألطفاؿثبات 
 20402 20400 20400 20422 ككؿ

معامؿ الفا، التجزئة  يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت الثبات: 
( مما يدؿ عمى ثبات 2020النصفية، اسبيرماف براوف، جيوتماف دالة عند مستوى داللة )

 اإلستبياف.
رابعــــًا: برنــــامج إرشــــادي لتوعيــــة األطفــــال بإســــتخدام إســــتراتيجيات مواجيــــة التنمــــر 

نعكاسو عمي توافقيم النفسي واإلجتماعي:  اإللكتروني وا 
إلي توعية األطفاؿ بإستخداـ إستراتيجيات مواجية  ييدؼ البرنامج اإلرشادي 

نعكاسو عمي توافقيـ النفسي واإلجتماعي، وقد تتضمف البرنامج  التنمر اإللكتروني وا 
( جمسات إرشادية ويحدد لكؿ جمسة عنوانيا واألىداؼ منيا ومحتواىا مف المادة 4)

 تالي يوضح ذلؾ:العممية وأىميتيا في حياتنا اليومية والمستقبمية، والجدوؿ ال
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لتوعية األطفال  بإستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني  اإلرشادي البرنامج محتوي( 5)جدول  

 و إنعكاسو عمي التوافق النفسي واإلجتماعي لدييم

 موضوع الجمسة

التعميمية  األىداف
لجمسات البرنامج في 
نياية الجمسة يصبح 
 الطفل قادرًا عمي أن:

و  محتوي الجمسة
 إجراءات التقييم

األنشطة والوسائل التعميمية 
إستراتيجيات المستخدمة / 

التدريس والوسائل اإلرشادية 
 الزمن/ 

 الجمسة األولي:
تعارف والتعريف بالبرنامج )

براز أىميتو ومفيـو وأىمية   وا 
إستراتيجيات مواجية التنمر 

 اإللكتروني( .
 األفكار األساسية:

التعارؼ بيف الباحثة  -
ثارة اإلىتماـ  والفنيات وا 

لإلجابة عمي اإلستبيانات 
 الخاصة بالبحث.

التطبيؽ القبمي  -
 لإلستبيانات.

 تعريؼ برنامج التنمر. -
 أىداؼ برنامج التنمر. -
أىمية إستراتيجيات  -

 مواجية التنمر اإللكتروني.

 أواًل: األىداف المعرفية: 
 تحدد أىداؼ البرنامج.  -

 تشرح أىمية البرنامج. -

تذكر خطة العمؿ  -
 بالبرنامج.

التعارؼ بيف الباحثة  -
وبيف طالب المجموعة 

 التجريبية.
التعريؼ بالبرنامج  -

وأىدافو وأىميتو لتنمية 
إستراتيجيات مواجية 
 التنمر اإللكتروني.

اإلتفاؽ عمي القواعد  -
السموكية المطموب إتباعيا 
خالؿ الجمسات ومواعيد 

 ومكاف إنعقادىا.

 ثانيًا: األىداف الميارية:
تطبيؽ أدوات البحث -

 )القبمي(.
 ثالثًا: األىداف الوجدانية:

تنمية روح المحبة بيف  -
 الباحثة وأفراد العينة.

تشارؾ بنشاط في   -
المناقشات عمي مدار 

 الجمسة.

تبدي حماسًا لدراسة  -
 البرنامج.

 بالترحيببدأت الجمسة 
الزوجات والتعرؼ عمي 

وذلؾ لتحقيؽ جو مف 
 األلفة، قامت الباحثة
بشرح اليدؼ مف 
البرنامج وتحديد 

المواعيد، كما تـ التأكيد 
عمي ضرورة اإللتزاـ 
بمواعيد الجمسات 
والتعاوف لتحقيؽ 

 األىداؼ.
في بداية  تقييم مبدئي:

الجمسة التعرؼ عمي 
إستخداـ األطفاؿ 
ة إستراتيجيات مواجي
التنمر اإللكتروني 

نعكاسيا عمي توافقيـ  وا 
 النفسي واإلجتماعي .
تطبيؽ أدوات البحث 

 )القياس القبمي(.
لمتعرؼ  تقييم مستمر:

عمي مدي حماسيف 
تجاه دراسة البرنامج مف 

خالؿ المالحظة 
 والمناقشات في الجمسة.

تـ  تقييم نيائي:
تمخيص عناصر 
الجمسة مف خالؿ 

مف  استخالصيا
 لحضور.ااألطفاؿ 

 المحاضرة/ المناقشة الجماعية 
 استغرؽ زمف الجمسة 

 دقيقة(  22)

 الجمسة الثانية :
 األفكار األساسية

 أواًل: األىداف المعرفية:
 تحدد أىداؼ البرنامج. -

إشاعة جو من األلفة 
والثقة بين الباحثة 

 المحاضرة. -
 المناقشة الجماعية -
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 موضوع الجمسة

التعميمية  األىداف
لجمسات البرنامج في 
نياية الجمسة يصبح 
 الطفل قادرًا عمي أن:

و  محتوي الجمسة
 إجراءات التقييم

األنشطة والوسائل التعميمية 
إستراتيجيات المستخدمة / 

التدريس والوسائل اإلرشادية 
 الزمن/ 

توضيح البرنامج وأىدافو  -
جراءاتو وخطوات السير  وا 

 فيو.
توضيح مفيـو  التنمر  -

اإللكتروني، أساليبو، 
العوامؿ التي ُتسيـ في 

إنتشاره  ومخاطره وأىمية 
مواجية التنمر إستراتيجيات 
 اإللكتروني.

ما ىو التنمر بشكؿ  -
 عاـ.
ما ىو التنمر  -

 اإللكتروني.
الفرؽ بيف التنمر والتنمر  -

 اإللكتروني.

 تفسر أىمية البرنامج. -
تقـو الباحثة في ىذه  -

الجمسة بإعادة تشكيؿ 
البناء المعرفي لمطالب 

التنمر اإللكتروني حوؿ 
وأساليبو المتعددة بشكؿ 

 عممي.
تشرح مفيـو التنمر  -

 اإللكتروني.
 تعدد أنواع التنمر . -
ُيفرؽ بيف التنمر -

اإللكتروني والتنمر 
 التقميدي.

ُيعدد وسائؿ التنمر -
 اإللكتروني.

ُيحدد العوامؿ التي ُتسيـ -
في زيادة نسبة تعرضو 

 لمتنمر اإللكتروني.
مساوئ وتبعات يشرح  -

 التنمر اإللكتروني.
 ثانيًا: األىداف الميارية: 

تدوف مفيومًا عف التنمر  -
 اإللكتروني.

تكتب قائمة بأنواع  -
 التنمر.

ُيميز بيف التنمر  -
اإللكتروني والتنمر 

 التقميدي.
ُيقارف بيف وسائؿ التنمر  -

 اإللكتروني.
يتجنب حدوث  -

 التنمراإللكتروني.
 الوجدانية: ثالثًا: األىداف

تتقبؿ األطفاؿ فكرة  -

عينة البحث  واألطفال
 التجريبية.

التنمر شرح مفيـو  -
 اإللكتروني .

 .التنمرأنواع  -
الفرؽ بيف التنمر  -

والتنمر اإللكتروني 
 التقميدي.

العوامؿ التي ُتسيـ  -
في زيادة نسبة 
تعرضو لمتنمر 

 اإللكتروني.
 خصائص التنمر. -

يتـ  تقييم مبدئي:
إجراء تقييـ مبدئي في 
بداية الجمسة لمتعرؼ 
عمي خمفية األطفاؿ 

ومعموماتيا عف 
 موضوعات البرنامج. 

طرح بعض األسئمة -
أنواع عف ما ىي 

ستراتيجيات  التنمر وا 
مواجية التنمر 

 ؟اإللكتروني
يتـ  تقييم مستمر:

إجراء تقييـ مستمر 
أثناء عرض 

الموضوعات وذلؾ عف 
طريؽ طرح العديد مف 
األسئمة والمناقشات 
لمتأكد مف المتابعة 
الجيدة لمموضوعات 
مع تعزيز إستجابات 

 العينة.

 .والحوار
 شرح  مشاىدة عرض -

powerpoint الصور ، 
   YouTubeفيديوىات 

روابط تحتوي عمي محتوي 
 عممي.

، البياف العممي والتدريب
ورسـو تخطيطية ومخطط 

 يوضح وسائؿ التنمر 
وسائؿ إيضاح ونماذج و 

التنمر و ألنواع 
إستراتيجيات مواجية التنمر 

 اإللكتروني.
 استغرؽ زمف الجمسة 

 دقيقة( 02)
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 موضوع الجمسة

التعميمية  األىداف
لجمسات البرنامج في 
نياية الجمسة يصبح 
 الطفل قادرًا عمي أن:

و  محتوي الجمسة
 إجراءات التقييم

األنشطة والوسائل التعميمية 
إستراتيجيات المستخدمة / 

التدريس والوسائل اإلرشادية 
 الزمن/ 

البرنامج ويتابعوف حضور 
 جمساتو بإنتظاـ.

تتابع العينة بإىتماـ  -
 الشرح لمحتوي الجمسة.

تدرؾ العينة أىمية  -
التعرؼ عمي موضوع 

إستخداـ األطفاؿ 
إستراتيجيات مواجية 

التنمر اإللكتروني وأثرىا 
عمي توافقيـ النفسي 

 واإلجتماعي.
نة في تشارؾ العي -

المناقشة حوؿ أنواع 
 التنمر.

يعي الطفؿ خصائص  -
 التنمر.

يدرؾ التبعات السمبية  -
ومساوئ التنمر 

 اإللكتروني.

مف خالؿ المناقشة 
الجماعية ومتابعة سير 

العمؿ أثناء القياـ 
ستراتيجيات بإستخداـ إ

مواجية التنمر 
،وتوجيو اإللكتروني
والثناء  الزوجات
 عمييف.

تـ  تقييم نيائي:
تمخيص عناصر 
الجمسة مف خالؿ 
إستخالصيا مف 

عف طريؽ  األطفاؿ
 األسئمة التالية:

إستراتيجيات ماىي  -
مواجية التنمر 

 ؟اإللكتروني

 الجمسة الثالثة :
إستراتيجيات مواجية التنمر 

اإللكتروني )إستراتيجية 
 التجنب(.

 أنواع التنمر. -

 أشكاؿ التنمر. -

ماذا تفعؿ إذا كاف طفمؾ  -
 ىو المتنمر.

 
 

 األىداف المعرفية:أواًل: 
ُيعرؼ إستراتيجية  -

 التجنب.
يستنتج أسباب  -

 المشكالت التي تواجيو.
يقترح حموؿ مناسبة لحؿ  -

 المشكمة التي تواجيو.
يذكر خطوات  -

 إستراتيجية حؿ المشكالت.
يوضح إيجابيات  -

وسمبيات إستراتيجية حؿ 
 المشكالت.

 ثانيًا: األىداف الميارية:
تُبدي إىتماـ بموضوع  -

 الجمسة.
يكتسب ميارات -

في بداية الجمسة تـ 
التحقؽ مف ردود فعؿ 

تجاه الجمسة الزوجات 
 واالستفسارالسابقة، 

 عف أي تساؤالت.
يتـ  تقييم مبدئي:

إجراء تقييـ مبدئي في 
بداية الجمسة لمتعرؼ 

عمي مدي تمكف األفاؿ 
مف موضوع الجمسة 
السابقة مع تمخيص 

العناصر في ألىـ 
المقاء السابؽ لربطيا 
بموضوعات الجمسة 

طرح بعض األسئمة و 
عف محتوي الجمسة 

 .المحاضرة -
 .المناقشة الجماعية -

 عصؼ ذىني -

عرض شرائح  -
البوربوينت، الصور، 
الفيديوىات، روابط 
تحتوي عمي محتوي 

 عممي.

مراحؿ مخطط يوضح  -
إستراتيجية حؿ 

 المشكالت.
 

 استغرؽ زمف الجمسة 
 دقيقة( 02)       
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 موضوع الجمسة

التعميمية  األىداف
لجمسات البرنامج في 
نياية الجمسة يصبح 
 الطفل قادرًا عمي أن:

و  محتوي الجمسة
 إجراءات التقييم

األنشطة والوسائل التعميمية 
إستراتيجيات المستخدمة / 

التدريس والوسائل اإلرشادية 
 الزمن/ 

 إستراتيجية حؿ المشكالت.
ُيحمؿ جوانب المشكمة  -

عف أفضؿ بدقة لمبحث 
 حؿ ليا.

ُيطبؽ خطوات ومبادئ  -
 إستراتيجية حؿ المشكالت.

ُيعزز القدرة عمي  -
العصؼ الذىني لطرح 
 حموؿ متنوعة لممشكمة.

 ثالثًا: األىداف الوجدانية:
ُيشارؾ في الجمسات  -

 بإىتماـ.
ُيدرؾ أىمية إستراتيجية  -

 حؿ المشكمة.
يحرص عمي إتباع  -

 إستراتيجية حؿ المشكمة.
تطيع أف يحدد أساس يس -

 المشكمة التي ُيعاني منيا.

 السابقة.
يتـ  تقييم مستمر:

التقويـ أثناء الشرح 
والتفاعؿ مف خالؿ 

توجيو األسئمة المختمفة 
 التي ترتبط بالعناصر
مف خالؿ األسئمة 
والمناقشات التي 

طرحت عمي مدار 
 الجمسة.

جية إشرح إستراتي-0س
 حؿ المشكالت ؟

إذكرخطوات حؿ -0س
 المشكالت؟
مف  تقييم نيائي:

خالؿ طرح عدة أسئمة 
في نياية الجمسة عف 

مميزات ما ىي 
إستراتيجية حؿ 

  المشكالت.
 الجمسة الرابعة:

 
تابع إستراتيجيات مواجية 

 التنمر اإللكتروني
 )إستراتيجية الدفاعية(. 
أسباب التنمر  -

 اإللكتروني.

 صر التنمر اإللكتروني. -

كيؼ تعرؼ أف إبنؾ  -
 تعرض لمتنمر اإللكتروني.

 

في نياية الجمسة يكون 
 الطفل قادرًا عمي أن: 

 أواًل: األىداف المعرفية: 
يشرح مفيـو إستراتيجية  -

 الدفاعية.
يذكر عناصر  -

 إستراتيجية الدفاعية.
ُيحدد أىدافو وُيعمنيا  -

 دوف خوؼ مف المتنمريف.

 ثانيًا: األىداف الميارية:
يضع أىداؼ لنفسو  -

 تتناسب مع قدراتو.
جداوؿ المياـ تنظيـ  -

اليومية أو األسبوعية 
لمعرفة ما تـ تنفيذه وما لـ 

 يتـ.

يتـ  تقييم مبدئي:
إجراء تقييـ مبدئي عف 
طريؽ إجراء مناقشة 
حوؿ عناصر الجمسة 
السابقة. يتـ توجيو 

مجموعة مف األسئمة 
والمناقشات أثناء 
الشرح لمتأكد مف 
طرح  المتابعة لمشرح و

بعض األسئمة عف 
ابقة محتوي الجمسة الس
وربطيا بالجمسة 

الحالية واإلستماع إلي 
اإلجابات مع التعميؽ 

 والحوار.
مف  تقييم مستمر:

 المحاضرة. -

 العصؼ الذىني -
 المناقشة الجماعية -

 والحوار.

عرض شرائح  -
البوربوينت، الصور، 
الفيديوىات، روابط 
تحتوي عمي محتوي 

 عممي.

خطوات  فيديو يوضح -
 إدارة الوقت.

 
 

 استغرؽ زمف الجمسة 
 دقيقة( 02)
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 موضوع الجمسة

التعميمية  األىداف
لجمسات البرنامج في 
نياية الجمسة يصبح 
 الطفل قادرًا عمي أن:

و  محتوي الجمسة
 إجراءات التقييم

األنشطة والوسائل التعميمية 
إستراتيجيات المستخدمة / 

التدريس والوسائل اإلرشادية 
 الزمن/ 

تخطيط األىداؼ عند  -
كثرتيا وتشُعبيا تبعًا 

 ألولوياتيا.
تغيير إعدادات  -

الخصوصية في حسابات 
التواصؿ اإلجتماعي والبريد 
اإللكتروني لو لمنع المتنمر 
 مف الوصوؿ إليو ُمجددًا.

تغيير المعتقدات التي  -
قؼ حائاًل دوف تحقيؽ ت

 أىدافو.
ُيقيـ ذاتو بشكؿ موضوعي 
 بعيدًا عف آراء المتنمريف.

يستثمر وقتو وطاقتو -
 بشكؿ منظـ.

ُيصحح أخطائو دوف  -
 اإلنعزاؿ عف المجتمع.

 ثالثًا: األىداف الوجدانية:
ُيرسخ اليوية الخاصة  -

 بو ويحافظ عمي الذات.
يثؽ في نفسو وُيدرؾ  -

في  نقاط القوة والضعؼ
 شخصيتو.

ُيدرؾ قيمة إدارة الوقت  -
 في تغيير حياتو لألفضؿ. 

خالؿ اإلستماع إلي 
 األطفاؿإستفسارات 

 واإلجابة عمييا.
التوجيو واإلرشاد -

إستخداـ أثناء 
إستراتيجيات مواجية 

 .التنمر اإللكتروني

مف تقييم نيائي: 
خالؿ طرح عدة أسئمة 

مسة عف في نياية الج
: 

ما ىي  -س 
إستراتيجية إدارة 

 الذات؟
في نياية المقاء يتـ -

تمخيص العناصر 
األساسية عف طريؽ 

إستخالصيا مف بعض 
 أفراد العينة.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجمسة الخامسة: 
تابع إستراتيجيات مواجية 

التنمر اإللكتروني 
 )المواجية اإللكترونية(.

أدوات التنمر  -
 اإللكتروني.

صور التنمر  -
 اإللكتروني.

 أواًل: األىداف المعرفية:
يذكر المقصود  -

المواجية بإستراتيجية 
 اإللكترونية.

يفكر بطريقة إيجابية في  -
األحداث الضاغطة التي 

 يمر بيا.
يوضح أىمية التفاوض  -

لدرء الخالفات بشكؿ 
 إيجابي.

 ثانيًا: األىداف الميارية:

يتـ إجراء تقييـ   -
مبدئي عف طريؽ 
إجراء مناقشة حوؿ 
عناصر الجمسة 

 السابقة.
يتـ توجيو مجموعة  -

المناقشات مف األسئمة و 
أثناء الشرح لمتأكد مف 
المتابعة لمشرح ومف 

 أمثمة ذلؾ:
إذكري ما ىي  -0س

 المحاضرة. -
 المناقشة الجماعية -

 والحوار.
 العصؼ الذىني. -
 
 شرح  مشاىدة عرض -

powerpoint  ،الصور ،
 YouTubeفيديوىات 

روابط تحتوي عمي   -
 محتوي عممي.

 البياف العممي والتدريب
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 موضوع الجمسة

التعميمية  األىداف
لجمسات البرنامج في 
نياية الجمسة يصبح 
 الطفل قادرًا عمي أن:

و  محتوي الجمسة
 إجراءات التقييم

األنشطة والوسائل التعميمية 
إستراتيجيات المستخدمة / 

التدريس والوسائل اإلرشادية 
 الزمن/ 

يتحكـ في ذاتو وردود  -
أفعالو عند تعرضو 

 لممضايقات.
يتفاوض مع اآلخريف  -

 بمرونة.
 ثالثًا: األىداف الوجدانية:

تتابع بإىتماـ البرنامج  -
 .اإلرشادي

يواجو النتائج والعواقب  -
المترتبة عمي أعمالو 

 بصدر رحب.
يشعر بأىمية إستراتيجية  -

 إدارة الضغوط.
 يتحمؿ مسئولية أفعالو. -

إستراتيجية المواجية 
 اإللكترونية؟

: ما ىي عناصر 0س
إستراتيجية المواجية 

 اإللكترونية؟
في نياية المقاء يتـ -

تمخيص العناصر 
األساسية عف طريؽ 

إستخالصيا مف بعض 
أفراد العينة ) التفاوض 

 –مؿ المسئولية تح –
إدارة مشاعر الغضب( 

. 
 

 

 
 استغرؽ زمف الجمسة 

 دقيقة( 02)

 الجمسة السادسة:  
تابع إستراتيجيات مواجية 
التنمر اإللكتروني)المساندة 

األسرية واإلجتماعية 
 والنفسية(.

 كيفية مواجية الُمتنمر. -
أسباب تجعمؾ ضد  -

 التنمر.
 
 
 

 أواًل: األىداف المعرفية:
ُيذكر المقصود  -

 بالمساندة األسرية.
يشرح أوجو المساندة  -

 اإلجتماعية.
يعرؼ الجيات الرسمية  -

تقدـ المساعدة إليقاؼ التي 
 التنمر.

ينقذ خدمات ما بعد  -
البيع لمواقع التسوؽ 

 اإللكتروني.

 ثانيًا: األىداف الميارية:
ُيكاشؼ والديو بمخاوؼ  -

حاؿ تعرضو ألي شئ 
 مؤذي في اإلنترنت.

حظر أي شخص  -
 يحاوؿ إستدراجو وتيديده.

تكويف عالقات جديدة  -
 مع أفراد ُميذبيف.

مف طمب المساعدة  -

طرح  تقييم مبدئي:
بعض األسئمة عف ما 

و المقصود بالمساندة ى
 ؟األسرية

الجيات الرسمية ما 
التي تقدـ المساعدة 

 إليقاؼ التنمر ؟
مف  تقييم مستمر:
خالؿ المناقشة 

الجماعية ومتابعة سير 
العمؿ  وتوجيو 

 .ـوالثناء عميياألطفاؿ 
تـ  تقييم نيائي:

تمخيص عناصر 
الجمسة مف خالؿ 
إستخالصيا مف 

عف طريؽ األطفاؿ 
 األسئمة التالية:

س: ما ىي خدمات ما 
البيع لمواقع بعد 

 المحاضرة.-
 المناقشة الجماعية.-
مشاىدة عرض   -

powerpoint  

   YouTubeفيديوىات   -
 البياف العممي والتدريب  -
بعض النماذج لمتطبيؽ  -

 عمييا.
 

 استغرؽ زمف الجمسة
 دقيقة( 02) 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 موضوع الجمسة

التعميمية  األىداف
لجمسات البرنامج في 
نياية الجمسة يصبح 
 الطفل قادرًا عمي أن:

و  محتوي الجمسة
 إجراءات التقييم

األنشطة والوسائل التعميمية 
إستراتيجيات المستخدمة / 

التدريس والوسائل اإلرشادية 
 الزمن/ 

اآلخريف لوقؼ التنمر 
 عميو. 

 ثالثًا: األىداف الوجدانية:
تحرص العينة بإىتماـ  -

عمى متابعة الجمسة 
 لمنياية.

تنمية الثقة بالنفس وحب  -
 اآلخريف.

تنمية روح اإلنتماء  -
 لمجماعة.

تنمية روح المبادأة  -
 اآلخريف.ومشاركة 

تقدير قيمة التواصؿ بيف  -
 أفراد العينة.

مشاركة يتجنب  -
المعمومات التي تخص 

 حياتو وأسرتو مع اآلخريف.
يحرص عمي طمب  -

المساندة مف أسرتو 
والمحيطيف بو عند 

 الحاجة.
يمتـز بالقواعد التي  -

تضعيا أسرتو حوؿ مقدار 
الوقت الذي يمكف أف 
 يقضيو عمي اإلنترنت.

  التسوؽ اإللكتروني؟
 
 
 
 

 :الجمسة السابعة
)التدريب عمي إستراتيجيات 
 مواجية التنمر اإللكتروني(.

 كيفية مواجية الُمتنمريف. -
 
  
 
 
 

 أواًل: األىداف المعرفية:
أف يتدرب كؿ طالب  -

عمي إستراتيجيات مواجية 
التنمر اإللكتروني)إعدادات 

سياسة  –الخصوصية 
اإلعالنات عمي الصفحة 

تنظيـ الروابط  –
 (.الُمفضمة

أف ُيحدد الطالب أىـ  -
الُمعبرة السموكيات 

يتـ التقييـ آخر الجمسة 
عف طريؽ التعرؼ 

عمي إستجابة األطفاؿ 
لمشرح والتوضيح مف 
خالؿ إلقاء بعض 
 األسئمة التوضيحية 

: إشرح كيؼ 0س
تستخدـ إستراتيجيات 

مواجية التنمر 
 اإللكتروني؟

 المحاضرة. -

 المناقشة الجماعية. -
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 موضوع الجمسة

التعميمية  األىداف
لجمسات البرنامج في 
نياية الجمسة يصبح 
 الطفل قادرًا عمي أن:

و  محتوي الجمسة
 إجراءات التقييم

األنشطة والوسائل التعميمية 
إستراتيجيات المستخدمة / 

التدريس والوسائل اإلرشادية 
 الزمن/ 

لإلستخداـ غير اآلمف 
 لشبكة الويب.

أف يكتسب التالميذ  -
ميارات توظيؼ اإلنترنت 
في التحصيؿ الدراسي 
 واألنشطة اإليجابية.

أف يعي كؿ طالب  -
األساليب التي يستخدميا 

المتنمر إلكترونيًا في القياـ 
 –بسموؾ التنمر ) الصور 

–األحاديث الشخصية
 مقاطع الفيديو الشخصية(.

أف يتمكف الطالب مف  -
حماية صفحتو اإللكترونية 
مف خالؿ النمذجة المباشرة 

 بواسطة الُمرشد.
أف يعي كؿ طالب  -

أىمية الحفاظ عمي بياناتو 
وممفاتو وعدـ تداوليا مع 

 أصدقائو عبر الويب.
أف يكتسب الطالب  -

معمومات عف التنمر 
اإللكتروني مف خالؿ 

 القراءة الموجية.
الطالب توظيؼ قدرة  -

عمي الكتابة في التعبير 
عف أفكارىـ حوؿ خبرات 

التعرض لمتنمر 
 اإللكتروني.

مساعدة الطالب عمي  -
إستبصار أخطاءىـ في 
المواقؼ التي تسببت في 
 وقوعيـ لمتنمر اإللكتروني.
 ثانيًا: األىداف الميارية:

ُيكاشؼ والديو بمخاوؼ  -
حاؿ تعرضو ألي شئ 

: إذكر أىـ 0س
السموكيات الُمعبرة 

لإلستخداـ غير اآلمف 
 لشبكة الويب؟

: ما ىي األساليب 2س
التي يستخدميا المتنمر 

إلكترونيا في القياـ 
 بسموؾ التنمر؟
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2022 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 موضوع الجمسة

التعميمية  األىداف
لجمسات البرنامج في 
نياية الجمسة يصبح 
 الطفل قادرًا عمي أن:

و  محتوي الجمسة
 إجراءات التقييم

األنشطة والوسائل التعميمية 
إستراتيجيات المستخدمة / 

التدريس والوسائل اإلرشادية 
 الزمن/ 

 مؤذي في اإلنترنت.
شخص  حظر أي -

 يحاوؿ إستدراجو وتيديده.
تكويف عالقات جديدة  -

 مع أفراد ُميذبيف.
 ثالثًا: األىداف الوجدانية:

تقدر أىمية تدريب عمي  -
إستراتيجيات مواجية 
 التنمر اإللكتروني. 

تتابع الباحثة بإىتماـ  -
 أثناء العرض.

تحرص العينة بإىتماـ  -
عمى متابعة الجمسة 

 لمنياية.
بالنفس وحب  تنمية الثقة -

 اآلخريف.
اإلنتماء  روح تنمية -

 لمجماعة.
روح المبادأة  تنمية -

 اآلخريف.ومشاركة 
 الجمسة الثامنة:
 )جمسة ختامية( 
 تقويم البرنامج

 
تمخيص العناصر  -

 البرنامج.األساسية في 
تقييـ البرنامج مف خالؿ  -

 التطبيؽ البعدي لممقاييس.
 شكر وختاـ البرنامج. -
  

 أواًل: األىداف المعرفية:
ذكر ممخص عف ما تـ  -

شرحو في الجمسات 
 السابقة.

التعرؼ عمي كيفية  -
تعبئة  اإلستبياف لممرة 

 الثانية.
تقييـ مدي إستفادتيا مف  -

 البرنامج .
 الميارية: ثانيًا: األىداف

تقـو باإلجابة عمي -
 مقاييس الدراسة.

 : األىداف الوجدانية:لثاً ثا
تنمية روح المحبة والود  -

 بيف أفراد المجموعة.

في بداية الجمسة قامت 
الباحثة بالترحيب 

عينة البحث، باألطفاؿ 
ثـ إستعراض أىـ 

األفكار والميارات التي 
تضمنيا البرنامج  

والتأكيد عمي أف جميع 
لميارات التي تضمنيا ا

البرنامج ُتكمؿ بعصيا 
البعض لذلؾ يجب 

ممارستيا في  ـعميي
المواقؼ التي تتطمب 
ذلؾ، وبعد ذلؾ قامت 

الباحثة بتطبيؽ 
إستبياف الوعي 

فتح  المناقشة الجماعية،
 التقويـباب المناقشة و 

  لمبرنامج.
 
 

 استغرؽ زمف الجمسة
 دقيقة( 22)
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2022 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 موضوع الجمسة

التعميمية  األىداف
لجمسات البرنامج في 
نياية الجمسة يصبح 
 الطفل قادرًا عمي أن:

و  محتوي الجمسة
 إجراءات التقييم

األنشطة والوسائل التعميمية 
إستراتيجيات المستخدمة / 

التدريس والوسائل اإلرشادية 
 الزمن/ 

تنمية روح التعاوف  -
والمشاركة بيف أفراد 

 المجموعة.
تشارؾ بحماس في تقييـ  -

 موضوعات الجمسات.
تبدي إىتمامًا باإلجابة  -

 عمي المقاييس.
تنمية الميارات الخاصة  -

بإستخداـ إستراتيجيات 
مواجية التنمر اإللكتروني 

وتأثيرىا عمي التوافؽ 
النفسي واإلجتماعي لدي 

 األطفاؿ.

بإستخداـ إستراتيجيات 
مواجية التنمر 

قياس اإللكتروني 
بعدي  لقياس مستوي 

في األطفاؿ تحسف 
استخداـ بعض 

 إستراتيجيات مواجية
 التنمر اإللكتروني،
وبعد اإلنتياء مف 

التطبيؽ قامت الباحثة  
بتقديـ الشكر لمحضور 

واألساتذة الحضور 
المسئوليف عمي العممية 

 التنظيمية.

مف األساتذة الُمحكميف في لحساب صدؽ البرنامج تـ عرضو عمي مجموعة  
( أستاذ تخصص إدارة مؤسسات 00تخصص إدارة مؤسسات األسرة والطفولة عدد)

األسرة والطفولة بكمية اإلقتصاد المنزلي جامعة حمواف  وتخصص مناىج وطرؽ تدريس 
( مف األساتذة المتخصصيف مف قسـ اإلقتصاد المنزلي بكمية اإلقتصاد المنزلي 1عدد )

%( عمي صحة محتوي 02وكانت آراء أساتذة المحكميف متفقة بنسبة )جامعة حمواف، 
 البرنامج ومالءمتو لميدؼ ومناسبتو لمتطبيؽ.

 
 تطبيق البرنامج اإلرشادي:

( جمسات، وتـ تطبيؽ البرنامج في الفصؿ الدراسي 4تـ تطبيؽ البرنامج في ) 
تـ تطبيؽ البرنامج بواقع )جمستيف( في األسبوع، و  0200 /0202الثاني لمعاـ الجامعي 

التي تـ ( موضح بيا جمسات CDعمي أطفاؿ مدارس المرحمة اإلبتدائية . )مرفؽ 
 ي.عرضيا بالبرنامج اإلرشاد
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( يوضح بعض أجزاء من الجمسات التي تم تقديميا بالبرنامج اإلرشادي6جدول )  
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 المعالجات اإلحصائية:سادسًا: 
بعد جمع البيانات وتفريغيا تمت إجراء المعالجات اإلحصائية بإستخداـ برنامج 

Spss.X  لتحديد المتوسطات الحسابية، واإلنحراؼ العياري، والتكرارات، والنسب
، T.Testالمئوية، ومعامؿ إرتباط بيرسوف،الفروؽ بيف المتوسطات بإستخداـ إختبار 

ختبار أقؿ فروؽ معنوي F.Testي إتجاه واحد بإستخداـ إختبار وتحميؿ التبايف ف ، وا 
L.S.D وحساب الوزف النسبي ومعامؿ اإلنحدار وحساب معامؿ إيتا وذلؾ مف أجؿ ،

   إستخراج النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا.
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 النتائج تحميميا وتفسيرىا:
 أواًل: النتائج الوصفية:

 ي وصؼ شامؿ لعينة البحث األساسيةفيما يم* وصف عينة البحث األساسية: 
 موضحة في جدوؿ:

 (231=ن) واإلقتصادية اإلجتماعية لمخصائص وفقاً  األساسية البحث عينة أفراد توزيع( 7) جدول
النسبة  العدد الفئة البيان 

 المئوية

 جنس الطفل 
 %22 12 ذكر 
 %0200 20 أنثي 
 %022 020 المجموع

 سن الطفل
 %0102 22 سنوات  9

 %2202 00 سنوات  11
 %2000 20 سنة 11

 %022 020 المجموع 

 عمل األم 
 %2200 41 تعمل

 %2000 02 ال تعمل
 %022 020 المجموع

المستوي التعميمي 
 لألم  

 منخفض 
 إعدادية( –مستوي منخفض )شيادة إبتدائية 

00 0200% 

  متوسط
 معاىد متوسطة( -)شيادة ثانوية وما يعادليا مستوي متوسط

02 2002% 
 مرتفع 
 %2002 24 وبعد الجامعي( -مستوي مرتفع  )جامعي
 %022 020 المجموع

متوسط الدخل 
 الشيري لألسرة

  منخفض
 جنيو(  0222جنيو إلي أقؿ مف  0222)مف  

02 0400% 
  متوسط

 جنيو( 4222ألقؿ مف  0222)مف 
00 2004% 

  مرتفع
 جنية فأكثر( 4222)مف 

22 0000% 
 %022 020 المجموع

 ( ما يمي:7يتضح من جدول )
 :( %22أف أعمي نسبة عينة البحث األساسية كانت لمذكور بنسبة ) جنس الطفل

 (.%0200بينما كاف نسبة اإلناث )
 :سنة( بنسبة  00أف أغمب عينة البحث األساسية في السف المرتفع ) سن الطفل

سنوات( بنسبة  0(، بينما )%2202سنوات( بنسبة ) 02بينما ) %(،2000)
(0102%.) 
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 :( %2200أف أغمبية أفراد عينة البحث األساسية كانت عامالت بنسبة ) عمل األم
 (.%2000بينما كانت الزوجة الغير عاممة بنسبة )

 :غالبية أفراد عينة البحث األساسية مستوي تعميميف مرتفع المستوي التعميمي لألم 
( بينما كانت أقميف نسبة كاف تعميميف %2002)جامعي وبعد الجامعي( بنسبة )
 (.%0200إعدادية( بنسبة )  -مستوي منخفض )شيادة إبتدائية 

  :كانت أعمي نسبة لمدخوؿ تقع في الفئة )مرتفع(  متوسط الدخل الشيري لألسرة
 (. %0400)منخفض( بنسبة ) ( وأقميا%0000بنسبة )

 البحث التجريبية لعينة شامؿ وصؼ يمي فيما :التجريبية البحث عينة وصف *
  :جدوؿ في موضحة
 (33( توزيع أفراد عينة البحث التجريبية وفقًا لمخصائص اإلجتماعية واإلقتصادية )ن=8جدول )
النسبة  العدد الفئة البيان 

 المئوية

 جنس الطفل
 

 %0000 00 ذكر 

 %2102 00 أنثي
 %022 22 المجموع

 سن الطفل 
 %2002 01 سنوات  9

 %2202 00 سنوات  11
 %0200 2 سنة  11

 %022 22 المجموع 

 عمل األم 
 %2202 02 تعمل

 %2001 02 ال تعمل
 %022 22 المجموع

المستوي 
التعميمي 
 لألم   

 منخفض 
 إعدادية( –إبتدائية مستوي منخفض )شيادة 

02 0202% 

  متوسط
 معاىد متوسطة( -مستوي متوسط )شيادة ثانوية وما يعادليا

00 2200% 
 مرتفع 
 %0400 2 وبعد الجامعي( -مستوي مرتفع  )جامعي

 %022 22 المجموع 

متوسط 
الدخل 
الشيري 
 لألسرة

  منخفض
 جنيو(  0222جنيو إلي أقؿ مف  0222)مف  

02 0402% 
  متوسط

 جنيو( 4222ألقؿ مف  0222)مف 
0 0102% 

  مرتفع
 جنية فأكثر( 4222)مف 

4 0000% 
 %022 22 المجموع
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 ( ما يمي:8يتضح من جدول)
أف أعمي نسبة عينة البحث التجريبية كانت  جنس الطفل عينة البحث التجريبية: -

 (.%0000( بينما كاف نسبة الذكور )%2102لإلناث بنسبة )

أف أغمب عينة البحث التجريبية في السف  عينة البحث التجريبية: سن الطفل -
(، %2202سنوات( بنسبة ) 02%(، بينما ) 2002سنوات( بنسبة ) 0المنخفض )

 (.%0200سنة( بنسبة )00بينما )
أف أغمبية أفراد عينة البحث التجريبية كانت غير عامالت بنسبة  عمل األم: -

 (.%2202ة بنسبة )( بينما كانت الزوجة العامم2001%)
أف أعمي نسب المستوي التعميمي لألميات عينة البحث  المستوي التعميمي لألم: -

 (.%0202التجريبية كانت تعميميف منخفض بنسبة )
كانت أعمي نسبة لمدخوؿ تقع في الفئة )منخفض(  متوسط الدخل الشيري لألسرة: -

 (.%0402بنسبة )

 

 مواجية التنمر اإللكتروني: مستوي وعي األطفال بإستخدام إستراتيجيات 
( يوضح قياس وعي األطفال بإستخدام إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني )التطبيق 9جدول)

 (33القبمي(  )ن= 

 
 مرتفع
 %77أكثر من 

متوسط أكثر من 
 %77% إلى 55

منخفض اقل من 
 المجموع %55% إلى 57

 النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد
وعي األطفال 
 بإستراتيجيات

مواجية التنمر  
 اإللكتروني

01 0000% 20 0202% 40 2202% 020 022% 

( إختالؼ النسب المئوية بيف إستبياف الوعي بإستخداـ 0يتضح مف الجدوؿ ) 
إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني لعينة البحث التجريبية، حيث أف أغمبية األطفاؿ 

%(، 2202% بنسبة )22% إلي 22عينة البحث في المستوي المنخفض أقؿ مف 
ستراتيجيات مواجية التنمر وتعكس النتائج إنخفاض مستوي الوعي بإستخداـ إ

اإللكتروني مما يؤكد عمي أىمية البرنامج الُمعد، وتفسر الباحثة ذلؾ بأف غالبية 
يحتاجوف  إلي إنفتاح نظرتيـ اإليجابية نحو الحرية  الُمنضبطة  التي تتسبب األطفاؿ 
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في الضبط األخالقي لألطفاؿ، وأف السموؾ التنمري ال يتشكؿ فقط بواسطة التقميد 
لُمالحظة، ولكف أيضًا بوجود التعزيز، وأف تعمـ السموؾ التنمري عممية يغمب عمييا وا

الجزاء أو المكافأة التي تمعب دورًا ىامًا في إختيار اإلستجابة لمتنمر وتعزيزىا، حتي 
تصبح عادة يمجأ إلييا الطفؿ في أغمب مواقؼ اإلحباط، وقد يكوف التعزيز خارجي 

تنمري لدافع ُمحبط أو مكافأة محسوسة، ويتفؽ ىذا مع نتائج مادي مثؿ إشباع السموؾ ال
(، 0202(، )مجدي الدسوقي، 0202دراسة كؿ مف )عمي الصبحييف، محمد القضاه،

 (.0204)حسف ُسييؿ، جبار باىض، 
  األطفال بالتوافق النفسي واإلجتماعيمستوي وعي: 

  (33 )التطبيق القبمي(  )ن= األطفال بالتوافق النفسي واإلجتماعي( يوضح قياس وعي 10جدول)

 
 مرتفع
 %71أكثر من 

متوسط أكثر من 
 %71% إلى 55

منخفض اقل من 
 المجموع %55% إلى 51

 النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد
التوافق النفسي 
واالجتماعي 
 لألطفال

00 0200% 20 0204% 11 2402% 020 022% 

( إختالؼ النسب المئوية بيف إستبياف الوعي بالتوافؽ 02يتضح مف الجدوؿ ) 
النفسي واإلجتماعي لعينة البحث التجريبية، حيث أف أغمبية األطفاؿ عينة البحث في 

%(، وتعكس النتائج 2402% بنسبة )22% إلي 22المستوي المنخفض أقؿ مف 
الوعي بالتوافؽ النفسي واإلجتماعي مما يؤكد عمي أىمية البرنامج إنخفاض مستوي 

ف عند إستخداـ األطفاؿ عينة البحث التجريبية الُمعد، وتفسر الباحثة ذلؾ بأ
إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني سوؼ يكوف لو أثر كبير في رفع مستوي التوافؽ 

رونة والقدرة عمي التغيير يرفع مستوي النفسي واإلجتماعي لألطفاؿ، وُيفسر ىذا بأف الم
توافؽ األطفاؿ ؛ حيث أف التكيؼ والتأقمـ مع المواقؼ وأحداث الحياة ُيساعد األطفاؿ 
عمي تقبميا ويرفع تقديرىـ لذواتيـ وأنو بزواؿ المؤثر الذي يؤدي إلي خفض مستوي 

تفقت ىذه مع نتائج دراسة  التوافؽ يرتفع لدييـ مستوي التوافؽ النفسي واإلجتماعي، وا 
( التي أثبتت وجود فروؽ في إستخداـ إستراتيجيات المواجية 0220وردة سعادي )

 واإلجبار الُمتمركزة حوؿ حؿ المشكمة لإلناث، 
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التي أثبتت وجود عالقة موجبة بيف  Gorge, B & Cunningham (2006) ودراسة
دراسة عبد و  (،0220اإللتزاـ بالتغيير والتكيؼ مع التغيير، و دراسة مظير العبيدي )

(، ودراسة آيت حكيمة وآخروف 0220(، و دراسة أوىاـ الثابت)0220اهلل أبو سكراف )
 (.0201(، ودراسة عمي شيي )0202(، ودراسة مي عواد )0200)
  لوعي األطفال بإستخدام إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني: ةالنسبي األىمية-1

 (231)=ن  لوعي األطفال بإستخدام إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني النسبي الوزن( 22) جدول
 وعي األطفال بإستراتيجيات 
 الترتيب النسبة المئوية% الوزن النسبي مواجية التنمر اإللكتروني

 األوؿ %2200 042 التجنبإستراتيجية 
 الثالث %0000 000 إستراتيجية الدفاعية

 الثاني %0200 022 إستراتيجية المساندة االجتماعية والنفسية
 الرابع %0001 020 إستراتيجية المواجية التكنولوجية

  %022 202 المجموع

 ( أف إستراتيجية التجنب ىي أكثر اإلستراتيجيات وعياً 00) يتضح مف جدوؿ 
ستخدامًا لألطفاؿ حيث جاءت في الترتيب األوؿ بنسبة ) %(، يمييا إستراتيجية 2200وا 

%(، ثـ جاءت 0200الُمساندة اإلجتماعية والنفسية  في الترتيب الثاني بنسبة )
%(، وجاءت إستراتيجية المواجية 0000إستراتيجية الدفاعية في الترتيب الثالث بنسبة )

 %(.0001بع واألخير نسبة )التكنولوجية في الترتيب الرا
 :لمتوافق النفسي لألطفال عينة البحث األساسية  النسبية األىمية -2

 (132=ن) لمتوافق النفسي لألطفال النسبية األىمية( 12) جدول
 الترتيب النسبة المئوية% الوزن النسبي التوافق النفسي
 الثاني %2202 021 تقدير الذات

 الثالث %0401 000 الشعور بالنجاح

 األوؿ %24 000 الشعور باإلنتماء
  %022 220 المجموع
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( أف الشعور باإلنتماء يأتي في الترتيب األوؿ بنسبة 00يتضح مف جدوؿ ) 
%(، بينما الشعور 2202%(، بينما تقدير الذات يأتي في الترتيب الثاني بنسبة )24)

 %(.0401بالنجاح يأتي في الترتيب الثالث واألخير بنسبة )
 :لمتوافق اإلجتماعي لألطفال عينة البحث األساسية النسبية األىمية -3

 (132= )ن  لمتوافق اإلجتماعي لألطفال النسبية األىمية(  13)  جدول
 الترتيب النسبة المئوية% الوزن النسبي التوافق االجتماعي
 األوؿ %2200 000 العالقات األسرية
 الثالث %0000 022 العالقات االجتماعية

 الثاني %2200 014 المسئولية االجتماعية
  %022 202 المجموع

%(، 2200( أف العالقات األسرية تأتي في الترتيب األوؿ بنسبة )02يتضح مف جدوؿ)
%(، بينما العالقات 2200بينما المسئولية اإلجتماعية تأتي في الترتيب الثاني بنسبة )

 %(. 0000اإلجتماعية تأتي في الترتيب الثالث واألخير بنسبة )

 :البحث األساسية  لألطفال عينةلمتوافق النفسي واإلجتماعي  النسبية األىمية-4
 (132= )ن   لمتوافق النفسي واإلجتماعي لألطفال النسبية األىمية( 14) جدول

 الترتيب النسبة المئوية% الوزن النسبي التوافق النفسي واالجتماعي لألطفال
 األوؿ %2000 022 التوافق النفسي
 الثاني %0100 004 التوافق االجتماعي

  %022 200 المجموع

( أف مستوي التوافؽ النفسي لدي األطفاؿ مرتفع وفي 00) يتضح مف جدوؿ 
%(، بينما مستوي التوافؽ اإلجتماعي لألطفاؿ كاف 2000الترتيب األوؿ بنسبة )

%(، ويأتي في الترتيب الثاني واألخير، وُيعمؿ ىذا بأف األطفاؿ 0100منخفض بنسبة )
حدوث التوافؽ النفسي ُيعانوف الكثير مف المشكالت الحياتية التي أدت بيـ إلي عدـ 

واإلجتماعي نتيجة لعدـ قدرتيـ عمي تحقيؽ ذواتيـ أو إنشاء عالقات إجتماعية جديدة 
تفؽ ىذا مع دراسة أحمد صمادي وعقؿ البقعاوي  إلنشغاليـ باألمور الحياتية، وا 

( التي أثبتت وجود مستوي متوسط لمتوافؽ النفسي لمطالب، ودراسة آيت حكيمة 0202)
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( بأف معظـ األطفاؿ يتمتعف بمستوي متوسط مف التوافؽ النفسي 0200وآخروف )
  اإلجتماعي.  

األىمية النسبية ألكثر األجيزة اإللكترونية إستخدامًا عمي شبكات التواصل  -5
 اإلجتماعي لدي األطفال : 

  عيألكثر األجيزة اإللكترونية إستخدامًا عمي شبكات التواصل اإلجتما النسبية األىمية( 15) جدول
 (132= )ن

عمي شبكات ستخدامًا اأكثر األجيزة اإللكترونية 
 لدي األطفال عينة البحث التواصل االجتماعي

الوزن 
 الترتيب النسبة المئوية% النسبي

 الثاني %0200 012 كمبيوتر
 الرابع %0000 020 بالي إستيشن

 األوؿ %0400 042 ىاتف ذكي
 الثالث %0000 021 تابمت

  %022 200 المجموع

( أف جياز الياتؼ الذكي جاء في مقدمة األجيزة التي 02يتضح مف جدوؿ ) 
%(،  يميو في الترتيب الثاني جياز 0400يستخدميا األطفاؿ أفراد عينة البحث بنسبة )

%(، 0000%(، يميو في المركز الثالث جياز التابمت بنسبة )0200الكمبيوتر بنسبة )
%(، وتفسر الباحثة تفضيؿ 0000إستيشف  بنسبة )وجاء في المركز الرابع بالي 

جياز التابمت يميو البالي  األطفاؿ جياز الياتؼ الذكي يميو جياز الكمبيوتر يميو
إستيشف عند إستخداميـ عمي شبكات التواصؿ اإلجتماعي ألف ىذه األجيزة يسيؿ 
 وجودىا معيـ في أي مكاف في أي وقت وأي مكاف بسيولة بخالؼ الالب توب أو

  الكمبيوتر حيث أف تمؾ األجيزة تقيدىـ بمكاف محدد عند اإلستخداـ.
 
 
 
 
 
 



 

 1272 

2022 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

  :ألنواع الوسائل الُمستخدمة في التنمر اإللكتروني  النسبية األىمية -6
 (132= )ن  ألنواع الوسائل الُمستخدمة في التنمر اإللكتروني  النسبية األىمية(  16)  جدول

 أنواع الوسائل الُمستخدمة
 الترتيب النسبة المئوية% الوزن النسبي في التنمر اإللكتروني 

 الرابع %0200 022 الصور ومقاطع الفيديو
 الثاني %0400 010 التراسل الفوري باستخدام البرامج والتطبيقات

 السادس %0000 022 البريد اإللكتروني
 الخامس %0000 000 مواقع شبكات التواصل االجتماعي

 األوؿ %0002 042 أو الدردشة غرف المحادثة
 الثالث %0100 020 المدونات المختمفة

  %022 004 المجموع

( أف أكثر أنواع الوسائؿ المستخدمة في التنمر اإللكتروني 02يتضح مف جدوؿ ) 
لدي األطفاؿ عينة البحث التي تصدرت المركز األوؿ غرؼ المحادثة أو الدردشة بنسبة 

الترتيب الثاني التراسؿ الفوري بإستخداـ البرامج والتطبيقات بنسبة %( يمييا في 0002)
%(، يميو في الترتيب 0100%(، يميو في الترتيب الثالث المدونات المختمفة بنسبة )0400)

%(، يميو في الترتيب الخامس مواقع شبكات 0200الرابع الصور ومقاطع الفيديو بنسبة )
يميو في الترتيب السادس واألخير ىو البريد %(، 0000التواصؿ اإلجتماعي بنسبة )

%(. وترجع الباحثة ذلؾ أف األطفاؿ في مرحمة عمرية حساسة 0000اإللكتروني  بنسبة )
طور التكويف ويممؤىا حب الظيور والتواصؿ مع اآلخريف؛ وبالتالي تكوف مواقع شبكات 

مثؿ ليـ لوجود حيز أكبر التواصؿ اإلجتماعي وغرؼ المحادثات والتراسؿ الفوري اإلختيار األ
مف الحرية بيا، حيث يتمكف األطفاؿ مف تبادؿ المعمومات والصور والفيديوىات وقراءة 
تعميقات اآلخريف والنقاش معيـ فيتخذوىا سبياًل لمتنمر؛ حيث يكتنفيـ حب السيطرة وفرض 

نيفيف  الرأي عمي اآلخر وقمعو وتيديده والتشيير بو أماـ اآلخريف؛ وىذا يتفؽ مع دراسة
/ الفيديو كميب في المقدمة ثـ التنمر عبر ( التي أكدت فييا أف تنمر الصور0200غباشي )

 Duranالمواقع اإللكترونية ثـ تنمر غرفة الدردشة عبر اإلنترنت؛ وىذا يختمؼ مع دراسة )

& Pecino, 2015 التي أكدت أف تُنمر المكالمات الياتفية عبر المحموؿ تصدر المقدمة )
  % تنمر عبر اإلنترنت.0,01% في مقابؿ 0,21لدي الطالب بنسبة 
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ألشير المواقع إستخدامًا لشبكات التواصل اإلجتماعي التي  النسبية األىمية -7
  :ُتستخدم دائمًا في التنمر اإللكتروني 

 ألشير المواقع إستخدامًا لشبكات التواصل اإلجتماعي  النسبية األىمية( 17) جدول
 (132= )ن  التي ُتستخدم دائمًا في التنمر اإللكتروني 

جتماعي التواصل اال شبكاتستخدامًا لاأشير المواقع 
 في التنمر اإللكتروني دائماً  تستخدمالتي 

الوزن 
 الترتيب النسبة المئوية% النسبي

 األوؿ %0000 000 بوك فيس
 الرابع %0202 011 تويتر

 الثالث %0102 000 سناب شات
 السادس %0202 000 تميجرام
 الخامس %0001 022 إنستجرام
 الثاني %0401 022 واتساب

  %022 0242 المجموع

( أف أكثر مواقع شبكات التواصؿ اإلجتماعي إستخدامًا 01يتضح مف جدوؿ ) 
عينة البحث، والتي تصدرت المركز األوؿ فيسبوؾ في التنمر اإللكتروني لدي األطفاؿ 

%(، يميو في الترتيب 0401%(، يميو في الترتيب الثاني واتساب بنسبة )0000بنسبة )
%(، 0202%(، يميو في الترتيب الرابع تويتر بنسبة )0102الثالث سناب شوت بنسبة )

ب السادس واألخير %(، يميو في الترتي0001يميو في الترتيب الخامس إنستجراـ بنسبة )
%(. وترجع الباحثة ذلؾ إلي أف فيس بوؾ ىو األكثر شيوعًا لدي 0202تميجراـ بنسبة )

 فئة األطفاؿ إضافة لسيولة إستخدامو.
 :عدد مرات التعرض لمتنمر اإللكتروني لألطفال عينة البحث طوال العام -8

 (132=)ن  بحث طوال العامعدد مرات التعرض لمتنمر اإللكتروني لألطفال عينة ال( 18) جدول
 اإللكتروني لمتنمر التعرض مرات عدد
 النسبة% العدد العام طوال البحث عينة لألطفال 

 %0202 04 لو أتعرض لم
 %2002 20 مرتين أو مرة

 %2000 02  ثالث مرات فأكثر

 %022 020 المجموع

( أف أغمب أفراد العينة  تعرضوا لمتنمر مرة أو مرتيف  04يتضح مف جدوؿ ) 
%(، يميو الذيف تعرضوا لمتنمر اإللكتروني ألكثر مف ثالث 2002حيث بمغت النسبة )
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%(، أما أقؿ نسبة كانت لـ يتعرضوا لمتنمر اإللكتروني بنسبة 2000مرات بنسبة )
 إللكتروني.%(؛ مما يدؿ عمي شيوع ظاىرة التنمر ا0202)
  :ثمعدل ممارسة إستخدام األطفال لوسائل التواصل اإلجتماعي لدي األطفال عينة البح -9

 (132= )معدل  ممارسة إستخدام األطفال لوسائل التواصل اإلجتماعي  ن( 19) جدول
ستخدام األطفال لوسائل التواصل امعدل ممارسة 

 النسبة% العدد جتماعي لدي األطفال عينة البحث األساسيةاال

 %1202 020 يوميا
 %0202 20 اسبوعيا
 %022 020 المجموع

( أف أغمب أفراد العينة يستخدموف وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي 00يتضح مف جدوؿ ) 
  %(.0202%(، بينما أقؿ نسبة تستخدميا أسبوعيًا بنسبة )1202في الترتيب األوؿ يومياً )

عينة البحث يوميًا عمي مواقع شبكات عدد الساعات التي يقضييا األطفال  -11
   :التواصل اإلجتماعي

 عدد الساعات التي يقضييا األطفال عينة البحث يوميًا عمي ( 21) جدول
 (132= )مواقع شبكات التواصل اإلجتماعي ن

 البحث األساسية عدد الساعات التي يقضييا األطفال عينة
 النسبة% العدد يوميًا عمي مواقع شبكات التواصل االجتماعي 

 %0001 02 أقل من ساعتين
 %2002 10 ساعات 6من ساعتين إلي 

 %0204 20 ساعات 6أكثر من 

 %022 020 المجموع

( أف أغمب أفراد العينة يستخدموف في الترتيب األوؿ 02يتضح مف جدوؿ ) 
يقضوف عمي مواقع شبكات التواصؿ اإلجتماعي مف ساعتيف حتي ست ساعات يوميًا 

%(، يميو في الترتيب الثاني لمف يقضوف عمي مواقع شبكات التواصؿ 2002) بنسبة
%(، أما أقؿ نسبة كانت لمف 0204اإلجتماعي كانت ألكثر مف ست ساعات بنسبة )

؛ (%0001يقضوف عمي مواقع شبكات التواصؿ اإلجتماعي أقؿ مف ساعتيف يوميًا بنسبة )
 ,Morris, 2011( ،)Eric Zhi-Feng, et.alكؿ مف )دراسة  نتائج وىذا يتفؽ مع

2012،) (Bottino, et.al, 2015 أف التنمر اإللكتروني يزيد بزيادة ساعات إستخداـ )
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ستخداـ اإلنترنت لثالث ساعات عمي األقؿ  اإلنترنت في اليوـ وعدد الرسائؿ الُمرسمة وا 
عالقة بيف ،وتتفؽ في  تأثير اإلنترنت عمي التشويو اإلدراكي لمُمستخدميف ووجود يومياً 

وأف األطفاؿ الذيف يقضوف أقؿ مف ساعتيف  .عدد ساعات اإلستخداـ والتفكير السمبي
 ىـ األفضؿ في تجنب الُمتنمريف إلكترونيًا.
 ثانيًا: النتائج في ضوء فروض البحث:

" توجد فروق ذات داللة  والذي ينص عمي أنوالنتائج في ضوء الفرض األول:  
لبحث األساسية في الوعي بإستخدام إستراتيجيات مواجية إحصائية بين األطفال عينة ا

التنمر اإللكتروني بمحاورىا األربعة )إستراتيجية التجنب، إستراتيجية الدفاعية، إستراتيجية 
تبعًا إلختالف متغيرات الُمساندة اإلجتماعية والنفسية، إستراتيجية المواجية التكنولوجية( 

عمل األم، المستوي التعميمي لألم، متوسط الدخل جنس الطفل، سن الطفل، الدراسة )
  :الشيري لألسرة(" ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم إجراء

إختبار )ت( لموقوؼ عمي داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات األطفاؿ بإستخداـ  -أ
 إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني تبعًا لبعض المتغيرات )جنس الطفؿ، عمؿ األـ(.

تحميؿ التبايف إليجاد قيمة )ؼ( لموقوؼ عمي داللة الفروؽ في إستبياف وعي األطفاؿ  -ب
بإستخداـ إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني تبعًا لبعض متغيرات الدراسة ) سف 

 الطفؿ، المستوي التعميمي لألـ، متوسط الدخؿ الشيري لألسرة(.
إليجاد إتجاه الفروؽ في حالة وجودىا لبعض المتغيرات ) سف الطفؿ،  LSDإختبار    -ج

( إلي رقـ 00المستوي التعميمي لألـ، متوسط الدخؿ الشيري لألسرة (. والجداوؿ مف رقـ )
 ( توضح ذلؾ:04)
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 :جنس الطفل -1
 بإستخدام الوعي في البحث عينة األطفال درجات متوسطات بين الفروق داللة( 21)جدول 

 (132=ن) جنس الطفل  لمتغير إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني بمحاوره تبعاً 
محاور إستبيان وعي  

 األطفال بإستخدام
 إستراتيجيات مواجية

 التنمر اإللكتروني  

جنس 
 الطفل

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 العينة
درجات 
 الحرية

 قيمة 
 )ت(

 الداللة

 : المحور األول
 إستراتيجية التجنب 

 12 00220 220001 ذكر 
022 020214 

  2020داؿ عند 
 20 20402 000204 أنثي  لصالح اإلناث

 : المحور الثاني
 إستراتيجية الدفاعية 

 12 20000 220200 ذكر 
022 000200 

  2020داؿ عند 
 20 00202 000222 أنثي  لصالح الذكور

المحور الثالث: إستراتيجية 
 الُمساندة اإلجتماعية والنفسية 

 12 00220 000044 ذكر 
022 010100 

  2020داؿ عند 
 20 00010 020222 أنثي  لصالح اإلناث

المحور الرابع : إستراتيجية 
 المواجية التكنولوجية 

 12 00002 210420 ذكر 
022 000010 

  2020داؿ عند 
 20 20202 220202 أنثي  لصالح الذكور

 اإلستبيان ككل
 12 10200 0040100 ذكر 

 غير داؿ 20000 20422 022
 20 40212 0000222 أنثي 

                                                                       2020** داؿ عند              

( في 2020( وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوي داللة )00يتضح مف جدوؿ ) 
متوسطات درجات األطفاؿ عينة البحث بإستخداـ إستراتيجيات مواجية التنمر 

ستراتيجية المواجية التكنولوجية( اإللكتروني  وفقًا لممحوريف )إستراتيجية الدفاعية وا 
باحثة ذلؾ إلي أف طبيعة التربية والعادات لمتغير جنس الطفؿ لصالح الذكور، وتفسر ال

والتقاليد المجتمعية بمصر، بؿ والعالـ العربي أيضًا التي تمنح الذكور نوع مف الحرية 
الزائدة إلبداء آرائيـ والتعبير عف ذاتيـ دوف رادع باإلضافة إلي ميؿ الذكور لمجرأة في 

عامؿ بعدوانية مف ِقبؿ اآلباء التعامؿ أكثر مف اإلناث؛ ومف ناحية أخري قد نجد أف الت
مع األبناء الذكور ُينجـ عنو مراىقيف ُمتمرديف يصعُب عمييـ ضبط إنفعاالتيـ ألف 
لدييـ إحساس منخفض بتقدير الذات يكتنفُو غضب مكتوـ مما يجعميـ ُمتنمريف إلسقاط 
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ما حدث معيـ عمي اآلخريف وخاصًة مع إمكانية التخفي لمياجمة الضحية؛ وىذا يتفؽ 
( 0200) (، وعمر الريماوي ومحمد عبد القادر0202مع دراسة كاًل مف أمؿ العمار)

الذيف أكدوا وجود فروؽ في مستوي التنمر اإللكتروني لصالح الذكور؛ بينما تختمؼ مع 
( التي أكدت وجود فروؽ في مستوي التنمر اإللكتروني 0201دراسة إسالـ عمارة )

ي إستخداـ إستراتيجيات سمبية لمواجية التنمر أي أف اإلناث أفضؿ ف لصالح اإلناث.
اإللكتروني ومنيا إستراتيجية التجنب ومنيا إستراتيجيات إيجابية كإستراتيجية الُمساندة 
اإلجتماعية والنفسية وقد يرجع ذلؾ إلي أف اإلناث ليس لدييـ الخجؿ مف طمب العوف 

عكس الذكور األطفاؿ الذيف والدعـ مف األسرة واألصدقاء ضد الُمتنمر إلكترونيًا عمي 
يشعروف بأنيـ وصموا لمرحمة ُيمكنيـ حؿ مشكالتيـ بأنفسيـ دوف طمب ُمساندة األسرة 
وقد يمجأ ألصدقائو كما أنيـ األكثر تنمر إلكتروني ؛ وكاف الذكور األطفاؿ بالمرحمة 
اإلبتدائية أفضؿ مف اإلناث عند التعرض لبرنامج إرشادي معرفي سموكي عف 

( مما ُيشير 0202يات مواجية التنمر اإللكتروني قامت بيا رشا إبراىيـ )إستراتيج
لحاجة األطفاؿ الذكور لتعمـ إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني ليتمكنوا مف 

 Yavuz & Eristiالشعور باألمف، وتتفؽ ىذه النتيجة أيضًا مع دراسة كؿ مف 

( أف 0200حنفي ونورا صادؽ )(، و دراسة عمي 0201، حناف أبو العال ) (2011)
الذكور أكثر إرتكاب لسموؾ التنمر اإللكتروني مف اإلناث مرحمة الطفولة، وتختمؼ مع 

(، ودراسة عمرو درويش و Akbulut , Y & et.al, 2020دراسة كؿ مف  دراسة )
( التي أثبتت عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف الذكور واإلناث في 0201أحمد الميثي)

تيجيات مواجية التنمر اإللكتروني. بينما يتضح مف الجدوؿ أف محاور إسترا
 .إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني واإلستبياف ككؿ بأنو غير داؿ إحصائياً 
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 :األم عمل-0
 بإستخدام الوعي في البحث عينة األطفال درجات متوسطات بين الفروق داللة( 22)جدول

 (132=ن)  األم  عمل لمتغير التنمر اإللكتروني تبعاً  إستراتيجيات مواجية
األطفال إستبيان وعي   محاور

بإستخدام إستراتيجيات مواجية 
  التنمر اإللكتروني

المتوسط  عمل األم
 الحسابي

اإلنحراف 
درجات  العينة المعياري

 الحرية
 قيمة 
 الداللة )ت(

 المحور األول :
 إستراتيجية التجنب  

 74 732.4 753.94 تعمؿ 
  1314داؿ عند  473.94 4.1

 79 234.7 ..2535 ال تعمؿ  العامالتلصالح 
 المحور الثاني : 
 إستراتيجية الدفاعية 

 74 3224. 43412. تعمؿ 
  1314داؿ عند  4.3954 4.1

 79 23.72 2734.9 ال تعمؿ  العامالتلصالح 

المحور الثالث: إستراتيجية 
 الُمساندة اإلجتماعية والنفسية 

 74 23127 2534.9 تعمؿ 

4.1 423277 
  1314داؿ عند 
غير لصالح 

 79 ...3. 723254 ال تعمؿ  العامالت

المحور الرابع : إستراتيجية 
 المواجية التكنولوجية 

 74 .73.7 .97329 تعمؿ 
  1314داؿ عند  4732.4 4.1

 79 32.7. 934.4. ال تعمؿ  العامالتلصالح 

 74 .5329 4443191 تعمؿ  اإلستبيان ككل
  1314داؿ عند  934.9. 4.1

 79 ...73 4.43755 ال تعمؿ  العامالتلصالح 

                                                                       2020** داؿ عند 
( في 2020وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوي داللة )( 00) يتضح مف جدوؿ 

متوسطات درجات األطفاؿ عينة البحث بإستخداـ إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني 
بمحاورىا وككؿ )إستراتيجية التجنب، إستراتيجية الدفاعية، إستراتيجية الُمساندة اإلجتماعية 

ويرجع ذلؾ  وفقًا لعمؿ الزوجة لصالح العامالت.ة( والنفسية، إستراتيجية المواجية التكنولوجي
ألف األـ العاممة أكثر وعيًا وتعزيزًا ألبنائيا فكريًا وثقافيًا وسياسيًا وأخالقيًا فيي أكثر إطالع 
نتقاد األوضاع  وتحرؾ داخؿ المجتمع وُمشاركة مما يكسبيا التعرؼ عمي الُمستجدات وا 

في تحسيف أساليبيا في التعامؿ مع األطفاؿ  الخاطئة وخاصًة لدي األطفاؿ ؛ فُتجاىد
المجاالت  وُمعالجة الخمؿ الثقافي والسياسي أو األخالقي الذي قد يحدث وتتحاور في كافة

. أما الجانب الديني فتساوت فييا أبناء األميات العامالت وغير مما ينعكس عمي أبنائيا
 (.0201العامالت مف األطفاؿ. وتتفؽ ذلؾ مع دراسة عبير عبده ) 
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 سن الطفل : -2
بإستخدام إستراتيجيات مواجية  الوعي في البحث عينة األطفال بين التباين تحميل( 23) جدول

 (132=ن)  سن الطفل لمتغير تبعاً  بمحاوره التنمر اإللكتروني

إستبيان وعي  محاور
األطفال بإستخدام 
 إستراتيجيات مواجية

 التنمر اإللكتروني 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ف(

 الداللة

المحور األول: 
 إستراتيجية التجنب 

 2 .2447397 999434.4 بين المجموعات
.2374. 1314 

 425 793444 441943924 داخل المجموعات داؿ
   4.4  473.77..4 المجموع

المحور الثاني : 
 إستراتيجية الدفاعية 

 2 25713.17 .9774324 بين المجموعات
913579 1314 

 425 943.49 477134.7 داخل المجموعات داؿ
   4.4  243.97..4 المجموع

المحور الثالث: 
إستراتيجية الُمساندة 
 اإلجتماعية والنفسية 

 2 2.7537.7 ..9.4534 بين المجموعات
2937.4 1314 

 425 4173417 4.7253545 داخل المجموعات داؿ
   4.4  477153.99 المجموع

المحور الرابع : 
إستراتيجية المواجية 

  التكنولوجية 

 2 .2.45392 9.953179 بين المجموعات
..3474 1314 

 425 4237.7 5.5.3174 داخل المجموعات داؿ
   4.4  4749934.2 المجموع

 اإلستبيان ككل
 2 24723477 99.93759 بين المجموعات

753444 1314 
 425 993519 42443.51 داخل المجموعات داؿ

   4.4  424443479 المجموع

    2020** داؿ عند  
( 2020وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوي داللة )( 02يتضح مف جدوؿ ) 

في متوسطات درجات األطفاؿ عينة البحث بإستخداـ إستراتيجيات مواجية التنمر 
اإللكتروني بمحاورىا وككؿ )إستراتيجية التجنب، إستراتيجية الدفاعية، إستراتيجية 

وفقًا لمتغير سف الطفؿ ة( الُمساندة اإلجتماعية والنفسية، إستراتيجية المواجية التكنولوجي
لممقارنات المتعددة كما  (L.S.D)ولمتعرؼ عمي إتجاه داللة الفروؽ، تـ تطبيؽ إختبار

 (.00يتضح مف الجدوؿ )
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 بإستخدام الوعي في البحث عينة األطفال درجات متوسطات بين الفروق داللة( 24)جدول
 (132=ن) سن الطفل  لمتغير  إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني بمحاوره وفقاً 

 المحور األول : إستراتيجية التجنب 

 سنوات  9 سن الطفل
 278814م = 

 سنوات  11
 398139م = 

 سنة 11
 418257م = 

   - سنوات  9
  - **118225 سنوات 11

 - *28218 **138443 سنة11
 المحور الثاني : إستراتيجية الدفاعية 

 سنوات  9 سن الطفل
 218121م = 

 سنوات  11
 318329م = 

 سنة 11
 378751م = 

   - سنوات  9
  - **98318 سنوات 11

 - **78422 **168731 سنة11
 المحور الثالث: إستراتيجية الُمساندة اإلجتماعية والنفسية 

 سنوات  9 سن الطفل
 438349م = 

 سنوات  11
 328125م = 

 سنة 11
 318826م = 

   - سنوات  9
  - **118224 سنوات 11

 - 18299 **118523 سنة11
 المحور الرابع : إستراتيجية المواجية التكنولوجية 

 سنوات  9 سن الطفل
 398134م = 

 سنوات  11
 418511م = 

 سنة 11
 558223م = 

   - سنوات  9
  - *28476 سنوات 11

 - **138713 **168189 سنة11
 اإلستبيان ككل

 سنوات  9 سن الطفل

 1318218م = 

 سنوات  11
 1438113م = 

 سنة 11
 1668157م = 

   - سنوات  9
  - **118785 سنوات 11

 - **238154 **348839 سنة11
                                                                        2020** داؿ عند         
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( 2020عند مستوي داللة ) وجود فروؽ دالة إحصائياً  (00) جدوؿ مف يتضح 
في متوسطات درجات األطفاؿ عينة البحث بإستخداـ إستراتيجيات مواجية التنمر 
اإللكتروني بمحاورىا وككؿ )إستراتيجية التجنب، إستراتيجية الدفاعية، إستراتيجية 

 ؿ سف الطف لمتغير وفقاً  الُمساندة اإلجتماعية والنفسية، إستراتيجية المواجية التكنولوجية(
في ىذه المرحمة بمثابة  السف األعمي بأف ذلؾ الباحثة وتفسر األعمي، السف لصالح

مرحمة ُمسايرة وموافقة وقبوؿ العادات والتقاليد والمعايير اإلجتماعية السائدة ويتعمـ 
األطفاؿ في ىذه المرحمة التمسؾ بآداب السموؾ التي يتعمميا مف األشخاص الُميميف 

األصدقاء ومف الثقافة العامة التي يعيش فييا، وتزداد فييا الرغبة في حياتو كالوالديف و 
لتأكيد الذات وُمسايرة جماعة الرفاؽ والتعاوف مع الزمالء والتشاور معيـ ويزداد فيـ 
ومناقشة المشكالت اإلجتماعية، فيي مرحمة إبداء اآلراء التي تختمؼ عف الكبار ويزداد 

التحرر عف سمطتيـ مع تقميد اآلخريف، وبوصوؿ ميؿ األطفاؿ إلي إنتقاد الوالديف و 
األطفاؿ لممرحمة العمرية لمسف األعمي تتكوف شخصيتيـ الُمستقمة سواء كانت ُمتوافقة 
أو غير ُمتوافقة مع المجتمع الذي تنتمي إليو وينتج عنيا العديد مف الُمشكالت سواء 

مع دراسة كؿ مف ) حامد مف الناحية اإلجتماعية أو اإلنفعالية،  وتتفؽ ىذه النتيجة 
(، )غادة 0224(، )صالح الدىري، 0222( و)عمي الينداوي، 0222زىراف، 
(، أي أف طالب السف األصغر يحتاجوف 0202(، )مجدي الدسوقي، 0220محروس،

رعاية أكثر مف الوالديف وتوجيو لحمايتيـ مف التنمر اإللكتروني وتدعيميـ 
وف إستخداميا لمدفاع عف أنفسيـ ؛ وأف أكثر باإلستراتيجيات الُمناسبة التي يستطيع

إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني التي يحتاجيا األطفاؿ ىي طمب الُمساندة 
اإلجتماعية مثؿ طمب النصيحة والتشجيع مف الوالديف والُمعمميف واألصدقاء وحؿ 

ؼ الشخص الُمشكالت والتجاىؿ واإلنصراؼ بعيدًا عف مصدر القمؽ والتوتر أو إستيدا
 الُمتنمر والعمؿ عمي كشؼ شخصيتو أو إبالغ شرطة اإلنترنت.
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 :لألم التعميمي المستوي-4
إستراتيجيات مواجية  بإستخدام الوعي في البحث عينة األطفال بين التباين تحميل( 25) جدول

 (132=ن)  لألم التعميمي المستوي لمتغير تبعاً  التنمر اإللكتروني
محاور إستبيان وعي 
األطفال بإستخدام 
إستراتيجيات مواجية 
 التنمر اإللكتروني

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

قيمة 
 الداللة )ف(

المحور األول: 
 إستراتيجية التجنب 

 0 22000242 22020021 بين المجموعات
220021 2020 

 000 010012 20000222 داخل المجموعات داؿ
   020  000010002 المجموع

المحور الثاني : 
 إستراتيجية الدفاعية 

 0 04040012 22220220 بين المجموعات
210204 2020 

 000 120240 04220011 داخل المجموعات داؿ
   020  022200404 المجموع

المحور الثالث: 
إستراتيجية الُمساندة 
 اإلجتماعية والنفسية 

 0 00240120 20210220 بين المجموعات
220222 2020 

 000 220042 24000240 داخل المجموعات داؿ
   020  004210202 المجموع

المحور الرابع : 
إستراتيجية المواجية 
 التكنولوجية  

 0 04000200 22400044 بين المجموعات
220222 2020 

 000 010020 22100420 داخل المجموعات داؿ
   020  001200202 المجموع

 اإلستبيان ككل
 0 00410202 20120000 بين المجموعات

240420 2020 
 000 220142 22200200 داخل المجموعات داؿ

   020  002020020 المجموع

( 2020وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوي داللة )( 02يتضح مف جدوؿ ) 
في متوسطات درجات األطفاؿ عينة البحث بإستخداـ إستراتيجيات مواجية التنمر 
اإللكتروني بمحاورىا وككؿ )إستراتيجية التجنب، إستراتيجية الدفاعية، إستراتيجية 

وفقًا لمتغير المستوي ة( الُمساندة اإلجتماعية والنفسية، إستراتيجية المواجية التكنولوجي
( ( ( L.S.Dالتعميمي لألـ ولمتعرؼ عمي إتجاه داللة الفروؽ، تـ تطبيؽ إختبار

  (.02لممقارنات المتعددة كما يتضح مف الجدوؿ )
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 بإستخدام الوعي في البحث عينة األطفال درجات متوسطات بين الفروق داللة( 26)جدول
 (132=ن) لألم التعميمي المستوي لمتغير  اإللكتروني وفقاً إستراتيجيات مواجية التنمر 

 المحور األول : إستراتيجية التجنب 

 منخفض  المستوي التعميمي لألم
 288334م = 

 متوسط
 378511م = 

 عالي 
 468369م = 

   - منخفض
  - **98176 متوسط
 - **88859 **188135 عالي

 المحور الثاني : إستراتيجية الدفاعية 

 منخفض  المستوي التعميمي لألم
 268241م = 

 متوسط
 288845م = 

 عالي 
 398391م = 

   - منخفض
  - *28614 متوسط
 - **118545 **138149 عالي

 المحور الثالث: إستراتيجية الُمساندة اإلجتماعية والنفسية 

 منخفض  المستوي التعميمي لألم
 418189م = 

 متوسط
 328361م = 

 عالي 
 218128 م =

   - منخفض
  - **88829 متوسط
 - **118332 **218161 عالي

 المحور الرابع : إستراتيجية المواجية التكنولوجية 

 منخفض  المستوي التعميمي لألم
 338516م = 

 متوسط
 498781م = 

 عالي 
 618222م = 

   - منخفض
  - **168265 متوسط
 - **118441 **268716 عالي

 ككل اإلستبيان

 منخفض  المستوي التعميمي لألم
 1298281م = 

 متوسط
 1488496م = 

 عالي 
 1678119م = 

   - منخفض
  - **198216 متوسط
 - **188513 **378729 عالي

   2020** داؿ عند 
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( 2020وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوي داللة )( 02) جدوؿ مف يتضح 
في متوسطات درجات األطفاؿ عينة البحث بإستخداـ إستراتيجيات مواجية التنمر 
اإللكتروني بمحاورىا وككؿ )إستراتيجية التجنب، إستراتيجية الدفاعية، إستراتيجية 

 المستوي لمتغير وفقاً ة( الُمساندة اإلجتماعية والنفسية، إستراتيجية المواجية التكنولوجي
 المستوي بأف ذلؾ الباحثة وتفسر األعمي، التعميمي المستوي لصالح لألـ التعميمي
تساع والقدرة عمي التعامؿ مع تكنولوجيا  التعميمي المرتفع يجعؿ األـ تعيش في إنفتاح وا 

ُيساعدىا المعمومات، مما يجعميا ترتقي فكريًا وُخمقيًا في التعامؿ مع أفراد أسرتو، كما 
عمي النقد البناء ليـ ومراعاة اإلختالؼ الفكري والثقافي ألبنائيا وتبايف قدراتيـ 
ستعداداتيـ، مما ُيفسح المجاؿ لو لمواجية ُمشكالتيـ بأسموب عممي لدرئيا أو  وا 
معالجتيا إف إستطاع ومف ثـ يتشرب األبناء ىذه السموكيات الحسنة فينأوا بعيدًا عف 

زيد قدرتيـ عمي مقاومة التنمر وآثاره السمبية ؛ وقد يرجع ذلؾ لنظراتيـ التنمر وترىاتو وتُ 
اإليجابية نحو اإلنفتاح والحرية ألبنائيـ ولكف لألسؼ فيي حرية غير ُمنضبطة وتتسبب 
في إنفالت أخالقي لألطفاؿ ؛ وىذا يتفؽ مع دراسة عمي الصبحييف ومحمد القضاة 

تعميمي لموالديف مف أىـ العوامؿ التي تجعؿ ( التي أكدت عمي تدني المستوي ال0202)
االبف ضحية التنمر وُمتنمر أيضًا أحيانًا  وىذا يختمؼ مع دراسة كاُل مف عبير عبده 

( التي نفت وجود أثر المستوي التعميمي لموالديف 0204( ودراسة ُمباركة مقراني)0201)
( التي أكدت 0200) عمي تعرض األطفاؿ لمتنمر اإللكتروني، ودراسة  نوره الزىراني

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في التنمر اإللكتروني لألطفاؿ لصالح المستوي 
ش في التعميمي المنخفض لموالديف، أما إنخفاض المستوي التعميمي لألـ يجعميا تعي

؛ مما يجعميا تتسـ بالنمطية واإلنغالؽ؛ وبالتالي تكوف أقؿ نطاؽ محدود فكريًا وثقافياً 
قدرة عمي التعامؿ مع تكنولوجيا المعمومات وتبعاتيا السمبية كالتنمر حيث تفتقد إنفتاحًا و 

المعمومات واألساليب التي تُفيدىا في دعـ أبنائيا ضد التنمر اإللكتروني؛ وأف األميات 
ذوات التعميـ أقؿ مف المتوسط كاف أبناءىـ األطفاؿ أكثر تعزيزًا لألمف الفكري والكمي 

د يرجع ذلؾ لمتابعة األميات وتركيزىا عمي أخالقيات األطفاؿ أكثر واألمف األخالقي وق
مف أي جانب آخر فاألميات مف ذوات التعميـ أقؿ مف المتوسط يكونوا أكثر تمسكًا 
باألعراؼ والتقاليد واألخالؽ ويعتبروف أبناءىـ ىـ المشروع القومي ليـ، أي أف األطفاؿ 
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فضؿ في إستراتيجية التجنب عند مواجية ممف كاف تعميـ أمياتيـ أقؿ مف المتوسط أ
 التنمر اإللكتروني فيي إستراتيجية سمبية وقد تعرض الضحية لمتنمر مرة أخري.

 :لألسرة الشيري الدخل متوسط -5
إستراتيجيات مواجية  بإستخدام الوعي في البحث عينة األطفال بين التباين تحميل( 27) جدول

 (132=ن)  لألسرة الشيري الدخل متوسط لمتغير تبعاً  التنمر اإللكتروني 
محاور إستبيان وعي 
األطفال بإستخدام 

إستراتيجيات مواجية التنمر 
 اإللكتروني

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الداللة قيمة )ف( الحرية

 المحور األول: 
 إستراتيجية التجنب 

 0 00040204 24220101 بين المجموعات
 000 200002 14400002 داخل المجموعات داؿ 2020 010100

   020  021000002 المجموع

المحور الثاني : 
 إستراتيجية الدفاعية 

 0 01220220 20210004 بين المجموعات
 000 220222 40220012 داخل المجموعات داؿ 2020 000012

   020  022100000 المجموع
المحور الثالث: إستراتيجية 
الُمساندة اإلجتماعية 

 والنفسية 

 0 04220222 22210002 بين المجموعات
 000 420000 020000220 داخل المجموعات داؿ 2020 200221

   020  022040200 المجموع

المحور الرابع : إستراتيجية 
 المواجية التكنولوجية  

 0 04200442 22000112 بين المجموعات
 000 200020 22000042 داخل المجموعات داؿ 2020 200021

   020  002000222 المجموع

 اإلستبيان ككل
 0 04420202 21220202 بين المجموعات

 000 220421 42000220 داخل المجموعات داؿ 2020 020002
   020  002020220 المجموع

( 2020وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوي داللة )( 01يتضح مف جدوؿ ) 
في متوسطات درجات األطفاؿ عينة البحث بإستخداـ إستراتيجيات مواجية التنمر 
اإللكتروني بمحاورىا وككؿ )إستراتيجية التجنب، إستراتيجية الدفاعية، إستراتيجية 

وفقًا لمتغير متوسط ة( الُمساندة اإلجتماعية والنفسية، إستراتيجية المواجية التكنولوجي
(  L.S.Dالدخؿ الشيري لألسرة ولمتعرؼ عمي إتجاه داللة الفروؽ، تـ تطبيؽ إختبار)

 (.04لممقارنات المتعددة كما يتضح مف الجدوؿ )
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 بإستخدام الوعي في البحث عينة األطفال درجات متوسطات بين الفروق داللة( 28)جدول
 (132=ن) لألسرة الشيري الدخل متوسط لمتغير  وفقاً  إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني

 المحور األول : إستراتيجية التجنب 
 منخفض  لألسرة الشيري الدخل

 328571م = 

 متوسط 
 418227م = 

 مرتفع
 498139م = 

   - منخفض
  - **78656 متوسط
 - **88812 **168468 مرتفع

 المحور الثاني : إستراتيجية الدفاعية 
 منخفض  لألسرة الشيري الدخل

 228325م = 

 متوسط 
 298661م = 

 مرتفع
 388287م = 

   - منخفض
  - **78336 متوسط
 - **88626 **158962 مرتفع

 المحور الثالث: إستراتيجية الُمساندة اإلجتماعية والنفسية 
 منخفض  لألسرة الشيري الدخل

 448278م = 

 متوسط 
 428129م = 

 مرتفع
 268335م = 

   - منخفض
  - *28249 متوسط
 - **158694 **178943 مرتفع

 المحور الرابع : إستراتيجية المواجية التكنولوجية 
 منخفض  لألسرة الشيري الدخل

 368121م = 

 متوسط 
 518845م = 

 مرتفع
 618691م = 

   - منخفض
  - **148824 متوسط
 - **118846 **258671 مرتفع

 ككلاإلستبيان 
 منخفض  لألسرة الشيري الدخل

 1358195م = 

 متوسط 
 1628762م = 

 مرتفع
 1758352م = 

   - منخفض
  - **278567 متوسط
 - **128591 **418157 مرتفع

                                                                        2020** داؿ عند  
( 2020وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوي داللة )( 04) جدوؿ مف يتضح 

في متوسطات درجات األطفاؿ عينة البحث بإستخداـ إستراتيجيات مواجية التنمر 
اإللكتروني بمحاورىا وككؿ )إستراتيجية التجنب، إستراتيجية الدفاعية، إستراتيجية 

 متوسط لتغير وفقاً ة( الُمساندة اإلجتماعية والنفسية، إستراتيجية المواجية التكنولوجي
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 كمما بأنو ذلؾ الباحثة وتفسر المرتفع، الشيري الدخؿ لصالح لألسرة الشيري الدخؿ
لألسرة كمما زاد الثقة بالنفس وتقدير الذات لدي األطفاؿ ومحاولة  الشيري الدخؿ إرتفع

 زيادة خبراتيـ إذا تواكب ذلؾ مع سيولة توفير إحتياجاتو األساسية مقارنًة بأصدقائو
وزمالئو حيث يبحث الُمتنمر عف مواطف القوة لديو، أما ذوي الدخوؿ المنخفضة ُيقمؿ 
أحيانًا مف الثقة بالنفس وتقدير الذات لدي الطفؿ لقمة خبرتو وخاصًة إذا تواكب مع 
صعوبة توفير إحتياجاتو األساسية مقارنًة بأصدقائو وزمالئو حيث يبحث الُمتنمر عف 

أ تنمره عميو ليكشؼ عنيا أماـ اآلخريف لإلساءة لو أو مواطف الضعؼ لديو ثـ يبد
جباره عمي القياـ بأعماؿ غير مشروعة ؛ وتختمؼ النتيجة مع دراسة نوره  لتيديده وا 

( التي أكدت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لدي األطفاؿ في التنمر 0200) الزىراني
 صحة تحقق قد يكون سبق ما ضوء وفي .روني لصالح ذوي الدخوؿ الُمنخفضةاإللكت
 .األول الفرض
 داللة ذات فروق توجد " أنو عمي ينص والذي  :الثاني الفرض ضوء في النتائج

بأبعاد التوافق النفسي  الوعي في األساسية البحث عينة األطفال أفراد بين إحصائية
 الدراسة متغيرات إلختالف تبعاً ( )التوافق النفسي، التوافق اإلجتماعي واإلجتماعي

 الدخل متوسط –لألم  التعميمي المستوي – عمل األم –سن الطفل  –جنس الطفل )
 :إجراء تم الفرض ىذا صحة من ولمتحقق(."   لألسرة الشيري

 األسر ربات درجات  متوسطات بيف الفروؽ داللة عمي لموقوؼ( ت) إختبار - أ
 المتغيرات لبعض تبعاً  المادية لمموارد اإلستراتيجي بالتخطيط حديثاً  المتزوجات

 (.جنس الطفؿ، عمؿ األـ)
 ربات وعي إستبياف في الفروؽ داللة عمي لموقوؼ( ؼ) قيمة إليجاد التبايف تحميؿ - ب

 لبعض تبعاً  المادية لمموارد اإلستراتيجي بالتخطيط حديثاً  المتزوجات األسر
 الشيري الدخؿ متوسط لألـ، التعميمي سف الطفؿ، المستوي) الدراسة متغيرات
 . لألسرة(

سف  )المتغيرات  لبعض وجودىا حالة في الفروؽ إتجاه إليجاد LSD إختبار  -ج
 رقـ مف والجداوؿ(.  لألسرة الشيري الدخؿ متوسط لألـ، التعميمي الطفؿ، المستوي

 :ذلؾ توضح( 22) رقـ إلي( 00)
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 :جنس الطفل -1
الوعي بالتوافق النفسي  في البحث عينة األطفال درجات متوسطات بين الفروق داللة( 29) جدول

 (132=ن) جنس الطفل  لمتغير تبعاً   بأبعاده واإلجتماعي
أبعاد إستبيان وعي 
األطفال بالتوافق 

 النفسي واإلجتماعي  
جنس 
 الطفل

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
درجات  العينة المعياري

 الحرية
قيمة 
 الداللة )ت(

الُبعد األول : 
 التوافق النفسي 

 12 20200 100200 ذكر 
  2020داؿ عند  200002 022

 20 10020 0240210 أنثي  لصالح اإلناث
الُبعد الثاني : 

 التوافق اإلجتماعي 
 12 10002 0220140 ذكر 

  2020داؿ عند  220220 022
 20 00201 0000022 أنثي  لصالح اإلناث

 12 020420 0140022 ذكر  اإلستبيان ككل 
  2020داؿ عند  020000 022

 20 000204 0200110 أنثي لصالح اإلناث
                                                                        2020** داؿ عند 
 في( 2020) داللة مستوي عند إحصائياً  دالة فروؽ وجود( 00) جدوؿ مف يتضح 
التوافؽ ) وككؿ النفسي واإلجتماعي بأبعادهبالتوافؽ  البحث عينة األطفاؿ درجات متوسطات

اإلناث  أف إلي ذلؾ يرجع وقد. اإلناث  لصالح لجنس الطفؿ وفقاً ( النفسي، والتوافؽ اإلجتماعي
ىف األكثر قدرة عمي التكيؼ مع األحداث الحياتية فيف يجدف طريقة أو أخري لمتكيؼ مع 

تفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة عبد الكريـ المدىوف األحداث الحياتية التي يمررف بيا . وا 
، دراسة عايدة صالح (0204(، دراسة بدر البرازي )0222)(، ودراسة وليد وادي النيؿ 0222)

( التي أثبتت وجود فروؽ دالة إحصائيًا في وجود التوافؽ النفسي 0204) وعبد العظيـ المصدر
ؼ ىذه النتيجة مع ما أثبتتو دراسة سيد خير اهلل وآخروف واإلجتماعي لصالح اإلناث، بينما تختم

(، ودراسة عبداهلل 0202(، ودراسة رقية اليعقوبي )0200(، ودراسة إيماف قشقوش )0202)
؛ ولمتوافؽ اإلجتماعي لصالح الذكور ي أثبتت بوجود فروؽ لصالح الذكور( الت0222سكراف )

يستطيعوا التغمب عمي المشكالت اإلجتماعية ، وُيعمؿ ىذا بأف الذكور 20,2عند مستوي داللة
وال ُيمقوف بااًل لكؿ األحداث مثؿ اإلناث، وبالتالي فيـ قادروف عمي إعادة الضبط اإلجتماعي 

( 0222والتكيؼ معو، بينما إختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة كاًل مف محمد الطويؿ )
( التي أثبتت عدـ وجود 0200( ودراسة أماني الكحموت )0202) ودراسة سامية بوشاشي

  فروؽ دالة إحصائيًا لمتوافؽ النفسي واإلجتماعي لصالح النوع.
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 :عمل األم -2
 بالتوافق الوعي في البحث عينة األطفال  درجات متوسطات بين الفروق داللة( 31)جدول

 (132=ن) األم  عمل لمتغير النفسي واإلجتماعي بأبعاده تبعاً  
أبعاد إستبيان وعي  ربات 
األسر المتزوجات حديثًا 
بالتخطيط  اإلستراتيجي 

 لمموارد المادية 

عمل 
 الزوجة

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
درجات  العينة المعياري

 الداللة قيمة )ت( الحرية

 الُبعد األول :
 التوافق النفسي

 41 10002 0200140 تعمؿ

022 020220 
  2020داؿ عند 

لصالح 
 02 20010 420200 ال تعمؿ العامالت

 الُبعد الثاني :
 التوافق اإلجتماعي

 41 00221 0200140 تعمؿ

022 020220 
  2020داؿ عند 

لصالح 
 02 40222 0020202 ال تعمؿ العامالت

 اإلستبيان ككل
 41 000214 0200214 تعمؿ

022 210221 
  2020داؿ عند 

لصالح 
 02 000021 0220222 ال تعمؿ العامالت

                                                                        2020** داؿ عند 
 عند إحصائياً  دالة فروؽ وجود( 00) جدوؿ مف يتضح( 22) جدوؿ مف يتضح 
بالتوافؽ النفسي  البحث عينة األطفاؿ درجات متوسطات في( 2020) داللة مستوي

 لصالح األـ لعمؿ وفقاً ( التوافؽ النفسي والتوافؽ اإلجتماعي) وككؿ بأبعادهواإلجتماعي 
(، ويرجع ذلؾ 0202) بمقاضي فؤاد دراسة نتائج مع النتيجة ىذه وتتفؽ. العامالت األميات

إلي أف أطفاؿ األميات العامالت لدييـ شعور بالنجاح نتيجة لعمؿ األـ وترتفع لدييـ تقدير 
ىميتيـ لدي اآلخريف، بما ينعكس عمييـ فيمكنيـ مف التعامؿ بثقة الذات، كما يشعروف بأ

وتكويف عالقات إجتماعية واسعة تحقؽ ليـ المكانة التي يرغبونيا، وبذلؾ يرتفع لدييـ مستوي 
   التوافؽ النفسي واإلجتماعي.
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 : سن الطفل-3
 بالتوافق النفسي واإلجتماعي  األطفال درجات متوسطات في لمفروق التباين تحميل( 31) جدول

 (132=ن) سن الطفل لمتغير تبعاً  بأبعاده 
أبعاد إستبيان التوافق 

مجموع  مصدر التباين  النفسي واإلجتماعي لألطفال
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

قيمة 
 الداللة )ف(

 الُبعد األول :
 التوافق النفسي  

 

 2 ..2.7731 925.31.4 بين المجموعات
..3.77 1314 

 425 473.17 414.53524 داخل المجموعات داؿ
   4.4  497.93577 المجموع

 الُبعد الثاني : 
 التوافق اإلجتماعي

 

 2 24473299 97273941 بين المجموعات
2437.9 1314 

 425 573729 424773744 داخل المجموعات داؿ
   4.4  4744.3574 المجموع

 اإلستبيان ككل
 2 27913752 .9411357 المجموعات بين

.53.95 1314 
 425 423727 4..5.723 داخل المجموعات داؿ

   4.4  4917.3.21 المجموع
 عند إحصائياً  دالة فروؽ وجود( 00) جدوؿ مف يتضح (20) جدوؿ مف يتضح 
بالتوافؽ النفسي  البحث عينة األطفاؿ درجات متوسطات في( 2020) داللة مستوي

 ولمتعرؼ لسف الطفؿ وفقاً ( التوافؽ النفسي والتوافؽ اإلجتماعي) وككؿ واإلجتماعي بأبعاده
 مف يتضح كما المتعددة لممقارنات L.S.D إختبار تطبيؽ تـ الفروؽ، داللة إتجاه عمي

  (.20) الجدوؿ
 األطفال بالتوافق النفسي واإلجتماعي   درجات متوسطات بين الفروق داللة( 32)جدول

 (132=ن) لسن الطفل لمتغير بأبعاده تبعاً 
 الُبعد األول : التوافق النفسي 

 سنوات  9 سن الطفل
 798133م = 

 سنوات  11
 818264م = 

 سنة 11
 998357م = 

   - سنوات  9
  - *00020 سنوات 11

 - **040202 **020200 سنة11
 الُبعد الثاني: التوافق اإلجتماعي 

 سنوات  9 سن الطفل
 1118786=  م

 سنوات  11
 1128218م = 

 سنة 11
 1298351م = 

   - سنوات  9
  - 20020 سنوات 11

 - **010022 **010222 سنة11
 اإلستبيان ككل

 سنوات  9 سن الطفل
 1818819م = 

 سنوات  11
 1838482م = 

 سنة 11
 2288718م = 

   - سنوات  9
  - *00222 سنوات 11

 - **020002 **010440 سنة11
                                                                        2020** داؿ عند 
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 عند إحصائياً  دالة فروؽ وجود( 00) جدوؿ مف يتضح( 20) جدوؿ مف يتضح 
بالتوافؽ النفسي  البحث عينة األطفاؿ درجات متوسطات في( 2020) داللة مستوي

 لصالح لسف الطفؿ وفقاً ( التوافؽ النفسي والتوافؽ اإلجتماعي) وككؿ واإلجتماعي بأبعاده
ويرجع ذلؾ إلي أف األطفاؿ في ىذه المرحمة العمرية يكونوا قد عايشوا  السف األعمي،

مجموعة مف التجارب الحياتية وأصبح لدييـ مف التجارب مما يؤىميـ لمتغمب عمي المشاكؿ 
ـ ويستطيعوا تحقيؽ اإلنسجاـ والتواـؤ مع الظروؼ الحياتية، كما ترتفع لدييـ قيمة ذاتي

المعيشية ومع النفس، وبالتالي يرتفع لدييـ مستوي التوافؽ النفسي واإلجتماعي ويتكيفوف مع 
ختمؼ ىذا مع ما أثبتتو دراسة   Christineاألحداث الحياتية ويقبموف عمي الحياة، وا 

Mawajuma, et.al, (2018)  التي أثبتت وجود فروؽ في التوافؽ النفسي واإلجتماعي
( التي أوجدت فروؽ دالة إحصائيًا 0222لصالح السف األصغر ودراسة وليد وادي النيؿ)

 لصالح السف األصغر. 
 : لألم التعميمي المستوي-4

 بالتوافق النفسي واإلجتماعي  األطفال درجات متوسطات في لمفروق التباين تحميل( 33) جدول
 (132=ن) لألم  التعميمي المستوي لمتغير تبعاً  بأبعاده 

أبعاد إستبيان 
التوافق النفسي 
  واإلجتماعي لألطفال

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

قيمة 
 الداللة )ف(

الُبعد األول : 
 التوافق النفسي 

 

 2 24973979 991534.5 بين المجموعات
7934.2 1314 

 425 132.7. 44413494 داخل المجموعات داؿ
   4.4  .4.2453.2 المجموع

الُبعد الثاني : 
 التوافق اإلجتماعي

 

 2 1143555. 11.3555. بين المجموعات
.43974 1314 

 425 773474 2523427. داخل المجموعات داؿ
   4.4  4225.3424 المجموع

 اإلستبيان ككل
 2 272.3747 9.743.27 بين المجموعات

9.3942 1314 
 425 7535.7 7793511. داخل المجموعات داؿ

   4.4  4215.3927 المجموع

 عند إحصائياً  دالة فروؽ وجود( 00) جدوؿ مف يتضح( 22) جدوؿ مف يتضح 
بالتوافؽ النفسي  البحث عينة األطفاؿ درجات متوسطات في( 2020) داللة مستوي
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 لممستوي وفقاً  وفقاً ( التوافؽ النفسي والتوافؽ اإلجتماعي) وككؿ واإلجتماعي بأبعاده
 لممقارنات  L.S.D إختبار تطبيؽ تـ الفروؽ، داللة إتجاه عمي ولمتعرؼ لألـ التعميمي
 (.20) الجدوؿ مف يتضح كما المتعددة
 ( داللة الفروق بين متوسطات درجات األطفال بالتوافق النفسي واإلجتماعي بأبعاده 34جدول)

 (132تبعًا لمتغير المستوي التعميمي لألم )ن=
 الُبعد األول : التوافق النفسي 

 منخفض  المستوي التعميمي لألم
 778151م = 

 متوسط
 918353م = 

 عالي 
 1148448م = 

   - منخفض
  - **148312 متوسط
 - **138195 **278397 عالي

 الُبعد الثاني: التوافق اإلجتماعي 
 منخفض  المستوي التعميمي لألم

 928654م = 

 متوسط
 1118271م = 

 عالي 
 1378941م = 

   - منخفض
  - **88617 متوسط
 - **368671 **458287 عالي

 اإلستبيان ككل
 منخفض  المستوي التعميمي لألم

 1698715م = 

 متوسط
 1928624م = 

 عالي 
 2428389م = 

   - منخفض
  - **228919 متوسط
 - **498765 **728684 عالي

                                                                        2020** داؿ عند 
 عند إحصائياً  دالة فروؽ وجود( 00) جدوؿ مف يتضح( 20) جدوؿ مف يتضح 
بالتوافؽ النفسي  البحث عينة األطفاؿ درجات متوسطات في( 2020) داللة مستوي

 التعميمي لممستوي وفقاً ( التوافؽ النفسي والتوافؽ اإلجتماعي) وككؿ واإلجتماعي بأبعاده
األعمي، ويرجع ذلؾ إلي أف ذوي المؤىؿ المرتفع  التعميـ ذات األميات لصالح لألـ

لدييـ مف العمـ ما يؤىميـ لمتغمب عمي المشكالت الحياتية واإلجتماعية واإلنعزاؿ 
بأنفسيـ عف المشاكؿ نتيجة إلنشغاليـ األكبر بتحصيؿ العمـ، فكمما زاد المستوي الثقافي 

يـ الشعور بالنجاح، وتزداد والعممي لألميات ترتفع لدي أبنائيف تقدير ذاتيـ وزاد لدي
قدرتيـ عمي التواؤـ وتحقيؽ اإلنسجاـ، وتوسيع عالقاتيـ اإلجتماعية واإلحساس 
 بالمسئولية تجاه مجتمعيـ والذي يؤدي بدوره إلي تحقيؽ التوافؽ النفسي واإلجتماعي، 
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تفؽ ( في 0220(، ودراسة أوىاـ الثابت )0202ىذا مع ما أثبتتو دراسة منيرة جودة ) وا 
نو توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف األطفاؿ لمتوافؽ النفسي واإلجتماعي وفقًا لممستوي أ

التعميمي لألـ لصالح المؤىؿ العالي، بينما إختمؼ مع ما أثبتتو دراسة عايدة صالح 
( بعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لممستوي 0204وعبد العظيـ المصدر )

 التعميمي لألـ.
 :لألسرة ريالشي الدخل متوسط-4

األطفال بالتوافق النفسي واإلجتماعي   درجات متوسطات في لمفروق التباين تحميل( 35) جدول
 (132=ن) متوسط الدخل الشيري لألسرة  لمتغير تبعاً  لألطفال 

أبعاد إستبيان 
التوافق النفسي 
  واإلجتماعي لألطفال

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

قيمة 
 الداللة )ف(

 الُبعد األول :
 التوافق النفسي  

 

 2 27.53552 94.53577 بين المجموعات
.93915 1314 

 425 7.3744 9.943977 داخل المجموعات داؿ
   4.4  44.543942 المجموع

 الُبعد الثاني : 
 التوافق اإلجتماعي

 

 2 2.5.35.7 9.7437.5 بين المجموعات
.73.2. 1314 

 425 413259 51.73127 داخل المجموعات داؿ
   4.4  477993754 المجموع

 اإلستبيان ككل
 2 24.53241 99.73721 بين المجموعات

743445 1314 
 425 943595 474.3442 داخل المجموعات داؿ

   4.4  4.14934.2 المجموع

 عند إحصائياً  دالة فروؽ وجود( 00) جدوؿ مف يتضح( 22) جدوؿ مف يتضح 
بالتوافؽ النفسي  البحث عينة األطفاؿ درجات متوسطات في( 2020) داللة مستوي

 الدخؿ لمتوسط وفقاً ( التوافؽ النفسي والتوافؽ اإلجتماعي) وككؿ واإلجتماعي بأبعاده
 لممقارنات  L.S.D إختبار تطبيؽ تـ الفروؽ، داللة إتجاه عمي ولمتعرؼ لألسرة الشيري
 (.22) الجدوؿ مف يتضح كما المتعددة
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  بالتوافق النفسي واإلجتماعي لألطفال األطفال درجات متوسطات بين الفروق داللة( 36)جدول
 (132=ن) لألسرة الشيري الدخل متوسط لمتغير تبعاً 

 الُبعد األول : التوافق النفسي 
 منخفض  لألسرة الشيري الدخل

 718132م = 

 متوسط 
 828551م = 

 مرتفع
 968613م = 

   - منخفض
  - **000000 متوسط
 - **000220 **020010 مرتفع

 الُبعد الثاني: التوافق اإلجتماعي 
 منخفض  لألسرة الشيري الدخل

 1118124م = 

 متوسط 
 1138559م = 

 مرتفع
 1488352م = 

   - منخفض
  - *00222 متوسط
 - **200102 **210204 مرتفع

 اإلستبيان ككل
 منخفض  لألسرة الشيري الدخل

 1818156م = 

 متوسط 
 1968111م = 

 مرتفع
 2448955م = 

   - منخفض
  - **000020 متوسط
 - **040402 **220100 مرتفع

                                                                      2020** داؿ عند      
 عند إحصائياً  دالة فروؽ وجود( 00) جدوؿ مف يتضح( 22) جدوؿ مف يتضح 
بالتوافؽ النفسي  البحث عينة األطفاؿ درجات متوسطات في( 2020) داللة مستوي

 الدخؿ لمتوسط وفقاً ( التوافؽ النفسي والتوافؽ اإلجتماعي) وككؿ واإلجتماعي بأبعاده
المرتفع، فكمما إرتفع الدخؿ كمما زاد مستوي التوافؽ  الدخؿ لصالح لألسرة الشيري

نفسي واإلجتماعي، وقد يرجع ذلؾ إلي أف طبيعة ىذا العصر ىو البحث عف األماف ال
اإلقتصادي ويتأتي ذلؾ بإرتفاع الدخؿ وبالتالي فإف أصحاب الدخوؿ المرتفعة يزيد 
لدييـ الشعور بالنجاح وترتفع قدرتيـ عمي تقدير ذاتيـ، كما أف المجتمع ٌيقدر األغنياء 

يـ بتوسيع مف عالقاتيـ اإلجتماعية، مما ُيساعدىـ عمي بما ُيعطييـ مف أىمية تسمح ل
تحقيؽ درجة مرتفعة مف التواؤـ واإلنسجاـ بما يرفع لدييـ مستوي التوافؽ النفسي 

تفؽ ىذا مع دراسة أحمد صمادي وعقؿ البقعاوي ). واإلجتماعي ختمؼ مع 0202وا  (، وا 
اإلجتماعي لصالح ( التي وجدت فروؽ في التوافؽ النفسي و 0224دراسة سمر عثماف)
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 الفرض صحة تحقق قد يكون سبق ما ضوء وفي. أصحاب الدخوؿ المتوسطة 
  .الثاني
 داللة ذات إرتباطية عالقة توجد" أنو عمي ينص والذي: الثالث الفرض ضوء في النتائج

إستراتيجيات مواجية التنمر  بإستخدام األساسية البحث عينة األطفال وعي بين إحصائية
إستراتيجية التجنب، إستراتيجية الدفاعية، إستراتيجية ) بمحاورىا األربعةاإللكتروني 

التوافق النفسي  وبين( الُمساندة اإلجتماعية والنفسية، إستراتيجية المواجية التكنولوجية
 الفرض صحة مف ولمتحقؽ (."التوافق النفسي، التوافق اإلجتماعي) واإلجتماعي بأبعاده

 إستبياف محاور بيف" بيرسوف" اإلرتباط معامؿ بإستخداـ  اإلرتباط معامالت إجراء تـ
 إستبياف وبيف أبعاد وعي األطفاؿ بإستخداـ إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني

  .ذلؾ يوضح( 21)والجدوؿ ، التوافؽ النفسي واإلجتماعي
 بإستخدام األساسية البحث عينة أفراد األطفال وعي محاور بين اإلرتباط معامالت(  37)  جدول

 (132=ن) التوافق النفسي واإلجتماعي  وبين إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني 

      التوافق النفسي        
 واإلجتماعي       

 
 إستراتيجيات

 مواجية التنمر اإللكتروني  

 الشعور بالنجاح تقدير الذات
الشعور 
 باإلنتماء

التوافق 
 النفسي ككل

العالقات 
 األسرية

العالقات 
 االجتماعية

المسئولية 
 االجتماعية

التوافق 
االجتماعي 

 ككل

التوافق 
النفسي 

واالجتماعي 
 لألطفال

 **20120 **20020 **20412 *20220 **20022 **20420 *20202 **20001 **20100 إستراتيجية التجنب

 **20100 **20422 **20100 **20000 *20202 **20140 **20022 **20424 **20002 إستراتيجية الدفاعية

إستراتيجية المساندة 
 **20420 **20402 *20202 **20124 **20400 **20444 **20100 *20200 **20420 االجتماعية والنفسية

إستراتيجية المواجية 
 التكنولوجية

20422** 20102** 20200* 20122** 20421** 20200* 20022** 20102** 20122** 

األطفال بإستراتيجيات وعي 
مواجية التنمر اإللكتروني 

 ككل
20112** 20420** 20120** 20401** 20102** 20400** 20410** 20124** 20402** 

 2022 عند داؿ*                                                        2020 عند داؿ** 

 داللة مستوي عند موجبة دالة إرتباطية عالقة وجود( 21) جدوؿ مف يتضح 
إستراتيجيات  بإستخداـ األطفاؿ وعي مف كالً  بيف( 2.20) ،(2.22) بيف ما يتراوح

الدفاعية، إستراتيجية التجنب، إستراتيجية )مواجية التنمر اإللكتروني بمحاوره األربعة 
ستبياف ،(إستراتيجية الُمساندة اإلجتماعية والنفسية، إستراتيجية المواجية التكنولوجية  وا 
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 أنو أي وككؿ،( التوافؽ النفسي، التوافؽ اإلجتماعي)التوافؽ النفسي واإلجتماعي بأبعاده 
إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني كمما زاد التوافؽ   بإستخدامات الوعي زاد كمما

النفسي واإلجتماعي لدي األطفاؿ عينة البحث، ويرجع ذلؾ إلي أف ىناؾ مف األطفاؿ 
يرغبوف في تكويف العالقات اإلجتماعية إلحساسيـ بتحقيؽ بعض مف أىدافيـ الحياتية، 

ضغوط وبالتالي إرتفع مستوي وكمما زاد شعور اإلنساف بالنجاح إستطاع تقبؿ بعض ال
التوافؽ لديو، وكمما زاد تقبؿ التغيير في إستخداـ التكنولوجيا لتنمية الخبرات الذاتية 
وقمت مقاومتو، ويرجع ىذا إلي أف األطفاؿ المتوافقيف ربما يستخدموف التكنولوجيا 

في تحقيؽ  بطريقة إيجابية ويكونوا عالقات إجتماعية بيف أقرانيـ ويوسعوا تمؾ العالقات
أىدافيـ العممية والعممية والمينية، وبالتالي فطموحيـ إلي اإلستفادة مف التكنولوجيا أكبر 
ممف يستخدموا التكنولوجيا مف أجؿ قضاء وقت فراغ نتيجة مشكمة حياتية، وعميو يقبؿ 
األطفاؿ المتوافؽ كؿ ما يمكنو أف ُيحقؽ نتائج إيجابية، إتفؽ ىذا مع دراسة خالد الفـر 

(، ودراسة 0221(، دراسة بشري أرنوط )0222(، دراسة وليد وادي النيؿ )0220)
( المذيف أثبتوا وجود عالقة إرتباطية موجبة بيف اإلستخداـ 0202) سمطاف العصيمي

كما يتضح مف الجدوؿ بأف ىناؾ  اإليجابي لمتكنولوجيا والتوافؽ النفسي واإلجتماعي.
 كالً  بيف( 2.20) ،(2.22) بيف ما يتراوح داللة مستوي عند موجبة عالقة إرتباطية دالة

إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني بمحاوره األربعة  بإستخداـ األطفاؿ وعي مف
، إستراتيجية الدفاعية، إستراتيجية الُمساندة اإلجتماعية والنفسية، إستراتيجية التجنب)

ستبياف ،(إستراتيجية المواجية التكنولوجية التوافؽ )التوافؽ النفسي واإلجتماعي بأبعاده  وا 
وككؿ، وترجع الباحثة ذلؾ إلي أنو كمما زاد ُمعدؿ التنمر ( النفسي، التوافؽ اإلجتماعي

؛ مما يًا لخوفو مف الُمتنمر وتيديداتواإللكتروني ُيصبح الطفؿ الضحية مشوش فكر 
فقد الثقة في نفسو يجعمو يتقوقع ويعزؿ نفسو في كيؼ ُمغمؽ بعيدًا عف اآلخريف وي

وُتضعؼ قدرتو عمي التوافؽ النفسي واإلجتماعي في الوقت الذي يكوف فيو الطفؿ 
الُمتنمر فيو ُمشوش ذىنيًا أيضًا ألف التنمر ناجـ في األساس عف مشاعر سمبية وشعور 
بالنقص لدي الُمتنمر حيث يكتنفو اإلحباط واإلكتئاب وُيحاوؿ أف ُيشعر بذاتو مف خالؿ 

مي فرض السيطرة عمي أقرانو فيقضي وقتًا ليبحث عف نقاط ضعؼ ضحيتو قدرتو ع
وكيؼ يؤرقيا ويخضعيا لو مما ُيشتت ذىنو ومف ثـ تقؿ قدرة الضحية والُمتنمر، وىذا 
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(، وعمر الريماوي ومحمد عبد Moreno, et.al, 2018يتفؽ مع دراسة كاًل مف )
يضع الضحية تحت ضغط نفسو ( الذيف أكدوا أف التنمر اإللكتروني 0200) القادر

نجازه األكاديمي أيضاً  . وخوؼ مستمر مف الُمتنمر ويؤثر سمبًا عمي صحتو العقمية وا 
   .الثالث الفرض صحة تحقق قد يكون سبق ما ضوء وفي

 متغيرات مشاركة نسبة تختمف" أنو عمي ينص والذي: الرابع الفرض ضوء في النتائج
إستراتيجيات  بإستخدام األطفال بوعي الخاصة التباين نسبة تفسير في الدراسة

 ولمتحقؽ ".اإلرتباط ودرجة اإلنحدار معامالت ألوزان تبعاً  مواجية التنمر اإللكتروني
 طريقة بإستخداـ المتدرج اإلنحدار تحميؿ أسموب إستخداـ تـ إحصائياً  الفرض صحة مف

 نسبة في مساىمة العوامؿ أكثر عمي لمتعرؼ Stepwise لألماـ المتدرجة الخطوة
 .ذلؾ يوضح( 24) والجدوؿ المستقؿ المتغير في التبايف
سن ) الدراسة لمتغيرات األمام إلي المتدرجة الخطوة طريقة بإستخدام اإلنحدار معامالت( 38) جدول

 األطفال بوعي الخاصة( الطفل، المستوي التعميمي لألم، عمل األم، متوسط الدخل الشيري لألسرة
 (132=ن ) إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني  بإستخدام

 المتغير التابع
وعي األطفال 
بإستراتيجيات 
مواجية التنمر 
 اإللكتروني

 المتغير المستقل
معامل 
 االرتباط

نسبة 
 المشاركة

 الداللة ) ف( قيمة
معامل 
 االنحدار

 قيمة 
 ) ت(

 الداللة

 2020 000200 20212 2020 0000000 20400 20020 سن الطفل

 2020 40020 20220 2020 100000 20104 20404 ي لألمتعميمال مستويال

 2020 10002 20002 2020 220000 20222 20402 عمل األم

 2020 20010 20002 2020 200201 20240 20120 لألسرة الشيري الدخل

 نسبة تفسير في تأثيراً  األكثر العامؿ ىو سف الطفؿ أف( 24) جدوؿ مف يتضح 
إستراتيجيات مواجية  بإستخداـ األساسية البحث عينة أفراد األطفاؿ وعي في التبايف

 دالة قيـ وىي( 000200)ت  قيمة ،(0000000) ؼ قيمة بمغت حيث التنمر اإللكتروني
 يعني مما( 20400) المشاركة نسبة قيمة بمغت كما( 2.20)  داللة مستوي عند إحصائياً 

 في الطفؿسف  تأثير أف عمي يدؿ وىذا الكمي، التبايف مف%( 40) يمثؿ سف الطفؿ أف
المستوي التعميمي  متغير يمييا، إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني بإستخداـ الوعي
 أف يعني وىذا( 2.20) داللة مستوي عند%( 10) المشاركة نسبة بمغت حيث لألـ

 البحث عينة أفراد األطفاؿ وعي في التأثير في فاعمية ذا متغيراً  المستوي التعميمي لألـ كاف
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 مشاركة بنسبة عمؿ األـ يميو، إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني بإستخداـ األساسية
 مستوي عند%( 22) مشاركة بنسبة عمؿ األـ وأخيراً ( 2.20) داللة مستوي عند%( 22)

كمما كبر سف الطفؿ كمما مر بتجارب وخبرات   بأف ذلؾ تفسير ويمكف( 2.20) داللة
حياتية أكثر ُتزيد لديو درجة المرونة والتكيؼ حتي التوافؽ مع األحداث الحياتية وعند 
إستخداميـ إلستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني. وىذا يتفؽ مع دراسة كاًل مف 

(Moreno, et.al, 2018ودراسة عمر الريماوي ومحمد عبد القاد ،)( الذيف 0200ر )
 تحقق قد يكون سبق ما ضوء وفي أكدوا أف سف الطفؿ يؤثر عمي التنمر اإللكتروني،

 .الرابع الفرض صحة
 مشاركة نسبة تختمف" أنو عمي ينص والذي :الخامس الفرض ضوء في النتائج
التوافق النفسي ) التابع المتغير في التباين نسبة تفسير في الدراسة متعيرات

 صحة مف ولمتحقؽ ".اإلرتباط ودرجة اإلنحدار معامالت ألوزان تبعاً ( واإلجتماعي
 الخطوة طريقة بإستخداـ المتدرج اإلنحدار تحميؿ أسموب إستخداـ تـ إحصائياً  الفرض
 في التبايف نسبة في مساىمة العوامؿ أكثر عمي لمتعرؼ Stepwise لألماـ المتدرجة
 .ذلؾ يوضح( 20)والجدوؿ  التابع المتغير
 الدراسة لمتغيرات األمام إلي المتدرجة الخطوة طريقة بإستخدام اإلنحدار معامالت( 39) جدول

  التابع المتغير مع( لألسرة  الشيري الدخل متوسط، األم، سن الطفل لألم،عمل التعميمي المستوي)
 (132=ن  (   ) التوافق النفسي واإلجتماعي)

 المتغير التابع
التوافق النفسي 
واالجتماعي 
 لألطفال

 المتغير المستقل
معامل 
 االرتباط

نسبة 
 المشاركة

 الداللة ) ف( قيمة
معامل 
 االنحدار

 الداللة قيمة )ت(

ي تعميمال مستويال
 لألم

20411 20120 000000 2020 20200 00202 2020 

 2020 10010 20220 2020 220241 20200  20422 عمل األم

 2020 20202 20002 2020 000120 20202 20140 سن الطفل

 الشيري الدخلمتوسط 
 لألسرة

20121 20202 220012 2020 20212 20124 2020 

 في تأثيراً  األكثر العامؿ ىو لألـ التعميمي المستوي أف( 20) جدوؿ مف يتضح 
 ،(000000) ؼ قيمة بمغت حيث التوافؽ النفسي واإلجتماعي، في التبايف نسبة تفسير
 قيمة بمغت كما(  2.20) داللة مستوي عند إحصائياً  دالة قيـ وىي( 00202) ت قيمة
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 مف%( 12) يمثؿ لألـ التعميمي المستوي أف يعني مما( 20120) المشاركة نسبة
توافؽ  في أثرت التي المتغيرات أولي مف التعميـ أف عمي يدؿ وىذا الكمي، التبايف

 المشاركة نسبة بمغت حيث األـ عمؿ  متغير يمييا، األطفاؿ النفسي واإلجتماعي
 في فاعمية ذا متغيراً  كاف  عمؿ األـ أف يعني وىذا( 2.20) داللة مستوي عند%( 20)

%( 20)مشاركة  بنسبة سف الطفؿ متغير يميو توافقيـ النفسي واإلجتماعي، عمي التأثير
 مشاركة بنسبة لألسرة  الشيري الدخؿ متغير وأخيراً ( 2.20)داللة  مستوي عند
 لألـ مف التعميمي المستوي بأف ذلؾ تفسير ويمكف(. 2.20) داللة مستوي عند%(20)

 في أسموبو مف فُيعزز ثقافتو وتُنمي الطفؿ شخصية تُثقؿ التي والمؤثرات العوامؿ أىـ
سميـ، وُيعمؿ ىذا بأنو  عممي بأسموب لحميا المشكالت مع التوافؽ النفسي واإلجتماعي

كتساب خبرات عممية كمما إرتفع المستوي  التعميمي لألميات زاد شغفيـ عف المعرفة وا 
 وفي. وعممية، فالتكنولوجيا ىي الوسيمة المناسبة والمتوافرة لدييـ لتحقيؽ ىذه الرغبات

   .الخامس الفرض صحة تحقق قد يكون سبق ما ضوء
 داللة ذات فروق توجد" أنو عمي ينص والذي: السادس الفرض ضوء في النتائج

 اإلرشادي البرنامج لتطبيق والبعدي القبمي القياس درجات متوسطات بين إحصائية
 التجريبية العينة عمي بإستخدام إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني الوعي لتنمية
 عمي لموقوؼ" ت" قيمة إيجاد تـ الفرض ىذا مف ولمتحقؽ". البعدي التطبيق لصالح
األطفاؿ بإستخداـ  وعي في التجريبية البحث عينة درجات متوسطات بيف الفروؽ داللة

 التالي والجدوؿ. البرنامج تطبيؽ وبعد قبؿ إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني
  .ذلؾ يوضح

 
 
 
 
 
 
 



 

 1300 

2022 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 أبعاد في التجريبية البحث عينة ألفراد  والبعدي القبمي التطبيق درجات متوسطات بين الفروق( 07) جدول
  (33= ن)  إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني بإستخدام األطفال وعي إستبيان

المتوسط  فاعمية البرنامج
 الحسابي

االنحراف 
درجات  العينة المعياري

 الحرية
 قيمة
 الداللة ) ت(

 إستراتيجية التجنب
 00020 000000 القبمي

22 20 020200 2020 

 20000 010202 البعدى لصالح البعدى 

 الدفاعيةإستراتيجية 
 00442 000221 القبمي

22 20 040200 2020 

 00021 200200 البعدى لصالح البعدى 

إستراتيجية المساندة 
 االجتماعية والنفسية

 00002 020001 القبمي
22 20 000220 2020 

 00202 020020 البعدى لصالح البعدى 

إستراتيجية المواجية 
 التكنولوجية

 00200 000020 القبمي
22 20 000222 2020 

 20000 220222 البعدى لصالح البعدى 

وعي األطفال بإستراتيجيات 
مواجية التنمر اإللكتروني 

 ككل

 10221 000202 القبمي
22 20 040021 2020 

 البعدى لصالح البعدى 
0440004 000220 

 2020** داؿ عند مستوي داللة 
( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات 02يتضح مف جدوؿ ) 

درجات القياس القبمي والبعدي لتطبيؽ البرنامج اإلرشادي عمي العينة التجريبية في 
أفراد عينة البحث التجريبية  لصالح القياس البعدي، وأف قيـ )ت( دالة  األطفاؿوعي 

الية البرنامج الُمعد اإلستبياف، وىذا يدؿ عمي فع محاور( لكؿ 20,2عند مستوي داللة )
إستراتيجيات مواجية التنمر أفراد العينة التجريبية  بإستخداـ  األطفاؿلتنمية وعي 
المحاور )إستراتيجية التجنب، إستراتيجية في كؿ  ـ. ومستوي معموماتياإللكتروني

( الدفاعية، إستراتيجية الُمساندة اإلجتماعية والنفسية، إستراتيجية المواجية التكنولوجية
ليما أثر كبير في تقُبؿ التغيير والتغمب عمي مقاومة التغيير لألطفاؿ عينة البحث 
التجريبية، وقد تـ ُمالحظة أف إستراتيجيات الُمساندة اإلجتماعية والنفسية ضرورة لبدء 
التغيير حيث تؤىؿ األطفاؿ لمتغيير، ولكنيا ليست القائمة بالتغيير ذاتو، فيمكف أف يتأثر 

ستماالت العاطفية التخويفية ولكف عندما يواجو إستماالت وضغوط أخري األطفاؿ باإل
ستراتيجية  ينتيي لديو اإلستعداد لمتغيير، بينما إستراتيجية المواجية التكنولوجية وا 
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ستراتيجية الدفاعية العقالنية ىي بالفعؿ التي تؤثر عمي األطفاؿ في التغيير  التجنب وا 
مواقؼ وخمؽ المشكالت تجعؿ األطفاؿ ُيعيدوا تفكيرىـ وتطبيقو، فالُمعايشة الفعمية لم
دراسة تغريد سعيفاف وىذا يتفؽ مع نتائج دراسة كؿ مف  ويعمموا عمي تغيير أنفسيـ،

( في أف إستراتيجية الدفاعية العقالنية ليا أثر في التغمب عمي 0220وأحمد الطيط )
( التي أثبتت 0202جيمي )إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني، ودراسة تياني الح

أثر إستراتيجية اإلقناع في التغمب عمي مقاومة ومواجية التنمر اإللكتروني، ودراسة 
( التي أثبتت فاعمية إستراتيجية التجنب واإلجبار في التغيير 0202عمر حجازي )

 لمواجية التنمر اإللكتروني.
أفراد العينة التجريبية  األطفاؿولتحديد حجـ تأثير البرنامج الُمعد لتنمية وعي  
Nإستخدمت الباحثة إختبار مربع إيتا إستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني بإستخداـ 

2   
 عن طريق المعادلة التالية:

= df  ،48.937= قيمة ) ت ( =tولمعرفة حجـ التأثير تـ تطبيؽ معادلة ايتا : 
 32درجات الحرية = 

 t2       

n2 =      =  0 . 986 

    t2 + df 
 

 2√ n
2
 

d =                        = 16.77 

√1-n
2
 

 ويتحدد حجـ التأثير ما إذا كاف كبيرا أو متوسطا أو صغيرا كاألتي :
200 d = حجـ تأثير صغير 
202 d = حجـ تأثير متوسط 
204 d =                                    حجـ تأثير كبير 

 ، وىذا يعنى أف حجـ تأثير البرنامج كبير .d   = 16.77يتضح أف قيمة 
وبذلؾ يتضح مف مقدار معادلة إيتا أف حجـ تأثير البرنامج كبير مما يوضح فاعمية 

إستراتيجيات مواجية أفراد العينة التجريبية  بإستخداـ األطفاؿ البرنامج في تنمية وعي 
راتيجية الدفاعية، إستراتيجية التجنب، إست) التنمر اإللكتروني بمحاورىا األربعة
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ومما يؤكد  (إستراتيجية الُمساندة اإلجتماعية والنفسية، إستراتيجية المواجية التكنولوجية
إستراتيجيات مواجية التنمر بإستخداـ  األطفاؿأنو ُيمكف رفع وتحسيف مستوي وعي 

 .السادس الفرض صحة تحقق قد يكون سبق مما ضوء وفي .اإللكتروني
 داللة ذات فروق توجد" أنو عمي ينص والذي :السابع الفرض ضوء في النتائج

 اإلرشادي البرنامج لتطبيق والبعدي القبمي القياس درجات متوسطات بين إحصائية
 التطبيق لصالح التجريبية العينة عمي بالتوافق النفسي واإلجتماعي الوعي لتنمية
 بيف الفروؽ داللة عمي لموقوؼ" ت" قيمة إيجاد تـ الفرض ىذا مف ولمتحقؽ ".البعدي

 بالتوافؽ النفسي واإلجتماعي األطفاؿ وعي في التجريبية البحث عينة درجات متوسطات
  .ذلؾ يوضح التالي والجدوؿ. البرنامج تطبيؽ وبعد قبؿ

 التجريبية البحث عينة ألفراد  والبعدي القبمي التطبيق درجات متوسطات بين الفروق( 41) جدول
 (33= ن)األطفال بالتوافق النفسي واإلجتماعي  وعي إستبيان أبعاد في

المتوسط  فاعمية البرنامج
 الحسابي

االنحراف 
درجات  العينة المعياري

 الداللة قيمة) ت ( الحرية

 00022 020222 القبمي تقدير الذات
22 20 000002 2020 

 00024 220200 البعدى لصالح البعدى 

 00020 000120 القبمي الشعور بالنجاح
22 20 020202 2020 

 20200 240244 البعدى لصالح البعدى 

 00002 010022 القبمي الشعور باإلنتماء
22 20 040000 2020 

 20004 220002 البعدى لصالح البعدى 

 20001 200222 القبمي التوافق النفسي ككل
22 20 200202 2020 

 10022 0220020 البعدى لصالح البعدى 

 00222 000221 القبمي العالقات األسرية
22 20 020002 2020 

 20020 200220 البعدى لصالح البعدى 

 00020 020020 القبمي العالقات االجتماعية
22 20 020022 2020 

 00222 000002 البعدى لصالح البعدى 

 20221 200010 القبمي المسئولية االجتماعية
22 20 040122 2020 

 20020 200021 البعدى لصالح البعدى 

 20001 140001 القبمي التوافق االجتماعي ككل
22 20 000010 2020 

 40220 0220020 البعدى لصالح البعدى 
التوافق النفسي واالجتماعي 

 لألطفال
 00002 0200220 القبمي

22 20 220220 2020 

 020010 0240222 البعدى لصالح البعدى 

 2020** داؿ عند مستوي داللة 
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( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات 00يتضح مف جدوؿ ) 
درجات القياس القبمي والبعدي لتطبيؽ البرنامج اإلرشادي عمي العينة التجريبية في 

أفراد عينة البحث التجريبية  لصالح القياس البعدي، وأف قيـ )ت( دالة  األطفاؿوعي 
( لكؿ أبعاد اإلستبياف، وىذا يدؿ عمي فعالية البرنامج الُمعد 20,2عند مستوي داللة )

. ومستوي بالتوافؽ النفسي واإلجتماعيأفراد العينة التجريبية   األطفاؿلتنمية وعي 
 .األبعادمعموماتيا في كؿ 

ف إستخداـ األطفاؿ عينة البحث التجريبية إستراتيجيات الباحثة ذلؾ بأ وتفسر 
مواجية التنمر اإللكتروني يكوف لو أثر كبير في رفع مستوي التوافؽ النفسي 
واإلجتماعي لألطفاؿ، وُيفسر ىذا بأف المرونة والقدرة عمي التغيير يرفع مستوي توافؽ 

قؼ وأحداث الحياة ُيساعد األطفاؿ عمي األطفاؿ؛ حيث أف التكيؼ والتأقمـ مع الموا
تقبميا ويرفع تقديرىـ لذواتيـ وأنو بزواؿ المؤثر الذي يؤدي إلي خفض مستوي التوافؽ 
تفقت ىذه مع نتائج دراسة وردة  يرتفع لدييـ مستوي التوافؽ النفسي واإلجتماعي، وا 

واإلجبار  ( التي أثبتت وجود فروؽ في إستخداـ إستراتيجيات المواجية0220سعادي )
 Gorge, B & Cunningham  الُمتمركزة حوؿ حؿ المشكمة لإلناث، ودراسة

التغيير، التي أثبتت وجود عالقة موجبة بيف اإللتزاـ بالتغيير والتكيؼ مع  (2006)
(، ودراسة أوىاـ 0220(، ودراسة عبد اهلل أبو سكراف )0220ودراسة مظير العبيدي )

(، 0200(، ودراسة مي الشحات )0200حكيمة وآخروف )(، ودراسة آيت 0220الثابت )
 (.0201ودراسة عمي شيي )

بالتوافؽ أفراد العينة التجريبية  األطفاؿولتحديد حجـ تأثير البرنامج الُمعد لتنمية وعي 
Nإستخدمت الباحثة إختبار مربع إيتا  النفسي واإلجتماعي

2  
 عن طريق المعادلة التالية:

= df ،  56.069= قيمة ) ت ( = tولمعرفة حجـ التأثير تـ تطبيؽ معادلة ايتا : 
 32درجات الحرية = 

 t2       

n2 =      = 0. 99 

    t2 + df 

nوبحساب حجـ التأثير وجد إف 
2 

=  0.99 
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nويمكف تحويؿ قيمة ايتا 
المقابمة ليا وىى تعبر عف حجـ التأثير  dالي قيمة  2
      باستخداـ المعادلة التالية:

 

 2√ n
2
 

d =                        = 19.8 

√1-n
2
 

 ويتحدد حجـ التأثير ما إذا كاف كبيرا أو متوسطا أو صغيرا كاألتي :
200 d = حجـ تأثير صغير 
202 d = حجـ تأثير متوسط 
204 d =                                    حجـ تأثير كبير 

 ، وىذا يعنى أف حجـ تأثير البرنامج كبير. d   =  19.8يتضح أف قيمة 
وبذلؾ يتضح مف مقدار معادلة إيتا أف حجـ تأثير البرنامج كبير مما يوضح  

النفسي فاعمية البرنامج في تنمية وعي األطفاؿ أفراد العينة التجريبية بالتوافؽ 
وفي ضوء مما سبق يكون  واإلجتماعي بأبعاده )التوافؽ النفسي، التوافؽ اإلجتماعي(.

  قد تحقق صحة الفرض السابع.
 توصيات البحث:

 وفقًا لنتائج البحث الحالي توصي الباحثة بما يمي:
 توصيات خاصة بوسائل اإلعالم: -أ
اإلعالـ المتنوعة عف وضع برامج توعية ُمكثفة ومدروسة لألطفاؿ عبر وسائؿ  -

 ظاىرة التنمر اإللكتروني وآثارىا السمبية وأفضؿ الُسبؿ لمواجيتيا.

اإلستفادة مف معايير التفاعؿ اإللكتروني في تقديـ حموؿ عممية متطورة لمشكالت  -
 التواصؿ اإلجتماعي عبر الويب.

ع - المية عمي المجمس األعمي لتنظيـ اإلعالـ ووزارة اإلعالـ بعمؿ حممة إعالنية وا 
بالتميفزيوف واألفالـ ووسائؿ التواصؿ اإلجتماعي تستيدؼ أولياء األمور والُمصممة 
جراءات السالمة وبناء الثقة  لتثقيفيـ أبنائيـ لمتعامؿ مع أخطار اإلنترنت وا 
والعالقات القوية بينيـ وبيف أبناءىـ ألنيا أفضؿ ُمرشح يحمي األبناء مف كؿ 

 المخاطر.
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 نؼ مف خالؿ أجيزة الرقابة والمتابعة.التقميؿ مف برامج الع -

إبراز أجيزة اإلعالـ الجانب اإليجابي واإلنساني في بناء العالقات اإلنسانية في  -
 المجتمعات وضرورة الُبعد عف التنمر.

تقديـ برامج توعوية مف خالؿ التربوييف والُمختصيف عف السموؾ التنمري ومخاطره  -
شراؾ الطمبة وأولياء األمور  مع المسؤوليف في الحمقات التميفزيونية. ومضاره وا 

الُمراقبة الُمستمرة لألفالـ والمسرحيات والُمسمسالت والوسائؿ التكنولوجية األخري،  -
 وتنقية كؿ ذلؾ مف السموكيات السيئة والُمدمرة لألبناء سموكيًا.

تركيز وسائؿ اإلعالـ عمي قيمة وثقافة التسامح، وتعميؽ قيـ المواطنة واإلنتماء  -
 الُمشاركة والمسؤولية وتعزيز قيـ الحوار والتفاىـ.و 

زيادة الوعي الُمجتمعي مف خالؿ وسائؿ اإلعالـ بمشكمة التنمر اإللكتروني وطرؽ  -
  مواجيتو.

 توصيات خاصة بالمؤسسات التعميمية: -ب
ربط المناىج الدراسية بالقضايا الُمعاصرة واإلىتماـ بتدريس مقررات تيتـ بتنمية  -

 ت مواجية التنمر اإللكتروني والتوافؽ النفسي واإلجتماعي.بإستراتيجيا

وضع خطط وبرامج لتعزيز السموكيات اإليجابية كالمحاضرات الدورية، والنقاشات  -
الجماعية، والبرامج الثقافية التي ُتعزز مف القيـ األخالقية لدي الطمبة، وتُنمي 

 مياراتيـ ومواىبيـ وُتزيد مف ثقتيـ بأنفسيـ.

رس أف تقوـ بإعداد برامج إرشادية لتوعية األطفاؿ والوالديف باإلستخداـ عمي المدا -
اآلمف والفعاؿ لوسائؿ التواصؿ اإلجتماعي واإلستفادة مف العالـ الرقمي ومواكبة 
التطورات العالمية ويقوـ القائـ بإعدادىا أخصائي إدارة مؤسسات األسرة والطفولة 

ة اإلستشارات األسرية التابعة لكميات بالتعاوف مع وزارة اإلتصاؿ مف خالؿ وحد
 اإلقتصاد المنزلي بجامعتي حمواف والمنوفية.

إشراؾ الطمبة ضحايا التنمر في األنشطة اإلجتماعية التي تناسب إىتماماتيـ لزيادة  -
ثقتيـ بأنفسيـ ومف تقدير الذات لدييـ وتدعيـ الميارات اإلجتماعية لدييـ، مع 

ة مثؿ تنمية ميارات التعاطؼ وغرس روح التسامح، تدريبيـ عمي الميارات الحياتي
 وغرس مفاىيـ إحتراـ مشاعر اآلخريف والتعايش معيـ سمميًا.
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زيادة المراقبة واإلشراؼ مف ِقبؿ الُمعمميف تجاه الطمبة في المدرسة وخصوصًا  -
 األماكف التي مف الُممكف أف يحدث فييا التنمر.

جراءات عقابية ضد  - الُمتنمريف كاإلبعاد أو الحرماف المؤقت، وسحب وضع قواعد وا 
 الُمعززات عف المتنمر أو نقمو مف الصؼ أو مف المدرسة في حاالت ُمعينة.

تطوير برامج وقائية ضد التنمر اإللكتروني في المدارس تيدؼ إلي مساعدة الطمبة  -
ترونية عمي مواجية التنمر، وكيفية اإلبالغ عف المتنمر، وُسبؿ تقديـ األدلة اإللك

الدامغة التي تدينو مع تسجيؿ ساعة وتاريخ الرسائؿ إلمكانية التقدـ بشكوي إلي شرطة 
جرائـ المعموماتية وتوقيفو بسيولة، وُمساعدتو عمي تغيير إعدادات الخصوصية في 
حسابات التواصؿ اإلجتماعي والبريد اإللكتروني، لمنع المتنمر مف ُمالحقة الضحية، 

 قنيف المعمومات الشخصية عنيـ عمي شبكة اإلنترنت.وتنبيو الطمبة إلي ت

حث المسئوليف بوزارة التربية والتعميـ أف يجعموا مف أولوياتيـ تنفيذ برامج المواطنة  -
الرقمية كجزء مف إطار التعميـ الشامؿ بمختمؼ المراحؿ التعميمية بإعتبارىا أساس 

ر ظاىرة التنمر الذكاء اإلجتماعي الرقمي الذي مف شأنو أف يحد مف إنتشا
 اإللكتروني وآثاره السمبية.

تنسيؽ العمؿ والتعاوف بيف وزارتي التربية والتعميـ والقوي العاممة لتطوير أدوات  -
ختبارات ُمحوسبة لمسح المتغيرات الشخصية التي تؤثر في الخيارات الدراسية  وا 

منيا لحاجة  والمينية لمطمبة، وتشجيع الطمبة والُمرشديف التربوييف عمي اإلستفادة
اإلرشاد الميني في إتخاذ قرارات رشيدة في ضوء اإلحتياجات المينية لممجتمع؛ 
باإلضافة إلي تقديـ المعمومات الضرورية لمطالب وأسرتو ولمُمرشد التربوي في ىذا 

 المجاؿ.

إجراء حوارات ومناقشات جادة مع الُمتنمريف والضحايا كؿ عمي حده، فالبد أف  -
سموكو غير مقبوؿ، وأف والديو سيكونوف عمي عمـ بذلؾ، كما البد  ُيدرؾ الُمتنمر أف

أف يعرؼ الضحية كؿ اإلجراءات الُممكنة التي ستتخذ حتي ال يتكرر سموؾ 
 التنمر، ووفير مصادر الدعـ والمساندة.
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تفعيؿ الدور التربوي لمجالس اآلباء واألميات دعمًا وتوثيقًا لألىمية التربوية لربط  -
حتواء ىذه الحاالت المدرسة بالبي ت والمجتمع، ودراسة حاالت السموؾ التنمري وا 

 وعالجيا.

عقد الندوات لمطمبة وأولياء األمور والُمعمميف حوؿ السموؾ التنمري وبياف أضراره  -
 مف خالؿ الخبراء التربوييف والُمتخصصيف في ىذا المجاؿ.

غيير المفاىيـ زيادة التوعية مف ُمنطمؽ أف الوعي ىو القوة، وىو قادر عمي ت -
اإلجتماعية، فبداًل مف خمؽ حالة مف الُذعر حوؿ إستخداـ التكنولوجيا أو نشر سوء 
الفيـ، فإف الوعي يسمح بخمؽ جو إيجابي، وذلؾ عف طريؽ تسميط الضوء عمي 
خبارالطالب بالنتائج النفسية  التنمر عبر اإلنترنت في الفصوؿ الدراسية، وا 

ستكشاؼ المواضيع حوؿ مخاطر التكنولوجيا واألماف اإللكتروني  والقانونية، وا 
والمجتمعات الرقمية اإليجابية، مع عرض كيفية إستخداـ التكنولوجيا لمساعدة 

 األشخاص في المجتمع، وتحقيؽ الصالح العاـ.

توفير نشرات ومطبوعات مجانية ُمصممة خصيصًا لتعميـ الطالب كيفية البقاء  -
برنامج تعميمي لتعميـ الطالب في المدارس تصميـ آمنيف في العالـ الرقمي، مع 

الثانوية المواطنة الرقمية واإلستخداـ األخالقي لمتكنولوجيا، وذلؾ نابعًا مف أف التنمر 
عبر اإلنترنت ال يتـ بشكؿ شخصي وجيًا لوجو، لذلؾ مف الميـ تعميـ الطالب في 

ر ذكاًء وأمانًا في المدارس أف القواعد نفسيا تنطبؽ عمي العالـ الرقمي، ليصبحوا أكث
 التعامؿ مع اإلنترنت.

تفعيؿ األنشطة المدرسية غير المنيجية مف ُمسابقات رياضية وثقافية وفنية  -
 ورحالت لمحد مف السموؾ التنمري.

عقد لقاءات مع الُمعمميف وأولياء األمور حوؿ الطرؽ واألساليب الواجب إتباعيا مع  -
 اإليجابي مع الطمبة.الطمبة الُمتنمريف والتركيز عمي التعزيز 

عقد الدورات التدريبية لمُمعمميف والُمعممات يتـ فييا توجيييـ، وتوضيح أىـ مظاىر  -
التنمر السمبية لدي الطمبة ليتـ ليـ معرفتيا وكيفية التعامؿ معيا مف أجؿ الحفاظ 

 عمي مناخ مدرسي سميـ.
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دي خطورة ىذه عقد الندوات واإلجتماع مع أولياء األمور بصفة دورية لمتعريؼ بم -
الظاىرة وغيرىا، والعمؿ عمي تضافر جيود كؿ مف األسرة والمدرسة حتي تتـ 

 وضع طرائؽ لمعالجتيا بصورة ُمبكرة والتخفيؼ مف حدتيا.

يجب عمي الُمعمميف اإلنتباه إلي ظاىرة التنمر اإللكتروني، ومحاولة التركيز عمي  -
وجيييـ إلي خطورة أف يقـو إكساب الطالب ثقافة اإلستخداـ اآلمف لإلنترنت، وت

بعضيـ بإستيداؼ أقرانيـ بالرسائؿ اإللكترونية الُمسيئة، وما يترتب عمي ىذه 
جتماعية وتربوية وخطيرة، ُيمكف أف تصؿ إلي تدمير  الرسائؿ مف تداعيات نفسية وا 

 البنية النفسية لمف يقع ضحية ىذه الرسائؿ.

لمكادر التعميمي والطالب عقد المحاضرات والنشاطات التوعوية حوؿ التنمر  -
إلكتشاؼ الحاالت، وتشجيع الطالب عمي طمب المساعدة وتعميميـ أساليب تربوية 

 لمدفاع عف أنفسيـ، وتعميميـ المواجية وطمب المساعدة عند الضرورة.

عمؿ مطويات لشرح معني التنمر وتوزيعو عمي الطالب وأولياء األمور لمتعريؼ  -
 ا وُمعالجتيا.بيذه الظاىرة، وكيفية مواجيتي

منظومة التعميـ منذ فترة طويمة ُتعاني مف فقر شديد جدًا في كؿ مفردات التعميـ مف  -
الجانبيف الُمعمـ والطالب، ولـ تع المنظومة التعميمية محاصرة التالميذ خارج 
المدرسة بأفالـ البمطجة والمخدرات، ليصطدـ التالميذ داخؿ الفصؿ بكوارث أخري 

، لذا يجب وضع آلية تعميمية جديدة تضع في أولويات ُميمتيا تكمؿ عممية تدميرىـ
التعميـ اإلبداعي واإلبتكار وحؿ مشاكؿ المدرس المصري الذي تكبؿ بمشكالتو 
والتي جعمتو يتجو إلي كيفية تحسيف أوضاعو المادية ُمتناسيًا  دوره في الُمشاركة 

تو في ظؿ إختفاء مع األسرة في تربية النشء، فحدثت فجوة بيف الطالب ومدرس
ظاىرة اإلنتماء لمطالب بأف يحافظ عمي عالقتو بزمالئو وُيشعر بحبو لمدرستو 

 وُمدرسيو.

إعداد برامج وقائية لمحد مف ىذه الظواىر المرفوضة عف طريؽ عقد ندوات  -
ومحاضرات لتعريؼ التالميذ بمفيوـ التنمر وأشكالو ومظاىره وكيفية التعامؿ معو 

 بحضور ُمتخصصيف. 
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 توصيات خاصة بالمؤسسات الدينية: -ج
حتراـ  - تعزيز البناء الديني والقيمي عند الطمبة، وغرس روح التسامح والمحبة، وا 

 مشاعر اآلخريف والتعايش معيـ.

تنمية الوازع الديني والروحي لمطمبة المتنمريف، وتعميميـ المبادئ األخالقية حتي  -
 يكونوا طمبة صالحيف ومحبوبيف مف اآلخريف.

ي المؤسسات الدينية المتمثمة في وزارة األوقاؼ واألزىر الشريؼ بالتضامف مع عم -
وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة بتجديد الخطاب الديني وتقديمو عف طريؽ 
عداد ندوات وبرامج إرشادية  السوشياؿ ميديا وتحت إشراؼ عمماء األزىر الشريؼ وا 

سع في قصور الثقافة وعمؿ بروتوكوالت بمراكز الشباب واألندية الصيفية، التو 
تعاوف مع وزارة الشباب والرياضة لتقديـ فاعميات ثقافية ومسابقات اليدؼ منيا 

شراكيـ في مناقشة القضايا المجتمعية.  تعزيز األمف الفكري واألخالقي لألطفاؿ وا 

والمجتمع التركيز عمي األضرار المترتبة عمي السموؾ التنمري ومساوئو لدي الطمبة  -
 المدرسي والمجتمع بشكؿ عاـ مف خالؿ الخطب والدروس الدينية.

عقد ندوات دينية عامة تُبيف موقؼ اإلسالـ مف التنمر عمي اآلخر، مما ُيزيد مف  -
 وعي الطمبة وأولياء أمورىـ بيذه الظاىرة.

 توصيات خاصة بالمتخصصين في مجال إدارة مؤسسات األسرة والطفولة: -د
 إدارة مؤسسات األسرة والطفولة التركيز عمي عدة جوانب:عمي متخصصي  

تطبيؽ الباحثيف والدارسيف الُمتخصصيف في مجاؿ إدارة مؤسسات األسرة والطفولة  -
لممبرنامج الُمقترح الُمعد لتوعية األطفاؿ بإستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني 

نعكاسو عمي توافقيـ النفسي واإلجتماعي.  وا 

تخصصي إدارة مؤسسات األسرة والطفولة مف الخريجيف وأعضاء ىيئة تفعيؿ دور مُ  -
التدريس عف طري عقد المحاضرات والندوات التثقيفية والدورات التدريبية لتوعية 

رشاد األطفاؿ بإستراتيجيات مواجية التنمر اإللكتروني.  وا 
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 توصيات خاصة باألسرة:  -ىـ  
الذي يقـو بو أوالدىـ وبياف اآلثار السمبية  أف يكوف اآلباء عمي وعي بالسموؾ التنمري -

 المترتبة عمي سموكيـ ليكوف ىدفًا ُمحببًا لمطالب مف خالؿ نظاـ الحوافز والمكافأة.

بناء عالقة أسرية ُمتعاونة وُمتحابة، وأبعد ما تكوف عف العنؼ داخؿ األسرة  -
 وممارسة السموؾ التنمري.

، ألنيا تصبح نماذج تطبيقية تطبع تجنيب المراىؽ ُمشاىدة العنؼ داخؿ األسرة -
سموؾ المراىؽ الحقًا، فالشؾ أف مشاىدة األطفاؿ لنماذج عدوانية أو تنمرية داخؿ 
األسرة قد يساعدىـ عمي تعمـ التنمر وممارستو تجاه األقراف في المدرسة وفي 

 أماكف أخري.

مف ذلؾ إبعاد الطفؿ عف مشاىدة العروض والمشاىد التميفزيونية العنيفة بما يتض -
أفالـ الكارتوف وألعاب الفيديو، ألف ذلؾ ُيكسبيـ سموؾ التنمر ويزيد مف حدتو، وفي 
حالة مشاىدة اآلباء لبعض البرامج التميفزيونية وأفالـ العنؼ والتنمر مع أبنائيـ مف 
الضروري مناقشتيـ في مشاىد األفالـ والبرامج بطريقة تربوية ىادفة بداًل مف قمعيـ 

 يـ، ومساعدتيـ عمي النقد والتحميؿ وتكويف مشاعر النبذ والكره لمتنمر.عند إبداء رأي

العمؿ جاىدًا مع المدرسة عمي وضع خطة فعالة لمحد مف تصرفات اإلبف المتنمر  -
 والوقوؼ عمي مشكالتو السموكية إف وجدت.

يتوجب عمي األىؿ مناقشة االبف المتنمر بيدوء، والوقوؼ معو عمي األسباب التي  -
تصرؼ ىكذا، وتوضيح أنو سموؾ غير صحيح، وعمييـ أيضًا شرح نتائج جعمتو ي

نعكاسو عمي الشخص الُمعرض لو.  ىذا السموؾ وا 

أىمية مراقبة إستخداـ األبناء لوسائؿ اإلتصاالت الحديثة واإلنترنت، والتأكد مف أف  -
 إستخداميا فقط في ما يجمب الفائدة ليـ.
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 قائمة المراجع:
 العربية:أواًل: المراجع 

"فاعمية بيئة تعمم معرفي/ (:0201درويش ) أحمد الميثي، عمرو محمد محمد محمد أحمد حسف .0
سموكي قائمة عمي المفضالت اإلجتماعية في تنمية إستراتيجيات مواجية التنمر 

 –،  مجمة العمـو التربوية، كمية الدراسات العميا لمتربية اإللكتروني لطالب المرحمة الثانوية "
 .020 -004ص ص  –( 0) 02، أكتوبر. 0، المجمد 0القاىرة، العدد  جامعة

" التوافق النفسي لدي طالب (: 0202أحمد عبد المجيد صمادي، عقؿ محمد البقعاوي ) .0
بحث منشور بمجمة  المرحمة الثانوية بمنطقة حائل في المممكة العربية السعودية"،

دراسات نفسية وتربوية" مخبز تطوير الممارسات النفسية والتربوية، المممكة العربية 
 ديسمبر. 01السعودية، )ع( 

"بناء بيئة تعميمية قائمة عمي شبكات الويب اإلجتماعية وأثرىا (:0202أحمد محسف ماضي ) .2
التعمم الذاتي لدي طالب في تنمية ميارات تطوير بيئات التعمم اإللكترونية وميارات 

رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية النوعية، جامعة عيف  تكنولوجيا التعميم"،
 شمس، مصر.

 دار المعرفة الجامعية، بيروت، لبناف. "أصول الصحة النفسية"،(:0202أحمد محمد عبد الخالؽ ) .0

بين طالب التعميم ما قبل  "التنمر التقميدي واإللكتروني (:0201إسالـ عبد الحفيظ عمارة ) .2
 ، يونيو.42مجمة دراسات عربية في التربية وعمـ النفس، العدد  الجامعي"،

"دراسة مقارنة لمتوافق النفسي اإلجتماعي لدي أبناء (:0200أماني حمدي شحاتة الكحموت ) .2
، رسالة ماجستير، كمية العامالت وغير العامالت في المؤسسات الخاصة في مدينة غزة"

 ية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.الترب

"التنمر اإللكتروني وعالقتو بإدمان اإلنترنت في ضوء بعض (:0202أمؿ يوسؼ العمار) .1
، مجمة المتغيرات الديموغرافية لدي طالب وطالبات التعميم التطبيقي في دولة الكويت"

 .01البحث العممي في التربية، العدد 

 –الكفاءة السيكومترية لمقياس التنمر اإللكتروني )المتنمر "(:0200أمنية إبراىيـ الشناوي ) .4
شعبة الدراسات النفسية  –،مجمة  مركز الخدمة لإلستشارات البحثية الضحية("

 . 22-0جامعة المنوفية، عدد نوفمبر،  –واإلجتماعية، كمية اآلداب 

عي والزواجي لدي "الضغوط النفسية وعالقتيا بالتوافق النفسي اإلجتما(:0220أوىاـ الثابت ) .0
 رسالة دكتوراه، عماف، األردف. الُمصابات بسرطان الثدي الُمبكر في األردن"،
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"أىمية المساندة اإلجتماعية في (:0200ومسيمي رشيد ) آيت حمودة حكيمة، فاضمي أحمد، .02
بحث منشور في مجمة العمـو  تحقيق التوافق النفسي واإلجتماعي لدي األطفال"،

 ( حمواف.0اإلنسانية واإلجتماعية، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، الجزائر، ع )

"إدارة الوقت وعالقتيا بالتوافق النفسي (:0200إيماف إبراىيـ عبد الرحمف قشقوش ) .00
رسالة ماجستير غير منشورة، كمية اإلقتصاد  واإلجتماعي لدي الب المرحمة اإلعدادية"،

 زلي، جامعة المنوفية، مصر.المن

"أثر شبكات التواصل اإلجتماعي في تدعيم آليات الترابط (:0204بدر عبد اهلل عواد البرازي ) .00
رسالة  دراسة تطبيقية عمي طالب جامعة الكويت"، –والتفكك لدي الشباب الكويتي 

معة عيف ماجستير، معيد الدراسات والبحوث البيئية، قسـ العمـو اإلنسانية البيئية، جا
 شمس، مصر.

"إدمان اإلنترنت وعالقتو بكل أبعاد الشخصية واإلضطرابات (:0221بشري إسماعيؿ أرنوط ) .02
 (.2مجمة كمية التربية، جامعة الزقازيؽ، مصر، عدد )النفسية لدي المراىقين"، 

، رسالة "مفيوم الذات والتوافق النفسي واإلجتماعي لدي األم العازبة"(:0202بمقاضي فؤاد ) .00
 اجستير، كمية العمـو اإلجتماعية، جامعة وىراف، الجزائر.م

"ُممارسة إستراتيجيات التغيير لمواجية (:0220تغريد صالح سعيفاف وأحمد عدناف الطيط ) .02
دراسة ميدانية عمي القطاع المصرفي  –األزمات وأثرىا عمي األداء الُمؤسسي" 

بحث مقدـ لممؤتمر العممي الدولي السابع بعنواف "تداعيات األزمة اإلقتصادية  األردني"،
( نوفمبر، كمية اإلقتصاد والعمـو اإلدارية، 2-2العالمية عمي منظمات األعماؿ لمفترة )

 جامعة الزرقاء الخاصة، األردف.

كساب "فاعمية إستخدام إستراتيجيات اإلقناع في إ(:0202تياني مبارؾ عويد الحجيمي ) .02
رسالة ماجستير، كمية التربية،  المفاىيم الفقيية لدي طالبات الصف الثاني الثانوي"،

 جامعة طيبة، المممكة العربية السعودية.

"واقع ظاىرة التنمر اإللكتروني لدي طالب المرحمة الثانوية في (:0200ثناء ىاشـ محمد ) .01
، العدد مجمة العمـو التربوية و  محافظة الفيوم وُسبل مواجيتيا"، النفسية، جامعة الفيـو

 ، الجزء الثاني.00

"سيكولوجية المعب ودورىا في خفض السموك العدواني لدي األطفال في  (:0202جماؿ دفي) .04
رسالة  مرحمة الطفولة المبكرة )دراسة ميدانية برياض األطفال بمدينة بوسعادة("،

 ماجستير، كمية العمـو اإلنسانية واإلجتماعية، جامعة مولود معمري، الجزائر.

الطبعة الرابعة، عالـ  "الصحة النفسية والعالج النفسي" ،(:0222حامد عبد السالـ زىراف ) .00
 الكتب، القاىرة، مصر.
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"أسباب سموك التنمر المدرسي لدي طالب (:0204حسف أحمد سييؿ، جبار وادي باىض ) .02
، مجمة الصف األول المتوسط من وجية نظر المدرسين والمدرسات وأساليب تعديمو"

 .0204(، 2(، ع )00كمية التربية لمبنات، جامعة بغداد، مج )

" عوامل التنبؤ بالتنمر اإللكتروني لدي األطفال  (:0202حفيظة سميماف البراشدية ) .00
 –المعمومات والتكنولوجيا  مجمة دراسات –: مراجعة لمدراسات السابقة والمراىقين" 

وزارة التربية  -2العدد  -0مجمد  -جمعية المكتبات المتخصصة في الخميج العربي
 دار جامعة حمد خميفة لمنشر. –عماف  -والتعميـ

"فعالية اإلرشاد اإلنتقائي في خفض مستوي التنمر  (:0201حناف فوزي أبو العال ) .00
المجمة العممية لكمية إرشادية("، –وصفية اإللكتروني لدي عينة من المراىقين)دراسة 

 .0201(، أغسطس، 2(، العدد)22التربية، جامعة أسيوط، المجمد )

، "اإلستقراء التكنولوجي لدي طالب مدارس التعميم العام" (:0200خالد عثماف، أحمد فتحي ) .02
 .002 -042(، 0) 00دراسات نفسية، 

نترنت وجميورىا في مدينة الرياض"دراسة "شبكة اإل ( :0220خالد فيصؿ عبد المحسف الفـر ) .00
، رسالة ماجستير، جامعة الممؾ سعود، تطبيقية في ضوء اإلستخدامات واإلشباعات"

 الرياض، المممكة العربية السعودية.

"جودة الحياة لدي طالبات الدبموم العام بكمية التربية جامعة (:0200خديجة أحمد السيد بخيت ) .02
بحث منشور بمجمة دراسات عربية في  بمستوي الرضا عنيا"، الممك عبد العزيز وعالقتيا

 (.01، عدد )0(، المممكة العربية السعودية، جASEPالتربية النفسية )

"فعالية برنامج إرشادي معرفي سموكي في إستخدام إستراتيجيات  (:0202رشا إبراىيـ ) .02
المصرية لمدراسات المجمة  –مواجية التنمر اإللكتروني لدي طالب المرحمة الثانوية" 

 الجمعية المصرية لمدراسات النفسية . -022العدد  -22مجمد  -النفسية

"التوافق النفسي واإلجتماعي وعالقتيما بالرضا الوظيفي (:0202رقية محمد حامد اليعقوبي ) .01
بحث منشور بالمجمة العربية لمعمـو اإلجتماعية، المؤسسة  لدي ُمعممي المرحمة الثانوية"،

(، 0إلستشارات العممية وتنمية الموارد البشرية، القاىرة، مصر، يوليو، مج/ ع )العربية ل
 (.0ج )

"السموك العدواني وعالقتو بالتوافق النفسي واإلجتماعي لدي طمبة (:0202سامية بوشاشي ) .04
رسالة ماجستير،  دراسة ميدانية عمي جامعة مولود معمري تيزي وزو "، –الجامعة 

 واإلجتماعية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر. كمية العمـو اإلنسانية
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"إدمان اإلنترنت وعالقتو بالتوافق النفسي  (:0202سمطاف عائض مفرح العصيمي ) .00
، رسالة ماجستير، كمية اإلجتماعي لدي طالب المرحمة الثانوية بمدينة الرياض"

 الدراسات العميا، جامعة نايؼ، المممكة العربية السعودية.

"دراسة لبعض عوامل المناخ األسري وأثره عمي (:0224بد المنعـ عبد الرازؽ عثماف )سمر ع .22
، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية اإلقتصاد المنزلي، جامعة التوافق العام لألبناء"

 حمواف، مصر.

سيد حسف خير اهلل، إسعاد عبد العظيـ البنا، محمود مندوه سالـ، وعبد اهلل محمود عبد اهلل  .20
" التوقعات الوالدية الًمدركة وعالقتيا بالكفاءة الذاتية والتوافق (:0202الطراونة )

 النفسي لدي الطالب المتفوقين في مدارس الممك عبد اهلل الثاني لمتميز في األردن"،
بحث منشور بمجمة بحوث التربية النوعية، كمية التربية النوعية، جامعة المنصورة، 

 ريؿ.(، إب0(، ج )00مصر، ع )

"دور األطفال في إتخاذ القرار الشرائي لألسرة كما تدركو  (:0200شريف جالؿ محفوظ ) .20
 العدد األوؿ. -00، مجمة اإلقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، مجمد األميات"

 ، الطبعة األولي، دار الفكر، عماف."مبادئ عمم النفس اإلرتقائي" (:0224) صالح الدىري .22

"الصالبة النفسية وعالقتيا بالتوافق (:0202العظيـ المصدر ) عايدة شعباف صالح، عبد .20
، مجمة جامعة النفسي واإلجتماعي لدي طمبة جامعتي األقصي واألزىر بمحافظة غزة"

( شباط، الجامعة 0العدد التاسع والعشروف، مج ) -القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات
 اإلسالمية ػ غزة، فمسطيف.

"دوافع التنمر اإللكتروني لدي أطفال المنطقة الشرقية (: 0201عبد العزيز المصطفي ) .22
 .2العدد  -04مجمد  -مجمة العمـو التربوية والنفسية –بالمممكة العربية السعودية "  

مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج،  "مدرسة المستقبل"،(:0222عبد العزيز محمد الحر ) .22
 مطابع الدوحة المحدودة، الدوحة، قطر.

"التوافق النفسي واإلجتماعي وعالقتو بمركز الضبط (:0220هلل يوسؼ أبو سكراف )عبد ا .21
، رسالة ماجستير، غزة، عمادة الخارجي" لممعاقين حركيًا في قطاع غزة" -"الداخمي

 الدراسات العميا، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطيف.

، من الفكري لممراىق وُسبل تعزيزه لديو""دور ربة األسرة وعالقتو باأل(: 0201عبير عبده ) .24
مجمة التربية النوعية والتكنولوجيا، بحوث عممية وتطبيقية، كمية التربية النوعية جامعة 

 .0201كفر الشيخ، العدد األوؿ، ديسمبر 

الطبعة الثانية، دار الكتاب  "عمم نفس النمو الطفولة والمراىقة"، (:0222عمي الينداوي ) .20
 .الجامعي، العيف
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"التنبؤ بسموك مرتكبي التنمر اإللكتروني لدي طالب (: 0200عمي حنفي، نورا صادؽ )  .02
مجمة العمـو التربوية  المرحمة الثانوية في ضوء العوامل الخمسة الكبري لمشخصية"،

 (، جامعة البحريف، مركز النشر العممي.0، العدد)02والنفسية، مجمد 

وعالقتو بمركز الضبط والتوافق النفسي "مفيوم الذات (:0201عمي مانع آؿ شيي ) .00
رسالة دكتوراه، كمية  واإلجتماعي لدي طالب الثانوية بالقطاع الجنوبي بمنطقة نجران "،

 الدراسات العميا، جامعة السوداف لمعمـو والتكنولوجيا، السوداف.

ن "سموك التنمر عند األطفال والمراىقي(:0202عمي موسي الصبحييف، محمد فرحاف القضاة ) .00
مركز الدراسات والبحوث، جامعة نايؼ العربية لمعمـو  عالجو("، –أسبابو  -)مفيومو

 .0202األمنية، الرياض، الطبعة األولي، 

"أشكال التنمر في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية بين  (:0202عماد عبده محمد عمواف ) .02
، الجزء 024زىر، العدد ، مجمة كمية التربية، جامعة األالطالب المراىقين بمدينة أبيا"

 األوؿ، إبريؿ.

ستراتيجيات قيادة التغيير (:0202عمر أحمد عثماف حجازي ) .00 "العالقة بين مصادر القوة وا 
رسالة  دراسة تطبيقية عمي الُمعممين بالمدارس الحكومية بمدينة المنصورة"، –الُمخطط 

 ماجستير، كمية التجارة، جامعة المنصورة، مصر.

"التنمر اإللكتروني وعالقتو بدافعية (:0200ي، محمد إبراىيـ عبد القادر )عمر طالب الريماو  .02
المجمة  اإلنجاز األكاديمي لدي طمبة المرحمة الثانوية في مدارس ضواحي القدس"،

(، 2برليف العدد) -الدولية لمدراسات التربوية والنفسية، المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا
 سبتمبر.

دار قباء لمطباعة والنشر "عمم النفس الصناعي والتنظيمي"،  (:0220)فرج عبد القادر طو  .02
 ، القاىرة، مصر.0والتوزيع، ط

"العوامل األسرية والمدرسية (:0222محمد حسيف سعيد حسيف ) فوقية أحمد السيد عبد الفتاح، .01
والمجتمعية الُمنبئة بجودة الحياة لدي األطفال و ذوي صعوبات التعمم بمحافظة بني 

وقائع المؤتمر العممي الرابع: دور األسرة ومؤسسات المجتمع المدني في ، سويف"
( مايو، كمية التربية، جامعة بني 0-2إكتشاؼ ورعاية ذوي الحاجات الخاصة في الفترة )

 سويؼ، مصر.

"المشروعات الصغيرة والمتوسطة أىميتيا  (:0222إيياب مقابمة )، ماىر حسف المحروؽ .04
 آت الصغيرة والمتوسطة، عماف، األردف.مركز المنشومعوقاتيا"، 
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دراسة ميدانية عمي "التنمر اإللكتروني وعالقتو بالقمق اإلجتماعي" (: 0204مباركة مقراني  ) .00
تالميذ السنة الثانية ثانوي مدمني مواقع التواصؿ اإلجتماعي ببعض ثانويات مدينة 
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، مجمة "المكتبة اإلفتراضية ودورىا في التعميم عن ُبعد"(:0222مبروكة عمر محيرؽ ) .22
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 .0202العمـو لمنشر والتوزيع، 

"التوافق النفسي المدرسي وعالقتو بالسموك العدواني لدي  (:0222محمد سميماف الطويؿ ) .20
رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة عيف  طمبة المرحمة الثانوية بمحافظة غزة"،

 شمس، مصر.

، كتاب مترجـ -المتغيرات في عالـ الغد –"صدمة المستقبل"  (:0202محمد عمي ناصؼ ) .22
 أللفيف توفمر، دار نيضة مصر لمطباعة، القاىرة، مصر.

"قوة األنا وعالقتو بالتوافق النفسي اإلجتماعي عمي وفق األساليب (:0220مظير العبيدي ) .20
 لعراؽ.رسالة دكتوراه، كمية التربية، جامعة بغداد، ا التنشئة اإلجتماعية"،

"الخبرات الصادمة لدي أميات األيتام وعالقتيا بالتوافق النفسي (:0202منيرة محمود جودة ) .22
رسالة ماجستير، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة،  واإلجتماعي لدي األم والطفل"،

 فمسطيف.

"تنمية بعض الميارات األسرية لمواجية الضغوط  (:0202مي أحمد الشحات محمد عواد) .22
، رسالة ماجستير، اإلقتصادية من خالل برنامج إرشادي بإستخدام الوسائط اإللكترونية"

 كمية اإلقتصاد المنزلي، جامعة حمواف، مصر.

"تعميم الكبار من أجل جودة الحياة"، ندوة (:0222ناريماف محمود جمعة ووجيية ثابت العاني ) .21
 م بمحافظة بني سويف"،عمم النفس وجودة الحياة لدي األطفال ذوي صعوبات التعم

ورقة عمؿ مقدمة لممؤتمر الرابع: دور األسرة ومؤسسات المجتمع المدني في إكتشاؼ 
 ( ديسمبر.00-01ورعاية ذوي اإلحتياجات، جامعة السمطاف قابوس، مسقط، عماف، )

"برامج التنمية البشرية وعالقتيا بقدرة (: 0202ريياـ جالؿ حجاج ) نعمة مصطفي رقباف، .24
، مجمة البحوث البيئية والطاقة، جامعة المنوفية، مصر، مج مي إتخاذ القرار"الشباب ع

 (.0(، ع )0)
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"التوافق األسري وعالقتو بالتنمر اإللكتروني  (:0200نورة مسفر عطية الغبيشي الزىراني ) .20
 -، تموز02مجمة الفنوف واآلداب وعمـو اإلنسانيات واإلجتماع، العدد  لدي األبناء"،

 يوليو.

"إدراك المرأة لمخاطر مواقع التواصل اإلجتماعي ومدي تعرضيا  (:0200أحمد غباشي) نيفيف .22
، المجمة العممية لبحوث العالقات العامة واإلعالف، جامعة القاىرة، لمتنمر اإللكتروني"
 العدد الرابع عشر.

"فاعمية برنامج إرشادي في تحسين مستوي التوافق  (:0220ىبة محمد مصطفي جاب اهلل ) .20
رسالة ماجستير، كمية عينة من المتفوقين عقميًا من طالب المرحمة الثانوية"،  لدي

 التربية، جامعة حمواف، مصر.

دار الكتاب  "األساليب المعرفية وضوابطيا في عمم النفس"، (:0220ىشاـ محمد الخولي ) .20
 الحديثة لمطبع والنشر والتوزيع، القاىرة، مصر.

دي النساء وعالقتو بالتوافق النفسي اإلجتماعي "سرطان الثدي ل(: 0220وردة سعادي) .22
ستراتيجيات المقاومة رسالة ماجستير، كمية العمـو اإلجتماعية  دراسة مقارنة"، -وا 

 والعمـو اإلنسانية، جامعة الجزائر، الجزائر.

"إستخدام الجميور لشبكة اإلنترنت وعالقتو بمستوي التوافق (: 0222وليد وادي النيؿ ) .20
، بحث منشور بمجمة كمية اآلداب، جامعة عيف م" دراسة ميدانية ُمقارنة"اإلجتماعي لديي

 شمس، مصر، )ع( خاص، يناير.
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