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  فعالیة برنامج تدریبي قائم على استراتیجیات التنظیم االنفعالي
  في خفض األسى النفسي لدى المراهقات ضحایا التنمر اإللكتروني 

                                            

  عادل سعد د. أماني                                                         
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  ملخص البحث:

برنــــامج تــــدریبي قــــائم علـــــى فعالیــــة الكشــــف عــــن إلــــى هــــدف البحــــث الحــــالي     
 النفســي لــدى المراهقــات ضــحایا األســىاســتراتیجیات التنظــیم االنفعــالي فــي خفــض 

، وذلـك بعـد شـهرین مـن تطبیقـه ، مع تقصـي اسـتمراریة هـذا األثـراإللكترونيالتنمر 
ــــة مــــن ( ــــة مكون ــــدى عین ــــاًت ) ١٠ل ــــانوي  مراهقــــاًت  طالب ضــــحایا بالصــــف األول الث

ــــا، وبمتوســــط حســــابي (١٥فــــي العمــــر الزمنــــي (، التنمــــر اإللكترونــــي ) ١٤,٣)عامً
اســتراتیجیات مقیــاس الیــة: باســتخدام األدوات التوذلــك ، )١,١(± وانحــراف معیــاري 
 .Poulin, et al:إعـدادالنفسـي  األسـى: الباحثـة، مقیـاس إعـدادالتنظـیم االنفعـالي 

 اإللكترونــــيمقیــــاس التنمــــر  ،) ٢٠١٢وتعریــــب الســــید كامــــل الشــــربیني ( (2005)
برنـــامج تـــدریبي قـــائم و ، )٢٠١٤أمینـــة إبـــراهیم الشـــناوي (: إعـــدادالضـــحیة) نســـخة (

 ن، وقـد أسـفرت نتـائج البحـث عـ: الباحثـةإعـدادظیم االنفعـالي على استراتیجیات التن
ع استمراریة  النفسـي األسـىخفض  فيالبرنامج المستخدم  فعالیة رم ذا األث د  ھ بع
  .اإللكترونيالمراهقات ضحایا التنمر  من تطبیقھ لدى ینشھر

ضــحایا ، النفســي  األســى،  اســتراتیجیات التنظــیم االنفعــالي: الكلمــات المفتاحیــة
  اإللكترونيتنمر ال
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Strategies in Reducing the Psychological Distress among 

Female Adolescent Victims of Cyberbullying 
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Abstract 

This research aimed to detect the impact of the training 
program based on the emotional regulation strategies in 
reducing the psychological distress of female adolescent 
victims of cyberbullying, and the continuity of this effect 
after two months, in a sample of (10) female students of the 
first grade of secondary school and victims of cyberbullying, 
by using the following tools: emotional regulation strategies 
scale prepared by researcher, psychological distress scale 
prepared by: Poulin, et al. (2005) & the translated by Kamel 
El-Sherbiny (2012), the cyberbullying scale (the victim's 
copy) prepared by: Amina Ibrahim El-Shennawi (2014), and 
the training program based on the emotional regulation 
strategies prepared by the researcher. The research revealed 
the impact of the training program based on the emotional 
regulation strategies in reducing the psychological distress of 
female adolescent victims of cyberbullying and the continuity 
of this effect after two months. 
 
Keywords: Emotion Regulation Strategies, Psychological 
Distress, Victims of Cyberbullying 
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  مقدمة:
تعــد االنفعــاالت مــن الجوانــب الحیویــة فــي الشخصــیة لــدورها الهــام فــي ســلوك 

ه باالضـــــطراب تبعـــــًا صـــــفالســـــلوك بالســـــواء أو أن تَ  صـــــفاألفـــــراد، فهـــــي إمـــــا أن تَ 
ممیزاتهـا قابلیتهـا للتطویـع والـذي لـواله لمستویاتها ودرجة مناسبتها للموقف ومن أهم 

األهمیــة، ظهــر االهتمــام بجوانــب  وانطالقــًا مــن هــذه، لمــا كــان هــذا التنظــیم ممكنــاً 
أخرى تتعدى وصف االنفعال ومسببات حدوثه إلى كیف نـنظم التعبیـرعن انفعاالتنـا 

هـــا علــــى بونـــؤثر فیهـــا، وكیـــف نـــدیر هـــذا الجانـــب الهـــام والحیـــوي بطریقـــة نحـــافظ 
ــــــى تســــــمیته ، والجســــــمیة ا النفســــــیةصــــــحتن ــــــذلك مــــــا اصــــــطلح عل فظهــــــر نتیجــــــة ل

باســتراتیجیات التنظــیم االنفعــالي التــي عــن طریقهــا نــؤثر علــى مســتویات اســتجاباتنا 
  .االنفعالیة

ا للقلـق االجتمـاعي،  اإللكترونيوتمثل ظاهرة التنمر  فـي اآلونـة األخیـرة مصـدرً
ــــد أو ، اإللكترونــــيوخاصــــة مــــع انتشــــار وســــائط اإلعــــالم  إذا یقــــوم المتنمــــر بالتهدی

، وذلـك اإلنترنـتالتخویف أو نشر الشائعات من خالل الهواتف المحمولـة أو شـبكة 
بغــرض إلحــاق الضــرر بصــورة متكــررة، ویحــدث ذلــك مــن طــرف أقــوى تجــاه طــرف 
أضــعف ســواء مــن الناحیــة البدنیــة أو النفســیة أو كلیهمــا، مــع إخفــاء هویــة المتنمــر، 

فـي الجمهـور العـریض الـذى یشـاهد هـذا النـوع  اإللكترونـينمر كما تتمثل خطورة الت
مـــن التنمـــر، ومـــن ثـــم تنتشـــر المســـئولیة، ولعـــل المســـتحدثات التكنولوجیـــة ووســـائل 
االتصال الحدیثة لهـا نصـیب فـي أسـباب زیـادة وانتشـار الظـاهرة، فالمـادة اإلعالمیـة 

 Talk Showشــو بدایـة مــن أفـالم الكرتــون والمسلسـالت وصــوًال إلـى بــرامج التـوك 
 ُ عـــد كلهـــا عوامـــل تـــؤدى إلـــى زیـــادة الظـــاهرة، وبالتـــالي أصـــبح التنمـــر یحـــدث عـــن ب

ا مـــن خـــالل الرســـائل النصـــیة ومقـــاطع الفیـــدیو عبـــر  قـــة أكثـــر إیـــذاًءا وانتشـــارً وبطری
 وقــد أظهـرت والهواتــف المحمولـة، اإللكترونـيمواقـع التواصــل االجتمـاعي والبریــد 

 مـن )١٣٧٨(علـى ُأجریـت التـي Hinduja & Patchin (2008) دراسـة نتـائج
 أقـروا اإلنـاث مـن %٣٦ و الـذكور، مـن %٣٢ أن عامـا، )١٨( مـن أقـل هقینراالمـ

 .Floros, et al دراسـة نتـائج ، وأشـارتاإللكترونـي لتنمـرل كضـحایا باسـتهدافهم
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ـا  )٢٠١٧( علـى ُأجریـت التـي  (2013)  أن الثـانوي، المـدارس طـالب مـنطالبً
 أشـارت كمـا، اإللكترونـي للتنمـر كضـحایا هدفواسـتُ أ قـد نالمشـاركی مـن % ٣,٢٨
 التنمـر ظـاهرة شـیوع الصـین فـي أجریـت التـي Zhu et al. (2013) دراسـة نتـائج

 تـم المشـاركین %مـن٨٨,٥٦ أشـار حیـث الثـانوي، المدارس طالب بین اإللكتروني
 &Baker)وقد أشارت نتائج دراسة كل من،  اإللكترونيلتنمر كضحایا  استهدافهم

Tanrikulu, 2010; Fredstrom, et al., 2011)   إلـى اآلثـار السـلبیة المترتبـة
 والقلـق، االكتئـاب،:ومـن هـذه اآلثـار اإللكترونـيعلى الضحیة إثـر التعـرض للتنمـر 

  .المنخفض الذات وتقدیر
ا داًال علــى اضــطراب صــحة الفــرد النفســیة، فهــو  األســىویعتبــر  النفســي مؤشــرً

تعــــرض للقلــــق واالكتئــــاب واضــــطراب الشخصــــیة والفشــــل مــــرتبط بزیــــادة مخــــاطر ال
األكــادیمي، فالمعانــاة جــزء مــن حیــاة االنســان، ولكــن تختلــف طریقــة تفاعــل األفــراد 
ـــــاط  ـــــه وتســـــیطر علیـــــه مشـــــاعر الیـــــأس واإلحب معهـــــا، فهنـــــاك مـــــن یستســـــلم لمعانات

ل المـ أزق والتشاؤم، وهناك من یواجه هذه المعانـاة بالعزیمـة واإلرادة والتحـدي، ویحـوّ
النفســـي إلـــى  األســـىیمـــر بـــه إلـــى إنجـــاز، وعـــادة مـــا یحتـــاج الفـــرد المصـــاب ب يالـــذ

المســاندة النفســیة مــن قبــل اآلخــرین، لــذلك هــدف البحــث الحــالي إلــى تقــدیم برنــامج 
المراهقـــات  لخفــض األســـى النفســي لــدىقــائم علــى اســتراتیجیات التنظـــیم االنفعــالي 

  .اإللكترونيضحایا التنمر 
  مشكلة البحث:

التقــدم التكنولــوجي امتــد التنمــر إلــى اإلنترنــت ووســائل االتصــال األخــرى،  مــع
ا خاًصــــا علــــى ضـــحایاه بســــبب ســــهولة إثــــارة  وهـــذا النــــوع مــــن التنمــــر یشـــكل ضــــررً
الشــائعات وعــدم القــدرة علــى صــد الضــرر، إذا مــا نُشــر علــى اإلنترنــت، إلــى جانــب 

ر أنـه مجهـول الهویـة عدم وجود سلطة مركزیـة علـى شـبكة اإلنترنـت، ولیقـین المتنمـ
ـا لـذلك مـن  فیما یتعلق بالضحیة والمسئولین، وتعـاني ضـحایا التنمـر اإللكترونـي تبعً

، (Aoyama ,2010 عدة مشكالت نفسیة واجتماعیة، فقـد توصـلت دراسـة كـل مـن
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Ortega, et al. ,2012، (Cowie ,2013 إلـى إقـرار ضـحایا التنمـر اإللكترونـي
الشــعور بالخجــل، الغضــب، االنزعــاج، الشــعور بالضــغط بالنتــائج االنفعالیــة اآلتیــة: 

ـــــــة، أو االنســـــــحاب  ــــــق، الخـــــــوف، الشـــــــعور بالوحـــــــدة النفســـــــیة والعزل النفســـــــي، القلـ
االجتماعي والذي ینتج عن انخفاض تقـدیر الـذات واالكتئـاب ، وانعـدام قـدرة الـدفاع 

إلـى ارتفـاع مسـتوى  Schneider, et al. (2012) عن النفس، كما توصلت دراسـة
وأن اإلنـاث أكثـر ، ألسى النفسي لدى أفراد العینة الذین تعرضوا للتنمر اإللكترونـيا

تعرًضا للتنمر اإللكتروني من الذكور ال سیما من قبـل الرسـائل النصـیة والمكالمـات 
الهاتفیـة ومواقــع التواصــل االجتمـاعي المختلفــة ممــا یعرضـهن لخبــرة األســى النفســي 

ــــا، و إثــــر تكــــرار وقــــوعهن كضــــحایا للمتنمــــ قــــد تلمســــت الباحثــــة مشــــكلة رین إلكترونیً
البحـث الحــالي مــن خــالل خبرتهـا المیدانیــة فــي الحقــل التربـوي أثنــاء اإلشــراف علــى 
مجموعات التربیـة العملیـة ومـن خـالل مالحظـة الباحثـة لسـلوكیات بعـض الطالبـات 

ى المراهقات بالمدرسة الثانویة، وبذلك تتركـز مشـكلة البحـث الحـالي فـي اإلجابـة علـ
  األسئلة التالیة:

علـــى مقیـــاس  اإللكترونـــيهـــل تختلـــف درجـــات المراهقـــات ضـــحایا التنمـــر  .١
التــدریبي القــائم علــى اســتراتیجیات  النفســي قبــل وبعــد تقــدیم البرنــامج األسـى

 ؟التنظیم االنفعالي

ـــــائم علـــــى اســـــتراتیجیات التنظـــــیم  .٢ ـــــامج التـــــدریبي الق هـــــل یســـــتمر أثـــــر البرن
ي لـــدى عینـــة البحــث بعـــد شـــهرین مـــن النفســـ األســىاالنفعــالي فـــي خفـــض 

 تطبیق البرنامج؟

  أهداف البحث:
قیمة الذات، القلق/الكتئـاب، عـدم  يالنفسي المتمثل في (تدن األسىخفض  .١

مــن  االنــدماج االجتمــاعي، التهــیج أو القابلیــة لالســتثارة) لــدى عینــة البحــث
لـة فـي المتمث التنظیم االنفعـالي خالل برنامج تدریبي قائم على استراتیجیات
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االجتــرار، المشــاركة االجتماعیــة، اإللهــاء ، الكبــت، إعــادة التقیــیم، إعــادة (
 .التركیز اإلیجابي، الكارثیة، القبول)

اســـتراتیجیات التنظـــیم و النفســـي  األســـىفهـــم وتفســـیر التـــأثیر المتبـــادل بـــین  .٢
  .اإللكترونياالنفعالي لدى ضحایا التنمر 

  أهمیة البحث:
  :يهمیة النظریة لهذا البحث مما یلتنبع األاألهمیة النظریة: 

عـــد تخفـــیض حـــدة  - ُ بغیـــة  حاجـــة ضـــروریةالنفســـي لـــدى المـــراهقین  األســـىی
عادةاستعادة التوازن و    بناء الفرد والمجتمع. إ

تُعــد مرحلــة المراهقــة (عینــة البحــث الحــالي) قاعــدة الرشــد التــي تكتمــل فیهــا  -
اط فـــــي الفـــــرد لكـــــى یســـــتعد بعـــــدها لالنخـــــر  یةالمالمـــــح األساســـــیة لشخصـــــ

ا یعط ویأخـذ بغیـة تحقیـق أهدافـه، وبنـاء  يالمجتمع ویصبح فیما بعد مواطنً
 المجتمع الذي ینتمي إلیه.

التــــــي  -فــــــي حــــــدود علــــــم الباحثــــــة  -الدراســــــات العربیــــــة واألجنبیــــــة  قلــــــة -
 األسـىاستخدمت بـرامج تقـوم علـى اسـتراتیجیات التنظـیم االنفعـالي لخفـض 

 النفسي لدى المراهقات.

 بیقیة:األهمیة التط

تزویــد المرشــدون التربویــون ببرنــامج یمكــن تطبیقــه علــى عینــات أخــرى مــن  -
 .اإللكترونيالمراهقات ضحایا التنمر 

المختصین والتربویین لآلثار النفسـیة التـي تتعـرض لهـا الوالدین و لفت انتباه  -
  .  اإللكترونيالفتیات إثر التعرض للتنمر 
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  المفاهیم اإلجرائیة للبحث:
 The trainingبي قـائم علـى اسـتراتیجیات التنظـیم االنفعـالي برنـامج تـدری -١

program :Passed on Emotion Regulation Strategies  
" هــو ذلــك المخطــط االســتراتیجي المــنظم لمجموعــة وتعرفــه الباحثــة بأنــه: 

مـــن الممارســـات الموزعـــة القائمـــة علـــى اســـتراتیجیات التنظـــیم االنفعـــالي (االجتـــرار، 
ماعیـــة، اإللهـــاء ، الكبـــت، إعـــادة التقیـــیم، إعـــادة التركیـــز اإلیجـــابي، المشـــاركة االجت

ات الكارثیة، القبـول) ، وذلـك باسـتخدام عـدد مـن األنشـطة والخبـرات والوسـائل والفنیـ
النمذجـــــة، و التعزیـــــز، االســـــترخاء، المناقشـــــات و الحـــــوار، مهـــــام الواجبـــــات مثـــــل (

یقـاف التفكیـر)  و المنزلیة، المواجهة المعرفیة، التنفـیس االنفعـالي، الحـدیث الـذاتي وإ
لــدى المراهقــات ضــحایا التنمــر اإللكترونــي بالمرحلــة بهــدف خفــض األســى النفســي 

  الثانویة".
  Emotion Regulation Strategies:  استراتیجیات التنظیم االنفعالي-٢

 للتـأثیر علـىالطالبـة المراهقـة سـتخدمها تاألسـالیب التـي " :بأنهـا الباحثـة اوتعرفه
االجتــرار،  لـدیها، وهــي تشـمل االســتراتیجیات اآلتیـة: ویات االسـتجابة االنفعالیــةمسـت

المشـــاركة االجتماعیـــة، اإللهـــاء ، الكبـــت، إعـــادة التقیـــیم، إعـــادة التركیـــز اإلیجـــابي، 
فــي  الطالبــة المراهقــةحصــل علیهــا تبالدرجــة التــي  جرائیــاً إف عــرّ وتُ الكارثیــة، القبــول، 

  : الباحثة.إعدادلذلك  المعد االنفعاليمقیاس استراتیجیات التنظیم 
   :ما یليفیوتتمثل هذه االستراتیجیات في البحث الحالي 

ـــــــرار  -أ  ـــــــرد بشـــــــكل متكـــــــرر علـــــــى  Ruminatingاالجت ـــــــز الف : وتتحـــــــدد بتركی
 .االنفعاالت السلبیة، وعلى األسباب والعواقب المرتبطة بهذه االنفعاالت

 ىبالحـدیث إلـوتتمثـل social sharing: اسـتراتیجیة المشـاركة االجتماعیـة  - ب 
تتعلــــق بحــــدث أثــــار انفعــــاالت  شــــخص آخــــر حــــول ظــــروف أو ردود فعــــل

 .معینة
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لیشـــعر  بهـــا الفـــردوتتضـــمن أفعـــال یقـــوم  Distraction:اســتراتیجیة اإللهـــاء   -ج 
على نحو أفضل، كأن یتالعب بالبیئة أو ینخـرط فـي نشـاط یـوفر لـه إلهـاءًا 

 .أو عونًا انفعالیاً 
تفسـیرات إیجابیـة حـول  دعـن تولیـ: وهـي عبـارة  Reappraisalإعادة التقییم  - د 

   .المواقف الضاغطة نفسیًا كطریقة لخفض التوتر
 .انفعالیاً  وتشیر إلى تثبیط السلوك المعبر عنه Repression:الكبت- ه 
 لالتفكیـر حـو وتشـیر إلـى Positive refocusing: إعـادة التركیـز اإلیجـابي -و 

   .كیر حول الموقف الحاليالخبرات اإلیجابیة بدًال من التف
: وتشیر إلى أفكار تركز علـى فظاعـة مـا اختبـره Catastrophizing الكارثیة  - ز 

   .الفرد
 .ذعان الفرد لما حدثإ و خدرجة رضو وتشیر إلى  :Acceptanceالقبول -ح 
  :Psychological Distressاألسى النفسي -٣

السـتجابة لضـغوط یقصد به حالة انفعالیة غیر سارة مـن قبـل الطالبـة المراهقـة ل
معینـة ینـتج عنهـا أذى دائــم أو مؤقـت لهـا، وهـو یشــتمل علـى األبعـاد  اآلتیـة: تــدني 
ـــــة  ـــــدماج االجتمـــــاعي، والتهـــــیج أو القابلی ـــــاب، عـــــدم االن ـــــذات، القلق/االكتئ قیمـــــة ال
ــــا بالدرجــــة التــــي تحصــــل علیهــــا الطالبــــة المراهقــــة علــــى  لالســــتثارة، ویقــــاس إجرائیً

وتعریـــب: الســـید كامـــل  Poulin, et al (2005) المقیـــاس المعـــد لـــذلك إعـــداد
  )، ویمكن تعریف أبعاد  األسى النفسي فیما یلي:٢٠١٢(الشربیني 

یقصــــد بـــه: الشــــعور بعـــدم القیمــــة  Self-Depreciationتـــدني قیمــــة الـــذات -أ 
 والفائدة، والمكانة المتدنیة، والمیل للعزلة واالبتعاد عن اآلخرین".

یقصــد بــه اضــطرابان یتمیــزان  Anxiety / Depressionالقلـق/ االكتئــاب - ب 
بعـــدم االرتیـــاح وانشـــغال البـــال والكـــدر والنكـــد واإلنهـــاك وصـــعوبة التركیـــز 

 وعدم االستقرار والحزن.



    ٢٠١٨٢٠١٨لسنة لسنة   --الجزء األولالجزء األول  ––الرابعالرابعالعدد العدد   ––العاشرالعاشر  المجلدالمجلد    دمنهورـدمنهورـ  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة واالنسانیةالدراسات التربویة واالنسانیة  مجلةمجلة
 

٤٤٧  

ویقصـــد بـــه عـــدم  Social Disengagementعـــدم االنـــدماج االجتمـــاعي -ج 
االكتراث بآراء وأفكار اآلخرین، وعدم الجدوى في التعامل معهـم، واالفتقـار 

 مبادأة والدافعیة.إلى ال

ویقصـــد بـــه حالـــة تتمیـــز بالعدوانیـــة  Irritabilityالتهـــیج أو القابلیـــة لالســـتثارة - د 
 ألتفه األسباب، والحساسیة المفرطة، والغضب عند توجیه النقد.

  :Cyberbullyingالتنمر اإللكتروني  -٤
 علـى األفـراد مـن مجموعـة أو فـرد قـدرة خـالل مـن یـتم سـلوك أي" :بـه یقصـد  

المختلفـة،  وتطبیقاتهـا الحدیثـة المعلومـات وتكنولوجیـا االتصـال وسـائل اماسـتخد
ـا   ،راداألفـ مـن مجموعـة أو لفـرد والمتكـرر المتعمـد اإلیـذاء إلى یهدف ویقـاس إجرائیً

بالدرجــة التــي تحصــل علیهــا الطالبــة المراهقـــة علــى المقیــاس المعــد لــذلك، إعـــداد: 
  ).٢٠١٤أمنیة إبراهیم الشناوي (

  :Victims of Cyberbullyingلتنمر اإللكتروني ضحایا ا -٥
الطالبـــات المراهقـــات الالتـــي تعرضـــن إلـــى  ":بهـــم فـــي البحـــث الحـــالي یقصـــد    

ـــــة  ســـــلوكیات متعمـــــدة ومتكـــــررة مـــــن خـــــالل اســـــتخدام الوســـــائل التكنولوجیـــــة الحدیث
(الهاتف المحمول، صفحات التواصـل االجتمـاعي، غـرف المحادثـة عبـر اإلنترنـت، 

الرقمیــــة) وتتضــــمن هـــــذه الســــلوكیات اإلیــــذاء اللفظــــي أو الجنســـــي أو المســــاعدات 
  اإلقصاء االجتماعي مع إخفاء هویة المتنمر.

  اإلطار النظري:
: استراتیجیات التنظیم االنفعالي    Emotion Regulation Strategies: أوًال

التنظــــیم االنفعــــالي واحــــدًا مــــن المفــــاهیم التــــي لقیــــت اهتمامــــًا متزایــــدًا مــــن  یعــــد
االهتمـــام وجهـــات نظـــر لعـــل أهمهـــا تحدیـــد التنظـــیم  اعـــن هـــذلبـــاحثین، وقـــد انبثـــق ا

، مــــا علــــى انفعاالتــــه اممارســــة تــــأثیر االنفعــــالي بمجموعــــة اســــتراتیجیات تتــــیح للفــــرد 
الشــــعوریة  تالعملیــــا مــــنویشــــتمل مفهــــوم التنظــــیم االنفعــــالي علــــى سلســــلة واســــعة 

العملیــــــة التـــــــي  ىویشــــــیر إلــــــ یولوجیة،ســــــالفو الســــــلوكیة، و شــــــعوریة المعرفیــــــة، الالو 
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وتتعـدد وجهـات النظـر ، یستخدمها األفراد لیعـدلوا نـوع وشـدة ومـدة التعبیـر االنفعـالي
كـــن هــذا المفهـــوم الفــرد مـــن اســتخدم مجموعـــة Grossإلــىالنســـبة بالمتعلقــة بــه، ف یمّ

 ٢٠١١یعقـــوب، حیـــدر مزهـــر طـــرق للتـــأثیر علـــى مســـتویات االســـتجابة االنفعالیـــة (
،٤٥٥( 

العملیـات التـي تحـدث عنـدما یحـاول الفـرد «بأنـه  Gross (2003, 282)ویعرفـه 
 –أو یخبـره اآلخـرون مـن حولـه– أن یـؤثر فـي نـوع وكمیـة االنفعـال الـذي یخبـره هـو

  .وكیفیة التعبیر عن تلك االنفعاالت
  :االنفعاليتنظیم النظریة 

) ٢٠٠٢(عــام  حــددهقــد صــاحب نظریــة التنظــیم االنفعــالي و Gross یعــد 
الفــــرد لكــــي یزیــــد أو  االتــــي یســــتخدمهالشــــعوریة والالشــــعوریة  ســــتراتیجیاتبأنــــه: اال

ــــافظ علـــــــى واحــــــد أو أكثـــــــر مــــــن مكونـــــــات االســــــتجابة االنفعالیـــــــة،  یــــــنقص أو یحــ
هــي: مكــون الخبــرة ویشــمل المشــاعر  ة مكونــاتهــذه المكونــات بثالثــGrossویحــدد

الســـــتجابات ویتضـــــمن ا يوالمكـــــون الســـــلوكالذاتیـــــة للفـــــرد وفقـــــًا لخبراتـــــه الحیاتیـــــة، 
كضـــــربات الســـــلوكیة، والمكـــــون الفســـــیولوجي ویتضـــــمن االســـــتجابات الفســـــیولوجیة 

  .)٤٥٥، ٢٠١١، حیدر مزهر یعقوب، وضغط الدم (بالقل
  :استراتیجیات التنظیم االنفعالي

تمثــــل اســــتراتیجیات التنظــــیم االنفعــــالي حجــــر الزاویــــة فــــي مفهــــوم التنظــــیم 
دمها األفــراد ویوظفونهــا لتعــدیل التعبیــر یســتخ ياألســالیب التــاالنفعــالي وتشــیر إلــى 

والسـلبیة علـى حـد سـواء  ةاإلیجابیـعن الخبرات االنفعالیـة، ویشـمل ذلـك االنفعـاالت 
(Lopes, et al., 2005, 113)  

حــدى هــذه التصــنیفات و  تتعــدد تصــنیفات اســتراتیجیات التنظــیم االنفعــالي، وإ
تیجیات التنظــیم والــذین یصــنفان اســترا Parkinson and Totterdellتصــنیف 

 cognitive engagementفئـة االنخـراط المعرفـيي:وه االنفعالي إلى أربع فئات
category  التقیــیم المعرفــي واالجتــرار  إعــادةفیهــا:  ةمــن االســتراتیجیات المتضــمنو
 cognitive-disengagement categoryوفئـة الالنخـراط المعرفـي والكارثیـة، 
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عــادةو  : اســتراتیجیة اإللهــاء فیهــا ةمـن االســتراتیجیات المتضــمنو  ، یجــابيالتركیــز اإل إ
ومـــــن  behavioral-engagement categoryوفئـــــة االنخـــــراط الســـــلوكي
 وفئـــــــــةفیهـــــــــا: اســــــــتراتیجیة المشـــــــــاركة االجتماعیــــــــة،  ةاالســــــــتراتیجیات المتضــــــــمن

 behavioral-disengagement categoryاسـتراتیجیات الالنخـراط السـلوكي 
 ,.Brans, et al). فیهــا: اســتراتیجیة الكبــت  ةمنمــن االســتراتیجیات المتضــو 

2013, 1-2)  
االســـتراتیجیات اســـتنادًا إلـــى متغیـــر النـــوع فقـــط،  رالـــبعض اآلخـــویصـــنف 

یولوجیة واالجتماعیــة ســتیجیات المعرفیــة والســلوكیة والفیویحــددونها بعــدد مــن االســترا
 ,Omran)مـــــا لنحـــــافظ علیـــــهإ ســـــتخدم لنـــــنقص أو نزیـــــد االنفعــــــال، و والتـــــي ت

  :فیما یلي تعریف مختصر لبعض هذه االستراتیجیات، و (2011,106
وهي عبارة عن تولید تفسـیرات إیجابیـة عـن المواقـف Reappraisal:إعادة التقییم .١

 الضاغطة نفسیًا كطریقة لخفض التوتر. 
وهــي عبــارة عــن اســتجابات یحــاول الفــرد Problem Solving:حــل المشــكالت .٢

ة أو احتــــواء أثارهــــا. ولهــــذه االســــتراتیجیة آثــــار بواســـطتها تغییــــر المواقــــف الضــــاغط
 & aldo) (الضـــغوطمفیـــدة علـــى االنفعـــاالت لكونهـــا تعـــدل أوتقضـــي علـــى 

hoeksema, 2010, 974-975لحـل المشـكالت، أو  فـاألفراد منخفضـي التوجـه
المشـــكالت لـــدیهم مهـــارات قلیلـــة فـــي حـــل المشـــكالت یمكـــن أن یتعرضـــوا لعـــدد مـــن 

 .(Gross,1998, 273)األكل تواضطراباي المخدرات والقلق وتعاط كاالكتئاب
ــــرار .٣ وتتحــــدد بتركیــــز الفــــرد بشــــكل متكــــرر علــــى االنفعــــاالت Ruminating:االجت

األســـــباب والعواقـــــب المرتبطـــــة بهـــــذه االنفعـــــاالت؛ مـــــع أن األفـــــراد  الســـــلبیة، وعلـــــى
 ,aldo & hoeksema, 2010)المنخـرطین بـاالجترار یفهمـون مصـدر تـوترهم

974-975).  
وتشیر إلى أفكار یضع الفـرد فیهـا اللـوم علـى نفسـه إزاء : Self-blameم الذات لو .٤

 .ما اختبره
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وتشــیر إلــى أفكــار یضــع الفــرد فیهــا اللــوم حــول مــا : Other-blameلــوم االخــرین .٥
 .اختبره على البیئة أو على شخص آخر

وتشـــیر إلـــى أفكـــار تركـــز علـــى فظاعـــة مـــا اختبــــره :Catastrophizingالكارثیـــة .٦
 .الفرد

وتشــیر إلـــى التفكیـــر حـــول : Positive refocusing اإلیجـــابيالتركیـــز  إعـــادة.٧
 .ة بدًال من التفكیر حول الحدث الحالياإلیجابیالخبرات 

تشـیر إلـى التفكیـر حـول :Refocus on planningالتركیز على التخطیط  إعادة.٨
 .الخطوات التي سیتخذها الفرد، وكیف سیتعامل مع الحدث السلبي

ذعــــــان الفــــــرد لمــــــا حــــــدث إ وتشــــــیر إلــــــى درجــــــة رضــــــوخ و :Acceptanceالقبــــــول .٩
(Omran,2011,106)   وهــــي أیضــــًا اســــتراتیجیة االنســــجام بشــــكل كامــــل مــــع

االنفعـــاالت، واألفكـــار، واألحاســـیس الجســـدیة بـــدون أن یحـــاول الفـــرد أن یّغیرهـــا أو 
 ,Gross) علــى الخبــرة االنفتــاحیســیطر علیهــا أو یتجنبهــا؛ كمــا ّأنهــا تتضــمن 

2003, p.283).  
وتعتبر استراتیجیة الكبت مـن االسـتراتیجیات غیـر التكیفیـة، suprision:الكبت  .١٠

ـــنفس المرضـــي، وتشـــیر إلـــى ت ثبـــیط الســـلوك لكونهـــا تمثـــل عامـــل خطـــر فـــي علـــم ال
والكبـت نوعــان: إمـا كبــت ، (Dillon, et al.,2007, 354)المعبـر عنـه انفعالیــا

معرفیـة، وتتضــمن  لتنظـیم انفعـااتیجیة األفكـار، أو كبـت االنفعـال. تعـد األولـى اسـتر 
فـــي وتفشـــل هـــذه االســـتراتیجیة  ،فعـــاليتجنـــب األفكـــار التـــي تســـبب االضـــطراب االن

فـــي حـــین أن  ،حـــاالت االنفعـــال والتـــوتر الزائـــد، وتقـــود إلـــى زیـــادة االنفعـــال الســـلبي
  .(Rusk,2012, 9)و تجنب االنفعاالت المؤلمةأالثانیة تركز على كبت 

وتتضــمن أفعــال یقــوم الفــرد بهــا لیشــعر علــى Distraction: هــاء اإللاســتراتیجیة .١١
یـــتم التالعــب بالبیئـــة أو االنخـــراط فـــي نشــاط یـــوفر إلهـــاءًا أو عونـــًا  أفضـــل كـــأننحــو 

ة إیجابیـولهـذه االسـتراتیجیة أثـار ، (Silk, et al., 2006, 69-70)انفعالیـًا للفـرد
، فعنـــد التعامـــل  عن المثیـــر المســـبب قـــل االتنمـــع المواقـــف المثیـــرة انفعالیـــًا نتبـــاه بعیـــدًا

 .لنفسياانخفاض التوتر وتحسین الضبط برتبط وت، لإلجهاد
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تتمثـل بالحـدیث إلـى شـخص social sharing:استراتیجیة المشاركة االجتماعیة .١٢
أثـار انفعـاالت معینـة، وتتمیـز بقـدرتها  موقفظروف أو ردود فعل، تتعلق ب لآخر حو 

 ,.Brans, et al)نقــاص االنفعــاالت الســلبیةإ و علــى زیــادة االنفعــاالت اإلیجابیــة، 
2013, 2). 

إلــى ان اإلنـــاث أكثـــر  Kwon, et al ,(2013) وتشــیر نتـــائج دراســة
ا من الذكور الستراتیجیتي االجترار والكبت   من الذكور. استخدامً

ا:    Psychological Distress النفسي: األسىثانیً
 مفهوم األسى النفسي: 

یة، التــي یشــعر خاللهــا األفــراد بعــدم الرضــا عــن أنفســهم هــو "المیــل إلــى خبــرة ســلب
  ).٥٦، ٢٠١٤وعن الحیاة بشكل عام" (أمینة قویدر، 

وهــو "اســتجابة انفعالیــة یصــاب بهــا الشــخص عنــدما یمــر بخبــرة قاســیة، فهــو خبــرة 
ــــى معنــــى  ــــتج عنهــــا عــــدم الرضــــا عــــن الحیــــاة وتــــؤثر عل ــــاة الفــــرد ین ممیــــزة فــــي حی

  ).٢٠١٦،٢٦الحیاة"(نجوى على محمد،
وهـو "حالـة انفعالیـة تتمثـل فـي أعــراض االكتئـاب (الحـزن والیـأس)، والقلـق (الشــعور 
بــــالتوتر واالجتـــــرار)، والقابلیـــــة لالســــتثارة أو التهـــــیج، والتـــــي یمكــــن أن تـــــؤدي إلـــــى 

 األرق، الصــــداع، األلــــم الجســــمي، ونقــــص النشــــاط" اضــــطرابات جســــمیة مثــــل 
.(Morrone, et. al., 2017, 2) 

انفعـــــالي یمكـــــن أن یـــــؤثر علـــــى األدوار االجتماعیـــــة والتفـــــاعالت  اضـــــطراب وهـــــو"
الیومیــة للفــرد وهــو یضــم عــدد مــن األعــراض منهــا: القلق/االكتئــاب، االضــطرابات 
الجسـمیة، انخفـاض تقـدیر الـذات، وانخفـاض االنـدماج االجتمـاعي والـذي مـن شــأنه 

    ).Drpeau, et. al. , 2012,123أن یؤثر على صحة الفرد وهنائه النفسي(
 .Caron & Liu,2011 ; Myklestad, et)وتشیر نتائج دراسة كل مـن 

al., 2011)  النفســـي لـــدى اإلنـــاث بالمقارنـــة  األســـىإلـــى ارتفـــاع معـــدالت انتشـــار
  بالذكور.

  التفسیرات النظریة لألسى النفسي.
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تؤكــد نظریــة التحلیــل النفســي علــى دور العوامــل الالشــعوریة و میكانیزمــات 
ر األســــى النفســــي حیــــث أنــــه صــــراع نفســــي الشــــعوري لمواجهــــة الــــدفاع، فــــي ظهــــو 

الصـعوبات التـي یواجههـا الفـرد، وتركـز النظریـة السـلوكیة علـى الطـرق التـي یتعلمهــا 
الفــــرد مــــن خــــالل اقترانهــــا باســــتجابات الضــــغوط فــــي مواقــــف محــــددة، أمــــا النظریــــة 

ســلبیة عـــن  المعرفیــة فتــرى أن األفــراد الــذین یعــانون مــن األســى النفســي لــدیهم أراء
ذواتهـــم وبیئـــاتهم، وتركـــز نظریـــة التفاعـــل البینشخصـــي بـــین األشـــخاص علـــى عـــزو 

ـا مـن التفـاعالت بـین األفـراد  ,Carson)األسـى النفسـي إلـى أنمـاط مضـطربة وظیفیً
et. al., 1996, 113)    

ا:    Cyberbullying: اإللكترونيمفهوم التنمر ثالًث
ــــى أنــــه "اســــتخدا Langos (2012: 288)یعرفــــه  م وســــائل تكنولوجیــــا عل

المعلومــات فــي تنفیــذ سلســلة مــن األفعــال تهــدف إلــى إلحــاق األذى بشــخص آخــر 
 (الضحیة) بشرط إخفاء الهویة للمتنمر".

) بأنه: "ذلك السـلوك المتكـرر الـذى ٢٢٧، ٢٠١٦وتعرفه أمل یوسف عبد اهللا (
ا مـن قبـل شـخص وا ـا، أو جنسـیً ا أو اجتماعیً حـد یهدف إلى إیذاء شخص آخر لفظیً

ذاللهــــا ونیــــل  أو عـــدة أشــــخاص وذلـــك بــــالقول أو الفعــــل للســـیطرة علــــى الضـــحیة وإ
 مكتسبات غیر شرعیة منها عن طریق وسائل االتصال االجتماعي".

) علــى أنــه: "شــخص أو ٦٠ـ  ٥٩، ٢٠١٦ویعرفــه (رمضــان عاشــور حســین، 
بإیـــذاء  كعـــدة أشـــخاص یقومـــون مـــن خـــالل الحســـاب اإللكترونـــي عبـــر الفـــیس بـــو 

أو الضــــــحایا مــــــن خــــــالل عــــــدة أســــــالیب تشــــــمل: التخفــــــي اإللكترونــــــي، الضــــــحیة 
 المضایقات اإللیكترونیة، القذف اإللكتروني، المطاردة اإللكترونیة".

) علــى أنــه: "ســلوك متعمــد ٥٢٣، ٢٠١٧وتعرفــه (إســالم عبــد الحفــیط محمــد، 
ومتكـــرر ضـــد طالـــب أو أكثـــر مــــن خـــالل اســـتخدام الوســـائل التكنولوجیـــة الحدیثــــة 

ف المحمول، صفحات التواصـل االجتمـاعي، غـرف المحادثـة عبـر اإلنترنـت، (الهات
المساعدات الرقمیة) ویتضـمن اإلیـذاء اللفظـي أو الجنسـي أو إقصـاء اجتمـاعي مـع 

 إخفاء الهویة".
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) بأنـه: "التحرشـات ١٨٨، ٢٠١٨یعرفه (هشام عبد الفتـاح المكـانین وآخـرون، و 
تخدام وســــائل االتصــــال الحدیثــــة مــــن التــــي یقــــوم بهــــا طلبــــة المــــدارس الثانویــــة باســــ

ة االجتماعیــــة اإللكترونیــــهواتــــف ذكیــــة أو بریــــد إلكترونــــي أو وســــائل االتصــــاالت 
  كالفیس بوك والواتس آب وغیرها إللحاق األذى بطالب آخر.

علــى أنــه: " أحــد أنــواع التنمــر غیــر  اإللكترونــيوبالتــالي یمكــن تعریــف التنمــر 
هویته، ویمارس فیـه المتنمـر سـلوكیات متعمـدة المباشر، ال یكشف فیه المتنمر عن 

المختلفـــة تهـــدف إلـــى االســـتهزاء  اإللكترونـــيومتكـــررة مـــن خـــالل وســـائل التواصـــل 
ــویه الســـــمعة واإلقصــــــاء واإلزعـــــاج وانتهـــــاك الخصوصــــــیة واإلهانـــــة والتهدیــــــد  وتشـــ

  للضحیة"
إلـــى أن الخصـــائص  Zhang, et al (2014)وقـــد توصـــلت نتـــائج دراســـة 

  اإللكتروني هي:ر األساسیة للتنم
  .ة إلحداث الضرر والتعمد والقصدیةالنیة لإلیذاء: النی -
 التكرار: حیث أن التنمر هو فعل عدواني متكرر. -

 الجهل بهویة المتنمر. -

 عدم تكافؤ القوة: ربما بسبب عامل السن، أو المرونة النفسیة. -

  التفسیرات النظریة للتنمر:
ر هــو نتــاج للتنــاقض بــین دوافــع تــرى نظریــة التحلیــل النفســي أن ســلوك التنمــ

الحیــاة والمــوت، وتحقیــق اللــذة عــن طریــق تعــذیب اآلخــرین وعقــابهم والتصــدي لهــم 
كـــــي ال ینجحـــــوا، بینمـــــا تـــــرى النظریـــــة الســـــلوكیة أن ســـــلوك التنمـــــر هـــــو نـــــوع مـــــن 

أن التنمــــر  Banduraیــــرى بانــــدورا و االســــتجابات الســــائدة فــــي شخصــــیة األفــــراد، 
ـــة واألقـــران والنمـــاذج ال ســـلوك مـــتعلم عـــن طریـــق نمـــاذج تـــي تعرضـــها وســـائل العائل

تــرى نظریــة المعالجــة فــي حــین والمسلســالت وأفــالم الكرتــون،  االعــالم فــي األفــالم
االجتماعیــة أن األفــراد المتنمــرین یعــالجون المعلومــات االجتماعیــة معالجــة مشــوهة 

ا فــي التعــاطف مــع اآلخــرین والمهــارات االجتما يإذ یعــان عیــة، فــي المتنمــرون تــدنیً
ــــة المعرفیــــة أن المتنمــــرین یعــــانون مــــن وجــــود بعــــض  ـــین یــــرى أصــــحاب النظری حـ
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التحریفــات المعرفیــة فــي أنمــاط تفكیــرهم ویمیلــون إلــى التفكیــر أحــادي االتجــاه نحــو 
، ٢٠١٢(مســـعد نجـــاح أبـــو الـــدیار، لـــدیهم اتجاهـــات إیجابیـــة نحـــو العنفاآلخـــرین و 

٨١، ٧٧، ٧٥ -٧٣، ٧١.(  
  :یاآثار التنمر على الضحا

یمیــــل ضــــحایا التنمــــر إلــــى الشــــعور بــــالقلق وعــــدم الشــــعور باألمــــان والحــــذر، 
قـد یسـتمر  ير الـذات الـذیتقـد يضحایا التنمر من االكتئاب وتدن يویحتمل أن یعان

ن أقــرانهم یهمشــونهم، ویعــانون ، كمــا أإلــى البلــوغ، فهــم ینقصــهم الــدعم االجتمــاعي
ــــة مــــن نقــــص دعــــم األقــــران والمســــاندة االجتماعیــــة وب ــــى االنعزالی ــــون إل ــــالي یمیل الت

، ٢٠١٢(مسـعد نجـاح أبـو الـدیار، نسحاب وتـدني المهـارات االجتماعیةوالخجل واال
٩١ - ٩٠.(  

  دراسات سابقة:
 :  النفسي األسىالتنظیم االنفعالي و استراتیجیات دراسات اهتمت بالعالقة بین اوًال

  :لدى المراهقین
  : Aldo & Hoeksema (2010)دراسة 

العالقـــة بـــین أربعـــة  ي: "فحـــص تشخیصـــي"، هـــدفت الدراســـة إلـــى تقصـــبعنـــوان   
التقیــیم، حــل المشــكالت)  إعــادةاســتراتیجیات للتنظــیم االنفعــالي (االجتــرار، الكبــت، 

كـــل)، وذلـــك وأعـــراض ثالثـــة اضـــطرابات نفســـیة (االكتئـــاب، القلـــق، اضـــطرابات األ
ـــا وطالبـــًة مـــن طـــالب الجامعـــة بواقـــع () ٢٥٢لـــدى عینـــة (  ١١٢أنثـــى،  ١٤٠طالبً

 إعـداد)، وذلـك باسـتخدام مقیـاس التنظـیم االنفعـالي ١٨,٤٤( يبمتوسط عمر ذكر)، 
Carver, et al (1989)  ومقیاس االضطرابات النفسیة، وقد توصـلت الدراسـة إلـى

أن اســـتراتیجیات التنظـــیم االنفعـــالي غیـــر التكیفیـــة (االجتـــرار، الكبـــت) كانـــت أكثـــر 
ا مـع االضـطرابات الثالثـة  إعـادةبالمقارنـة مـع اسـتراتیجیات التنظـیم التكیفیـة ( ارتباًط

  التقییم، وحل المشكالت).
  :Omran (2011)دراسة 
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ــوان: " العالقــــة بــــین اســــتراتیجیات تنظــــیم االنفعــــال واالكتئــــاب والقلــــق"، هــــدفت  بعنــ
الدراسـة بحــث العالقــة بـین اســتراتیجیات التنظــیم االنفعـالي والقلــق واالكتئــاب، وذلــك 

ـا مـن طـالب الجامعـة تتـراوح أعمـارهم بـین (٤٨٤نت من (لدى عینة تكو   ١٨) طالبً
ــــا، وذلــــك باســــتخدام مقیــــاس اســــتراتیجیات التنظــــیم االنفعــــالي ٣٢ـــــ   (CERQ)) عامً

، ومقیـاس القلـق (BDI – II, 1996) االكتئـاب ألرون بیـك الباحـث، ومقیـاس إعـداد
ــــة)  ى أن ، وقــــد توصــــلت الدراســــة إلــــMahram (1993) إعــــداد(الســــمة/ الحال

مـن القلـق واالكتئـاب، فـي  استراتیجیات لـوم الـذات واالجتـرار ارتبطـت بمسـتوى عـالٍ 
عــادةالتركیــز، و  إعــادةحــین أن اســتراتیجیات  ، والتخطــیط ارتبطــت یجــابيالتقیــیم اإل إ

    مع مستوى منخفض من القلق واالكتئاب.

  :Kwon, et al (2013)دراسة 
ـــــ ـــــوع والثقافـــــة: العالقـــــة بعنـــــوان: "الفـــــروق فـــــي التنظـــــیم االنفعـــــالي تبعً ا للن

باالكتئاب"، هدفت الدراسة إلى بحث العالقة بـین التنظـیم االنفعـالي واالكتئـاب، مـع 
ـــا للنـــوع  يفـــ الفـــروق يتقصــ ، والثقافـــة اســـتخدام اســـتراتیجیات التنظــیم االنفعـــالي تبعً

ـــا و باســـتخدام األدوات التالیـــة: ٧٦٤وذلـــك لـــدى عینـــة تكونـــت مـــن ( ـــا جامعیً ) طالبً
ومقیـاس االكتئــاب  (ERQ, Gross & John, 2003)س التنظـیم االنفعــالي مقیـا

)(CES-D, Radloff, 1977 وقــــد توصـــلت الدراســــة إلـــى وجــــود عالقـــة بــــین ،
الكتئـاب، كمـا توصـلت الدراسـة التقییم وكبت الغضـب وأعـراض ا إعادة ياستراتیجیت

ا من الذكور الستراتیجیتإلى أ   والكبت.االجترار  ين اإلناث أكثر استخدامً

ــا:  بتقصــي األســى النفســي لــدى المــراهقین ضــحایا التنمــر دراســات اهتمــت ثانیً
  اإللكتروني:

 :Aoyama (2010)دراسة 

بعنـوان: "التنمـر اإللكترونـي: البروفیـل النفسـي لـدى الضـحایا"، هـدفت الدراســة 
إلــى معرفــة المشــكالت النفســیة التــي یعــاني منهــا ضــحایا التنمــر اإللكترونــي وذلــك 

ــــة ٤٦٣ینــــة تكونــــت مــــن (لــــدى ع ــــا مــــن طــــالب المرحلــــة اإلعدادیــــة والمرحل ) طالبً
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الثانویــــة، وقــــد توصــــلت الدراســــة إلــــى أن ضــــحایا التنمــــر اإللكترونــــي یعــــانون مــــن 
  االكتئاب، القلق، والضغوط.

 :Ortega, et al (2012)دراسة 

 بعنوان: "النتائج االنفعالیـة للتنمـر والتنمـر اإللكترونـي علـى الضـحایا: دراسـة
عبــــر ثقافیــــة" هــــدفت الدراســــة إلــــى تحلیــــل النتــــائج االنفعالیــــة علــــى ضــــحایا التنمــــر 
التقلیـــدي المباشـــر وغیـــر المباشـــر وكـــذلك علـــى ضـــحایا التنمـــر اإللكترونـــي خـــالل 

ــــا فــــي العمــــر الزمنــــي ٥٨٦٢الموبایــــل واإلنترنــــت علــــى عینــــة مكونــــة مــــن ( ) مراهقً
ــ١٢( ــا وذلــك باســتخدام مقیاســین أحــدهما لقیــا١٨ـ س خبــرة التعــرض لألشــكال ) عامً

المختلفــة للتنمــر والنتــائج االنفعالیــة المترتبــة علیــه، وقــد توصــلت الدراســة إلــى إقــرار 
ــــة: الشــــعور  ــــة اآلتی ــــذین تعرضــــوا للتنمــــر اإللكترونــــي بالنتــــائج االنفعالی الضــــحایا ال
بالخجــل، الغضــب، االنزعــاج، الضــغط، القلــق، الخــوف، الشــعور بالوحــدة، وانعــدام 

 عن النفس واالكتئاب. قدرة الدفاع

 Schneider, et al (2012):دراسة 

بعنــوان: "التنمــر اإللكترونــي والمدرســي واألســى النفســي لــدى طــالب المدرســة 
الثانویـــة"، هـــدفت الدراســـة إلـــى تقصـــي العالقـــة بـــین التنمـــر اإللكترونـــي والمدرســـي 

ا ومراهقًة في الصـفو ٢٠٤٠٦واألسى النفسي لدى عینة تكونت من ( ف مـن ) مراهقً
التاسع حتى الثاني عشر وذلك باستخدام مقیـاس األسـى النفسـي، ومقیـاس المسـتوى 
االقتصــادي واالجتمــاعي، ومقیــاس التنمــر اإللكترونــي والمدرســي إعــداد البــاحثون، 
وقــد توصـــلت الدراســة إلـــى ارتفــاع مســـتوى األســـى النفســي لـــدى أفــراد العینـــة الـــذین 

  مدرسي.تعرضوا ألى من التنمر اإللكتروني أو ال
 :Cowie (2013)دراسة 

ــــة لــــدى  ــــى الرفاهــــة والصــــحة االنفعالی ــــأثیر التنمــــر اإللكترونــــي عل بعنــــوان: "ت
ـــــى  ـــــي عل ـــــأثیر التنمـــــر اإللكترون ـــــى الكشـــــف عـــــن ت المـــــراهقین"، هـــــدفت الدراســـــة إل
االضـــطرابات االنفعالیـــة لـــدى األطفــــال والمـــراهقین، وذلـــك لــــدى عینـــة مكونـــة مــــن 
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ا، وذلـ٢٣٤٢٠( ك باسـتخدام اسـتبیان لعمـل دراسـة مسـحیة حـول أداء ) طفًال ومراهقً
عینـة البحــث فـي التنمــر اإللكترونـي والفــرق بینــه وبـین التنمــر التقلیـدي، وآثــاره علــى 
الصحة النفسیة ورفاهیـة الضـحایا، وقـد توصـلت الدراسـة إلـى أن التنمـر اإللكترونـي 

ي والــذي ینــتج تسـبب للضــحایا فــي الوحـدة النفســیة والعزلــة، أو االنسـحاب االجتمــاع
عـــن انخفـــاض تقـــدیر الـــذات واالكتئـــاب كمـــا أنهـــم معرضـــین إلدمـــان الكحولیـــات أو 

  لسلوكیات االنتحار.
  ):٢٠١٧دراسة إسالم عبد الحفیظ محمد (
بــین طــالب الــتعلم مــا قبــل الجــامعي"،  اإللكترونــيبعنــوان: "التنمــر التقلیــدي و 

بـــین  اإللكترونـــيیـــدي و هـــدفت الدراســـة إلـــى الكشـــف عـــن العالقـــة بـــین التنمـــر التقل
ـا وطالبـة ٢١١طالب التعلیم ما قبل الجـامعي، وذلـك لـدى عینـة مكونـة مـن ( ) طالبً

ا)، وباسـتخدام مقیـاس التنمـر التقلیـدي،  ٤٢طالبة،  ١٦٩بواقع ( : مسـعد إعـدادطالبً
: الباحثــة، وقــد توصــلت الدراســة إعــدادمــن  اإللكترونــيأبــو الــدیار، ومقیــاس التنمــر 

حصــــائیة بــــین التنمــــر قــــة ارتباطیــــة موجبــــة ذات داللــــة إ: وجــــود عالللنتــــائج التالیــــة
للمتنمــــرین، وعــــدم وجــــود بالنســــبة لضــــحایا التنمــــر وبالنســــبة  اإللكترونــــيالتقلیــــدي و 

ا علــى مقیــاس كــل مــن التنمــر التقلیــدي و فــروق دالــة إ للضـــحایا  اإللكترونــيحصــائیً
ا للنوع (ذكور / إناث).   وفقً
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  تعقیب:
لســـابق ذكرهـــا إلـــى وجـــود عالقـــة طردیـــة بـــین اســـتخدام لقـــد توصـــلت الدراســـات ا.١

اســـتراتیجیات التنظــــیم االنفعــــالي غیـــر التكیفیــــة (االجتــــرار، الكبـــت، لــــوم الــــذات) 
وأعـــراض االكتئـــاب، القلـــق، واضـــطرابات األكـــل بالمقارنـــة باســـتراتیجیات التنظـــیم 

عـاد ة التقیــیم االنفعـالي التكیفیـة (إعـادة التقیـیم، حـل المشـكالت، إعـادة التركیـز، وإ
ا مع مستوى كل من القلق واالكتئاب.    اإلیجابي، والتخطیط) التي ارتبطت عكسیً

 اإللكترونـيإلى وجود عالقـة طردیـة بـین التعـرض للتنمـر  كما توصلت الدراسات.٢
 اإللكترونـــيإقـــرار الضــحایا الـــذین تعرضـــوا للتنمـــر  النفســـي حیـــث نجـــد األســىو 

ــــة اآلتیــــة: الشــــعور بال خجــــل، الغضــــب، االنزعــــاج، الضــــغط، بالنتــــائج االنفعالی
القلـــق، الخـــوف، الشـــعور بالوحـــدة النفســـیة ، وانعـــدام قـــدرة الـــدفاع عـــن الـــنفس، 

 .االكتئاب، العزلة، أو االنسحاب االجتماعي، انخفاض تقدیر الذات

، كمـــا اإللكترونـــيكمــا توصـــلت الدراســات إلـــى أن اإلنـــاث أكثــر تعرًضـــا للتنمــر  .٣
، لــذلك غیــر التكیفیــةراتیجیات التنظــیم االنفعــالي أنهـن أكثــر مــیًال الســتخدام اســت

مـن خـالل تصـمیم برنـامج تـدریبي قـائم اهتم البحث الحالي بتناول هذه المشكلة 
على استراتیجیات التنظـیم االنفعـالي فـي خفـض األسـى النفسـي لـدى المراهقـات 

  ضحایا التنمر اإللكتروني.
  صیاغة فرض البحث الحالي على النحو التالي: ویمكن

مجموعـــة تـــب درجـــات أفـــراد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطات رُ توجـــد   
ــــي ( اتفــــي القیاســــ بحــــثال ــــى  )التتبعــــي -البعــــدي –القبل  أبعــــاد مقیــــاس األســــىعل

تــــدني قیمــــة الــــذات، التهــــیج والقابلیــــة لالســــتثارة، القلــــق/ االكتئــــاب، عــــدم النفســــي (
ا لفعالیة الدرجة الكلیة ) واالندماج االجتماعي  .البرنامج المستخدم تبعً
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 إجراءات البحث:
: منهج البحث ومتغیراته:  أوًال

اعتمد البحث الحالي على المنهج شبه التجریبي، والتصمیم ذي المجموعة 
الواحدة حیث هدف البحث إلى التعرف على مدى فعالیة برنامج تدریبي قائم على 

النفسي(متغیر  استراتیجیات التنظیم االنفعالي(متغیر مستقل) في خفض األسى
التطبیق القبلي لمقیاس األسى  تابع) لدى أفراد مجموعة البحث، وذلك من خالل

النفسي على مجموعة البحث ثم إعادة التطبیق البعدي على نفس المجموعة بعد 
تنفیذ أنشطة البرنامج؛ للتعرف على فعالیة البرنامج المستخدم، ثم إعادة التطبیق 

بیق البعدي للمتابعة ومعرفة استمراریة أثر البرنامج بعد شهرین من التط مرة أخرى
  المستخدم. 

ا: عینة البحث:   ثانیً
  أ. عینة التحقق من الخصائص السیكومتریة لألدوات:

) طالبـًة مراهقـًة مـن طالبـات الصـف األول الثـانوي ١٠٠تكونـت مـن عـدد (
ــــات بــــإدارة المنتــــزه ا لتعلیمیــــة بمدرســــتي تقســــیم الزهــــور والســــیدة عائشــــة الثانویــــة بن

ـــا، وبمتوســـط حســـابي (١٥بمحافظـــة اإلســـكندریة، فـــي العمـــر الزمنـــي ( ) ١٤,٦)عامً
  ).  ١,٢(±وانحراف معیاري 

  ب. عینة البحث األساسیة:
ــــة مــــن ــــاًت ١٠(تكونــــت مجموعــــة البحــــث التجریبی ضــــحایا  مراهقــــاًت  ) طالب

بـإدارة بمدرسة تقسیم الزهور الثانویـة بنـات بالصف األول الثانوي للتنمر اإللكتروني 
ـــا، وبمتوســـط ١٥فـــي العمـــر الزمنـــي (، المنتـــزه التعلیمیـــة بمحافظـــة اإلســـكندریة )عامً

اشـتقاق عینـة البحـث األساسـیة )، وقد تم ١,١(±) وانحراف معیاري ١٤,٣حسابي (
◌ً  ) طالبـةً ٣٨تطبیـق مقـاییس البحـث علـى عینــة قوامهـا (عـد ب بحیـث اشــتقت  مراهقـَة

 %) أعلـى علـى مقیـاس٢٧(تي حصلن علـى الال مراهقاتال طالباتمنهن الباحثة ال
%) ٢٧األســـى النفســـي، و(ومقیــاس التنمـــر اإللكترونــي (نســـخة الضـــحیة)  كــل مـــن
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)، وهــــن مـــــن ١٠حیــــث ن=( أدنــــى علــــى مقیـــــاس اســــتراتیجیات التنظــــیم االنفعـــــالي
) طالبـــات ٧تـــم اســـتبعاد عـــدد ( اعتبـــرتهن الباحثـــة العینـــة األساســـیة للبحـــث، حیـــث

علـــى مقیـــاس التنمــر اإللكترونـــي (نســـخة الضـــحیة)، حصــلن علـــى درجـــات مرتفعــة 
ولكـن حصـلن علـى درجــات متوسـطة إلـى منخفضـة فــي مقیـاس األسـى النفســي؛ أو 

متوســــطة إلــــى مرتفعــــة علــــى مقیــــاس اســــتراتیجیات التنظــــیم  حصــــلن علــــى درجــــات
االنفعالي، وذلك لكي تتحقـق لعینـة البحـث األساسـیة االسـتفادة الكاملـة مـن جلسـات 

  یفیة اشتقاق عینة البحث األساسیة.) یوضح ك١لجدول (واالبرنامج، 
   اشتقاق عینة البحث األساسیة ةكیفی )١جدول (

  العدد(ن)  الدرجة  المستوى  المقیاس

مقیاس التنمر اإللكتروني (نسخة الضحیة) 
  )٣٨ن=(

  ١٧  فأكثر ٨٣,٣٨  المرتفع
  ١١  ٨٣- ٤٧  المتوسط
  ١٠  فاقل٤٦,٣٥  المنخفض

  )٣٨=(مقیاس األسى النفسي ن
  ١٠  فأكثر ٩٢,١٨  المرتفع
  ١٣  ٩٢- ٥٤  المتوسط
  ١٥  فأقل ٥٣,٨٤  المنخفض

  )٣٨مقیاس استراتیجیات التنظیم االنفعالي ن=(
  ٩  فأكثر ٦٧,٤٠  المرتفع
  ١٦  ٦٧- ٤٠  المتوسط
  ١٣  فأقل ٣٩,٣٢  المنخفض

التأكــد مــن تكـــافؤ مجموعــة البحــث فــي كــل مــن العمـــر ب قامــت الباحثــة ثــم
اس القبلــي لكــل مــن اســتراتیجیات التنظــیم االنفعــالي، واألســى النفســي الزمنــي، والقیــ

مــن والتنمـر اإللكترونــي (نســخة الضــحیة)، قبــل تطبیــق البرنــامج المســتخدم بالبحــث 
 -Kolmogorovجروف ســمیرنوف لعینــة واحــدة ) لكولمــو Zخــالل حســاب قــیم (
Smirnov test ـــة الفـــروق فـــي كـــل مـــن قبلـــي والقیـــاس ال، العمـــر الزمنـــي، لدالل

هــــذا مــــا و  الســــتراتیجیات التنظــــیم االنفعــــالي، ولألســــى النفســــي وللتنمــــر اإللكترونــــي
  )٢(جدول  یوضحه
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) اختباركولموجروف سمیرنوف لداللة الفروق في المجموعة الواحدة ٢جدول (
والقیاس القبلي الستراتیجیات التنظیم ، العمر الزمنيللعمر الزمني في كل من 

  ) ١٠حیث ن = ( وللتنمر اإللكتروني االنفعالي، ولألسى النفسي

  العدد المتغیر
 (ن)

المتوسط 
 الحسابي (م)

االنحراف 
 المعیاري (ع)

قیمة كولموجروف 
 سمیرنوف

قیمة  
Z)( الداللة 

 غیر دالة ٠,٣٦ ٠,٧٢ ١,٨ ١٥,٣٠ ١٠ العمر الزمني
اســــتراتیجیات التنظــــیم 

 االنفعالي
 غیر دالة ٠,٢٩ ٠,٨٧ ١,٢ ٢٣,٣٣ ١٠

 غیر دالة ٠,٣٨ ٠,٧٩ ١,٩ ١٨,٩٠ ١٠ ياألسى النفس
ـــــــي ـــــــر اإللكترون  التنم

 (نسخة الضحیة)
 غیر دالة ٠,٣٢ ٠,٩٦ ١,٦٧ ٢٨,٧٧ ١٠

ة   ة ( Zقیم توى دالل د مس ة عن ة ٢٫٥٨) =± ٠٫٠١الجدولی توى دالل د مس ،وعن
)١٫٩٦)=±٠٫٠٥ 

المحســوبة أقــَل مــن القیمــة الجدولیــة عنــد مســتوى  Z) أن قــیم ٢یتضــح مــن جــدول (
كـل عینـة البحـث فـي طالبـات )؛ مما یدل علـى عـدم وجـود فـروق بـین ٠,٠٥داللة (

من العمر الزمني والقیـاس القبلـي لكـل مـن اسـتراتیجیات التنظـیم االنفعـالي، واألسـى 
  النفسي والتنمر اإللكتروني.

ا: أدوات البحث:   ثالًث
أمكــن تحدیــد األدوات المناســبة لقیــاس متغیــرات البحــث التــي تناســب عینتــه، وذلــك 

  ما یلي:ك
  إعداد: الباحثة.               نظیم االنفعالي.        مقیاس استراتیجیات الت .١
   مقیاس األسى النفسي. .٢

 ).٢٠١٢وتعریب السید كامل الشربیني Poulin. et al. (2005)  إعداد: (        
 مقیاس التنمر اإللكتروني(نسخة الضحیة).    .٣

 ).٢٠١٤أمینة إبراهیم الشناوي (إعداد:                                 
 الباحثة. إعداد:برنامج تدریبي قائم على استراتیجیات التنظیم االنفعالي.   .٤
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  وفیما یلي وصف لهذه األدوات:
  )٢: الباحثة  ملحق( إعداد         مقیاس استراتیجیات التنظیم االنفعالي: -١

راتیجیات استهدف المقیاس الحالي إلى الكشف عن ی: سالهدف من المقیا
  لدى المراهقات بالمرحلة الثانویة. التنظیم االنفعالي

ا بعدد من الخطوات: خطوات بناء المقیاس:   تم بناء المقیاس مرورً
  اختیار أبعاد  ومفردات المقیاس:

  اعتمدت الباحثة الختیار أبعاد  المقیاس على مراجعة الدراسات التي اهتمت
  .التنظیم االنفعالياستراتیجیات ب
  تمت االستفادة من اإلطار النظري للبحث الحالي، وكذلك المقاییس كما

المختلفة التي استخدمت في الدراسات السابقة، وذلك في وضع أبعاد  ومفردات 
 :المقیاس، ومن تلك المقاییس ما یلي

o مقیاس استراتیجیات التنظیم االنفعالي إعداد Gross (2003) 
o عدادمقیاس استراتیجیات التنظیم االنفعالي إ Silk. et al. (2006) 
o مقیاس استراتیجیات التنظیم االنفعالي إعداد Dillon. et al. (2007) 
o مقیاس استراتیجیات التنظیم االنفعالي إعدادAldao& Susan (2010). 
o مقیاس استراتیجیات التنظیم االنفعالي إعدادOmran (2011) 
o مقیاس استراتیجیات التنظیم االنفعالي إعداد Brans. et al. (2013) 
  عـد، أصـبح المقیـاس فـي ُ وبعد تحدید أبعاد المقیـاس، تـم وضـع المفـردات لكـل ب

ــــم مراجعــــة المقیــــاس لغویــــا ٣٤صــــورته األولیــــة مكــــون مــــن ( ) مفــــردةً ، ثــــم ت
 (صیاغة ومعنًى)؛ لكي یتناسب مع عینة البحث.

 ) وبعــد ١ثــم تــم عــرض المقیــاس علــى نخبــة مــن األســاتذة المحكمــین ملحــق (
لتعــــدیالت، تــــم تطبیــــق المقیــــاس علــــى عینــــة التأكــــد مــــن الخصــــائص إجــــراء ا

) طالبـًة مراهقــة بالمرحلـة الثانویــة، وهـذا مــا ١٠٠السـیكومتریة للمقیـاس بلغــت (
 سوف یرد بالخطوات التالیة:

 الخصائص السیكومتریة للمقیاس:
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: صدق المقیاس:   تم التحقق من صدق المقیاس بالطرق التالیة:أوًال
 صدق المحتوى:.أ 

على عدد من المحكمین أعضاء هیئـة التـدریس بقسـم علـم امت الباحثة بعرض المقیاس ق
)، لبیـان مـدى مالءمـة المفـردات لمفهـوم ١النفس والصحة النفسیة بكلیات التربیة ملحـق (

عـد الـذي تنتمـي استراتیجیات التنظیم االنفعالي ُ ، وكذلك مدى مالءمـة المفـردات لمفهـوم الب
ـــه ـــة بـــإإلی ـــر مـــن ، وقامـــت الباحث % مـــن عـــدد ٨٠جراء التعـــدیالت التـــي اتفـــق علیهـــا أكث

ـــــین (المحكمـــــین؛  ـــــاس مـــــا ب ـــــردات المقی ـــــاق علـــــى مف % ــــــــ ٨٠,٠وتراوحـــــت نســـــب االتف
  .%)، وهي نسب اتفاق مقبولة١٠٠

  صدق التمییز: .ب 
قامت الباحثة بحساب صدق التمییز للمفردات؛ للتأكـد مـن إمكانیـة اسـتخدام مقیـاس 

نفعــالي فــي الكشــف عــن الفــروق بــین المجموعــات المختلفــة اســتراتیجیات التنظــیم اال
  )٣في درجة استراتیجیات التنظیم االنفعالي ویوضح ذلك جدول (

 ) معامل تمییز مفردات مقیاس استراتیجیات التنظیم االنفعالي٣جدول (
  )١٠٠(ن=

 معامل التمییز المفردة معامل التمییز المفردة معامل التمییز المفردة
٠,٢٩٣ ٢٣ ٠,٢١٧ ١٢ ٠,٢٧٤ ١ 
٠,٣٠٩ ٢٤ ٠,٣٤٠ ١٣ ٠,٢٧٠ ٢ 
٠,٢٠٠ ٢٥ ٠,٣١٦ ١٤ ٠,٣٢٣ ٣ 
٠,٣٤٤ ٢٦ ٠,٢٢١ ١٥ ٠,٣٠١ ٤ 
٠,٢٣٨ ٢٧ ٠,٣٧٥ ١٦ ٠,٣٥٠ ٥ 
٠,٣٨٤ ٢٨ ٠,٣١٠ ١٧ ٠,٣٠٤ ٦ 
٠,٤٣٨ ٢٩ ٠,٤٢٢ ١٨ ٠,٢٠٧ ٧ 
٠,٣٤٠ ٣٠ ٠,٢٨١ ١٩ ٠,٣٥٧ ٨ 
٠,٢٩١ ٣١ ٠,٤٢٦ ٢٠ ٠,٣٠٣ ٩ 
٠,٤٢٦ ٣٢ ٠,٣٩٩ ٢١ ٠,٤٢٦ ١٠ 
٠,٥٦٤ ٣٣ ٠,٤٢٦ ٢٢ ٠,٤٢٦ ١١ 
    ٠,٣٠١ ٣٤ 
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) ٠,٥٦٤إلــى  ٠,٢) أن قــیم معـامالت التمییــز تراوحــت بــین (٣یتضـح مــن جــدول (
  وهي قیم تمییز مقبولة.

ا: االتساق الداخلي للمقیاس:   ثانیً
تــــم حســــاب االتســــاق الــــداخلي للمقیــــاًس باســــتخدام معامــــل ارتبــــاط بیرســــون لقیــــاس 

عــد المنتمیـــة إلیـــه، وهـــذا ُ مـــا یوضـــحه  العالقــة بـــین درجـــة المفـــردة والدرجـــة الكلیـــة للب
  ).٤جدول (
) قیم معامالت االرتباط بین درجة كل مفردة من مقیاس استراتیجیات ٤جدول (

عد الذي تنتمي إلیه، (ن= ُ   )١٠٠التنظیم االنفعالي والدرجة الكلیة للب
 إعادة التقییم اإللهاء  المشاركة االجتماعیة االجترار

 معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط فردةالم معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة
٠,٧٤٨ ١٣ ٠,٨٠٢ ٩ ٠,٧٦٩ ٥ ٠,٨١٤ ١ 
٠,٧٠٠ ١٤ ٠,٧٨٣ ١٠ ٠,٨٣٠ ٦ ٠,٧٤٥ ٢ 
٠,٧٤٣ ١٥ ٠,٧٩١ ١١ ٠,٨٥٠ ٧ ٠,٨٩٧ ٣ 
٠,٧١٧ ١٦ ٠,٧٨٢ ١٢ ٠,٨٨٨ ٨ ٠,٨٤٧ ٤ 
      ٠,٨٩٩ ١٧ 
      ٠,٧٧٨ ١٨ 

 بولالق الكارثیة إعادة التركیز اإلیجابي الكبت
 معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة
٠,٧٩١ ٣١ ٠,٧٨٣ ٢٧ ٠,٨٨٠ ٢٣ ٠,٧٦٢ ١٩ 
٠,٧٨٩ ٣٢ ٠,٧٩١ ٢٨ ٠,٨٤٩ ٢٤ ٠,٧٢٧ ٢٠ 
٠,٨٣٨ ٣٣ ٠,٨٦٨ ٢٩ ٠,٧٥٩ ٢٥ ٠,٧٥٦ ٢١ 
٠,٧٢٠ ٣٤ ٠,٨٤٥ ٣٠ ٠,٧١٧ ٢٦ ٠,٨٦٧ ٢٢ 

) ٠,٠٥، وعنـد (٠,٢٥٤) = ٠,٠١االرتبـاط الجدولیـة عنـد مسـتوى داللـة ( قیمـة معامـل
=٠,١٩٥  

) أن قــیم معــامالت االرتبـاط المحســوبة أكبــر مــن القیمــة الجدولیــة ٤یتضـح مــن جــدول (
عـــد ٠,٠١عنــد مســتوى داللـــة ( ُ )؛ ممــا یـــدل علــى وجــود عالقـــة قویــة بـــین المفــردات والب

 الذي تنتمي إلیه.
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تبــــاط درجــــات مفــــردات المقیــــاس بالدرجــــة الكلیــــة كمــــا تــــم حســــاب معــــامالت ار  -
ـــــت قـــــیم معـــــامالت ٣٢، ٢٦، ١٠للمقیـــــاس، ماعـــــدا المفـــــردات ( ) ، حیـــــث كان

) لـذا ٠,٠٥االرتباط الخاصة بكـل منهـا اقـل مـن القیمـة الجدولیـة عنـد مسـتوى (
  تم حذفها.

ثـــم أعیـــد حســـاب معـــامالت ارتبـــاط درجـــات مفـــردات المقیـــاس بالدرجـــة الكلیـــة  -
 )٥حذف المفردات، كما في جدول (للمقیاس بعد 

معامالت االرتباط بین درجة المفردة والدرجة الكلیة لمقیاس  )٥جدول (
  )١٠٠استراتیجیات التنظیم االنفعالي (ن=

 معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة
٠,٤٢٧ ٢٤ ٠,٤٤٩ ١٣ ٠,٥٤٤ ١ 
٠,٥٣٨ ٢٥ ٠,٥٤٦ ١٤ ٠,٥٩٢ ٢ 
٠,٦٦٣ ٢٧ ٠,٣٧٨ ١٥ ٠,٣٥٦ ٣ 
٠,٤٤٢ ٢٨ ٠,٤٨٩ ١٦ ٠,٦١٧ ٤ 
٠,٤٩٩ ٢٩ ٠,٤٣٢ ١٧ ٠,٣٥٧ ٥ 
٠,٤٩٢ ٣٠ ٠,٥٨٨ ١٨ ٠,٣٨٠ ٦ 
٠,٥٨٢ ٣١ ٠,٥٩٩ ١٩ ٠,٦١٠ ٧ 
٠,٣٨٣ ٣٣ ٠,٤٢٧ ٢٠ ٠,٤٠٩ ٨ 
٠,٥١١ ٣٤ ٠,٣٦٦ ٢١ ٠,٣٨٣ ٩ 
٠,٤٥٥ ٢٢ ٠,٦٨٩ ١١   
٠,٤٢٠ ٢٣ ٠,٤٢٦ ١٢   

، وعنـــــد ٠,٢٥٤) = ٠,٠١لجدولیـــــة عنـــــد مســـــتوى داللـــــة (قیمـــــة معامـــــل االرتبـــــاط ا   
)٠,١٩٥) =٠,٠٥  

ــــاط المحســــوبة أكبــــر مــــن القیمــــة ٥یتضــــح مــــن جــــدول ( ) أن قــــیم معــــامالت االرتب
ــــین ٠,٠١الجدولیــــة عنــــد مســــتوى داللــــة ( )؛ ممــــا یــــدل علــــى وجــــود عالقــــة قویــــة ب

  المفردات والبعد الذي تنتمي إلیه.
ا: ثبات مقیاس: ً   ثالثـ
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ــــم التأكــــد مــــن  - ــــي للمقیــــاس ت ثبــــات أبعــــاد  المقیــــاس وكــــذلك معامــــل الثبــــات الكل
ثبــــات أبعــــاد  معـــامالت ) ٦ویوضـــح جــــدول (، كرونبــــاخ -باســـتخدام معامــــل ألفـــا

  .وكذلك معامل الثبات الكلي للمقیاس مقیاس استراتیجیات التنظیم االنفعالي
لك وكذ مقیاس استراتیجیات التنظیم االنفعاليثبات أبعاد  معامالت ) ٦جدول (

  )١٠٠(ن= كرونباخ -معامل الثبات الكلي للمقیاس باستخدام معامل ألفا
 كرونباخ -الفا  البعد كرونباخ -الفا  البعد

 ٠,٧٩٨ الكبت ٠,٨٣٣ االجترار
 ٠,٨٧٧ إعادة التركیز اإلیجابي ٠,٨٦٧ المشاركة االجتماعیة

 ٠,٨٣١ الكارثیة ٠,٨٣١ اإللهاء
 ٠,٨٤٩ القبول ٠,٨٢٢ إعادة التقییم

   ٠,٨٥٢  مقیاس التنظیم االنفعالي ككل

) أن قــیم معــامالت ثبــات أبعــاد  مقیــاس اســتراتیجیات التنظــیم ٦یتضــح مــن جــدول (
  االنفعالي كانت مقبولة.

عــد فــي حالــة حــذف - ُ وقــد تــم التأكــد مــن ثبــات مفــردات المقیــاس مــن خــالل ثبــات الب
             )                                ٧المفردة، ویوضحه جدول (

 استراتیجیات التنظیم االنفعاليمعامالت ثبات مفردات مقیاس ) ٧جدول (
  )١٠٠(ن=

 إعادة التقییم اإللهاء  المشاركة االجتماعیة االجترار

 المفردة معامل الثبات المفردة معامل الثبات المفردة معامل الثبات المفردة
معامل 
 الثبات

٠,٨١٤ ١٣ ٠,٨١٤ ٩ ٠,٨٤٠ ٥ ٠,٨٣٠ ١ 
٠,٨٠٦ ١٤ ٠,٨٠٢ ١١ ٠,٨٤٢ ٦ ٠,٨١٢ ٢ 
٠,٨١٩ ١٥ ٠,٨٢٨ ١٢ ٠,٨٣٢ ٧ ٠,٨٢١ ٣ 
٠,٨١٣ ١٦   ٠,٨٣٩ ٨ ٠,٨٣٢ ٤ 
      ٠,٨٠٣ ١٧ 
      ٠,٨٥٠ ١٨ 

 القبول الكارثیة إعادة التركیز اإلیجابي الكبت

 المفردة معامل الثبات المفردة معامل الثبات المفردة معامل الثبات المفردة
معامل 

 باتالث
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٤٦٧  

٠,٨٤٣ ٣١ ٠,٨١٢ ٢٧ ٠,٨٥٩ ٢٣ ٠,٧٤٥ ١٩ 

٠,٨٤٧ ٣٣ ٠,٨٢٥ ٢٨ ٠,٨٤٦ ٢٤ ٠,٧٤٨ ٢٠ 

٠,٨٤٥ ٣٤ ٠,٨٢٣ ٢٩ ٠,٨٤٢ ٢٥ ٠,٧٣٩ ٢١ 
٠,٨٠٥ ٣٠   ٠,٧٣٥ ٢٢   

ـــة حـــذف ١٨) أن معامـــل ثبـــات المفـــردة رقـــم (٧یتضـــح مـــن جـــدول ( ) فـــي حال
عــد )، وهــي تمثــل قیمــة أكبــر مــن قیمــة معا٠,٨٥٠درجــة المفــردة كانــت ( ُ مــل ثبــات ب

)؛ ولــــذا قامــــت ٠,٨٢٢إعــــادة التقیــــیم الــــذي تنتمــــي إلیــــه تلــــك المفــــردة والــــذي بلــــغ (
الباحثـــة بحـــذف تلـــك المفـــردة حیـــث إن وجودهـــا یـــؤثر ســـلبا علـــى المقیـــاس، وبـــذلك 

)، وعلیـــــه فقـــــد أصـــــبح ٣٢، ٢٦، ١٨، ١٠تكـــــون الباحثـــــة قـــــد حـــــذفت المفـــــردات (
  ) مفردةً .٣٠ًا من () مكون٢المقیاس في صورته النهائیة ملحق (

  تصحیح المقیاس:
) مفـردةً، حیـث یـتم اإلجابـة علیهـا مـن ٣٠یتكون المقیاس في صورته النهائیـة مـن (

ا= ،٢، أحیانـا=٣)بـدائل (دائمـا=٣بین ( للمفـردات الموجبـة والعكـس بـالعكس  )١نـادرً
  للمفردات السالبة.

 مقیاس األسى النفسي: .٢
) ٢٠١٢السـید كامـل الشـربیني (وتعریـب  Poulin. et al. (2005)إعـداد  

  )٣(ملحق 
  وصف المقیاس:
لفحـص األسـى النفسـي لـدى عینـات مختلفـة  فـي صـورته األجنبیـةُأعد هذا المقیـاس 

ـا ، وبلـغ عـددهم (٨٤-١٨تراوحت أعمارهم ما بین ( ) فـرًدا، وقـام السـید ٣٥٩) عامً
ینـــة كامـــل الشـــربیني بتعریـــب المقیـــاس والتأكـــد مـــن خصائصـــه الســـیكومتریة علـــى ع

ا من طالب الفرقة األولي بكلیة التربیة جامعة العریش.١٠٥قوامها (   ) طالبً
  الخصائص السیكومتریة للمقیاس:

تـــــم حســـــاب صـــــدق المقیـــــاس فـــــي صـــــورته األجنبیـــــة عـــــن طریـــــق التحلیـــــل العـــــاملي  -
) مفـردة وهـذه العوامـل هـي: ٢٣االستكشافي، وأسفر التحلیل عن أربعـة عوامـل تشـبع بهـا (
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، ات، التهیج والقابلیة لالستثارة، القلـق/ االكتئـاب، عـدم االنـدماج االجتمـاعيتدني قیمة الذ
ــــة  ــــة المركب ــــاس مــــع المقابلــــة التشخیصــــیة الدولی ــــاس صــــدق المحــــك للمقی ــم قی  (CIDI)وتــ

ـــــق واألفكـــــار  DSM-IV.1994المشـــــتقة مـــــن  ـــــي  تتضـــــمن اضـــــطرابات المـــــزاج والقل والت
ب ثبـات المقیـاس بطریقـة ألفـا كرونبـاخ فتراوحـت لألبعـاد  مـا بـین كمـا تـم حسـا االنتحاریة،

  .٠,٩٣وللمقیاس ككل  ٠,٨٩ -٠,٨١
ثـــم قـــام الســـید كامـــل الشـــربیني بقیـــاس صـــدق المقیـــاس عـــن طریـــق التحلیـــل العـــاملي   -

) مفـردة، كمـا قـام بحسـاب التكـوین ٢٢االستكشافي، وأسفر عن أربعة عوامل تشبعت بها (
ة الطرفیــة، كمــا تــم حســاب ثبــات المقیــاس بطریقــة ألفــا كرونبــاخ ، وصــدق المقارنــالفرضــي

 .٠,٨١وللمقیاس ككل  ٠,٨٠ -٠,٧٢فتراوحت لألبعاد  ما بین 
علـى  قامت الباحثة بحساب الخصائص السیكومتریة للمقیـاس وفي البحث الحالي -

) طالبـًة مراهقـة بالمرحلـة الثانویـة، وهـذا مـا سـوف یـرد بـالخطوات ١٠٠عینة بلغـت (
 لیة:التا

: صـــدق المقیــــاس:  تــــم التحقـــق مــــن صـــدق المقیــــاس بطریقـــة صــــدق التكــــوین أوًال
ـــــة بـــــین   أبعـــــاد الفرضـــــي (التقـــــاربي) مـــــن خـــــالل حســـــاب معـــــامالت االرتبـــــاط البینی

عــد والدرجــة الكلیــة للمقیـاس، وهــذا مــا یوضــحه  ُ المقیـاس بعضــها الــبعض وبــین كـل ب
  ).٨( جدول

النفسي بعضها  األسىبعاد  مقیاس ) معامالت االرتباط البینیة بین أ٨جدول (
  )١٠٠، حیث ن= (البعض، وبین كل منها والدرجة الكلیة

 
تــــــــدني قیمــــــــة 

 الذات

ــــــــــــــــــــــق/  القل
 االكتئاب

عـــــــدم االنـــــــدماج 
 االجتماعي

التهیج أو القابلیة 
 لالستثارة

الدرجــــة 
 الكلیة

     ــ تدني قیمة الذات
    ـــ ٠,٧٩٧ القلق/ االكتئاب

   ـــ ٠,٧٩٢ ٠,٧١٩ عدم االندماج االجتماعي
  ـــ ٠,٧٣٤ ٠,٧٠٢ ٠,٧٧٥ التهیج أو القابلیة لالستثارة

 ـــ ٠,٧٢٩ ٠,٧٤٩ ٠,٧٣٩ ٠,٧٦٧ الدرجة الكلیة

ــــة (     ــــد مســــتوى دالل ــــاط الجدولیــــة عن ، وعنــــد ٠,٢٥٤) = ٠,٠١قیمــــة معامــــل االرتب
)٠,١٩٥) =٠,٠٥  
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ــــین أبعــــاد  مقیــــا٨یتضــــح مــــن جــــدول ( ــــاط ب س ) أن قــــیم معــــامالت االرتب
النفسي بعضها البعض، وبـین كـل منهـا والدرجـة الكلیـة قـیم أكبـر مـن القیمـة األسى 

)، ممــــا یــــدل علــــى صــــدق التكــــوین الفرضــــي ٠,٠١الجدولیــــة عنــــد مســــتوى داللــــة (
  للمقیاس.

ا: االتساق الداخلي للمقیاس:   ثانیً
عد الذي تنتمي - ُ  تم حساب معامل االرتباط بین درجة كل مفردة والدرجة الكلیة للب

 .)٩إلیه المفردة، وهذا ما یوضحه جدول (
) قیم معامالت االرتباط بین درجة كل مفردة من مقیاس األسى ٩جدول (

عد الذي تنتمي إلیه، حیث ن= ( ُ   )١٠٠النفسي والدرجة الكلیة للب

ــــة (     ــــد مســــتوى دالل ــــاط الجدولیــــة عن ، وعنــــد ٠,٢٥٤) = ٠,٠١قیمــــة معامــــل االرتب
)٠,١٩٥) =٠,٠٥ 

) أن قـــیم معـــامالت االرتبــــاط المحســـوبة أكبـــر مــــن ٩یتضـــح مـــن جــــدول (
)؛ ممـا یـدل علـى وجـود عالقـة قویـة بـین ٠,٠١القیمة الجدولیة عنـد مسـتوى داللـة (

عد. المفردة ُ عد الذي تنتمي إلیه، مما یعد مؤشرًا علي االتساق الداخلي لكل ب ُ   والب
كمـــا تـــم حســـاب قـــیم معـــامالت االرتبـــاط بـــین درجـــة كـــل مفـــردة والدرجـــة الكلیـــة  -

  ).١٠للمقیاس كما یوضحه جدول (
) قیم معامالت االرتباط بین درجة كل مفردة من مقیاس األسى ١٠جدول (

  )١٠٠مقیاس، حیث ن= (النفسي والدرجة الكلیة لل

 التهیج أو القابلیة لالستثارة عدم االندماج االجتماعي القلق/ االكتئاب تدني قیمة الذات

 معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة امل االرتباطمع المفردة
٠٫٧٢١ ٢ ٠٫٧٠٧ ١٤ ٠٫٧٢٩ ٧ ٠٫٧٨٣ ١ 

٠٫٧٧٦ ٣ ٠٫٧٥٢ ١٥ ٠٫٧١٨ ٨ ٠٫٧٣٩ ٥ 

٠٫٧٦١ ٤ ٠٫٧٢٧ ١٧ ٠٫٧٥٨ ١٠ ٠٫٧٢٠ ٩ 

٠٫٧٥٨ ٦ ٠٫٧١٩ ١٨ ٠٫٧٠٩ ١١ ٠٫٧٢٦ ١٢ 
٠٫٧٨٣ ٢٠ ٠٫٧٦٥ ١٣ ٠٫٧٨١ ١٦   
٠٫٧٣٤ ٢١   ٠٫٧٦٥ ١٩   
٠٫٧٠٨ ٢٢       
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 معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة معامل االرتباط المفردة
٠٫٧٢٦ ١٦ ٠٫٧٨٦ ٩ ٠٫٧٥٥ ١ 
٠٫٧٨٧ ١٧ ٠٫٧٢٢ ١٠ ٠٫٧٨٨ ٢ 
٠٫٧٣٣ ١٨ ٠٫٧٢٨ ١١ ٠٫٧٦٦ ٣ 
٠٫٧٩٤ ١٩ ٠٫٧١٦ ١٢ ٠٫٧٩٤ ٤ 
٠٫٧٤٩ ٢٠ ٠٫٧٠٢ ١٣ ٠٫٧٨٣ ٥ 
٠٧٦٦ ٢١ ٠٫٧٦٦ ١٤ ٠٫٧٢٥ ٦ 
٠٫٧٨٩ ٢٢ ٠٫٧٥٣ ١٥ ٠٫٧٨٨ ٧ 
٠٫٧٥٥ ٨     

ــــة (     ــــد مســــتوى دالل ــــاط الجدولیــــة عن ، وعنــــد ٠,٢٥٤) = ٠,٠١قیمــــة معامــــل االرتب
)٠,١٩٥) =٠,٠٥ 

) أن قــیم جمیـــع معــامالت االرتبـــاط المحســوبة بـــین ١٠یتضــح مــن جـــدول(
المفـــردة  والدرجـــة الكلیــــة للمقیـــاس أكبـــر مــــن القیمـــة الجدولیـــة عنــــد مســـتوى داللــــة 

مما یدل على وجود عالقة قویة بین المفـردات والدرجـة الكلیـة للمقیـاس ،  )؛٠,٠١(
  مما یعد مؤشرًا علي اتساق المقیاس كُكل .

ا: ثبات المقیاس:   قامت الباحثة بحساب ثبات المقیاس من خالل طریقتین ثالًث
 ثبات المقیاس بطریقة معامل ألفا كرونباخ:

عد من أبعاد  مقیاس األ ُ سى النفسي باستخدام طریقة تم حساب ثبات كل ب
كانت ، ومعامل الثبات الكلي للمقیاس الذي Cronbach`s Alphaكرونباخ -ألفا

، وكذلك تم التأكد ) وهي قیمة مقبولة وتدل على معامل ثبات مرتفع٠,٧٨٩قیمته (
عد في حالة حذف  ُ من قیم معامالت ثبات مفردات المقیاس من خالل ثبات الب

  ).١١یوضحه جدول ( درجة المفردة، وهذا ما
) معامالت ثبات مفردات وأبعاد  مقیاس األسى النفسي في حالة ١١جدول (

  )١٠٠حذف درجة المفردة، حیث ن=(
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قـیم معـامالت ثبــات مفـردات المقیـاس بعــد الحـذف أقـل مــن ) ١١یتضـح مـن جــدول(
عد الذي تنتمي إلیه المفـردة فـي حالـة حـذف المفـردة،  ُ ممـا یـدل علـى معامل ثبات الب

  بات ولذا یمكن الوثوق به.تمتع المقیاس بدرجة عالیة من الث
  ثبات المقیاس بطریقة إعادة تطبیق االختبار: -٢

قامـــت الباحثـــة بإعـــادة تطبیـــق المقیـــاس علـــي جـــزء مـــن عینـــة الخصـــائص 
) من طالبات المرحلـة الثانویـة وذلـك بعـد شـهرین مـن التطبیـق ٣٥السیكومتریة (ن=
عــــادة تطبیــــق ) یوضــــح معــــاملي االرتبـــاط والثبــــات فــــي حالـــة إ١٢األول، وجـــدول (

  االختبار.
  

) قیم معامالت االرتباط والثبات لمقیاس األسى النفسي في حالة إعادة ١٢جدول (
  )٣٥التطبیق حیث ن= (

 معامل الثبات إلعادة التطبیق معامل االرتباط في إعادة التطبیق معامل ثبات ألفا
٠٫٩٠٧ ٠٫٨٢٩ ٠٫٧٨٩ 

  

: تصحیح المقیاس:   رابعًا

 التهیج أو القابلیة لالستثارة عدم االندماج االجتماعي القلق/ االكتئاب تدني قیمة الذات

 معامل الثبات المفردة ثباتمعامل ال المفردة معامل الثبات المفردة معامل الثبات المفردة
٠٫٧٢٨ ٢ ٠٫٧١٢ ١٤ ٠٫٧٠٥ ٧ ٠٫٧١١ ١ 

٠٫٧٠٧ ٣ ٠٫٧٣٣ ١٥ ٠٫٦٩٨ ٨ ٠٫٧٢٩ ٥ 

٠٫٧١٩ ٤ ٠٫٧٢٧ ١٧ ٠٫٧٠١ ١٠ ٠٫٧٠٢ ٩ 

٠٫٧١١ ٦ ٠٫٧٢٦ ١٨ ٠٫٧٠٩ ١١ ٠٫٧٢٦ ١٢ 
معامل  ٠٫٧٥٧ ٢٠ ٠٫٧١٥ ١٣ ٠٫٧٢١ ١٦

الثبات 
 للُبعد

٠٫٧٥٨ 

معامل  ٠٫٧٠٥ ١٩
 الثبات للُبعد

٠٫٧٧٨ ٢١ ٠٫٧٢٥ 

معامل  ٠٫٧٠٨ ٢٢
الثبات 
 للُبعد

٠٫٧٨٣ 

معامل 
الثبات 
 للُبعد

٠٫٧٣٩ 
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) ٤) مفـــردةً موزعـــة علـــى (٢٢ه النهائیـــة مـــن (یتكـــون المقیـــاس فـــي صـــورت
أبعاد ، ویصحح المقیاس بالجمع الجبري للدرجات التـي اختارهـا الفـرد لتمثـل الدرجـة 

ا، ١=  ابـًدا) بـدائل للبنـود (٥الكلیة لألسى النفسي، حیـث یختـار الفـرد مـا بـین (  نـادرً
ا، ٢=  ا=، ٣=  أحیانً ا جًدا=٤كثیرً والعكـس بـالعكس فـي ) للمفردات الموجبة ٥، كثیرً

المفردات السالبة، وعلى الفرد أن یضع درجة تعبر عن مـدي انطبـاق المفـردة علیـه، 
) وتشــیر الدرجــة المرتفعــة ١١٠ -٢٢وتتـراوح الدرجــة الكلیــة علــى المقیــاس مـا بــین (

  على المقیاس إلى ارتفاع مستوي األسى النفسي لدي الفرد.
     مقیاس التنمر اإللكتروني(نسخة الضحیة): .٣

 ).٤( )    ملحق٢٠١٤أمینة إبراهیم الشناوي (إعداد 
 وصف المقیاس:

عدة لفحص٢٦یتكون المقیاس من (  كضـحیة اإللكترونـيالتعـرض للتنمـر  ) مفردة مُ
ـــــة قوامهـــــا ـــــدى عین ـــــة بركـــــة ٣٦٨( ل ـــــة بمدین ـــــا مـــــن طـــــالب المـــــدارس الثانوی ) طالبً

ـا، ١٨ -١٥أنثى) في أعمـار زمنیـة تتـراوح مـا بـین ( ٢٥٠ذكر،  ١١٨السبع( ) عامً
ا.١,١٥) وانحراف معیاري قدره (١٨,١٦وبمتوسط عمري قدره (  ) عامً

  الخصائص السیكومتریة للمقیاس:
قامـــت مِعـــدة المقیـــاس بحســـاب صـــدق المقیـــاس عـــن طریـــق التحلیـــل العـــاملي  -

االستكشافي، وأسفر التحلیل عن تشبع بنود المقیاس على عامـل واحـد بجـذر كـامن 
% مـن التبـاین الكلـي وانحسـرت قـیم تشـبعات ٥٩,٣٧مـل ) ویفسر هذا العا١٥,٤٣(

صدق التكـوین الفرضـي، كمـا  وأیًضا تم حساب)، ٠,٨٩و  ٠,٧٦البنود علیه بین (
 مقیـــــاس عـــــن طریـــــق حســـــاب معامـــــل ارتبـــــاطاالتســـــاق الـــــداخلي لل قامـــــت بحســـــاب

) ، كمـا ٠,٨١٦ -٠,٦٣٢المفردات بالدرجة الكلیـة للمقیـاس والـذي تـرواح مـا بـین (
ثبـــات المقیــاس ككــل عـــن طریــق معامـــل ألفــا كرونبــاخ الـــذي بلــغ قیمتـــه  تــم حســاب

)٠,٩٧١.( 
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 قامــت الباحثـة بحسـاب الخصــائص السـیكومتریة للمقیــاس وفـي البحــث الحـالي -
ـــة الثانویـــة، وهـــذا مـــا ســـوف یـــرد ١٠٠علـــى عینـــة بلغـــت ( ) طالبـــًة مراهقـــًة بالمرحل

  بالخطوات التالیة:
: صدق المقیاس: صدق المحك:   أوًال

مقیــاس التنمــر اإللكترونــي مــن وجهــة نظــر الباحثــة باالعتمــاد علــي  قامــت
والتــي تشــیر النتــائج إلــي تمتعــه  )٢٠١٦الضــحیة  إعداد/رمضــان عاشــور حســین (

ــــدرجات  ــــم حســــاب صــــدق المحــــك ل ــــه ت ــــة مــــن الصــــدق والثبــــات، وعلی بدرجــــة عالی
المقیــاس الحــالي ودرجــات المحــك علــى عینــة التحقــق مــن الخصــائص الســیكومتریة 

) طالبــــًة مــــن طالبــــات المرحلــــة الثانویــــة، وبلــــغ معامــــل االرتبــــاط بعــــد ١٠٠غــــت (بل
) مما یعطي مؤشرات قویة لتمتـع المقیـاس بمسـتوي مناسـب مـن ٠,٨١١التصحیح (

  الصدق.
ا: االتساق الداخلي للمقیاس:   ثانیً

تم حساب قیم معامالت االرتباط بین درجـة كـل مفـردة والدرجـة الكلیـة للمقیـاس كمـا 
  ).١٣جدول (یوضحها 

التنمر ) قیم معامالت االرتباط بین درجة كل مفردة من مقیاس ١٣جدول (
  )١٠٠والدرجة الكلیة للمقیاس، حیث ن= ((نسخة الضحیة)  اإللكتروني

معامل  المفردة
 االرتباط

معامل  المفردة
 االرتباط

معامل  المفردة
 االرتباط

٠٫٧٢٩ ١٩ ٠٫٧٥٦ ١٠ ٠٫٧٢٣ ١ 
٠٫٧٨٣ ٢٠ ٠٫٧٢٣ ١١ ٠٫٧١٢ ٢ 
٠٫٧٣٦ ٢١ ٠٫٧٢٥ ١٢ ٠٫٧٢٦ ٣ 
٠٫٧٢٢ ٢٢ ٠٫٧١٠ ١٣ ٠٫٧٣٦ ٤ 
٠٫٧٤٧ ٢٣ ٠٫٧٠٩ ١٤ ٠٫٧٨٣ ٥ 
٠٧٦١ ٢٤ ٠٫٧٦١ ١٥ ٠٫٧٢٩ ٦ 
٠٫٧٨٠ ٢٥ ٠٫٧٥٧ ١٦ ٠٫٧١٨ ٧ 
٠٫٧٥٦ ٢٦ ٠٫٧٨٩ ١٧ ٠٫٧٩٥ ٨ 
٠٫٧٦٧ ١٨ ٠٫٧٤٥ ٩   
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ــــة (     ــــد مســــتوى دالل ــــاط الجدولیــــة عن  ، وعنــــد٠,١٨١) = ٠,٠١قیمــــة معامــــل االرتب
)٠,١٣٨) =٠,٠٥ 

) أن قــیم جمیـــع معــامالت االرتبـــاط المحســوبة بـــین ١٣یتضــح مــن جـــدول(
المفــــردة والدرجــــة الكلیــــة للمقیــــاس أكبــــر مــــن القیمــــة الجدولیــــة عنــــد مســــتوى داللــــة 

)؛ مما یدل على وجود عالقة قویة بین المفـردات والدرجـة الكلیـة للمقیـاس ، ٠,٠١(
  . مما یعد مؤشرًا علي اتساق المقیاس كُكل

ا: ثبات المقیاس:   قامت الباحثة بحساب ثبات المقیاس من خالل طریقتین ثالًث
  ثبات المقیاس بطریقة معامل ألفا كرونباخ:

عد من أبعاد  مقیاس األسى النفسي باستخدام طریقة ألفا ُ - تم حساب ثبات كل ب
كانت ، ومعامل الثبات الكلي للمقیاس الذي Cronbach`s Alphaكرونباخ 

، وكذلك تم التأكد ) وهي قیمة مقبولة وتدل على معامل ثبات مرتفع٠,٧٤٥قیمته (
من قیم معامالت ثبات مفردات المقیاس في حالة حذف درجة المفردة، وهذا ما 

 ).١٤یوضحه جدول (
) معامالت ثبات مفردات مقیاس التنمر اإللكتروني(نسخة الضحیة) ١٤جدول (

  )١٠٠( إذا تم حذف درجة المفردة، حیث ن=
 معامل الثبات المفردة معامل الثبات المفردة معامل الثبات لمفردةا

٠٫٧١١ ١٩ ٠٫٧٢٦ ١٠ ٠٫٧٢٦ ١ 
٠٫٧٥٨ ٢٠ ٠٫٧٥٧ ١١ ٠٫٧٢١ ٢ 
٠٫٧٢٨ ٢١ ٠٫٧١٥ ١٢ ٠٫٧٠٥ ٣ 
٠٫٧٠١ ٢٢ ٠٫٧٢٥ ١٣ ٠٫٦٩٨ ٤ 
٠٫٧٠٩ ٢٣ ٠٫٧٠٥ ١٤ ٠٫٧٧٨ ٥ 
٠٫٧٠٥ ٢٤ ٠٫٧٠٨ ١٥ ٠٫٧٨٣ ٦ 
٠٫٧٢٨ ٢٥ ٠٫٧٢٩ ١٦ ٠٫٧٣٩ ٧ 
٠٫٧١٩ ٢٦ ٠٫٧٠٢ ١٧ ٠٫٧٣٣ ٨ 
٠٫٧١٩ ١٨ ٠٫٧٢٧ ٩   

قــیم مقبولــة وتــدل أن قــیم معــامالت ثبــات مفــردات المقیــاس ) ١٤یتضــح مــن جــدول(
مما یدل على تمتع المقیـاس بدرجـة عالیـة مـن الثبـات ، على معامالت ثبات مرتفعة

  ولذا یمكن الوثوق به.
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 ثبات المقیاس بطریقة إعادة تطبیق االختبار: -٢
ت الباحثــــــة بإعــــــادة تطبیــــــق المقیــــــاس علــــــي جــــــزء مــــــن عینــــــة حیــــــث قامــــــ

) مـن طالبــات المرحلـة الثانویــة وذلـك بعــد شــهرین ٣٥الخصـائص الســیكومتریة (ن=
) یوضح معاملي االرتباط والثبـات فـي حالـة إعـادة ١٥من التطبیق األول، وجدول (

  تطبیق االختبار.
اإللكتروني(نسخة  التنمر) قیم معامالت االرتباط والثبات لمقیاس ١٥جدول (

  )٣٥في حالة إعادة التطبیق حیث ن= (الضحیة) 
 معامل الثبات إلعادة التطبیق معامل االرتباط في إعادة التطبیق معامل ثبات ألفا

٠٫٨٩٩ ٠٫٨١٨ ٠٫٧٤٥ 

: تصحیح المقیاس:   رابعًا
) مفــردةً، ویصــحح المقیــاس ٢٦یتكــون المقیــاس فــي صــورته النهائیــة مــن (

درجات التــــــي اختارهـــــــا الفــــــرد لتمثــــــل الدرجـــــــة الكلیــــــة للتنمـــــــر بــــــالجمع الجبــــــري للـــــــ
=  ابــًدا) بــدائل للبنــود (٥، حیــث یختــار الفــرد مــا بــین ( اإللكتروني(نســخة الضــحیة)

ا، ١ ـــا، ٢=  نـــادرً ا=، ٣=  أحیانً ا جـــًدا=٤كثیـــرً ) للمفـــردات الموجبـــة والعكـــس ٥، كثیـــرً
عبـر عـن مـدي انطبـاق بالعكس فـي المفـردات السـالبة، وعلـى الفـرد أن یضـع درجـة ت
  ) درجة.١٣٠ -٢٦المفردة علیه، وتتراوح الدرجة الكلیة على المقیاس ما بین (

المراهقــات ضــحایا برنـامج تــدریبي قــائم علــى نظریــة التنظـیم االنفعــالي لــدى  -٤
إعـــداد: الباحثـــة                                                  :التنمـــر اإللكترونـــي

  )٥ملحق (
  برنامج :هدف ال

اســـتراتیجیات التنظـــیم  اإللكترونـــي علـــىالمراهقـــات ضـــحایا التنمـــر  تـــدریب
التقیـــیم،  إعـــادة، اإللهـــاء االنفعـــالي وتتمثـــل فـــي: االجتـــرار، المشـــاركة االجتماعیـــة، 

خفـض مسـتوى  علـىر ذلـك ، القبول، و أث ، الكارثیةاإلیجابيالتركیز  إعادةالكبت، 
  النفسي لدى مجموعة البحث. األسى
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  همیة البرنامج التدریبي :أ
  تنبع أهمیة البرنامج التدریبي الحالي مما یلي :

ـــــة  .١ ـــــة و األجنبی ـــــة الدراســـــات العربی ـــــة  –قل ـــــم الباحث ـــــي  –فـــــي حـــــدود عل الت
استخدمت برامج تقوم على اسـتراتیجیات التنظـیم االنفعـالي لخفـض مسـتوى 

  األسى النفسي لدى المراهقات ضحایا التنمر اإللكتروني.
مرحلة التي یهتم بها البحث، وهي مرحلـة المراهقـة كمرحلـة انتقالیـة أهمیة ال .٢

  حرجة بین مرحلتي الطفولة والرشد. 

  الفئة المستهدفة أو التي یطبق علیها البرنامج:
الطالبــات المراهقـات ضـحایا التنمــر تكونـت عینـة البحـث مــن مجموعـة مـن 

قیــاس القبلــي لكــل مـــن بالصــف األول الثــانوي، ویتمیــزن بالتكـــافؤ فــي الاإللكترونــي 
اســــــتراتیجیات التنظـــــــیم االنفعـــــــالي، األســـــــى النفســــــي والتعـــــــرض كضـــــــحیة للتنمـــــــر 

  اإللكتروني، وذلك بناءًا على المقاییس المستخدمة .
  الحدود اإلجرائیة لتطبیق البرنامج التدریبي :

  *الحدود الزمنیة:
ا، مـــدة كـــل منهـــا () جلســـات أســـبوع٣تـــم تنفیـــذ البرنـــامج بواقـــع ( قیقـــة،  ) د٤٠یً

) جلسـة،  وذلـك خـالل الفصـل الدراسـي الثـاني ١٨العدد الكلـي لجلسـات البرنـامج (و 
  .٢٠١٧/٢٠١٨ویشمل شهر فبرایر ومارس من العام الدراسي 

  *الحدود المكانیة:
بق البرنامج بمدرسـة تقسـیم الزهـور الثانویـة بنـات بـإدارة المنتـزه التعلیمیـة  لقد ُط

حجـــــرات الدراســـــة، أو فـــــي حجـــــرة الوســـــائط بمحافظـــــة اإلســـــكندریة، وذلـــــك بـــــداخل 
  المتعددة، أو حسب اإلمكانات المتاحة التي وفرتها ظروف المدرسة.

  *الحدود البشریة:
طالبـــاًت مراهقـــاًت ) ١٠تكونـــت عینـــة البحـــث مـــن مجموعـــة مقصـــودة قوامهـــا (

ممن لدیهن درجات مرتفعـة علـى مقیاسـي التنمـر االلكترونـي  بالصف األول الثانوي
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حیة) واألســى النفســي، وكــذلك لــدیهن درجــات منخفضــة علــى مقیـــاس (نســخة الضــ
  .استراتیجیات التنظیم االنفعالي

  خطوات بناء البرنامج:
 : قامـــت الباحثــــة فـــي إعــــدادها للبرنـــامج بــــاالطالع علـــى مجموعــــة مـــن األطــــر أوًال

  النظریة و الدراسات و البحوث ذات الصلة بموضوع البحث الحالي.
: و جلســات البرنـــامج علــى عــدد مـــن المحكمــین مـــن ذوي تــم عـــرض أهــداف  ثانیــًا

الخبــرة و التخصــص فــي مجـــال التربیــة الخاصــة و علـــم الــنفس و الصــحة النفســـیة 
) ، و قــــد أبــــدى ١مــــن أعضــــاء هیئــــة التــــدریس بكلیــــات التربیــــة و اآلداب ملحــــق (

المحكمـــون آرائهـــم حـــول مـــدى وضـــوح و مالءمـــة جلســـات البرنـــامج لعینـــة البحـــث، 
بعـض المالحظـات العامـة حـول جلسـات البرنـامج ، و قامـت الباحثـة  باإلضافة إلى

  %) فأكثر من عدد المحكمین .٨٠بإجراء التعدیالت التي اتفق علیها (
ة من المراهقات ضحایا التنمر مجموع على البرنامج جلسات تجربة تم :ثالثاً 

بنات ) بالصف األول الثانوي بمدرسة السیدة عائشة الثانویة ٥اإللكتروني ن=(
 محتوى صدق من التأكد بهدف وذلك ،بإدارة المنتزه التعلیمیة بمحافظة اإلسكندریة

 البحث مجموعة لخصائص مالئمته ومدى أنشطة، من قدمه مافی البرنامج
 الفنیات المستخدمة مالئمة مدى من للتحقق وكذلك ، المستهدفة ةالعمری والمرحلة

 السالبة الرتب ومجموع متوسط ) یوضح١٦وجدول ( البرنامج، أهداف قتحقی في
 والدرجة مقیاس استراتیجیات التنظیم االنفعالي أبعاد  من كل لدرجات والموجبة

 لألزواج" لكوكسونوی" اختبار باستخدام البعدي و القبلي نالقیاسی في ةالكلی
 .المترابطة
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مقیاس  أبعاد ) متوسط ومجموع الرتب السالبة والموجبة لدرجات ١٦جدول (
یجیات التنظیم االنفعالي والدرجة الكلیة بین القیاسین القبلي و البعدي استرات

  )٥ن=(

 القیاس المتغیر
اشارات 
 العدد الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الداللة Zقیمة  الرتب

  القبلي-البعدي  االجترار
 ١٥ ٣ ٥ سالب

   ٠ موجب دالة ٢٫٠٦
   ٠ متساوي

 يالقبل-البعدي المشاركة االجتماعیة
 ٠ ٠ ٠ سالب

 ١٥ ٣ ٥ موجب دالة ٢٫٠٣٢
   ٠ متساوي

 القبلي-البعدي اإللهاء 
 ٠ ٠ ٠ سالب

 ١٥ ٣ ٥ موجب دالة ٢٫٠٢٣
   ٠ متساوي

 القبلي-البعدي الكبت
 ١٥ ٣ ٥ سالب

   ٠ موجب دالة ٢٫٠٤١
   ٠ متساوي

-البعدي إعادة التقییم
 القبلي

 ٠ ٠ ٠ سالب
 ١٥ ٣  ٥  موجب دالة ٢٫٠١٤

    ٠  متساوي
إعادة التركیز 

 اإلیجابي
-البعدي
 القبلي

 ٠ ٠ ٠ سالب
 ١٥ ٣  ٥  موجب دالة ٢٫٠٣٦

    ٠  متساوي

-البعدي الكارثیة
 القبلي

 ١٥ ٣ ٥ سالب

    ٠  موجب دالة ٢٫٠٣٣

    ٠  متساوي

-البعدي القبول
 القبلي

 ٠ ٠ ٠ سالب

 ١٥ ٣  ٥  وجبم دالة ٢٫٠٨٨

    ٠  متساوي

ة  ة ( Zقیم توى دالل د مس ة عن ة ٢٫٥٨) =± ٠٫٠١الجدولی توى دالل د مس ،وعن
)١٫٩٦=± )٠٫٠٥  
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) متوسط ومجموع الرتب السالبة والموجبة لدرجات أبعاد  ١٦( تابع جدول
مقیاس استراتیجیات التنظیم االنفعالي والدرجة الكلیة بین القیاسین القبلي و 

 )٥(البعدي ن=

مجموع  متوسط الرتب العدد اشارات الرتب القیاس المتغیر
 الداللة Zقیمة  الرتب

الدرجة الكلیة 
 للتنظیم االنفعالي

-البعدي
 القبلي

 ٠ ٠ ٠ سالب
 ١٥ ٣ ٥ موجب دالة ٢٫١٣٢

   ٠ متساوي

ة ،٢٫٥٨) =± ٠٫٠١عند مستوى داللة (الجدولیة  Z  قیمة وعند مستوى دالل
)١٫٩٦)=±٠٫٠٥  

لـة الفـرق بـین القیاسـین القبلـي المحسـوبة لدال Z) أن قـیم ١٦یتضح من جدول (
البعــدي ألبعــاد  مقیــاس اســتراتیجیات التنظــیم االنفعــالي والدرجــة الكلیــة كانــت قــیم و 

)، كمـــا یتضـــح أن مجمــــوع ٠,٠٥أكبـــر مـــن القیمـــة الجدولیـــة عنــــد مســـتوى داللـــة (
اســـتراتیجیات التنظـــیم االنفعـــالي ب الرتـــب الموجبـــة أكبـــر مـــن مجمـــوع الرتـــب الســـالبة

التكیفیـــة مثـــل(القبول، إعـــادة التقیـــیم، إعـــادة التركیـــز اإلیجـــابي، اإللهـــاء ، المشـــاركة 
االجتماعیــــة)، والعكــــس باســــتراتیجیات التنظــــیم االنفعــــالي الالتكیفیــــة مثل(الكارثیــــة، 

، ممــا یــدل علــى أن النتــائج  فــي صــالح القیــاس البعــدي، ویؤكــد الكبــت، االجتــرار)
 .صدق محتوى البرنامج فیما یقدمه

  محتوى البرنامج:
ا ، مـدة كـل ٣) جلسـة ، بواقـع (١٨یتكون البرنامج مـن عـدد ( ) جلسـات أسـبوعیً

ــــى مجموعــــة مــــن األنشــــطة و المواقــــف و ٤٠منهــــا ( ) دقیقــــة ، بحیــــث تشــــتمل عل
ــــك فــــي ضــــوء  ــــامج ، وذل الممارســــات المتنوعــــة و الالزمــــة للوصــــول ألهــــداف البرن

ص عینــة البحــث الحــالي، وذلــك باالعتمــاد علــى بعــض الفنیــات و طبیعــة و خصــائ
  األنشطة و األدوات المستخدمة لتحقیق تلك األهداف. 
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  الفنیات المستخدمة في تنفیذ البرنامج :
ـــي البرنـــامج الحـــالي عـــدة فنیـــات منهـــا  : النمذجـــة، و اســـتخدمت الباحثـــة ف

ــــة، المواجهــــة التعزیــــز، االســــترخاء، المناقشــــات و الحــــوار، مهــــام الواجبــــ ات المنزلی
یقـاف التفكیـر (التعلیمـات الذاتیـة) المعرفیة، التنفـیس االنفعـالي، و  الحـدیث الـذاتي وإ

  ویمكن تفصیلها فیما یلي :
  :Modelingالنمذجة .أ 

تقوم فكرة النمذجة أساًسا على فكرة تقلید الشـخص لسـلوك اآلخـرین ، وهـذه هـي 
، حیــث یــتعلم الشــخص مــن خــالل  النقطــة األساســیة فــي نظریــة الــتعلم االجتمــاعي

اتصـــاله بـــاآلخرین ، ویســـمى التغییـــر فـــي ســـلوك الفـــرد الـــذي ینـــتج عـــن مالحظتـــه 
  ) .٢٢٧ـ  ٢٢٥،  ٢٠٠٣لسلوك اآلخرین بالنمذجة (جمال الخطیب، 

  :Reinforcementالتعزیز   .ب 
رَّْف التعزیز على أنه :  اإلجراء الـذي یـؤدي فیـه حـدوث السـلوك إلـى توابـع  عَ ُ ی

و إزالــة توابــع ســلبیة ، األمــر الــذي یترتــب علیــه زیــادة احتمــال حــدوث ذلــك إیجابیــة أ
السلوك في المستقبل في المواقف المماثلة ، ولقـد ركـز السـلوكیون منـذ البدایـة علـى 
ضــــرورة اســــتخدام التعزیــــز بأنواعــــه ســــواء كــــان أولیــــا أو ثانویــــا، مادیــــا أو معنویــــا، 

ا مـــا تخ ـــو بـــرامج تعـــدیل الســـلوك مـــن التعزیـــز اإلیجـــابي ؛ إیجابیـــا أم ســـلبیا، ونـــادرً ل
ـ  ١٨٢،  ٢٠٠٣ویعـود ذلـك إلـى أثـره البـالغ فـي سـلوك اإلنسـان (جمـال الخطیـب، 

١٨٨.(  
  :Relaxationالتدریب على االسترخاء .ج 

یعتبــر االســترخاء بمثابــة أســلوب أساســي فــي الطــب الســلوكي ، یســاعد علــى 
ائي و معــدل ضــربات القلــب و بــطء خفــض اإلثــارة و التــوتر العضــلي والنشــاط اللحــ

،  ٢٠٠٨معـــدل التـــنفس و انخفـــاض ضـــغط الـــدم (العـــارف بـــاهللا محمـــد الغنـــدور ، 
٣٩٧ -٣٩٥.(  



    ٢٠١٨٢٠١٨لسنة لسنة   --الجزء األولالجزء األول  ––الرابعالرابعالعدد العدد   ––العاشرالعاشر  المجلدالمجلد    دمنهورـدمنهورـ  جامعةجامعة  ــ  التربیةالتربیة  كلیةكلیة  ــ  الدراسات التربویة واالنسانیةالدراسات التربویة واالنسانیة  مجلةمجلة
 

٤٨١  

  :Discussionد. المناقشات و الحوار 
ـــتعلم االجتمـــاعي  ـــة فـــي ال تعـــد اســـتراتیجیة المناقشـــة مـــن االســـتراتیجیات الفعال

اعره و آرائــه ، و التعــرف الوجــداني للصــغار ، حیــث تتــیح للطفــل التعبیــر عــن مشــ
على مشاعر اآلخرین ، ووجهات نظرهم ، ثم یـتم اسـتخالص النتـائج التـي یـتم فیهـا 

  التركیز على الجوانب الوجدانیة المستهدفة .
  :Homework Assignmentsهـ. مهام الواجبات المنزلیة 

حیــث یــتم تشــجیع الطالبــات علــى عمــل واجبــات منزلیــة معینــة خــالل الجلســات 
بمواقـــف الحیـــاة الیومیــــة التـــي تحـــدث بـــین الجلســــات (ســـلیمان عبـــد الواحــــد  تتعلـــق

  ). ٣٣٨ -٣٣٧، ٢٠١٠یوسف، 
  : Emotional Catharsisاالنفعالي و. التنفیس

قیـود  وبـدون بحریـة، التحدث على الطالبات مساعدة خالل من تتم طریقة هي
 وعنـدما الیـةانفع صـراعات أم دوافـع أم خبـرات أكانـت سـواء المكبوتة األحداث عن
العصاب(السـید فهمـي علـي، وأحمـد السـید  أعـراض تختفـي الطالبـات بتفریغهـا تقـوم

 لمسـاعدة كطریقـة الفنیـة تلـك الباحثـة اسـتخدمت ) ، ولقـد٥٤، ٢٠١٧فهمـي،
 فـي ودوافـع وصـراعات وخبـرات مشـاعر مـن لـدیهن مـا تفریـغ علـى الطالبـات
  والصراعات. األفكار تلك على للتغلب مساعدتهن ذلك بعد یتم حیث حیاتهن،

 :Cognitive Confrontationالمعرفیة  ز. المواجهة
االسـتجابة للتنمـر  تحدیـد فـي والعقلـي المعرفـي الجانـب أهمیـة علـى تركـز
 التقلیل یمكن خاللها ومن المختلفة، ومثیراتها بالبیئة اهتمامها من أكثر اإللكتروني

 تفكیرهـا طریقـة تغیـر تطعنااسـ إذا الطالبـة، تعانیـه الـذي حـدة األسـى النفسـي مـن
 الموقـف، لـذلك اسـتجابتها تتغیـر لألسـى النفسـي، وبالتـالي المسـببة المواقـف بشـأن
 األفكـار مـن بـدالً  توافقیـة جدیـدة اسـتجابات تكـوین فـي الطالبـة تسـاعد خاللهـا ومن
  .)١٣٠، ٢٠١١بالنفس(أمال جودة، الثقة وعدم باإلحباط، تتسم التي

یقاف    : Self-Instructionsالتفكیر (التعلیمات الذاتیة)ح. الحدیث الذاتي وإ
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هـات والطلــب، ذي یأخــذ صـورة الحــث والتوجیهـو ذلـك النــوع مـن حــدیث الـذات الـ     
إلــى جانــب أن بعــض أنــواع االضــطراب النفســي عــادة مــا تلــتحم بطــرق خاطئــة مــن 
التفكیـــر واألحادیـــث الذاتیـــة، وبالتـــالي عـــن طریـــق تعـــدیل األحادیـــث الذاتیـــة یمكـــن 
خفــض التعمــیم الســلبي والتوقعــات الكارثیــة، وتجریــد إیجابیــات الشخصــیة، وتحمیــل 

  ).٢٠٥-٢٠٤، ٢٠٠٨غیر حقیقیة(محمد حسن غانم،  تالشخصیة مسئولیا
  إجراءات البرنامج:

بعـــد و  ،ه وفنیاتـــهبعـــد إتمـــام إعـــداد البرنـــامج وتحدیـــد األنشـــطة المتضـــمنة بداخلـــ   
لكـل متغیـرات البحـث،  تـم تطبیـق البرنــامج اختیـار مجموعـة البحـث والقیـاس القبلـي 

خالل الفصل الدراسي الثاني ویشـمل شـهر فبرایـر وحتـى منتصـف شـهر مـارس مـن 
، ثم تم التطبیق البعدي لمقیاس األسى النفسـي لتقـویم ٢٠١٧/٢٠١٨العام الدراسي 

البرنــامج، ولمتابعــة تــأثیره أعیــد تطبیــق المقیــاس مــرة أخــرى علــى عینــة البحــث بعــد 
مــن التطبیــق البعــدي أي فــي منتصــف شــهر مــایو الختبــار اســتمراریة تــأثیر شــهرین 

  البرنامج .
  وینقسم إلى: تقویم البرنامج :

أثنــاء التطبیــق الفعلــي للبرنــامج ، وذلــك مــن خــالل كــل مــن :  *التقــویم التكــویني :
التقــویم داخــل الجلســات أثنــاء المناقشــة والحــوار، ومهــام الواجبــات المنزلیــة، ویهــدف 

  النوع من التقویم إلى التأكد من أن أهداف الجلسات تم تحقیقها .هذا 
تــم تقــویم البرنــامج كلیــًا بعــد االنتهــاء مــن تطبیــق جلســاته عــن  *التقــویم النهــائي :

طریـــق مقارنـــة الدراســـة البعدیـــة بالدراســـة القبلیـــة ألفـــراد المجموعـــة التجریبیـــة وذلـــك 
  ى النفسي المستهدف تحقیقه.  للتعرف على فعالیة البرنامج في خفض مستوى األس

تم التطبیق لمقیاس األسى النفسي على مجموعة البحث (  * التقویم التتبعي :
ا من التطبیق البعدي) للتحقق من استمراریة تأثیر البرنامج  بعد مرور شهرین تقریبً

) یوضح ملخص لجلسات البرنامج التدریبي ١٧( لدى عینة البحث، وجدول
  المستخدم بالبحث.  
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) ملخص جلسات البرنامج التدریبي القائم على استراتیجیات التنظیم ١٧( دولج
  االنفعالي والمستخدم بالبحث الحالي

بعد
ال

ات  عدد 
لس

لج
ا

 

قم 
ر

سة
جل

ال
 

 الفنیات المستخدمة أھداف الجلسات

رف
تعا

 

  
  
  
١  

  
 

لى
الو

ا
 

إقامــــة عالقــــة تتمیــــز بالــــدفء والمــــودة واأللفــــة بــــین الباحثــــة 
طالبــات بعضــهن الــبعض وتحدیــد أهــداف والطالبــات وبــین ال

 البرنامج واالتفاق على مواعید الجلسات.

 تعزیز. -مناقشة وحوار

رار
الجت

ا
 

٢ 
 

 
 

٣-٢ 

اإلســـــترخاء عنـــــد اجتـــــرار مشـــــاعر تـــــدریب الطالبـــــات علـــــى 
الضـیق والتـوتر والقلـق نتیجـة تعرضـها لمضـایقات إلكترونیــة 

ن عبــر اإلنترنــت أو الهــاتف وخفــض الشــعور باألســى والحــز 
 واالكتئاب.

 -التدریب االسترخائي 
 -مناقشة وحوار –تعزیز 

  تنفیس انفعالي
 

كة 
شار

الم
عیة

تما
الج

ا
 

٥-٤ ٢ 

تـــدریب الطالبـــات علـــى المشـــاركة االجتماعیـــة و التعبیـــر 
للوالدین عن االنفعاالت واإلفصاح عن المشاعر الداخلیة 

أو األشــــــــــخاص محــــــــــل ثقــــــــــة ومشــــــــــاركتهم  واألصــــــــــدقاء
  مشكالتهن

 -ناقشة وحوار م -نمذجة
  و تنفیس انفعالي تعزیز

 

اء 
إلله

ا
 

٧-٦ ٢ 

إكساب الطالبات مهارات االلهاء و السیطرة على االنفعاالت 
مــن خــالل االســترخاء عنــد الشــعور بالضــیق والتــوتر والقلــق 
نتیجـــــة تعرضـــــهن لمضـــــایقات إلكترونیـــــة عبـــــر اإلنترنـــــت او 

 الهاتف.

التدریب  -نمذجة
 –تعزیز   -االسترخائي 

 شة وحوارمناق

ییم
لتق

ة ا
عاد

إ
 

٩-٨ ٢ 

تمكــــین الطالبــــات مــــن كیفیــــة التعامــــل اآلمــــن مــــع اإلنترنــــت 
والمســـــــتحدثات اإللكترونیـــــــة دون الســـــــقوط ضـــــــحیة للتنمـــــــر 

 اإللكتروني 

 -مناقشة وحوار  -نمذجة
 وتعزیز
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) ملخص جلسات البرنامج التدریبي القائم على استراتیجیات ١٧( تابع جدول
 المستخدم بالبحث الحاليالتنظیم االنفعالي 

بعد
ال

 

ات  عدد
لس

لج
ا

 

قم 
ر

سة
جل

ال
 

 الفنیات المستخدمة أھداف الجلسات

بت
الك

 

١٠ ٢-
١١ 

دى  ي ل ى النفس الم األس ى مع رف عل التع
ة  الطالبات وخفـض وتنمیة الشعور بالطمأنین

 .الشعور بالكبت

 مناقشة وحوار و تنفیس انفعالي

دة 
إعا

یز 
ترك

ال

١٢ ٢-
١٣ 

اعدة ا ة مس ة طرق تنمی ى تنمی ات عل لطالب
ق  م لتحقی و ذواتھ ابي نح وم إیج مفھ

 .النفسي االستقرار

المناقشة، والحوار، والمواجهة 
 المعرفیة

رثیة
لكا

ا
 

١٤ ٢-
١٥ 

التوقــــــــف عــــــــن الشــــــــعور بالكارثیــــــــة نتیجــــــــة 
 .تعرضهن للتنمر اإللكتروني

المناقشة والحوار، المواجهة 
و الحدیث الذاتي ، المعرفیة
یقاف التف  كیر (التعلیمات الذاتیة)وإ

ول
لقب

ا
 

١٦ ٢-
١٧ 

تمكین الطالبات من تقبل أنفسهن وعدم لوم 
 .الذات والتقلیل من شأنها

 وتعزیز -مناقشة وحوار  -نمذجة

تام
الخ

 

١ 

نة 
ثام

ال
شر

ع
 

التـــرویح عـــن طالبـــات المجموعـــة ومراجعـــة 
 مهارات البرنامج.

 تعزیز –مناقشة وحوار 

  نتائج البحث:
توجــد فـــروق ذات داللــة إحصـــائیة بــین متوســـطات رتـــب  " اه:فــرض البحـــث ومـــؤد

 -البعـــدي –فـــي القیاســـات (القبلـــي  اإللكترونـــيالمراهقـــات ضـــحایا التنمـــر درجـــات 
تــــدني قیمـــة الــــذات، التهــــیج والقابلیــــة النفســــي ( األســـىمقیــــاس أبعــــاد )علـــى التتبعي

ـا لفعالیـة  یـة) والدرجـة الكللالستثارة، القلق/ االكتئاب، عـدم االنـدماج االجتمـاعي تبعً
  .البرنامج المستخدم "

الختبـــار صـــحة الفـــرض قامـــت الباحثـــة باســـتخدام األســـالیب الالبارامتریـــة، 
اختبــار اســتخدام ب قامــت الباحثــة وذلــك لعــدم تــوافر شــرط اعتدالیــة البیانــات، ولــذلك

رامتریــة لتحلیـل التبــاین ا، كأحــد االختبـارات الالب The Friedman Testفریـدمان
داللـــة الفـــروق بـــین فتـــرات القیـــاس  لتقصـــي المترابطـــة مـــن الدرجـــة الثانیـــة،للعینـــات 
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٤٨٥  

) و( ٤٩٩-٤٩١: ٢٠٠٥(صالح الدین محمود عـالم ، التتبعي) -البعدي-(القبلي
  ).١٨(والنتائج یوضحها جدول) ٢٥٧-٢٥١: ١٩٩٠زكریا الشربیني ، 

 مجموعة درجات رتب متوسطات بین للفروق فریدمان اختبار نتائج )١٨جدول (

 النفسي األسى مقیاس بعاد أل) التتبعي -يالبعد -يالقبل(القیاس فترات في البحث

  )١٠ن=( الكلیة والدرجة

  القیاس  المتغیر
متوسط 
درجات   ٢كا  الرتب

  الداللة  الحریة

 تدني قیمة الذات
 

  ١,٢  قبلي
  ٢,٢  بعدي  دالة ٢  ١١,٥٥٦

  ٢,٦  تتبعي

 القلق/ االكتئاب

  ١  قبلي
  ٢,٤  عديب دالة ٢  ١٦

  ٢,٦  تتبعي

 عدم االندماج االجتماعي
 

  ١,٢  قبلي
  ٢,٣  بعدي دالة ٢  ١١,٥٢٩

  ٢,٥  تتبعي

 التهیج أو القابلیة لالستثارة
 

  ١  قبلي
  ٢,١٥  بعدي دالة ٢  ١٧,٨٩٧

  ٢,٨٥  تتبعي

  الدرجة الكلیة
  ١  قبلي

  ٢,٣  بعدي دالة ٢  ١٦,٦٣٢
  ٢,٧  تتبعي

، ٩,٢١)=٠,٠١) ومستوى داللة (٢الجدولیة عند درجات الحریة ( )٢(كا قیمة
  ٥,٩٩)= ٠,٠٥وعند (

المحســوبة لداللــة الفــروق بــین فتــرات  ٢) أن قــیم كــا١٨یتضــح مــن جــدول (
ـــــي ـــــاس (القبل ـــــاس  أبعـــــاد التتبعـــــي) علـــــى -البعـــــدي-القی النفســـــي لـــــدى  األســـــىمقی

ت، التهـیج والقابلیـة لالســتثارة، تــدني قیمـة الـذا(اإللكترونـيالمراهقـات ضـحایا التنمـر 
ــــدماج االجتمــــاعي ــــة أكبــــر مــــن القیمــــة القلــــق/ االكتئــــاب، عــــدم االن ) والدرجــــة الكلی
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ــــة ) وهــــذا یــــدل علــــى وجــــود فــــ٠,٠١الجدولیــــة عنــــد مســــتوى داللــــة ( روق ذات دالل
وبالتــالي یمكــن ، )التتبعــي -البعــدي –(القبلـي حصـائیة بــین فتــرات القیــاس الثالثــة إ

    .قبول فرض البحث
لكوكســـون) لـــألزواج غیـــر المســـتقلة ی(و اختباراســـتخدام كمـــا قامـــت الباحثـــة ب-

البعـــدي) -للتأكــد مـــن اتجـــاه الفــروق بـــین فتـــرات القیــاس (القبلـــيذات اإلشــارة للرتـــب 
كمـــا قامـــت بحســـاب ، )٢١٨-٢٠٩: ١٩٩٠(زكریـــا الشــربیني ، التتبعـــي)-و(البعــدي

ة اسـتخدام اختبـار "ویلكوكسـون" حجم التأثیر بطریقة معامل االرتباط الثنائي في حالـ
ـــدین محمـــود عـــالم ،لـــألزواج المترابطـــة   ،)٢٦٣ -٢٦٢، ٢٤٥: ٢٠٠٥(صـــالح ال

  .هذه النتائج) ٢٠، ١٩ین (جدولالویوضح 
  

 بین للفروقومعامل االرتباط الثنائي  ویلكوكسون اختبار نتائج )١٩جدول (

 بعادأل )يلبعدا -يالقبل( القیاس فترات في البحث مجموعة درجات رتب متوسطات
 )١٠ن=( الكلیة والدرجة النفسي األسى مقیاس

  الداللة  Zقیمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب  العدد  توزیع الرتب  فترات القیاس  المتغیر
معامــــــل 
االرتبـــاط 

  الثنائي

تدني قیمة الذات
 

  بعدي-قبلي
  ٢,٥  ٢,٥٠  ١  سالب

  ٥٢,٥  ٥,٨٣  ٩  موجب  ٠,٩٠٩  دالة  ٢,٥٥٣
      ٠  متساوي

 القلق/ االكتئاب
 

  بعدي-قبلي
  ٠  ٠  ٠  سالب

  ٥٥,٠  ٥,٥٠  ١٠  موجب ١ دالة  ٢,٨٤١
      ٠  متساوي

ــــــدماج  عــــــدم االن
 االجتماعي

  
  بعدي-قبلي

  ٣,٠  ٣,٠٠  ١  سالب

  ٥٢,٠  ٥,٧٨  ٩  موجب ٠,٨٩٠ دالة  ٢,٨١٧

      ٠  متساوي

 ٠,٩٢٠ دالة  ٢,٦٧٧  ٠  ٠  ٠  سالب  بعدي-قبليالتهــــــــــــــــــــیج أو 
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٤٨٧  

  ٥٢,٨  ٥,٠٠  ٩  موجبالقابلیة لالستثارة
      ١  متساوي

 الدرجة الكلیة
 

  بعدي-قبلي

  ٠  ٠  ٠  سالب

  ٥٥,٠  ٥,٥٠  ١٠  موجب ١ دالة  ٢,٨١٠

      ٠  متساوي

،وعند مستوى داللة ٢٫٥٨) =± ٠٫٠١الجدولیة عند مستوى داللة ( Zقیمة  
)١٫٩٦)=±٠٫٠٥   

  

 درجات رتب متوسطات بین للفروق سونویلكوك اختبار نتائج )٢٠جدول (

 األسى مقیاس بعادأل) التتبعي - يالبعد( القیاس فترات في البحث مجموعة
 )١٠ن=( الكلیة والدرجة النفسي

  الداللة  Zقیمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب  العدد  توزیع الرتب  فترات القیاس  المتغیر

تدني قیمة الذات
  

  تتبعي-بعدي

  ٨  ٤  ٢  سالب

١,٤٣٦  
 غیر
  دالة

  ٢٨  ٤,٦٧  ٦  موجب

      ٢  متساوي

القلق/ االكتئاب
  

  تتبعي-بعدي

  ٧,٥  ٢,٥٠  ٣  سالب

غیر   ١,٤٩١
 دالة

  ٢٨,٥  ٥,٧٠  ٥  موجب

      ٢  متساوي

عدم االندماج 
االجتماعي
  

  تتبعي-بعدي

  ٣,٠  ٣,٠٠  ١  سالب

٠,٧٥٦  
غیر 
 دالة

  ٧,٠  ٢,٣٣  ٣  موجب

      ٦  متساوي

التهیج أو 
لقابلیة لالستثارةا

  تتبعي-بعدي

  ٩,٥  ٤,٧٥  ٢  سالب

غیر   ٠,٧٧٦
 دالة

  ١٨,٥  ٣,٧٠  ٥  موجب

      ٣  متساوي

 الدرجة الكلیة
  تتبعي-بعدي  

  ٠  ٠  ٢  سالب
١,٤١٤  

غیر 
 دالة

  ٣,٠  ١,٥٠  ٣  موجب
      ٥  متساوي
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ة    ة ( Zقیم توى دالل د مس ة عن ة ٢٫٥٨) =± ٠٫٠١الجدولی توى دالل د مس ،وعن
)١٫٩٦)=±٠٫٠٥ 
  

مجمـــوع المحســـوبة لداللـــة الفـــروق بـــین  Z) أن قـــیم ٢٠، ١٩(ینجـــدولالیتضـــح مـــن 
 لقیـــاس البعـــدي والقبلـــيل رتـــب اإلشـــارات الســـالبة ومجمـــوع رتـــب اإلشـــارات الموجبـــة

تـدني قیمـة (اإللكترونـيالنفسي لـدى المراهقـات ضـحایا التنمـر  األسىمقیاس  بعادأل
) ارة، القلـــق/ االكتئـــاب، عـــدم االنـــدماج االجتمـــاعيالـــذات، التهـــیج والقابلیـــة لالســـتث

)؛ ممــا ٠,٠١أكبــر مــن القیمــة الجدولیــة عنــد مســتوى داللــة (كانــت والدرجــة الكلیــة 
والقبلــي عنــد مســتوى  یعنــي وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیَّة بــین القیــاس البعــدي

لـدى  )، مما یعني فعالیة البرنامج المستخدم في خفض األسى النفسـي٠,٠١داللة (
 .اإللكترونيالمراهقات ضحایا التنمر 

ا علـى فعالیـة البرنـامج ؛ لـذا قامـت  ولما كانت الداللة ال تعطـي بالضـرورة مؤشـرً
الباحثــة بحســاب قــیم حجــم التــأثیر، والتــي أوضــحت أن التبــاین بــین القیــاس البعــدي 

تـــــدني قیمــــــة الـــــذات، القلـــــق/ االكتئـــــاب، عـــــدم االنــــــدماج والقیـــــاس القبلـــــي ألبعـــــاد 
لألسـى النفسـي كانـت علـى  الدرجة الكلیةو جتماعي، التهیج أو القابلیة لالستثارة، اال

  ، وهي تدل على حجم تأثیر كبیر للبرنامج.)١، ٠,٩٢٠، ٠,٨٩٠، ١، ٠,٩٠٩التوالي(

المحســوبة لداللــة الفــروق بــین  Z) أن قیمــة ٢٠، ١٩(ینجــدولالمــن  كمــا یتضــح
لقیـــاس البعـــدي ل شـــارات الموجبـــةمجمـــوع رتـــب اإلشـــارات الســـالبة ومجمـــوع رتـــب اإل

بعد شهرین من التطبیق البعدي لمقیـاس خفـض األسـى النفسـي لـدى عینـة (التتبعيو 
ــــــــات ضــــــــحایا التنمــــــــر  األســــــــىمقیــــــــاس  بعــــــــادأل البحــــــــث) النفســــــــي لــــــــدى المراهق

تـــدني قیمـــة الـــذات، التهـــیج والقابلیـــة لالســـتثارة، القلـــق/ االكتئـــاب، عـــدم (اإللكترونـــي
أقــل مــن القیمــة الجدولیــة عنــد مســتوى  كانــت الدرجــة الكلیــة) و االنــدماج االجتمــاعي

فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیَّة بـــین القیـــاس البعـــدي أي أنـــه ال توجـــد )؛ ٠,٠٥داللـــة (
، ممــــا )١,٩٦)، حیــــث إن القیمــــة الجدولیــــة (٠,٠٥والتتبعــــي عنــــد مســــتوى داللــــة (

اد  انخفــــاض أبعــــ) یوضــــح ١یعنــــي اســــتمراریة أثــــر البرنــــامج المســــتخدم، والشــــكل (
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٤٨٩  

ــــدى مجموعــــة البحــــث خــــالل القیاســــات  مقیــــاس األســــى النفســــي والدرجــــة الكلیــــة ل
  التتبعي). -البعدي -(القبلي
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  مناقشة وتفسیر نتائج البحث:
القـــائم  يبرنـــامج التـــدریبال فعالیـــةلقـــد توصـــلت النتـــائج اإلحصـــائیة للبحـــث إلـــى 

تــدني قیمــة ( النفســي أبعــاد األســى خفــضعلــى اســتراتیجیات التنظــیم االنفعــالي فــي 
) الـــذات، التهـــیج والقابلیـــة لالســـتثارة، القلـــق/ االكتئـــاب، عـــدم االنـــدماج االجتمـــاعي

ا لنــدرة الدراســات اإللكترونــيلــدى المراهقــات ضــحایا التنمــر والدرجــة الكلیــة  ، ونظــرً
ـــم الباحثـــة –األجنبیـــة والعربیـــة  والتـــي تناولـــت أثـــر بـــرامج التـــدریب  –فـــي حـــدود عل

، فـإن الباحثـة النفسـي األسـى خفضیات التنظیم االنفعالي في استراتیجالقائمة على 
ترجـــع هـــذه النتـــائج إلــــى تنـــوع أنشـــطة وفنیـــات البرنــــامج المســـتخدم، حیـــث اهتمــــت 

اسـتراتیجیات ب اإللكترونـيالمراهقـات ضـحایا التنمـر مواقف وأنشطة البرنامج بتزوید 
، اإلیجـــابيالتركیـــز  ادةإعـــالتقیـــیم،  إعـــادة(القبـــول،  التكیفیـــة مثـــل التنظـــیم االنفعـــالي

الالتكیفیــة  اســتراتیجیات التنظــیم االنفعــالي، المشــاركة االجتماعیــة)، وتقلیــل اإللهــاء 
النفسـي لـدى عینـة  األسـى أبعـادممـا أدى لخفـض  (الكارثیة، الكبـت، االجتـرار) مثل

 Kwon, et al ,2013; Omran)البحـث وهـذا مـا أكدتـه نتـائج دراسـة كـل مـن 

,2011; Aldo & Hoeksema,2010)  كمـا یرجـع هـذا االنخفـاض فـي مسـتوى ،
إلى طبیعة األنشـطة التـي تعرضـت لهـا المراهقـات حیـث عملـت هـذه النفسي  األسى

تــدني قیمــة الــذات، التهــیج والقابلیــة األنشــطة علــى مســاعدتهم فــي خفــض مســتوى (
لألســــى ) والدرجـــة الكلیـــة لالســـتثارة، القلـــق/ االكتئــــاب، عـــدم االنـــدماج االجتمــــاعي

كســاب الطالبــات مهــارة الضــبط الــذاتي عــن طریــق االســترخاء إمــن خــالل النفســي 
تـدریب الطالبـات علـى التعبیـر عـن ، و عند الشعور بالضیق والتوتر والقلـق والكارثیـة

ـــدین واألصـــدقاءاالنفعـــاالت واإلفصـــاح عـــن المشـــاعر الداخلیـــة  أو ألشـــخاص  للوال
نفســهن وعــدم لــوم ن تقبــل أوتمكــین الطالبــات مــ، محــل ثقــة ومشــاركتهم مشــكالتهن

ومســـــاعدة  الكبــــت،التوقــــف عــــن الشـــــعور بالكارثیــــة و و  الــــذات والتقلیــــل مــــن شـــــأنها
 ،النفســـــي نحـــــو ذواتهـــــم لتحقیـــــق االســـــتقرار إیجـــــابيالطالبــــات علـــــى تنمیـــــة مفهـــــوم 

ة دون اإللكترونیــوالمســتحدثات  اإلنترنــتوتــدریبهن علــى كیفیــة التعامــل اآلمــن مــع 
مـــن  ياإلرشـــاد الجمـــاعقـــد أســـهم و ، مـــرة أخـــرى ترونـــياإللكالســـقوط ضـــحیة للتنمـــر 
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ــــامج فــــي  ــــة ، وتقلیــــل الشــــعور خــــالل البرن تــــوفیر فــــرص نمــــو العالقــــات االجتماعی
  .  بالعزلة، وزیادة الشعور بالحمایة واألمان 

، ومــن هــذه  فنیــات المتكاملــةالكمــا یعــزى هــذا النجــاح إلــى اســتخدام عــدد مــن 
الحــــــوار، مهــــــام الواجبــــــات المنزلیــــــة، ات و النمذجــــــة، االســــــترخاء، المناقشــــــالفنیـــــات 

یقـاف التفكیـر (التعلیمـات المواجهة المعرفیة، التنفـیس االنفعـالي، و  الحـدیث الـذاتي وإ
ا للتعلم قد و ، الذاتیة) ـمَ تَ حیـث شكَّل التعزیز دافعً التعزیـزات المادیـة والمعنویـة  فـيل َث
بـــــالقبول  شــــعرنلكــــي ی اإللكترونـــــيالمراهقـــــات ضــــحایا التنمــــر  حتــــاج إلیهــــاتالتــــي 

  .بذواتهنعتراف واالاالجتماعي، 
  

 خالصة نتائج البحث:
لبرنـامج التـدریبي القـائم علـى فعالیـة لوجـود لقد أكدت نتائج البحث الحـالي   

ــــة فــــي ( اســــتراتیجیات التنظــــیم االنفعــــالي ــــة، المتمثل االجتــــرار، المشــــاركة االجتماعی
فـــي  یجـــابي، الكارثیـــة، القبـــول)اإللهـــاء ، الكبـــت، إعـــادة التقیـــیم، إعـــادة التركیـــز اإل

تــدني قیمـة الــذات، التهـیج والقابلیــة لالســتثارة، أبعــاد مقیـاس األســى النفسـي (خفـض 
المراهقـــــات  لـــــدى) والدرجـــــة الكلیـــــة القلـــــق/ االكتئـــــاب، عـــــدم االنـــــدماج االجتمـــــاعي

  مع استمراریة هذا األثر بعد شهرین من تطبیقه. اإللكترونيضحایا التنمر 
  



  سعدسعد  عادلعادل  أمانىأمانى  د.د.    المرهقاتالمرهقات    لدىلدى  النفسىالنفسى  األسىاألسى  خفضخفض  فىفى  األنفعالىاألنفعالى  ظیمظیمالتنالتن  استراتیجیاتاستراتیجیات  علىعلى  قائمقائم  تدریبىتدریبى  برنامجبرنامج  فعالیةفعالیة

  

٤٩٢                                       DDOOII  :: :: 10.12816/0053301               

   حوث المقترحة:التوصیات والب
فـي ضـوء مــا أسـفرت عنـه نتــائج البحـث الحــالي فإنـه یمكـن تقــدیم مجموعـة مــن 

  التوصیات التالیة:

لشـــباب بشـــكل عـــام مــــن خـــالل وســـائل اإلعــــالم دى ااالهتمـــام بنشـــر الـــوعى لــــ .١
وكیفیــــة  اإللكترونـــيإلـــى التنمـــر  يالمختلفـــة باألســـباب الملموســـة التـــي تــــؤد

 الحمایة.

تنمیــة تواصــلهم  فــي ضــحایا التنمــر اإللكترونــيمســاعدة بــرامج إرشــادیة ل إعــداد .٢
االهتمــام بتقــدیم المســاندة االجتماعیــة بكافــة أشــكالها ، و وتفــاعلهم االجتمــاعي

 لهؤالء الشباب.

یة بصفة عامـة والمرحلـة عدادتدریب وتثقیف األطفال في المرحلة االبتدائیة واإل .٣
الي وكیفیــة مواجهــة التنظــیم االنفعــالثانویـة بصــفة خاصــة حــول اســتراتیجیات 

 .اإللكترونيلتنمر ا

ـــدین حـــول المخـــاطر المرتبطـــة باالتصـــاالت عبـــر  .٤ ضـــرورة تـــدریب وتثقیـــف الوال
لوقایــــة أطفــــالهم مــــن أن ة التعامــــل مــــع التنمــــر اإللكترونــــي وكیفیــــ اإلنترنــــت

 .اإللكترونيیصبحوا متنمرین أو ضحایا للتنمر 

مكن تقدیم عدًدا من الدراسات والبحوث ُ المقترحة استكماًال لهذا المجـال  وبالتالي ی
  الهام:

برنامج قائم على المساندة االجتماعیة في خفض األسى النفسي لدى  فعالیة.١
 عینة من ضحایا التنمر.

 اإللكترونياالسهام النسبي للعوامل الخمسة الكبرى للشخصیة في التنبؤ بالتنمر .٢
 لدى طالب المرحلة الثانویة.

ضحایا  األسى النفسي والوحدة النفسیة لدى معنى الحیاة كمتغیر وسیط بین.٣
 التنمر التقلیدي و اإللكتروني.
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  المراجع:قائمة 
: المراجع العربیة:  أوًال

). التنمــر التقلیــدي واإللكترونــي بــین طــالب ٢٠١٧إســالم عبــد الحفــیظ محمــد عمــارة ( )١
)، ٨٦(دراسات عربیة في التربیة وعلـم الـنفس، التعلیم ما قبل الجـامعي، 

  .٥٤٨ـ  ٥١٣یونیو، 
 الطالــب مكتبــة )ط، غــزة، فلســطین:٣( ،النفســیة الصــحة ).٢٠١١( آمــال جــودة )٢

  الجامعي.
). التنمــر االلكترونــي وعالقتــه بإدمــان اإلنترنــت ٢٠١٦أمــل یوســف عبــد اهللا العمــار ( )٣

مجلــــة البحــــث العلمــــي فــــي فــــي ضــــوء بعــــض المتغیــــرات الدیموجرافیــــة، 
  .٢٥٠ـ  ٢٢٣)، ١٧(التربیة، 

). الكفـــاءة الســـیكومتریة لمقیـــاس التنمـــر الاللكترونــــي ٢٠١٤الشـــناوي (أمنیـــة إبـــراهیم  )٤
شــعبة مجلــة مركــز الخدمــة لالستشــارات البحثیــة، (المتنمــر ـ الضــحیة)، 

ـــــة، عـــــدد  ـــــة اآلداب، جامعـــــة المنوفی ـــــة، كلی الدراســـــات النفســـــیة واالجتماعی
  .٥ـ  ١نوفمبر، 

النفسـي ـ دراسـة میدانیـة  ). العالقـة بـین القمـع االنفعـالي واألسـى٢٠١٤أمینـة قویـدر ( )٥
-١٣)، ٥٢(مجلــة دراســات نفســیة وتربویــة، علــى طلبــة جامعــة بلیــدة، 

٦٢.  
  .: مكتبة الفالحاألردن ،اإلنسانيتعدیل السلوك ):٢٠٠٣جمال الخطیب ( )٦
التنظــــیم االنفعــــالي للطلبــــة المتمیــــزین فــــي محافظــــة . )٢٠١١حیــــدر مزهــــر یعقــــوب ( )٧

 ٤٥١-٤٦٧، جامعة دیالي. العراقمجلة  .دیالي
ـــي كمـــا ٢٠١٦رمضـــان عاشـــور حســـین ( )٨ ـــاس التنمـــر اإللكترون ـــة العاملیـــة لمقی ). البنی

المجلــــة العربیــــة لدراســــات تـــدركها الضــــحیة لــــدى عینــــة مــــن المــــراهقین، 
  .٨٥ـ  ٤٠)، سبتمبر، ٤(وبحوث العلوم التربویة واإلنسانیة، 

ـــا الشـــربیني( )٩ ـــوم النفســـیة والتاإل ): ١٩٩٠زكری ـــي العل ـــارامتري ف ـــة حصـــاء الالب ربوی
 ، القاهرة : مكتبة االنجلو المصریة.واالجتماعیة 

 عمان: دار المسیرة.مبادئ التوجیه واإلرشاد النفسي، ). ٢٠٠٧سامي ملحم ( )١٠
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ــذكاء  اإلنســانيالمــخ  .)٢٠١٠ســلیمان عبــد الواحــد یوســف ابــراهیم ( )١١  الوجــدانيوال
ســـكندریة: دار ، اإل"رؤیـــة جدیـــدة فـــي إطـــار نظریـــة الـــذكاءات المتعـــددة"

  فاء.الو 
). االندفاعیـة و االلكسـیثیمیا واألسـى النفسـي ٢٠١٢السید كامل الشربیني منصـور ( )١٢

المجلــة المصــریة للدراســات لـدي عینــة مــن طـالب كلیــة التربیــة بـالعریش، 
 .١٠٨ـ  ٤٧)، یولیو، ٧٦( ٢٢النفسیة، 

 -العــــالج النفســــي تقنیاتــــه). ٢٠١٧الســــید فهمــــي علــــي، وأحمــــد الســــید فهمــــي( )١٣
  سكندریة: دار المعرفة الجامعیة.اإل .طرقه -وسائله

حصائیة االسـتداللیة فـي تحلیـل سالیب اإلاأل): ٢٠٠٥صالح الدین محمود عالم ( )١٤
ـــــــة  ـــــــة (البارامتری ـــــــة واالجتماعی ـــــــات البحـــــــوث النفســـــــیة والتربوی بیان

 ، القاهرة : دار الفكر العربي .والالبارامتریة)
ـــم الـــنفس اإلكلین ):٢٠٠٨العـــارف بـــاهللا محمـــد الغنـــدور ( )١٥  –یكـــي " التشـــخیص عل

  .القومیةدار الكتب و الوثائق  القاهرة:، العالج "
  . القاهرة: مكتبة مدبولي.العالج النفسي). ٢٠٠٨محمد حسن غانم ( )١٦
ــدیار ( )١٧ ــة والعــالج، ). ٢٠١٢مســعد نجــاح أبــو ال ــین النظری ط ســیكولوجیة التنمــر ب

 )، الكویت: مكتبة الكویت الوطنیة.٢(

عنـى الحیـاة كمتغیـر وسـیط بـین األسـى النفسـي ). م٢٠١٦نجوى على محمد بهلـول( )١٨
رســـــالة ماجســـــتیر غیـــــر والوحـــــدة النفســـــیة لـــــدى األرامـــــل الفلســـــطینیات. 

  جامعة األقصى. -. كلیة التربیةمنشورة
). ٢٠١٨هشـام عبـد الفتـاح المكــانین، نجـاتي أحمـد یــونس، وغالـب محمـد الحیــاري ( )١٩

ـا فــي التنمـر اإللكترونــي لـدى عینــة مـن الطلبــة المضـطربین ســلوك ا وانفعالیً یً
جامعـــة الســــلطان مجلــــة الدراســـات التربویـــة والنفســــیة، مدینـــة الزرقـــاء، 

  .١٩٧ـ  ١٧٩)، ینایر، ١( ١٢قابوس، 
ا: المراجع األجنبیة:   ثانیً
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