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 الملخص

ددرالبحددا الحددالي الددف الكطددع عددع قبيعددة الع قددة بدديع ا هدد   ددراإللكترونددي وتيدد ير الدداات، والتحيددي مددع تدد  ير ا لتنمُّ  لتنمُّ

روالكطع عع نسبة اسهام ا اإللكتروني علف تي ير الاات، نبد  احسداا الباح دة بالمطدكلة حيدا اإللكتروني في تيد ير الداات،  لتنمُّ

ا مدع حيداتهع   اليوميدة  نتيةدةا للتردور  مع م حظتها لطيوع استخ ام اإلنترند  بديع قالبدات المرحلدة ال انويدة  حيدا زءدب  جدحيا

دد  ا جتمدداعي  هدد ا  اسددتخ م  الباح ددة المددنه، الوءددفي، وتحييياددا أ التكنولددوجي فددي التربييددات المرتبرددة بددل ومواقدد  التواء 

بالررييددة العطددوااية البسدديرة مددع  تددم ايتيددارهع   ، ددانو المددع قالبددات الصددع اأو   قالبددةا  (٠٧٤ندد  عينددة البحددا مددع  وتكو  

درحكومية التابعة إلدارة تعليم ءبيا، ولةم  البيانات استخ م  الباح ة ميياا االم ارا ال اإللكتروندي ومييداا تيد ير الداات  لتنمُّ

  ومعددام ت معادلددة ا نحدد ار الخرددي ،وتحليدد  ا نحدد ار الخرددي وباسددتخ ام معامدد  ارتبدداق بيرسددون، ك همددا مددع اعدد اد الباح ددة(، 

درالتالية: وجود ع قة سالبة دالة بديع ال  الباح ة الف النتاا، توء   وجدود و، (0. . اإللكتروندي وتيد ير الداات عند  مسدتو   لتنمُّ

رت  ير دا  ل درا كما زن   ،اإللكتروني علف تي ير الاات لتنمُّ فدي تيد ير الداات  وفدي هدوي هداا النتداا،  م بنسدبة  سده  اإللكتروندي ي   لتنمُّ

ددر بمطدكلة اإلعد م وسدداا  يد   مدع المةتمعددي  الدوعي زيدادةزهمهددا  ميترحدةة بعد  التوءدديات والبحدو  الم  الباح دقد     التنمُّ

ق اإللكتروني، ر بمفهوم الرالبات لتعريع الم ارا  في ون وات محاهرات عي  مواجهتل، وق ر   وكيفيدة ومظاهرا وزشكالل التنمُّ

  ال انوية المرحلة قالبات ل   اإللكتروني التنمر سلوكيات مع بالح  ا هتمام معل، التعام  

 

را الكلمات المفتاحية:  ادارة تعليم ءبيا  ،قالبات المرحلة ال انوية ،تي ير الاات ،اإللكتروني لتنمُّ
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Abstract 

The current research aims to reveal the nature of the relationship between cyberbullying and self-

esteem, to verify the effect of cyberbullying on self-esteem, and reveal the percentage of 

cyberbullying’s contribution to self-esteem. The researcher's sense of the problem stemmed from 

her observation of the widespread use of the Internet among secondary school students; It 

became a part of their daily life; As a result of technological development in related applications 

and social networking sites, For achieving research goals, the researcher used the descriptive 

approach, the research sample consisted of (470) female students from first grade of secondary 

school and were selected by simple random method from government schools affiliated to Sabya 

Education Department. For collecting data, the researcher used the cyberbullying scale and the 

self-esteem scale (both of which were prepared by the researcher). And by using the Pearson 

correlation coefficient, linear regression analysis, and the coefficients of the linear regression 

equation; the researcher concluded to the following results: The existence of a negative 

significant relationship between cyberbullying and self-esteem at the level of (0.01), also has 

been noticed there is an indicative effect of cyberbullying on self-esteem, cyberbullying also 

contributes significantly to self-esteem. By Considering of these results, the researcher made 

some recommendations and proposed of this research, which The most important 

recommendations is raising societal awareness; Through the media, about the problem of 

cyberbullying, and ways to confront it, holding lectures and seminars in schools; To familiarize 

students with the concept of bullying, its forms and manifestations, and how to deal with it, and 

to reduce cyberbullying behaviors among secondary school students. 

Keywords: Cyberbullying, Self-Esteem, High School Students, Sabya Education 

Administration.  
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 :البحث مقدمة. 1

افدي الحيداة، ر  ة م  رات جاريدة قالد  كاف دتكنولوجيا المعلومات وا تصا ت، التدي ترافيد  مد  ت يُّد  ورة   اليوم   عالم  اليعيش 

 ، ج يد  مدع التعد    وظهر ندوع    وغيرها ،وانست رام ،وتويتر ،الفيسبوك :م    ذلك انتطار وسااط اإلع م اإللكتروني ب  اك  وق  و  

 (   (Cyberbullyingر اإللكتروني ف بالتنمُّ سم  ، وهو ما ي  ترونية  الك والخ اع والتحاي  بصورة   المضايياتبل صاح  ي  

اذ يكتسبون الع ي  مع السلوكيات التي ق    الر ببتربية  عتبر الم رسة مع زهم مؤسسات التنطئة ا جتماعية التي تهتمُّ ت  و

دي  اذ   ر اإللكترونديكدالتنمُّ  ميبولدة  زيدر  غيدر و ،ااجتماعيا د وميبولدةا  ةا ي  و  تكون س   در اإللكتروندي     ع   واجتماعيدةا  تربويدةا  مطدكلةا التنمُّ

د ، بوعلدف الرد نتاا، سلبية علف البيئة الم رسدية، ، ذاتالخرورة   بال ة   وشخصيةا  ا علدف وعلدف عمليدة التعلديم الم رسدي، وزيضا

  (54 ، ص9.02 والريماو ، عب  اليادرللم رسة  المناخ العام 

در اإللكتروني وق  زءب  التنمُّ  در فدرص ال مدوو والتخف دلتدواف   ا  نظدرا ار انتطدارا زك ر ءور التنمُّ وعد م المواجهدة  ،ري للمتنم 

دد ،المباشددرة يةعدد  بيئددة الويدددب  ذلدددك مددع شدد نل زن   كدد ُّ  ،ميددةه  وانتحدددا  شخصدديات زيددر  و   ،ر لطخصدديتل الحييييددةوايفدداي المتنم 

د امناسدبا  ا فتراهية، وزدوات الويب المختلفدة مةدا ا   ،اللي دي ودرويدشوالحداق اأذ  بداريريع   ،ر اإللكترونديل سدتمرار فدي التنمُّ

  (..9ص  ،9.02

د  (9.08 المكدانيع،  9.02 العمدار،  9.08 ،والطدريع  جراداتك ٍّ مع: ل  دراسة وتوء   ر الدف ارتفداع مسدتو  التنمُّ

 اإللكتروني ل   ق ب الم ارا 

ددوت    با سددتيرار شددعورهمزاد الردد ب وكلمددا انخفضدد  المطددك ت الحياتيددة لدد    ل( علددف زندد9.08الحربددي    دراسددة ؤك 

 لاواتهم  د تي يرهماز  النفسي والرها

دد  ,Extremera, Quintana-Orts (2018)اكسددترميرا وكوينتانددا زورتددس وميريدد ا لددوبيح ورا   ل  دراسددةوتوء 

Mérida-López & Rey  ُّرال زن   :ز  ،ر اإللكترونيالف وجود ع قة سلبية بيع تي ير الاات والتنم تنم  يع يعانون مع انخفاو م 

  في تي ير الاات 

 مشكلة البحث:. 1.1

 ازءب  جحيا  حيا  المرحلة ال انوية الباتلي  نب  احساا الباح ة بالمطكلة مع م حظتها لطيوع استخ ام اإلنترن  بيع ق

   ا جتماعي للترور التكنولوجي في التربييات المرتبرة بل ومواق  التواء   نتيةةا   اليومية ع  مع حياته

رت علددف وف دد ،مددع امكانيددات هاالددة  يدد  بسددبب ال ددورة التكنولوجيددة المتناميددةمددع المحايددا الهاالددة التددي تحي   وعلددف الددرغم

 لسوي استخ ام هاا التينية  نتيةةا ا نعكاسات السلبية مع  بتها الع ي   اح  ء  في المياب  ها ن  زا    الوق  والةه  والما  رالباتال

دد ع  يسددتخ م  البددات مددع الر هندداك فئددة  فلددالك  نطددر اأذ  والضددرر   فددي يتم  دد ئ،سددي بطددك     ا جتمدداعي شددبكات التواء 

   و اللفظير الةس   زيختلع عع المفاهيم المعتادة مع التنمُّ  ،ر  الف ظهور نوع ج ي  مع التنمُّ ، وهو ما زد  اتباأيري
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د ،ر اإللكترونديرلي عليدل بدالتنمُّ حيا ظهر ما ي   ا روهدو زشد  زندواع التنمُّ  عتمدادا علدف الوسداا  التكنولوجيدة فدي   هدررا

  (080 ، ص9.02 ،اليادر والريماو ا فتراهية  عب  البيئة 

الطخصدي  فهع  الرالبدات، وتد  يرا علدف تكديُّي تيد ير الداات لد   لتد ن   ر اإللكتروني قد  يحد   نتيةدةا التنمُّ  وتر  الباح ة زن  

دالمتنم   ن  زعلف ( 99ص  ،9.02ال سوقي    ك  زحيا   وا جتماعي فهدو  ،اريدريعرا علدف ر يسعف الف ت كيد  ذاتدل مدع يد   تنمُّ

دراسدة زبدو الد يار وتوءدل   ،و  يتعاقع م  الضحايا ،ر اتةاهات ايةابية نحو العنعظه  يمي  الف السيررة واستخ ام اليوة، وي  

 الف وجود ارتباق سلبي بيع التنمر اإللكتروني وتي ير الاات  (9.90 

   مطكلة البحا في اأسئلة ارتية:وتتم   

 ر اإللكتروني وتي ير الاات ل   قالبات المرحلة ال انوية بإدارة تعليم ءبيا؟ه  توج  ع قة ارتباقية بيع التنمُّ  -0

 ر اإللكتروني علف تي ير الاات ل   قالبات المرحلة ال انوية بإدارة تعليم ءبيا؟للتنمُّ  ه  يوج  ت  ير   -9

 ر اإللكتروني في تي ير الاات ل   قالبات المرحلة ال انوية بإدارة تعليم ءبيا؟سهام التنمُّ اما م    -3

 أهداف البحث:. 1.1

 يه   البحا الحالي الف ما يلي:

 ر اإللكتروني وتي ير الاات ل   قالبات المرحلة ال انوية بإدارة تعليم ءبيا الع قة بيع التنمُّ لكطع عع ا -0

 ر اإللكتروني علف تي ير الاات ل   قالبات المرحلة ال انوية بإدارة تعليم ءبيا ي مع ت  ير التنمُّ التحيُّ  -9

 ال انوية بإدارة تعليم ءبيا ر اإللكتروني في تي ير الاات ل   قالبات المرحلة سهام التنمُّ ا عع نسبةالكطع  -3

 أهمية البحث:. 1.1

ددت   دد  زهميددة الموهددوع الددا  ي رسددل فددي بحددا الحدداليع زهميددة الكم  ر حيددا تعمدد  الباح ددة علددف دراسددة الع قددة بدديع التنمُّ

 د زهمية البحا مع الناحية النظرية والتربييية علف النحو التالي:ح   وت   ،اإللكتروني وتي ير الاات

 النظرية:األهمية 

دي   ا ال ،ر اإللكترونيللتنمُّ لل مع ي   تناو   بحاتتض  زهمية ال - بديع قد ب  ا نتطدار فدي اروندة اأييدرة متحايد ة   ظداهرةا     ع 

  ةوالتربوي والنفسية، ،الطخصية، وا جتماعية ةوانبوما لها مع آ ار سلبية علف ال ،الم ارا

دد - ددم  فيدد  ي      اأسددبابف ددر  ع   اذانددل احيددا   ر نفسددلا هتمددام ب راسددة الخصددااص النفسددية للمتنم  ددك  ر ع معالةددة ظدداهرة التنمُّ

 ر وهحاياا مع يرورتل النفسية علف المتنم      والح   ،اإللكتروني

  ر اإللكتروني وتي ير الااتبيع التنمُّ   تكويع ءورة واهحة عع الع قة ا رتباقية -

  الاات ر اإللكتروني وتي ير عع التنمُّ   والمعرفية ا راي المكتبة البح ية بالمعلومات النظرية -
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 األهمية التطبيقية:

وقد   ،تيد ير الدااتاريدر لييداا و ،ر اإللكترونيلتنمُّ يياا ال   زح همايع  الف بناي ميياس  الحالي لبحا ل  اأهمية التربييية ت عح   -

 للمكتبة المحلية والعربية  ن اهافةا اداتن اأا  هاتم   ت  

ام، وقاايددة رعلددف اعدد اد وترددوير بدد  فددي مسدداع ة المرشدد يع النفسددييع والتربددوييع والمعلمدديعالحددالي البحددا م نتدداا، سدده  قدد  ت   -

 ر اإللكتروني   م  مطكلة التنمُّ للتعام    وع جية

 :مصطلحات البحث. 1.1

 .(Cyberbullyingاإللكتروني ) ر: التنم  أوًل 

را (9.02  الع بو ز  عر  ت   و يتعدر   والتي ،متعم ة   اساية   التخويع والترهيب وما يطم  عليل مع" ب نل: اإللكتروني لتنمُّ

 .(.45 ص  "نترن ي   استخ امل لخ مات شبكة اإل لها الفرد  

ا وني لكتراإل لتنمُّرا  عر  وي   زو وسداا  اإلعد م اإللكترونيدة زو الرقميدة، والدا  ييدوم بدل  نترند عبدر اإل سلوك يتمُّ " :لب ن  زيضا

الحداق اأذ  بداريريع، وقد  الدف مع ي   ا تصا  المتكرر الا  يتضمع رساا  ع ااية زو ع وانيدة، والتدي تهد    زو جماعة   فرد  

ددددد دددددرللضدددددحية، كمدددددا يحددددد   ا و معروفدددددةا ز ر مةهولدددددةا تكدددددون هويدددددة المتنم   "يارجهدددددا رسدددددة زو اإللكتروندددددي دايددددد  الم لتنمُّ

(Tokunaga, 2010, p 278)  

 .(Self-Esteemتقدير الذات ): اثانيً 

هو: "عبارة عدع تيد ير الفدرد لااتدل، وهداا التيد ير يضدعل الفدرد بنفسدل، ومدع ي لدل يطدعر الفدرد بالرهدا النفسدي والنةدا  

في است مار ما ل يل مع امكانات وق رات، زو ينحد ر والسعادة، زو يطعر الفرد بخيبة اأم  والفط ، وعلف ذلك فهو اما زن  يستمر  

 ( 48، ص .9.9بااتل نحو الع وانية واإلحساا بالي ا"  الةما ، 

دالم   ،مييداا تيد ير الداات فدي دانو  الات الصدع اأو  قالبدال رجة التي تحص  عليها  :نلب  ااجرااي ا  ل الباح ةفعر  ت  و  فدي    ع 

 هاا البحا 

 .(High School Female Students)الثانوية طالبات المرحلة ا: ثالثً 

: ا بالباح ة اجرااي ا  ع  فهعر  ت    التابعة إلدارة تعليم ءبيا  ،ال انويةالحكومية  الرالبات الملتحيات بالم ارا نهع 

 بحث:حدود ال. 1.1

درد بالموهوع الا  يتناولل البحا الحدالي، وهدو "اتتح    الحدود الموضوعية: -0 وع قتدل بتيد ير الداات  ،اإللكتروندي لتنمُّ

  ل   قالبات المرحلة ال انوية بإدارة تعليم ءبيا"

   انو الصع اأو  قالبات ال الحدود البشرية: -9

 التابعة إلدارة تعليم ءبيا  ،الحكومية الم ارا ال انوية الحدود المكانية: -3
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   (م9.90هـ،0559 ال راسي  ال راسي ال اني مع العام فص في الالحالي  ي البحاب  ق   الحدود الزمانية: -5

 البحث أدبيات. 1

 النظري اإلطار .1.1

رالنظر  المرتبط با الفص  اإلقارالباح ة في هاا   تناول و ال راسدات اسدتعرتدم  اكمدا   اإللكتروني، وتيد ير الداات لتنمُّ

  ، وفروو البحاوالتعييب عليها ،السابية

را 1.1.1  .(Cyberbullyingاإللكتروني ) لتنم 

 تمهيد:. 1.1.1.1

دددرظهدددر ا  وتربيياتهدددا عبدددر اإلنترنددد  ،مددد  تحايددد  اسدددتخ ام قددد ب المددد ارا لمختلدددع زدوات التكنولوجيدددا الح ي دددة  لتنمُّ

ددوي   ا بدديع مسددتخ مي وسدداا  ا تصددا  اإللكترونيددة اإللكترونددي، وزءددب  زك ددر انتطددارا  ددرا ظ زن   ح  ددرل اطددب  اإللكترونددي ي   لتنمُّ  لتنمُّ

 ويطددير "زولددويس"  ت  يراتددل زك ددر يرددورةا كمددا زن   ،وسدد زولكنددل يختلددع مددع حيددا انتطددارا علددف نردداق  ،الم رسددي التيليدد  

 Olweus  را ( الف زن سلوك فإنهم لم ي رسوا   ا ومعروفة، ورغم م حظة الع ي  مع الباح يع لهاا الظاهرةظاهرة ق يمة ج  ا  لتنمُّ

را  ( 02 ، ص9.09 ات اليرن الماهي  زبو ال يار،يدراسة مي انية ا  في سبعين لتنمُّ

رول و ز نترند سدواي باسدتخ ام اإل ،سداليبزبعد ة   زو نطدر الطدااعات ،زو التخويدع ،الته يد  :منهدا  شدكا   زاإللكتروندي  لتنمُّ

رومهما كان شك  ا ،ا الهاتع الني    بطك    ويكون عادةا  ،يرآ   بطخص  ل إللحاق زذا وج  فهو م    مع الخصااص ال يطم  ع دا ن  إف لتنمُّ

دد   بدديع شددخص قددو ٍّ حدد   وي   ،ر  تكددر  م   سددواي مددع الناحيددة الب نيددة زو النفسددية زو كليهمددا  قرددامي  ،ا آيددر زهددعع منددليهدداجم شخصا

  (٤٠ ، ص٩٤٤٢ والصرايرة،

رمفهوم ا. 1.1.1.1   :(Cyberbullying Behavior) اإللكتروني لتنم 

( ف ن: ر  م  وهي نمراي،  ن   ،ر، وهو زنمرم  مع الن   ل  ب  ا( كان علف ش  نمرا  ر  م   ن   :التطبل بالنمر، ييا " :ا ب نلل وي ا  لتنمُّر  اعر  ي  

  (٥٣٦ص  ،0..9، مةم  الل ة العربية  " ا باإليااير لل وتوع  تنك   :ز   ر( لف ن  ل،  تنم  ي  ل  ز  غضب وساي ي  

ر  اإللكتروني ب ن ل:  جيوفوفيع وجروا  عر  وي   إلهاندة زو   ز  زجهدحة اتصدا  الكترونيدة زو ،هو اسدتخ ام اإلنترند "التنمُّ

  (Juvonen & Gross, 2008, p 12)" ته ي  شخص آير

يعتم  علف امكانيات وتسدهي ت   رتكر    وم  تعم  وم   ،وميصود ،هار   ،سلوك لفظي زو زدااي" :( ب نل9.02فل لرفي  عر  وت  

 ،بسدبب اسدت ارتل زو إلظهدار اليدوة  فدي ال الدب غيدر معلدوم الهويدة ر مدع شدخص  ص   ي   ،  اإللكترونيةاستخ امات زجهحة التواء  

رف السم  ي  و تنم  تنم رف هحية السم  وي   ،آير معلوم الهوية الف شخص    اإللكتروني م   ن  يعرفدوجيع تفدر  م  وجدود م    اإللكتروني م 

رهوية ال تنم    (30"  ص اإللكتروني م 
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دوالي   حت علف عنصر النيةا رك  نها جميعا ز :مع ي   عرو التعريفات السابية تر  الباح ةو دي  ذلدك  تكدرارزن   ، وص    يص 

ربل قيام ال تنم  درال ، وبمدا زن  للضحية زك ر مع مرة   طر الصور ومياق  الفي يو المسيئةبتحمي  ون م  تنم    ا غيدر معلدوم الهويدةغالباد م 

د - ونديلكتر البريد  اإل :ا وسداا  التكنولوجيدةمسدتخ ما  ،يةعلدل يتمداد  فدي ايدااي اريدريع فإن  ذلك  -   ا جتمداعيمواقد  التواء 

  النصية(الرساا  

رأشكال ا .1.1.1.1   وني:لكتراإل لتنم 

را زن   Willard (2008) وي رد ياكر  :يلي كما مختلفةا  خا زشكا ا اإللكتروني يت   لتنمُّ

  كإرسدا  رسداا  تحمد  غامضدة   بل دة    باسدتخ ام الرسداا  اإللكترونيدة  الع ااية: وتطير الف معدارك عبدر اإلنترند  الرساا  -0

  الته ي  عبر البري  اإللكتروني مع مةهو   

مع زجد  الد يو  علدف   زو است راج الضحية ،عبر البري  اإللكتروني  بإرسا  رساا  مسيئة وقاسية للضحية المضايية: وتتمُّ  -٩

 ب الخاص  وحاسالتعود بالضرر علف جهاز  ،روابط تحتو  علف فيروسات

  بنطددر اليصددص الم لوقددة واأكاذيددب عددع زءددحاب ع  عددي  م   بنطددر الطددااعات حددو  شددخص  وذلددك التحييددر وتطددويل السددمعة:  -3

 قاتهم عتهم وء ام  لتطويل س    الحسابات

رالتم ي  وانتحا  الطخصية: وفيل يتظاهر ال -5 تنم  لةعد    ييوم بإرسا  ونطر المواد اإللكترونيدة ،ل شخص آيراإللكتروني ب ن   م 

 عتها زو ء اقاتها م  د س  ه   ي   ،الضحية تي  في يرر  

را ستبعاد: وفيل ييوم ال -4 تنم  د بطدك     نترند علدف اإل مدع جماعدة   ما  الضدحية( بإقصاي شخص   م  ، 9.02 حسديع، :فدي      متعم 

  (48-42 صص

رخصائص شخصية ال. 1.1.1.1   اإللكتروني: ُمتنمِّ

 قلي(  -يو   -  اكتئاب :يعاني مع الع ي  مع ا هررابات النفسية -

   ا جتماعي يصعب عليل التيييم اإليةابي للتفاع   -

  انخفاو في المهارات ا جتماعية -

 استخ ام التكنولوجيا حرية في  -

  نترن عالم اإل وبخاءة   ،المهارة في استخ ام تكنولوجيا ا تصا ت -

     الض وقع م الي رة علف تحمُّ  -

رمع ا مختلفة   أشكا    لهتعرُّ  -   كضحية   لتنمُّ
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رأبعاد ا .1.1.1.1  اإللكتروني: لتنم 

را ( زن  83 ، ص9.02ير  حسيع    :  هي كالتاليمع زربعة زبعاد ناإللكتروني يتكو   لتنمُّ

د  ي ويد اع اريدريعللتخف    يص  بل اللةوي الف زسماي مستعارة لحسابات وهميةي اإللكتروني: وي  التخف   -0   عبدر وسداا  التواء 

 ا جتماعي 

د  و للمضدايياتالتعرُّ ز  المضاييات اإللكترونية:  -9 ا جتمداعي بالحطد    مدع يد   قيدام زحد  الحسدابات عبدر وسداا  التواء 

 زو ا ست     ،زو اإلرغام ،زو البرام، الضارة ،زو المهاجمة بالفيروسات ،زو اإلساية ،زو التحري  ،ه ك

دي  واليدا  اإللكتروندي:  -3 د  و للسدب    بدل التعدرُّ يص  البايئدة، واسدت م الصدور اإلباحيدة، وتطددويل ع يد   التعلييدات والرسداا  م 

 والض ط ل ست    الةنسي   وتلفيي الصور، ،عةم  السُّ 

د  بها التعرُّ يص  اإللكترونية: وي  المراردة  -5 درال    ب دع ق  و لإلءدرار م  تنم  مدع يد   حسداب وهمدي زو عد ة    وذلدكاإللكتروندي م 

 اإلذ   والترهيب وا ست        ص  بي      والم حيةجبار علف التواء  اإلو ، حسابات للترءُّ 

رم في حدوث اسه  العوامل التي تُ  .2.1.1.1  :لتنم 

 العوامل النفسية: -1

تنم روهي العوام  التي تطير الف الخصااص النفسية ل   ال دروت فعل الدف سدلوك ا ،م  ر، فداللتنمُّ تنم  يسدعف الدف ت كيد  ذاتدل  م 

و  يتعاقع مد   ،العنعر اتةاهات ايةابية نحو ظه  ا ي  السيررة واستخ ام اليوة، وزيضا  الفرا علف اريريع، ويمي  مع ي   تنمُّ 

در  الف     ت د ،سم بهدا الضدحيةير هناك يصااص نفسية تت  ارةانب ال علفو  الضحايا تنم  ، فالضدحية مسدتمرٍّ  بطدك    ال عتد اي عليهد م 

درم سلوك الع     ت   ع زن  مك  يمي  الف ا نسحاب وا ستس م والخضوع والبكاي، وهاا الخصااص ي   تنم  وتحيد  مدع اسدتمرار سدلوك  ،م 

را   لتنمُّ

 العوامل األسرية: -1

رز سلوك ايتعح   قداام علدف الته يد  والعيداب غيدر  ،ضداد  آيدر م   لوك  سد  بياب دعند ما   ي   ،ل   الرف  مدع يد   اأسدرة لتنمُّ

درا رون سدلوك  ظه دبايهم وايوانهم ي  آاأقفا  الايع ي حظون  الب ني، كما زن   درزو كدانوا هدحايا ل لتنمُّ فدإنهم سيسدلكون علدف   لتنمُّ

در  بهدم الدف سدلوك اؤد  سدو  ي د  بايفإن استخ ام اأساليب السلبية زو العياب الب ني مع ار   عع ذلكفض ا  ،لهم طابل  م   نحو    ،لتنمُّ

 الا  يةعلهم يطعرون باليوة والسيررة واأهمية  

 العوامل المدرسية: -1

رم في ح و  اسه  التي ت  مع العوام  الم رسية  فدالعنع الدا   بدالر ب دور المعلدم وع قتدل  ، يافة الم رسة، الرفاق :لتنمُّ

السدددلبي لةماعدددة الرفددداق،  المعلمددديع، والتدد  يرالممارسدددات ا سدددتفحازية الخاقئدددة مددع بعددد  ، والردد بمارسددل المعلدددم علدددف ي  

ددوالخصددااص النفسددية غيددر  ددة، وي  و  س   ،للردد بزوليدداي اأمددور، والظددرو  اأسددرية والمعيطددية   بدديع الم رسددة وهددعع التواء 
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للييدام  الرد ب  ف     ممدا ي د  اإلحبداقالف   ؤد  هاا العوام  ت   ك   ا فع  الت ريس ال ير  الم رسة، وزسلوبوالع قات المتوترة داي  

ربسلوكيات ا    لتنمُّ

رق بضحية اعوامل تتعل   -1  :لتنم 

 ،فهم ونموهم ا نفعدالي وا جتمداعي واأكداديميوق تكيُّع  ت   ،يعانون مع مطك ت نفسية وجسمية لتنمُّرهحايا االر ب  ن  ا

  ويطعرون بع م اأمان فدي الم رسدة ،والوح ة ،والكب  ،واليلي ا جتماعي واأكاديمي ،ب لهم األم النفسيسب  وهاا المطك ت ت  

رل مما يةعلهم زك ر عرهةا    لتنمُّ

ربالق عوامل تتعل   -1  :ُمتنمِّ

ر: ر الف الييام بسلوكيات التنمُّ  مع اأسباب التي تؤد  بالمتنم 

رم الع م تعلُّ  - تنم    فتيادا الي وة في المنح    للسلوك المناسب م 

 بيع زم ال  متميحةا  ةا ي مكانحي  حتف ي   ا وءارما  ايكون قاسيا  ل  ب  زن  ا عتياد ب ن   -

 م في ال ضب علف التحكُّ  ةي رال افتيادا -

ر ها ر ؤ   ت   ، والتيمطاه ة زح ا  اليسوة والعنع في التلفحيون - و  ر  اةعلل يتيب  تو ،علف سلوكلب    مع حياتل الربيعية   كةحي   لتنمُّ

رالي مفهوم الاات ل   ت ن   - تنم   (  ٩٥-٩٩ ، ص٩٤٤٥ال سوقي، يع  م 

 عوامل مرتبطة باإلعالم والثورة التقنية: -2

 :لعاب اإللكترونيةاأ -أ

 ،ب زو الهداتع المحمدو وقضاي وق  قويد  فدي ممارسدة األعداب اإللكترونيدة علدف زجهدحة الحاسد اأبنايمع  اعتاد ك ير  

دون  ،نياق ل نتصدارواستخ ام كافة اأساليب لتحصي  زعلف  ،وسحي الخصوماليوة الخارقة  :علف مفاهيم م   ي تعتم  عادةا والت

  (29 ، ص2..9 غحا ،  زبو  ز  ه   لالك

 زف م الكرتون العنيفة: -ب

حيدا   يطداه ون ا  تلدك   مدانزهم فدي ي  زبنا ويظع اأه  زن   ،مطاه ة زف م الكرتونفي  قوي ا  اييضي زغلب اأبناي وقتا 

بسددبب سددرعة تصدد يي الردد ب الصدد ار لهدداا اأفكددار زك ددر مددع   والحيييددة زنهددا زيرددر فددي توءددي  الرسدداا  العنيفددة ،الينددوات

  (Lipson, 2001, p 62 الكبار

 نتطار زف م العنع:ا -ج

وك درة  ،فيها ا سدتهانة بدالنفس البطدرية ن حظ  للكبار زو الص ار هةا وج  م  كان  سواي  ،و في التلفاز مع زف معر  ما ي   ن  ا

ددوت   ،اأييددرة ارونددةفددي  كبيددر   فيدد  زادت هدداا اأفدد م بطددك     ةدديم  مطدداه  العنددع واليتدد  اله    الرفدد  عندد ما ييددوم ع يرورتهدداكم 

  (Bulach, Osborn & Samara, 2012, p 11) اأمور ومحاكاتهابتص يي هاا  والمراهي
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 :لتنم ررت سلوك انظريات فس  . 2.1.1.1 

 (Sigmund Freud-1881) :النظرية التحليلية -1

درال التحلي  النفسي سلوك   م رسة      ع  ت   تنم  د م  تحييدي اللداة عدع قريدي رغبدةا فدي و ،  بديع دافد  الحيداة والمدوتللتنداق   انتاجا

دي  كمدا   والتصد   لهدم كدي   ينةحدوا ،يدريع وعيدابهمتعايب ار الرفد  فدي ز نداي الرهداعة يكدون قد   امف زن       التحليليدون الي دؤك 

  ُّ ل دهاا الخبرات ت   ن م   هاا الخبرات في ذاكرتل، وتظ ُّ خح  األم والموازنة والتمييح، وي  ترتبط ب ،اكتسب يبرات سارة زو مؤلمة

بسبب اليصور البيولوجي والضدعع   ا تفط  المياومات الطخصية في ايفاي هاا الخبرات، وزحيانا مناسبة   ف للظهور في ز   ع  س  وت  

دا بيد وم اأيددام المناسدبة إلظهدار هداا الةسدمي، ووعد ا    زبدو الدد يار، را نفةددارات ا نفعاليدة علدف ءدورة هةددوم زو اعتد اي زو تنمُّ

 ( 20، ص 9.09

 (John Watson 1913) :النظرية السلوكية -1

سدلوك  زن  النظريدة السدلوكية تدر  حيدا  ،اهتمام علماي النظرية السلوكية علف السلوك اإلنساني وقوانينل المختلفدة ينصبُّ 

را رال ن  احيا   ما ليوانيع التعلُّ يا ف  سب مع البيئة المحيرة و  كت  م  هو سلوك  لتنمُّ تنم  ريعتاد علف سلوك ا م  مدا  عادةا  اذا قابلل تعحيح   لتنمُّ

م فدي سده  ت  التدي قد  و ،كدالحم ي واأءد قاي  اأفراد المحيريع بدل ياتويطارك في ذلك سلوك ،ينت، مع الطعور بالبرولة الوهمية

درتعحيح سدلوك ا در  الف     ممدا ي د  لتنمُّ تنم  درلتكدرار سدلوك ا م  دريفد  سدلوك ا ويدتمُّ  ،فدي مواقدع ج يد ة لتنمُّ مدع يد   الفنيدات  لتنمُّ

  (9.8، ص 9.02 ،اللي ي ودرويشنرفاي، والعياب  كالتعحيح، وا   السلوكية

 ((Bandura 1986  :م الجتماعينظرية التعل   -1

ددرا النظريددة زن  هدداا يددر  زءددحاب  دد لتنمُّ زسدداليب التربيددة  م لددل م دد  غيددرا مددع زنددواع السددلوك اأيددر ، وزن   ،متعل  سددلوك م 

نون عع قرييها مع تحييي زه افهم، كمدا يدر  م اأفراد اأساليب السلوكية التي يتمك  ا في تعلُّ مهم ا  اوالتنطئة ا جتماعية تلعب دورا 

الك ير مدع زنماقدل السدلوكية عدع قريدي مطداه تها عند   م  الفرد يتعل   ف زن  ون ذلك الح  ع  وي   ،متعل  السلوك م   زءحاب هاا النظرية زن  

 مون السلوك الع واني عع قريي م حظة النماذج الع وانية عن  والد يهم وم رسديهم وزءد قااهم  ال سدوقي،غيرا، فاأقفا  يتعل  

  (٣٣ ، ص٩٤٤٥

  (Dollard- Miller- Caesar1939 ):العدوان /حباطنظرية اإل -1

هدو والمب ز الةدوهر  فدي هداا النظريدة  ،اهتمام زءحاب هاا النظرية علف الةوانب ا جتماعية للسلوك اإلنساني ينصبُّ 

اإلنسدان مدع     ن دا  سدتةابة العد وان، فدإذا م   سدببي ا   عدام ا م  دم يدر اإلحبداق ي   ن  احيدا   وجود ع قة سببية بيع اإلحبداق والعد وان

زو غيدر  مباشدرة   سدواي بررييدة   ،آيدرالتدي ينيلهدا الدف مصد ر  ، ت ل يل اسدتةابة العد وانوتول   ،اإلحباقشعر ب ع  عي  م   تحييي ه    

  (٣٩٤، ص ٩٤٤٧ ،عب  الباقي  مباشرة  

 (Rogers -Maslow 1987):النظرية اإلنسانية -1

دو   هدو وه فها الدرايس ،ح هاا النظرية علف احترام مطاعر الفردرك  ت   دوت    ذاتدلو  الفدرد الدف تحييدي ء  ر زسدباب سدلوك فس 

را    البيولوجية لشباع الرف  زو المراهي لحاجاتامع ي   ع م   حسب هاا النظرية لتنمُّ
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الدف بالتدالي   ؤد  وعد م الطدعور بداأمع ي د ،الطعور بداأمع ع م   لينت، عناأمر الا   ،مع م ك  ومطرب وحاجات زساسية زير 

 والتعبيدر عدع ذلدك ب سداليب ع وانيدة  الصدبحيع ،ي تيد ير الداات  الدف تد ن  ؤد  مدا قد  ي د  وهدو هعع ا نتماي الف جماعدة الرفداق

  (43 ، ص9.03 ،واليضاة

رقياس ا .2.1.1.1  وني:لكتراإل لتنم 

ر اإللكتروني ( بإع اد ميياا 9.02قام  الحهراني   ت زبو العد  وزع    ،( مفردةا 99ن في ءورتل النهااية مع  يتكو  للتنمُّ

د (9.02  دا ن تكددو   ا آيددرميياسا سددتراتيةيات مواجهددة إل( بإعد اد مييدداا 9.02درويددش  اللي ددي وقدام بينمددا   ( مفددردةا 99مددع  زيضا

ددرا دد9.02العمددار  زعدد   و  ( مفددردةا 92ن مددع  كددو  م   ،اإللكترونددي لتنمُّ ددرل ا آيددر( ميياسا  ،( مفددردةا .3مددع   اناددكو  ونددي م  لكتراإل لتنمُّ

ددر ا ع    ددة زبعدداد هددي:تتضددم   ددرا ،الةسدد   لتنمُّ ددرا ،اللفظددي لتنمُّ ددز  كمددا   العدداقفي( لتنمُّ دد.9.9عبدد  الددوار       ع  ددرل ا( ميياسا  لتنمُّ

رسدا  ا ،انتحا  الطخصدية، تنمر عاقفي، تنمر لفظي ، تنمر نفسيهي: ع يمسة زبعاد يتضم   ،( مفردةا 58مع   انا كو  وني م  لكتراإل

رل ا( ميياسا 9.02حسيع   وزع     برام، هارة(   ( مفردةا 35مع   انا كو  وني م  لكتراإل لتنمُّ

 .(Self-Esteem)تقدير الذات  .1.1.1

 :تمهيد. 1.1.1.1

 ،نسدان بنفسدلجه  اإل ن  ا ذا  بهافي الموه  ال اي  ذاتل، ووهعهال المي رة علف معرفة ب  ه  ي   م هللا علف العب  زن  ع  ع ن  م   ن  ا

 ،  مدع قيمتهدايل دي     كاهلهدا، وامدا زن  ي د   يعريهدا زك در ممدا تسدتحي في   فإمدا زن   ،يةعلدل يخردئ فدي تييديم ذاتدل  وع م معرفتل بي راتل

ا علدف ر ايةابي ا ؤ   وت   ،بل الطخصية اليوية المتميحةكس  هي التي ت    مطاعر وزحاسيس الفرد اإليةابية تةاا نفسل كما زن   ط نفسل سي  وي  

  (923 ، ص9.02 ،ا علف تي يرا لااتل  الةلبير سلبا ؤ   ت    تةاا نفسل وازدياد المطاعر السلبية التي يملكها الفرد   ،تي يرا لااتل

 :) elfSThe( مفهوم الذات .1.1.1.1 

د ،مفهوم الاات مع اأبعاد المهمة فدي بنداي الطخصدية    ع  ي   د   مد  المةتمد  بطدك   وتح يد  قد رتها علدف التفاع    وتتم  د، ا   فع 

 اج  ت ددر الددا  يعيطدل الفدرد، وينمددو مفهدوم الداات كن  ت ي دتنظديم وتح يد  السددلوك مدع يد   عددالم الخبدرة الم   فدديوظيفدة مفهدوم الداات 

ن كدو  حيدا ي    المختلفدة، ومندا مراحد  الرفولدة المبكدرة نسان  ا جتماعي وزنماق التنطئة ا جتماعية ي   مراح  حياة اإلللتفاع  

  (08 ، ص9.08 مكانياتل المختلفة  عامر،اعع ذاتل و دةا ح   م   معتي ات  و ازفكارا  الفرد  

  :منها  ولهاا الصورة    ة جوانب ،نها الفرد عع نفسلكو  ويطير مفهوم الاات الف الصورة التي ي  

  العمر والةنس  :م    يعرفل المري عع نفسل ما :ز   معرفة الاات -

  الطخصية م في تح ي  اأه ا  سه  التوقعات ت  وهاا  عات مع الاات:التوقُّ و -

دي   ا يةب زن  م  ول   ،يكون عليل ع زن  مك  ا ي  م  ر الفرد ل  ع تصوُّ تيييم الاات: ويتضم  و - مدريع يندت، عندل تيد ير تييديم هدايع اأو  اليدل    ص 

  (٥٤ ، ص٩٤٤٧ ،الاات  عب  هللا
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 هوم تقدير الذات:مف. 1.1.1.1 

  (5..9  المتيع، عرف قيمةا زع، اعتبر، بمعنف  م  ر ق    :في اللغةالتقدير 

 مسدعود،ا سدتنتاجية  قدادرة علدف المعرفدة  ،مع النواحي الطخصية ناحية  هي الاات كما زن  : النفس  هي الذات في اللغةو

 ( 093 ، ص0222

 ا:تعريف تقدير الذات اصطالحً 

علدف نهايدة قردب موجدب زو  ،عدع تييديم الطدخص لااتدلعبدارة " ب ندل:تيد ير الداات  Laurence (1981)  لورانس عر  ي  

  (p 245) "سالب زو بينهما

م، زك ددر منهددا ي  والتددي تنبدد  مددع اأفكددار ال ايليددة والي دد ،احسدداا الفددرد بييمتددل الطخصددية" :ب نددل (٩٤٤٤  فددل السددكر عر  وي  

  (4٧"  ص اريريع    ب  ا مع ق  ا زو اعترافا رادا اق  

ممدا  ا زم سدلبي ا  اتةاا ايةابي ادسواي كان هاا ا  ،ونحو اريريع رالبة نحو ذاتهاالاتةاا  : هوب نل   الباح ة تي ير الااتعر  وت  

 تحييي ذاتها تعم  علف و ،يةع  الرالبة تطعر بالرها التام عع نفسها

 ق بين مفهوم الذات وتقدير الذات:ر  الف   . 1.1.1.1

فهددي  الفددرد،ي بالةانددب اإلدراكددي مددع شخصددية الدداات يتعل ددبدد ن  مفهددوم   "كلدديمس" بدديع مفهددوم الدداات وتيدد ير الدداات حمي دد

ع اإلحسداا حيا يتضم    منها الوج انيي بالةانب تي ير الاات فيتعل  مفهوم زما ، ااتلل لنها عع مفهومكو  الصورة اإلدراكية التي ي  

  (522 ، ص8..9 بررا،ع مل  بالرها عع الاات زو 

زو الفكرة التي  ،التعريع الا  يضعل الفرد لااتل هو مفهوم الاات هو زن   وتي ير الااتبيع الاات الفرق  زن   :تر  الباح ةو

 فهو التيييم الا  يضعل الفرد لااتل بما فيها مع ءفات  تي ير الااتزما  ،نها الفرد عع ذاتلكو  ي  

 أهمية تقدير الذات:. 1.1.1.1

ر بوهدو  فدي تح يد  زه افدل واتةاهاتدل واسدتةاباتل نحدو ؤ   وي د ،الفدرد لنفسدلت تي زهمية تي ير الاات مع ي   ما يصدنعل 

ريع مع مةا  الصحة النفسية الف ت كي  زهمية تي ير الاات في حياة اأفراد، وكدان نظ  يريع ونحو نفسل، ما جع  الع ي  مع الم  ار

وزن تيدد ير الدداات  ،يددريعلنفسددل ومطدداعرا نحددو ار"فددروم" زحدد  اأواادد  الددايع  حظددوا ا رتبدداق الو يددي بدديع تيدد ير الطددخص 

 مد  علدف ايدت   تيد ير الداات لد يهمممدا يع  ن مع زشكا  العصاب  ويختلع اأفراد في تحييي هاا التواز  عتبر شك ا المنخف  ي  

  (89-80 صص، .9.0 حمامة، 

 مستويات تقدير الذات: .2.1.1.1

 تقدير الذات المنخفض: 
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رون يتد    وءدفاتهم غيدر الةيد ة، وهدم  علف عيوبهم ونيااصدهم عامٍّ  ون بطك   حرك  في   ،زءحابلتي ير الاات المنخف  يي ع  ي  

هاا الندوع مع سمات ا زيضا ومع الواق    زدنفعات نصات ررااها وزحكامها، كما يضعون أنفسهم توقُّ بض وق الةماعة واإلزك ر 

  (.2 ، ص9..9 ،شريفي   لتلمطك  ع م ق رتل علف ايةاد ح ٍّ و ،وا هرراب ا نفعالي ،في ان ال ية في ق راتل

 تقدير الذات المرتفع:

 ،وا يدديع ب نفسددهم عددامٍّ  لددااتهم، ويكونددون بوجددل   بتيدد ير عددا   عددون يتمت    ذو  التيدد ير المرتفدد  لددااتهممددع اأشددخاص  ان  

معهدم، كدالك فدإنهم يتيبلدون  جيد    فدون بطدك   يتكي  والنداا،  ، ويحبدونآرااهدم وزفكدارهمرون عدع عب دي  ا، وحاسميع، وهيع ذاتي ا وج  وم  

خاوا م دامرات محسدوبة  يت   ، ويكونون علف استع اد أن  جي    اإلحباقات بطك   مواقع  فون م ويتكي   ،د  وو  قي زنفسهم ب ير شرق  

  (92-98 صص، 2..9، ري وريحنماله 

 الذات:مصادر تقدير  .2.1.1.1 

 :الخبرات الشخصية -1

ينطد  ل يدل إندل ف مدا اذا كاند  يبراتدل سدلبيةا زمعظدم زفكدارا ويبراتدل ايةابيدة،   اذا كاندل   الطخص ق  يرتف  تي ير الاات 

ق ا سددتةابة لخبددرات ر  التيدد ير المددنخف  فددي ق دد  ذالطددخص ، ويختلددع الطددخص ذو التيدد ير المرتفدد  عددع تيدد ير ذات مددنخف 

وتضدخيم انةازاتدل فدي الةهدود والمطداري   ،مع ي   ايتيارا للمواقع الا  يتفوق فيها، وتفسدير يبراتدل  ع معهاوالتكيُّ ،الحياة

 المطتركة 

 المقارنات الجتماعية: -1

د زك دراأخ زو الصد يي  نةدا  فيد  يكدون  يعتم  تيد ير الداات علدف الميارندات ا جتماعيدة د ااي ما ، شدخص غريدبزذ   عم 

نطدعر بدوه، انةازاتدل   طدخص مدع انةدازاتاليل بما حي  نستمت  الوق  الا  في نفس في هاا الحالة، الميارنة ا جتماعية  تحدادف

  ع نيارن زنفسنا بهمولكننا   نملك حرية ايتيار م   ،مؤلم  ٍّ برييل وحرارتل علينا الف ح   ق  يطت ُّ 

 على معيار داخلي: بناءً  تقييم الذات -1

معظدم النداا يصدفوننا  ن  وعلدف الدرغم ز ،ر بمدا يحد   دايلندابد  تتد     ،  للفرد مع الخدارجح   ر فيط بما ي  الاات   تت     ن  ا

التي نسعف مع ي لها لنص  الدف  ،في الوءو  الف المستو  المناسب للمعايير نطعر بفطلناا  زننا نظ    ب ننا زشخاص ناجحون

والداات  ،ن: الاات الم الية وهدي ذات الطدخص الدا  نسدعف لنكدون م لدلاءورتهات لها وج  هاا الم  و ،هات للااتوج  ا نعتبرها م  م

  (032 ، ص5..9 ينب ي علينا زن نكون م لل  عب  الرحمع، لعة وهي ذات الطخص الا  نطعر زن  المتوق  

 أبعاد تقدير الذات: .2.1.1.1

 :؛ هي كما يليلتقدير الذات( ستة أبعاد 122، ص 1112)والسرور  تد النعيماحد  

 :األكاديميتقدير الذات  -1
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 مهم المرتبرة بالةوانب الم رسية واأكاديمية  ي  عات اأفراد وق راتهم واتةاهاتهم وق  يييس توقُّ 

 :تقدير الذات الشخصي -1

 .هميتهازتةاا زنفسهم، وم   شعور الفرد بييمة نفسل و اأفراد  ردود زفعا     م   يييس

 :تقدير الذات الجتماعي -1

نة   ليياا تي ير الاات ما بيع مةموعات ع  يسعف هاا الب   عات همع اقار المةتم ، ومعرفة توقُّ  ،نهمراقزوراد مع اأفم كو 

 وهمع مةتمعل  ،يارج نراق العاالةرانل قزلل م  وتفاع   ،مل واهتماماتلي  اتةاهاتل وق   الفرد حو 

  :تقدير الذات العائلي -1

مدع حيدا   عدات الطدخص نحدو نفسدل هدمع العاالدة  تي ير الاات همع اقدار العاالدة زو البيد ، وييديس توقُّ ع  يييس هاا الب  

 .العاالة زفراد لل م وتفاع  مل ي  واهتماماتل وق   تلاق ر

 :يفاقرالتقدير الذات  -1

 .مع ي   سلوك رفاقل وزء قاال تةاهل    بيياا تي ير الفرد لااتلع  هاا الب   يهتمُّ 

 :تقدير الذات العام -2

 ،الحالة العاقفية والةسدمانية في  ع  هاا الب   بحايو ،وانسان   كفرد    عات الفرد نحو نفسل  توقُّ      الف قياا م  ع  ف هاا الب  ع  س  ي  

 .د اريريعراواليبو  مع اأف ،والنةا  والفط 

 لتقدير الذات:رة فسِّ النظريات المُ . 2.1.1.1 

    :(Rosenberg1965) نظرية روزنبرغ -1

بدالفرد،  ةالمحيردالمعدايير ا جتماعيدة السداا ة مدع يد     سلوك تيييم الفرد لااتدل وارتيايدراسة نمو  "روزنبرغ"حاو  

د لااتدل، الفدردتييديم الا  تيدوم بدل فدي ح علف دور اأسرة ورك   لاواتهم،تيييم المراهييع ب ياءة   بصفة   اهتم   وق  علدف  عمد ا وزيضا

 واعتبددر ،لفرد فيمددا بعدد   بددا ةال حيدد ةا جتماعيدد والسددلوكيات سددرة،اأن فددي اقددار توهددي  الع قددة بدديع تيدد ير الدداات الددا  يتكددو  

 ( 85 ، ص2..9 ،المعايرة يعكس اتةاا الفرد نحو نفسل م تي ير الاات مفهو زن   "روزنبرغ"

 :(Cooper Smith1976) ثينظرية كوبر سم -1

 :وهمدا ،مدع تيد ير الداات ح بديع ندوعيعانويدة، وقد  مي د ال رحلةتي ير الاات عن  زقفا  ما قب  الم ةل  نظريتل في دراس   تم

د الطدعور هداابولكدنهم   يسدتريعون ا عتدرا   ،لهدم قيمدة  ن  بديطعرون اأفراد الايع  ل  ويوج   ،تي ير الاات الحيييي   والتعام 

مدع ي لهدا مختلدع جواندب الظداهرة  يصااص العمليدة التدي تصدب  ا علفيح سمرك   زنفسهم وم  اريريع، وق علف زساسل م  

 ،م، الرموحداتي  النةاحدات، الي د  :وهدي ،ااتلدا دات لتيد يرحد   م  زربد  بعمليدة تيد ير الداات، وقد  افتدرو  ا جتماعية ذات الع قة

  (89 ، ص.9.0 هللا، عب   (وال فاعات
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 :(Zelar1969) زيلرنظرية  -1

 ،ر الوسديطت ي دالم   ويلعدب دور   ،لنفسل بل الفرد   ييوم ل تي ير  ب ن   لفص  تي ير الاات ما هو ا  بناي اجتماعي، وي   زن  ير  زيلر 

 فدإن    ا جتماعيدةات في بيئة الطخص ر  ت يُّح   وعلف ذلك فعن ما ت   ،والعالم الواقعي ل يط   المنرية المتوسرة بيع الااتزن   :ز 

د ليم الفدرد لااتديد  فدي تي   ح  ات التدي سدت  رد نوعية الت يُّح   تي ير الاات هو العام  الا  ي   هدو ا لحيلدر الداات قبياد ا لدالك  وتيد يرتبعا

 زيدر   و لها مع ناحية  ات التي يتعر  يرلمختلع الم  يستةيب زن   الفرد علف وق رة ،  الطخصية مع ناحية  مفهوم يربط بيع تكام  

  (042 ، ص5..9 زبو جادو، 

 :(Maslow Theory-1954)لماسلو  النظرية اإلنسانية -1

ويدر   ،  الدف اشدباع ذاتدلؤد  ليحصد  علدف اأشدياي التدي ت د فردر ٍّ  الفدرد يكداف  بطدك    يفترو زءحاب هداا النظريدة زن  

ر بنظرة الفرد للعوام  ا جتماعية والعدالم فالسلوك يت     ،ا ا فع   اعتبر فردا يمي  لتحييي وتحسيع وتروير ذاتل ي   فرد   ك    روجرز زن  

يكدون مدا  وهدي عمليدة يهد   فيهدا الفدرد الدف زن   ،ماسلو بعملية تحييي الداات والحيييية  واهتم  ع الاات الم الية ويتضم   ،الخارجي

سدل نف هدي التدي ت فعدل لتردويرزن  هداا الحاجدات و ،هرمديٍّ  الحاجدات اإلنسدانية بطدك   هداا النظريدة رتبد  قد  و ،ويرم  اليل يري 

  (922 ، ص9.02 الةلبي،ذاتل  وتحييي 

 رة في تقدير الذات:ؤثِّ لعوامل المُ . ا2.1.1.1

 البيئة األسرية: -1

رة ز ناي مرحلة الرفولدة والمراهيدة لهدا تد  ير بك  التةارب الم   زن   عامٍّ  ويتفي العلماي بطك    ،يب ز نمو تي ير الاات منا المي د

دفهدي ت   ،هي العام  اأساسي في التنطئة ا جتماعية الاات  واأسرةكبير في نمو تي ير  دي الرفد  م  عر   ،نفسدل رات مب ايدة عدعؤش 

 بها  و غير ج ير  زبال ية  اج يرا  ،زو غير محبوب   ا، محبوبا ميبو    زو غير كان ميبو ا  اذابخصوص ما 

 :آراء اآلخرين -1

  اأشدخاص ب دمدع ق   واهتمدام   معداملتهم بداحترام   الدايع تدتمُّ  فداأفراد ،ر تي ير الاات بالرريية التي يعاملنا بهدا اريدرونيت    

ددكددالمعلميع واأءدد قاي غالبادد  المهمدديع فددي حيدداتهم مسددتو  تيدد ير الدداات يددرتبط بدد راي  بمعنددف زن   اا يكددون تيدد يرهم لددااتهم مرتفعا

د وياءدةا  ،وتيييمدات اريدريع زمدا التييدديم  ،وزقويداي  والتييدديم اإليةدابي يرفد  فدي ال الدب تيد ير الداات ع نعتبدرهم مهمديع وزكفدايم 

   منل يل  السلبي في  

 :المظهر -1

نيدة علدف ب  تيييمات وآراي اريريع تكون م   لف زن  ا ويرج  ذلك ،في تح ي  مستو  تي ير الاات م  ه  مظهر الفرد عنصر م   ن  ا

اأشددخاص الددايع لدد يهم  فددإن    عددامٍّ  بوجددل  وةدداابيع، الباأشددخاص غيددر   ميارنددةا فدداأفراد الةدداابون يكونددون زك ددر قبددو ا  ،المظهددر

 مطاعر ايةابية عع مظهرهم يكون ل يهم في ال الب مستو  زعلف مع تي ير الاات 
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 :اإلنجاز األكاديمي -1

والكفاية  وتيد ير الداات بالييمة  شعوراز مع عح  فال رجات اأكاديمية الةي ة ت   ،ر تي ير الاات باإلنةاز اأكاديمي للفرديت    

 ما بيع العاميع الساب  والخامس عطر  كبير   نةاز اأكاديمي يكونان مرتبريع بطك   واإل

 :األفكار الذاتية -1

 ،م ب نهدا حيييدةسدل  وي   ،لهدا العيد وهاا اأفكدار يتيب   ،زو الصورة التي يرسمها الفرد لااتل ،باأفكار الااتية د  تي ير الاات يتح   

 فعند ما تكدون ءدورة الداات ايةابيدةا  ،علف مستو  تيد ير الداات كبير   ر بطك   ؤ   لصورتنا الااتية التي ت   ا  هاا اأفكار زساسا طك  وت  

 ينمو ل   الفرد الطعور بالكفاية وقيمة الاات 

 :عات الشخصيةالتطل   -2

دم  دفمدا ي   ،ر علدف تيد ير الدااتؤ   عات الطخصدية ت دمستويات الترلُّ  ن  ا  ، ريدرا لطدخص معديع يمكدع زن يكدون فطد ا   نةاحا

 مدالهيالسدلوك  مدع جواندب  م  ي  ق د عاتدل الطخصدية فدي جاندب  زو فاق ترلُّ  ،ي انةازاتومستو  تي ير الاات ل   الفرد يرتف  اذا حي  

  (02-04 صص، 4..9 ،وريحنر

 قياس تقدير الذات: .11.1.1.1

د9.04سدالم      ع  ز   ال يدة ، عد م احتدرام الداات  :زبعدادعدة علدف تسدعة وز  م   ( عبدارةا .3مدع  ن يتكدو   ،لتيد ير الداات ا( ميياسا

  تيبُّد، الطعور بكفاية الاات، الرها عع الاات ،الي رة علف الت  ير علف اريريع، الطعور بالنيص، تي ير ذات اجتماعي، بالنفس

د9.08الياهي   (  وزع   الرها عع الاات، الي رة علف اإلقناع، الني  ت عد   ز( عبدارة  كمدا .3ن مدع  لتيد ير الداات يتكدو   ا( ميياسا

دذات ز  تيد ير ،  تيد ير ذات شخصدي :عة علف    دة زبعدادوز  م   ( عبارةا .3ن مع  لتي ير الاات يتكو   ا( ميياسا 2..9بيومي   ، ر س 

 ،ال يددة بددالنفس  :زبعداديمسددة  عددة علدفوز  م   ( عبدارة30مددع   نيتكدو  والددا  ( 9.08عمدور  بددع  (  ومييدااتيد ير ذات اجتمدداعي

 ( الكفاية ا جتماعية، الكفاية الطخصية، الكفاية الم رسية، احترام الاات

راالعالقة بين . 1.1.1  .وتقدير الذات ،اإللكتروني لتنم 

تعتم  عمليدة تكدويع الهويدة الدف وي   هاا الفترة،  ،ياصٍّ  ا بطك   هم ا هي الوق  الا  يكون فيل تروير الهوية م  المراهية 

لدالك يميد  الطدباب الدف البحدا عدع السدلوكيات   الصدور النمريدة المةتمعيدة( :علف اشارات مع البيئدة ا جتماعيدة  ز  كبير    ٍّ ح  

 ب زولئدك الدايع يةعلدونهم يطدعرون بالسدوي تةداا هدويتهم  بطدك   وتةنُّد ،ايةابيٍّ  والمواقع التي تساع هم علف تي ير زنفسهم بطك   

دد ،رات الرفدد  وقبولددل لت ييددر نفسددليددرتبط هدداا بتصددوُّ   عددامٍّ  ا مهم ا  المهندديوحتددف  ،ا فددي توجيددل مسددار نمددوا الطخصدديويلعددب دورا

(Hinduja & Patchin, 2010)  

 .السابقة والبحوث الدراسات .1.1

را متغير التي تناولتوالبحوث  دراساتال .1.1.1   .ونيلكتراإل لتنم 
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 الع قدة بديع  علدف لتعدرُّ ا ، والتدي هد ف  الدفSuparlia & Ramdhanib (2015) دراسةة سةوبارليا ورمضةانيب

ا مهم ا  ن  زلف االصفات ا نفعالية  وتوءل  ال راسة  را تةاا االصفات ا نفعالية تلعب دورا  اإللكتروني  لتنمُّ

ددرالددف يفدد  ا ، والتددي هدد ف (1112دراسةةة لطفةةي ) وزشددارت نتدداا،  ،اإللكترونددي لدد   قالبددات المرحلددة اإلع اديددة لتنمُّ

رارشاد  في يف  ال راسة الف وجود فعالية للبرنام، اإل  وني  لكتراإل لتنمُّ

ددر  علددف نسددبة انتطددار االتعددرُّ  ، والتددي هدد ف  الددف(1112دراسةةة أبةةو العةةال )  ،ونددي بدديع زفددراد عينددة البحددالكتراإل لتنمُّ

رانتطار سلوك ا زن نسبة زشارت النتاا، الفو ل يهم، لتنمُّر  علف مستويات اوالتعرُّ  وني بيع المراهييع بالعيندة بل د  لكتراإل لتنمُّ

رمستو  ا ، كما زن  4882% متوسدرة مدع وجهدة نظدر الرد ب والرالبدات مدع  وني لد   العيندة جداي ب رجدة اسدتةابةلكتراإل لتنمُّ

 زفراد عينة ال راسة 

رلكطع عع ا تةاهات نحو اأنماق المستة ة مع ا، والتي ه ف  الف ا(1112العمار )دراسة  وع قتها  ،اإللكتروني لتنمُّ

زشدارت النتداا، الدف وجدود ع قدة ارتباقيدة موجبدة ذات د لدة  وقد  ،بإدمان اإلنترن  فدي هدوي بعد  المت يدرات ال يموغرافيدة

راحصااية بيع ا اإللكتروني وادمان اإلنترن  علف جمي  اأبعاد، ووجود فدروق ذات د لدة احصدااية بديع متوسدري درجدات  لتنمُّ

رتعليم التربييي ب ولة الكوي  في اتةاا الاكور في االاكور واإلنا  مع ق ب ال  اإللكتروني  لتنمُّ

رلكطع عع الع قة بيع االف ا، والتي ه ف  (1112دراسة عمارة ) وني بيع قد ب التعلديم مدا قبد  لكترالتيلي   واإل لتنمُّ

ر( بيع ا0. .موجبة ذات د لة احصااية عن  مستو    ةوكطـف  نتاا، ال راسة عع وجود ع قة ارتباقي، الةامعي التيلي    لتنمُّ

رواإللكتروني بالنسبة لضحايا ا روبالنسـبة لل لتنمُّ تنم  درعـ م وجود فروق بـيع الـاكور واإلندا  علدف مييداا اويع، م  التيليد    لتنمُّ

 واإللكتروني 

دراف  الرايسدة لممارسدة ا  علدف الد والتعرُّ ، والتي ه ف  الف (1112دراسة المصطفى ) اإللكتروندي لد   اأقفدا ،  لتنمُّ

درسة اممار وكالك الفروق في ال واف  نحو د لتنمُّ د وقد  ا للةدنس والم يندةاإللكتروندي تبعا   طدك  ا سدتبانة ت   ن  زلدف ال  ال راسدة توء 

را بالنسبة ل واف  اأقفا  لممارسة اا فعلي ا واقعا  بالرغم مع ايت   بيئاتهم الة رافية وا قتصدادية وا جتماعيدة،  ،ونيلكتراإل لتنمُّ

ردواف  اأقفا  تةاا ا ا فيهناك فروقا  وزن    لصال  الاكور  (4. . نا  عن  مستو  اإللكتروني بيع الاكور واإل لتنمُّ

ددر  علددف الع قددة بدديع التعددرُّ ا ، والتددي هدد ف  الددف(1112دراسةةة القحطةةاني ) اإللكترونددي والعوامدد  الخمددس الكبددر   لتنمُّ

ددرفددي ا ا  علددف زك ددر العوامدد  اسددهاما والتعددرُّ  ،للطخصددية ددروزشددارت النتدداا، الددف انتطددار ااإللكترونددي،  لتنمُّ اإللكترونددي بدديع  لتنمُّ

ددروابدديع العوامدد  الخمددس فددي الطخصددية  (0. .  عندد  مسددتو  احصدداايا  اووجددود ع قددة ارتباقيددة موجبددة دالددة  الردد ب،  لتنمُّ

وعند   ،  ا نفتاحيدة واليبدو ع  لب   (0. .  عن  مستو  احصاايا  ا  العصابية، ووجود ع قات ارتباقية سالبة دالة ع  اإللكتروني في ب  

رلكبدر  للطخصدية بداا  ا نبساقية وييظة الضمير، كما تنب ت العوامد  الخمدس    ع  لب   (4. .  مستو  اإللكتروندي، وجدايت  لتنمُّ

را في التنبؤ باالعصابية ك قو  اأبعاد اسهاما   اإللكتروني  لتنمُّ

ر اإللكتروني وزشكالل المختلفة، وحةدم انتطدار ظداهرة (1112دراسة محمد ) ، والتي ه ف  الف التعرُّ  علف ماهية التنمُّ

ر اإللكتروني ل   ق ب المرحلة ال انوية ل  ال راسة التنمُّ ر اإللكتروني لد   قد ب المرحلدة  وق  توء  الف زن  نسبة انتطار التنمُّ

 (، ٩٠٤٢ال انوية جايت ب رجة متوسرة بل    
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در اإللكتروندي جداي ترتيبهدا علدف النحدو التدالي: السدخرية  كما زن  ق ب المرحلة ال انوية يمارسون الع ي  مع زشدكا  التنمُّ

ن، اإلهاندات عع قريي ا قتراع، التطهير بطخص  مدا مدع يد    الطدااعات، نطدر معلومدات م لوقدة زو ءدور محعةدة، التحدرُّ

رة ب شكا  مختلفة، انتحا  الطخصية   الم تكر 

ددرمعرفددة مسددتو  انتطددار ظدداهرة ا ، والتددي هدد ف  الددف(1111والحربةةي )دراسةةة بسةةيوني  اإللكترونددي بدديع قالبددات  لتنمُّ

النتداا، وجدود ع قدة ارتباقيدة دالدة  وزظهدرت اإللكتروني بالطدعور بالوحد ة النفسدية   لتنمُّروع قة ممارسة ا المرحلة الةامعية،

دروممارسة سلوك ا مع الطعور بالوح ة النفسيةيعانيع ممع ال راسة بيع زفراد عينة ا احصااي ا  اإللكتروندي عند  مسدتو  د لدة  لتنمُّ

 . .4)   

 الذات.تقدير متغير  التي تناولتوالبحوث  دراساتال .1.1.1

دم   فاعلية البرندام، اإلرشداد  الم    علف تعرُّ الف ال ، وه ف (1111عيد )دراسة   ،لتنميدة وجهدات الضدبط ال ايليدة    ع 

وجود فروق دالة احصااية بيع ل  ال راسة الف توء  وق     ال افعية لإلنةاز أداي ق ب الةامعة علف وز را ،وزيادة تي ير الاات

وتوج  فروق دالة     بيع زفراد المةموعة التةريبية علف ميياا تي ير الاات،ع  لي واليياا الب  ب  اليياا الي  متوسري رتب درجات 

 ،المةموعدة التةريبيدة والمةموعدة الضدابرة بعد  تربيدي البرندام، علف ميياا تي ير الاات بيع متوسري رتب درجات احصااي اا

دات الييداا الب  و  توج  فروق دالدة احصدااية بديع متوسدري رتدب درجد التةريبيدة علدف أفدراد المةموعدة  يعد   والييداا التتبُّع 

 ميياا تي ير الاات 

، والتي ه ف  للتعرُّ  علف الطعور بالوح ة النفسية وع قتل ببع  مت يرات الطخصية المتم لدة (1111دراسة يعقوب )

وقد  بي ند  ال راسدة وجدود ع قدة  لت ميدا المتدوافييع دراسدي اا  في:  تي ير الداات، اليلدي( لد   الت ميدا غيدر المتدوافييع دراسدي اا وا

ارتباقية سالبة ودالة بيع درجات الطعور بالوح ة النفسية ودرجات تي ير الاات  بحيا انل كلما ارتف  الطدعور بالوحد ة النفسدية  

 انخف  تي ير الاات، والعكس ءحي    

ندد  عينددة ال راسددة مددع تكو  و  الددف معرفددة ع قددة تيدد ير الدداات بالتحصددي  ال راسددي ، والتددي هدد ف (1112) يعلةةدراسةةة 

الباح ة مييداا  استخ م والوءفي، ال راسة علف المنه،  اعتم ت  و( قالب وقالبة مع المرحلة ال انوية بو ية الخرقوم928 

 "،ت" ايتبددار  فددي:المسدتخ مة اأسدداليب اإلحصددااية لد  وتم     ال راسدديالتحصددي   (، ومييداامخيمددر :اعدد ادمدع الدداات  تيد ير 

ع قدة ارتباقيدة قرديدة  توجد وزندل العيندة، تيد ير الداات مرتفد  لد   الف زن  زشارت نتاا، ال راسة وق   ( معام  ارتباق بيرسون

 بيع تي ير الاات والتحصي  ال راسي   احصااي اادالة 

التعرُّ  علف مستو  تيد ير الداات لد   الرد ب، والكطدع عدع الع قدة بديع ، والتي ه ف  الف (1112دراسة المتعاني )

ن  عينة ال راسة مع   ، واعتمد ت ال راسدة علدف بمحافظة جد ة ( قالباا284اإلساية اللفظية مع المعلميع وبيع تي ير الاات، وتكو 

يدداا تيدد ير الدداات  مددع اعدد اد الباحددا(  المددنه، الوءددفي، واسددتخ م الباحددا مييدداا اإلسدداية اللفظيددة  مددع اعدد اد الباحددا(، ومي

دا، ووجدود ع قدة ارتباقيدة عكسدية بديع اإلسداية اللفظيدة مدع  وزظهرت النتاا،: زن مسدتو  تيد ير الداات لد   الرالدب كدان مرتفعا

 .المعلميع تةاا ق ب المرحلة ال انوية في محافظة ج ة وبيع تي ير الاات ل يهم
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 ير الدداات وع قتددل بددا تحان ا نفعددالي لدد   عينددة مددع الرلبددة المددراهييع فددي ، والتددي تناولدد  تيدد(1111دراسةةة األعسةةم )

ن  عينة ال راسة مع   ( مراهيادا، قب دي الباحدا 393م ارا م ينة رهط  حيا استخ م الباحا المنه، الوءفي ا رتباقي، وتكو 

دل  ال راسدة الدف وجدود عليهم ميياا تي ير الاات  مع اع اد الباحا(، وميياا ا تحان ا نفعالي  مع اع  اد الباحا(  وقد  توء 

 ع قة ايةابية ذات د لة احصااية بيع ال رجة الكلية لتي ير الاات وبيع ال رجة الكلية ل تحان ا نفعالي 

ندد  عينددة تكو  و  معرفددة الع قدة بدديع الصدد بة النفسدية وتيدد ير الدااتالدف  ، والتددي هدد ف (1111) يومزكة القرنةةيدراسةة 

وتدم تربيدي مييداا الصد بة  ،خ م المنه، الوءفياست  و ،الةموم ال انوية بمحافظةمع ق ب المرحلة  ( قالب..9 ال راسة مع 

ال راسة الدف وجدود  ل وتوء    (0283 ع،يال ريني وآير :اع ادمع  وميياا تي ير الاات  ،(9.00، مخيمر :اع ادمع النفسية  

 التح  ( وتي ير الاات  ،التحكم،  ا لتحام :لنفسيةع قة بيع زبعاد الص بة ا

(، والتي ه ف  الف التعرُّ  علف الع قدة بديع الداكاي الروحدي وتيد ير الداات  وقد  توءدل  نتداا، 1111دراسة المالكي )

مما يطير الف زن ارتفاع ال راسة الف وجود ع قة ارتباقية موجبة بيع الاكاي الروحي وتي ير الاات ل   الرلبة المتفوقيع عيلي اا  

مستو  الاكاي الروحي ب رجة مرتفعة لد   الرلبدة المتفدوقيع عيلي ادا يدؤد  الدف ارتفداع وتحسديع تيد ير الداات لد يهم، وزن ارتفداع 

 مستو  الاكاي الروحي ب رجة متوسرة ل   الرلبة العادييع يؤد  الف تحسُّع متوسط ونسبي لمستو  تي ير الاات ل يهم 

رتناولت اي توالبحوث الاسات درال .1.1.1  .وعالقته بتقدير الذات اإللكتروني لتنم 

ددر  علددف الع قددة بدديع الددف التعددرُّ ، والتددي هدد ف  اHinduja & Patchin (2010)باتشةةين هينةةدوجا ودراسةةة   لتنمُّ

كدان   سدواي علف ح ٍّ  ومةرم   اإللكتروني، كضحية   لتنمُّرهوا لالر ب الايع تعر   وج  هاا العم  زن  و   اإللكتروني وتي ير الاات

رل يهم تي ير ذاتي زق  بك ير مع زولئك الايع ل يهم يبرة قليلة زو مع ومة م  ا  اإللكتروني  لتنمُّ

درا ، والتدي تناولد Extremera et al. (2018)خةرين آكسةتريمرا وأدراسةة  اإللكتروندي وع قتدل بتيد ير الداات  لتنمُّ

روزبعاد الاكاي الوج اني ل   المراهييع ال تنم  درلف حصو  هحايا ااال راسة نتاا، ل  توء   وق   يع وهحاياهمم  اإللكتروندي  لتنمُّ

روال تنم  روانخفاو تي ير الاات، ووجود ع قة سلبية بيع تي ير الاات وا ،يع علف درجات عالية في ا نتحارم   اإللكتروني   لتنمُّ

در  علدف ز در المروندة والدف التعدرُّ ا ، والتدي هد ف Ramin & Hilal (2019) هةاللو مةينادراسة ر اإللكتروندي  لتنمُّ

ددرللتحييددي فددي ز ددر المرونددة واوعلددف تيدد ير الدداات   اسددتخ ام التصددميم ا رتبدداق  تددم    اإللكترونددي علددف تيدد ير الردد ب لددااتهم لتنمُّ

زظهرت نتداا، ال راسدة زندل ومع ق ب الصع التاس  في م ارا اأناهو  ال انوية   (.48 جم  البيانات مع  تم     حيا   ؤالتنب

ا، م  زيادة ا  م  زيادة مستو  المرونة ريحداد مستو  تي ير الاات  زيضا  يتناقص تي ير الاات   اإللكتروني لتنمُّ

رالنفسددية وع قتهددا بددا الحاجددات ، والتددي هدد ف  الددف الكطددع عددع(1111هةةالل ) أبةةودراسةةة  اإللكترونددي لدد   قلبددة  لتنمُّ

ل  نتاا، ال راسة الف انتطدار ظداهرة توء  و ،هماالع قة ا رتباقية بين ونوع ،المرحلة اأساسية العليا في م ارا محافظة نابلس

را درواتيد ير الداات  :نهدام  ووجود ع قة ارتباقية سلبية بيع الحاجات النفسية ،اإللكتروني بيع الرلبة لتنمُّ كمدا  ،اإللكتروندي لتنمُّ

راستراع  التنبؤ با ( الةنس، والصع، والتحصي  ال راسي :زظهرت النتاا، زن  مت يرات  اإللكتروني  لتنمُّ



 
 

  
 

 

 
 

ISSN: 2709-7064
 

IJRSP

International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

 

 لتنمُّروع قتهمددا بددا ،وتيدد ير الدداات عالتعدداق   ، والتددي هدد ف  الددف الكطددع عددع الع قددة بدديع(1111أبةةو الةةديار )دراسةةة 

فدي  ( مدع المدراهييع..5ن  عيندة ال راسدة  الوءدفي، وتضدم  الباحدا المدنه،  اسدتخ مو  مدع المدراهييع ل   عيندة    اإللكتروني

 :اعدد ادمددع الدداات  وتيدد ير  ،(9.02 زبددو الدد يار، :اعدد ادمددع   عي علدديهم مييدداا التعدداق  ب ددق   ،مدد ارا محافظددة ال ربيددة بمصددر

ر، وميياا ا(5..9 ال سوقي وموسف، زسدفرت نتداا، ال راسدة عدع وجدـود    وقد (9.02 اع اد زبدو الد يار،مع   اإللكتروني لتنمُّ

رارتباق سلبي بيع تي ير الاات وا ربا مرتفعةا  تنبؤيةا  لتي ير الاات ق رةا  اإللكتروني، وزن   لتنمُّ  اإللكتروني ل   اإلنا   لتنمُّ

 فروض البحث .1.1

رتوج  ع قة ارتباقية دالة وسالبة بيع ا -0   ل   قالبات المرحلة ال انوية بإدارة تعليم ءبيا  اإللكتروني وتي ير الاات لتنمُّ

ريوج  ت  ير دا  ل -9  ل   قالبات المرحلة ال انوية بإدارة تعليم ءبيا   اإللكتروني علف تي ير الاات لتنمُّ

رم اسه  ي   -3  ل   قالبات المرحلة ال انوية بإدارة تعليم ءبيا   في تي ير الاات اإللكتروني بنسبة   لتنمُّ

 

 منهج البحث وإجراءاته. 1

اتباعهدا فدي تنفيدا البحدا، مدع حيدا تح يد  المدنه، المسدتخ م فدي البحدا، ومةتمد   ع هاا الفص  الخروات التي تدم  يتضم  

ا اأسدداليب اإلحصددااية والخرددوات ي مددع ءدد قها و باتهددا، البحددا وعينتددل، وزدوات البحددا، وكيفيددة بنااهددا، وقددرق التحيُّدد وزييددرا

   الف النتاا،، وهي كما يلي:خ م  للتوءُّ اإلجرااية التي است  

 .منهج البحث .1.1

حيا يه   الف ايضا  كيدع تدرتبط   المنه، الم ام للبحا الحالي هو المنه، الوءفي فإن    علف مطكلة البحا وزسئلتل بنايا 

د ،وتحليلهدا ،زيدر  ما بظداهرة   ظاهرة   هداا المدنه، ب راسدة الظدواهر فدي  الوءدو  الدف حيدااي وتفسديرات حولهدا، ويخدتصُّ  م  ع   دوم 

 ، ص9.09 همدة المتبعدة فدي البحدا العلمدي  ابدراهيم ورداد ،مليدة والعتبر المنه، الوءدفي مدع المنداه، اأو  وهعها الربيعي، وي  

89)  

 .مجتمع البحث .1.1

التابعدة إلدارة  ، دانو  بالمد ارا الحكوميدةالن المةتم  اأءلي للبحا مع جمي  الرالبات المنتظمات بالصع اأو  تكو  

( 4.39  هدروب، العيد ابي، الريدا، الد رب(، وعد دهع   ، ءبيا، هم ، بيش، ال اير، فيفدا مع: تعليم ءبيا، في مكاتب تعليم ك ٍّ 

 ذلك  ( يوه 0  والة و  ،(5ملحي  ة للتعليم بإدارة تعليم ءبيا ا إلحصااية اإلدارة العاميا ف  ، و  قالبةا 
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 .وتوزيعها على مكاتب التعليم ،أعداد مجتمع البحث :(1جدول )

 عدد الطالبات مكتب تعليم عدد الطالبات مكتب تعليم عدد الطالبات مكتب تعليم

 342 العيدابي 429 الداير 0292 صبيا

 024 الريث 9.0 فيفا 292 ضمد

 592 الدرب 949 هروب 225 بيش

 1111 المجموع

 .عينة البحث .1.1

 الستطالعية:  العينة -

بالررييدة  تم ايتيارهع   ، انو  بإدارة تعليم ءبياالمع قالبات الصع اأو   ( قالبة  ..9عينة ا ستر عية مع  الن  تكو  

دد  الصدد ق(،  ال بددات :العطددوااية البسدديرة، وذلددك ب ددرو حسدداب الخصددااص السدديكومترية ددرا ي  لميياس  اإللكترونددي، وتيدد ير  لتنمُّ

 الحالي   بحافي ال يع  المستخ م    الاات

 : العينة األساسية -

بالررييدة  ايتيدارهع    دانو  بدإدارة تعلديم ءدبيا، تدم  المدع قالبدات الصدع اأو   ( قالبدةا .52مع   العينة اأساسيةن  تكو  

 العطوااية البسيرة 

 توزيع عينة البحث األساسية. :(1) جدول

 عدد الطالبات مكتب تعليم م

 84 ءبيا 1

 .2 هم  1

 22 بيش 1

 32 ال اير 1

 02 فيفا 1

 35 هروب 2

 29 العي ابي 2
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 .9 الريا 2

 44 ال رب 2

 121 المجموع

 

 .األدوات المستخدمة في البحث .1.1

رميياا ا -أ   اع اد الباح ة(مع اإللكتروني   لتنمُّ

  اع اد الباح ة(مع ميياا تي ير الاات   -ب

رمقياس ا -أ  :اإللكتروني لتنم 

رقام  الباح ة بإع اد ميياا ا راإللكتروني  ءورة ال لتنمُّ تنم   الخروات التالية: ي  ف  وذلك و   ،(م 

رالتي تناول  مت ير او ،والتعاريع المختلفة ،ر النظرية السابيةق  ا ستفادة مع اأ   -0   اإللكتروني لتنمُّ

را ق ع علف المياييس السابية المتعلية بمت ير ا -9 ل ستفادة منها فدي بنداي   وتحلي  محتواها ،ومعرفة زبعادها ،اإللكتروني لتنمُّ

  عبدد  الددوار ، 9.02، المصددرفف  9.02 حفنددي وءددادق،  9.02 حسدديع،  9.02  زبددو العدد ، :ميدداييس المييدداا  ومنهددا

  (9.02  العمار، .9.9

رن  مع تح ي  زربعة زبعاد لميياا اتمك    ا قام  الباح ة بفحص زبعاد المياييسمبع  -3  اإللكتروني  لتنمُّ

لية ن الميياا في ءورتل اأو  وبالك تكو   ،   ع  تح ي  وءياغة العبارات الخاءة بالميياا، م  مراعاة اأهمية النسبية لك  ب  تم   -5

 عة علف زربعة زبعاد كما يلي:وز  م   ،(0ملحي  في   وه  ، كما هو م  ( عبارةا .5مع  

دوي   ،ي اإللكتروندي  اأو : التخف دع  الب   - ي حسدابات وهميدة للتخف د نطدايازو  ،زسدماي مسدتعارةالدف  بداللةوي رالبدة  بدل قيدام اليص 

  (00، .0، 2، 8، 2، 2، 4، 5، 3، 9، 0  :العبارات، وتم  ل  في وي اع اريريع عبر مواق  التواء  ا جتماعي

دد  - ددوي   ،المضدداييات اإللكترونيددة ال دداني: الب ع  يددريع عبددر وسدداا  التواءدد  ا جتمدداعي بمضددايية ار الرالبددة  بهددا قيددام يص 

، 02، 04، 05، 03، 09، 00 : ، وتم  ل  في العباراتبالتحري  والمهاجمة بالفيروسات والبرام، الضارة زو ا ست   

02 ،08 ،02 ،9. ،90)  

كالتعلييدات   بالسب والطتم مع يد   وسداا  التواءد  ا جتمداعي رالبة  بل قيام اليص  وي   ،الهةوم اإللكتروني ال الا: الب ع   -

، 92، 94، 95، 93، 99، 90 : ، وتم  لد  فددي العبدداراتوتطدويل السددمعة ،وتلفيدي الصددور ،رسددا  رسداا  بايئددةاو ،السديئة

92 ،98 ،92 ،3. ،30)  
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دوي   ،المرداردة اإللكترونيدة الرابد : الب ع   - د تسدتخ ملمدع يد   حسداب وهمدي  رالبدة  بدل اءدرار اليص   ،  اريدريعفدي ترءُّ

داو ، 32، 32، 34، 35، 33، 39، 30 : ، وتم  لد  فدي العبداراتبيصد  الترهيدب وا سدت    ا  معهدجبارهم علدف التواء 

38 ،32 ،5.)  

 ،(0ا  زبد ا ، (9ا  ندادرا ، (3  ازحياناد، (5  اغالبا ، (4ا  ا لت ري، ليكرت الخماسي: دااما يا ف  ا ستةابة علف بنود الميياا و   تمُّ تو

  (..9-.5  بيع وتتراو  درجات الميياا الكلية ما

رالخصائص السيكومترية لمقياس ا -  اإللكتروني: لتنم 

 الصدق: -1

 صدق المحكمين: -

هيئة الت ريس فدي قسدم علدم  ( مع زعضاي.0المحكميع ع دهم   معلية علف مةموعة عرو الميياا في ءورتل اأو   تم  

ب ددرو ابدد اي م حظدداتهم حددو  زبعدداد ومفددردات  ( 9 ملحددي  الددنفس بكليددة التربيددة جامعددة جددازان وبعدد  الةامعددات السددعودية

  الميياا، مع حيا وهو  المفردات وانتمااها لألبعاد

دورتل اأوليدة لييداا مدا و  علدف ءد حية المييداا فدي ءد ازظهر المحكمدون اتفاقادوق   ليياسدل، وليد  قداموا مطدكوريع     ه 

 وقد  تدم   ،وم   ء حيتها ومناسبتها أه ا  ال راسدة، وانتمااهدا لألبعداد ،بإب اي م حظاتهم علف الميياا حو  عبارات الميياا

( 3 والةد و   ،(30، 98، 90، 9رقدم   اتعبدارالوهدي  ،(%.8حيدا كاند  نسدبة ا تفداق عليهدا زقد  مدع    بع  البندود حا 

 يوه  ذلك 

 اإللكتروني. لتنم رعبارة من عبارات مقياس ا ب اتفاق المحكمين على كلِّ س  ن   :(1جدول )

رقم 

 العبارة

نسبة 

 التفاق

رقم 

 العبارة

نسبة 

 التفاق

رقم 

 العبارة

نسبة 

 التفاق

رقم 

 العبارة

نسبة 

 التفاق

0 0..% 00 2.% 90 2.% 30 2.% 

9 4.% 09 2.% 99 0..% 39 2.% 

3 0..% 03 0..% 93 2.% 33 0..% 

5 2.% 05 0..% 95 0..% 35 0..% 

4 2.% 04 0..% 94 0..% 34 0..% 

2 2.% 02 2.% 92 0..% 32 0..% 

2 2.% 02 8.% 92 2.% 32 0..% 

8 2.% 08 2.% 98 2.% 38 2.% 
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2 8.% 02 0..% 92 2.% 32 0..% 

0. 2.% 9. 8.% 3. 0..% 5. 8.% 

 

 : (EFA) التحليل العاملي الستكشافي -

-كيدح"بالت وير المااد  بالفاريمداكس، ومدع منرلدي مييداا  (EFA) حساب الص ق عع قريي التحلي  العاملي ا ستكطافي تم  

 مدع نهدا زكبدرز، فيد  تبديع مدع التحليد  مفدردة   لكد    (.4 . ، والدا  يترلدب زن تكدون (MSA)لكفاية العينة   (KMO) "وكليعز-مير

  جراي( يبيع نتاا، هاا اإل5(  والة و   23 . - 80 . حيا تراوح  بيع  ( .4 . 

 .اإللكتروني لتنم ركس لمقياس ااالتحليل العاملي بالتدوير المائل بالفاريم نتائج :(1) جدول

 

 المتوسط الشيوع 1 1 1 1
النحراف 

 المعياري

مقياس 

كفاية 

 العينة

 83 . 44 0 43 4 49 . .0 . 5. . .0 . 20 . 1ت.ا  

 89 . 55 0 80 4 29 . 2. . 02 . 08 . 80 . 1ت.ا  

 84 . 35 0 .2 4 20 . 00 . 08 . 8. . 24 . 1ت.ا  

 82 . 50 0 23 4 59 . 95 . 04 . 3. . 48 . 1ت.ا  

 82 . 38 0 20 4 25 . 03 . 02 . 2. . 22 . 1ت.ا  

 83 . 39 0 82 4 .2 . 00 . 02 . 2. . 25 . 2ت.ا  

 89 . 55 0 80 4 29 . 2. . 02 . 08 . 80 . 2ت.ا  

 82 . 50 0 23 4 59 . 95 . 04 . 3. . 48 . 2ت.ا  

 83 . 44 0 43 4 49 . .0 . 5. . .0 . 20 . 2ت.ا  

 83 . 39 0 82 4 .2 . 00 . 02 . 2. . 25 . 11ت.ا  

 82 . 52 0 42 4 43 . 93 . 24 . 04 . .9 . 1ض.ا.  

 82 . 35 0 55 4 49 . 02 . 28 . 08 . 09 . 1ض.ا.  

 23 . 59 0 28 4 32 . 39 . 52 . 04 . 02 . 1ض.ا.  

 82 . 52 0 58 4 .2 . 04 . 22 . .3 . 09 . 1ض.ا.  

 82 . 52 0 42 4 43 . 93 . 24 . 04 . .9 . 1ض.ا.  

 83 . 44 0 43 4 49 . .0 . 5. . .0 . 20 . 2ض.ا.  

 23 . 59 0 28 4 32 . 39 . 52 . 04 . 02 . 2ض.ا.  
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 المتوسط الشيوع 1 1 1 1
النحراف 

 المعياري

مقياس 

كفاية 

 العينة

 89 . 55 0 80 4 29 . 2. . 02 . 08 . 80 . 2ض.ا.  

 83 . 39 0 82 4 .2 . 00 . 02 . 2. . 25 . 2ض.ا.  

 88 . 43 0 45 4 49 . 24 . .9 . 08 . 04 . 1ج.ا.

 85 . .5 0 39 4 40 . 29 . 8. . .9 . 9. . 1ج.ا.

 82 . .9 0 22 4 43 . 23 . .9 . .0 . 02 . 1ج.ا.

 82 . 24 0 2. 2 .2 . 24 . 98 . 09 . 98 . 1ج.ا.

 88 . 43 0 45 4 49 . 24 . .9 . 08 . 04 . 1ج.ا.

 85 . .5 0 39 4 40 . 29 . 8. . .9 . 9. . 2ج.ا.

 82 . 24 0 2. 2 .2 . 24 . 98 . 09 . 98 . 2ج.ا.

 82 . .9 0 22 4 43 . 23 . .9 . .0 . 02 . 8ج ا 

 80 . 48 0 09 4 .2 . 94 . 2. . 23 . 4. . 1ا.ط. 

 89 . 83 0 99 4 48 . .9 . 09 . 29 . .0 . 1ط. ا.

 80 . 39 0 84 4 54 . 2. . 08 . 44 . 4. . 1ط. ا.

 85 . 25 0 99 4 42 . 2. . 94 . 22 . 09 . 1ط. ا.

 82 . .9 0 22 4 43 . 23 . .9 . .0 . 02 . 1ط. ا.

 88 . 43 0 45 4 49 . 24 . .9 . 08 . 04 . 2ط. ا.

 85 . .5 0 39 4 40 . 29 . 8. . .9 . 9. . 2ط. ا.

 80 . 48 0 09 4 .2 . 94 . 2. . 23 . 4. . 2ط. ا.

 89 . 83 0 99 4 48 . .9 . 09 . 29 . .0 . 2ط. ا.

 --- --- --- --- 33 0 40 0 0. 9 58 4 القيم الذاتية

 --- --- --- --- 22 25 34 42 84 52 94 35 نسبة الشيوع

 

ررات المطابقة للنموذج من نماذج القياس لمقياس اؤشِّ مُ  :(1) جدول  .اإللكتروني لتنم 

 مؤشرات حسن المطابقة نموذج القياس للمقياس

925 4 , df2χ المعيار  مؤشر مرب  كا  
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5 2 /df2χ المعيار  مؤشر مرب  كا  

. 29 CFI مؤشــر المرابيــة الميــارن   

. 23 TLI مؤشر توكر لويس 

. .2 RMSEA مؤشر الةار التربيعي لمتوسط ير  ا قتراب 

. 23  GFI مؤشر حسع المرابية 

  

رلمقياس ا ةتقديرات البارامترات المعيارية والال معياريال :(2جدول )  .اإللكتروني لتنم 

 المفردة
 التشبعات العاملية

 الالمعيارية

التشبعات العاملية 

 المعيارية

 الخطأ المعياري

SE 
 t "ت"قيمة 

مربع معامل 

الرتباط المتعدد 

2R 

1 0 99 . 24 . .2 02 08 . 42 

1 . 85 . 23 . 00 02 22 . 5. 

1 . 23 . 45 . 0. 08 58 . 92 

1 0 9. . 22 . .2 02 24 . 53 

1 0 00 . 29 . 00 08 55 . 38 

2 0 .2 . 48 . 00 08 9. . 35 

2 . 28 . 42 . 08 08 88 . 33 

2 . 24 . 38 . 09 08 02 . 05 

2 . 22 . 42 . 00 08 03 . 33 

11 . 82 . 49 . 00 02 88 . 92 

11 0 3. . 23 . 00 02 20 . 43 

11 . 89 . 40 . .2 08 32 . 92 

11 0 02 . 24 . .8 02 80 . 59 

11 0 99 . 2. . .2 02 45 . 52 

11 0 .2 . 22 . 03 00 34 . 54 

12 . 82 . 42 . 02 09 58 . 30 

12 . 23 . 45 . 0. 08 58 . 92 

12 . 82 . 42 . 02 09 58 . 30 
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 المفردة
 التشبعات العاملية

 الالمعيارية

التشبعات العاملية 

 المعيارية

 الخطأ المعياري

SE 
 t "ت"قيمة 

مربع معامل 

الرتباط المتعدد 

2R 

12 0 9. . 22 . .2 02 24 . 53 

11 0 .2 . 22 . 03 00 34 . 54 

11 0 00 . 29 . 00 08 55 . 32 

11 . 85 . 23 . 00 02 22 . 5. 

11 . 82 . 42 . 02 09 58 . 30 

11 . 82 . 42 . 02 09 58 . 30 

11 . 23 . 45 . 0. 08 58 . 92 

12 0 99 . 24 . .2 02 08 . 42 

12 0 00 . 29 . 00 08 55 . 32 

12 0 02 . 24 . .8 02 80 . 59 

12 0 99 . 2. . .2 02 45 . 52 

11 0 3. . 23 . 00 02 20 . 43 

11 . 89 . 40 . .2 08 32 . 92 

11 . 82 . 42 . 02 09 58 . 30 

11 . 23 . 45 . 0. 08 58 . 92 

11 0 99 . 24 . .2 02 08 . 42 

11 . 22 . 42 . 00 08 03 . 33 

12 . 82 . 49 . 00 02 88 . 92 

 

   الثبات: -1

   :"كرونباخ-ألفا"طريقة  -

    نتيةة هاا اإلجرايوه  ي  التالي  (2 ، والة و  "كرونباخ-زلفا"حساب  بات الميياا برريية  تم  

رلدرجات مقياس ا "كرونباخ -ألفا"م معامالت ثبات ي  ق   :(2) جدول  .(111اإللكتروني )ن= لتنم 

رالمقاييس الفرعية لمقياس ا  "كرونباخ-ألفا"معامل  اإللكتروني لتنم 
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 22 . التخفي اإللكتروني

 22 . المضايقات اإللكترونية

 80 . الهجوم اإللكتروني

 89 . المطاردة اإللكترونية

 83 . المقياس ككل  

 

رالصورة النهائية لمقياس ا -  :(3ملحي   اإللكتروني لتنم 

د "ليكرت"ا لت ري، يا ف  و   يهاا ستةابة عل تتمُّ  ،( عبارةا 32للميياا مع   ن  الصورة النهاايةتكو   ا غالباد ،(4ا  الخماسي: دااما

 ( درجة .08-32وتتراو  درجات الميياا الكلية ما بيع    (0ا  زب ا  ،(9ا  نادرا  ،(3ا  زحيانا  ،(5 

 :مقياس تقدير الذات -ب

 الخروات التالية: ي  ف  وذلك و   ،قام  الباح ة بإع اد ميياا تي ير الاات

 والتعاريع المختلفة التي تناول  مت ير تي ير الاات  ،ر النظرية السابيةق  ا ستفادة مع اأ   -0

ل سدتفادة   وتحليد  محتواهدا ،ومعرفدة زبعادهدا ،وا سدتفادة منهدا ،المياييس السابية المتعلية بمت ير تي ير الداات ع علف ا ق   -9

 ،الياهدي  9.04 ،سدالم  2..9  بيدومي، 9.08 ،بع عمور  .9.9ك ٍّ مع  اأعسم، ميياا  منها في بناي الميياا  ومنها

9.08 ) 

 ن  مع تح ي  زربعة زبعاد لميياا تي ير الاات تمك    المياييسبع ما قام  الباح ة بفحص زبعاد  -3

لية ن الميياا في ءورتل اأو  وبالك تكو   ،   ع  تح ي  وءياغة العبارات الخاءة بالميياا، م  مراعاة اأهمية النسبية لك  ب  تم  -5

د( عبدارة، كمدا هدو م  39مدع   تيد ير ذات  ،تيد ير ذات م رسدي لدي: كمدا ي  عدة علدف زربعدة زبعدادوز  م    (0ملحدي    فدي وه 

  (، وتفصيلها كالتالي:تي ير ذات اجتماعي ،تي ير ذات شخصي ،ر س  ز  

، وتم  لد  فدي مع ي   سلوك معلماتها وزمي تها نحوهدا    بل تي ير الرالبة لااتهايص  وي   ،اأو : تي ير ذات م رسي الب ع   -

 ( 8، 2، 2، 4، 5، 3، 9، 0  العبارات:

دد  - ددال دداني: تيدد ير ذات ز   الب ع  ددوي   ،ر س  ، وتم  لدد  فددي مددع يدد   سددلوك زفددراد زسددرتها تةاههددا    بددل تيدد ير الرالبددة لددااتهايص 

  (04، 05، 03، 09، 00، .0، 2  العبارات:

، واليبدو  وقدوة الطخصديةعدات النةدا  ا لتوقُّ   بل الييمة التدي تضدعها الرالبدة لنفسدها قبياديص  وي   ،ال الا: تي ير ذات شخصي الب ع   -

  (93، 99، 90، .9، 02، 08، 02، 02  وتم  ل  في العبارات:
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دد  - ددوي   ،الرابدد : تيدد ير ذات اجتمدداعي الب ع  ، وتم  لدد  فددي رات اريددريع عنهددا  بددل تيدد ير الرالبددة لددااتها مددع يدد   تصددوُّ يص 

 ( 39، 30، .3، 92، 98، 92، 92، 94، 95  العبارات:

 :السيكومترية لمقياس تقدير الذاتالخصائص  -

 :الصدق -1

 :صدق المحكمين -

هيئة الت ريس فدي قسدم علدم  ( مع زعضاي.0مع المحكميع ع دهم  لية علف مةموعة عرو الميياا في ءورتل اأو   تم  

ومفددردات  ب ددرو ابدد اي م حظدداتهم حددو  زبعدداد(  9 ملحددي الددنفس بكليددة التربيددة جامعددة جددازان وبعدد  الةامعددات السددعودية 

  الميياا، مع حيا وهو  المفردات وانتمااها لألبعاد

دلية ليياا ما و  ا علف ء حية الميياا في ءورتل اأو  زظهر المحكمون اتفاقا و ليياسدل، وليد  قداموا مطدكوريع بإبد اي     ه 

وقد  تدم حدا   ،هدا لألبعداد، وانتمااالبحداوم   ءد حيتها ومناسدبتها أهد ا   ،م حظاتهم علف الميياا حو  عبارات الميياا

 ذلك   وه  ي  التالي ( 8  (  والة و %.8حيا كان  نسبة ا تفاق عليها زق  مع    (92 رقم  العبارة

 ب اتفاق المحكمين على كل عبارة من عبارات مقياس تقدير الذات.س  ن  : (2جدول )

 رقم العبارة
نسبة 

 التفاق

رقم 

 العبارة

نسبة 

 التفاق

رقم 

 العبارة

نسبة 

 التفاق

رقم 

 العبارة

نسبة 

 التفاق

1 111% 2 111% 12 111% 11 111% 

1 111% 11 111% 12 111% 12 111% 

1 111% 11 21% 12 111% 12 21% 

1 111% 11 111% 11 21% 12 111% 

1 21% 11 111% 11 111% 12 21% 

2 111% 11 21% 11 111% 11 111% 

2 21% 11 21% 11 21% 11 111% 

2 111% 12 21% 11 111% 11 21% 

 

 :البنائي الصدق -

وذلك باستخ ام تحليد  المكوندات الرايسدة مد  التد وير  ،(30الميياا  تحلي  مفردات  تم    للميياا البنااي يتبار الص ق 

 جراي  نتاا، هاا اإل (2  ج و ويبيع  ،بالفاريماكس
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 .لمقياس تقدير الذات العاملينتائج التحليل  :(2) جدول

 (1العامل ) (1العامل ) (1العامل ) (1العامل ) المفردة م

    1.21  نتااةي ال راسية تةعلني فخورة 1

    1.21  معلماتي يتوقعع مني الك ير 1

    1.22  في الفص  ةيعتبرني زمي تي شخصية مهم 1

    1.21  نةاز بع  المهاماتعتم  علي  معلمتي في  1

    1.21   يعبرون عع حبهم ليزمي تي في الم رسة    1

    1.22   زج  ءعوبة في المطاركة داي  الفص  2

    1.22  زستري  زن زحص  علف ما زري  مع زمي تي 2

    1.21   يحعةني الني  الموجل الي  مع معلماتي 2

   1.21   زعتي  زن زسرتي تحبني 2

   1.22   زر  زني فرد هام في زسرتي 11

   1.21   في ح  مطك ت زسرتيزشارك  11

   1.21  عني  زشعر ب ن زسرتي غير راهية  11

   1.22   فخوران بي زر  زن وال     11

   1.21   يوتي بالةلوا معيايستمت   11

   1.21   في قضاي حوااةهم وال ا    يعتم ون علي   11

  1.21   اريريع  زشعر ب ني زق  مع  12

  1.12    وق راتيز ي بنفسي  12

  1.22    زر  زن مظهر  الخارجي ميبو  12

  1.22    زعتي  زني شخص ناج  12

  1.21     زج  ءعوبة في اتخاذ قراراتي بنفسي 11

  1.21    ب علف المطك ت التي تواجهنيزستري  الت لُّ  11

  1.12    زر  زني ذو شخصية قوية 11
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 (1العامل ) (1العامل ) (1العامل ) (1العامل ) المفردة م

  1.21    اريريع ب ون حرج  زمام زستري  التح ُّ  11

 1.22     يريعزعتي  زني زحظف باحترام ار 11

 1.22    اريريع   معزشعر ب ني غير محبوبة  11

 1.21     يريع عن  تواج هم معيزشعر بسعادة ار 12

 1.22     يطعرني اريرون ب ني فرد منهم 12

 1.21     ايت   ارراي  يؤيا برزيي عن 12

 1.22     الة في المةتم شعر ب ني غير فع  ز 12

 1.21     يريعزر  زني قادرة علف لف  انتباا ار 11

 1.22     زتيب  ني  اريريع بسهولة 11

 12 12 11 11 % التباين المفسر

 

 مدعكمدا يتضد   للمييداا،ربعة( اأ  العوام ية العاملية ن  للب   ميبولة   مرابية   ع  س  ح   م  ي  رات المرابية للنموذج ق  ؤش  ظهرت م  وز

 التالي  (.0الة و   

 .رات المطابقة للنموذج من نماذج القياس لمقياس تقدير الذاتؤشِّ مُ  :(11جدول )

 مؤشرات حسن المطابقة نموذج القياس للمقياس

390 2 , df2χ المعيار  مؤشر مرب  كا  

3 0 /df2χ المعيار  مؤشر مرب  كا  

. 29 CFI مؤشــر المرابيــة الميــارن 

. 23 TLI مؤشر توكر لويس 

. .2 RMSEA مؤشر الةار التربيعي لمتوسط ير  ا قتراب 

. 25 GFIمؤشر حسع المرابية 

 

   رر والتبايع المفس  ؤش  م   م "ت" لك   ي  ق  ويراي المعيارية، ( اأ00ج و     وه  وي  
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 .لمقياس تقدير الذات والالمعياريةالمعيارية  البارامتراتتقديرات ال :(11جدول )

 المفردة
عات العاملية التشب  

 الالمعيارية

التشبعات العاملية 

 المعيارية

 المعياريالخطأ 

SE 
 t "ت"قيمة 

مربع معامل 

الرتباط المتعدد 

2R 

1 0 99 . 24 . .2 02 08 . 42 

1 . 85 . 23 . 00 02 22 . 5. 

1 . 23 . 45 . 0. 08 58 . 92 

1 0 9. . 22 . .2 02 24 . 53 

1 0 00 . 29 . 00 08 55 . 38 

2 0 .2 . 48 . 00 08 9. . 35 

2 . 28 . 42 . 08 08 88 . 33 

2 . 24 . 38 . 09 08 02 . 05 

2 . 22 . 42 . 00 08 03 . 33 

11 . 82 . 49 . 00 02 88 . 92 

11 0 3. . 23 . 00 02 20 . 43 

11 . 89 . 40 . .2 08 32 . 92 

11 0 02 . 24 . .8 02 80 . 59 

11 0 99 . 2. . .2 02 45 . 52 

11 0 .2 . 22 . 03 00 34 . 54 

12 . 82 . 42 . 02 09 58 . 30 

12 . 23 . 45 . 0. 08 58 . 92 

12 0 9. . 22 . .2 02 24 . 53 

12 . 28 . 42 . 08 08 88 . 33 

11 . 24 . 38 . 09 08 02 . 04 

11 . 22 . 42 . 00 08 03 . 33 

11 . 23 . 45 . 0. 08 58 . 92 

11 0 9. . 22 . .2 02 24 . 53 
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 المفردة
عات العاملية التشب  

 الالمعيارية

التشبعات العاملية 

 المعيارية

 المعياريالخطأ 

SE 
 t "ت"قيمة 

مربع معامل 

الرتباط المتعدد 

2R 

11 0 00 . 29 . 00 08 55 . 32 

11 0 .2 . 48 . 00 08 9. . 35 

12 . 28 . 42 . 08 08 88 . 33 

12 . 82 . 42 . 02 09 58 . 30 

12 . 23 . 45 . 0. 08 58 . 92 

12 0 3. . 23 . 00 02 20 . 43 

11 . 89 . 40 . .2 08 32 . 92 

11 0 02 . 24 . .8 02 80 . 59 

 

 الثبات:  -1

 ":كرونباخ -ألفا"طريقة  -

 اإلجراي   نتيةة هاا وه  ي  التالي ( 09، والة و   "كرونباخ-زلفا"الميياا برريية  حساب  بات تم  

 .(111لدرجات مقياس تقدير الذات )ن= "كرونباخ-ألفا"م معامالت ثبات ي  ق   :(11جدول )

 "كرونباخ-ألفا"معامل  المقاييس الفرعية لمقياس تقدير الذات

 1.21 التقدير المدرسي

 1.21 ريس  التقدير األُ 

 1.22 التقدير الشخصي

 1.21 تقدير الذات الجتماعي

 1.22 المقياس ككل  

 :ساق الداخليالتِّ  -

وذلدك بعد  ا نتهداي مدع  ،مد  ال رجدة الكليدة عباراتدلمدع  عبدارة ال ايلي ليياا معامد  ارتبداق كد   ساق حساب ا ت   كما تم  

 بال رجة الكلية لميياا تي ير الاات   راتعباة مع العبار ارتباق ك    معام ت( التالي 03  الة و   وه  التربيي، وي  
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 والدرجة الكلية للمقياس. رات مقياس تقدير الذاتعبامعامالت الرتباط بين  :(11جدول )

 مستوى الدللة معامل الرتباط العبارةرقم  مستوى الدللة معامل الرتباط العبارةرقم 

0 . 400** . .0 02 . 323* . .4 

9 . 302* . .4 08 . 242** . .0 

3 . 339* . .4 02 . 44.** . .0 

5 . 53.* . .4 9. . 538* . .4 

4 . 404** . .0 90 . 522** . .0 

2 . 323* . .4 99 . 500* . .4 

2 . 322* . .4 93 . 25.** . .0 

8 . 493** . .0 95 . 483** . .0 

2 . 503* . .4 94 . 329* . .4 

0. . 323* . .4 92 . 323* . .4 

00 . 2.3** . .0 92 . 242** . .0 

09 . 405** . .0 98 . 44.** . .0 

03 . 538* . .4 92 . 338* . .4 

05 . 502* . .4 3. . 423** . .0 

04 . 322* . .4 30 . 522** . .0 

02 . 53.* . .4  

 ( 4. . *دا  عن  مستو     (0. . ** دا  عن  مستو  

   :(1)ملحق  الصورة النهائية لمقياس تقدير الذات

، 02، 04، 09، 8، 2، 4 وهدي  ،سدلبية ( عبارات2منها  ، ( عبارة30ي ير الاات مع  تن  الصورة النهااية لميياا تكو  

ددد "ليكدددرت"ا لتددد ري، يادددف  ا سدددتةابة علدددف بندددود المييددداا و   (، وتدددتمُّ .3، 94، .9 ، (3ا  زحياناددد، (5ا  غالباددد، (4ا  الخماسدددي: دااما

 ( درجة 044-30ع  بي (، والعكس للعبارات السلبية، وتتراو  درجة الميياا كك ٍّ 0ا  زب ا ، (9  انادرا 
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 المستخدمة في البحث. األساليب اإلحصائية .1.1

ل  فدي اأسداليب وتم    ،ي مع ءحة فروو البحاللتحيُّ   (SPSS)  المعالةة اإلحصااية للبيانات عع قريي برنام، تم  

 اإلحصااية التالية:

  معام  ارتباق بيرسون -

 ي تحلي  ا نح ار الخر -

 ي معام ت معادلة ا نح ار الخر -

 .إجراء البحث خطوات .2.1

 مع اإلجرايات المنهةية الخاءة بتربيي البحا، وهي: قام هاا البحا علف ع د  

 ع علف الع ي  مع ال راسات والبحدو  السدابية، وكدالك اأدبيدات النظريدة العربيدة واأجنبيدة التدي تناولد  مت يدرات ا ق   تم   -0

 البحا 

 اإللكتروني، وميياا تي ير الاات  لتنمُّرت الباح ة ميياا ازع    -9

ل مع عمادة ال راسات العليا بةامعدة جدازان، الدف ادارة تعلديم ءدبيا  لتسدهي  مهمدة الباح دة وج  حصل  الباح ة علف يراب م   -3

  انو  بإدارة تعليم ءبيا الفي تربيي زدوات البحا علف قالبات المرحلة ال انوية/الصع اأو  

، عطدوااية   بررييدة   ايتيدارهع   تدم    ( قالبدة..9  وعد دهع   ،ف المطداركات فدي عيندة البحدا ا سدتر عيةي  الميداييس علدب  ق   -5

 ال بات( للمياييس ،  الص ق وحساب الخصااص السيكومترية

دد -4 دد  مددع ءدد ق زدوات البحددا و باتهددا، وءدد حيتها لييدداا مددا و  بعدد  الت كُّ ع  أجلددل، واسددتخراجها فددي ءددورتها النهاايددة، ه 

مدع قالبدات المرحلدة ال انوية/الصدع  عطوااية   برريية   ايتيارهع   تم    ( قالبة.52  وع دهع   ،وتربييها علف العينة اأساسية

  انو  بإدارة تعليم ءبيا الاأو  

 بع  استبعاد نماذج المياييس غير المستوفاة، زو غير المكتملة البحا تصحي  المياييس الخاءة ب دوات  -2

  البحاي مع ءحة فروو للتحيُّ   التحلي ت اإلحصااية ال زمةاجراي  -2

 في هوي اإلقار النظر  وال راسات السابية  البحاتفسير نتاا،  -8

    ف ا ستفادة منها مستيب ا حتف يتسن   البحا الحالي ءياغة بع  التوءيات التي نبع  مما زسفرت عنل نتاا،  -2
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 نتائج البحث ومناقشتها. 1

 : المتعلقة بالفرض األول ومناقشتها النتائج

ةةرالبة بةةين اسةة"توجةةد عالقةةة ارتباطيةةة دالةةة و :ويددنص علددف زنددل لةةدى طالبةةات المرحلةةة  ؛اإللكترونةةي وتقةةدير الةةذات لتنم 

    "الثانوية بإدارة تعليم صبيا

 تي: علف النحو ار "بيرسون"استخ ام معام  ارتباق  تم    و يتبار ءحة هاا الفرو

راإلحصاء الوصفي والرتباط بين ا :(11)جدول   .اإللكتروني وتقدير الذات لتنم 

 9 0 المت يرات

را  **32 . - - اإللكتروني لتنمُّ

 - **32 . - تي ير الاات 

 22 .2 .2 052 المتوسط

 2. 5 99 3 ا نحرا  المعيار 

 P <.01ال  لة مستو  

 Extremera et al., 2018  Hinduja  .9.9  زبو ه  ، 9.90ك ٍّ مع:  زبو ال يار،  دراسةاتفي  هاا النتيةة م  و

& Patchin, 2010وجود ع قة ارتباقية سالبة بيع التنمر اإللكتروني وتي ير الاات ( في  

 :النتائج المتعلقة بالفرض الثاني ومناقشتها

ةر"يوجةةد تةةأثير دال ل :علددف زندل ويدنصُّ  لةدى طالبةةات المرحلةةة الثانويةة بةةإدارة تعلةةيم  ؛اإللكترونةةي علةةى تقةدير الةةذات لتنم 

   .صبيا"

دربديع مت يدر التنبدؤ: ا ياسدتخ ام زسدلوب تحليد  ا نحد ار الخردتدم  و يتبار ءحة هاا الفرو  ومت يدر  ،اإللكتروندي لتنمُّ

 التالي: (04 كما في ج و    تي ير الاات :المحك

 .بين متغير التنبؤ ومتغير النتيجة ينتائج تحليل النحدار الخط :(11)جدول 

 
معامل 

 النحدار

مربع 

 الرتباط

مربع 

الرتباط 

 المعدل

تغير مربع 

 الرتباط

درجات 

 1الحرية 

درجات الحرية 

1 

 a 1.221 ** 1.211 1.212 1.121 1 122 1النموذج 

a رالمتنبئات  ال اب (، اجمالي ا   (0. . اإللكتروني، ** دا  عن  مستو   لتنمُّ
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 ملخص تحليل النحدار الخطي بين متغير التنبؤ: )التنم ر اإللكتروني(، ومتغير النتيجة: )تقدير الذات(. :(12)جدول 

 النموذج
مجموع 

 المربعات
 درجات الحرية

متوسط 

 المربعات
 مستوى الدللة قيمة "ف"

 95. 9582 0 95. 9582 ا نح ار

 .380.334 528 328 0549 البواقي 0. . 895 0.8

  522 329 3250 يالكل

ددروجددود تدد  ير ل ، والتددي زشددارت الددفRamin & Hilal (2019)وهدد   مدديع ادراسددة ر وتتفددي هدداا النتيةددة مدد   لتنمُّ

ركلما زاد ا :ز  ،اإللكتروني علف تي ير الاات   والعكس ،تي ير الاات ص  اإللكتروني تناق   لتنمُّ

ددا وتتفدي  زحدد  المسدداهميع اأساسدييع فددي المطددك ت  زن  مدع  Leary et al. (1995)يددرون آمددا ذكددرا ليدر  و مد زيضا

 ي تي ير الاات السلوكية وا نفعالية هو ت ن  

 :ومناقشتها الثالثالنتائج المتعلقة بالفرض 

رم اسه  "يُ  :زنل علف وينصُّ     ".لدى طالبات المرحلة الثانوية بإدارة تعليم صبيا ؛في تقدير الذات اإللكتروني بنسبة   لتنم 

ددر ا :التنبددؤ الخرددي لمت يددراسددتخ ام معددام ت معادلددة ا نحدد ار  تددم    مددع ءددحة هدداا الفددرو يوللتحيُّدد  ،اإللكترونددي( لتنمُّ

  التالي (02كما في ج و    ، تي ير الاات( :والمت ير النتيةة

ر اإللكتروني(، ومتغير النتيجة: )تقدير الذات(.(: معامالت معادلة النحدار 12جدول )  الخطي بين متغير التنبؤ: )التنم 

 النموذج

المعامالت غير 

 القياسية

المعامالت 

  القياسية

قيمة 

 "ت"

مستوى 

 الدللة

فترة الثقة  21%

 للمعامالت القياسية

B 

  ير

ا نحرا  

 المعيار 

 علفاأ دنفاأ بيتا

 352 03 422 2 0. . 852 4  2.2 0 223 2 البواقي

راالتنبؤ  مت ير   لتنمُّ

 اإللكتروني(
. 342 . .22 . 520 4 595 . .0 . 998 . 52. 

را زن  مع ( ٦٢ ، ص٩٤٤٠  وتتفي م  ما زشار اليل فيل   ،ميدةزكاديبعاد انفعالية واجتماعيدة وزاإللكتروني مطكلة ذات  لتنمُّ

كا كتئاب   مع المظاهر الرايسة ل هررابات ا نفعالية    ع  كما ي   ،ةا وهو ظاهرة عامة في الع ي  مع الم ارا في المةتمعات كاف  

 الاات ي تي ير واليلي وت ن  
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بدواقي بيانية للبواقي اليياسية ل نح ار، منحندف ا حتمدا  الربيعدي لل اتتوهي  نتاا، ا نح ار مع ي       رسوم وتم  

ع بدي  د، والييمدة التنبؤيدة اليياسدية ل نحد ار، كمدا هدو م  حد   سي م  توزي  م  ستخ م للحكم علف ما اذا كان توزي  المت يرات يت  الا  ي  

  التالية:شكا  البيانية في اأ

 (: البواقي القياسية لالنحدار1شكل )

 

 (: منحنى الحتمال الطبيعي للبواقي1شكل )

 

 

 القيمة التنبؤية القياسية لالنحدار(: 1شكل )
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قريبدة مدع وهدعها فيدل تبد و البدواقي  ،الرسم البياني للمتبييات م  منحنف قبيعي مت اي فإن   (0 ع في الطك  بي  كما هو م  

لطدرق وهداا يد عم ا ،يردي تيريبادا ( يبد و فدي شدك 9   في الطك  وه  كما هو م  فمنحنف ا حتما  الربيعي للبواقي  زماالربيعي  

دي   (  حيدا3  ع فدي الطدك بدي  ، كما هو م  عامٍّ  بطك    ،قبيعية   فيل توزي  شروق الخر  برريية   الا  يتمُّ  للبدواقي  البيدانيُّ  ر الرسدم  ظه 

د البواقي والرسدم البيداني ذات التوزيد  الربيعدي متطدابكة   والرسدم ،الخريدة بواسدرة البدواقي المعياريدةالييمدة تيد ير  تدم    م    دع وم 

التيد يرات الربيعيدة والخريدة قد  تدم  زن   :  فحص الرسوم البيانيدةوه  ي  كما (  3-0 ة  اأشكا  وح  رة الم  ي   م الم  ي    للي  البياني للتطتُّ 

 ها للنموذج   ؤاستيفا

 الخاتمة

 .: خالصة نتائج البحثأوًل 

دردالدة وسدالبة بديع اتوجد  ع قدة ارتباقيدة " :الفرو اأو  علف زندل : ينصُّ نتيجة الفرض األول اإللكتروندي وتيد ير  لتنمُّ

  "ءبيا ت المرحلة ال انوية بإدارة تعليمل   قالبا  الاات

دروجود ع قة ارتباقية دالة وسالبة بديع ال  النتيةة الف وتوء   ارتبداق حيدا بلدم معامد    اإللكتروندي وتيد ير الداات لتنمُّ

 (  0. .(، وهي قيمة دالة عن  مستو   32 . -ر= بيرسون  

ريوج  ت  ير دا  ل": الفرو ال اني علف زنل ينصُّ نتيجة الفرض الثاني:  لد   قالبدات   اإللكتروني علف تيد ير الداات لتنمُّ

  "المرحلة ال انوية بإدارة تعليم ءبيا

رل  النتيةة الف وجود ت  ير دا  لوتوء    اإللكتروني علف تي ير الاات  لتنمُّ

درم اسده  "ي   :الفدرو ال الدا علدف زندل يدنصُّ  نتيجة الفةرض الثالةث: لد   قالبدات   فدي تيد ير الداات اإللكتروندي بنسدبة   لتنمُّ

 " المرحلة ال انوية بإدارة تعليم ءبيا

د درسدهام النسدبي لمت يدر التنبدؤ  ا  اإلم  دوزن بيتدا الدا  ي   الدف زن   ل  النتيةدةوتوء  فدي المت يدر النتيةددة  ،اإللكتروندي( لتنمُّ

درا زن   :، ز (0. . ، وهي قيمة دالة عند  مسدتو  (595 4 ، وبل   قيمة "ت" (520 . ق  بلم    تي ير الاات( اإللكتروندي  لتنمُّ

 في تي ير الاات   م بنسبة  سه  ي  

 .البحث : توصياتاثانيً 

رمع ي   وساا  اإلع م بمطكلة ا  زيادة الوعي المةتمعي -0  ق مواجهتل ر  وق   ،اإللكتروني لتنمُّ

رلتعريع الرالبات بمفهوم ا  محاهرات ون وات في الم اراعي   -9    معل وزشكالل ومظاهرا وكيفية التعام   لتنمُّ

 ا هتمام بالح  مع سلوكيات التنمر اإللكتروني ل   قالبات المرحلة ال انوية  -3
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 ثالثًا: مقترحات البحث.

ر اإللكتروني وتي ير الاات ل   المراهييع: دور  -0  التواء   م  الوال يع التنمُّ

ر اإللكتروني: دراسة عوام  الخرر والحماية  -9  دراسة قولية للتنمُّ

ر اإللكتروني  ل   قالبات المرحلة ال انوية  -3  برنام، ارشاد  انتيااي لخف  التنمُّ

 

 قائمة المراجع

 أوًل: المراجع العربية.

   مناه، البحا في العلوم اإلنسانية  مكتبة الرش  (  9.09ابراهيم، عب  هللا سليمان  رداد ، زيع حسع   

ر بيع النظرية والع ج  ق ٩٤٤٩زبو ال يار، مسع  نةا      (  مركح تيويم وتعليم الرف   9(  سيكولوجية التنمُّ

ر اإللكترونددي لدد   عينددة مددع المددراهييع 9.90زبددو الدد يار، مسددع  نةددا     المةلددة  (  التعدداقع وتيدد ير الدداات وع قتهمددا بددالتنمُّ

  39-0(، .00 30المصرية لل راسات النفسية، 

ر اإللكتروني لد   عيندة مدع المدراهييع 9.02زبو الع ، حنان فوز     مةلدة  (  فعالية اإلرشاد ا نتيااي في يف  مستو  التنمُّ

   423-492(، 2 33كلية التربية، 

مةلددة دراسددات نفسددية: رابرددة  يدد ير الدداات والرمددو  وع قتهمددا بت(  التفدداؤ  والتطدداؤم .9.0زبددو العدد ي، محمدد  زشددر    

  328-332(، 9 2اأيصااييع النفسييع المصرية، 

 (  دار المسيرة 5(  سيكولوجية التنطئة ا جتماعية  ق 5..9زبو جادو، ءال  محم    

( 9 4التربوية، (  ا ستيواي وع قتل بالطعور بالوح ة وال عم ا جتماعي  المةلة اأردنية في العلوم 2..9زبو غحا ، معاوية   

82-003  

ر اإللكترونددي لدد   قلبددة المرحلددة اأساسددية العليددا فددي .9.9زبددو هدد  ، ياسددميع حسدديع    (  الحاجددات النفسددية وع قتهددا بددالتنمُّ

  025-022(، 4 5لس  مةلة العلوم التربوية والنفسية، م ارا محافظة ناب

 (  مطك ت وقضايا نفسية  مؤسسة الرسالة  5..9اأحم ، زم    

(  تي ير الاات وع قتل با تحان ا نفعالي ل   عينة مع الرلبة المراهييع في م ارا م يندة رهدط .9.9اأعسم، ابراهيم جبر   

 ة الخلي  ]رسالة ماجستير غير منطورة[  جامع

در اإللكتروندي وع قتدل بالوحد ة النفسدية لد   قالبدات كليدة التربيدة .9.9بسيوني، سوزان عب  العحيح  الحربي، م ك    (  التنمُّ

  055-095(، 09 5مةلة العلوم التربوية والنفسية للبحو ،  بةامعة زم الير  

 لمسيرة التكيع والصحة النفسية للرف   دار ا .(8..9بررا، حافظ بررا   
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مةلددة اأكاديميددة لل راسددات ا جتماعيددة  (  البنيددة العامليددة لمييدداا تيدد ير الدداات لدد   المددراهييع 9.08بددع عمددور، جميلددة   

  44-52(، 02واإلنسانية،  

(  فعاليدة التد ريب علدف بعد  المهدارات ا جتماعيدة فدي تحسديع تيد ير الداات لد   عيندة مدع 2..9بيومي، لمياي عب  الحميد    

  ..3-945(، .8 02مةلة كلية التربية،   اهييع الموهوبيع المعاقيع سمعيا االمر

(  ز ر زسلوب النماجدة فدي تنميدة المهدارات ا جتماعيدة لد   زقفدا  الروهدة ]رسدالة ماجسدتير غيدر ٩٤٤٤التميمي، سميعة علي   

 منطورة[  الةامعة المستنصرية، ب  اد 

الاات وع قتل بمستو  التحصدي  اأكداديمي: دراسدة مسدحية علدف الرلبدة الضدباق فدي (  تي ير 9.09الةراحطة، محم  زحم    

  0.2-82(، 004 92شؤون اجتماعية،  زكاديمية العلوم الطرقية بإمارة الطارقة 

(  ع قة الخ مات اإلرشادية بمستو  الرهدا عدع الحيداة وتيد ير الداات 9.08جرادات، زحم  عب  الكريم  الطريع، هيا محم    

  .04-095(، 0 92ل   الرلبة الموهوبيع بم ينة ج ة  العلوم التربوية، 

(  دور المؤسسدة التربويدة فدي غدرا قديم المواقندة الرقميدة: تصدور ميتدر   دراسدات عربيدة فدي 9.05الةحار، هالدة حسديع   

  508-384(، 42التربية وعلم النفس،  

 أقفا  النفسية  دار رس ن للرباعة والنطر (  اكتطا  ومعالةة مطك ت ا9.02الةلبي، سوسع شاكر   

 (  الاكاي الروحي للمراهييع: مفهومل، وقرق تنميتل  دار الوفاي ل نيا الرباعة والنطر .9.9الةما ، محم  عاقع   

(  مد   فاعليدة برندام، ارشداد  فدي تخفدي  حد ة السدلوك العد واني لد   ت ميدا المرحلدة ٩٤٤٤حةاز ، فتياني زبو المكدارم   

 ا بت ااية ]رسالة ماجستير غير منطورة[  جامعة عيع شمس 
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