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 الملخص

قائم على المهارات االجتماعي  في خفض سةةةةةل   أثر برنامج تدريبي  ىالتعرف إلهدفت هذه الدراسةةةةة  

لغايات أم الفحم. و وتحسةةةةةةةةةةير مسةةةةةةةةةةت   دةةةةةةةةةة رة الذات المدري  لد      المر ل  االبتدائي  في مد ن   التنمر

(  البًا و الب  مر المر ل  40) تك نت عين  الدراسةة  مر. تحقيق أهداف الدراسةة  تم اسةةت دام المنهج التيريبي

تتك ن األولى مر   تم تقسةةةةةيمهم إلى ميم عتيرو عليهم معا ير ممارسةةةةة  سةةةةةل   التنمر  االبتدائي  ممر تنطبق 

 يمثل ن الميم ع  الضةةةةةةةةةةةةةةةا ط .و الب   البًا ( 20)يمثل ن الميم ع  التيريبي   والثاني  و الب   البًا  (20)

ت  البرنامج ويانت أدوات الدراسةةةةةةةةةةةةة  المط رة على النح  اتتير مقياو التنمر المط ر  ومقياو دةةةةةةةةةةةةة رة الذا

 تدريبي القائم على المهارات االجتماعي   وتم التحقق مر ددق وثبات األدوات.

وقد يشةةةةةةةةةفت نتائج الدراسةةةةةةةةة  عر فعالي  البرنامج التدريبي القائم على المهارات االجتماعي  في خفض 

شةةةفت النتائج ي  و مسةةةت يات سةةةل   التنمر لد   لب  الميم ع  التيريبي  مقارن  م   لب  الميم ع  الضةةةا ط 

أيضةةةةةةةةال عر فعالي  البرنامج التدريبي القائم على المهارات االجتماعي  في تحسةةةةةةةةير دةةةةةةةة رة الذات المدري  لد  

 لب  الميم ع  التيريبي  مقارن  م   لب  الميم ع  الضةةةةةةةةةةةةةةةا ط   وأخيرًا فقد تبير مر نتائج معام  ارتبا  



لد      مسةةت   التنمر ودةة رة الذات المدري   يربيرسةة ن عر وج د ع ق  ارتبا ي  سةةلبي  دال  إ اةةائيًا ب

 المر ل  االبتدائي  في مد ن  أم الفحم.

وفي ضةةةةةةةةةةةة ا نتائج الدراسةةةةةةةةةةةة  الحالي  ت دةةةةةةةةةةةةي البا ث  بتطبيق البرنامج التدريبي على  لب  المدارو 

والكشةةةة  االبتدائي  ل فض سةةةةل ييات التنمر وتحسةةةةير دةةةة رة الذات لد هم  و جراا دراسةةةةات تيريبي  للبرنامج  

 عر فعاليته في متغيرات جد دة مث  مهارات الت اد  واالتاال و لب  المر ل  الثان ي .
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Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of a training program 

based on social skills on reducing bullying behaviors and improving perceived self-

image of elementary students in Umm al-Fahm city. The sample consisted of (40) 

students from the elementary stage who met the standards of practicing bullying 

behavior. The sample was divided into two groups: experimental (20) and control 

(20) students. To achieve the goals of the study (2) tools were developed and used 

after verifying their validity and reliability, the bullying scale, the self-image scale. 

A training program based on social skills consisted of (12) sessions was developed 

and applied to the experimental group. 

The results of the study revealed the effectiveness of the training program 

based on social skills in reducing the levels of bullying behavior and improving the 

self- image among the experimental group students. In addition, the Pearson 

correlation coefficient was statistically significant between the level of bullying and 

the perceived self-image of elementary school students in Umm al-Fahm city. 

In light of the results of the current study, the researcher recommends applying 

the training program to reduce bullying behaviors and improve self-image, and to 

try it to check its effectiveness with new variables such as communication skills, 

high school students. 

 


