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 امللخص: 

التواصؿ عبر مواقع  التنمر اإللكترونيىدؼ البحث التعرؼ عمى درجة ممارسة 
في مداس مدينة تبوؾ بالمممكة العربية طالب المرحمة الثانوية لدى  والتعرض لو االجتماعي

طالبًا وطالبة، ( 546)السعودية، واستخدـ البحث المنيج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة مف 
التنمر لدى الطالب، ممارسة لقياس درجة  ،كأداة لمبحث، األوؿ واستخدـ البحث مقياسيف

( فقرة، والثاني لقياس درجة تعرض الطالب )الضحية( لمتنمر، وتكوف مف 03وتكوف مف )
( فقرة، وبينت النتائج أف درجة ممارسة الطالب لمتنمر اإللكتروني عبر مواقع التوصؿ 44)

االجتماعي وتعرضيـ لو كانت متوسطة، إذ بمغ المتوسط الحسابي لدرجة ممارسة التنمر 
%(، في حيف بمغ المتوسط الحسابي لتعرض الطالب 56(، وبنسبة مئوية قدرىا )4032)

%(، ولـ 26(، وبنسبة مئوية قدرىا )4046)الضحية( لمتنمر عبر مواقع التوصؿ االجتماعي )
تظير النتائج أية فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة الطالب لمتنمر اإللكتروني أو 

تعزى لمتغير النوع )ذكر، أنثى(، وقد أوصى التواصؿ االجتماعي  مواقع تعرضيـ لو عبر
الباحث بضرورة ترشيد استخداـ الطالب لمواقع التواصؿ االجتماعي، وتعزير منظومة القيـ 
رشادية لمحد مف ممارسة الطالب لمتنمر اإللكتروني وتعرضيـ  لدييـ، وتقديـ برامج توعوية وا 

 لو0

 0المرحمة الثانوية ،التواصؿ االجتماعي رقمي، شبكاتالالتنمر الكممات المفتاحية: 
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Aabstract 

 

The aim of the research is to identify the degree of electronic bullying 

through social networking sites and exposure to it among high school students 

in the schools of Tabuk, Saudi Arabia, and the research used the descriptive 

approach, and the study sample consisted of (645) students, and the research 

used two scales as a research tool. , To measure the degree of students' practice 

of bullying, which consisted of (30) items, and the second to measure the 

degree of students' (victim) exposure to bullying, and it consisted of (24) items, 

and the results showed that the degree of students' practice of cyberbullying 

through social networking sites and their exposure to it was moderate, as The 

arithmetic mean of the degree of bullying practice was (2.07), with a 

percentage of (69%), while the arithmetic average of students (victim) 

exposure to bullying through social media sites was (2.25), and a percentage of 

(75%), and the results showed no differences. Statistical significance in the 

degree of students 'practice of cyberbullying or their exposure to it through 

social media due to the variable of gender (male, female), and the researcher 

recommended the necessity of rationalizing students' use of social media, 

strengthening their values system, and providing awareness and guidance 

programs to reduce Students practice and exposure to cyberbullying.  

Keywords: digital bullying, social networks, high school. 
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:املكدمة  
عمى فرضت نفسيا تعد تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت مف أبرز المجاالت التي 

التواصؿ بيف فرص  وسائؿ وتطبيقات إلكترونية سيمت أتاحتالتي و ، المختمفةمناحي الحياة 
، الحديثة اإللكترونية مف أبرز الوسائؿاالجتماعي  التواصؿ مواقع وتعداألفراد والجماعات، 

  المرئي والمسموع والمقروء0 ،شكالوأالتواصؿ بكافة في معظميا خاصية  تتيحالتي 
الحواجز الجغرافية والمكانية، وتتميز  تتخطى مواقع التواصؿ االجتماعي، أنيا وتتميز     

فعالة إلدارة التعمـ، ونشر أدوات تعميمية بتنوعيا، وتعدد استخداماتيا، كما يمكف أف تشكؿ 
 محتوى الدروس التعميمية، وتقاسـ المعرفة بيف المعمـ والمتعمميف وبيف المتعمميف أنفسيـ0

لمتعامؿ مع  شريحة المراىقيف والشباب مف أكثر الشرائح االجتماعية انجذاباً  وتعد     
ت أصبحو ، تأخذ النصيب األكبر مف انشغاؿ الشباب واستخداماتو حيثاإلنترنت وتطبيقاتو، 

، وتتدخؿ في إعادة إنتاج المعنى الوجودي والثقافي، األمر الذي اجزءًا مف ىوية مستخدميي
 (662، 4306؛ عيد،  25، 4343ية األجياؿ القادمة )بف سالـ، يعظـ دورىا في تشكيؿ ىو 

جيؿ  وؿأوىو (، Nayar, 2010) بالجيؿ الرقميفي ىذا العصر  الطالب يوصؼ جيؿو      
جزء ال يتجزأ مف حياتو حيث يمثؿ اإلنترنت األدوات الرقمية بيف يديو، البرامج و يجد ينشأ 

%( مما 033ما يقرب مف )الذي أشار إلى أف  ،تقرير اإلحصاء الكنديذلؾ ويؤكد اليومية، 
 ,.Furlong, et al)يوميًا  يستخدموف اإلنترنت( عامًا، 44إلى  06تتراوح أعمارىـ بيف )

2019)0  
 وما تتيحو مف حرية، ،انتشار مواقع التواصؿ االجتماعي وشيوع استخداميا وقد أدى     

العديد مف الظواىر االجتماعية والسموكية  إيجاد إلى، ة المستخدـوعدـ الكشؼ عف ىوي
الذي التنمر اإللكتروني  وبالذات خطر ، وجعمتيـ عرضة لو،شكمت خطرًا عمى الطالبالسمبية، 

et al ,Hee., )مواقع التواصؿ االجتماعي  الستخداـ التيديدات الرئيسةأبرز أحد يعد 
سيء الطالب سالح ذو حديف، قد ي   حيث تعد مواقع التواصؿ االجتماعي، (1 ,2018
 وسيمة تمثؿالكثير مف اآلثار السمبية التي تيدد المجتمع، فقد  الينتج عني ا،استخدامي

أقرانيـ بواسطة اليواتؼ المحمولة، أو عمى مف بعض الطمبة ممارسة العدواف والتنمر ل
مباركي ) المواقع، أو تبادؿ الشتائـ عبر ىذه االبتزاز بالصور أحياناً أو الرسائؿ اإللكترونية، 

 (0 2 ،4302، بف عمارةو 
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المدارس لـ تسمـ ىذه المؤسسات التعميمية و أف  (526، 4306)ري يالسوي ويؤكد      
و التنمر أفقد ظير نوع جديد مف السموؾ العدواني يطمؽ عميو التنمر السيبراني  ،المخاطر

التقميدي، ولكنو تطور كما تطورت وسائؿ االتصاؿ الحديثة،  اإللكتروني، وىو امتداد لمتنمر
 0 وآثاره السمبية ال تقؿ عف التنمر التقميدي

أحد المشكالت الخطيرة التي نجمت عف التنامي اليائؿ في استخداـ  يالتنمر اإللكترونو      
التكنولوجيا وتطبيقاتيا، وعمى وجو الخصوص مواقع التواصؿ االجتماعي )القضيب وآخروف، 

أحدث صور التنمر المعتمدة عمى الوسائؿ التكنولوجية وأكثرىا  كما يعد مف ،(20، 4343
خفاء الشخصية الحقيقية، وانتحاؿ ا  والتخفي لممتنمر، و توافر فرص الغموض نظرًا لانتشارًا، 

المتنمر مف  تمكف إضافة إلى( 066، 4302شخصيات أخرى وىمية )درويش والميثي، 
مضايقة الضحية في أي وقت وأي زماف، ومستوى المحاسبة لممتنمر أقؿ منيا في التنمر 

 0(005، 2430التقميدي، نظرًا لعدـ وجود مواجية بيف الطرفيف )الرفاعي، 
التنمر اإللكتروني، بأنو نوع   & 2016Sevda(Narin , , (10وسيفداويعرؼ ناريف      

 ،التقنيات اإللكترونية مثؿ بواسطةشكؿ مف أشكاؿ االعتداء الذي يتـ و خاص مف العدواف؛ 
 ،(4302العمار ) ووتعرف ؛التواصؿ االجتماعيمواقع و  ،وأجيزة الكمبيوتر ،اليواتؼ المحمولة

أو لفظيًا أو اجتماعيًا أو  الذي ييدؼ إلى إيذاء شخص آخر جسدياً  المتكرر ذلؾ السموؾ بأنو
وذلؾ بالقوؿ أو الفعؿ لمسيطرة عمى الضحية  ،أو عدة أشخاصمف قبؿ شخص  ،جنسياً 

ذالليا  رى يو  ؛وسائؿ التواصؿ االجتماعي عف طريؽشرعية منيا  مكتسبات غير ونيؿوا 
مضايقات وتحرشات عف بعد التنمر اإللكتروني يسبب  أف (020، 4302المكانيف وآخروف )

باستخداـ وسائؿ االتصاؿ اإللكتروني مف طرؼ المتنمر، بقصد إيجاد جو نفسي لدى الضحية 
 يتسـ بالتيديد والقمؽ0

لمتنمر في مراحؿ التعميـ المختمفة  الطالبممارسة عمى الدراسات كثير مف  وتؤكد نتائج     
إلى ( Rao, et al., 2019) يفرايو وآخر  أكدت دراسة حيث ،والتعرض لو اإللكتروني

كشفت و  ،ممارسة طالب المدراس اإلعدادية والثانوية في الصيف لمتنمر اإللكتروني واإليذاء
طالب المرحمة الثانوية  بيف( انتشار التنمر اإللكتروني بدرجة متوسطة 4306دراسة محمد )

وجود التنمر اإللكتروني عمى  إلى( 4306عيد )دراسة  أشارتو بمحافظة الفيـو بمصر، 
 التنمر عف انتشار( 4302) يوسؼوكشفت دراسة ، بطالالشبكات التواصؿ االجتماعي لدي 
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 أكدتقد و  ،%(22االجتماعي بنسبة ) اإلناث مستخدمي مواقع التواصؿ بيفاإللكتروني 
لمتنمر اإللكتروني في  المتوسطةطمبة المرحمة ( أف درجة ممارسة 4302الرفاعي )دراسة 

التنمر  ظاىرة ( أفJohnson, 2016جونسوف ) وبينت، الكويت وتعرضيـ لو كانت مرتفعة
الثانوية بالواليات المتحدة  المرحمة طالب بيف لمغاية مرتفع بشكؿ منتشرة اإللكتروني
  األمريكية0

أكثرىا شيرة  منيالإليقاع بالضحية، مف التنمر مختمفة  أشكاالً ويستخدـ المتنمروف       
ونشر الصور  ،السمعة مف أشخاص عبر مواقع التواصؿ االجتماعي وتشويواالستيزاء 

التواصؿ  مواقعوالتعرض لسرقة األفكار عبر والتخفي الخاصة بعد تعرضيا لمتشويو، 
 الخصوصية، انتياؾ( أف 43، 4343)فريحة رى ت، و (60، 4343)بف سالـ،  االجتماعي

انتشارًا في الوسط المدرسي بيف التنمر اإللكتروني مف أكثر أشكاؿ ، التشيير وتشويو السمعةو 
  المراىقيف0 

 عمىالنفسية الخطيرة  المظاىرالمشكالت و  مفالكثير وتسبب ظاىرة التنمر اإللكتروني       
والشعور االكتئاب، واإلحساس بفقداف الثقة بالنفس، ، منياالضحية التي تتعرض لمتنمر 

يذاء النفس،اإلحباط والغضبو  ،بالقمؽ والخجؿ  أو التفكير في االنتحار أو  ، والحيرة والقمؽ، وا 
 إلىاإللكتروني كما يؤدي التنمر  (40، 4343فريحة، ؛  4343السيد، )محاولة االنتحار 

 ,Wirth) االكتئاب، وانخفاض تقدير الذات، وتجنب الذىاب إلى المدرسة، واضطرابات األكؿ

 &) التفكير في االنتحار، وعدم الثقة باآلخرين، تجنب األصدقاء الجدد إضافة إلى ،(2020

Crosslin, 2014 Crosslin)، التواصؿ  مواقعمف خالؿ متنمر ل التعرض كما أف
كذلؾ  يؤدي(، 4306)السيد وآخروف، المراىقيف  الطالبيؤثر عمي دافعية انجاز ، االجتماعي

، ذىنوفي األنشطة المفضمة لديو بشكؿ متكرر، وتشتت  مف (الضحية)الطالب  انسحابإلى 
ىماؿ شكمة الخارجي ومظيره العاـ، وتدني مستو  ىماؿ واجباتو المدرسية،  اهوا  الدراسي، وا 

  0(Hinduja & Patchin, 2010, 216) باإلىانة وشعوره مف الواقع الذي يعيشو وىروبو
 إلحاؽيرافؽ ذلؾ مف قد وما ، الرقميةوتطبيقاتيا متكنولوجيا وفي ظؿ االستخداـ المتزايد ل     
سعيًا منو في  البحث، ىذأتي ي، ـلمنيؿ مني ـضعفي، واستغالؿ نقاط ببعض الطاللاألذى 

 والتعرض لو التواصؿ االجتماعيعبر مواقع  التنمر اإللكترونيدرجة ممارسة لوقوؼ عمى 
 تبوؾ بالمممكة العربية السعودية0في مداس مدينة طالب المرحمة الثانوية لدى 
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 مشكلة البحث:

 الطالببيف  اموشيوع استخدامي، التواصؿ االجتماعي ومواقعمواقع اإلنترنت انتشار أدى      
ظيور العديد مف الظواىر االجتماعية والسموكية السمبية،  إلى، العاـ والجامعيفي المراحؿ 

اآلخذة  مف أبرز تمؾ الظواىرعبر مواقع التواصؿ االجتماعي  التنمر اإللكتروني ظاىرةوتعد 
 ,Rao) المرحمة الثانويةانتشار الظاىرة بيف طالب  أكدت العديد مف الدراسات؛ وقد في التزايد

2019 ,.et al 2016 , ؛ 4302؛ الرفاعي، 4306محمد ؛Johnson ،) وجد مظاىر تكما
 ,Wirth؛  4343)السيد،  اإللكتروني نفسية خطيرة عمى الضحية التي تتعرض لمتنمر

 وقد، عاماًل ميدًدا لمسالمة النفسية واالجتماعية لعدد كبير مف الطالبكما تشكؿ (، 2020
إلى أنتشار التنمر اإللكتروني بيف طالب  (4306) دكدراسة خال اكدت دراسات أخرى

اقتصارىا عمى طالب مرحمة  ـوعد ،مما يدؿ عمى استمرار الطاىرة في االنتشار، الجامعات
ظاىرة التنمر اإللكتروني في مراحؿ  توفي ظؿ قمة الدراسات التي تناولمعينة دوف غيرىا، 

مشكمة تظير  -في حدود عمـ الباحث –التعميـ في السعودية، وبالذات في المرحمة الثانوية 
التواصؿ عبر مواقع  التنمر اإللكترونيفي السؤاؿ الرئيس التالي: ما درجة ممارسة الدراسة 

في مداس مدينة تبوؾ بالمممكة العربية طالب المرحمة الثانوية لدى  والتعرض لو االجتماعي
  ؟السعودية

  أسئلة البحث:

 تتمثؿ أسئمة البحث فيما يمي:
 عبرلمتنمر اإللكتروني  مدينة تبوؾفي مدارس  ما درجة ممارسة طالب المرحمة الثانوية .1

 ؟االجتماعيالتواصؿ مواقع 
 طالب المرحمة الثانوية في مدارس مدينة تبوؾ لمتنمر اإللكتروني عبرما درجة تعرض  .2

 ؟التواصؿ االجتماعيمواقع 
لمتنمر اإللكتروني بمدينة تبوؾ درجة ممارسة طالب المرحمة الثانوية في ىؿ توجد فروؽ  .3

  ؟(أنثى/  ذكرتعزي لمتغير النوع ) التواصؿ االجتماعيمواقع  عبر
توجد فروؽ في درجة تعرض طالب المرحمة الثانوية بمدينة تبوؾ لمتنمر اإللكتروني  ىؿ .4

 (؟ أنثى/  ذكرتعزي لمتغير النوع ) التواصؿ االجتماعيمواقع  عبر
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  فروض البحث:
 :روض التاليةفيختبر البحث ال 
في درجة ممارسة  (α0.05)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال 00

التواصؿ االجتماعي مواقع  المرحمة الثانوية بمدينة تبوؾ لمتنمر اإللكتروني عبرطالب 
  0(أنثى/  ذكرتعزي لمتغير النوع )

درجة تعرض طالب  في (α0.05)توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال 40
 االجتماعيالتواصؿ مواقع  بمدينة تبوؾ لمتنمر اإللكتروني عبر )الضحية( المرحمة الثانوية

 0(أنثى/  ذكرتعزي لمتغير النوع )
  أهداف البحث:

 ييدؼ البحث إلى تحقيؽ ما يمي:
 عبرلمتنمر اإللكتروني بمدينة تبوؾ عمى درجة ممارسة طالب المرحمة الثانوية  الوقوؼ -

  0التواصؿ االجتماعيمواقع 
لمتنمر الكشؼ عف الفروؽ في درجة ممارسة طالب المرحمة الثانوية بمدينة تبوؾ  -

 وفقًا لمتغير النوع0 التواصؿ االجتماعيمواقع  اإللكتروني عبر
  أهنية البحث:

 يمكف إبراز أىمية البحث فيما يمي:
 واًل: األهنية اليظرية:أ

مواقع التواصؿ االجتماعي، مما يقدـ  فيتسميط الضوء عمى التنمر اإللكتروني، وبالذات  -
 ي وزوايا أخرى0 حمعمومات لممختصيف والباحثيف لتناوؿ الظاىرة مف نوا

مما يمفت النظر المرحمة الثانوية،  مرحمة ميمة مف مراحؿ التعميـ العاـ، وىيتناوؿ البحث  -
 0بشكؿ سميـ نماط سموكيـأأىمية ىذه المرحمة في تكويف شخصية الطالب و  إلى

يقدـ البحث معمومات حوؿ درجة التنمر اإللكتروني بيف طالب المرحمة الثانوية في  -
 المممكة العربية السعودية0

، وبالذات الحاصؿ عمى مواقع يسيـ البحث في إثراء المعرفة في مجاؿ التنمر اإللكتروني -
 0التواصؿ االجتماعي
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 : األهنية التطبيكية:ًاثاىي

بنوع الطالب، مما  وعالقتيا التنمر لدى طالب المرحمة الثانوية، ممارسةيسمط الضوء عمى  -
 يساعد في الحد منيا0

قد يسيـ في تنبيو المسئوليف في إدارة المدارس بخطورة ظاىرة تنمر الطالب عبر مواقع  -
 التواصؿ االجتماعي، والتفكير في أسبابيا ودوافعيا0

التنمر  ممارسةفي لفت انتباه المتخصصيف لتصميـ البرامج اإلرشادية لمحد مف  يسيـقد  -
 مواقع التواصؿ االجتماعي0 عمىبيف الطالب  اإللكتروني
 حدود البحث:
 : يمتـز البحث بالحدود التالية 

 0التواصؿ االجتماعيمواقع التنمر اإللكتروني عبر  الحد الموضوعي: تناولت البحث -
 0المرحمة الثانويةالبشري: عينة مف طالب  الحد -
 0تبوؾ بمدينةالمرحمة الثانوية ارس الحد المكاني: مد -
 0ىػػ0443/0440مف العاـ الدراسي  الثانيالحد الزماني: الفصؿ الدراسي  -

 :مصطلحات البحث
 سمبي  أي اعتداء أو فعؿ" أنوب اً إجرائيالتنمر اإللكتروني يعرؼ الباحث  ني:لتنمر اإللكترو ا

بطالب أخر أو  ةوالمتكرر  ةالمتعمدواإلساءة األذى إللحاؽ المرحمة الثانوية  يقـو بو طالب
 التي بالدرجة ، ويقاسوشبكاتيا التواصؿ االجتماعي عمواقعبر  بمجموعة مف الطالب

ىذا  في المستخدـ اإللكتروني مقياس التنمر عمى الطالب لنفسو يضعيا التييحصؿ 
  البحث0

 واإلساءةلمتنمر اإللكتروني: تمقي الطالب )الضحية( أي شكؿ مف أشكاؿ األذى  التعرض 
 التي بالدرجة مف طالب آخر عبر مواقع التواصؿ االجتماعي وشبكاتيا ويقاس ةالمتعمد
 ىذا البحث0 في )الضحية( المستخدـ اإللكتروني مقياس التنمر الطالب لنفسو عمى يضعيا

 أنياب إجرائياً  التواصؿ االجتماعي مواقع ويعرؼ الباحث :التواصؿ االجتماعي مواقع، 
مثؿ المدونات والفيسبوؾ والتويتر، والواتس  ،عمى اإلنترنتالمنتشرة اقع و مجموعة مف الم

مجموعات شبكات أو في بشكؿ فردي أو المرحمة الثانوية  طالب يستخدميا ،فميكرأب، و 
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 مف ىاوغير  ،تبادؿ الصور وأالكتابي،  وأأو الصوتي،  ،لتواصؿ المرئيا بيدؼ، افتراضية
 الخدمات التي تتيحيا تمؾ المواقع0

 :اإلطار اليظري

وأنواعيا، ومميزاتيا مف حيث مفيوميا، مواقع التواصؿ االجتماعي يتناوؿ اإلطار النظري      
، وذلؾ عميواآلثار المترتبة ، وأشكالو، ودوافعو، و التنمر اإللكتروني كما يتناوؿ وسمبياتيا،

  عمى النحو التالي:

  مواقع التواصل االجتناعي:أواًل: 

 مواقع التواصل االجتناعي:  مفهوو 

في تبادؿ المستخدمة  وسائؿ التواصؿ الحديثةأىـ  ىحدإتعد مواقع التواصؿ االجتماعي      
 الثانيالكترونية قائمة عمى نظـ الجيؿ  تطبيقات تكنولوجيةوتعرؼ بأنيا المعمومات وتشاركيا، 

بالمراسالت  ،لتحقيؽ التواصؿ والتفاعؿ بيف األفراد المنتشريف حوؿ العالـ Web2.0لمويب 
والمرجأ بما يحقؽ أكبر فائدة  الفوريمع تحقيؽ االتصاؿ  ،والمرئية المكتوبة والمسموعة
كامؿ  تعرفياو (0 43، 4302)نجـ الديف،  موقع لمتواصؿ مف بعد فيلتجميع الشعوب 

ييا مف االجتماعي لمستخدم التواصؿتتيح  تفاعميةمواقع اجتماعية نيا أ( ب440، 4306)
اللتقاء األصدقاء والمعارؼ واألىؿ مف خالؿ تكويف  الواقع الطبيعي واقع افتراضي يماثؿخالؿ 

 تجمعيـ ومف كافة أنحاء العالـ الذيفعالقات مع األصدقاء مف مختمؼ العمار واألجناس 
ويعرفيا آخراف ؛ وثقافتيـ وتفكيرىـ وعييـ اختالؼ مف بالرغـ ونشاطات مشتركة اىتمامات

 ,Robbins & Singerتسيؿ نشر المعمومات ومشاركتيا عبر اإلنترنت ) أنيا أي تقنيةب
2014, 387)0 

تحقؽ التفاعؿ بيف األفراد عبر ف مواقع التواصؿ االجتماعي أيالحظ مف التعريفات السابقة     
وسائؿ مختمفة، وأنيا بيئات افتراضية تستخدـ لإلعالـ، والتعارؼ وتبادؿ الثقافات، ونشر 
المعمومات ومشاركتيا، كما قد تمثؿ ىذه المواقع بيئة خصبة لممارسة العنؼ اإللكتروني 

يقاع األذى باآلخريف0   وا 
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 :أىواع مواقع التواصل االجتناعي 

ير مواقع ظفتخر، آلتتصؼ مواقع التواصؿ االجتماعي بالتطور والتحديث مف وقت      
-43، 4306)بومديف، ما يمي ومف األمثمة عمى مواقع التواصؿ االجتماعي وتختفي أخرى، 

، 4302المومني والشمراني،  ؛ 62، 4306زعرب، ؛  036-034، 4306، ة؛ بم 40
 (:443-406، 4306وآخروف،  أبو عبطة؛  004

استأثر ، و 4336جميع دوؿ العالـ عاـ  بدء باالنتشار في: (Facebook)الفيس بوؾ  00
التواصؿ مع األصدقاء ومشاركة و ، صداقاتتكويف ب ويسمح، األفرادقبوؿ كبير مف عمى 

 ت0، باإلضافة إلى المحادثات والدردشا ياوتبادل الصور ومفاطع الفيديو
 المواقع االجتماعية، ويعد مف أىـ 4336عاـ العمؿ بو بدأ : (YouTube) اليوتيوب 40

، وىو موقع لممشاركة بالفيديو المجاني، وتقـو فكرتو عمى "بث لنفسؾ أو أذع لنفسؾ"
بشكؿ تيا ومشارك تياومشاىديتيح  لممستخدميف رفع مقاطع الفيديو  متفرع مف غوغؿ،

 شارًا0مجاني، وىو واحد مف أسرع المواقع تطورًا عمى اإلنترنت وأكثرىا إنت
، أخذ أسمة مف 4335التي ظيرت أوائؿ عاـ  مواقع الشييرةال: أحد (Twitter)التويتر  00

خدمة مصغرة تسمح  ويتسـ بالمرونة الفائقة، ويقدـمصطمح )تويت( والذي يعني التغريد، 
، والنص المرسؿ لمخبرلممغرديف إرساؿ رسائؿ نصية قصيرة مكونة مف اسـ المستخدـ 

مف عالمات ورموز التصفية أو روابط مختصرة لممفات الصور والمرفقات االضافية 
يتجاوز طوؿ ىذه الحزمة  آلوالفيديو وغيرىا مف المصادر الموجودة عمى اإلنترنت، بشرط أ

 ( حرفًا كحد أقصى لمرسالة الواحدة0430)
ف تحميمو مف مكي، 4336تأسس عاـ برنامج مجاني  (:WhatsAppأب ) الواتس 40

ربطو بجياز الكمبيوتر، ويستخدـ إلجراء  باإلمكافكما  ،المحموؿ المتجر عمى الياتؼ
، عمى المحموؿمحادثة بيف الشخص وجميع األصدقاء المضافيف في قائمة األسماء عمى 

استقباؿ الرسائؿ النصيو القضيرة، و أف يمتمؾ الطرؼ اآلخر نفس البرنامج، ويمكف إرساؿ 
  0لصوتيةع الفيديو والممفات والرسائؿ اطالصور ومقاو 
 (033)ضـ أكثر مف ، وي4303عاـ  منوظير اإلصدار األوؿ  (Instagram): إنستجراـ 60

أو الكمبيوتر، عبر الياتؼ المحموؿ الصور والفيديوىات  يسمح بتبادؿ، مشترؾمميوف 
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نشر صورة لو عمى بمجرد  ؾويتيح لممستخدـ ربط حسابو بأي حساب آخر كفيسبو 
  المواقع التي تـ الربط بيا0عمى باقي في الوقت نفسو تنشر الصورة إنستجراـ 

ومعرض الصور  (،+ Googleجوجؿ بمس )وىناؾ مواقع تواصؿ إجتماعي أخرى مثؿ      
يمو ) ،(My Space)ماي سبيس ، و (flicker)عمى اإلنترنت الفمكر  والفايبر ( Imoوا 

(Viper ،) تبادؿ المعمومات بيف األفراد ومشاركتيـ تدويناتيـ والتفاعؿ  تتيح خدمةوالتي
  معيـ0

 :مميزات مواقع التواصل االجتناعي 

؛ زعرب،  20، 4306غروبة، ) مواقع التواصؿ االجتماعي ما يميمميزات  مف
 :(40-43، 4302نجـ الديف، ؛  23، 4306

فتح حسابات، وتسيير مواقع  فأي شخص يمتمؾ ميارات أساسية يمكنو ،سيولة االستخداـ 00
 0وصفحات اجتماعية

 التواصؿ والتعبير عف الذات، فيي مواقع جذابة تتيح لمجميع إبداء الرأي دوف قيد0 40
مف األشخاص مف مناطؽ  عدديجمع  ،تخمؽ جو مف التواصؿ في مجتمع افتراضي تقني 00

 0ودوؿ مختمفة عمى موقع واحد
أ ويكتب ويشارؾ، ويسمع ويتحدث، فدوره ويقر  ،أي أنو يرسؿ ويستقبؿ ،فاعمية العضو 40

 0تجاوز الدور السمبي
تمغى الحواجز الجغرافية والمكانية، وتتحطـ فييا الحدود الدولية، حيث يستطيع  ،العالمية 60

 .الفرد في الشرؽ التواصؿ مع الفرد في الغرب، في بساطة وسيولة
مكانية  إنشاء الممفات الشخصيةإمكانية  50 عداد ألبـو الصور الخاصة بالفرد، وا  عمييا، وا 

تحميؿ وتنزيؿ الفيديوىات الخاصة بو، وخاصية إنشاء المجموعات عمييا، والتدويف 
 0والتسوؽ وغير ذلؾ

قواعد لضماف الخصوصية والسرية وفييا درجات مف المنع و توافر وسائؿ تنظيـ وتحكـ  20
ذه المجتمعات أنو خروج عمى األخالؽ وانتياؾ والحجب، لما يعتقد القائموف عمى تنظيـ ى

 لخصوصية اآلخريف0  
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 :سلبيات مواقع التواصل االجتناعي 

 (20-24، 4306مف سمبيات مواقع التواصؿ االجتماعي ما يمي )زعرب،  
، وفكرياً بث األفكار اليدامة والدعوات المنحرفة والتجمعات الفاسدة: مما يحدث خماًل أمنيًا  00

 مف الشباب0  المواقعوخاصة أف أكثر رواد 
وذلؾ  ،لمحياء والخادشأو عرض المواد اإلباحية و التشيير والفضيحة والمضايقة والتحايؿ،  40

 لسيولة التدويف والتخفي0
أخذت كرىًا أو غصبًا، وقد إذا قد يكوف أخالقيًا بصور أو مقاطع فيديو خاصة و  ،االبتزاز 00

  يكوف ماليًا، أو معموماتيًا0
الخصوصية الشخصية أو الخصوصية االعتبارية فييا انتياؾ حقوؽ الخاصة والعامة، بما  40

 0لممواقع
التزوير، ويتـ مف خالؿ صور شتى منيا إدخاؿ بيانات خاطئة، وتزوير البيانات الخاصة  60

 لمشخص مثؿ الجنس او العمر أو وضع صورة مخالفة لمواقع0
 : التينر اإللكرتوىي: ثاىيًا

 التينر اإللكرتوىي: مفهوو 

التنمر اإللكتروني، ما بيف استخداـ  مفيوـتعددت المفاىيـ المستخدمة في توصيؼ      
الترىيب اإللكتروني، االبتزاز، اإليذاء اإللكتروني، المضايقات الرقمية، التحرش اإللكتروني، 

لمواقع االبمطجة اإللكترونية، وكميا تصب في توصيؼ استخداـ و المطاردة اإللكترونية، 
التواصؿ االجتماعي أو الدردشة اإللكترونية والمنتديات )عبد  مواقعواء عبر س ،اإللكترونية
التخويؼ والترىيب وما يشتمؿ عميو بأنو  التنمر اإللكتروني،ويعرؼ  ؛(44، 4306الحميد، 

األفراد مف خالؿ استخداميـ لخدمات شبكة اإلنترنت مف إساءة متعمدة، والتي يتعرض ليا 
التنمر اإللكتروني سموؾ  ( أف40، 4302رى كامؿ )يو (، 6، 4306، والشعراويالقحطاني )

متعمد، تسبقو نية سمبية موجية مف المتنمر إلى الضحية، إلحداث أذى أو ضرر أو تيديد 
، سائؿ االتصاؿ اإللكترونيةأي وسيمة مف و  وذلؾ باستخداـبشكؿ مباشر أو غير مباشر، 

سموؾ عدواني يتـ تنفيذه بشكؿ متكرر ومتعمد ضد ضحية أعزؿ  وىناؾ مف عرفو بأنو 
ويعرؼ سميث ، (Sticca & Perren, 2013, 740باستخداـ الوسائؿ اإللكترونية لالتصاؿ )

الفعؿ أو السموؾ العدواني الذي يتـ تنفيذه باستخداـ الوسائؿ  بأنوالتنمر اإللكتروني  وفوأخر 
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ضد الضحية الذي ال يستطيع  ومستمراإللكترونية بواسطة مجموعة أو فرد بشكؿ متكرر 
 0(Smith, et al., 2008, 376)  الدفاع عف نفسو بسيولة

يتبيف مف العرض السابؽ أف التنمر اإللكتروني يقـو عمى تكنولوجيا المعمومات      
يدؼ إلى أنو سموؾ عدواني ي، و ، مف خالؿ انصيار التنمر بالفضاء اإللكترونياالتصاالت

تكرر ومتعمد م بشكؿ و  باستخداـ أساليب متعددة، ،والسيطرة عمييـ ،إيقاع األذى باألخريف
القياـ بو  كما يمكف؛ المتنمر أحياناً  المجوء إلى إخفاء ىويةمع ، الوقتومستمر عمى مدار 

مف قبؿ شخص واحد أو مجموعة مف األشخاص؛ وعمى الرغـ مف أف التنمر اإللكتروني قد 
يستيدؼ ضحايا مف مختمؼ فئات المجتمع، إال أف مف أكثر الفئات المستيدفة بو الطالب في 

 (Chandrashekhar, et al., 2016, 950) مختمؼ المراحؿ التعميمية
 :أشكال التينر اإللكرتوىي 

مف المتنمر إلى الضحية عمى مواقع التواصؿ  ةمباشر  بشكؿالتنمر اإللكتروني قد يحدث      
إلى المحيطيف بضحية رسائمو التنمر  يوحوحيث  ،ةغير مباشر  وقد يحدث بطريقةاالجتماعي، 

وتفتح مجاؿ  ،الرسائؿ عمى مواقعيـ وحساباتيـالضحية نفسيا، فتصبح بوليس  ،التنمر
كما أشكاؿ التنمر اإللكتروني  تناوؿويمكف  ؛ويصعب عمى الضحية حذفيا ،لمتعميقات والنشر

 :يمي
خالؿ السطو عمى الحساب الشخصي اإللكتروني مف االختراؽ  يتـاالختراؽ اإللكتروني:   00

، أو نشر صور أخرىوالدخوؿ عمى البيانات والصور ونشرىا عمى حسابات  ،لمضحية
شخصية بيدؼ المضايقة واإلحراج كنشر صور طالب يعاني مف السمنة المفرطة بعد 
انتيائو مف حصة التربية الرياضية خالؿ قيامو بتغيير مالبسو بغرفة تغيير المالبس )عبد 

 (5220 4302الرحمف، 
يقـو المتنمر باالستعانة بوسيط يساعده بالنيؿ مف ضحيتو، كاالستعانة بأحد قد كما      

المتخصصيف بالحاسوب وبرمجيات االختراؽ، لمحصوؿ عمى المعمومات اإللكترونية الخاصة 
األجيزة في تسييؿ ىذا  صيانةبالضحية، ليتـ ابتزازه وتيديده، وعادة ما تساىـ عممية 

نة باالحتفاظ بالبيانات الشخصية لصاحب الجياز مف صور الصيا ريقـو خبي فقداالختراؽ، 
 (0 046 -044 ،4302ببيعيا )الرفاعي، و ودردشات ومقاطع فيديو 
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تعرض الضحية لإلصرار مف قبؿ المطاردة اإللكترونية بالمطاردة اإللكترونية: يقصد  40
جباره عمى التواصؿ  لتتبعوالمتنمر اإللكتروني مف خالؿ حساب وىمي أو عدة حسابات  وا 

وتتخذ المطاردة  (500 ،4305، سالـوالمالحقة بقصد اإلزالؿ والترىيب واالستغالؿ )
اإللكترونية عدة صور مثؿ: إرساؿ رسائؿ إلكترونية تحمؿ التيديد باإليذاء واإلساءة 

عمى معمومات كاذبة وميينة عف  مضمنةإرساؿ رسائؿ إلكترونية ، واإلفراط في اإلىانة
نشر منشورات حوؿ ذلؾ في الصفحات اإللكترونية المختمفة تجعؿ ، و ية لمضغط عميوالضح

 (0220 ،4343ىالؿ،  )أبو اً الضحية يبدو سيئ
إلى عممية االحتياؿ والخداع والغش التي يمارسيا رسائؿ التصيد  رسائؿ التصيد: تشير 00

 اً التصيد غالب، ويقع ولمكشؼ عف معمومات شخصية تتعمؽ بحساب ،المتنمر عمى الضحية
 ،ظير كاألصميةيبحيث ، ع مزيؼقعندما يخدع المتنمر الضحية في أثناء دخولو لمو 

، والشعراوي إدخاؿ بياناتو الشخصية كرقـ الياتؼ وغيره )القحطاني الضحية ويطمب مف
4306، 040) 

فقد تتنوع المحتويات المتضمنة في  السابقة، باإلضافة إلى أشكاؿ لمتنمر اإللكتروني      
التيديد أشكاؿ اإللكتروني؛ وتتضمف  الرسائؿ المرسمة مف المتنمر إلى الضحية في الفضاء

طالؽ األلقاب المسيئة، والتيديد  باإليذاء البدني، واستخداـ لغة مفعمة بمشاعر الكراىية، وا 
يداؼ األسرة أو المنزؿ باألذى، بإفساد العالقات االجتماعية الشخصية لمضحية، والتيديد باست

 (Cortis & Handschuh, 2015, 20بؿ وحتى التيديد بالقتؿ )
 بحث، الطالب بالذات المراىقيف منيـ اتبيف فئالتنمر اإللكتروني  أشكاؿ وقد تتعدد     

 األشكاؿ التالية: تتضمف 
وىما ما يعرؼ ويندرج تحتو نوعاف رئيسياف مف التنمر اإللكتروني، استفزاز اآلخريف:  00

(؛ والمقصود باإلشعاؿ االنخراط في trolling( وما يعرؼ بالتصيد )flamingباإلشعاؿ )
يقـو فييا المتنمر بصورة مباشرة  المواقع،مناقشة عامة )وتحديًدا في التعميقات( عبر 

ومقصودة وعمنية باستخداـ لغة ومحتويات مسيئة إلى الشخص المستيدؼ؛ أما التصيد 
فيقـو فيو المتنمر بالعمؿ عمى استثارة واستفزاز اآلخريف في التعميقات واالستطراد في 

نحو ي شعرىـ محتويات تعميقاتو دوف إعارة االنتباه لمحتوى تعميقات اآلخريف، وذلؾ عمى 
 (Smriti & Nahar, 2019, 1270باإلىانة وعدـ االحتراـ )
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بمنع الضحية  ،يحدث عند قياـ مجموعة مف الطالب بصورة مقصودة ومتعمدةاإلقصاء:  40
التفاعؿ معيا؛ ويؤدي ذلؾ بصورة تمقائية إلى و  أو التواصؿ ،مف االنضماـ إلى مجموعة ما

 (Watts et al., 2017, 2710انو )تعرض الضحية لموصمة االجتماعية بيف أقر 
حسابات مزيفة عبر مواقع التواصؿ االجتماعي، الطالب المتنمر إنشاء  بوالتنكر: ي قصد  00

يذاء الضحية دوف الحاجة مثؿ تويتر وفيس بوؾ، وذلؾ بغرض إلحاؽ األذى بالضحية ، وا 
ر بأنو إلى اإلفصاح عف ىويتو؛ وفي بعض األحياف، قد يقوـ الطالب المتنكر بالتظاى

 (Jisha, 2020, 210ثـ يقـو بإرساؿ المحتويات المسيئة إلى الضحية ) ،شخص آخر
وذلؾ بغرض  ،نشر أو إرساؿ محتويات محرجة حوؿ الضحية بياتشويو السمعة: ي قصد  40

الصفع السعيد"؛ بما يعرؼ " ذلؾف، ومف األمثمة عمى مف قدره في نظر اآلخري التقميؿ
ويقصد بو القياـ باالعتداء البدني عمى طالب ما )عادًة عف طريؽ الصفع عمى الوجو( ثـ 

مواقع بصورة عمنية النشر المحتوى عبر و تصوير الواقعة باستخداـ الياتؼ النقاؿ، 
(Davis, 2017, 270) 
ومات خالؿ إرساؿ ونشر معم مفاألذى واإلحراج لمضحية،  ييدؼ إلى إلحاؽالفضح:  60

في قدر كبير مف اإلحراج لمضحية؛ اإلفصاح ، وعادًة ما يتسبب شخصية خاصة بالضحية
أو ويقـو الطالب المتنمر بنشر تمؾ المعمومات دوف الحصوؿ عمى إذف مسبؽ مف الضحية 

 (El Asam & Samara, 2016, 1340) دوف عممو
فييا بصورة متكررة إلى رسائؿ غير مرغوب الطالب المتنمر إرساؿ وتتمثؿ في المضايقة:  50

عادًة لغة غير الئقة؛ تتـ  وتستخدـذات طبيعة ىجومية وميينة؛ ، وتتميز بأنيا الضحية
 & Alduailejعبر تطبيقات المحادثة الفورية والدردشة )عادة ممارسة المضايقة 

Khan, 2017, 3910) 
 شكالً ال يتخذ  عبر مواقع التواصؿ االجتماعي بأف التنمر اإللكتروني مما سبؽ يتضح     
مواقع مف العوامؿ الوالصور؛ ولعؿ اإلمكانات اليائمة التي ت تيحيا  األشكاؿمتعدد  بؿ، اً واحد

 0التنمر اإللكتروني أشكاؿالرئيسة في تعدد 
  طالب: ال عيدالتينر اإللكرتوىي دوافع 

الدوافع واألسباب نطاؽ واسع، لتحديد  عمىتناوؿ خبراء مف عمـ النفس التنمر اإللكتروني     
 :ومف أىـ تمؾ الدوافع ما يمياـ بالتنمر اإللكتروني، يالق الطالبتجعؿ التي 
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 ،دوافع شخصية: قد يكوف الدافع وراء قياـ الطالب بالتنمر اتجاه الضحية دوافع شخصية 00
الغضب واالنتقاـ والغيرة، وفي  أولمعدواف لتفريغ إحباطو،  المتنمر كاإلحباط الذي يدفع

، وصادؽمستثمر )حفني الالمتعة والترفيو في وقت الفراغ غير  يكوف الدافعبعض األحياف 
4306، 423)0 

نساف اإل العنؼ األسري والمجتمعي، ف التنمر نتيجة ثيح يمكف أف :ومجتمعية دوافع أسرية 40
، وكذلؾ ما (األسرة)يرة في مطمع حياتو يتطبع بما شاىده مف تصرفات داخؿ بيئتو الصغ

تتسـ بالعنؼ بيف ًا يشاىده خارج األسرة مف تصرفات مجتمعية، فمف شاىد أفعااًل وردود
نو يمارس ىذا العنؼ عمى أشخاص آخريف كمما سنحت لو الفرصة لذلؾ، مما إف ،والديو

-006 ،4302األسرة والمجتمع )العمار،  تطوؿيسبب خمؿ في منظومة القيـ التي 
043 0) 

التنمر اإللكتروني، فسموؾ المعمـ ىو حدوث في  البيئة المدرسية تشترؾ قدمدرسية: دوافع  00
عندما ف ،سبب محتمؿ آخر لمتنمر، حيث يميؿ الطالب لتقميد السموؾ السيء في الصؼ

لكيفية التسمط  اً نموذجأيقدـ لمطالب  بذلؾفيو  ،بشكؿ دائـ اً تسمطي اً المعمـ أسموب نىيتب
يتبناه الطالب واألسوأ مف ذلؾ أف بعض المعمميف  قدوالسيطرة عمييـ، والذي  فياألخر عمى 

 (060 ،4305، وعموافيقودوف الطالب عمى التنمر بشكؿ متعمد )سكراف 
العديد مف األلعاب اإللكترونية  ظيورأدت الثورة التكنولوجية إلى تكنولوجية: دوافع  40

يمكف تحميميا لتي ا تطبيقات المتجر، وعمى، المنتشرة عمى وسائؿ التواصؿ االجتماعي
باإلضافة إلى أفالـ  ،عمى كثير مف مشاىد العنؼ وقد تحتوي، عمى األجيزة الذكيةبسيولة 

تقميد ، ومحاوؿ الطالب مما ينتج عف ذلؾ سموؾ إساءة االستخداـالرعب القتؿ اليمجي، 
تقميد يف، و ى آخر ممارسة القوة والعنؼ والغضب في الخفاء عمو  ،ىذه المشاىد في حياتو

ىذه المشاىد في حياتو بيف معارفو وفي مدرستو يف زمالئو في ظؿ عدـ وجود قوانيف 
، 4302؛ أبو العال،  434، 4343)السيد،  صارمة تحكـ عقوبات الجرائـ اإللكترونية

6050) 
يعد سوء العالقات مع الكبار مف العوامؿ المسببة بصورة غير سوء العالقات:  دوافع 60

فمف المالحظ بأف سمبية العالقات  اإللكتروني؛التوجو نحو ممارسة التنمر  فيمباشرة 
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والتفاعالت مع الكبار مرتبطة بارتفاع معدالت ارتكاب سموكيات التنمر اإللكتروني لدى 
 (Isik & Ozdemir, 2019, 4080الطالب )

ال تتماثؿ و متنمر اإللكتروني تتسـ بالتعدد والتعقيد؛ لالمسببة  الدوافعالقوؿ بأف  ويمكف     
؛ لذلؾ ينبغي عمى مف طالب آلخرمسببات التنمر اإللكتروني بيف الطالب، ولكنيا تختمؼ 

التنمر  لممارسة المسببةالمعمميف وأولياء األمور التعاوف في التحديد المبكر لعوامؿ الخطر 
 0العوامؿ لمحد مف تمؾالمناسبة  ةميووضع الخطط التداخ ،اإللكتروني لدى الطالب

  طالب: ال عيداآلثار املرتتبة على التينر اإللكرتوىي  
 ما يمي:اآلثار المترتبة عمى التنمر اإللكتروني مف 

يؤدي التنمر اإللكتروني إلى االكتئاب، وانخفاض الثقة بالنفس، والتوتر الدائـ، وفقداف  50
يؤدي إلى االنتحار، وقد تعـ مشاعر الضحية عمى ، والقمؽ االجتماعي، ويمكف أف األماف

معظـ أدائو في المدرسة والبيت، ومع رفاقو، وتدـو تمؾ اآلثار لفترات طويمة، فيعاني مف 
، وآخروف حتى ينتقـ )المكانيف اتدىور الصحة النفسية، ومف الممكف أف يصبح عنيفً 

4302، 024 0) 
االكتئاب والقمؽ االجتماعي يخافوف مف ضحايا التنمر اإللكتروني الذيف يعانوف مف  20

 اً التيديد والتخويؼ، فغالب بسبب ،المتنمروال الرفض ضد  مر عمييـ،نعف وقع الت اإلفصاح
في مواقع التواصؿ االجتماعي كشكؿ مف أشكاؿ التواصؿ السريع الذي يسمح  ينخرطوفما 

إلى متنمريف   ويولد لدييـ دافع االنتقاـ مما يحوؿ بعضيـ ،ليـ باليرب مف الخوؼ
رىاب النفسي التأثيرات السمبية عمى الضحية؛ اإل  ومف، (64 ،4302)نصر،  ،آخريف

مف المدرسة، وانخفاض التحصيؿ الدراسي، وحدوث المشاكؿ والصراعات واإلقصاء 
 (Peled, 2019, 60األسرية، والجنوح نحو السموكيات العدوانية والعنيفة في المدرسة )

اإللكتروني إلى اإلصابة بالعديد مف المشكالت النفسية واالجتماعية؛ يؤدي التعرض لمتنمر  20
فيؤثر عمى عالقة الطالب بالحياة المدرسية ككؿ، فمف المالحظ بأف لدى الطالب 

لشعورىـ بأف ًا في معدالت التغيب عف المدرسة، نظر  اً المتعرضيف لمتنمر اإللكتروني ارتفاع
 (Payne & Van Belle, 2017, 30) اً آمن االمدرسة لـ تعد مكانً 

عمى استيداؼ الضحية بصورة  اً كوف المتنمر قادر الضحية، اآلثار المترتبة عمى استمرار  60
عمى إخفاء ىويتو واالستمرار تو لقدر  اوفي أياـ األسبوع؛ ونظرً  ،مستمرة عمى مدار اليوـ
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رؤية او  ـعدحتى مع وجود الضحية في المنزؿ، فإف ذلؾ يعني ، في ممارسة التنمر
بالتأثيرات السمبية لسموكياتو التنمرية عمى الضحية؛ وبالتالي فمف يكوف  شعور المتنمر

لديو الدافع لمتقميؿ مف معدؿ القياـ بسموكيات التنمر اإللكتروني أو التغيير مف طبيعة تمؾ 
 (Isik & Ozdemir, 2019, 4080السموكيات )

اآلثار السمبية لممارسة التنمر اإللكتروني وجود العديد مف ، يتبيف مف العرض السابؽ    
نظرًا العتماده أف تأثيرات التنمر اإللكتروني قد تفوؽ تأثيرات التنمر التقميدي؛ و طالب؛ اللدى 
 0المعمومات واالتصاالت الحديثةتكنولوجيا تقنيات  عمى

 :شابكةالدراسات ال

 عمى النحو التالي:الدراسات المتعمقة بموضوع البحث الحالي يمكف استعرض أىـ 
اإللكتروني  التنمر انتشار معدالت عف دراسة لمكشؼ (4343) والحبشي أجرى الغامدي      

طالبًا  (200الباحة، وتكونت عينة الدراسة مف ) جامعة طمبة لدى (والضحية المتنمر)
 أف   النتائج وأظيرت بنوعيو، اإللكتروني متنمرل (4305) سالـ مقياس طبقت عمييـوطالبة، 
 كانت والضحية لمتنمر نسب وأف  أعمى نفسو، الوقت في وضحايا متنمريف الطمبة جميع
معدالت  الضحية تفوؽ معدالت أف   كما ثـ المرتفعة، المتوسطة يمييا المنخفضة، لمدرجة
 المضايقات الضحية، وأف   أو لممتنمر سواء ارتفاعاً  ىو األكثر اإللكتروني التخفي وأف المتنمر،

الذيف  الطمبة وأف  مرتفعة،  انتشار معدالت تعد   الجنسي لممتنمر التحرش، و اإللكترونية
 أكثر مف غيرىـ، كما أظيرت اإللكتروني لمتنمر عرضة كبيرة ساعات بعدد اإلنترنت يتصفحوف
 والتعقب اإللكتروني التخفي بعدي عمى الطمبة بيف إحصائية داللة ذات فروؽوجود النتائج 

  ،الطالبات لصالح اإللكتروني لممتنمر
التعرؼ عمى العالقة بيف األلعاب )  (Zhu, et al., 2020ىدفت دراسة زىو وآخريف و      

لكتروني، وعالقة االلكترونية والتنمر اإللكتروني كعامؿ خطر عمى المراىقيف الرتكاب التنمر اإل 
مما  ،( مراىقًا صينياً 230ا، وتكونت عينة الدراسة مف )مكوسيط بينيالمعتقدات عف العدواف 
ظيرت النتائج وجود عالقة بيف التعرض لأللعاب أ، و عاماً ( 06-04تتراوح أعمارىـ ما بيف )

ي العالقة فجزئيًا  تتوسطف المعتقدات عف العنؼ أاإللكترونية العنيفة والتنمر اإللكتروني، و 
 العنيفة والتنمر اإللكتروني0 لأللعاببيف التعرض 
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 لهوالتعرض  ( مستوى التنمر اإللكتروني4343) يفالقضيب وآخر  دراسة وتناولت     

في  وعالقته بالصحة النفسية لدى عينة من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي)الضحية(، 

الدراسة مقياس التنمر  وطبقت، اً ( مستخدم644)مف عينة الدراسة  وتكونت، السعودية
ومقياس اضطرابات الصحة النفسية، أظيرت النتائج  ،مف وجية نظر الضحية اإللكتروني

ووجود ، لمتنمر اإللكتروني )الضحية(والتعرض  ،اإللكتروني التنمرمعدالت منخفضة النتشار 
الصحة  عالقة طردية موجبة بيف التنمر اإللكتروني والتعرض لمتنمر اإللكتروني واضطرابات

فروؽ إحصائية بيف الذكور واإلناث في مستوى التنمر وجود النفسية، كما أظيرت النتائج 
والتعرض لو لصالح الذكور، وأف مستوى التنمر عند المستوى أقؿ مف الثانوي ىي األعمى مف 

في التعرض لمتنمر إحصائية  بيف المستويات التعميـ المختمفة، فيما لـ تظير النتائج فروؽ
 كتروني بيف المستويات التعميـ المختمفة0 االل

دراسة لمتعرؼ عمى ممارسة طالب المدراس ( Rao, et al., 2019أجرى رايو وآخروف )     
اإلعدادية والثانوية في الصيف لمتنمر اإللكتروني واإليذاء خالؿ األشير الستة الماضية، 

( طالبا وطالبة مف مدراس مدينة قوانغتشو 4663وتكونت عينة الدراسة مف )
Guangzhou, تائج أف في جنوب الصيف، طبقت عمييـ استبانة لجمع البيانات، وبينت الن

التنمر  احتماؿ%( كانوا ضحايا التنمر، وأف 4406)أف %( مف الطالب متنمريف، و 42)
الذيف يقضوف أكثر مف  ،المنخفضالطالب ذوي التحصيؿ الدراسي عند  يزداداإللكتروني 

  باستمرار0األلعاب اإللكترونية يمارسوف عبر اإلنترنت، و  ساعتيف يومياً 
العوامؿ و  مختمفةال( ماىية التنمر اإللكتروني وأشكالو 4306دراسة محمد ) وتتبعت     

والنظريات المفسرة لو بغية الوصوؿ إلى معرفة حجـ انتشار ظاىرة التنمر اإللكتروني لدى 
، وتكو  ( 002و) طالباً ( 004مف )نت عينة الدراسة طالب المرحمة الثانوية بمحافظة الفيـو

نسبة انتشار  إلى أف النتائج، وتوصمت ( فقرة06مكونة مف )استبانة  طبقت عمييـطالبة، 
ف أو بدرجة متوسطة، كانت التنمر اإللكتروني لدى طالب المرحمة الثانوية بمحافظة الفيـو 

لصالح  لدى طالب المرحمة في انتشار التنمر اإللكتروني،ذات داللة إحصائية بيف  اً فروقىناؾ 
  0الطالب الذكور

( التعرؼ عمى معدؿ انتشار ظاىرة التنمر 4306ت دراسة مصطفى وموسى )وىدف     
ضحية( في ضوء بعض المتغيرات، وكذلؾ ر، االلكتروني لدى طالب جامعة الممؾ خالد )متنم

إجراء دراسة إكمينيكية لمحاالت المتطرفة مف المتنمريف وضحايا التنمر، وتكونت عينة الدراسة 
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ضحية(، واختبار ، عمييـ مقياس التنمر اإللكتروني )متنمر ( طالبًا وطالبة، طبؽ006مف )
كبيرة مف الطالب  نسبة وجود وتوصمت الدراسة إلى عدد مف النتائج منيا،تفيـ الموضوع، 

حيث بمغت نسبة التعرض لحاالت عممية االحتياؿ تعرضت لحاالت التنمر اإللكتروني، 
%( 46التعرض لرسائؿ التيديد بتشويو الصورة بمغت نسبتيا ) %(، وكذلؾ0506اإللكتروني )

بيف الذكر واإلناث في التنمر  توصمت إلى وجود فروؽ دالة إحصائياً مف الحاالت، كما 
 0وضحية التنمر في اتجاه الذكور

اقع التنمر اإللكتروني عمى شبكات التواصؿ لموقوؼ عمى و  دراسة( 4306أجرى عيد )     
(وآلي االجتماعي واعتمد البحث ، ات مواجيتو بيف طالب الجامعة )دراسة حالة لجامعة الفيـو

عمى أسموب تحميؿ المضموف لعينة مف منشورات الطالب عمى أحد صفحات التواصؿ 
كسر  مثؿ ،شبكات التواصؿ االجتماعيسمبيات إلى وجود العديد مت الدراسة االجتماعي، وتوص

 سموكيات التنمر اإللكترونيالمعايير المتعارؼ عمييا، والذي أدى بدوره إلى ظيور كثير مف 
جمالي حاالت التنمر إ في اً ازديادىناؾ  ، وأفوالتشيير والسخرية وتشويو السمعة السب ،مثؿ

 التي يتعرض ليا الطالب مقارنة بالطالبات0 
الفروؽ بيف ( Kasahara, et al., 2019) وآخريف دراسة كاساىاراواستقصت      

وما إذا كاف التنمر  ،التواصؿ االجتماعي لمواقعكيفية استخداـ المراىقيف  فيالجنسيف 
مف  طالبة( 460و) اً ( طالب52) وتكونت عينة الدراسة مف؛ لدييـ االلكتروني يمثؿ مشكمة

وتراوحت أعمارىـ بيف ؛ districts of Belize بميزست مقاطعات في  طالب المدارس في
أف معدؿ  وأظيرت النتائج( فقرة، 46مكوف مف ) مقياس( سنة، طبقت عمييـ 46إلى  00)

بيف  إحصائيةدالة ذات فروؽ  وأنو توجد ،%(06االنتشار اإلجمالي لمتنمر اإللكتروني )
نستغراـ  Snapchatعمى سناب شات  نشر سموكيات التنمرفي معدؿ  الطالب  وا 

Instagram بيف أفراد العينة في التعرض  تمؾ الفروؽ ، في حيف لـ تظيرح الطالباتلصال
 لمتغير الجنس0 لمتنمر اإللكتروني وفقاً 

التنمر اإللكتروني وعالقتو بإدماف مواقع التواصؿ ( 4302) يوسؼوتناولت دراسة        
لقياس إدماف  ،سؤاالً  (05)وتمثمت أداة الدراسة في صحيفة استقصاء مكونة مف  ،االجتماعي

 (433)وتكونت عينة الدراسة مف  ،ومدي التعرض لمتنمر اإللكتروني ،المواقع االجتماعية
، مواقعالمستخدمي  ( سنة، مف43إلى  02)أعمارىـ ما بيف  الذيف تتراوحمفردة مف اإلناث 
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ف انتشار مواقع التواصؿ االجتماعي وزيادة استخداميا مف جميع الفئات أإلى  النتائجوأشارت 
%( بيف 22، والتي تنتشر بنسبة )التنمر اإللكترونيمشكمة  كاف سببًا في ظيورالعمرية 

بيف استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي  دالة ال توجد عالقة إحصائيةعينة الدراسة، وأنو 
بيف أىمية مواقع التواصؿ  وكذلؾتنمر اإللكتروني، لتحسيف المزاج وزيادة التعرض لم

 وزيادة التعرض لمتنمر اإللكتروني0 ،االجتماعي بالنسبة لمفرد
درجة ممارسة طمبة المرحمة المتوسطة في مدارس مدينة الكويت وتعرضيـ  ولمعرفة     

المدارس ( طالب وطالبة مف 533شممت ) ( دراسة4302أجرى الرفاعي ) ،لمتنمر اإللكتروني
( فقرة، واألداة الثانية 03مف )تكونت األداة األولى ، الحكومية، وتـ تطوير أداتيف لمدراسة

( فقرة، وتوصمت الدراسة إلى أف درجة ممارسة الطمبة لمتنمر اإللكتروني 42مف )تكونت 
مريف مف قبؿ الطمبة المتن أكثر التقنيات اإللكترونية استخداماً وأف وتعرضيـ لو كانت مرتفعة، 

كانت وسائؿ االتصاؿ اإللكترونية، في حيف أف أكثر التقنيات التي يتعرض ليا المتأثروف 
بالتنمر اإللكتروني كانت استخداـ مواقع اإلنترنت؛ ولـ يكف لمتغير الجنس أثر عمى ممارسة 

 0يـ لوأو تعرض الطمبة لمتنمر اإللكتروني
التنمر اإللكتروني عبر مواقع التواصؿ عالقة ( إلى تحديد 4302وىدفت دراسة العنزي )     

أنماط التنمر اإللكتروني انتشارًا عبر والوقوؼ عمى أكثر  ،االجتماعي بأنماط العنؼ المدرسي
بمدراس المرحمة الثانوية  اً ( طالب436)مف عينة الدراسة  وتكونت ،مواقع التواصؿ االجتماعي

لمدراسة، استخدـ الباحث االستبانة كأداة دًا، و ( مرش02) إضافة إلىفي مدينة الرياض، 
ضع صورة أو مقطع فيديو و  ىي انتشاراً  أبرز أنماط التنمر االلكترونيوكشفت النتائج عف 

نشػر صور األشخاص دوف و لمسخرية مف الشخص الذي يظير في الصورة أو الفيديو، 
كتروني عبر مواقع بيف أنماط التنمر اإللدالة وجود عالقة طردية ، كما كشفت عف موافقتيـ

  0طالب والمرشديفالالتواصؿ االجتماعي وأنماط العنؼ المدرسي مف وجية نظر 
 تعكيب على الدراسات الشابكة:

كدراسة القصيب  مواقع التواصؿ االجتماعي برتناولت بعض الدراسات التنمر اإللكتروني ع -
(، في حيف تناولت 4306دراسة عيد ) (Wirth, 2020ويرث )( ودراسة 4343وآخريف )

(، وتناولت دراسة 4302أخرى درجة ممارسة الطالب لمتنمر اإللكتروني كدراسة الرفاعي )
، أما دراسة التنمر اإللكتروني وعالقتو بإدماف مواقع التواصؿ االجتماعي( 4302) سامي
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جتماعي بأنماط مواقع التواصؿ اال عمىعالقة التنمر اإللكتروني ( فحددت 4302العنزي )
 0العنؼ المدرسي

 وعمى عينات متنوعة، فمثاًل أجريت دراسة الغامدي ،أجريت الدراسات في مناطؽ مختمفة -
(، في السعودية عمى مستويات مختمفة 4343القضيب وآخروف )(، و 4343) والحبشي

في الصيف عمى عينة مف )  (Zhu, et al., 2020دراسة زىو وآخريف مف التعميـ، و 
؛ Belize بميزفي ( Kasahara, et al., 2019) وآخريف كاساىاراودراسة المراىقيف، 

دراستو ( 4302)( سنة، بينا أجرى الرفاعي 46إلى  00أعمارىـ بيف ) طالب وتناولت
 0طمبة المرحمة المتوسطة في مدارس مدينة الكويتعمى 

، والحبشي استخدمت دراسة الغامدي مثالً األدوات المستخدمة لجمع البيانات، تنوعت  -
ـ دوفي استخمقياس التنمر بنوعيو )المتنمر والضحية(، (، 4343القضيب وآخروف )و 

مقياس التنمر اإللكتروني، واعتمد ( Kasahara, et al., 2019كاساىارا وآخريف )
( أسموب 4306بينما استخدـ عيد )( عمى المنيج الوثائقي، Wirth, 2020ويرث )

 0تحميؿ المضموف
دراسة نتائج الدراسات حوؿ واقع التنمر اإللكتروني، فعمى سبيؿ المثاؿ، أشارت  اختمفت -

 أف  جميع أفراد العينة متنمريف وضحايا في الوقت نفسو،( 4343) والحبشي الغامدي
عف وجود عالقة بيف التعرض )  (Zhu, et al, 2020كشفت دراسة زىو وآخريف و 

( 4306وبينت دراسة مصطفى وموسى )لأللعاب اإللكترونية العنيفة والتنمر اإللكتروني، 
وبينت دراسة الرفاعي وجود نسبة كبيرة مف الطالب تعرضت لحاالت التنمر اإللكتروني، 

ة (، ارتفاع ممارسة الطالب لمتنمر اإللكتروني وتعرضيـ لو، في حيف دلت دراس4302)
، %( بيف عينة الدراسة23( إلى انشار التنمر اإللكتروني بنسبة )4302) يوسؼ

( إلى أف نسبة انتشار التنمر اإللكتروني بدرجة متوسطة 4306وتوصمت دراسة محمد )
 ,.Kasahara, et alوآخريف ) أظيرت دراسة كاساىارالدى طالب مرحمة الثانوية، و 

 بيف طالب المدارس0%( 06أف معدؿ االنتشار لتنمر اإللكتروني )( 2019
وجود فروؽ ( 4306، ومصطفى وموسى )(4306أظيرت بعض الدراسة كدراسة محمد ) -

لـ ذات داللة إحصائية في انتشار التنمر اإللكتروني لدى الطالب لصالح الذكور، في حيف 
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وفقا  يـ لوأو تعرض لكترونيلمتنمر اإل  الطالبيكف لمتغير الجنس أثر عمى ممارسة 
 (43020لرافاعي )، وا(Kasahara, et al., 2019) وآخريف كاساىارالدراسة 

الحالي عف الدراسات السابقة أنيا تناوؿ التنمر اإللكتروني عبر مواقع  البحثتختمؼ  -
 0في المممكة العربية السعودية التواصؿ االجتماعي لدى عينة مف طالب المرحمة الثانوية

استفاد البحث الحالي مف الدراسات السابقة في تحديد مشكمة البحث، وفي تحديد  وقد -
 منيج البحث وبناء أدواتو، وفي عرض النتائج وتفسيرىا0

 الطريكة واإلجراءات

  ميهج البحث:

وىو أحد أشكاؿ التحميؿ والتفسير العممي ، الباحث باستخداـ المنيج الوصفي قاـ
عف طريؽ جمع البيانات ومعمومات ًا محددة وتصويرىا كميالمنظـ لوصؼ ظاىرة أو مشكمة 

خضاعيا لمدراسة الدقيقة )عبد المؤمف،  معينة عف ظاىرة أو مشكمة وتصنيفيا وتحميميا وا 
داتي الدراسة عمى طالب المرحمة أ، وقد تـ استخدامو مف خالؿ تطبيؽ (422 ،4332

 الثانوية في مدراس مدينة تبوؾ0
   جمتنع البحث 

في ، تبوؾ ارس مدينةمد فيطالب المرحمة الثانوية جتمع البحث عمى جميع يشتمؿ م
وطالبة  اً ( طالب42533) والبالغ عددىـىػػ، 0443/0440العاـ الدراسي الفصؿ الثاني مف 

 تقريبًا0
 عيية البحث: 

طالبًا وطالبة مف طالب المرحمة الثانوية في مدراس ( 425) تكونت عينة البحث مف
 لمتغير النوع0 نة الدراسة تبعاً ي( يبيف توزيع ع0وجدوؿ )مدينة تبوؾ0 

 4جذٔل

 رٕصٚغ ػُٛخ انذساعخ ػهٗ يزغٛش انُٕع )ركش ، أَثٗ(

 انُغجخ انًئٕٚخ انزكشاس انُٕع و

 %03 449 ركش 4

 %46 443 أَثٗ 4

 %100 033 انًجًٕع 

%(، 42وبنسبة )، ( طالباً 446) بمغأف عدد الطالب الذكور ( 0مف جدوؿ )يالحظ 
 0%(60( طالبة، وبنسبة )462في حيف بمغ عدد الطالبات )
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 البحث: أدوات

، االطالع عمى األدب التربوي، والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع البحثقاـ الباحث ب     
الرفاعي ودراسة ( 4306، ودراسة محمد )(Rao, et al., 2019)يف رايو وآخر كدراسة 

 مف عينة البحث لجمع البيانات مقياسيفقاـ ببناء وبعدىا ، (4302)( ودراسة العنزي 4302)
 كالتالي:

التواصؿ مواقع عبر  التنمر اإللكترونيدرجة ممارسة  لموقوؼ عمىوىدؼ : المقياس األوؿ -
، وتكوف في صورتو األولية في مداس مدينة تبوؾطالب المرحمة الثانوية  لدى االجتماعي

 ( فقرة050مف )
في مداس المرحمة الثانوية  )الضحية( طالبدرجة تعرض  لموقوؼىدؼ : المقياس الثاني -

 ( فقرة460األولية مف ) ، وتكوف في صورتومدينة تبوؾ لمتمر اإللكتروني
 :البحث أدواتصدق 

عمى مجموعة مف المحكميف المختصيف في  المقياسيف صدؽ المحكميف: تـ عرض
مف  فييما،إبداء رأييـ في  ـ( محكمًا، وطمب مني04عمـ النفس مف ذوي الخبرة، بمغ عددىـ )

ومناسبيا،  الفقراتي وضع ألجمو، ومدى وضوح ذلميدؼ ال مقياسكؿ  مناسبةحيث مدى 
وحذؼ  ،تعديؿ بعض الفقرات، وقد تـ ؼ أو اإلضافةذرونو مناسبًا بالتعديؿ أو الحيما  واقتراح

المتعمؽ بدرجة ممارسة  المقياس األولالبعض اآلخر في ضوء آراء المحكميف، حيث تكوف 
( فقرة، في حيف تكوف 03مف ) التواصؿ االجتماعيمواقع عبر  متنمر اإللكترونيلطالب ال

 فقرة0( 44لمتمر اإللكتروني مف ) )الضحية( طالبالالثاني المتعمؽ بدرجة تعرض المقياس 
 البحث: واتصدق االتشاق الداخلي ألد

( طالبًا وطالبة مف طالب المرحمة 43عمى عينة مكونة مف ) المقياسيفتـ تطبيؽ       
بحساب معامؿ ارتباط  /تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخميالثانوية خارج عينة البحث الفعمية، و 

( يبيناف 0( وجدوؿ )4مع درجتيا الكمية، وجدوؿ ) مقياسكؿ لفقرة  كؿ بيرسوف بيف درجات
 معامالت االرتباط المحسوبة0 
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 4جذٔل

دسجخ يًبسعخ انزًُش اإلنكزشَٔٙ ػجش يٕالغ ًمٛبط انكهٛخ نيؼبيالد االسرجبغ ثٍٛ انفمشح ٔانذسجخ 
 انزٕاصم االجزًبػٙ

سلى 

 انفمشح
 يؼبيم االسرجبغ سلى انفمشح يؼبيم االسرجبغ سلى انفمشح يؼبيم االسرجبغ

4.  .501** 4.  .603** 6.  .502* 

0.  .602** 4.  .594** 3.  .605** 

3.  .430* 3.  .410* 9.  .630** 

44.  .646** 44.  .385* 44.  .646** 

46.  .432** 40.  .789* 44.  .569* 

43.  .567** 43.  .658* 43.  .725* 

49.  .498** 44.  .579* 44.  .438* 

44.  .753** 46.  .461* 40.  .587* 

44.  .578** 43.  .501* 43.  .538* 

43.  .765** 49.  .624* 64.  .486* 

 (4.44** دال إحصبئًٛب ػُذ يغزٕٖ انذالنخ )

إلى  30226) امتدت مف لفقرات المقياس( أف معامالت االرتباط 4يتبيف مف جدوؿ )     
 0وتزيد مف صدؽ المقياس ومناسبتو ألىداؼ البحث ،دالةوىي معامالت  ،(30403

 6جذٔل

 طالة نهزًش اإلنكزشَٔٙاندسجخ رؼشض  نًمٛبطيؼبيالد االسرجبغ ثٍٛ انفمشح ٔانذسجخ انكهٛخ 

 يؼبيم االسرجبغ سلى انفمشح يؼبيم االسرجبغ سلى انفمشح يؼبيم االسرجبغ سلى انفمشح

4.  .650** 4.  .644** 6.  .516* 

0.  .657** 4.  .635** 3.  .469** 

3.  .444* 3.  .426* 9.  .534** 

44.  .487** 44.  .597* 44.  .627** 

46.  .658** 40.  .516* 44.  .452* 

43.  .487** 43.  .788* 43.  .630* 

49.  .628** 44.  .657* 44.  .524* 

44.  .721** 46.  .427* 40.  .419* 

 .(4.44ػُذ يغزٕٖ انذالنخ ) ** دال إحصبئٛبً 
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 (30222إلى  30406امتدت مف ) الفقرات( أف معامالت ارتباط 0يتبيف مف جدوؿ )
 لفقراتمما يدؿ عمى توافر درجة عالية مف صدؽ االتساؽ الداخمي وىي دالة إحصائيًا، 

 0المقياس
 : البحث ألدواتالصورة اليهائية 

 التنمر اإللكترونيوىدؼ لقياس درجة ممارسة  ،( فقرة03: تكوف مف )المقياس األوؿ -
في مداس مدينة تبوؾ طالب المرحمة الثانوية  لدى التواصؿ االجتماعيمواقع عبر 

 بالمممكة العربية السعودية0
طالب المرحمة درجة تعرض قياس إلى وىدؼ  ،فقرة (44تكوف مف ): المقياس الثاني -

 في مداس مدينة تبوؾ لمتمر اإللكتروني0الثانوية 
 حلكه على استجابات عيية البحث:يف ااملشتخدو  املعيار
ثالثة مستويات تقديرية لمحكـ عمى استجابات عينة البحث )المتنمر  اعتمد الباحث     

عدد تقسيـ  (القيمة األدنى لمبديؿ –القيمة األعمى لمبديؿ مف خالؿ )والضحية(، 
وبذلؾ تكوف المستويات  30555والناتج يساوي  0عمى  4ويقسـ  4=0-0، )المستويات
 كالتالي:

، وبنسبة مئوية أقؿ مف يمثؿ بدرجة استجابة منخفضة 0055أقؿ مف المتوسط  -
(66000)% 

وبنسبة مئوية مف ( درجة استجابة متوسطة، 4000اقؿ مف  – 0055المتوسط مف ) -
 %(2205أقؿ مف  % إلى6600)

 فأكثر(0 2205فأكثر(، يمثؿ درجة استجابة منخفضة، وبنسبة ) 4000المتوسط ) -
 اليتائج ومياقشتها: 

ما درجة ممارسة طالب المرحمة الثانوية : النتائج المتعمؽ باإلجابة عف السؤاؿ األوؿ ونصو
لإلجابة عف  ؟التواصؿ االجتماعيمواقع  في مدارس مدينة تبوؾ لمتنمر اإللكتروني عبر

الستجابات عينة  السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة التقدير
كما ، ، وتـ ترتيب الفقرات حسب المتوسطات الحسابية تنازلياً حوؿ ممارستيـ لمتنمر الدراسة

 (0 4في جدوؿ )
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 0جذٔل

انثبَٕٚخ فٙ يذاسط يذُٚخ رجٕن يًبسعخ غالة انًشحهخ  ذسجخنانًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔانُغت انًئٕٚخ 
 يٕالغ انزٕاصم االجزًبػٙ نهزًُش اإلنكزشَٔٙ ػجش

 انشلى

فٙ 

 انًمٛبط

 انفمشاد
انًزٕعػ 

 انحغبثٙ

انُغجخ 

 انًئٕٚخ
 انشرجخ

 دسجخ

 انزمذٚش

9 

اعخش يٍ غبنت يب ٔأشزًّ ثكزبثخ 

رؼهٛمبد ػهٗ يٕالغ انزٕاصم 

 االجزًبػٙ.

 يشرفؼخ 4 33% 4.34

44 

يٍ غبنت يب ٔاعزفضِ ثئغالق  اعخش

أنمبة ػهّٛ رثٛش انغخشٚخ ٔاالعزٓضاء 

 يُّ فٙ يٕالغ انزٕاصم االجزًبػٙ.

 يشرفؼخ 4 30% 4.44

44 

اعخش يٍ غبنت يب ٔاعزفضِ ثئسعبل 

صٕسح أٔ يمطغ فٛذٕٚ أٔ سيض ػجش 

 يٕالغ انزٕاصم االجزًبػٙ.

 يشرفؼخ 6 34% 4.04

3 

غبنت يب يٍ ػهٗ حغبثٙ فٙ  أحظش

يٕالغ انزٕاصم االجزًبػٙ العزفضاِ 

 ٔانُٛم يُّ.

 يشرفؼخ 0 34% 4.04

4 

أَشش االخجبس ٔاألكبرٚت انزٙ رغٙء 

نجؼط انطالة ػهٗ يٕالغ انزٕاصم 

 االجزًبػٙ.

 يشرفؼخ 4 34% 4.69

4 

غبنت يب ال ٚؼهك أٔ ٚعغ إػجبثبً  أْذد

ثًُشٕسارٙ ٔأشٓش ثّ ػهٗ يٕالغ 

 انزٕاصم االجزًبػٙ.

 يشرفؼخ 3 39% 4.63

3 

ارزجغ ثبعزًشاس غبنت يب ثبنزؼهٛمبد 

ػهٗ يٕالغ انزٕاصم االجزًبػٙ 

 العزفضاِ.

 يزٕعطخ 3 33% 4.64

44 

ألٕو ثبالعزالء ػهٗ صٕس ٔيمبغغ 

 انفٛذٕٚ ٔرجبدنٓب يغ غبنت يب دٌٔ

يٕافمزّ ػهٗ يٕالغ انزٕاصم 

 االجزًبػٙ.

 يزٕعطخ 3 33% 4.64

43 

ارحذس يجبششح يغ غبنت يب ثحغبة 

يضٚف فٙ يٕالغ انزٕاصم االجزًبػٙ 

 إلٚمبع األرٖ ثّ.

 يزٕعطخ 9 33% 4.64

0 

أَشش يمبغغ فٛذٕٚ خبصخ ثطبنت يب 

ثؼذ رحشٚفٓب نهًغبط ثغًؼزّ ػجش 

 يٕالغ انزٕاصم االجزًبػٙ.

 يزٕعطخ 44 33% 4.49

44 

اعؼٗ نهحصٕل ػهٗ أعشاس انطالة 

إلفشبئٓب ػجش يٕالغ انزٕاصم 

 االجزًبػٙ.

 يزٕعطخ 44 33% 4.43

46 
أحشض ػهٗ رجبْم غبنت يب يٍ 

يًبسعخ ثؼط األَشطخ فٙ يٕالغ 
 يزٕعطخ 44 34% 4.43
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 انزٕاصم االجزًبػٙ.

40 

ثالغبد إلداسح يٕالغ انزٕاصم  ألذو

االجزًبػٙ ػٍ غبنت يب ثُشش أشٛبء 

 غٛش الئمخ نهُٛم يُّ.

 يزٕعطخ 46 34% 4.44

44 

رؼًذد إلصبء غبنت أٔ أكثش يٍ 

يٕالغ انزٕاصم االجزًبػٙ ثشكم 

 يزؼًذ ٔيمصٕد.

 يزٕعطخ 40 34% 4.40

44 

حٛم خذاػٛخ ثُشش خجش الفذ  اعزخذو

فٙ يٕالغ انزٕاصم االجزًبػٙ ألرًكٍ 

يٍ َشش صٕس ٔػجبساد غٛش الئمخ 

 ػهٗ حغبة غبنت آخش.

 يزٕعطخ 44 30% 4.44

44 

ألٕو ثزحشٚط ثؼط انطالة ػهٗ 

غبنت آخش فٙ يٕالغ انزٕاصم 

 االجزًبػٙ نًمبغؼزّ ٔرشكّ ٔحٛذاً.

 يزٕعطخ 43 34% 4.43

3 

أجش٘ يكبنًخ صٕرٛخ يغ غبنت يب 

يزخفٛبً فٙ يٕالغ انزٕاصم االجزًبػٙ 

 العزفضاصِ ٔرشٔٚؼّ.

 يزٕعطخ 43 34% 4.44

6 

اجًغ انصٕس ٔانفٛذْٕٚبد 

العزخذايٓب فٙ رٓذٚذ رشّٕٚ عًؼخ 

غبنت يب ػهٗ يٕالغ انزٕاصم 

 االجزًبػٙ.

 يزٕعطخ 43 34% 4.46

43 

أخفٙ ْٕٚزٙ انحمٛمٛخ ٔارظبْش ثأَٙ 

آخش ثٓذف إسعبل َٔشش يٕاد شخص 

رغئ نطبنت يب فٙ يٕالغ انزٕاصم 

 االجزًبػٙ.

 يزٕعطخ 49 34% 4.44

4 

أػٛذ رٕجّٛ ثؼط انشعبئم انًغٛئخ 

ػجش يٕالغ انزٕاصم االجزًبػٙ نهُٛم 

 يٍ غبنت يب.

 يزٕعطخ 44 34% 4.49

49 

ارظبْش ثأَٙ شخص أخش ػجش يٕالغ 

انزٕاصم االجزًبػٙ نكغت صذالبد 

 غبنت يب.

 يزٕعطخ 44 39% 4.43

44 

أَشش انشعبئم انًؤرٚخ نطبنت يب ػهٗ 

يجًٕػبد ٔحغبثبد انطالة فٙ 

 يٕالغ انزٕاصم االجزًبػٙ.

 يزٕعطخ 44 33% 4.46

43 

اَزخم شخصٛخ غبنت يب فٙ يٕالغ 

انزٕاصم االجزًبػٙ نزشّٕٚ عًؼزّ 

 ٔرذيٛشِ.

 يزٕعطخ 46 33% 2.00

43 

أسعم يؼهٕيبد حغبعخ ٔعشٚخ ػجش 

يٕالغ انزٕاصم االجزًبػٙ حٕل 

 غبنت يب إلنحبق انعشس ثّ.

 يزٕعطخ 40 34% 4.34

40 
أخجش انطالة ػٍ َمبغ ظؼف غبنت يب 

فٙ يٕالغ انزٕاصم االجزًبػٙ 
 يزٕعطخ 44 34% 4.36
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مواقع  طالب المرحمة الثانوية لمتنمر اإللكتروني عبردرجة ممارسة ( أف 4جدوؿ ) يبيف     
، حيث جاء المعيار المستخدـ في البحثحسب  ،جاءت بدرجة متوسطة التواصؿ االجتماعي

ذا يعني أف التنمر ىو %(، 56(، وبنسبة مئوية )4032الممارسة )المتوسط العاـ لدرجة 
وقد يعزى ذلؾ  ،يشكؿ واقعًا فعميًا بالنسبة لمطالب التواصؿ االجتماعيمواقع  عبراإللكتروني 

الياتؼ مف استخداـ اإليجابي باليدؼ عند الطالب ضعؼ الوعي العاـ  ،عدة أسباب منيا إلى
مف جانب  ؛، مما ينتج عنو سوء االستخداـيـصداقات بينالطالب ، ومحاوؿ تكويف الجواؿ

لتواصؿ اعمى مواقع إخفاء اليوية الحقيقية وانتحاؿ الشخصية مف المتنمر آخر فإف 
إلى انتشار  ذلؾ أدىو ، الطالبخالي مف القيود في التعامؿ  اً يوجد فضاء إلكترونأ، االجتماعي
ذلؾ في  قد يعود، و اآلخرالسمبية مثؿ ترويج الشائعات والسخرية مف  السموكياتبعض 

لى  يـتعويض اخفاق الطالب محاوؿ بعض ، بالممؿ والرغبة في الترفيو ىـشعور في الدراسة، وا 
، مواقع التواصؿ االجتماعي التي ال تنتيي بانتياء دواـ المدرسةوقضاء أوقات طويمو عمى 

لى  ، واإلفراط في تصفح مواقع التواصؿ االجتماعي ،استخداـ األلعاب اإللكترونية العنيفةوا 
التنمر اإللكتروني يزداد عند أف  بيف يوالت( Rao, et al., 2019رايو وآخروف )يؤكد ذلؾ 

عبر اإلنترنت،  والذيف يقضوف أكثر مف ساعتيف يومياً  ،الطالب ذوي التحصيؿ المنخفض

 إلٚزائّ.

46 

أعشاس ٔصٕس شخصٛخ نطبنت  أشبسن

يب ػجش يٕالغ انزٕاصم االجزًبػٙ 

 دٌٔ إرٌ يُّ.

 يزٕعطخ 43 43% 4.34

43 

أَشش ػهٗ يٕالغ انزٕاصم االجزًبػٙ 

ػجبساد ٔصٕس ٔيٕالغ رحًم 

 رهًٛحبد ٔإٚحبءاد جُغٛخ..

 يُخفعخ 43 00% 4.66

43 

اَعًبو إنٗ غبنت نهذخٕل  أسعم غهت

إنٗ يحبدثخ غٛش أخاللٛخ يغزؼُٛبً 

 ثًٕالغ انزٕاصم االجزًبػٙ

 يُخفعخ 43 04% 4.43

64 

ألٕو ثئسعبل صٕس ٔيمبغغ جُغٛخ 

نطبنت يب ػجش يٕالغ انزٕاصم 

 االجزًبػٙ.

 يُخفعخ 49 04% 4.49

49 

أعجم ثؼط انًكبنًبد نطبنت يعًُخ 

إٚحبءاد جُغٛخ ٔأنفبظ خبدشّ 

نهحٛبء ٔأْذد ثُششْب ػهٗ يٕالغ 

 انزٕاصم االجزًبػٙ.

 يُخفعخ 64 69% 4.43

 
يزٕعػ يًبسعخ انطالة نهزًُش 

 اإلنكزشَٔٙ
 يزٕعطخ  39% 4.43
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فت شك( إلى Zhu, et al., 2018)باستمرار، وكذلؾ زىو األلعاب اإللكترونية يمارسوف و 
 اإللكترونية العنيفة والتنمر اإللكتروني0 لأللعابعالقة بيف التعرض وجود عف 
نتشار التنمر ا درجة ( في أف4306النتيجة السابقة مع نتائج دراسة محمد ) وتتفؽ     

القضيب وآخريف طالب متوسطة، في حيف اختمفت مع نتائج دراسة الاإللكتروني لدى 
لدى مستخدمي مواقع متنمر اإللكتروني ل معدالت منخفضة فت عفشكالتي  (،4343)

التي ، (Kasahara, et al., 2019) وآخريف كاساىارادراسة ومع ، التواصل االجتماعي
 وسائؿ التواصؿ االجتماعيعبر  أف معدؿ االنتشار اإلجمالي لمتنمر اإللكترونيأظيرت 

درجة ممارسة طمبة المرحمة التي بينت ارتفاعًا في  (4302دراسة الرفاعي ) %(، ومع06)
 0المتوسطة لمتنمر اإللكتروني

ممارسة الطالب لبعض أشكاؿ التنمر  يتبيف ،وبالنظر إلى الفقرات في الجدوؿ السابؽ     
 عمىتعميقات  بكتابةسخر مف طالب ما وأشتمو ااإللكتروني بدرجة مرتفعة، فقد حصمت فقرة "

(، ونسبة مئوية 4050، بمتوسط حسابي )ىاألول الرتبةعمى  "مواقع التواصؿ االجتماعي
واستفزه بإطالؽ ألقاب عميو تثير ما سخر مف طالب "أفقرة   ةالثاني الرتبة%(، واحتمت 22)

%(، في حيف جاء 22ئوية )(، وبنسبة م4050، بمتوسط حسابي )"منوالسخرية واالستيزاء 
رمز أو  ة أو مقطع فيديوأسخر مف طالب ما واستفزه بإرساؿ صور "فقرة ال ةالثالث الرتبةفي 

 الرتبةوفي %(، 23( وبنسبة مئوية )404بمتوسط حسابي )، "عبر مواقع التواصؿ االجتماعي
بمتوسط  "منوالستفزازه والنيؿ ألف حسابي أحظر طالب ما مف عمى " ة جاءت الفقرةالرابع

ترتبط بالسخرية واالستفزاز  فقراتوجميعيا  %(،23( وبنسبة مئوية )4006حسابي )
كشكؿ مف أشكاؿ التنمر اإللكتروني عمى مواقع التواصؿ االجتماعي،  مف الضحية واالستيزاء

وضع صورة أو مقطع فيديو لمسخرية مف الشخص ( أف 4302وقد أشارت دراسة العنزي )
مف أكثر أنماط  نشػر صور األشخاص دوف موافقتيـو ورة أو الفيديو، الذي يظير في الص

( 4306) وموسى شارت دراسة مصطفىأو  ،التنمر اإللكتروني عبر مواقع التواصؿ االجتماعي
الفقرتاف  حصمت كما ؛اً انتشار اإللكتروني أف االستيزاء باألخريف مف أكثر أشكاؿ التنمر إلى 

أىدد و   ؛تسيء لبعض الطالب عمى مواقع التواصؿ االجتماعينشر االخبار واألكاذيب التي أ"
عمى  "عمى مواقع التواصؿ االجتماعي وال يعمؽ أو يضع إعجابًا بمنشوراتي وأشير ب طالب ما

( %22،  %26( وبنسب مئوية )4005 و 4006درجة تقدير مرتفعة، وبمتوسط حسابي )
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وقد يعزى ارتفاع درجة ممارسة التنمر في  ؛تعمقاف بالتيديد والتشييرتو عمى التوالي، 
 مف استخداـتؤىميـ متقدمة ميارات إلكترونية امتالؾ بعض الطالب السموكيات السابقة إلى 

لى مواقع التواصؿ االجتماعي بشكؿ مكثؼ، و  قياميـ بمشاركة حياتيـ الخاصة، مع أفراد ا 
في المستقبؿ، والسخرية  ، مما يسيؿ استخداـ ىذه المعمومات ضددىــمعموميف لديي

إلى ضعؼ الرقابة مف  ذلؾ، وقد يعزى عمى مواقع التواصؿ االجتماعي واالستيزاء منيـ
والتي تتسـ بالتساىؿ أو اإلىماؿ أو التسمط أحيانًا، وأف الطالب في ىذه المرحمة  ،الوالديف

لنتائجيا العمرية )المراىقة(، يحاوؿ إثبات نفسو، والخوض في المخاطر دوف أي اعتبار 
السمبية والخطيرة، ويبحث عف ىويتو، سعيًا منو لموصوؿ إلى رتبة اجتماعية أعمى، وحيازة 

 أكبر رصيد مف القوة، وىذا ما يتناسب مع نظرية الرتب االجتماعية وممارسة القوة0
(، تقديرات متوسطة عمى مقياس ممارسة 45إلى  2وقد حققت الفقرات ذوات الرتب مف )     

تنمر اإللكتروني عبر وسائؿ التواصؿ االجتماعي، وانحصرت متوسطاتيا الحسابية الطالب لم
%(، وقد ارتبطت تمؾ 62إلى  %22(، وبنسب مئوية تراوحت مف )0020إلى  4004ما بيف )
بأكثر مف شكؿ مف أشكاؿ التنمر عمى مواقع التواصؿ االجتماعي، فمثاًل ارتبطت الفقرة  الفقرات
( 45، 46، 44، 44، 00، 2( باالستفزاز، وارتبطت الفقرات ذوات الرتب )2الرتبة )ذات 

، 06،  6بإفشاء األسرار عمى مواقع التواصؿ االجتماعي، بينما ارتبطت الفقرات ذوات الرتب )
( 43، 02، 03( بالتخفي واالنتحاؿ، في حيف ارتبطت الفقرات ذوات الرتب )40، 43، 06

( فقد ارتبطت باإلقصاء، 05، 04، 00، 04ما الفقرات ذوات الترتب )بالتيديد والتشيير، أ
انشغاؿ الطالب بالتعمـ، وعدـ وجود الوقت الكافي لمقياـ بممارسة التنمر بدرجة وقد يعزى ذلؾ 

مكانية إخفاء اليوية الحقيقة مرتفعة، ومف ناحية أخرى فإف  في مواقع  لمطالبالمجيولية، وا 
عمى القياـ بسموكيات لف يفعميا وجيًا لوجو في البعض شجع  وفقد يكالتواصؿ االجتماعي، 

وىو ما ينسجـ  ،، لذا جاءت درجة الممارسة عمى الفقرات متوسطةظؿ غياب بيئة إلكترونية
مع الدرجة الكمية لممارسة طالب المرحمة الثانوية لمتنمر اإللكتروني عبر مواقع التواصؿ 

  0  اإللكتروني
في المراتب األخيرة، وحصمت عمى تقديرات منخفضة ( 03إلى  42الفقرات مف ) جاءتو      

تنمر اإللكتروني عبر وسائؿ التواصؿ مالطالب لفي ممارسة (، 0055)أقؿ مف المتوسط 
(، وبنسب مئوية 0022إلى  0000بيف )ما  ةتراوحت متوسطاتيا الحسابيحيث االجتماعي، 
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مؾ الفقرات بالتحرش واإلىانات كشكؿ مف أشكاؿ ت ت%(، وقد ارتبط06% إلى 44بيف )ما 
التحرش الجنسي  إلى أف( 4343التنمر اإللكتروني، وقد أشارت دراسة الغامدي والحبشي )

( 4343لممتنمر يمثؿ أقؿ أشكاؿ التنمر المنتشرة بيف الطالب، وأكدت ذلؾ دراسة فريحة )
قد يرجع ذلؾ إلى    تروني0 مف أقؿ أشكاؿ التنمر اإللكالتحرش الجنسي بأف شارت أالتي 

طبيعة المجتمع السعودي المحافظ، والذي يرفض مثؿ ىذه األشكاؿ مف السموكيات، كما أف 
دور التوجيو واإلرشاد المستمر مف األسرة والمدرسة لتوعية الطالب في ىذه المرحمة العمرية 

ارسة بعض الطالب الحرجة بأضرار التنمر اإللكتروني وسمبياتو، قد قمؿ بدرجة كبيرة مف مم
كما قد يرجع إلى تنامي الوعي  ،األخالقية الخطيرة بشكاؿ المرتبطة بالتحرش والجوانىذه األ

 لدى الطالب وذوييـ بالتشريعات التي ترتبط بيذا المجاؿ0
ما درجة تعرض طالب المرحمة الثانوية : النتائج المتعمؽ باإلجابة عف السؤاؿ الثاني ونصو

لإلجابة عف  ؟التواصؿ االجتماعيمواقع  لمتنمر اإللكتروني عبر في مدارس مدينة تبوؾ
 الطالب نعرضالسؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة التقدير ل

 (0 6وكانت كما في جدوؿ ) ،لمتنمر، وتـ ترتيب الفقرات حسب المتوسطات الحسابية تنازلياً 
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 4جذٔل

رؼشض غالة انًشحهخ انثبَٕٚخ فٙ يذاسط يذُٚخ رجٕن انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔانُغت انًئٕٚخ دسجخ 

 يٕالغ انزٕاصم االجزًبػٙ نهزًُش اإلنكزشَٔٙ ػجش

 انشلى

فٙ 

 انًمٛبط

 انفمشاد
انًزٕعػ 

 انحغبثٙ

انُغجخ 

 انًئٕٚخ
 انشرجخ

دسجخ 

 انزمذٚش

4 
غبنت أخجبساً كبرثّ ٔشبئؼبد رشٓش يب  َشش

 يٕالغ انزٕاصم االجزًبػٙ.ثٙ فٙ 
 يشرفؼخ 4 33% 4.34

4 
َشش غبنت يب سعبئم َصٛخ إنٗ ثؼط 

 انطالة رغخش يُٙ ٔرغزفضَٙ.
 يشرفؼخ 4 33% 4.43

3 
ثُشش أنمبة رثٛش انغخشٚخ  يب لبو غبنت

 ٔاالعزٓضاء يُٙ.
 يشرفؼخ 6 30% 4.46

3 
ثالغبد كبرثخ إلداسح يٕالغ يب أسعم غبنت 

 يُشٕسارٙ. انزٕاصم االجزًبػٙ ػٍ
 يشرفؼخ 0 34% 4.04

44 
صٕس ٔفٛذْٕٚبد رخصُٙ  يب أسعم غبنت

 نطبنت آخش ٔنى أسغت ثأسعبنٓب نّ.
 يشرفؼخ 4 34% 4.00

0 

رٓذٚذاً نٙ نؼذو رؼهٛمٙ  يب أسعم غبنت

ٔإػجبثٙ ثًُشٕسارّ ػهٗ يٕالغ انزٕاصم 

 االجزًبػٙ.

 يشرفؼخ 3 34% 4.04

44 

 يُٙ فٙ يٕالغ انزٕاصميب عخش غبنت 

االجزًبػٙ ثبعزخذاو كهًبد ٔصٕس 

 ٔسيٕص غٛش الئمخ.

 يشرفؼخ 3 34% 4.03

43 

ثحظش٘ يٍ أحذ يٕالغ  يب لبو غبنت

انزٕاصم االجزًبػٙ ثشكم يزؼًذ 

 ٔيمصٕد.

 يشرفؼخ 3 39% 4.63

44 
َمبغ ظؼفٙ ػهٗ يٕالغ  يب َشش غبنت

 انزٕاصم االجزًبػٙ نهُٛم يُٙ.
 يشرفؼخ 9 33% 4.64

43 
نٙ صٕس ٔيمبغغ فٛذٕٚ  يب أسعم غبنت

 يغٛئخ رخص غبنت آخش.
 يشرفؼخ 44 33% 4.60

9 

يٍ انًجًٕػبد يٕالغ  يب اعزجؼذَٙ غبنت

انزٕاصم االجزًبػٙ ٔيُؼُٙ يٍ يًبسعخ 

 ثؼط األَشطخ.

 يشرفؼخ 44 33% 2.33

44 

ثؼط أعشاس٘ ٔيؼهٕيبرٙ  يب َشش غبنت

ػهٗ يٕالغ انزٕاصم االجزًبػٙ دٌٔ 

 يٕافمزٙ.

 يزٕعطخ 44 33% 2.31

44 
ثززجؼٙ ثزؼهٛمبد يغزًشح ػهٗ  يب لبو غبنت

 يٕالغ انزٕاصم االجزًبػٙ العزفضاص٘
 يزٕعطخ 46 33% 4.43

43 
أجشٖ غبنت يخفٛبً اعًخ يكبنًخ صٕرٛخ 

 ػهٗ حغبة يخبدع.
 يزٕعطخ 40 33% 4.43

3 

صٕس ٔػجبساد غٛش الئمخ  يب َشش غبنت

ػهٗ حغبثٙ ثؼذ رفبػهٙ يغ خجش الفذ 

 أسعهّ نٙ.

 يزٕعطخ 44 33% 4.43
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طالب المرحمة الثانوية في مدارس تبوؾ لمتنمر ( أف درجة تعرض 6يالحظ مف جدوؿ )     
حسب المعيار  ،)الضحية( جاءت بدرجة متوسطة التواصؿ االجتماعيمواقع  اإللكتروني عبر

وىذ يعني %(، 26(، وبنسبة مئوية )6404)، حيث جاء المتوسط العاـ المستخدـ في البحث
وضحايا في نفس الوقت، ولكف نسبة المتعرضيف لمتنمر تفوؽ نسبة أف الطالب متنمريف 
سموكيات التنمر عمى الطالب قد يمارس (0 ف4%( كما بينيا جدوؿ )56المتنمريف، وىي )

شيرة الطالب بيف تعرض الطالب لمتنمر إلى  ارتفاعأكثر مف طالب في نفس الوقت، وقد يعزى 
 بعض الطالبشعور شكؿ ذلؾ عامؿ تيديد عمى األصدقاء، وقد يعزى إلى يف ،أصدقائو وتفوقو

األشخاص الذيف يتعرضوف لمتنمر مف  %(53)ف أ ،(4343)حيث أكد فريحة  ،بالخجؿ
مف فروقات فردية وأف بعضيـ يعاني  اإللكتروني ىـ مف األشخاص الحساسيف والخجوليف،

، كما وتجعميـ محطًا لمسخرية والتنمر مف قبؿ أقارنيـ ،تؤثر سمبًا عمى صورتيـ االجتماعية
 والحبشي الغامدي فقد أشار لمواقع التواصؿ االجتماعي، المفرط قد يعزى إلى االستخداـ

 اإللكتروني لمتنمر عرضة كبيرة ساعات بعدد اإلنترنت الذيف يتصفحوف الطالب أف  ( 4343)

49 
صٕسرٙ انشخصٛخ  يب شبسن شخص

 ٔيؼهٕيبرٙ يغ غبنت آخش دٌٔ ػهًٙ.
 يزٕعطخ 43 34% 4.43

46 
ثأَّ صذٚمٙ ػجش يٕالغ  يب رظبْش غبنت

 انزٕاصم االجزًبػٙ إلنحبق انعشس ثٙ.
 يزٕعطخ 43 34% 4.44

6 
حشكبرٙ ػهٗ يٕالغ يب َشش غبنت 

 انزٕاصم االجزًبػٙ نهزشٓٛش ثٙ.
 يزٕعطخ 43 30% 4.46

40 
رظبْش يب رهمٛذ غهت صذالخ يٍ غبنت 

 ثأَّ شخص أخش ٚشٚذ كغت صذالزٙ.
 يزٕعطخ 49 30% 4.44

44 
شخصٛخ غبنت أخش نزشّٕٚ  يب اَزخم غبنت

 عًؼزٙ فٙ يٕالغ انزٕاصم االجزًبػٙ.
 يزٕعطخ 44 36% 4.44

4 

صٕس ٔيمبغغ فٛذٕٚ يحشفخ  يب َشش غبنت

رًظ عًؼزٙ ْٔذدَٙ ثٓب ػجش يٕالغ 

 انزٕاصم االجزًبػٙ.

 يزٕعطخ 44 34% 4.44

22 

ػجش يٕالغ انزٕاصم  يب رهمٛذ يٍ غبنت

االجزًبػٙ سعبنخ ٔٔعبئػ يعًُخ 

 رهًٛحبد جُغٛخ.

 يزٕعطخ 44 43% 4.30

24 

يكبنًخ يؼٙ رعًُذ  يب أجشٖ غبنت

إٚحبءاد جُغٛخ ػجش يٕالغ انزٕاصم 

 االجزًبػٙ.

 يُخفعخ 46 44% 4.43

46 

ثُشش يكبنًخ نٙ ػهٗ يب ْذدَٙ غبنت 

يٕالغ انزٕاصم االجزًبػٙ يزعًُخ 

 إٚحبءاد ٔأنفبظ خبدشّ نهحٛبء.

 يُخفعخ 40 44% 1.50

 يزٕعطخ  %34 4.44 يزٕعػ رؼشض انطالة نهزًُش اإلنكزشَٔٙ 
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األشخاص %( مف 05)( أف al Zsila, et.2018 ,) وفزسيال وآخر أكثر مف غيرىـ، وأكد 
رسائؿ  ( ساعات في اليـو عمى مواقع التواصؿ االجتماعي تمقوا5كثر مف )أالذيف يقضوف 

 0%( شاىدوا صورًا محرجة ألنفسيـ عبر مواقع التواصؿ االجتماعي04ميينة، و)
معدالت أظيرت التي (، 4343القضيب وآخريف )دراسة مع  النتيجة السابقة وتتفؽ     

، ومع دراسة يمستخدمي مواقع التواصل االجتماعل اإللكترونيمنخفضة في التعرض لمتنمر 
 0مرتفعة يالطمبة لمتنمر اإللكترون تعرضأف درجة بينت إلى  (4302)الرفاعي 

 التنمر عبر مواقع التواصؿ االجتماعي أشكاؿلبعض ( تعرض الطالب 6ويبيف جدوؿ )     
بيف  ( ما00-0رات ذوات الرتب مف )قمفالحسابية ل متوسطاتالمرتفعة، حيث تراوحت  بدرجة

التيديد ب الفقراتتمؾ  وارتبطت%(، 22% إلى 22(، وبنسب مئوية مف )4000إلى  4054)
ات ذوات السخرية واالستفزاز كما في الفقر بأو  ،(5، 0ذواتا الرتب ) فكما في الفقرتيوالتشيير 
، أو (00، 2 ،4)كما في الفقرات ذوات الرتب  ،واالستبعاد باإلقصاء(، أو 2، 0، 4)الرتب 

 ،، وقد يعود ذلؾ لعدة أسباب منيا(03، 6، 6إفشاء األسرار كما في الفقرات ذوات الرتب )
حساسو بغربو معاستياء الضحية مف جسمو وقيامة بأنشطة ، وتدني لتقدير ذاتو نفسو، ، وا 

 مف الصداقة لطمباتالضحية  مواقع التواصؿ االجتماعي، واستجابة عمى اجتماعية مكثفة
باء الذيف االجتماعية التي تتبعيا األسرة، فاآلالغرباء، وقد يرجع إلى أساليب التنشئة 

المنخفضة( أو  والمودة القسري، واالنضباط العالية، االستبدادية )المراقبة يستخدموف أساليب
العالية(  والمودة المفرطة، والحماية المنخفض، تساىاًل )التحكـ األكثر واألمومة أنماط األبوة

وآخريف  جاريجوردبيؿيقع أبناؤىـ ضحية لمتنمر اإللكتروني، ويؤكد ذلؾ ما أشار إليو 
, 2016).(Garaigordobil, et al. 

الطالب لبعض أشكاؿ التنمر عبر مواقع التواصؿ االجتماعي  تعرض ،(6ويبيف جدوؿ )     
 4000( ما بيف )44-04رات ذوات الرتب مف )قمتوسطة، حيث تراوحت متوسطات الفبدرجة 
 ،بإفشاء األسرار الفقرات%(، وارتبطت تمؾ 62% إلى 22(، وبنسب مئوية مف )0024إلى 

كما في الفقرة ذات الرتبة  ازز واالستف(، والسخرية 05، 04ذواتا الرتب ) فكما في الفقرتي
(، 43، 06، 02، 06، 04كما في الفقرات ذوات الرتب )(، وبالتخفي واالنتحاؿ 00)

(، وبالتحرش كما في الفقرة ذات 43، 02وبالتيديد والتشيير كما في الفقرتيف ذواتا الرتب )
أشكاؿ التنمر في ىذه الفئة مف التقديرات، فجزء كبير  طبيعة، وقد يعزى ذلؾ إلى (44الرتبة )
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تاج في بعض صورة إلى ميارات تكنولوجية قد ال متعمؽ بالتخفي واالنتحاؿ، والذي يحمنيا 
لى انشغاؿ الطالب  بالدراسةيمتمكيا الطالب بالمستوى المطموب،  وعدـ قضاء أوقات طويؿ  ،وا 

 عمى مواقع التواصؿ االجتماعي0
 ،(0063، 0065عمى متوسطات منخفضة )( 44، 40الفقرتاف ذواتا الرتب ) حصمت وقد     

، وىذا يعني أف مف وجية نظر الطالب المشاركيف في الدراسة%(، 63%، 64ونسب مئوية )
بنشرىا عبر مواقع التواصؿ  دالطالب تعرضوا إلى التحرش الجنسي سواء بالمكالمات أو التيدي

االجتماعي بدرجة ضعيفة، وقد يعود ذلؾ إلى الوعي العاـ لدي الطالب مف خطورة تمؾ 
 0ولمضحيةمف دمار لممتنمر  ووالتي قد تسبب ،السموكيات

توجد فروؽ ذات  ال: النتائج المتعمؽ باإلجابة عف السؤاؿ الثالث والفرض الخاص بو ونصو
في درجة ممارسة طالب المرحمة الثانوية  (α0.05)داللة إحصائية عند مستوى داللة 
/  ذكرتعزي لمتغير النوع )التواصؿ االجتماعي مواقع  بمدينة تبوؾ لمتنمر اإللكتروني عبر

الختبار الفرض تـ استخداـ اختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف، وكانت النتائج كما في  (0أنثى
 (50جدوؿ )

 3جذٔل

 َزبئج اخزجبس )د( نذالنخ انفشٔق فٙ يًبسعخ انطالة نهزًُش اإلنكزشَٔٙ فٙ ظٕء يزغٛش انُٕع

 انُٕع
انًزٕعػ 

 انحغبثٙ

االَحشاف 

 انًؼٛبس٘

دسجبد 

 انحشٚخ

 لًٛخ

 د
 انذالنخ

 يغزٕٖ

 انذالنخ

 4.43 4.63 ركش

030 49.3 

 

.000 

 

دانخ ػُذ 

(0.01) 
 4.64 4.34 أَثٗ

 (α0.01)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( وجود فروؽ 5يتبيف مف جدوؿ )     
التواصؿ االجتماعي مواقع  في درجة ممارسة طالب المرحمة الثانوية لمتنمر اإللكتروني عبر

أي أف الطالب يمارسوف التنمر أكثر مف  )طالب / طالبة(، ولصالح الذكور،تعزي لمتغير النوع 
كثير مف اآلباء يسمح لمذكور بالتواصؿ ، وقد يفسر ذلؾ في ضوء أف اإلناث وبداللة إحصائية

مع  في ىذا الجانب أكثر مف تساىميـوتسامحًا  كثر تساىالً اإللكتروني دوف ضوابط، وأنيـ أ
مما يزيد مف  ،كثرة استخداـ الذكور لمواقع التواصؿ االجتماعي يعود إلىقد ، كما اإلناث

أكثر جرأة  في العادةكثر مف اإلناث، كما أف طبيعة الذكور تكوف أاحتمالية ممارسة التنمر 
والتحدي والعنؼ  السيطرة لدييـ نزعةرائيـ بحرية، و آ فيعبروف عف ،واندفاعية مف اإلناث
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باإلضافة إلى ميميـ لسموؾ المخاطرة، (، 4343قضيب، )ال مشاكيـوالعدوانية كوسيمة لحؿ 
، األمر الذي يدفعيـ إلى ممارسة التنمر اإللكتروني في الفضاء اإللكتروني أكثر مف اإلناث

لى  ،كما قد يعود إلى ظروؼ التنشئة االجتماعية  فيتفوؽ طبيعة اإلناث  التيالذكور  طبيعةوا 
)محمد،  مف اإلناث اإللكترونيممارسة لمتنمر  مما يجعميـ أكثر ،المشكالت مع األخريف

43060) 
(، في وجود فروؽ في 4343القضيب وأخريف )النتيجة السابقة مع دراسة  وتتفؽ     

لصالح الذكور، ومع  مستخدمي مواقع التواصل االجتماعيلتنمر اإللكتروني بيف ا مستوى
 ؛التي أكدت وجود فروؽ لصالح الذكور في انتشار التنمر اإللكتروني ،(4306محمد )دراسة 

بيف الذكر واإلناث في التنمر في التي أوجدت فروؽ  ،(4306ومع دراسة مصطفى وموسى )
التي أظيرت تفوؽ اإلناث  ،(4343الغامدي والحبشي )مع دراسة  وتختمؼ؛ اتجاه الذكور

 وآخريف كاساىاراعمى الذكور في انتشار بعض أشكاؿ التنمر اإللكتروني، ومع دراسة 
(Kasahara, et al., 2019)،  نشر في معدؿ  إحصائياً فروؽ دالة  إلى وجود توصمتالتي

، ومع دراسة الرفاعي اإلناث لصالح Instagram و  Snapchatعمى سموكيات التنمر
 التي أظيرت عدـ تأثر ممارسة الطمبة لمتنمر اإللكتروني تبعًا لمغير الجنس0 ،(4302)

توجد فروؽ ذات  الالنتائج المتعمؽ باإلجابة عف السؤاؿ الرابع والفرض الخاص بو ونصو: 
في درجة تعرض طالب المرحمة الثانوية  (α0.05)داللة إحصائية عند مستوى داللة 

تعزي لمتغير النوع  التواصؿ االجتماعيمواقع  اإللكتروني عبر)الضحية( بمدينة تبوؾ لمتنمر 
استخداـ اختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف، وكانت النتائج كما الختبار الفرض، (0 أنثى/  ذكر)

 (50في جدوؿ )
 3جذٔل

 َزبئج اخزجبس )د( نذالنخ انفشٔق فٙ رؼشض انطالة نهزًُش اإلنكزشَٔٙ فٙ ظٕء يزغٛش انُٕع

 انُٕع
 انًزٕعػ
 انحغبثٙ

االَحشاف 
 انًؼٛبس٘

دسجبد 
 انحشٚخ

 لًٛخ
 د

 انذالنخ
 يغزٕٖ
 انذالنخ

 4.43 2.54 ركش
030 44.0 

 

.000 

 

دانخ ػُذ 
(0.01) 

 4.64 4.99 أَثٗ

 (α0.05)فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ( وجود2يتبيف مف جدوؿ )     
مواقع  بمدينة تبوؾ لمتنمر اإللكتروني عبر في درجة تعرض طالب المرحمة الثانوية )الضحية(

ذلؾ إلى وقد يعزى  ولصالح الذكور، تعزي لمتغير النوع )ذكر / أنثى(، التواصؿ االجتماعي
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وانفتاحيـ عمى المجتمعات الحديثة لوسائؿ التكنولوجية ميارة استخداـ ا امتالؾ الطالب الذكور
لى كثر مف اإلناث، و األخرى أ عمى مواقع التواصؿ طويمة  اً أوقات قضاء الطالب الذكورا 
بضماف  كما أف اإلناث ال تثؽ كثيراً  ؛مما يجعميـ عرضة لمتنمر أكثر مف اإلناث ،االجتماعي

الخصوصية واألماف عمى مواقع التواصؿ االجتماعي، لذا تمنع الغرباء مف الوصوؿ إلى 
نمر اإللكتروني مف حساباىـ عمييا، خوفًا مف الشتـ والتيجـ، مما يجعميف أقؿ عرضة لمت

 الذكور0
التي كشفت عف ازدياد إجمالي حاالت  ،(4306)عيد مع دراسة  وتتفؽ النتيجة السابقة     

 ،(4306ومع دراسة مصطفى وموسى ) ؛التنمر التي يتعرض ليا الطالب مقارنة بالطالبات
مف أكثر  ياإللكترونلمتنمر في تعرض الطالب )الضحية( فروؽ إحصائية التي أظيرت 

 ،(Kasahara, et al., 2019) وآخريف كاساىارامع دراسة  تختمؼفي حيف ؛ الطالبات
في التعرض لمتنمر ة دالة إحصائيذات لـ تظيرا إي فروؽ  المتاف( 4302ودراسة الرفاعي )
 0لمتغير الجنس اإللكتروني وفقاً 

 :التوصيات واملكرتحات

 بالتوصيات والمقترحات التالية: في ضوء النتائج التي توصؿ إليو البحث، فقد تقدـ
وعدـ استخداـ الطالب لمواقع التواصؿ االجتماعي، ومراقبتيا مف أولياء األمور،  ترشيد 00

مف أوقات الدواـ المدرسي، لمحد مف ممارسة أشكاؿ التنمر اصطحاب األجيزة الذكية 
 0خالليا

خاصة احتراـ الجنسيف و ، نشر ثقافة احتراـ اآلخرتعزير منظومة القيـ عف الطالب، و  40
 وترسيخ مفاىيـ الوعي الرقمي في بيئات التواصؿ اإللكترونية0لبعضيـ البعض، 

ببعض السموكيات التي تساعدىـ عمى عدـ الوقوع كضحية لمتنمر عبر  الطالبتوعية  00
ـ اإلرشادات المناسبة في حالة التعرض ألي شكؿ مف يوتقد مواقع التواصؿ االجتماعي،

 لكتروني0أشكاؿ التنمر اإل 
وخاصة مدارس  ،مدارس التعميـ العاـمعالجة ظاىرة التنمر اإللكتروني بيف طالب ضرورة  40

رشادية تقديـ برامج توعويةمف خالؿ المرحمة الثانوية  تفعيؿ دور المرشديف ، و وا 
لمحد مف  وسائؿ األعالـ المختمفة بنوعييا التقميدية واإللكترونية وتوظيؼالطالبييف، 

 0لمتنمر اإللكتروني ممارسة الطالب
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ىـ تقدير و ثقتيـ بأنفسيـ تزيد مف ضحايا التنمر في األنشطة االجتماعية  الطالبإشراؾ  60
 يـ0لذات

تطوير المناىج الدراسة، بتناوليا ظاىر التنمر ومناقشة أبعادىا المختمفة وسبؿ الوقاية  50
 منيا0

مراحؿ وعينات  ىإجراء مزيد مف الدراسات لمعرفة مستوى التنمر أسبابو وأشكالو عم 20
وخصائص مختمفة في ضوء متغيرات لـ يتناوليا البحث الحالي، كمستوى التحصيؿ 

 0الشخصية لكؿ مف المتنمر والضحية
المتنمر والضحية، والوقوؼ عمى سموؾ كؿ منيـ  إجراء دراسة نوعية لفيـ شخصية 20

 ودوافعو لمتنمر0 
  بالوحدة النفسية0 تروني وعالقتيماإجراد دراسة مقارنة بيف التنمر التقميدي والتنمر اإللك 60
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 املراجع

 :أواًل: املراجع العربية

(. فعالية اإلرشاد االنتقائي في خفض مستوى التنمر اإللكتروني لدى 2117أبو العال، حنان فوزي )
 ،(6) 33جامعة أسيوط، ، مجمة كمية التربية .إرشادية -عينة من المراهقين: دراسة وصفية

527-563. 
(. امتالك طالبات الجامعة 2115الفايز، منى )و  الرحمن السعود، لبنى عبدو أبو عبطة، جوهرة 

في ضوء بعض  االجتماعيةالمهارات  االجتماعيمستخدمات وغير مستخدمات شبكة التواصل 
-417 (4)21 ،البيت آل جامعة ،والدراسات لمبحوث المنارة مجمة .المتغيرات: دراسة مقارنة

446. 
(. الحاجات النفسية وعالقتها بالتنمر اإللكتروني لدى طمبة المرحمة 2121هالل، ياسمين حسين )أبو 

 .194-176(: 5)4 مجمة العموم التربوية والنفسية، .األساسية العميا في مدارس محافظة نابمس
بالوحدة نمر اإللكتروني وعالقته الت (.2121) يعم، مالك بنت والحربي بسيوني، سوزان بنت صدقة

المركز القومي  ،مجمة العموم التربوية والنفسية .النفسية لدى طالبات كمية التربية بجامعة أم القرى
 .144-124(، 12)4، لمبحوث غزة

التعميم: دراسة  في(. فاعمية استخدام شبكات التواصل االجتماعي 2119الصادق ) ، الصديق عبدبمة
جامعة الممك  ،المجمة السعودية لمعموم التربوية .السودانميدانية بكمية التربية جامعة البطانة، 

 .118-111(، 64، )سعود
: من االستباقيةواستراتيجيات المواجهة  اإللكتروني(. اآلثار النفسية لمتنمر 2121بن سالم، خديجة. )

مجمة دراسات في العموم اإلنسانية واالجتماعية:  .منظور طمبة اإلعالم واالتصال بجامعة أدرار
 .117-75(، 2)3 رماح، -مركز البحث وتطوير الموارد البشرية 

 المجمة قيمي. (. مواقع التواصل االجتماعي: فضاء عمومي افتراضي وانعكاس2119، كريمة. )بومدين
 .48-35 (،1)6 مستغانم باديس بن الحميد عبد جامعة االجتماعي: لالتصال الدولية

بسموك مرتكبي التنمر اإللكتروني لدى طالب المرحمة (. التنبؤ 2119صادق، نورا )و  عميحفني، 
جامعة  -مجمة العموم التربوية والنفسية .الثانوية في ضوء العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية

 .312-273 ،(4)21البحرين، 
(. فاعمية بيئة تعمم معرفي/ سموكي قائمة عمى المفضالت 2117الميثي، أحمد )و  ومحمد درويش، عمر

مجمة في تنمية استراتيجيات مواجهة التنمر اإللكتروني لطالب المرحمة الثانوية، االجتماعية 
 .264-198 ،(4)1 جامعة القاهرة، العموم التربوية،
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(. درجة ممارسة وتعرض طمبة المرحمة المتوسطة في مدارس دولة 2118الرفاعي، تغريد حميد )
 ،(4)26جامعة القاهرة، ، وم التربويةمجمة العم .الكويت لمتنمر اإللكتروني وأثر متغير الجنس

111-145. 
دور مواقع التواصل االجتماعي في الضغط عمى عممية صنع القرار في (. 2119زعرب، زينب محمود )

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمياط. وزارة التربية والتعميم.
لمقياس التنمر اإللكتروني كما تدركها الضحية لدى  (. البنية العاممية2116، رمضان عاشور )سالم

 .85-41 ،(4) المجمة العربية لدراسات وبحوث العموم التربوية واإلنسانية، .عينة من المراهقين
(. البنكككاء العكككاممي لظكككاهرة التنمكككر المدرسكككي 2116عمكككوان، عمكككاد بكككن عبكككد  )و سككككران، السكككيد عبكككد الكككدايم 

مجمككة التربيككة  .مبرراتهككا لككدى طككالب التعمككيم العككام بمدينككة أبهككاكمفهككوم تكككاممي ونسككبة انتشككارها و 
 .61-1 ،(16) ،الخاصة، جامعة الزقازيق

(. الحد من سموكيات التنمر اإللكتروني والتأثيرات السمبية لمسيبرانية 2119السويهري، سعود ساطي )
 .716-684 ،(1)73 جامعة طنطا، مجمة كمية التربية، .عمى الشخصية اإلنسانية

(. عالقة التنمر عبر 2119السالم، فكرية والسيد، هويدا ) عبدو تمام، عبد  و محمد، طاهر و ، آية السيد
 مجاالت في عربية بحوث مجمة .مواقع التواصل االجتماعي بدافعية االنجاز لدي المراهقين

 .421-372 (،16) العرب، التربويين رابطة ،النوعية التربية
مداخل مواجهة ظاهرة التنمر اإللكتروني لدى طالب الجامعة من وجهة (. 2121السيد، سماح السيد )

 .254-179 ،(121)31جامعة بنها،  -مجمة كمية التربية .نظر بعض خبراء التربية
 المجمس ،خطوة مجمة .(. التنمر اإللكتروني خطر يداهم أطفالنا2119، عمرو محمد )الحميد عبد

 .28-24 (،35) والتنمية، لمطفولة العربي
(. تصور مقترح لمتغمب عمى التنمر اإللكتروني في مدارس التعميم 2118عبد الرحمن، حسنية حسين )

األساسي بجمهورية مصر العربية عمى ضوء خبرات كل من أستراليا وفنمندا والواليات المتحدة 
 .731-671 ،(177)2 جامعة األزهر، .مجمة التربية .األمريكية

 :ليبيا ،أكتوبر7منشورات جامعة  .البحث في العموم االجتماعية. (2118عبد المؤمن، عمي معمر )
 .إدارة المطبوعات والنشر

(. االتجاهات نحو األنماط المستجدة من التنمر اإللكتروني وعالقتها بإدمان 2117العمار، أمل يوسف )
اإلنترنت في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية لدى طالب وطالبات التعميم التطبيقي بدولة 

 .366-331، (18)2جامعة عين شمس، ، مجمة البحث العممي في التربيةالكويت، 
(. واقع التنمر اإللكتروني عمى شبكات التواصل االجتماعي بين طالب 2119عمر )عيد، محمود 
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