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 :ملخص الدراسة

 اإللكترونينماط المستجدة من التنمر االتجاهات نحو األهدفت الدراسة الكشف عن 

ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية لدى طالب وطالبات التعليم  فينترنت وعالقتها بإدمان اإل

( 041)من  تهاعين تكونت، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المقارن، وبدولة الكويت التطبيقي

وأشارت  عاما،( 22 - 01)بدولة الكويت، وقد تراوحت أعمارهم ما بين  التطبيقيمن تالميذ التعليم 

وإدمان  اإللكترونيوجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين التنمر النتائج إلى 

درجات الذكور  طيمتوسوجود فروق ذات داللة إحصائية بين ، واإلنترنت على جميع األبعاد

وجود اإللكتروني، والتنمر  فياتجاه الذكور  فيبدولة الكويت  التطبيقيواإلناث من طالب التعليم 

من طالب التعليم  طالب الفرقة الثانية والرابعةدرجات  متوسطيفروق ذات داللة إحصائية بين 

وجود فروق ذات  ، وكترونيالتنمر اإلل في طالب الفرقة الرابعةاتجاه  فيبدولة الكويت  التطبيقي

 فيبدولة الكويت  التطبيقيدرجات الذكور واإلناث من طالب التعليم  متوسطيداللة إحصائية بين 

طالب درجات  متوسطيوجود فروق ذات داللة إحصائية بين ، إدمان اإلنترنت فياتجاه الذكور 

 في ثانيةطالب الفرقة ال ي اتجاهفبدولة الكويت  التطبيقيمن طالب التعليم  الفرقة الثانية والرابعة

 .إدمان اإلنترنت

 :مقدمة

معلومياتهم ومعيارفهم،  إن المؤسسات التعليمية تقوم بتعلييم الطلبية المهيارات وتوسييع قاعيدة

فيي الجانيا الدراسيي وحيياتهم المسيتقبلية،  قدرة على مواجهة حل المشكالت التعليمية أكثروتجعلهم 

حيد لتمكينهم  أقصيى إليىالنيواحي العقليية والجسيمية واالجتماعيية  النمو المتكاميل فيي إلىفهي تسعى 

عقليية جدييدة  وأسيالياتزوييد الطلبية بكفكيار  إليىقيدراتهم واسيتعداداتهم، وتعميل التربيية  مين اإلفيادة

المبتكيرة والمناسيبة إلعيداد  واألسياليا تمكينهم مين اييادة رغبيتهم ودافعييتهم لليتعلم، وتيوفير الطيرق

قيادرة عليى  أجيياالالتقليدية والتلقينية التي ال تفرا  األسالياعن  وتبتعد واإلبداعل أجيال تتحلى بالعق

 لمشيييكالتها المتوقعييية، كميييا تعميييل المؤسسيييات التربويييية عليييي الحيييد مييين المشيييكالت التصيييد 

اليذ  أصيبم مشيكلة  واالضطرابات السلوكية التيي تواجيا الطيالب والتيي مين بينهيا التنمير المدرسيي

 .درسة وأسرة تقريباتعاني منها كل م

التييي ( اإلنترنييت)وأسييفرت رييورة تكنولوجيييا المعلومييات عيين مييا يسييمى بالشييبكة العنكبوتييية 

فييي تييوفير  نييية  أتاحييت ربييح أنحيياء العييالم بعلييا بييبعض ليتحييول إلييى قرييية صييغيرة، كمييا أسييهمت

 للتفاعيل والتواصيل بيين وسيهولة الحصيول عليى المعلوميات فيي كافية التخصصيات، وأتاحيت مجياال

وغيرها، إضافة إلمكانية  اإللكترونيوالبريد  الناس باعتمادها على عدة خدمات منها غرف الدردشة

إال أن اسيتخدام األفيراد لهيذه . والحصيول عليهيا فيي أ  اميان ومكيان تخيزين المعلوميات الشخصيية

مختليف  ليىبين االستخدام السليم المتواان وبين االستخدام المفرط المرضي الذ  ارير ع التقنية تنوع

إلجيراء العدييد مين البحيوث  مجاالت حيياة الفيرد االجتماعيية والمهنيية والصيحية، مميا دفيع البياحثين

ليتبييين لهييم أن معانيياة الفييرد للكثييير ميين . والدراسييات للوصييول لفهييم أعمييل لهييذه الييياهرة الجديييدة

فسييية العييدوان أمثييال القلييل واالكتويياب والشييعور بالوحييدة الن المشييكالت االجتماعييية والنفسييية ميين

إليى  النفسيية وافتقيار المهيارات االجتماعيية والشيعر بالنبيذ االجتمياعي واالفتقيار والمعانياة مين الشيدة

االفتراضي تعويليا عميا يعانييا مين  فعالية وتنييم الذات ممكن أن يدفع الفرد إلى اللجوء إلى الواقع

خييرين ويكييون عالقييات جديييدة أخييرى ويتفاعييل مييع اآ العلييم الحقيقييي الييواقعي ليرسييم لذاتييا صييورة

 اإلنترنيتقبل المحيطين با ليصل إلى مستوى من تقيدير لليذات عبير  المفقود من ليحصل على الدعم
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ميا  أن هذا السيعي أرير عليى مجميل أنشيطة الفيرد فيي كيل مجياالت حياتيا الواقعيية هيذا ال بكس با إال

التيدخل العالجيي المالئيم  اختيياريدفعنا إلى إجراء المزيد مين البحيوث فيي هيذه المجيال والسيعي إليى 

 . للمحافية على تواصل الفرد مع عالما الحقيقي

اآخرين سيواء أكيان بصيورة جسيدية، أو  بما يحملا من عدوان تجاه Bullyingويعد التنمر

المشكالت التي لها  ريار سيلبية سيواء عليى القيائم بيالتنمر أو عليى  لفيية، أو اجتماعية، أو جنسية من

البنياء  أو عليى البيوية المدرسيية أو عليي المجتميع ككيل، إذ ييؤرر التنمير المدرسيي فيي ضيحية التنمير

الجسييمي مييع هييؤالء  األمنييي والنفسييي واالجتميياعي للمجتمييع المدرسييي، لييذلع يالحيي  أن العييدوان

ضحية )تعليمي، كما أنا يجعل التلميذ  المتنمرين في المدارس يلحل اللرر بالطالب في أ  مستوى

إلى أنا يشيعر بيالخوف والقليل وعيدم االرتيياا، كميا  إلضافةبا ض وغير مرغوب فيا،مرفو( التنمر

المدرسية، أو يهرب من المدرسة خوفا من المتنميرين، أميا  األنشطةالمشاركة في  أنا قد ينسحا من

قصورا من االستفادة  بالنسبة للمتنمر فإنا قد يتعرض للحرمان أو الطرد من المدرسة، وكذلع ييهر

 .مستقبال في أعمال إجرامية خطيرة رامج التعليمية المقدمة لا، كما أنا قد ينخرطمن الب

ويعود تنامي االهتمام بياهرة التنمر في الميدارس، وتطيور الدراسيات حولهيا إليى عيدد مين 

الياهرة وخاصية عليى بعيض الطلبية  اآرار المدمرة لهذه (Smith, 2004) األسباب، منها كما يرى

فيا، وإلى وعي األهالي بالياهرة وضغطهم على الميدارس  االنتحار أو إلى التفكيرمما أدى بهم إلى 

 ولقيد خطيت الدراسيات العلميية والتربويية عليى الصيعيد. اإلعيالم للتوعيية بهيا لوقفا، وعليى وسيائل

بيياهرة التنمير فيي  المحلي والعربيي فيي السينوات األخييرة الماضيية خطيوات متقدمية نحيو االهتميام

االعتيداء عليى اآخيرين أو عليى  ث كشفت دراسة الدوسر  عين أن التنمير متميثالي فييالمدارس، حي

سييعيد العييزة، %( )2.52)منطقيية الرييياض بنسييبة  ممتلكيياتهم قييد احتييل النسييبة األعلييى لييدى طييالب

2110 ،20.) 

بعنوان التنمر بيين طيالب وطالبيات المرحلية ( 2112" )نورة القحطاني"كما كشفت دراسة 

التيدخل المليادة بميا يتناسيا ميع البيوية  ينة الرياض دراسة مسحية واقتيراا بيرامجالمتوسطة في مد

فيي المرحلية المتوسيطة اليذين يتعرضيون للتنمير ميرة أو  المدرسية عن أن نسيبة الطيالب والطالبيات

، وكشييفت الدراسيية عيين العديييد ميين العوامييل %(.205)الماضييية تصييل إلييى  مييرتين خييالل األشييهر

والطالا  مر المدرسي وأشكالا بين الجنسين، وخصائص كل من الطالا المتنمرالنتشار التن المسببة

الدراسية بتبنيي برنيامج دان أليوي   المتنمر عليا، واآرار السلبية على أطراف العالقية، كميا أوصيت

، وتطبيقيا عليى مسيتوى (Olwues Bulying Prevention Program) لمنع التنمر فيي الميدارس

ييا لمواجهيية هييذه الييياهرة  بييية السييعوديةالمييدارس بالمملكيية العر والفصييول والمسييتوى الفييرد  أيلي

 .على المتورطين فيها والتقليل من  رارها

 : مشكلة الدراسة

التنمر ظاهرة بات العالم كلا يشتكي منها ويعاني من  رارها، ويبحث المهتمون فييا بالعمليية 

وقت طويل، وتلقى تلع الياهرة اهتماميا  وذلع منذ ,التربوية وبنشكة األجيال سبل عالجها لخطورتها

بقليايا ومشيكالت التربيية والتعلييم فيي جمييع أنحياء العيالم، حييث أن هيذه  غير عياد  مين المهتميين

إليى كريره  وقيد تيدفع بيالبعض، تعتبر سيبا هيام وميؤرر فيي تعثير الكثيير مين الطيالب دراسييا المشكلة

يد بييين الطييالب والييذ  بليي  حييدا ميين التييوح  أال وهييي ظيياهرة العنييف الشييد، الدراسيية وتركهييا نهائيييا

كداللية عليى تحيول السيلو  " ظياهرة التنمير"لدرجة أن العالم تعامل معا باسم توصيفي جديد وسماه 

 حيث ال بقاء للعيف وال احتكام إال، للسلو  الحيواني في التعامل في الغابة اإلنساني لسلو  مشابا

العربيييي  أو لسيييلو  فاضيييل، وال ينفصيييل مجتمعنيييا للغيية القيييوة الوحشيييية دون مراعييياة لخليييل قيييويم

التقييارب الشييديد بييين  واإلسيالمي اآن وال نسييتطيع أيلييا عزليا عيين المجتمييع العييالمي فيي ظييل هييذا
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وأصيبم ميا يعانييا ، فيي دقيائل معيدودة األفكار والمشكالت التيي سيرعان ميا تجيوب الكيرة األرضيية

لرورة إلى كل مكيان فيي وقيت قصيير وتيكرير ينتقل بال الغرب بالذات من مشكالت سلوكية وتربوية

المربيون فيي األسير والميدارس عليى ميا تحمليا تليع الييواهر السيلبية مين  وخاصة إن ليم ينتبيا، بال 

 .تداعيات

مين  %63 أجرييت فيي نيوالنيدا، اتليم أن حيواليKerryn (2006) وفيي دراسية كيرنيي

 ارت دراسية أدامسيكي ورييانالطيالب قيد تعرضيوا لشيكل أو آخير مين ممارسيات التنمير، كميا أشي

Adamski & Rayan (2008)  بالواليات المتحيدة إليى أن أكثير مين  التي أجريت في والية إلينو

 ,Minton) وفيي إيرلنيدا أوضيحت دراسية لمينتيون من الطالب قد تعرضوا لحاالت التنمير،% 1.

ئيييية مييين طيييالب المرحلييية االبتدا% .2التنمييير بنسيييبة  أن تعيييرض الطيييالب لمشيييكالت (2010

 .المتوسطة من طالب المرحلة%( 2.54)و

خطييرة فيي جنيوب  أن التنمر مشيكلة (Liang et al., 2007) و خرونوأكدت دراسة لين  

كيييا تيياون اشييتركوا فييي  ميين الطلبيية فييي%( 2.12)إفريقيييا وأنييا مؤشيير علييى سييلو  خطيير، وأن 

كيانوا %  258ضيحايا،  كيانوا % 19.3 كيانوا متنميرين،%  252" التنمر، وكان تواريعهم كالتالي 

كانوا ميرتكبين لالعتيداءات، وأميا الصيغار فكيانوا ضيحايا،  ، واألطفال الكبار منهم"متنمرين/ضحايا

 عنفاي أكثر، وسلوكيات ال اجتماعية ووقعيوا فيي الخطير والتيدخين وحميل السيالا وأظهر المتنمرون

 .ولديهم أفكار انتحارية

 متنميرا أو ضييحية ية عليي الطييالب سييواء كيانوللتنمير المدرسييي العديييد مين اآرييار السييلب

(Black & Jackson, 2007) .وقيد بيين (Storey & Slaby, 2008, 44)  أن التنمير مشيكلة

يقع الطاليا ضيحية للتنمير يالحي  أنيا يعياني العدييد  فعندما األطفالسلوكية لها  رارها الخطيرة علي 

قصييور فييي تقييدير الييذات والغييياب ميين والعزليية االجتماعيية، والقلييل، و مين المشييكالت مثييل الخييوف

تقيدير  وغيرها، أم المتنمر فيعاني مين القليل وتيدني.....الدافعية وانخفاض التحصيل المدرسة ونقص

واالنسيحاب مين المواقيف  ولوم شديد لليذات اآخرينالذات والحزن ويشعرهم بعدم المساندة من قبل 

أو عييدم وجييود أصييدقاء علييي  األصييدقاء االجتماعييية وقصييور فييي المهييارات االجتماعييية وقليية عييدد

 .اإلطالق

النفسيية ليدى  بدراسية المتغييرات اهتميتفي دراسية ( أ 2101هالة إسماعيل، )كما توصلت 

( 1،10)ارتباطية موجبة ودالة عند مستوى  ضحايا التنمر في المرحلة االبتدائية إلى أن هنا  عالقة

قلييل، تقييدير الييذات، األميين النفسييي، الوحييدة حاليية وسييمة ال) بييين ضييحايا التنميير ومتغيييرات الدراسيية

بييين ضييحايا التنميير المدرسييي واألميين النفسييي الميينخفض، كمييا  (0,05) ، وعنييد مسييتوى(النفسييية

 إليي فعاليية العيالا بيالقراءة فيي خفيض التنمير المدرسيي ليدى( ب2101إسيماعيل،  هالية)توصيلت 

 .األطفال في المدارس

ة فيييي ظيييل إهميييال الواليييدين، وإهميييال الدراسييية إن هييذه المشيييكلة تنميييو وتسيييتمر بخفيييية تامييي

فيي هيذا الشييكن، وهيذا الغيياب لييا  واالختصاصييين االجتمياعيين والنفسييين الييذين غياب دورهيم كلييياي 

االجتماعيين ودرايتهم بخفاييا هيذه القليية فيي  مبررات أخر  أهمها قلة خبرة بعض االختصاصيين

ن أعيين هيؤالء االختصاصييين، وهيي ممارسية بحذر شديد بعيداي عي المدارس، وألنها ظاهرة تمارس

 خارا أسيوار المدرسيةب باإلضيافة إليي ذليع تشيابا بعيض جوانيا السيلو  التنمير  ميع قد تمتدُّ إلى

غلييي   بعييض أعييراض السييلو  العييدواني، ممييا يجعييل المقييربين للطالييا يصييفونا بكنييا عنيييف أو

الحقيقييي وراء ظيياهرة  رفييون السييباالتصيرف، أو أنيياني، كمييا أن كثيييراي ميين اآبيياء والمعلميين ال يع

 (.2101معاوية أبو غزالة، )التنمر 
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العيدواني مين الممكين  إلي أن السلو  (Adams & Conner, 2008) ولذلع أشار كل من

اليدقيل وراء سيلو  التنمير هيل هيو  أن يؤد  إليى سيلو  تنمير  ليدى الطيالب، وإن اختليف التفسيير

نياتج عين سيلو  أخير كالسيلو  العيدواني؟ ولكين مين  ووراري؟ أ  هيل للجينيات دور فييا؟ أم هيل هي

أن هنا  عامالي مهماي وراء هذا السيلو  كالتنشيوة االجتماعيية ومعاملية  المؤكد لدى عديد من الباحثين

" نيومييان" حيييث يؤكييد. النفسييي واالجتميياعي األمييناآبيياء، وانخفيياض دافعييية اإلنجيياا، وانخفيياض 

لسيلو  أفيراد    الطاليا ينميو مين خيالل مالحيتياأن سيلو (Newman et al., 2006) و خيرون

علييا فيإذا كيان األب ميثالي يميارس  أسيرتا، وكيذلع تحفييزه وإرابتيا مين أجيل اييادة دافعيتيا أو عقابيا

الطالا هذا السلو ، كما أن اآباء يرون في طالبهم المسيطر  التنمر في أسرتا، فكمر طبيعي أن يقّلد

دليل عليى شخصيية قويية فيي المسيتقبل، ومين ريم تشيجيعا عليي  عليهم، بكن ذلع على غيره والمتنمر

 .مما يزيد من دافعيتا لفعل هذا السلو  وهذا خطك ذلع

 :ويمكن تحديد مشكلة البحث في التساؤالت التالية

ليدى  اإلنترنيت إدميانالمتجيددة مين التنمير و األنمياطما العالقة بين االتجاهات الحديثة نحو   .0

 ؟تطبيقيالطالب وطالبات التعليم 

 المتجددة من التنمر وفقا لمتغير النوع؟ األنماطما الفروق بين االتجاهات الحديثة نحو  .2

 المتجددة من التنمر وفقا لمتغير الدراسة؟ األنماطما الفروق بين االتجاهات الحديثة نحو  .2

 وفقا لمتغير النوع؟ اإلنترنت إدمانما الفروق بين  .4

 لمتغير الدراسة؟وفقا  اإلنترنت إدمانما الفروق بين  ..

 : أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة الحالية إلى

 . التطبيقيلدى طالب وطالبات التعليم  اإلنترنت إدمانالكشف عن العالقة بين التنمر و  -0

 .الكشف عن الفروق في التنمر وفقا لمتغير النوع -3

 .الكشف عن الفروق في التنمر وفقا لمتغير الدراسة -3

 .وفقا لمتغير النوع إلنترنتا إدمانالكشف عن الفروق في  -3

 .وفقا لمتغير الدراسة اإلنترنت إدمانالكشف عن الفروق في  -3

 : أهمية الدراسة

 : تتحدد أهمية الدراسة والحاجة إليها في ضوء

ملحيية، إلييى تعييرف  حاجيية المييربين وأولييياء األمييور، وميين يتعيياملون مييع هييؤالء الطييالب

التعامييل معهييم بييوعي،  لفيية، حيييث يمكيينهمخصييائص شخصيييتهم، ومييا يرافقهييا ميين انفعيياالت مخت

وعليى … الطارئية، وردود فعلهيم المختلفية ومساعدتهم عليى تجياوا مشيكالتهم النفسيية، وانفعياالتهم

هذا األساس، فإن الهدف األساس من التعرض لقليية التنمير ليدى المراهيل، هيو إريارة االنتبياه لهيذه 

المؤسسيات  الشيارع، بيل وصيلت ميداها إليى التي لم تعد مجرد حديث عيابر ييتم سيماعا فيي الياهرة

 .التعليمية
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 : مصطلحات الدراسة

 : اإللكترونيالتنمر  

الملايقة أو اإلحيراا أو السيخرية  التنمر هو إيقاع األذى الجسمي أو النفسي أو العاطفي أو

من قبل طالا متنمٍر على طالا  خر أضعف منا، أو أصغر منا أو أل  سبا مين األسيباب وبشيكل 

ييؤذ   أووالتلمييذ المتنمير هيو اليذ  يليايل، أو يخييف، أو يهيدد،  (Jaana et al., 2011) ررمتكي

 اليتمتعيون بينف  درجية القيوة التيي يتمتيع بهيا، وهيو يخييف غييره مين الطيالب فيي اآخيرين اليذين

عليي موسيي، محميد ) المدرسة، ويجبرهم على فعل ما يريد بنبرتا الصوتية العالية واستخدام التهديد

 (..2، 2102حان، فر

إليى  فيي البحيث الحيالي بكنيا ذليع السيلو  المتكيرر اليذ  يهيدف اإللكترونييويعرف التنمير 

أو عيدة أشيخا   ، أو جنسييا مين قلبيل شيخص وأحيداجتماعيياإيذاء شيخص  خير جسيديا أو لفيييا أو 

رييل مكتسيبات غيير شيرعية منهيا عين ط وذلع بالقول أو الفعل للسيطرة على اللحية وإذاللها ونيل

عليي مقيياس التنمير  ويقاس إجرائيا بالدرجية التيي يحصيل عليهيا التلمييذ. االجتماعيوسائل االتصال 

 .المستخدم في الدراسة الحالية اإللكتروني

 : إدمان اإلنترنت

 اإلنترنيتهو عبارة عن جملة أعيراض االعتمياد النفسيي المسيتمرة عليي التعاميل ميع شيبكة 

حالة من النشوة دون وجود ضرورة أكاديميية و ظهيور كثيير مين لفترات طويلة ، بقصد الدخول في 

المعيييايير المصيييحوبة بييياألعراض االنسيييحابية النفسيييية واالجتماعيييية كفقيييدان المسييياندة االجتماعيييية 

 .والشعور باألعراض االكتوابية

 : محددات الدراسة

 : منهج الدراسة -

 . م مع طبيعة العينةءألنا يتالالمقارن، نيرا  الوصفيتعتمد الدراسة الراهنة على المنهج 

 :عينة الدراسة -

بدوليية الكويييت، وقييد  التطبيقيييميين تالميييذ التعليييم ( 041)تكونييت عينيية الدراسيية الحالييية ميين 

 :عاما، وقد تم تقسيم العينة إلى( 22 - 01)تراوحت أعمارهم ما بين 

 .طالبا( 21)الذكور، وعددهم 

 . طالبة( 1.)، وعددهم اإلناث

 .طالبا وطالبة( .8)نية، وعددهم الفرقة الثا

 . طالبا وطالبة( ..)الفرقة الرابعة، وعددهم 

 :للدراسة النظرياإلطار 

 :اإللكترونيالتنمر : أوالا 

فيإن هيذه المعرفية  رغم توافر كثير من األدلة العلمية على أن اإلنسان عرف التنمر منذ القيدم،

عليم الينف  التربيو ، إال منيذ سيبعينيات   سييمالم تخلع للدراسة العلمية المنيمة في عليم الينف  وال

أشكال السلو  العدواني بوصف العدوان مشكلة قديمة قدم نشكة  القرن الماضي، ولما كان التنمر أحد

 .األرض حياة اإلنسان على
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لييدى الطييالب، حتييى أن معيييم  Bullying Concept وكانييت بداييية ظهييور مفهييوم التنميير

بوصفها المكيان األكثير مالئمية لنشيكة وممارسية  سلو  والبيوة المدرسيةالباحثين قد ربطوا بين هذا ال

العديييد ميين اآرييار السييلبية النفسييية، واالجتماعييية، واالنفعالييية،  هييذا السييلو ب والييذ  يترتييا عليييا

التنمير  التي تتر  انعكاساتها على كل من المتنمر و اللحيةب على اليرغم مين أن سيلو  واألكاديمية

أن البيياحثين ميين المهتمييين  رسييية ارتييبح ظهييوره بنشييكة هييذه المؤسسييات التربوييية، إالفييي البيويية المد

يكخيذوها بمحميل الجيد عليى اعتبيار أن ميا يحيدث  بالعالقات االجتماعية لم يهتموا بتلع الياهرة، ولم

من أنواع الدعابة البسيطة التي ال تتعدى حيدود الممااحية العيابرة  بين الطالب في المدارس هو نوع

وبالتحدييد  Olweus "أوليوي "األقران، والتي تيهر رم ال تلبث أن تتالشى تلقائيا،ي إلى أن جاء  نبي

المصيطلم الجدييد ليذ  بيدأت تتناقليا أفكيار،  ليفتم المجال أمام هذه الياهرة، وهيذا( 0110)في عام 

نييير  ليا بدراسة هذا السلو  بغيية فهيم أبعياده، ووضيع أسياٍس ت وأطروحات الباحثين من المهتمين

 (.28، 2102الديار،  مسعد أبو)

اآخرين سواء أكان بصيورة جسيدية، أو  بما يحملا من عدوان تجاه Bullying ويعد التنمر

إلكترونيية مين المشيكالت التيي لهيا  ريار سيلبية سيواء عليى القيائم  لفييية، أو نفسيية، أو اجتماعيية، أو

البنياء  ة بككملياب إذ ييؤرر التنمير المدرسيي فييضيحية التنمير أو عليى البيوية المدرسيي بالتنمر أو عليى

الجسمي مع هؤالء المتنمرين  األمني والنفسي واالجتماعي للمجتمع المدرسي، لذلع نجد أن العدوان

ضييحية )تعليمييي، كمييا أنييا يعييرض الطالييا  فييي المييدارس يلحييل اللييرر بييالطالب فييي أ  مسييتوى

أنيا يشيعر بيالخوف والقليل وعيدم االرتيياا، إلى  باإلضافة بكنا مرفوض وغير مرغوب فيا،( التنمر

المدرسية، أو يهرب من المدرسة خوفا من المتنمرين،  األنشطةالمشاركة في  كما أنا قد ينسحا من

قصيورا مين  بالنسيبة للمتنمير فإنيا قيد يتعيرض للحرميان أو الطيرد مين المدرسية، وكيذلع ييهير أميا

  مسيتقبال فيي أعميال إجراميية خطييرة أنا قد ينخيرطاالستفادة من البرامج التعليمية المقدمة لا، كما 

.(Stephens, 2006) 

، الليرر فحسيا ومن الخطك بحيث اليياهرة حيول كونهيا فقيح مشيكلة للليحية الواقيع علييا

األوليىب وهيي األلوليى بيالطبع  فالصيور، فللمشكلة صورتان مؤررتيان تيكريرا شيديدا عليى المجتمعيات

، اللحية التيي يقيع عليهيا الفعيل اإلكراهيي الميؤلم وهي صورة باالهتمام وبالعالا وإيجاد سبل الحل

الطاليا أو مجموعية الطيالب المتنميرين اليذين يتخيذون صيورة  وهيي صيورة األخيرىلكن الصورة 

إنها صورة ضحية أخر  من نوع مغاير ووجوده أشد خطيرا عليى ، تعامالتهم العنف سلوكا رابتا في

وكالهميا يحتياا للعيالا النفسيي والسيلوكي، وكالهميا ، ةفكالهما ضحي، من الصورة األولى المجتمع

، األميية المسييتقبلي وخاصيية أنهمييا معييا يشييكالن عنصيير  بنيياء، البيد ميين تخليصييا ميين ذلييع اللييرر

وإذا أهملنيا الطاليا المعتيدل  وليم  ,فالمعتيدل  والمعتيدلى علييا عليوان أساسييان فيي كيل المجتمعيات

وسيسياهم هيذا فيي اييادة ، للوقيوع فيي نفي  المشيكلة ننقوما تربويا وسلوكيا سيتعرض أطفاال  خيري

ذلع ميع ضيرورة صيا كيل اهتمامنيا عليى الطاليا الليحية ، المجتمع تلع الياهرة بصورة أكبر في

 . الكثيرين الذ  وقع تحت إهمال

 National) البشيرية والتنميية األطفيالووفقا للدراسية التيي أعيدها المركيز القيومي لصيحة 

Institute of Child Health and Human Developmen) اتليم أن أكثير مين ملييون  فقيد

متورطيون فيي التنمير سيواء كيانوا ضيحايا  األمريكيية تلميذ من تالميذ المدارس في الواليات المتحدة

مائية وسيتون أليف تلمييذ يهربيون مين الميدارس يومييا خوفيا مين تنمير  أو متنمرين، كما أن أكثير مين

 سينة قييد واجهييوا شيكال ميين أشييكال التنميير فيي أرنيياء 02 -00ن ميين سيي األطفييالأن  اآخيرين، كمييا

  (Hillsberg & Spak, 2006) وجودهم بالمدرسة
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 :مفهوم التنمر

تلمييذ أو  التنمير المدرسيي بكنيا أفعيال سيالبة متعميدة مين جانيا (Olweus, 2005) عيرف

ن هيذه األفعيال ويمكين أن تكيو أكثر بإلحاق األذى بتلمييذ  خير، تيتم بصيورة متكيررة وطيوال الوقيت،

اإلغاظيية والشييتائم، ويمكيين أن تكييون باالحتكييا  الجسييمي  السيالبة بالكلمييات مييثال بالتهديييد، التييوبي ،

ويمكن أن تكون كذلع بيدون اسيتخدام الكلميات أو التعيرض الجسيمي مثيل  كاللرب والدفع والركل،

االسيتجابة  و رفيضبالوجا أو اإلشيارات غيير الالئقية، بقصيد وتعميد عزليا مين المجموعية أ التكشير

 .لرغبتا

يلايل، أو  الطالا المتنمر هو الذ ( .2، 2102" )علي موسي، ومحمد فرحان"وعرف 

التيي يتمتيع بهيا، وهيو يخييف  يخيف،أو يهدد، أو يؤذ  اآخرين اليذين اليتمتعيون بينف  درجية القيوة

ييية واسييتخدام يريييد بنبرتييا الصييوتية العال مييا غيييره ميين األطفييال فييي المدرسيية، ويجبييرهم علييى فعييل

 .التهديد

ويمكن تعريف التنمر بكنا ذلع السلو  المتكرر اليذ  يهيدف إليى إييذاء شيخص  خير جسيديا 

أو عييدة أشييخا  وذلييع بييالقول أو الفعييل  ، أو جنسيييا ميين قلبييل شييخص وأحييداجتماعييياأو لفييييا أو 

م وسيائل علي مكتسبات غير شرعية منها، وذلع باسيتخدا للسيطرة على اللحية وإذاللها والحصول

 .االجتماعيالتواصل 

 :أسباب انتشار التنمر

القيول بكنيا سيلو   بيل يمكين، لم يكن استخدام القوة بيين األقيران سيلوكا جدييدا فيي الميدارس

لكين ، ويمكين مواجهتيا وتقويميا بشر  طبيعيي وغرييز  بيين النياس فيي كيل المجتمعيات اإلنسيانية،

تشياره وتحوليا إليى سيلو  مرضيي ينيذر بخطيورة ان أولهميا ،شيكلة القائمية اآن تكمين فيي أميرينالم

المواجهة التربوية الحاسمة التي تسيطر عليا وتحد من انتشاره وتقليل  ورانيهما عدم مواجهتا، شديدة

االنتشيار السيريع  ولهيذا كيان البيد مين بحيث وتحدييد األسيباب التيي أدت إليى انتشياره ذليع،  راره من

 :والمريا فكان منها

 ة العنيفةاأللعاب اإللكتروني: 

ألعياب اليكترونيية عنيفية  اعتاد كثير مين األبنياء عليى قلياء السياعات الطيوال فيي ممارسية

التي تقوم فكرتهيا األساسيية والوحييدة عليى  وهي، وفاسدة على أجهزة الحاسا أو الهواتف المحمولة

واالنتصيار  الخصوم واستخدام كافة األساليا لتحصيل أعلى النقاط مفاهيم مثل القوة الخارقة وسحل

يعتبيرون  ودون قليل مين األهيل عليى المسيتقبل النفسيي لهيؤالء األبنياء اليذين، تربيو  دون أ  هدف

لغييرهم فيمارسيون بهيا حيياتهم فيي  فتقيوى عنيدهم النزعية العدائيية، الحيياة اسيتكماال لهيذه المبارييات

وينبغي على األسرة الكيفية، وهذا مكمن خطر شديد  مدارسهم أو بين معارفهم والمحيطين بهم بنف 

وكيذلع عليى الدولية ، األبناء على هيذه األلعياب والحيد مين وجودهيا بشكل خا  عدم السماا بتقوقع

األجييال  تتيدخل وتمنيع انتشيار تليع األلعياب المخيفية وليو بسيلطة القيانون ألنهيا تيدمر بشيكل عيام أن

معاوييية أبييو )ورتهييا خط وتفتييع بهييم فالبييد وأن تحاربهييا كمييا تحييارب دخييول المخييدرات تمامييا لشييدة

 (.2111غزالة، 

 انتشار أفالم العنف: 

جيد أن مشياهد العنيف فيي األفيالم قيد اادت  بتحلييل ميا ييراه األطفيال والبيالغون مين أفيالم ور

الشيديد مثيل أفيالم مصاصيي اليدماء وأفيالم القتيل  بصورة مخيفة وأن األفالم المتخصصة فيي العنيف

فيسيتهين ، اييدت أيليا بصيورة البيد مين التصيد  لهياعقياب قيد تز الهمجي دون رادع أو حساب وال

 بمنير الدماء ويعتبر أن من يقيوم بيذلع كميا أوحيى إلييا الفييلم هيو البطيل الشيجاع الطالا أو الشاب
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ويسيعون ، "األبطيال " عليى الوجيوه تقلييدا لهيؤالء( الماسيكات)فيرتيدون األقنعية ، الذ  ينبغيي تقلييده

لحساباتهم على مواقع التواصيل  من صورهم صورا شخصيةلشراء مالب  تشبا مالبسهم ويجعلون 

ويتغافل كثير من األهيل عين هيذا التقلييد اليذ   ,ويحتفيون بصور عديدة لهم في غرفهم، االجتماعي

 .(Bulach et al., 2012, 11)أو الجامعات يزيد من حدة العنف في المدارس

 أفالم الكارتون العنيفة: 

بل وصلت لمسيتوى أفيالم  م الحقيقية التي يمثلها ممثلونلم تقتصر أفالم العنف على األفال

األهييل أن أبنيياءهم فييي مييكمن حيييث ال  ويييين، الكييارتون التييي يقلييي الطالييا أمامهييا معيييم وقتييا

فيي توصييل تليع الرسيالة العنيفية حييث يتقبيل الطاليا  والحيل أنهيا اخطير، يشاهدون إال تلع القنيوات

 وحيث تعتمد أفالم الكارتون على القدرة الخارقية الزائيدة ،من الكبار الصغير األفكار بصورة أسرع

الفيلم فمصيطلحات اسيتخدام  والتخييلية عن العمل البشر  في تجسيد أرر القوة في التعامل بين أبطال

ومنشطات واالستعانة بكصحاب القوة األكبير  واستخدام مقويات واحدةالسحر وإبادة الخصوم بحركة 

تليع األفيالم الكارتونيية والتيي تسياهم فيي إيجياد بيوية فاسيدة  وبقيوة فيي كيل هيذه منتشير، في المعيار 

 ,Lipson)السييطرة الطالا على استخدام العنف كوسيلة وحيدة لنيل الحقوق أو لبسح يتربى خاللها

2001, 62)  

 الخلل التربوي في بعض األسر: 

وظيفتها تجياه أبنائهيا أدائها ل تنشغل بعض األسر عن متابعة أبنائها سلوكيا وتعتبر أن مقياس

ومككيل وأن ييدخلوهم أفليل الميدارس ويعينيوهم فيي  هو تلبية احتياجاتهم المادية من مسيكن ومليب 

، حاجياتهم مين الميال أو النزهية وغييره مين المتطلبيات الماديية فقيح مجيال الدراسية والتفيوق ويلبيون

وتقييويم  المتابعية التربوييية الييدور األهيم الواجيا علييهم بالنسييبة للطاليا أو الشياب هيو ويتناسيون أن

نتيجية انشيغال األب أو األم  وقد يحدث هيذا ،السلو  وتعديل الصفات السيوة وتربيتهم التربية الحسنة

عليى غييرهم مين المدرسيين أو المربييات فيي البييوت،  أو انشغالهما معا عن أبنائهما ميع إلقياء التبعية

نايفية )تيجية الخطيك التربيو  الواقيع مين أبوييا االبين أو تشيوها نفسييا ن وربما قد نجيد سيببا النحيراف

 (..2، 2111منى الصرايرة،  قطامي،

 انتشار قنوات المصارعة: 

العنيفية جيداي التيي تسيتخدم  لوح  في الفترة المؤخرة تزايد كبير في قنوات المصارعة الحرة

المتصيارعين أو غالبا ما تنتهيي بسييالن دمياء أحيد  والتي، فيها كل الوسائل الغير عادية في الصراع

والعدوانية لتعيد إلى األذهان منياظر حلبيات الصيراع التيي كانيت تقيام  كليهما في منير شديد التخلف

المتصيارعين مين  المسارا الرومانية فيي العصيور الوسيطى التيي كانيت تنتهيي دائميا بمقتيل أحيد في

لتسيبا سيعادة مقيتية دمويية متوحشية  العبيد كوسييلة مين وسيائل الترفييا البربريية وتقيديمهم كطقيوس

مين المتيابعين لهيذه القنيوات مين الفتييات فيي مالحيية  لهؤالء المتابعين، والغريا أن جمهيورا كبييرا

مميا ، اإلنياثالتي ظليت فتيرة كبييرة هوايية خاصية مين هواييات اليذكور ال  غريبة حول هذه الرياضة

وهين ، "بالبوييات  " رة سميتعلى السلو  العام للفتيات المتابعات والذ  أدى ليهور ظاه أرر كثيرا

تكونت بيذرة لنميو التنمير داخيل األوسياط  الفتيات المتشبهات بالرجال في سلوكهن وتعاملهن وبالتالي

 .(Bulach et al., 2012, 11)الطالبية للفتيات في المدارس

  العنف األسري والمجتمعي: 

ل بيوتيا الصيغيرة داخي يرطبع كل إنسان وخاصة في مطلع حياتا على ما شاهده من تصرفات

فمن شاهد أفعياال أو ردود أفعيال تتسيم  كاألسرة وكذلع على ما يشاهده يوميا من تصرفات مجتمعية،

عنفا يمارسا أحد أفراد األسرة عليا هيو شخصييا أو عليى أ   أو من عاش بنفسا، بالعنف بين والديا
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 اهد عنفا مجتمعيا وخاصة فيأو من ش، مع األسرة كالخدم والمربيات والسائقين  أحد من المتعاملين

البلطجية كوسييلة مليمونة  البالد التي ضعفت فيها القبلة األمنية نتيجة الثورات وغيرهيا فانتشيرت

فالبيد علييا أن ، رادع أو محاسيبة فاعلية  لنييل الحقيوق أو لالعتيداء عليى الحقيوق دون خشيية عقياب

، وهكذا يجني المجتمع عليى أبنائيا، ذلعإذا سنحت لا الفرصة ل يتكرر بما شاهده، وربما يمارسا فعليا

الينهج اليذ   يساهم األبوان في إفساد سلو  أبنائهما بدفعهم بصورة عملية في اتباع ذات وأيلا هكذا

ذنييا سيوى أن م لييم يميينحهم  وهكييذا تجنيي أسيير علييى أبنياء اسيير غيرهيا ال خطييا لهييم وال ،شياهدوه

منم أبناءهم القيوة البدنيية التيي ييدافعون بهيا عين أنفسيهم ي السطوة العائلية أو اإلمكانيات المادية أو لم

عنيد  أو ربما رباهم  باؤهم على معيان سيامية مثيل كراهيية اليليم والييالمين ،التنمر في مواجهة ذلع

 .(Strøm et al., 2013) القدرة عليا

ميدارس ولسيلوكياتهم فيي ال لذا البد على األهل أن يراجعوا أنفسهم جيدا وأن ينتبهوا ألبنائهم

وكييذلع يجييا علييى ، ذلييع السييبيل المشييين أو النييواد  وفييي كييل التجمعييات حتييى ال يمييارس أبنيياؤهم

اليياهرة ويتابعوهيا متابعية فعالية وواقعيية وصيحيحة وواعيية  المربين في المدارس أن يرصدوا تليع

 على جانا المعتد  وجانا المعتدى عليا، وكذلع يجا، الحلول لها في الجانبين حتى يمكنهم اتخاذ

للميدارس أو تيكخر  األسير أن تتيابع أبناءهيا إن وجيدوا علييهم عالميات مثيل عيدم الرغبية فيي اليذهاب

فيي أجسيامهم أو أ  انكسيار فيي  مفاجئ في مسيتواهم الدراسيي أو وجيود  الم أو جيروا أو إصيابات

م فيجيا علييهم طمكنية أبنيائهم وسيؤاله، المنيزل شخصيياتهم أو انيزواء نفسيي ومييل للعزلية حتيى فيي

فقد يكون أبناؤهم ، باللطف واللين حتى يتبينوا حقيقة تلع األسباب واالستفسار منهم حول أسباب ذلع

قيد  بيل، واألهيل غيافلون ال يشيعرون بيذلع، للقميع المدرسيي أو التنمير مين قبيل أقيرانهم قيد تعرضيوا

أنهييم مييدللون ال الدراسييية أو  أبنيياءهم الليحايا ويتهمييونهم بييكنهم ال يقوميون بواجبيياتهم يهياجم األهييل

يرون ، أبنائهم فتكون اآالم ملاعفة على، يتحملون المسوولية فيجا عليهم القيام بواجبياتهم وال يرقصل

 .فقح على السؤال عن درجاتهم في االمتحانات السنوية أو الدورية متابعة أبنائهم دراسيا

 :اإلنترنت إدمان :ثانيا 

هذا المقام عينة من التعريفات والتي ننهيهيا حيي هذا المفهوم بعدة تعريفات نسوق منها في 

 .بالتعريف اإلجرائي

ولكين بيدون وجيود ظياهرة  بكنا فشل اليتحكم فيي اليدوافع الفيرد، Pateraki (2005) يعرفا

ذليع فيإن أرياره يمكين أن تيدمر شيتى أوجيا  المقامرة المرضية، وميع -التسمم وهو يشبا إلى حد كبير

 . الكحوليات انإدمحياة الفرد، مثلا في ذلع مثل 

عليى شيبكة  هيو االعتمياد السييكولوجي: اإلنترنت إدمانعلى أن  Kandell (1998) ويؤكد

 ,Chien Chou et al, 2005)بغض النير عن نيوع النشياط المعتميد منيذ اليدخول األول اإلنترنت

365) 

السييطرة  بكنا حالية انعيدام: اإلنترنت إدمانإلى  Beard & Wolfe (2001, 377) وينير

المصيياحبة لييا بيياألعراض  االسييتخدام المييدمر لهييذه الوسيييلة التقنييية، وتشييابا األعييراض المرضيييةو

 .المرضية المصاحبة للمقامرة المرضية

 هيو حالية مين االسيتخدام: اإلنترنيت إدميانعليى أن  Charlton (2002, 90) ويبيرهن

كلينيكيية يسيتدل عليهيا إ التي تؤد  بدورها إلى اضيطرابات اإلنترنتالمرضي وغير التوافقي لشبكة 

 .بوجود بغض المياهر كالتحمل واألعراض االنسحابية
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عنيدما  أنيا الفيرد يكيون ميدمنا: اإلنترنيت إدمان Sookeun Byun (2009, 204) ويعرف

إليى تفياعالتهم االجتماعيية  باإلضيافةيكون في حالة نفسية فردية متلمنة الحاالت العقلية والعاطفية 

 .استخدام هذا الوسيح ي تلعف بسبا إفراطهم فيوالمهنية والمدرسية الت

النفسيي للمداومية  متالامة االعتماد"في ضوء ما تقدم نخلص إلى التعريف اإلجرائي التالي 

لفتييرات طويليية أو متزايييدة ودون ضييروريات مهنييية أو  اإلنترنييتعلييى ممارسيية التعامييل مييع شييبة 

التقلييد  مين قبييل التكراريية والنمطيية  دمانالمكلوفة في اإل أكاديمية مع ظهور المحكات التشخيصية

 واالنسيحاب مين الواقيع الفعليي إليى الواقيع االفتراضيي، وتكيون مقاومية الفيرد واإللحياا والهيروب

 ."للتغيير مرتفعة

 :يمكن أن تساعدنا على التشخيص نوردها فيما يلي أساب دمانلإل: اإلنترنت إدمانأسباب 

 اإلنترنت دمانعرضة إل تركيبات بعض الجينات قد تجعل الشخص. 

 الييذ  ربمييا يعييدل  دمييانلإل الكمييية غييير الكافييية ميين السيييروتونين أو الييدوبامين ممييا تييدفع الفييرد

 .يخلل إحساس بالغبطة الوضع الجسد  ليساعده على البقاء في حالة تواان أو

 ورا في الذ  يمكن أن يلعا د تقدم المدرسة السلوكية تفسير قائم على أساس اإلشراط الكالسيكي

مثييل اإلرييارة النفسييية تشييرط بواسييطة حييدث  اإلنترنييت إدمييانالبييدء أو اإلبقيياء أو تغيييير سييلو  

 .االنتيار لتنزيل المعلومات خارجي مثل رؤية الحاسا وفتم الحاسا أو

 ،المفاجيكة، يمكين أن تيؤد   الجمع بين األحوال الداخلية مثل الحمياس، التحفييز، السيرور، األميل

 .قدرتا على التعزيزية بسبا اإلنترنتم معتمدا على بالمستعمل ألن يصب

  كالخجيل، انخفياض تقيدير  اإلنترنيتقد تعليا السيمات النفسيية للمسيتخدم دورا فيي اعتمياده عليى

 .الذات، االكتواب، الشعور بالوحدة وغيرها

 الهروب من المشاكل والنزاعات األسرية. 

  اآخييرين والتعييرف عليييهم، كمييا  ييية مقابلييةومييا يتيحييا مين إمكان اإلنترنييتالبيوية التييي يتميييز بهييا

بالراحية ضيمن المنيزل مين العواميل التيي  وسيتهم سيهولة الحصيول عليى المعلوميات وارتباطهيا

 .ا من غيرهمإدمانالطلبة أكثر  ، وقد يفسر هذا لماذادمانتساعد اإل

 ن تحقييل االجتماعيية التيي تمنعيا مي العوامل االجتماعية ممثلة في افتقار الفيرد ليبعض المهيارات

 اإلنترنيتالتوقعيات وضيغح النييير مين أصيدقاء  حاجة االنلمام لمجموعة ما ومن جهة أخرى

 .اإلنترنتيدفعا الستخدام أنشطة 

  فيي العميل فيذلع  اإلنترنيتعوامل رقافية ككن تتواجد في مجتمع متطور تقنييا فتليطر السيتعمال

 اإلنترنتعلى  دمانيمكن أن يشجع اإل

(Beard, 2005, 9). 

  :اإلنترنت إدمانص تشخي

 إدمييان، بكنييا اإلنترنييت دمييانتعريفييا إل Griffiths (1997) قييد عييالم اليينف  البريطيياني

هييذا التعريييف . ةلييالييذ  ينطييو  علييى التفاعييل بييين الفييرد واآ (سييلوكي) تكنوليوجي وغييير كيميييائي

 :التقليد  يتلمن عدة مميزات

 .نشطة أهمية في حياة الفردبحيث يصبم النشاط أو المخدر أكثر األ :Salience البروا .0

 .شعور بالنشاط العالي أو شعور بالخدر أو الهدوء :Mood Modification تعديل المزاا .2
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اييادة كمييات الميادة المخيدرة أو النشياط اليذ  يحتاجيا معييم الوقيت  :Tolerance التحميل .2

 .إلنتاا نف  تكرير االبتهاا

رة التيي تحصيل عنيدما ييزول حياالت الشيعور غيير السيا :Withdrow أعيراض االنسيحاب .4

 .أرر المادة أو النشاط

الصييراع الشخصييي بسييبا المييادة أو النشيياط والصييراع الشخصييي  :Conflict الصييراع ..

 .الداخلي

. المرضييي المبكيير الميييل إلييى تكييرار العييودة إلييى نمييح االسييتخدام :Relapse االنتكيياس ..

دييد مين سينوات السييطرة الع واألنماط األكثر تطرفا من االستعمال التي سيتعود بسيرعة بعيد

 .أو االمتناع

ضيرورة وجيود كيل مين هيذه  Beard (2005, 8) . (Griffiths, 1997) ويفتيرض كيل مين

 :وهي اإلنترنت إدمانالمعايير لتشخيص اضطراب 

 إضيافة إليى وجيود توقعيات حيول  اإلنترنتالتفكير بالنشاط السابل على )أ   اإلنترنتاالنشغال ب

 (.الجلسات المقبلة

 مين أجيل تحقييل  اإلنترنيتميع الزييادة فيي الوقيت المنقليي عليى  اإلنترنيتإلى استخدام  الحاجة

 .الرضا

 الفشل في الجهود المبذولة للبح االستخدام أو خفلا. 

  المعاناة من عدة أعراض عند المحاولة لتقليل أو إيقاف االستخدام مثيل القليل، غليا ، الليغح

 .النفسي

  ن المتوقعلفترة تزيد ع اإلنترنتالبقاء على. 

 إضافة لوجود أحد النقاط التالية: 

  التعرض للخسيارة أو الخطير عليى المسيتوى العالقيات االجتماعيية الهامية أو العميل أو اليتعلم أو

 .اإلنترنت إدمانفر  مهنية بسبا 

  اإلنترنتالكذب على أفراد األسرة أو المعالج أو اآخرون إلخفاء مدى الدخول على. 

  مشيياعر العجييز، الييذنا، )يلة للهييروب ميين المشيياكل المرتبطيية بييالمزاا كوسيي اإلنترنييتاسييتعمال

 (.القلل، الكآبة

رالريية معييايير لتشييخيص االسييتعمال المفييرط لالنترنييت وهييي  Shapira (2003) ويقتييرا

 :كاآتي

  بالتالي إيلاحاالذ  يمكن  اإلنترنتاالنهما  المتكيف مع: 

ضييمن  اإلنترنييتفييي اسييتخدام  اإلفييراط -ب. كتجربيية ال تقيياوم اإلنترنييتاالنشيغال باسييتعمال  .0

 .فترات امنية أكثر مما هو مخطح لا

 .لمشاكل تفسد الوضع االجتماعي أو الوظيفي للمستخدم اإلنترنتيؤد  استخدام  .2

-Deeble, 2008, 72).االستخدام الزائد لالنترنت ال يحدث باالقتصيار عليى فتيرة الهيوس .2

74) 
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 :دراسات سابقة

 .مـن أوجا مختلفة اإلنترنت إدمانو التنمراولت واألجنبية التي تنتنوعت الدراسات العربية 

 التنمييرواألجنبييية التييي تناولييت  وقييد أتلييم للباحييث نييدرة كبيييرة جييداي فييي الدراسييات العربييية  

 .اإلنترنت إدمانو

وبناء على الدراسات التيي أمكين للباحيث الحصيول عليهيا تيم تصينيف الدراسيـات السيابقة إليى 

 :اليقسمين هما كالت

 وفق متغيري العمر والنوع اإللكترونيدراسات تناولت الفروق في التنمر : أوال

 (Robson & Witenberg, 2013)دراسة 

استهدفت الدراسة دراسة االنفالت األخالقي ومفهوم الذات األخالقي والعمر والنوع 

تتراوا أعمارهم من ممن  201تكونت عينة الدراسة من . اإللكترونيكمنبوات بالتسلح التقليد  أو 

كان االنفالت األخالقي الكامل وغياب . (إناث .01+ ذكور  .01)عام في استراليا  .0إلي  02

من خالل االنفالت  اإللكترونيالتنبؤ بالعنف  أمكنالمسوولية أبرا المنبوات بالتسلح التقليد ، بينما 

الذات األخالقي علي كلتا الصورتين  لم يؤرر مفهوم. األخالقي الكامل وغياب المسوولية وإلقاء اللوم

من خالل العمر، مع ميل الطالب  اإللكتروني( التسلح)كما أمكن التنبؤ بالعنف . (التسلح)من العنف 

وأخيراي، أمكن التنبؤ . األكبر سناي إلي ممارسة سلوكيات التسلح علي الطالب األصغر منهم في السن

النوع، حيث تفوق الذكور علي اإلناث في ممارسة هذه بارتكاب سلوكيات التسلح التقليد  من خالل 

 .السلوكيات

 (Shemesh, 2013-Heiman & Olenik)دراسة 

 اإللكترونياستهدفت الدراسة الكشف عن الفروق بين الجنسين فيما يتعلل بياهرة العنف 

لكشف وبصفة خاصة، حاولت الدراسة ا. لد  المراهقين ذو  صعوبات التعلم( اإللكترونيالتسلح )

أو المعاناة منها واستجابتهم لذلع  اإللكتروني( التسلح)عن مد  ارتكاب هؤالء ألعمال العنف 

رالث مجموعات من  تكونت عينة الدراسة من. وأساليا المواجهة المستخدمة في هذا الشكن

مجموعة ذو  صعوبات التعلم في فصول  -0: المراهقين في المدرسة اإلعدادية والثانوية كالتالي

 -2، .00مجموعة ذو  صعوبات التعلم في الفصول الخاصة وعددهم  -2، 041العاديين وعددهم 

أشارت . اإللكتروني( التسلح)أكمل المشاركون مقياس العنف . 242مجموعة العاديين وعددهم 

ومهارات  اإلنترنتالنتائج إلي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بالنسبة للوقت المنقلي علي 

ارتكاب أعمال العنف  ىوأوضحت تلع النتائج إلي ميل أفراد المجموعة الثانية إل. اإلنترنتم استخدا

كما أسفرت النتائج عن معاناة . أو المعاناة منها مقارنة بكفراد المجموعة األولي والثالثة اإللكتروني

 .كياتمقارنة بالذكور الذين تفوقوا في ارتكاب هذه السلو اإللكترونياإلناث من التسلح 

 (Connell et al .2013)دراسة 

التسلح )استهدفت الدراسة الكشف عن الفروق بين الجنسين في سلوكيات العنف 

مقارنة  اإللكترونيانخراط اإلناث في أعمال العنف  وقد افترضت الدراسة ايادة. (اإللكتروني

كاب أعمال العنف بالذكور وكذلع وجود فروق بين الجنسين فيما يتعلل بالمنبوات الخاصة بارت

من طالب المدرسة  252.8تكونت عينة الدراسة من . أو المعاناة من تلع السلوكيات اإللكتروني

اإلعدادية في الوالية الشمالية الشرقية، والذين استجابوا علي مقياس الخبرة الشخصية الرتكاب 

فلم تتفل مع نتائج الدراسات وبالنسبة لنتائج تلع الدراسة، . أو التعرض لها اإللكترونيأعمال العنف 

الحديثة في هذا الشكن، حيث أسفرت عن تفوق اإلناث علي الذكور في ارتكاب أعمال العنف 
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كما أشارت النتائج إلي وجود تباين في المنبوات الخاصة بالتعرض للعنف . اإللكتروني( التسلح)

 .وفل متغير النوع اإللكتروني( التسلح)

 (Brown et al .2014)دراسة 

، وكذلع اإللكتروني( التسلح)استهدفت الدراسة الكشف عن الفروق بين الجنسين في العنف 

وقد حاولت الدراسة . اإللكترونيالتقليد  و( التسلح)الكشف عن أوجا االختالف بين أعمال العنف 

. والمخرجات االنفعالية والمدرسية اإللكترونيأيلاي تقصي العالقة بين التعرض ألعمال العنف 

أشارت النتائج إلي عدم وجود فروق . من طالب المدرسة اإلعدادية .01كونت عينة الدراسة من ت

في ضوء متغير  النوع أو الفرقة الدراسية،  اإللكتروني( التسلح)في التعرض ألعمال العنف 

كما . مع كونهما متغيرات ذات صلة ببعلهما اإللكترونيووجود فروق بين التسلح التقليد  و

والمخرجات  اإللكترونيلنتائج وجود فروق بين الجنسين التعرض ألعمال العنف أوضحت ا

 .االنفعالية والمدرسية، حيث كانت اإلناث أكثر معاناة من تلع السلوكيات مقارنة بالذكور

 (Garaigordobil, 2015)دراسة 

كونت ت. وفل متغير العمر اإللكتروني( التسلح)استهدفت الدراسة تقصي الفروق في العنف 

استخدمت الدراسة . عام 02إلي  02من المراهقين الذين تتراوا أعمارهم من  .2512العينة من 

التي  اإللكترونيمن السلوكيات الخاصة بالعنف  .0لقياس مد  تكرار  اإللكترونيمقياس العنف 

 :ئج إليأشارت النتا. من الممكن ارتكابها أو المعاناة منها أو مالحيتها علي مدار العام الماضي

 02- 02بين المراهقين الذين تتراوا أعمارهم من  اإللكترونيتقارب نسا التعرض للعنف  -0

 .اإللكترونيعام في جميع سلوكيات العنف 

مع العمر، فيما يتعلل بخم  سلوكيات هي نشر  اإللكترونيايادة نسبة ارتكاب أعمال العنف  -2

 .المرور والتهديد بالقتل الصور الشخصية واالبتزاا والتحرش الجنسي وسرقة كلمة

فيما يتعلل بارني عشر من السلوكيات وهي  اإللكترونيايادة نسبة مالحية أعمال العنف  -2

إرسال رسائل بذيوة والمكالمات البذيوة ونشر فيديوهات أو صور خاصة لآلخرين والتقاط 

هولة اآخر والمكالمات المخيفة المج إذاللصور في غرف النوم أو علي الشاطئ من أجل 

فبركة الصور من أجل اإلذالل وعزل الفرد عن /وتزوير وسرقة الهوية وسرقة كلمة المرور

ما والتهديد بالقتل  يءشبكات االتصال الجماعي وابتزاا اآخر من أجل إجباره علي القيام بش

 .ونشر الشائعات

 .مع العمر اإللكترونيارتفاع معدالت ارتكاب أو مالحية أعمال العنف  -4

 (Cohen, 2015-Lefler & Dolev-apidotL)دراسة 

العنف ) اإللكترونيأو  استهدفت الدراسة الكشف عن الفروق في ظاهرتي التسلح المدرسي

من  ..4 تكونت عينة الدراسة من. وفل متغيرات نسا االنتشار والنوع والعمر( اإللكتروني

أشارت النتائج إلي . ئيلفي إسرا( إناث 221 –ذكور  .02)طالب المدرسة اإلعدادية والثانوية 

كما . مقارنة بالتسلح المدرسي( اإللكترونيالتسلح ) اإللكترونيانخفاض معدل انتشار العنف 

لد  الذكور مقارنة باإلناث، بينما لم  اإللكترونيأشارت النتائج إلي ارتفاع نسا ارتكاب العنف 

 .مهورتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين النوع واللحية أو النوع والج
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 :في ضوء متغير العمر والنوع اإلنترنت إدماندراسات تناولت الفروق في : ثانيا

 (Siomos et al .2008)دراسة 

لد  المراهقين في الفوة العمرية من  اإلنترنت إدماناستهدفت الدراسة تقصي معدالت انتشار 

ساليا باليونان، مدرسة في ري .2من الطالا في  25211تكونت عينة الدراسة من . عام 02-02

استخدمت الدراسة المقياس التشخيصي . والذ  تم اختيارهم عن طريل العينة العشوائية الطبقية

بناءي علي رمانية معايير باإلضافة إلي مقياس  خر تناول العوامل الديمجرافية  اإلنترنت دمانإل

في  اإلنترنت إدمانانتشار بلغت نسبة . والحياة االجتماعية والعادات اإلنترنتوأسولة عن استخدام 

وذلع بهدف اللعا والتردد  –أكثر من اإلناث -، وارتبح بجن  الذكور %252اليونان الوسطي 

 اإللكترونياستخداماي كان اللعا  اإلنترنتأكثر أنماط  أن ىأشارت النتائج إل. اإلنترنتعلي مقاهي 

 %.4.52وخدمات المعلومات بنسبة % 151.بنسبة 

 (t alFisoun e .2012)دراسة 

في حاالت عدم )وسلوكيات المراهقين  اإلنترنت إدماناستهدفت الدراسة تقصي ظاهرة 

عام  02إلي  04مراهل في الفوة العمرية من  0281تكونت عينة الدراسة من . (اإلنترنتاالتصال ب

 إدمان واختبار اإلنترنت دماناستخدمت الدراسة المقياس التشخيصي إل. في جزيرة أبقراط باليونان

من اإلناث من % 50.من الذكور و% 852أشارت النتائج إلي أن نسبة . (عبارة 21) اإلنترنت

كما وجدت عالقة بين السلوكيات . اإلنترنت إدمانقد أظهروا سلوكيات  اإلنترنتمستخدمي 

لد  كال  اإلنترنتالستخدام  يءوالمستويات المرتفعة من النمح الس العدوانية المعادية للمجتمع

، حيث فلل اإلنترنت إدمانوأخيراي، وجدت فروق بين الجنسين فيما يتعلل بسلوكيات . الجنسين

 .الترفيهية بينما مالت اإلناث إلي جانا التواصل االجتماعي األنشطةالذكور 

 (Smahel et al .2012)دراسة 

في  نتاإلنتر إدمانو اإلنترنتاستهدفت الدراسة تقصي نوعية العالقة بين الصداقات عبر 

من المراهقين وصغار الراشدين  214تكونت عينة الدراسة من . مرحلتي المراهقة والرشد المبكر

يمكن  اإلنترنت إدمانأشارت النتائج إلي عدم وجود فروق في . عام.2-02في الفوة العمرية من 

 بنمح االتصال والساعات اإلنترنت إدمانومع ذلع ارتبح . عزوها لمتغير  العمر أو النوع

 إدمانكما توحي النتائج بكن هنا  أرر متبادل بين . ونوعية الصداقة اإلنترنتالمنقلية علي 

من الصداقات عبر  2ونوعية الصداقة، من خالل أن اتجاه الفرد لتكوين أكثر من  اإلنترنت

مع قلاء المزيد من الوقت أون الين قد ارتبح بزيادة  اإلنترنتوتفليل التواصل عبر  اإلنترنت

 اإلنترنت إدمانوعلي الجانا اآخر، هنا  تفسير مؤداه أن . اإلنترنت إدمانرة المعاناة من خطو

يجسد رغبة الشباب في الميل نحو تكوين صداقات مع  خرين  اإلنترنتواختيار نمح التواصل عبر 

 .اإلنترنتيقابلونهم عبر 

 (Demirer et al .2013)دراسة 

لد  المعلمين قبل أداء الخدمة وفل متغيرات  اإلنترنت إدماناستهدفت الدراسة تقصي 

من المعلمين  248تكونت عينة الدراسة من . والوحدة والرضا عن الحياة اإلنترنتالنوع واستخدام 

والوحدة وارتفاع معدالت  اإلنترنت إدمانأشارت النتائج إلي انخفاض معدالت . في مرحلة اإلعداد

لد  الذكور مقارنة  اإلنترنت إدمانكما ارتفعت نسا معدالت . نةالرضا عن الحياة لد  أفراد العي

، وعالقة سالبة بين الرضا اإلنترنت إدمانووجدت عالقة موجبة بين الشعور بالوحدة و. باإلناث

 .اإلنترنت إدمانعن الحياة و
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 (Hashemian et al .2014)دراسة 

طالب الجامعة في مدينة إيالم بغرب لد   اإلنترنت إدماناستهدفت الدراسة تقصي معدالت انتشار 

من طاب الجامعة في القطاعين العام والخا  باستخدام ..01نت عينة الدراسة من وتك. إيران

 اإلنترنت إدماناستخدمت الدراسة اختبار الخصائص الشخصية و. العينة العشوائية متعددة المراحل

وعلي . اإلنترنت إدمانمن % 4258ة من الطالب بنسب 44أشارت النتائج إلي معاناة (.عبارة 21)

حاالت % 1، و%450، والمتوسح %.215البسيح  اإلنترنت إدمانوجا التحديد، بلغت نسبة 

وبصفة عامة، . بين طالب كليات الطا مقارنة بغيرهم اإلنترنت إدمانكما ارتفعت معدالت . شديدة

قين وصغار الراشدين، وبالتالي لد  المراه اإلنترنت إدمانتشير نتائج الدراسة إلي خطورة مشكلة 

 .البد من توجيا هؤالء نحو االستخدام المثالي لالنترنت للحد من تلع المشكلة

 (Okwaraji et al .2015)دراسة 

تكونت . واللغوط النفسية اإلنترنت إدماناستهدفت الدراسة تقصي الفروق بين الجنسين في 

المراهقين في مدينة انوجو جنوب شرق من ( إناث 241 –ذكور  241) 421عينة الدراسة من 

ومقياس الصحة العامة ( IAT)للشباب  اإلنترنت إدماناستخدمت الدراسة مقياس . (حلر)نيجيريا 

(12-GHQ )أشارت النتائج إلي معاناة الكثير من المراهقين من . ومقياس البيانات الديمجرافية

غيرات العمر والنوع والفصل الدراسي واللغوط النفسية، ووجود فروق تعز  لمت اإلنترنت إدمان

لد   اإلنترنتأوصت الدراسة بلرورة سن قوانين تنيم معدالت استخدام . داخل المدرسة

 .المراهقين

 :اإلنترنت إدمانو اإللكترونيدراسات تناولت العالقة بين التنمر : ثالثا

  (Chang et al .2015)دراسة 

 اإللكترونيوعالقتهما بالعنف  اإلنترنت إدمانواستهدفت الدراسة تقصي التدخالت الوالدية 

 0212تكونت عينة الدراسة من . وتعاطي المواد واالكتواب لد  المراهقين( اإللكترونيالتسلح )

أشار تحليل االنحدار اللوجستي المتعدد إلي أن المراهقين الذين أدركوا . من المراهقين في تايوان

التسلح ) اإللكترونيوالعنف  اإلنترنت دمانعرضة إل ثرمستويات تعلل والدية منخفلة كانوا أك

والتدخين واالكتواب، مقارنة بغيرهم ممن أدركوا العالقات الوالدية علي أنها أكثر ( اإللكتروني

. لد  هؤالء اإللكترونيأو المشاركة في التسلح  اإلنترنت إدمانتقييداي، حيث انخفلت معدالت 

التسلح ) اإللكترونيوارتكاب العنف  اإلنترنت إدمانحصائية بين وأخيراي، وجدت عالقة ذات داللة إ

 .والتدخين وتعاطي الكحول واالكتواب( اإللكتروني

 (Athanasiade et al .2015)دراسة 

لد   اإللكترونيوالعنف  اإلنترنت إدماناستهدفت الدراسة تقصي نوعية العالقة بين 

% 152.)من طالب المدرسة الثانوية  204 تكونت عينة الدراسة من. المراهقين في اليونان

، من أجل الكشف عن اإلنترنتأكمل المشاركون المقايي  الخاصة بمتغيرات الدراسة عبر . (ذكور

أشارت النتائج إلي . ةاإللكترونيوارتكاب أو المعاناة من التهديدات  اإلنترنت إدمانالعالقة بين 

لد  المراهقين في اليونان مقارنة بباقي  إلنترنتاانخفاض معدالت ارتكاب السلوكيات الخطرة عبر 

( اإللكترونيالتسلح ) اإللكترونيكما قيم هؤالء الطالب مشاركتهم في أعمال العنف . دول أوروبا

 .في ضوء االستخدام غير اآمن لالنترنت المستقبلفي 

 (Nartgün & Cicioğlu, 2015)دراسة 

الستخدام المشكل لالنترنت وسلوكيات العنف استهدفت الدراسة تقصي نوعية العالقة بين ا

من  2..تكونت عينة الدراسة من . لد  طالب المدرسة المهنية( اإللكترونيالتسلح ) اإللكتروني
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استخدمت الدراسة مقياس االستخدام المشكل . (إناث 241 –ذكور  204)طالب المدرسة المهنية 

كما استخدمت الدراسة تحليل االنحدار . ( رونياإللكتالتسلح ) اإللكترونينترنت ومقياس العنف لإل

من التباين في العنف % 0252أشارت النتائج إلي إمكانية عزو . الخطي المتعدد في تحليل البيانات

وكذلع االستخدام المشكل  اإلنترنتإلي الوقت المستغرق علي ( اإللكترونيالتسلح ) اإللكتروني

 .لا( الخاطئ)

 (,Demir & Seferoglu 2016)دراسة 

وكل من ( اإللكترونيالتسلح ) اإللكترونياستهدفت الدراسة تقصى نوعية العالقة بين العنف 

المعلوماتى وكذلع الكشف عن العالقة بين العنف  والوعي اإللكترونيوالتسكع  اإلنترنت إدمان

هزة والمهنة وأكثر األج التعليميوالنوع والعمر والمستوى  (اإللكترونيالتسلح ) اإللكتروني

من طالب الجامعة والخريجين  020تكونت عينة الدراسة من . اإلنترنتاستخداماي لالتصال ب

 إدمانومقياس ( Adiguzel, 201 )المعلوماتى لـ  الوعياستخدمت الدراسة مقياس ( إناث 1،8.)

 Blanchard and)لـ اإللكترونيومقياس التسكع ( Hahn & Jerusalem , 2001 )لـ  اإلنترنت

Henle, 2008 )أشارت النتائج إلى وجود عالقة سالبة بين . باالضافة إلى المقايي  الديمجرافية

والتسكع  اإلنترنت إدمان، وعالقة موجبة بين كل من اإللكترونيالمعلوماتى والعنف  الوعي

عدم وجود عالقة بين النوع وأكثر األجهزة  ىكما أشارت النتائج إل. اإلنترنت إدمانو اإللكتروني

وعلي النقيض، وجدت . (اإللكترونيالتسلح ) اإللكترونيوالعنف  اإلنترنتداماي في االتصال باستخ

 اإللكترونيعالقة ذات داللة إحصائية بين العمر ومستو  التعليم، حيث انخفلت مستويات العنف 

ن عام مقارنة بمن تقل أعمارهم ع .2لد  أولوع الذين تتراوا أعمارهم فوق ( اإللكترونيالتسلح )

مقارنة  بين طالب الجامعة( اإللكترونيالتسلح )اإللكتروني عام، وارتفعت معدالت العنف .2

 .بالخريجين

 (,Kırcaburun & Bastug 2016)دراسة 

استهدفت الدراسة تقصي العالقة بين االستخدام المشكل لالنترنت واالتجاهات نحو العنف 

من طالب  .21تكونت عينة الدراسة من . لد  المراهقين( اإللكترونيالتسلح ) اإللكتروني

وقد استخدمت الدراسة مقياس االستخدام المشكل لالنترنت للمراهقين ومقياس . المدرسة الثانوية

النتائج إلي  أشارت. واستمارة البيانات الشخصية( اإللكترونيالتسلح )اإللكترونياالتجاه نحو العنف 

والوقت المستغرق يومياي علي  اإلنترنتخدام وجود عالقة موجبة دالة إحصائياي بين سوء است

وأبعاده الفرعية التنكر ( اإللكترونيالتسلح ) اإللكترونيواالتجاهات نحو العنف  اإلنترنت

disguisement التلذذ /واالستمتاعpleasure القبول /واالستحسانapproval  والقللanxiety .

النوع ومعيم المتغيرات، ارتفعت مستويات وبالرغم من عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين 

كما أشارت النتائج إلي . مقارنة بالذكور اإللكترونيالقلل لد  اإلناث بخصو  تعرضهن للتسلح 

من خالل االستخدام المشكل ( اإللكترونيالتسلح ) اإللكترونيإمكانية التنبؤ باالتجاهات نحو العنف 

 .لالنترنت

 :تعقيب عام على الدراسات السابقة

يتلم مما سبل عرضيا مين دراسيات سيابقة أنهيا ركيزت عليى جوانيا مختلفية فيميا يتعليل 

بكل متغير من متغيرات الدراسة، وأهملت جوانا أخر  هامة، وما الدراسة الحالية إال محاولة لسيد 

هذه الثغيرات، وإكميال لمسييرة البنياء المتتاليية عليى ميد  السينوات السيابقة حتيى وقتنيا اليراهن، كميا 

المالحييية ميين عييرض الدراسييات السييابقة قليية الدراسييات العربييية التييي اهتمييت بدراسيية التنميير  تمييت

حييدود علييم الباحييث، كمييا أن معيييم الدراسييات التييي اهتمييت بدراسيية التنميير  فييي، وذلييع اإللكترونييي

دراسييات أجنبيييية، كييذلع ال توجيييد دراسييات اهتميييت بدراسيية التنمييير  اإلنترنيييت إدمييانو اإللكترونييي
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بعيض الدراسيات األجنبيية، وذليع فيى حيدود عليم الباحيث، وهيذه  إال اإلنترنيت إدمانمع  اإللكتروني

، دراسية (Athanasiade et al. 2015)، دراسية  (Chang et al. 2015)الدراسيات هيي دراسية 

(Nartgün & Cicioğlu, 2015) دراسيية ،(Demir & Seferoglu, 2016) دراسيية ،

(Kırcaburun & Bastug, 2016) 

 :ستفادة من الدراسات السابقةأوجه اال

من خالل استعراض الدراسات السابقة يمكن القول بكنها ال تعك  واقع المشيكالت الناتجية 

ا لندرة هذه الدراسات لهذا الموضوع اإلنترنت إدمانو اإللكترونيعن التنمر  على حد علم  –، ونيري

إليى أن نيدرة الدراسيات العربيية الباحث، رغم ما للموضيوع مين أهميية نيريية وتطبيقيية، باإلضيافة 

، يمثييل مؤشييرا للييرورة االهتمييام بدراسييتها، مييع اإلنترنييت إدمييانو اإللكترونيييالتييي تناولييت التنميير 

التعقييا عليى الدراسيات بهيدف الوصيول إليى نتيائج أكثير قابليية  فييتجنا أوجيا النقيد التيي وصيفت 

حدارة موضوعها، واختيار  فيالسابقة  للتعميم، باإلضافة إلى اختالف الدراسة الحالية عن الدراسات

المسياندة مين قبيل اآخيرين، وقيد اسيتفاد الباحيث مين البحيوث  إليىحاجية ماسية  فيي هيي التيعيناتها 

صياغة فروض الدراسة، وإعداد أدوات الدراسة،  فيوالدراسات السابقة وما توصلت إليا من نتائج 

ائية المناسيبة لتحلييل البيانيات، هيذا باإلضيافة وتحديد العينة ومواصيفاتها، واختييار األسياليا اإلحصي

إلييى سييعي الباحييث نحييو الحيير  علييى التواصييل والتكامييل بييين عييرض اإلطييار النييير  وتطبيييل 

األسيياليا واألدوات الخاصيية بالدراسيية، والسييعي نحييو تقييديم عييرض متكامييل ومتفاعييل وصييوالي إلييى 

ليمة التييي تييتالءم مييع طبيعيية المجتمييع المسييتو  المنشييود وفقيييا للتوجيهييات التربوييية واإلرشييادية السيي

 . الكويتي

 :اآلتي فيفقد استفاد الباحث من تلك الدراسات والبحوث 

 تحديد حجم العينة المختارة: 

ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسيات والبحيوث السيابقة عينية  فيحيث اختار الباحث 

 .سنة( 22 – 01)ن بدولة الكويت م التطبيقيمناسبة من طالب وطالبات التعليم 

 تحديد األساليب اإلحصائية: 

ا لكبر حجم العينة قد تناول الباحث اإلحصاء البيارامتر  وهيو ميا ييتالءم ميع الدراسية  نيري

 .ومعامل االرتباط المعيار واالنحراف  الحسابيالحالية، حيث تم االستعانة بالمتوسح 

 تحديد متغيرات الدراسة: 

سيات والبحيوث السيابقة اسيتطاع الباحيث حصير متغيييرات تنياول الباحيث وتحليليا للدرا فيي

 .اإلنترنت إدمان، واإللكترونيالتنمر : متغيرين هامين وهما فيالدراسة 

 صياغة فروض الدراسة:  

ميين خييالل االطييالع علييى األطيير النيرييية ونتييائج الدراسييات السييابقة تييم صييياغة فييروض 

 :التاليالدراسة الحالية على النحو 

 :فروض الدراسة

لييدى طييالب  اإلنترنييت إدمييانو اإللكترونيييبييين التنميير  إحصييائيةجييد عالقيية ذات دالليية تو -0

 .بدولة الكويت التطبيقيوطالبات التعليم 

 (.إناث –ذكور )وفقا لمتغير النوع  اإللكترونيالتنمر  في إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -2
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رانيية )الفرقية الدراسيية وفقيا لمتغيير  اإللكترونييالتنمر  في إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -2

 (.رابعة –

 (.إناث –ذكور )وفقا لمتغير النوع  اإلنترنت إدمان في إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -4

 –رانيية )وفقيا لمتغيير الفرقية الدراسيية  اإلنترنت إدمان في إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  -.

 (.رابعة

 إجراءات الدراسة الميدانية

 3منهج الدراسة: أوالا 

 الرئيسيييميين الهييدف  لللتحقييالمقييارن وذلييع  الوصييفيالدراسيية الحالييية علييى الميينهج  اعتمييدت

  .للدراسة

 عينة الدراسة :ثانياا 

بدولية الكوييت  التطبيقييمن طيالب وطالبيات التعلييم ( 041)تكونت عينة الدراسة الحالية من 

 :عاما، وقد تم تقسيم العينة إلى( 22 - 01)وقد تراوحت أعمارهم ما بين 

 .طالبا( 21)ور، وعددهم الذك

 . طالبة( 1.)اإلناث، وعددهم 

 .طالبا وطالبة( .8)الفرقة الثانية، وعددهم 

 .طالبا وطالبة( ..)الفرقة الرابعة، وعددهم 

 :أدوات الدراسة: ثالثاا 

 ( إعداد الباحث)اإللكتروني    مقياس التنمر  -3

 : الهدف من المقياس

هؤالء الطالب من اإلحساس بالفشل والعجز وقيد تيؤرر  التنمر لدى الطالب إلى معاناة  يؤد

 1ويهدف هذا المقياس إلى قياس درجة التنمر لدى هذه الفوة، على المستوى الدراسي

 اإللكترونيالخصائص السيكومترية لمقياس التنمر 

 :صدق المقياس: أوال

 التالزميصدق المحك  –3

بييين درجييات العينيية االسييتطالعية  (Pearson)تييم حسيياب معامييل االرتبيياط بطريقيية بيرسييون 

، (2102)سييد البهيا  : ودرجاتهم عليى مقيياس التنمير إعيداد( إعداد الباحث) الحاليعلى المقياس 

مميا ييدل ( 1.10)وهيى دالية عنيد مسيتوى ( 1.420)كمحع خيارجي وكانيت قيمية معاميل االرتبياط 

 .الحاليعلى صدق المقياس 

 :الداخلياالتساق  -3

بيين  (Pearson)العينة االستطالعية بإيجياد معاميل ارتبياط بيرسيون  وذلع من خالل درجات

 يوضم ذلع التاليدرجات كل مفردة والدرجة الكلية لكل بعد والجدول 
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 (3)جدول 

 معامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية لألبعاد

 العاطفيالتنمر  اللفظيالتنمر  الجسديالتنمر 

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة رتباطمعامل اال رقم العبارة

3 3.333** 3 3.333** 3 3.333** 

3 3.333** 3 3.333** 3 3.333** 

3 3.333** 3 3.333** 3 3.333** 

3 3.333** 3 3.333** 3 3.333** 

3 3.333** 3 3.333** 3 3.333** 

3 3.333** 3 3.333** 3 3.333** 

3 3.333** 3 3.333** 3 3.333** 

3 3.333** 3 3.333** 3 3.333** 

3 3.333** 3 3.333** 3 3.333** 

33 3.333** 33 3.333** 33 3.333** 

أنَّ مفردات مقياس التنمر معيامالت ارتباطهيا موجبية ودالية إحصيائيّيا،  (0)يتلم من الجدول 

 .أنَّها صادقة أ 

 :ثبات المقياس: ثانياا 

 :تطبيق المقياسطريقة إعادة  -3

ميين خييالل إعييادة تطبيييل المقييياس بفاصييل  اإللكترونيييتييمَّ ذلييع بحسيياب ربييات مقييياس التنميير 

امني قدره أسبوعين وذلع على العينة االستطالعية، وتم استخراا معامالت االرتبياط بيين درجيات 

اد ، وكانييت جمييييع معيييامالت االرتبييياط ألبعييي(Pearson)طييالب العينييية باسيييتخدام معاميييل بيرسيييون 

مما يشير إلى أنَّ المقياس يعطيى نفي  النتيائج تقريبياي إذا ميا اسيتخدم أكثير ( 1.10)المقياس دالة عند 

ة تحت ظروف ممارلة، والجدول   :يوضم ذلع التاليمن مرَّ

 (3)جدول 

 اإللكترونيطريقة إعادة التطبيق لمقياس التنمر 

 مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد

 1510 .1524 الجسديالتنمر 

 1510 15824 اللفظيالتنمر 

 1510 15221 العاطفيالتنمر 

 1510 158.2 الدرجة الكلية
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 : طريقة معامل ألفا ـ كرونباخ -3

كرونبيا  لدراسية  –باسيتخدام معاميل ألفيا  اإللكترونييتمَّ حساب معامل الثبيات لمقيياس التنمير 

وهيذا ييدل ( 1.10)كل القيم مرتفعة ودالة عند ألبعاد المقياس لعينة الطالب وكانت  الداخلياالتساق 

 :التاليالجدول  فيعلى أنَّ قيمتا مرتفعة، ويتمتع بدرجة عالية من الثبات، وبيان ذلع 

 (3)جدول 

 كرونباخ –باستخدام معامل ألفا  اإللكترونيمعامالت ثبات مقياس التنمر 

 كرونباخ –معامل ألفا  األبعاد  م

 3.333 الجسديالتنمر  3

 3.333 اللفظيالتنمر  3

 3.333 العاطفيالتنمر  3

 3.333 الدرجة الكلية 3

ا لثبييات ( 2)يتلييم ميين خييالل جييدول  ا جيييدي أنَّ معييامالت الثبييات مرتفعيية، ممييا يعطييى مؤشييّري

 1المقياس، وبناء عليا يمكن العمل با

 :طريقة التجزئة النصفية -3

لعينيية االسييتطالعية، رييم تييم تصييحيم علييى ا اإللكترونيييقييام الباحييث بتطبيييل مقييياس التنميير 

عليى المفيردات  والثيانيالمقياس، رم تجزئتا إلى قسمين، القسم األول اشتمل على المفردات الفردية، 

 (Pearson)الزوجية، وذلع لكل طالا على حيدة، ريمَّ تيم حسياب معاميل االرتبياط بطريقية بيرسيون 

عامل سبيرمان  المفردات الفردية، والمفردات فيبين درجات المفحوصين   –الزوجية، فكانت قيمة مر

براون، ومعامل جتمان العامة للتجزئية النصيفية مرتفعية، حييث تيدل عليى أنَّ المقيياس يتمتيع بدرجية 

   :التاليالجدول  فيعالية من الثبات، وبيان ذلع 

 (3)جدول 

 بطريقة التجزئة النصفية اإللكترونيُمعامالت ثبات مقياس التنمر 

 جتمان يرمان ـ براونسب األبعاد  م

 3.333 3.333 الجسديالتنمر  3

 3.333 3.333 اللفظيالتنمر  3

 3.333 3.333 العاطفيالتنمر  3

 3.333 3.333 الدرجة الكلية 3

أنَّ معامالت ربات المقياس الخاصة بكل بعد من أبعاده بطريقية التجزئية ( 4)يتلم من جدول 

مثيلتها طريقة جتمان، مما يدل على أن المقياس يتمتع بدرجية النصفية سبيرمان ـ براون متقاربة مع 

 .اإللكترونيقياسا للتنمر  فيعالية من الثبات 
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 : الداخليطريقة االتساق  -3

عاميل بيرسيون  بيين أبعياد مقيياس التنمير  (Pearson)تم حساب معامالت االرتباط باسيتخدام مر

بالدرجية الكليية للمقيياس مين ناحيية أخيرى،  ببعلها البعض من ناحية، وارتباط كيل بعيد اإللكتروني

 :يوضم ذلع التاليوالجدول 

 (3)جدول 

 اإللكترونيمصفوفة ارتباطات مقياس التنمر 

 3 3 3 3 األبعاد  م

    ـ الجسديالتنمر  3

   ـ **3.333 اللفظيالتنمر  3

  ـ **3.333 **3.333 العاطفيالتنمر  3

 ـ **3.333 **3.333 **3.333 الدرجة الكلية 3

 (3.33)دال عند مستوى داللة ** 

مميا ييدل ( 1.10)أنَّ جميع معامالت االرتباط دالة عند مستوى داللية ( .)يتلم من الجدول 

 .والثبات الداخليعلى تمتع المقياس باالتساق 

 اإللكترونيالصورة النهائية لمقياس التنمر 

مفيردة، كيل ( 21)لحة للتطبييل، وتتليمن وهكذا، تم التوصل إلى الصورة النهائية للمقياس، والصيا 

 : التاليمفردة تتلمن استجابة واحدة للبعد على النحو 

 . مفردات (01) :البعد األول

 . مفردات( 01) :البعد الثاني

 . مفردات( 01) :البعد الثالث

 .                  (الباحث: إعداد)  اإلنترنت إدمانمقياس  -3

الخطوات ى أساس المفاهيم التي تبنتها الدراسة الحالية، وفيما يلي لقد تم إعداد المقياس عل    

 :اإلجرائية التي اتبعت في إعداده

 اإلنترنت إدمانتناولت  التياألطر النيرية والدراسات السابقة  من خالل االطالع على  

 .اإلنترنت إدمانوفى ضوء ما سبل تم أعداد مقياس 

 :هدف المقياس 

 .اإلنترنت إدمانيهدف إلى قياس 

 :ويتكون المقياس من بعد واحد فقح :وصف المقياس
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 اإلنترنت إدمانالخصائص السيكومترية لمقياس 

 :صدق المقياس: أوال

 :الداخلياالتساق  -

بيين  (Pearson)وذلع من خالل درجات العينة االستطالعية بإيجياد معاميل ارتبياط بيرسيون 

 يوضم ذلع التاليدول درجات كل مفردة والدرجة الكلية لكل بعد والج

 (3)جدول 

 معامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكلية لألبعاد

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

3 3.333** 3 3.333* 33 3.333** 33 3.333** 

3 3.333* 3 3.333** 33 3.333** 33 3.333* 

3 3.333** 3 3.333** 33 3.333** 33 3.333** 

3 3.333** 3 3.333** 33 3.333** 33 3.333** 

3 3.333** 33 3.333** 33 3.333** 33 3.333** 

 3.33مستوى الداللة * 

 3.33مستوى الداللة ** 

ارتباطهيا دالية إحصيائيّيا،  معامالت اإلنترنت إدمانأنَّ مفردات مقياس  (.)يتلم من الجدول 

 .أنَّها صادقة أ 

 ثبات المقياس: ثانياا 

 :طريقة إعادة تطبيق المقياس -3

 امنييمين خيالل إعيادة تطبييل المقيياس بفاصيل  اإلنترنت إدمانوتمَّ ذلع بحساب ربات مقياس 

طيالب قدره أسبوعين وذلع على العينة االستطالعية، وتم استخراا معامالت االرتباط بين درجيات 

وهى دالية ( 15824)، وكانت جميع معامالت االرتباط (Pearson)العينة باستخدام معامل بيرسون 

ة تحيت ( 1.10)عند  مما يشير إلى أنَّ المقياس يعطى نف  النتائج تقريباي إذا ما استخدم أكثير مين ميرَّ

 .ظروف ممارلة

 : طريقة معامل ألفا ـ كرونباخ -3

كرونبييا  لدراسيية  –باسييتخدام معامييل ألفييا  اإلنترنييت إدميياناس تييمَّ حسيياب معامييل الثبييات لمقييي

وهييذا يييدل علييى أنَّ قيمتييا مرتفعيية، ( 820)للمقييياس لعينيية الطييالب وكانييت القيميية  الييداخلياالتسيياق 

 .ويتمتع بدرجة عالية من الثبات

 :طريقة التجزئة النصفية -3

عية، ريم تيم تصيحيم المقيياس، على العينة االستطال اإلنترنت إدمانقام الباحث بتطبيل مقياس 

على المفيردات الزوجيية،  والثانيرم تجزئتا إلى قسمين، القسم األول اشتمل على المفردات الفردية، 

بيين درجيات  (Pearson)وذلع لكل طالا على حدة، رمَّ تم حساب معامل االرتباط بطريقة بيرسون 
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عامييل سييبيرمان المفييردات الفردييية، والمفييردات الزوجييية، فكا فيييالمفحوصييين  بييراون  –نييت قيميية مر

، حييث تيدل عليى أنَّ المقيياس (15804)، ومعامل جتمان العامة للتجزئة النصفية مرتفعية (15248)

 .يتمتع بدرجة عالية من الثبات

 :اإلنترنت إدمانالصورة النهائية لمقياس 

مفيردة، كيل ( 21)وهكذا، تم التوصل إلى الصورة النهائيية للمقيياس، والصيالحة للتطبييل، وتتليمن 

 .مفردة تتلمن رالث استجابات

 :األساليب اإلحصائية: خامساا 

 (Pearson)معامل ارتباط بيرسون  -0

 ت اختبار -2

 .المتوسح الحسابي -2

 .االنحراف المعيار  -4

 (.SPSS)وذلع باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية 

 :نتائج الدراسة

 :ولنتائج الفرض األ

 اإللكترونيييبييين التنميير  إحصييائيةقيية ذات دالليية علييى أنييا توجييد عال األولييينص الفييرض 

 بدولة الكويت التطبيقيلدى طالب وطالبات التعليم  اإلنترنت إدمانو

بيين  (Pearson) وللتحقل من صحة هذا الفرض تيم حسياب قييم معيامالت ارتبياط بيرسيون

يوضيم  التياليل ، والجيدواإلنترنيت إدمانوالدرجة الكلية لا ومقياس  اإللكترونيأبعاد كل من التنمر 

 :ذلع

 (3)جدول 

  اإلنترنت إدمانو االجتماعيقيم معامالت االرتباط بين درجات أبعاد مقياس التنمر 

 (333=ن )

 اإلنترنتإدمان  ن العينة أبعاد التنمر

 مستوى الداللة معامل االرتباط

 1510 15.20 21 الذكور الجسد التنمر 

 .151 15214 1. اإلناث

 1510 15428 041 العينة ككل

 1510 2..15 21 الذكور اللفييالتنمر 

 1510 15420 1. اإلناث

 1510 15.02 041 العينة ككل

 .151 15214 21 الذكور العاطفيالتنمر 
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 1510 15240 1. اإلناث

 1510 15220 041 العينة ككل

 1510 .15.4 21 الذكور الدرجة الكلية

 1510 154.8 1. اإلناث

 1510 15.20 041 ة ككلالعين

وجييود عالقيية ارتباطييية موجبيية ذات دالليية إحصييائية بييين التنميير ( 8)يتلييم ميين الجييدول 

، وبذلع يكون الفيرض (.151، 1510)على جميع األبعاد عند مستوى  اإلنترنت إدمانو اإللكتروني

 .األول للدراسة قد تحقل

 :الثانينتائج الفرض 

وفقييا  اإللكترونييالتنمير  فيي إحصيائيةد فييروق ذات داللية توجي" عليى أنَّيا  الثيانييينص الفيرض 

 (".إناث –ذكور )لمتغير النوع 

للمجميوعتين، والجيدول  T-test( ت)وللتحقل من صيحة هيذا الفيرض، تيم اسيتخدام اختبيار 

 .يوضم النتيجة التالي

 (3)جدول 

لدى متغير ( لثالثةوأبعاده ا) اإللكترونيالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ت للتنمر 

 النوع 

مستوى  قيمة ت 33= إناث ن  33= ذكور ن  األبعاد

 الداللة
 ع م ع م

 3.33 33.333 3.33 33.33 3.33 33.33 الجسديالتنمر 

 3.33 33.333 3.33 33.33 3.33 33.33 اللفظيالتنمر 

 3.33 33.333 3.33 33.33 3.33 33.33 العاطفيالتنمر 

 3.33 33.333 3.33 33.33 3.33 33.33 الدرجة الكلية

درجييات الييذكور  متوسييطيوجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية بييين ( 2)يتبييين ميين جييدول 

كدرجية  اإللكترونييالتنمير  فيياتجياه اليذكور  فييبدولية الكوييت  التطبيقييواإلناث من طالب التعليم 

، ..0.51، .0.522، 225.08= ) التييواليعلييى ( ت)كلييية وككبعيياد فرعييية، حيييث كانييت قيميية 

، والدرجية الكليية، وهيى جميعياي دالية العياطفي، التنمير اللفييي، التنمر الجسد التنمر  في( 205424

 .للدراسة قد تحقل الثانيوبذلع يكون الفرض ( 1510)إحصائياي عند مستوى داللة 
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 :يوضم ذلع التالي البيانيوالرسم 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

الذكور 23.07 24.91 24.12 72.11

اإلناث 14.45 15.86 17.86 48.18

التنمر الجسدى التنمر اللفظى التنمر العاطفى الدرجة الكلية

 

 (3)شكل 

 الثانينتيجة الفرض 

 :نتائج الفرض الثالث

وفقيا  اإللكترونييالتنمير  فيي إحصيائيةتوجيد فيروق ذات داللية " ينص الفيرض الثاليث عليى أنَّيا 

 (".رابعة –رانية )لمتغير الفرقة الدراسية 

للمجميوعتين، والجيدول  T-test( ت)وللتحقل من صيحة هيذا الفيرض، تيم اسيتخدام اختبيار 

 .يوضم النتيجة التالي

( وأبعاده الثالثة) اإللكترونيلمعياري وقيمة ت للتنمر المتوسط الحسابي واالنحراف ا(3)جدول 

 لدى متغير الفرقة 

مستوى  قيمة ت ..= الفرقة الرابعة ن  .8= الفرقة الثانية ن  األبعاد

 الداللة
 ع م ع م

 .151 251.2 4528 02541 45.1 21504 الجسد التنمر 

 1510 45211 4542 015.1 4522 22512 اللفييالتنمر 

 1510 451.0 4522 01540 4542 22541 العاطفيمر التن

 1510 25.12 02514 85.1. 02510 5.2.. الدرجة الكلية

طيالب الفرقية درجيات  متوسطيوجود فروق ذات داللة إحصائية بين ( 1)يتبين من جدول 

التنمير  فيي طيالب الفرقية الثانييةاتجياه  فييبدولية الكوييت  التطبيقيمن طالب التعليم  الثانية والرابعة

، 45211، 251.2= ) التيواليعليى ( ت)كدرجة كلية وككبعاد فرعية، حيث كانت قيمة  اإللكتروني

، والدرجيية الكلييية، وهييى العيياطفي، التنميير اللفيييي، التنميير الجسييد التنميير  فييي( 25.12، 451.0

 .قلوبذلع يكون الفرض الثالث للدراسة قد تح( 1510)جميعاي دالة إحصائياي عند مستوى داللة 
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 :يوضم ذلع التالي البيانيوالرسم 

0

10

20

30

40

50

60

70

الفرقة الثانية 20.14 23.08 22.4 65.62

الفرقة الرابعة 18.49 19.6 19.41 57.5

التنمر الجسدى التنمر اللفظى التنمر العاطفى الدرجة الكلية

 

 (3)شكل 

 نتيجة الفرض الثالث

 :نتائج الفرض الرابع

وفقا لمتغير  اإلنترنت إدمان في إحصائيةتوجد فروق ذات داللة " ينص الفرض الرابع على أنَّا 

 (".إناث –ذكور )النوع 

تين، والجيدول للمجميوع T-test( ت)وللتحقل من صيحة هيذا الفيرض، تيم اسيتخدام اختبيار 

 .يوضم النتيجة التالي

 (33)جدول 

 لدى متغير النوع  اإلنترنت دمانالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ت إل

مستوى  قيمة ت 1.= إناث ن  21= ذكور ن 

 الداللة
 ع م ع م

.1542 454. 22512 4512 225122 1510 

درجييات الييذكور  متوسييطيية بييين وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائ( 01)يتبييين ميين جييدول 

، حييث كانيت اإلنترنيت إدمان فياتجاه الذكور  فيبدولة الكويت  التطبيقيواإلناث من طالب التعليم 

وبييذلع يكييون الفييرض ( 1510)، وهييى داليية إحصييائياي عنييد مسييتوى دالليية (225122( = )ت)قيميية 

 .الرابع للدراسة قد تحقل

 :يوضم ذلع التالي البيانيوالرسم 
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Series1 50.48 32.03

الذكور اإلناث

 

 (3)ل شك

 نتيجة الفرض الرابع

 :نتائج الفرض الخامس

وفقا لمتغير  اإلنترنت إدمان في إحصائيةينص الفرض الخام  على أنَّا توجد فروق ذات داللة 

 (".رابعة –رانية )الفرقة الدراسية 

للمجميوعتين، والجيدول  T-test( ت)وللتحقل من صيحة هيذا الفيرض، تيم اسيتخدام اختبيار 

 .جةيوضم النتي التالي

 (33)جدول 

 لدى متغير الفرقة  اإلنترنت دمانالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ت إل

مستوى  قيمة ت ..= الفرقة الرابعة ن  .8= الفرقة الثانية ن 

 الداللة
 ع م ع م

4.52. 1520 2152. 1514 25.81 1510 

طييالب درجييات  سييطيمتووجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية بييين ( 00)يتبييين ميين جييدول 

 فيي اتجياه طيالب الفرقية الثانيية فييبدولية الكوييت  التطبيقييمن طالب التعليم  الفرقة الثانية والرابعة

، وهييى دالييية إحصيييائياي عنييد مسيييتوى داللييية (25.81( = )ت)، حيييث كانيييت قيمييية اإلنترنيييت إدمييان

 .وبذلع يكون الفرض الخام  للدراسة قد تحقل( 1510)

 :يوضم ذلع يالتال البيانيوالرسم 
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36
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Series1 45.36 39.36

الفرقة الثانية الفرقة الرابعة

 

 (3)شكل 

 نتيجة الفرض الخامس

 :مناقشة نتائج الدراسة: ثانياا 

ضوء الفروض والدراسات  فيبعد العرض السابل لنتائج الدراسة يمكن مناقشتها وتفسيرها 

 :التاليوذلع على النحو  النير السابقة واإلطار 

 إدمييانو اإللكترونيييأسييفرت النتييائج عيين وجييود عالقيية ارتباطييية داليية وموجبيية بييين التنميير 

كمييا )ااد التنميير والعكيي  صييحيم  اإلنترنييت إدمييان، وأنييا كلمييا ااد (1.10)عنييد مسييتوى  اإلنترنييت

، كمييا أسييفرت النتييائج عيين وجييود فييروق ذات داللييا إحصييائية عنييد مسييتوى (تحقييل بييالفرض األول

ا تحقيل كمي)اتجياه اليذكور  فييومتوسح درجات اإلنياث، وذليع بين متوسح درجات الذكور ( 1.10)

، وأيلييا أسييفرت نتييائج الدراسيية عيين وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائية (والرابييع الثييانيبييالفرض 

اتجياه الفرقية  في رابعةبين متوسطات درجات الفرقة الثانية والفرقة ال( 1.10)واضحة عند مستوى 

راسات السابقة ، وتتفل هذه النتائج مع نتائج كثير من الد(كما تحقل بالفرض الثالث والخام )الثانية 

 .واألطر النيرية للدراسة

 :ملخص النتائج: ثالثاا

 :النقاط المحددة اآتية فييمكن تلخيص نتائج الدراسة الحالية 

ليدى طيالب  اإلنترنيت إدميانو اإللكترونييبيين التنمير  إحصيائيةتوجد عالقة ذات داللة  (0

 .بدولة الكويت التطبيقيوطالبات التعليم 

 –ذكييور )وفقييا لمتغييير النييوع  اإللكترونيييالتنميير  فييي صييائيةإحتوجييد فييروق ذات دالليية  (2

 .اتجاه الذكور في( إناث

وفقييا لمتغييير الفرقيية الدراسييية  اإللكترونيييالتنميير  فييي إحصييائيةتوجييد فييروق ذات دالليية  (2

 .اتجاه الفرقة الثانية في( رابعة –رانية )

( إنياث –ذكيور )ع وفقا لمتغير النو اإلنترنت إدمان في إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  (4

 .اتجاه الذكور في
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رانيية )وفقا لمتغير الفرقة الدراسيية  اإلنترنت إدمان في إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  (.

 .اتجاه الفرقة الثانية في( رابعة –

 .توصيات الدراسة: رابعاا

ا إلى ما كشفت عنا الدراسة الحالية بما  - :يلييروصى الباحث استنادي

المقروءة والمسموعة  اإلعالمللشباب بشكل عام من خالل وسائل  الوعياالهتمام بنشر  -0

 .هذه المشكالت إلى  قد تؤد والتيوالمرئية، ومن خالل نشر األسباب الملموسة حالييا 

 .قيام المؤسسات الحكومية بتقديم الدعم للشباب، وتوفير الحقوق األساسية لهم -2

 .ا لهؤالء الشباباالهتمام بتقديم المساندة االجتماعية بكافة أشكاله -2

 .االجتماعيإعداد برامج إرشادية لمساعدة هؤالء الشباب على تنمية تواصلهم وتفاعلهم  -4

ا  .بحوث مقترحة: خامسا

ا إلى اإلطار  والدراسات السابقة ونتائج الدراسة الحالية يقترا الباحث عدد  النير استنادي

 :اسات للوقوف على نتائجهاتحتاا إلى إجراء مزيد من الدر التيمن الموضوعات البحثية 

 .التطبيقيلدى طالب وطالبات التعليم  اإللكترونيلخفض التنمر  انتقائي إرشاد برنامج  -0

وأرره على التنمر  االجتماعيبرنامج قائم على المساندة االجتماعية لتنمية التواصل  -2

 .التطبيقيلدى طالب وطالبات التعليم  اإللكتروني

لدى طالب وطالبات  اإلنترنت إدمانوأرره  العدوانيو  لخفض حدة السل إرشاد برنامج  -2

 .التطبيقيالتعليم 

 

 

 

 مراجع الدراسة

 :المراجع العربية: أوالا 

اإلعاقيية السييمعية واضييطرابات الكييالم والنطييل واللغيية، عمييان، الييدار العلمييية (.2110)سييعيد حسيييني العييزة 

 .للنشر والتوايع

المدرسيي دراسية  األمن النفسي لدى الطالب المتنمرين وأقرانهم ضحايا التنمر. (2102)سيد أحمد البها  

 ..21 – 248،     12، ع 22مجلة كلية التربية بجامعة بنها، مج . إكلينيكية -سيكومترية 

مفهوميا، " والميراهقين األطفيال سيلو  التنمير عنيد. (2102) علي موسي الصبحيين، محمد فرحان القلاة 

 .الرياض ، مكتبة الملع فهد الوطنية،"أسبابا، عالجا

 .سيكولوجية التنمر بين النيرية والتطبيل، الكويت، مكتبة الفالا. (2102)الديار  أبومسعد الرفاعي 

األردنيية  ، المجليةاالجتمياعيواليدعم  التنمر وعالقتيا بالشيعور بالوحيدة. (2111)معاوية محمود أبو غزالة 

 .002 – 21     ،(2)، عدد (.)في العلوم التربوية، مجلد 

ن والليحايا، مجلية يالطلبية المتنمير السيلو  التنمير  مين وجهية نيير. (2101)معاوية محميود أبيو غزالية 

 ..21 -.28،     (2)، عدد (8)مجلد 8واالجتماعية،  جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية

 .الطالا المتنمر، دار المسيرة للنشر والتوايع والطباعة، عمان. (2111)نايفة قطامي، منى الصرايرة

http://search.mandumah.com/Record/215659
http://search.mandumah.com/Record/215659


 1027نة عشر لس لثامنالعدد ا                                  مجلة البحث العلمى فى التربية

 

333 

دراسية : المتوسيطة فيي مدينية الريياض المرحلية بين طيالب وطالبيات التنمر. (2112)نورة سعد القحطاني 

المدرسيية، رسيالة دكتيوراه  البيوية  ميع  يتناسيا  المليادة بما  التيدخل بيرامج  واقتيراا    مسيحية دراسية

 .كلية التربية، جامعة الملع سعود نشورة،غير م

المرحلية  فيي المدرسييضيحايا التنمير  بعض المتغييرات النفسيية ليدى. (أ2101) إسماعيلهالة خير سنار  

 .واجتماعية، كلية التربية، جامعة حلوان االبتدائية، مجلة دراسات تربوية

، المجليية األطفييالخفييض التنميير لييد  فييي  بييالقراءةفاعلييية العييالا . (ب2101) إسييماعيلهاليية خييير سيينار  

 .،    ..المصرية للدراسات النفسية العدد 

  :المراجع األجنبية:ثانياا 

Adams, N. & Conner, B. (2008). School Violence: Bullying Behaviors and the 

Psychosocial School Environment in Middle Schools. Children and 

Schools, 30(4), 211- 222. 

Adamski, R & Rayan, G. ) (2008). Bullying and victimization at school: The role 

of mothers. British Journal of Educational Psychology, 78(1), 109–125. 

Athanasiades, C., Kamariotis, H., Psalti, A., Baldry, A. C., & Sorrentino, A. 

(2015). Internet use and cyberbullying among adolescent students in 

Greece: the “Tabby” project. Hellenic Journal of Psychology, 12, 14-39.  

Beard, K. (2005): internet addiction: A review of current assessment techniques 

and potential assessment questions , cyber psychology & behavior , Vol. 

8, N. 1, p7-14. 

Black, S. & Jackson, E. (2007). Using bullying incident density to evaluate the 

olweus bullying. School Psychology International, 28(5), 623–638. 

Brown, C. F., Demaray, M. K., & Secord, S. M. (2014). Cyber victimization in 

middle school and relations to social emotional outcomes. Computers in 

human behavior, 35, 12-21.  

Bulach,T; Osborn, R., & Samara, M., (2012) Bullying in Secondary Schools: 

What it looks like aiitl How to Manage it?. New York: Sage Publishing. 

Chang, F. C., Chiu, C. H., Miao, N. F., Chen, P. H., Lee, C. M., Chiang, J. T., & 

Pan, Y. C. (2015). The relationship between parental mediation and 

Internet addiction among adolescents, and the association with 

cyberbullying and depression. Comprehensive psychiatry, 57, 21-28. 

Charlton, J. P (2002): A factor – analytic investigation of computer addiction and 

engagement, Br J Psychology, VOL. 93, NO).3 , P329-44. 

Chien Chou, Linda Condron, & John C.Belland (2005): A Review of the 

Research on Internet Addiction, educational psychology review, vol, 17, 

no.4,p363-388. 

Connell, N. M., Schell-Busey, N. M., Pearce, A. N., & Negro, P. (2013). 

Badgrlz? Exploring sex differences in cyberbullying behaviors. Youth 

Violence and Juvenile Justice, 12(3), 209. 



 1027نة عشر لس لثامنالعدد ا                                  مجلة البحث العلمى فى التربية

 

333 

Deeble Lisa, (2008): problematic internet use and the world of warcarft addiction 

linked to a quest for meaning, degree of doctor of psychology, Alliant 

international university, by proquest llc, umi number 3305382, p1-158. 

Demir, Ö. & Seferoğlu, S. S. (2016). The Investigation of the Relationship 

between Cyber Loafing, Internet Addiction, Information Literacy and 

Cyber Bullying. Online Journal of Technology Addiction & 

Cyberbullying. http://www.eera-ecer.de/ecer-

programmes/conference/21/contribution/37517/ 

Demirer, V., Bozoglan, B., & Sahin, I. (2013). Preservice Teachers' Internet 

Addiction in Terms of Gender, Internet Access, Loneliness and Life 

Satisfaction. International Journal of Education in Mathematics, Science 

and Technology, 1(1), 56-63.  

Fisoun, V., Floros, G., Geroukalis, D., Ioannidi, N., Farkonas, N., Sergentani, E., 

... & Siomos, K. (2012). Internet addiction in the island of Hippocrates: 

the associations between internet abuse and adolescent offgline 

behaviours. Child and Adolescent Mental Health, 17(1), 37-44.  

Garaigordobil, M. (2015). Cyberbullying in adolescents and youth in the Basque 

Country: Changes with age. Anales de Psicología/Annals of 

Psychology, 31(3), 1069-1076.  

Griffiths, M. (1997): does internet computer "addiction" exist? Some case study 

evidence paper presented at the annual conference of American, 

psychological association, available at, http://mentalhealth. 

About.com/cs/sexaddict/a/intaddict-2.html. 

Hashemian, A., Direkvand-Moghadam, A., Delpisheh, A., & Direkvand-

Moghadam, A. (2014). Prevalence of internet addiction among university 

students in Ilam: a cross-sectional study. International Journal of 

Epidemiologic Research, 1(1), 9-15.  

Heiman, T., & Olenik-Shemesh, D. (2013). Cyberbullying experience and 

gender differences among adolescents in different educational settings. 

Journal of learning disabilities, 48(2), 146.  

Jaana, J; Cornell, D; Sheras, G. (2011). Identification of School Bullies by 

Survery Methods. Professional School Counseling, 9 ,(4), 305 - 313. 

Retrieved October 30, 2006, From EBSCO Host Master File Data Base. 

Kerryn, P. (2006). Does bullying cause emotional Problems? A Prospective 

Study on Young Teenagers. British Medical Journal, 323(73l1), 1-13. 

Kırcaburun, K. & Bastug, I. (2016). Predicting cyberbullying tendencies of 

adolescents with problematic internet use. International Journal of Social 

Science. 48, 385-396. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3597 

http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/21/contribution/37517/
http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/21/contribution/37517/
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3597


 1027نة عشر لس لثامنالعدد ا                                  مجلة البحث العلمى فى التربية

 

333 

Lapidot-Lefler, N., & Dolev-Cohen, M. (2015). Comparing cyberbullying and 

school bullying among school students: prevalence, gender, and grade 

level differences. Social psychology of education, 18(1), 1-16.  

Liang, H; Fisher, A & Lombard, C. (2007). Bullying, Violence, and Risk 

Behavior in South Africa School Student. (Eric Document Reproduction 

Service. 30, (3), 172- 191 

Lipson, G. (2001). Bullying in schools fighting the bully Battle. Eribaum: 

National School Safety Center, NJ. 

Minton, T (2010) Bulling and Psychiatric symptoms among elementary school – 

age children”. Child Abuse and Neglect .22, (4),705-717. 

Nartgün, Ş. S., & Cicioğlu, M. (2015). Problematic Internet Use and Cyber 

Bullying in Vocational School Students. International Online Journal of 

Educational Sciences, 7(3), 10-26. 

Newman, E; Carlson, A & Horne, I (2006).Bulling and Victimizations behaviors 

in boys and girls at South Korean Primary Schools”. Journal of American 

Academy of Child & Adolescent Psychiatry 45(1)69-7 

Okwaraji, F. E., Aguwa, E. N., Onyebueke, G. C., Arinze-Onyia, S. U., & 

Shiweobi-Eze, C. (2015). Gender, Age and Class in School Differences in 

Internet Addiction and Psychological Distress among Adolescents in a 

Nigerian Urban City. International Neuropsychiatric Disease 

Journal, 4(3), 123-131.  

Olweus, D. (2005). A Useful Evaluation Design, and Effects of the Olweus 

Bullying Prevention Program. Psychology, Crime and Law , 11 , (4), 389 - 

402. Retrieved November, 12, 2006 From EBSCOhost MasterFile data 

base. 

Pateraki, L. (2005). Bullying Among Primary School Children in Athens Creece. 

Educational Psychology, 21, 167 –175. 

Robson, C., & Witenberg, R. T. (2013). The influence of moral disengagement, 

morally based self-esteem, age, and gender on traditional bullying and 

cyberbullying. Journal of school violence, 12(2), 211-231.  

Siomos, K. E., Dafouli, E. D., Braimiotis, D. A., Mouzas, O. D., & 

Angelopoulos, N. V. (2008). Internet addiction among Greek adolescent 

students. CyberPsychology & Behavior, 11(6), 653-657.  

Smahel, D., Brown, B. B., & Blinka, L. (2012). Associations between online 

friendship and Internet addiction among adolescents and emerging adults. 

Developmental psychology, 48(2), 381.  

Smith, P. K. (2004). Bullying: Recent developments. Child and Adolescent 

Mental Health, 9(3), 98-103. 



 1027نة عشر لس لثامنالعدد ا                                  مجلة البحث العلمى فى التربية

 

333 

Sookeun Byun , Celestino Ruffini, Juline E.Mills, Alecia C. Douglas, Mamadou 

Niang, Svetlana Stepchent Kova, Seul Ki Lee, Jihad Loutfi, Jung-

Kooklee, Mikhail Atallah & Marina Blanton, (2009): internet addiction: 

Metasynthesis of 1996-2006 quantitative research , cyber psychology & 

behavior , vol. 12, n . 2, p203-307. 

Stephens, T. (2006). Personality and Family Relation of children who bully 

Personality &Individual Differences.35(3).559-567 

Storey, K. & Slaby, R. (2008). Eyes on bullying what can you do?. Newton: 

Education Development Center. 

Strøm I, Thoresen S, Wentzel-Larsen T, & Dyb G (2013). Violence, bullying and 

academic achievement: a study of 15-year-old adolescents and their 

school environment. Child abuse & neglect, 37 (4), 243-51. 

 

 

 المالحق

 :اإللكترونير مقياس التنم: أوال

 -:مفردات المقياس

 أبدا أحياناي  كثيراي  العبــــــــــــــــارات مسلسل

    افرق دفاتر اميلي وابعثرها على االرض 0

    اسرق بعض االشياء من حقيبة اميلي 2

    نابصل على اميلي امام الطلبة االخري 2

    ارسم صورة على الحائح واكتا تحتها عبارة غير الئقة 4

    أجمع األوسا  واضعها على طاولة احد الزمالء .

    اكتا عبارات ملحكة حول احد الزمالء على السبورة .

    اشعر بالراحة عندما أقوم بخدش يد اميلي 8

    عندما يمر اميل لي أقوم بصفعة أمام اآخرين 2

    قوم بعض احد الزمالءأ 1

    أرش اميلى بالماء 01

    أوجا انتقادات قاسية لبعض الزمالء 00

    اخبر اآخرين عن بعض نقاط ضعف احد الزمالء 02

    اتصل هاتفيا بكحد الزمالء لغرض أخافتا 02

    أوجا لزميلي تهديدات أن لم يمتثل لطلباتي 04
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    ء لتشويا سمعتاانشر إشاعات حول احد الزمال .0

    ابتدع نكاتاي حول اميلي إلضحا  األخرين عليا .0

    أضايل احد الزمالء بإسماعا تعليقات غير مهذبة 08

    أوجا لزميلي اتهامات كاذبة 02

    اطلل على احد الطلبة ألقابا تثير السخرية حولا 01

    أتكلم عن اميلي كالما خبيثا 21

    مي بوجود احد الزمالءاظهر عدم اهتما 20

    احرض اآخرين على تجاهل احد الزمالء 22

    أقوم بتوجيا نيرات حادة لزميلي 22

    اضحع بصوت منخفض على احد الزمالء 24

    أقلل من قيمة أ  حديث يتحدث فيا بعض الزمالء .2

    أحث امالئي على أبعاد احد الطلبة من ممارسة بعض األنشطة .2

    اظهر تعبيرات وجهية معبرة عن احتقار  الحد الزمالء 28

    سيطر على اآخرين بقوة جسمي 22

    حد الزمالء لتخويفاأاظهر عالمات العبوس بوجا  21

    أستغل تكرير  على اآخرين لتنفيذ طلباتي 21

 :اإلنترنت إدمانمقياس : ثانيا

 -:مفردات المقياس

 أبدا أحياناي  كثيراي  ـاراتالعبـــــــــــــــ مسلسل

    وقتاي أطول مما تريد اإلنترنتهل تجل  على  0

أعمالييع المنزلييية اليومييية بسييبا الجلييوس علييى ( تهملييين)هييل تهمييل  2

 اإلنترنت

   

ع اإلنترنتهل تفلل متعة الجلوس على  2 ع/على معاشرة اوجل     اوجل

ن عالقات إجتماعية مع  خرين عبر  4     تاإلنترنهل تكوِّ

من أنع تقلي وقتياي أطيول ( من أهلع أو أصحابع)هل يشكو اآخرين  .

 اإلنترنتمما ينبغي على 

   

طيول الوقيت  بسيبا هل يتكرر أداؤ  في المدرسة أو درجاتع الدراسية .

 اإلنترنتالذ  تقليا على 

   

بيكداء عميل  خير يجيا  هيل تقيوم بفيتم برييد  اإللكترونيي قبيل أن تبيدأ 8

 إنجااه

   

    اإلنترنتهل يتكرر أداؤ  في العمل أو إنتاجيتع بسبا  2
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أوالتبريير عنيدما يسيكلع اآخيرون عميا /هل تقوم بيالتهرب مين اإلجابية 1

 اإلنترنتتفعلا على 

   

بتذكر أشياء جميلية  هل تصرف نفسع عن التفكير في مشاكلع الحياتية 01

 اإلنترنتتتعلل ب

   

    رانيةي  اإلنترنتالذ  تدخل فيا هل تجد نفسع متشوفاي للوقت  00

فارغية وخاليية ،سيتكون مملية اإلنترنيتهل تخاف من أن حياتع بيدون  02

 من المتعة

   

    اإلنترنتتحتج أو تغلا إذا أاعجع أحٌد ما وأنت على ،هل تتلايل 02

    اإلنترنتبسبا  هل تتكخر في الذهاب للنوم 04

    ت خارا الشبكةوأن اإلنترنتهل تجد نفسع تفكر في  .0

فقييح بلييع دقييائل أخييرى :) اإلنترنييتهييل تقييول لنفسييع و أنييت علييى  .0

 (وأقوم

   

    اإلنترنتلتقليل ساعات الجلوس على  هل تفشل محاوالتع 08

عيين  اإلنترنييتهييل تقييوم بإخفيياء عييدد السيياعات التييي تقليييها علييى  02

 اآخرين

   

ن المنييزل مييع ميي علييى الخييروا اإلنترنييتهييل تفلييل الجلييوس علييى  01

 اآخرين

   

والتييي  اإلنترنييتهييل تشييعر بالليييل أو االكتويياب عنييدما تكييون خييارا  21

 تزول سريعاي بمجرد معاودة الجلوس على النت

   

 

 

 

 

 

 

 

 


