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  امل3�ص

اســــــــة ــــــدفت الد ـــــرض طلبــــــــة ا إ!ــــــــ  ر�ـ جــــــــة (عــ ـــاء رالكـــــــشف عــــــــن د ـــة البلقـــــ ــــــة 5ــــــــ4 جامعـــــ ل��بيــــــــة ا78اصـ

س<=م لھ جة مما رالتطبيقية،للتنمر @لك��و�ي ود ودوافعھ  تـم اسـتخدام املـنHI الوصـفي  وأسبابھ، ر

اســة تــم بنــاء اســPبانة تOونــت مــن وتــم التأكــد مــن صــدق\ا , فقــرة) 39(راملــس4T، ولتحقيــق �ــدف الد

اســة مــن  وثبا`=ــا، وقــد تOونــت  5ــ4 تخــصص ال��بيــة ا78اصــة 5ــe 4ليـــة طالبــا وطالبــة )285(رعينــة الد

hد �م بطرkقھ املتjـسرة ، ربنات ا اسـة .روتم اختيا جـة (عـرض طلبـة ال��بيـة أن : روأظ\ـرت نتـائج الد رد

ســــ<=م للتنمــــر جــــة مما را78اصــــة للتنمــــر @لك��و�ــــي جــــاءت متوســــطة ود جــــة  ر ر@لك��و�ــــي جــــاءت بد

،  الرغبـة 5ـ4 توكيـد الـذات:ة نظـر الطلبـة\ـأسباب ودوافع التنمـر @لك��و�ـي مـن وج�م أن أ و. قليلة

ــــطرابات النفــــــسية ــــاة مــــــن 	كتئــــــاب و	ضــ ـــات   وضــــــعف الــــــوازع الــــــديxy،،واملعانــ ــــ�ة مــــــن نجاحـــ والغ~ــ

ق ذات  كمــا أظ\ــرت النتــائج خرkن،وحــب الــسيطرة والرغبــة 5ــ4 تحكــم بـــاآل�خــرkن،  وعــدم وجــود فـــر

ـــ4 جامعــــ ـــة 5ـ جــــة (عــــرض طلبــــة ال��بيــــة ا78اصـ ة البلقــــاء التطبيقيــــة، للتنمــــر رداللــــة إحــــصائية 5ــــ4، د

ق ذات داللة إحصائية 45و ،ا��8س ى@لك��و�ي (عز وجود فر س<=م التنمر @لك��و�ـي  و جة مما رد ر

ر(عز لصا�8 الذeو اسة. ى kادة و�4 طلبة ا�8امعات من خالل عقد ندوات :ر ومن أ�م توصيات الد ز 

  .ك��و�يولقاءات ومحاضرات علمية للتصدي ومواج\ة ظا�رة التنمر @ل

  . التنمر @لك��و�ي،طلبة ال��بية ا78اصة،جامعة البلقاء التطبيقية:الHلمات املفتاحية
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The Status-quo of Cyberbullying among Special Education 
Students at Al-Balqa Applied University in Light of the 

Gender Variable 
Ahmed Mohammed Abdullah Bani Melhem  
Department of Counseling and Special Education, College of 

Educational Sciences, Mutah University, Jordan. 

Email: ahmelhem@yahoo.com 
ABSTRACT: 
This study aimed to reveal the degree of exposure of special education 

students at Al-Balqa Applied University to cyberbullying, the degree to 

which they practice it, its causes, and motives. The descriptive survey 

method was used, and to achieve the goal of the study, a questionnaire was 
built consisting of (39) items, and its validity and reliability were assured. 

The study sample consisted of (285) male and female students   in Special 
Education at Irbid Girls College. The results of the study showed that the 

degree of exposure of special education students to cyber-bullying was 
medium, and the degree to which they practiced cyber-bullying was low. 

The most important, causes and motives of cyberbullying from the 
students’ point of view were the desire for self-assertion, suffering from 

depression, psychological disorders, weak religious faith, jealousy of 

others’ successes, love of control and the desire to control others. As the 

results showed that there were no statistically significant differences in the 

degree of exposure of special education students at Al-Balqa Applied 

University to cyber-bullying due to gender. There were statistically 

significant differences in the degree of cyber-bullying due to gender in 

favor of males. The results recommended increasing the awareness of 

university students by holding seminars, meetings and scientific lectures to 

confront the phenomenon of cyberbullying. 

Keywords: Cyberbullying, Special Education Students, Al-Balqa Applied 

University. 
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  :املقدمة

ات �ائلـة 5ــ4 مجـال  ع�ــ   ثـرت أتكنولوجيــا 	تـصالت واملعلومــات، رشـ\دت الــسنوات �خ~ـ�ة تطــو
kةاملنظومة التعليمية بجميع مستوkا`=ا محدثة و العالقات    والتفاعالت  التعلم طرائق  45  ر (غي~�ات جذ

ـــة وســــلبية ع�ــــ  جميــــع جوانــــب �7ــــصية املــــتعلم املعرفيــــة والنفــــسية اًرثــــاآبــــ~ن الطلبــــة ممــــا ت�ــــ�ك   ايجابيـ
دادت اعـــداد مــستخدمي 	ن��نـــت ،و	نفعاليــة و	جتماعيـــة ديـــاد عـــدد الــسOان العـــالم ا زومــع ا ســـائل  ز و و

س ،  �شOل كب~�التواصل 	جتما�4 ف\و ا78يار  و ا�8امعات  رفاصبح 	ن��نت �ستخدم 45 البيوت و املدا
دشة للتواصل  أو للعمل أو املعلومات املتنوعة و	خبار إ!  لوقات الفراغ و للوصوألو مللء �  مع  ر و الد

 	تصال  وسائل انPشار   ومع  	جتماعية   و45 املقابل يوثر ع�  ��ة الفرد وعالقاتة.صدقاءالعائلة و�
 والعقائدي،  ي@لك��و�ي، مثل 	ستغالل املادي والفكر الرق x ظ\رت أنواع جديدة من أعمال الPسلط

مف\وم التنمر @لك��و�ي؛ إذ يتخذ التنمر شكال من ال<=ديد نوجميع\ا يندرج ضم
ً

 وال���يـب   والتخوkف 
  . عل§=مالتنمر أو الشا¦عات، وذلك ملضايقة �قران و�شر

عــــد 	ن��نــــت ســــالحا ذو حــــدين ســــة ا�8يــــاه ، ̈و رفع�ــــ  الــــرغم مــــن انــــھ يجلــــب الراحــــة وســــ\ولة مما
مـن التنمـر  نـوع   و�ـو  رنھ يPـسªب 5ـ4 ظ\ـو انـواع مختلفـة مـن املـشكالت eـالتنمر 	لك��و�ـيأال إ ، اليومية

سائل التواصل 	جتما�4   لغايات السب  ن��نتحيث �ساء استخدام 	 )Li,2006(ويحدث ع�� 	ن��نت و
�م و التنمـر، خـرkنومضايقة �، و الشتم و(ـشوkھ   ،ل وا�8ـصو ع�ـ  املـال مـن الـ±�ايا، علـ§=م ز واسـتفزا
  )2019، عيد(التجسس والPسلل ع�� �ذه الشبOات واطالق الشا¦عات و السمعة

م�شرا مـع  صبح  وا، رمع بداية التطو العل x والتكنولو4³ 45 السبعينات ظ\ر التنمر 	لك��و�يو
س  قدم  . ف\و موضوع م\م واشغل بال العديد من البلدان ، رالتطو التكنولو4³ الذي ش\دة العالم اول̈و

)Olweus(  عرض الفردأ 451996 عام) فات عن التنمر فقد عرفة بأنھkل متكر خالل ف��ة  لو (عرOر و¸ش
  ).2000 ،جردات(ك�¹ أ أو خرآسلوكيات سلبية من جانب فرد  إ!  من الوقت

عـــرف !ـــ4   أو  قبـــل فـــرد والعـــدا¦ي مـــن رالتنمـــر 	لك��و�ـــي بأنـــھ ســـلوك املتعمـــد واملتكـــر)Li,2007(̈و
سائل 	تصال مثل ال��يد 	لك��و�ي ايذاء � إ!   «=دف، مجموعة وخرkن عن طرkق استخدام املعلومات و

ة ن التنمر 	 أ)Vanden,2015( ىوkر فاندن . لو ال\اتف ا¼�مو و الرسائل  عن سلوك  رلك��و�ي �و عبا
ال<=ديـــد اللفظـــي و املـــضايقات املـــستمرة باســــتخدام التكنولوجيـــا eاملOاملـــات ال\اتفيـــة و الرســـائل النــــصية 

سائل ال��يد 	لك��و�ي    .رو

�ا بــدأ باال أن   	،	ن��نــت �ــو ظــا�رة حديثــة �ــسªيا التنمــر ع�ــ� أن وع�ــ  الــرغم مــن  زديــادرانPــشا
عد التنمر 	لك��و�ي امتداد لظا�رة قديمھ eانت موجودة  )Li,2006 (مؤخرا  س  ̈و و4Á التنمر  الأر5  املدا

  .التقليدي

عرف التنمر التقليدى  ركر خالل ف��ة من  ومت قيام الطالب �سلوeات سلبية �شOل متعمد: نھأب̈و
عـرف  ايـضا ب)2000 ، جـرادات(قرانـھ أاك¹ـ� مـن  أو خـرآالوقت ضد طالب  رمتعمـد متكـر سـلوك  : نـھأ،  ̈و

اتالف املمتلOات ي�تج عن عدم تOافؤ  أو 	ذالل أو اللفظي أو اك�¹ يتضمن 	يذاء ا�8سدى أو ضد طالب
ستخدام ا ب  �عد عن  وتحرشات  التنمر 	لك��و�ي فيعرف بأنھ مضايقات  اما ).2009، ابو غزال(ىالقو 

 xÂÃلك��و�ـــى مـــن طـــرف املتنمـــر وايجـــاد جـــو نفـــ	تـــصال 	ـــسم بال<=ديـــد والقلـــقوســائل Pلـــدى الـــ±�ية ي                     
) Buffy & Dianne, 2009 .( لك��و�ى عن التنمر التقليدى بأنھ �سمح للمتنمر بمضايقة	التنمر  É~تمkو

لية وا¼�اسبة للمتنمر عما وال±�ية 5  أي وقت وkقلل من مستو املسؤ  وج\ا  �و علية ا�8ال 5  التنمر ى
ج الطلبــة مــن ا�8ــرم ا�8ــام4Ê، والوالتنمــر 	.لوج\ــة يقتــصر ع�ــ  الطلبــة  ولك��و�ــي اليتوقــف بمجــرد خــر
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wong ,(داخـل ا�8امعـة بـل يقـتحم التنمـر 	لك��و�ـي اج\ـزة حواسـيË=م و�ـواتف\م ا78اصـة 5ـ  eـل مOـان 
Iannotti&Nasel,2009.(  

اسة وأسئلJKا   :رمشHلة الد

ـــات و	تــــــصالدىأ ــــا املعلومـــ رظ\ــــــو وســــــائل التواصــــــل 	جتمــــــا�4   إ!ـــــ ر التطـــــو 5ــــــ4 تكنولوجيــ
فقـد صـاحب<=ا 5ـ4 املقابـل جملـة مـن  )سـنجر،  التـو��k  املا،  الفjس بوك، الوا(س اب(ا¼7تلفة مثل 

ل	�عOاسات السلبية و ا78ط~�ة جراء سوء استخدام �ذه التقنية،حيث يحاو البعض اسـتخدام 
تOـــاب العديـــد مـــن ا�8ـــرائ ا¼��7عـــات العلميـــة ومـــا ســـا�م 5ـــ  انPـــشار  ممـــا، م و	ن<=اeـــاترتقدمـــة 5ـــ  ا

  ثـــار ســلبية ســـواء ع�ـــآ والÒـــÑ (عــد مـــشOلة عــصرkة ذات ظــا�ره التنمـــر الك��و�ــى باشـــOال\ا ا¼7تلفــة
ـــ�ايا�مأمنفـــــس\م أاملتنمـــــرkن  و(عت�ـــــ� مـــــشOلة �ـــــ�ية عامـــــھ تـــــؤثر ع�ـــــ  الطلبـــــة بـــــصفة عامـــــھ .   Óــ

س  ـــات و املــــــدا ــــالب ا�8امعـــ ــــھ طــ اد 	�تمــــــام البــــــاحث~ن  ب.روhخاصــ ـــــد زو ظــــــا�رة التنمــــــر نPيجــــــة لل�Éايـ
�ا بــ~ن الطلبــة وhتطــو وســائل 	تــصاالت 	لك��ونيــة ا�8ديثــة ممثلــة باالن��نــت  راملــستمر 5ــ4 انPــشا ر

ـــة ـــ~ن الطلبـ ـــد تـــــصاعدت وت~ــــ�ة ال<=ديـــــدات 	لك��ونيــــة بــ ـــذا ممــــا، فقـ ـــن   اكـــــدت  و�ــ عليــــة  العديـــــد مــ
اسـات مثـل ـي(: رالد ،2021؛و بنـات 2020، �ـسيو�ى وا�8̧ر ÉـÔ2019ي؛والع، ؛شـوOkي 2014ي؛ الـشناو

ـــ  �حـــــساس الباحــــــث ومالحظتـــــإومـــــن خـــــالل  )Kathryn,2017،2021؛  جوعـــــة إ!ــ ـــر رة و يدب النظـــ
اسات  اللتوصيات السابق وقراءتھ  ¨س ا�8ام4Ê و التواصل ، سابقةالرد ر ومن خالل عملة  5  التد

ــــة  ـــع الطلبــ ــــثالحــــــظ، مـــ ـــل  ال<=ديــــــأر ظ\ــــــو  �عــــــض  الباحــ ـــاءة    و@، دشــــــOال التنمــــــر الك��و�ــــــي، مثـــ ســـ
اســـة للكـــشف عـــن عـــن . والـــشا¦عات  والتخوkـــف وغ~��ـــا  رومـــن �نـــا جـــاءت ا�8اجـــة الجـــراء �ـــذه الد

جة التنمر 	لك��و�ي  لدى الطلبة ا�8امعة البلقاء التطبيقية    .رد

اسة تحاو @جابة عن �سئلة �تية لوhالتحديد فإن �ذه الد   :ر

ـــــرض طلبــــــة ال��بيــــــة :لالــــــسؤال 8و جــــــة (عـ ـــــا د ـــــة البلقــــــاء التطبيقيــــــة للتنمــــــر رمـ ـــ4 جامعـ  ا78اصــــــة 5ـــ
  الك��و�ي؟

ـــة ا78اصـــــة 5ـــــ4 جامعـــــة البلقـــــاء التطبيقـــــة للتنمـــــر  :الـــــسؤال الثـــــا�ي ســـــة طلبـــــة ال��بيــ جـــــة مما رمـــــا د ر
 الك��و�ي؟

ما اسباب ودوافع التنمر 	لك��و�ي لدى طلبة ال��بية ا78اصة  45  جامعة البلقاء  :السؤال الثالث
  التطبيقية؟

جــة (عــرض طلبــة ال��بيــة ا78اصــة 5ــ4 جامعــة : لراSــعالــسؤال ا ق دالــة إحــصائيا 5ــ4 د ر�ــل توجــد فــر
ً

و
    ؟ا��8س ى(عز ملتغ~� البلقاء التطبيقية للتنمر 	لك��و�ي

ســـة  طلبـــة ال��بيـــة ا78اصـــة 5ـــ4 :الـــسؤال ا �ـــامس  جـــة مما ق دالـــة إحـــصائيا 5ـــ4 د ر �ـــل توجـــد فـــر ر
ً

و
    ى(عز ملتغ~� ا��8س؟جامعة البلقاء التطبيقية للتنمر 	لك��و�ي 

اسة   :رأUداف الد

جة (عرض طلبة ال��بيـة ا78اصـة 5ـ4 جام .1 جة د رالتعرف ع�  د عـة البلقـاء التطبيقيـة للتنمـر ر
  .لك��و�ي	
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ســــة طلبــــة ال��بيـــــة ا78اصــــة 5ــــ4 جا التعــــرف ع�ــــ  .2 جـــــة مما رد معـــــة البلقــــاء التطبيقــــة للتنمـــــر ر
 .لك��و�ي	

 لــــدى طلبــــة ال��بيــــة ا78اصــــة  5ــــ4  جامعــــة التعــــرف ع�ــــ  اســــباب ودوافــــع التنمــــر 	لك��و�ــــي .3
 .البلقاء التطبيقية

جــــة التعـــــرض طلبــــة ال��بيـــــة  .4 5ـــــ4 د ق ذات داللــــة احــــصائية  روالتعــــرف ع�ــــ  مـــــدى وجــــود فـــــر و
 .ىا78اصة للتنمر 	لك��و�ي (عز ل��Ûس 

ســــة  طلبــــة ال��بيــــة  . 5 جــــة املما ق ذات داللــــة احــــصائية 5ــــ4 د روالتعــــرف ع�ــــ  مــــدى وجــــود فــــر ر و
 ىر 	لك��و�ي (عز ل��Ûسا78اصة للتنم

اسة اسة ا�8الية 45 جانب~ن �تكمن ا�م :رأUمية الد يو النظر و الثا�ي التطبيقي رية الد   .ل

  :UWمية النظر>ة 

ا نظرkــا عـن التنمـر  -1 اسـة اطـا رتـوفر �ـذه الد رشـاد وتوجيــة إالك��و�ـي يمكـن 	ســتفادة منـھ 5ـ4 ر
وســـع لظـــا�رة أا�8ديثـــة و(عطينـــا ف\مـــا 	تـــصاالت الطلبـــة 	ســـس التعامـــل مـــع التكنولوجيـــا 

اسة من طبيعة مجتمع و.التنمر 	لك��و�ي لدى الطلبة 45 املرحلة ا�8امعية  رت�بع أ�مية الد
اســـــة  ـــاء  )طلبـــــة ال��بيـــــة ا78اصــــــة (رالد تقـــ ـــة مـــــن شـــــأÜ=ا 	 ــــل شـــــرkحھ م\مــــــة وفاعلــ ــــذي يمثـ رالـ
 بالتعليم، 

جـــة التنمـــ -2 اســـات حـــسب علـــم الباحـــث الÒـــx تناولـــت د رقلـــة الد ھ ال��بيـــة ر الك��و�ـــى لـــدى طلبـــر
 .ردنيةا78اصة 45 ا�8امعات �

اســة :Uميـة العمليــة8 ســ~ن و البـاحث~ن 	ســتفاده مــن الد ربامOــان ا¼7تــص~ن والدا  ونتائج\ــا لبنــاء ر
اسات اخر و� ىد  .غراض البحث العل x ر

اسة مقياسا للتنمر الك��و�ي يمكن توظيفـة 5ـ4 قيـاس مـستوkات ال -1 تنمـر الك��و�ـي رتوفر �ذه الد
اســة 5ــ4 توجيــة الطلبــة لــضبط �عــض الــسلوeات  أن كمــا يامــل.لــدى الطلبــة  ر�ــستفيد مــن نتــائج الد

ســــائل 	تـــصال الك��و�ــــي  وكمــــا تفيــــد نتــــائج �ــــذه  وخـــالل تواصــــل\م باســــتخدام ال\واتــــف الذكيــــة و
اسة الباحث~ن 45 معرفة عوامل انPشار التنمر الك��و�ي واسبابة وكيفية التخفيف  ه رالد   راثا

اسة ومحدداJXا    .رحدود الد

اسة �عدد من ا�8دود والÑÒ تتمثل بما يا(ي                .رحددت �ذه الد

اســــة مــــن :ا 2ــــدود الZــــشر>ة  ـــاء .طالبــــا وطالبــــة  )  285(  ر تOونــــت عينــــة الد مــــن طلبــــة جامعــــھ البلقـ
  .التطبيقية 

اسة ع�  طلبة جامعھ البلقاء :ا 2دود املHانية  hد ر اقتصرت �ذه الد   ر التطبيقية 5  ا

اxÂÞ  :ا 2دود الزمانية اسة 5  الفصل الثا�ي من العام الد راجرkت �ذه الد   .2020/2021ر

جة التنمرالك��و�ي لدى طلبة ا�8امعة: ا 2دود املوضوعية اسة ع�  قياس د راقتصرت �ذه الد   .ر
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اسة   .  فقد تمثلت بما يأ(ي :رمحددات الد

اســــــة بجديــــــة اســــــتج ــــدد نتــــــائج �ــــــذه الد ــــر 	لك��و�ــــــيرتتحـ ـــ  مقيــــــاس التنمــ  ، ابة العينــــــة ع�ـــ
¨ع 	سPبانات ع�  العينھ  ونا والÑÒ تم تو اسة اثناء جائحة eو ف ال�àية 5  ف��ة عمل الد زوالظر ر رو

ابط  سالة للطلبة ضمن  م وا ربالطرkقة 	لك��ونية من خالل جوجل فو ر   .ر

اسة الab استخدمت  'مع البيانات أوثبات صدق    .رداه  الد

  .لبحث املتمثلة بطلبة ا 'امعة البلقاء التطبيقية عينة ا

 :التعر>فات �جرائية .1

ـــتم مــــن :التنمــــر Wلك��و�ــــي  .2 ـــائل 	تــــصال 	لك��ونيــــة أو �ــــو أي ســـــلوك يـ الرقميـــــة خــــالل وســ
ة ة متكــــر ربـــصو ســــائل تحتــــو ع�ـــ  `=ديــــد ذى بــــاآل á=ـــدف ا�8ــــاق �، ر ىخرkن مثـــل   و(ــــشوkة  أو ر

ة 	خــــــــرkن ـــــضايقات ا،  أو رصــــــــو ــــستمرةاملـــ ـــــتخدام ال، ملــــ ـــــــة  باســـ ـــــات ال\اتفيـ ـــــــا eاملOاملـــ تكنولوجيـ
  )Vanden,2015 (، لك��و�ي@الرسائل النصية و ال��يد و

جـــة الOليــــة الÒـــÑ يحــــصل عل§=ـــا الطالــــب ع�ـــ  مقيــــاس  :التنمـــر Wلك��و�ــــى اجرائيـــا .3 ر�عــــرف بالد
اسة   .رالتنمر  @لك��و�ي الذي تم استخدامھ 5  �ذه الد

ـــــة .4 ـــــة ا �اصــ ـــــ:  طلبـــــــة ال��بيــ ــــــ  مقاعــ ــــسو ع�ـ ـــــم الطلبـــــــة الـــــــذين يجلـــ 5ـــــــ4 مرحلــــــــة ن�ــ ــــة  اســـ رد الد
kوس    .2021/2120 45 ا�8امعة البلقاء التطبيقية للعام ا�8ام4ÊرالبOالو

اسات السابقة� رطار النظر والد   :ي

ي45 مجال علم النفس ال��بـو حظي موضوع التنمر 	 لك��و�ي با�تمام واسع من الباحث~ن 
اء �ـــذا 	�تمـــام ولعـــل ا، و الـــ�àة النفـــسية صـــبح مـــشOلة أالتنمـــر 	لك��و�ـــي  أن ر�ـــم الـــدوافع و

اســــة أن فئــــة الــــشباب بــــصفة عامــــھ وكمــــا خط~ـــ�ة واســــعة 	نPــــشار بــــ~  ؛2018، املOــــان~ن(روÓــــ�ت د
 Éـــ عـــــد التنمـــــر 	لك��و�ــــــي ).2021، ،بنــــــات2014، ي، الـــــشناو2019يوالعÔــ  قـــــضية م\مـــــة شــــــغلت ̈و

 تاث~� سلÑâ ع�  العالقات والتنمر 	لك��و�ى لة .اء العالم رجأا�تمام الطالب والباحث~ن 45 مختلف 
ـــانو مــــــن �عــــــض املــــــشكالت الــــــسلوكية بـــــ~ن � ــــران، فالطلبــــــة Óــــــ�ايا التنمــــــر 	لك��و�ــــــى قــــــد �عـــ نقــ

kــادة الـــشعو بالوحـــدة، والقلــ رو	نفعاليــة eاالكتئـــاب، و قـــران، ق 	جتمـــا�4، و	�ــ�ãاب، ونبـــذ �ز
ن بـــالعنف) johnson, 2011(صـــدقاء وتقـــدير مـــنخفض وقلـــة � والتـــوتر، ، وبjنمـــا يتـــصف املتنمـــر
، والــشعو الــشديد بالدونيــة واليــأس وفقــدان 	�تمــام با�8يــاه وانخفــاض تقــدير ، والعنــاد روا�8ــز ن

اسية الذات وغياب الضم~� 	خالå ، وقد �ش��ك eل من ال±�ايا واملتنمرkن 5  وجود ر مشكالت د
 ).pillay,2012(سرkة وضعف العالقات �

نOkو لالنخراط 45 التنمر بأي شOل من �شOال لھ  عواقب جسدية وعاطفية دائمة ع�ـ  و
، ومــن امل\ــم ف\ـــم لــسياسات �8مايــة الــشباب �ـــشOل أفــضلالبــد مــن عمـــل بــرامج واولــذا  .املــرا�ق~ن

قـــد تـــم مراجعـــة شـــاملة لألدبيـــات أفــــادت و. انPـــشار التنمـــر ع�ـــ� الـــسياقات @لك��ونيـــة والتقليديــــة
تباطــات . العــدوان لــدى املــرا�ق~ن /الت انPــشار مقابلــة للتنمــر ع�ــ� @ن��نــت والتقليــدي و بمعــد رو	

ــــة ـــر @لك��و�ـــــي والتقليـــــدي ، @لك��ونيـــــة التقليديـــــة ضـــــمن معـــــدالت الPـــــسلط التقليديـ وeـــــان التنمــ
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اد مـــن ال�ـــ�ابط بـــ~ن 	عتـــداءات أن ؛ 5ـــ4 حـــ~ن.مـــرتبط~ن مـــع �عـــض\ما  �ـــشدة  زال��ك~ـــÉ ع�ـــ  العـــدوان 
ً eــان التنمــر التقليـدي أك¹ــ� شــيوعا بمــرت~ن مــن الPــسلط ع�ــ� ، 5ــ4 مراجعتنــا. @لك��ونيـة والتقليديــة

تباطـا وثيقـا مـع �عـض\ما  أن كمـا. @ن��نـت ًالتنمـر @لك��و�ـي والتقليـدي مرتبطـان ا ً
 ,kathryn ,L.( ر

Modeck,2014( 

ـــي والفــــر بjنــــھ وhــــ~ن التنمــــر ال  ومعرفــــة �ëمـــــة ، تقليــــديقو للتعــــرف ع�ــــ  التنمــــر 	لك��و�ـ
اســةجامعة  الفيــوم املــصرkة رومــدى تــاث~� شــبOات التواصــل 	جتمــا�4 عليــة تــم تناولــة مــن خــالل د

اسة حالة  ر�ناك ايجابيات يقدم\ا التطو التكنولو4³ �ـشOل عـام ومواقـع  أن ظ\رت النتائجأو. ركد
ف عل§=ا مثل ا�8الل ن �ناك جوانب سلبية مì=ا اضمحالل املعاي~�أالإ ، التواصل 	جتما�4 ر املتعا

 إ!ـــ  دتأن التعليقـــات العاطفيـــة الÒـــÑ روظ\ـــو العديـــد مـــ ،رام، وطبيعـــة العالقـــة بـــ~ن ا��8ـــس~نوا�8ـــ
  ).2019، عيد(خرkن Ñء و السب والشتائم والPش\~� باآلeالكالم الÂÃ، رظ\و سلوكيات غ~� اخالقية

ــش~�  التنمــ ن �ــسلطة اك�ــ� مـــن ،حيث يتمتــع املرر 	لك��و�ــي إ!ــ  أن الــضر مقــصود̈و وتنمــر
ســماء انفــس\م مــن خــالل �رhمــا �ــسªب عــدم الكــشف عــن �ــوk<=م حيــث يمكــì=م حمايــة ، الــ±�ايا

ة إل ا وجاذبيــة ملــستخدمي 	ن��نــتأ وممــا يجعــل التنمــر ، خفــاء �وkــا`=مراملــستعا  وkزkــد ، رك¹ــ� انPــشا
املتنمرkن  أن  من حقيقةوالذي ي�بع عدم التعاطف مع ال±�يھ من التمادي 45 التنمر 	لك��و�ي،

kة تأث~� افعال\م ع�  ال±�ايا  ال   )Shariff,2008(ؤيمكì=م ر

عـــــرف التنمـــــر 	لك��و�ـــــي �ـــــو فعـــــل عـــــدوا�ي متعمـــــد يقـــــوم بـــــھ الفـــــرد ـــراد  أو ̈و مجموعـــــة افــ
ة ومــستمره تجـاه فــرد، باسـتخدام وســائل 	تــصال 	لك��و�ـي  فــراد الأجموعــة م أو ر بطرkقــة متكــر

  )2018ي حيار ، وkو�س، مOان~ن(نفس\م أيمكì=م الدفاع عن 

  : Wلك��و�ي  للتنمرةنظر>ة املفسرWتجاUات ال

�ناك نظرkات عديدة حاولت تفس~� سلوك التنمر ومì=ا :  

4ijتف�ـــ�ض : نظر>ـــة التحليـــل النفـــ ÑـــÒـــو أن وال�ـــغ طبيÊـــ4 لطاقـــھ عـــدوان الفـــرد ع�ـــ  	خـــرkن   ، تف̈ر
البjئــھ  أو سـرة�عانيـة مــن داخـل �  املتنمـر �ــسقط مـاوkفـسر سـلوك التنمــر وفقـا ل\ـذه النظرkــة بـأن

ســــية ع�ــــ  �7ــــصية الــــ±�ية ناتجــــة عــــن اســــاليب التعامــــل غ~ــــ� ، الدســــو4å(ســــوkة مــــع الفــــرد  راملد
2016.(  

راد ا¼�يطـ~ن بــھ فـز أن املتنمـر �عــز سـلوكھ مـن قبــل �ى تـر النظرkــة الـسلوكية:النظر>ـة الـسلوكية 
يمثــل (عزkـزا بحـد ذاتــھ و�ـذا يدفعـة للقيــام م مــن قبـل الـزمالء حـراز الـدعإصــدقاء ومثـل الـزمالء و�

 سرةومع عدم وجود عقاب من �، فراد وا¼�يط~ن بھ من الومالء�  ��سلوeات التنمر و	عتداء ع
سة و س إرأو من املد ه أرنما ي��ك يما   )2018، ىالعن~�(.العدوانية رفOا

 �mجتمــاW ــو امل :نظر>ــة الــتعلم�ا  وkؤكـــد ، ؤســس ا�8قيقــي لنظرkــة الــتعلم 	جتمــا�4ر�غت�ــ� بانــدو
ا  و�نــــاك ثالثـــة مــــصادر ، يمعظـــم الــــسلوك التنمـــر مــــتعلم مـــن خـــالل املالحظــــة والتقليـــد أن ربانـــدو

 وتــأث~� النمــاذج الرمزkــة ،  وتــأث~� 	قــران، يالتــأث~� 	ســر: يــتعلم مì=ــا باملالحظــة �ــذا الــسلوك وÁــ4 
ـــــالتلفزkو  ــــــرا�ق~ن.نeـــ ـــال و املـــ ـــد ســـــــــلوك وان 	طفــــــ ـــــق تقليــــــ ــــــن طرkــــ ـــــر عـــ ـــو الـــــــــسلوك التنمـــ ي يتعلمــــــ ن

ا 5ـ4 اكPــساب  أن ىالكبار،وhـذلك تـر �ـذه النظرkــة راسـاليب الت�ـشئھ 	جتماعيـة ا78اطئــھ تلعـب دو
ســــرة املتاحــــة 5ــــ4 البjئــــھ ا¼�يطــــة 5ــــ4 �التنمــــر مــــن خــــالل املالحظــــة و التقليــــد للنمــــاذج 	جتماعيــــة 

سط � سة وو   )2017، العمار(رقران 45 املد
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kخيــة الثقافيــة  ، التنمــر يحــدث 5ــ4 ســياقات اجتماعيــة ثقافيــة أن ىوتــر �ــذه النظرkــة:رالنظرkــة التا
5ـــ4 ثقافـــة املتنمـــر ا �امـــا  ه تدفعـــة ، روان للغـــة دو ز فمـــا يالقيـــة املتنمـــر مـــن ســـياقات مـــ�ñعھ ومعـــز

ا فعــاال وم\مــا 5ــ4 تطــوkر ســلوك املتنمــرkن وخاصــة اذ تــوفرت  ســة التنمــر و الثقافيــة دو رملما البjئــھ ر
  )2009، القطامي و الصرايره( ا78صبة امل�ñعة ملثل �ذه السلوكيات 

اسات السابقة    :رالد

اسات ذات العالق            رنqناو عرضا لبعض الد   :ة بالتنمر �لك��و�ي لدى الطلبةل

اســة الكـــشف عــن 	ســـتقواء 	لك��و�ــي لـــدى  إ!ــ  )Al-Zahrani,2015( الز�را�ـــي ر�ــدفت د
ـــة التعلـــــــيم ـــــوثرة ع�ـــــــ  طلبـــ ـــة املــ ـــل ا¼�تملـــ ــة العرhيـــــــة الـــــــسعودية، وتحديــــــد العوامــــ ــــا!4 5ـــــــ  اململكــــ  العــ

اســــة مــــن  اســــةأو .طالبــــا وطالبــــة)287(ر	ســــتقواء، وتOونــــت عينــــة الد معظــــم  أن رظ\ــــرت نتــــائج الد
تكبـــوا 	ســـتقواء 	ك��و�ـــي مـــرة %27 أن نالطلبـــة يتجنبـــو 	ســـتقواء الك��و�ـــي وhـــ~ن رمـــن الطلبـــة ا

خر يتعرض ل\ذا النوع آ�ناك طالب  أن من الطلبة%57قل، 45 ح~ن الحظ  ع�  � أو مرت~نواحدة
نالطلبة يتعرضو الستقواء 	لك��و�ي من ا�ـ7اص ال�عـرف\م 	  أن من 	ستقواء، وhي�ت النتائج

ن 45 	ستقواء 	لك��و س من الذeو وع�� 	ن��نت، وkر ر�ي ظا�رة خط~�ة تما  ك�¹ من 	ناث، كماأر
ه ا78ــاص يتعــرض لالســتقواء 	لك��ومــنأن  �ــي اك¹ــ� مــن الــ7ñص الــذي �ــستخدم ز �ــستخدم ج\ــا
  .املش��كھ أو ج\زه العامة�

ـــار             وأ اســــة �ــــدفت  )2016(ىجــــر العمـ الكــــشف عــــن العالقــــة بــــ~ن التنمــــر 	لك��و�ـــــي  إ!ــــ  رد
اســة ع�ـــ  عينـــھ مO، وادمــان 	ن��نـــت 5ــ  ضـــوء �عـــض املتغ~ــ�ات مـــن )140(ونــھ مـــن ر وتـــم تطبيـــق الد

�م بـ~ن ، طالب وطالبات التعليم التطبيقـي 5ـ  دولـة الOوkـت ،عامـا حيـث طبـق )20-19(رت�ـ�اوح اعمـا
ظ\ـرت النتـائج وجـود عالقـة طرديـة بـ~ن التنمـر أو.ر 	لك��و�ي وادمان 	ن��نـت عل§=م مقياxÂÞ التنم

ــــان 	ن��نــــــت ك¹ــــــ� تنمــــــرأأرالــــــذeو  أن وÓــــــ�ت النتــــــائجأو، 	لك��و�ــــــي وادمــ
ً

ـــ� أالك��ونيــــــا و  ـــا إك¹ـــ دمانـــ
  .لالن��نت

اسة �ـدفت) Demir & Seferogiu, 2016(قام eل من ديم~� وسPيف~�اوجلو  فحـص  إ!ـ  ربد
نوع العالقة ب~ن العنف الك��و�ي وeل من ادمان 	ن��نت والPسكع 	لك��و�ي وكذلك الكشف عن 

ج\ـــزة اســـتخداما ك¹ـــ� �أوامل\نـــة وىعمـــر واملـــستو التعلي ـــx العالقـــة بـــ~ن التنمـــر الك��و�ـــي والنـــوع وال
اسة من . لالتصال باالن��نت ت النتائجأو.  طلبة ا�8امعة وا78رkج~نمن) 180(رتOونت عينة الد  رشا

ج\زة استخداما باالن��نت والتنمـر الك��و�ـي وع�ـ  النقـيض م وجود عالقة ب~ن النوع واك�¹ �عدإ!  
kات التنمــــر ىو التعلــــيم وانخفــــضت مــــستووجــــدت عالقــــة ذات داللــــة احــــصائية بــــ~ن العمــــر واملــــست

تفعـــت معـــدالت  25ك¹ـــ� عمــرا مـــن  الك��و�ــي لـــدى طــالب � �م عـــن ذلــك وا نـــة بمــن تقـــل اعمــا رمقا ر ر
نة با78رkج~ن   .رالتنمر الك��و�ي ب~ن طلبة ا�8امعة مقا

اسة الرفا�4               سة الطلبة للتنمر 	لك��و�ى و(عر إ!  أن )2018(روتوصلت د جة مما رد ضـ\م ر
سـة و(عـرض الطلبــة للتنمـر 	لك��و�ـى 5ــ  أ مرتفعــة، ولـم يكـن للمتغ~ــ� ا�8ـ�س لـھ eانـت رثـر ع�ــ  مما

س الOوkت   .رمدا



وني  لدى طلبة التربية الخاصة في جامعة البلقاء التطبيقية واقع التنمر اإللكتر
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اســـة خليـــل و البـــبالو وصـــقر  يو5ـــ4 د �عنـــوان التنمـــر 	لك��و�ـــي وعالقتـــة بـــبعض  ).2019(ر
اســـية ، و العمـــر، ا�8ـــ�س( املتغ~ـــ�ات الديموغرافيـــة  طالبـــا )261(،حيـــث تOونـــت مـــن )ر و الـــسنھ الد

�م ب~ن  kق وت��اوح اعما روطالبة من طلبة جامعة الزقا  تم استخدام مقياس التنمر ، سنھ )22-18(ز
ـــ~ن اعمــــــار الطلبــــــة ع�ــــــ  مقيــــــاس التنمــــــر ، ر	لك��و�ــــــي بــــــ~ن الــــــذeو و	نــــــاث ق بـــ ــــر ــــدم وجــــــود فــ و وعــ

ق بـــ~ن اعمـــار الطلبــة ع�ـــ  مقيـــاس التنمــر 	لك��و�ـــي، 	لك��و�ــي عـــدم وجـــود  و، و وعـــدم وجـــود فــر
اسية و التنمر 	لك��و�ي  ق ذات داللھ احصائية ب~ن سنوات الد رفر   .و

اسة دمحم أو ت د رشا �سبة انPشار التنمر 	لك��و�ي لدى طالب املرح�  الثانوhة  أن )2019(ر
جـــھ متوســـطة،كما ســـو العديـــد مـــن  أن ر5ـــ  محافظـــة الفيـــوم جـــاءت بد نطلبـــة املرحلـــة الثانوkـــة يما ر

الPـش\~� مـن  الـ7ãرkة عـن طرkـق 	ق�ـ�اع،: ك��و�ي، جاء ترتيË=ا ع�  النحـو التـا!4اشOال التنمر 	ل
ة مز�ùـة، التحـرش، 	 رصـو أو �شر معلومات مغلوطـة، �7ص ما خالل 	شاعات ر�انـات املتكـر

الطلبــــة  أن ظ\ــــرتأكمــــا .«=ة الــــسمعة وانتحــــال ال7ñــــصية(ــــشو، ســــرارفــــشاء �إباشـــOال مختلفــــة، 
سو التنمال نذeو يما ر   .ك�¹ من 	ناثأر 	لك��و�ي ر

ـــــر العÔـــــــÉ أو يجــ ــــــة �ـــــــدفت )2019(ى اسـ ـــــ  �رد ــــــصية للتنمـــــــر  إ!ـــــــ  التعـــــــرف ع�ــ ــــــباب ال7ñـ سـ
تنايــــــت ــــي ع��لعبــــــة الفو ــــ4 التنمــــــر 	لك��و�ــ ÞــــــxÂ 5ــ ر	لك��و�ــــــي ومعرفــــــة دو املنــــــاخ 	ســــــر و املد ر ي ، ر

ق ذات د	لـة  ومعرفـة مـدى وجـو، ثـار امل��تبـة ع�ـ  Óـ�ية التنمـر 	لك��و�ـيوالتعرف ع�  � ود فـر
اســــة (عــــز ملتغ~ــــ�ات ال7ñــــصية وتـــــم  ـــاو الد جـــــة محـ ـــو د ىاحــــصائية 5ــــ4 اجابــــات افــــراد العينــــة نحـ ر رر

اسة ع�  عينة  استخدام املنHI املس4T الوصفي، اسـة، طالبا) 382(روتم تطبيق الد  ر وتوصلت الد
ـــ   اســـــة ميـــــل اســـــتجابات عإ!ــ جـــــة متوســـــطة(رينـــــھ الد ــــق بد ـــة )رموافـ اســ ــــاو الد ـــ  محـ رع�ــ ــــباب 	، ر سـ

  .لك��و�يو	ثار امل��تبة ع�  �Óية التنمر 	، ياملناخ 	سرو، ال7ñصية للتنمر 	لك��و�ي

ات �ــدفت (Abaido, 2020) قــام عبيــدو             اســة 5ــ4 @مــا ربد (عــرف مــدى انPــشار التنمــر  إ!ــ  ر
ـي اسـة مــن . @لك��و�ـي بـ~ن طلبــة ا�8امعـات 5ـ4 ا¼�تمــع الع̧ر طالبـا وطالبــة ) 200(رتOونــت عينـة الد

ً

�م عـــشوائيا مـــن طلبـــة ا�8امعـــة تـــم اختيـــا
ً

اســـة، تـــم اســـتخدام 	ســـPبانة . ر . رولتحقيـــق أ�ـــداف الد
اسة مستو اعتقاد طلبة ا�8امعة حو انPشار التنمـر @لك��و�ـي eـان مرتفعـا أن ربي�ت نتائج الد

ً َّ ل . ى
الفئة �ك�¹ (عرضا للتنمر @لك��و�ي eانت ا أن كما بي�ت النتائج

ً
) 18- 14 ( لطلبة 45 الفئة العمرkة

ـــة. ســــنة اسـ ـــائل التواصــــل 	جتمــــا�4 �ك¹ــــ� اســــتخداما 5ــــ4 عمليــــة التنمـــــر  أن رأكــــدت عينــــة الد وسـ
ً

  .@لك��و�ي 4Á @�ستغرام وفjسبوك

اســة 5ــ4 مال~Éيــا �ــدفت (عــرف ) Adebayo & Ninggal, 2020(ى       وأجـر أديبــايو ونيغــال  رد
ـــة ا�8ــــامعي~ن املتعلقــــة بــــالتنمر @لك��و�ــــي 5ــــ4 العالقــــة بــــ~ن العوامــــل الديمو ب الطلبـ رغرافيــــة وتجــــا

ــــة اســـــة مــــــن . ا�8امعـــــات اO�8وميــ ــــة الد ــــة تــــــم ) 400(رتOونــــــت عينــ ــــا وطالبــــــة مـــــن طلبــــــة ا�8امعــ طالبــ
ً

�م قــصديا اختيــا
ً

اســة، تــم اســتخدام 	ســPبانة. ر كــشفت النتــائج عــن وجــود . رولتحقيــق أ�ــداف الد
اسة 45 مستو التنمر @لك��و�ي، 45 ح~ن لـم عالقة ذات داللة إحصائية ب~ن ا�8 ى�س وhرنامج الد ر

ان ع�ـ  الت�بــؤ �ــشOل . قيكـن للعــر أي عالقـة بــالتنمر @لك��و�ـي اسـة قــاد روأن ا�8ــ�س وhرنــامج الد ر
َّ

ب التنمر @لك��و�ي لدى الطلبة ا�8امعي~ن   .ركب~� بتجا

ــــي أ        و اســــھ �ــــدفت) 2020(جــــرت �ــــسيو�ى وا�8̧ر ىمعرفــــة مــــستو انPــــشار  إ!ــــ  التعــــرف إ!ــــ  رد
اسة من . ظا�رة التنمر @لك��و�ي ب~ن طالبات املرحلة ا�8امعية طالبة من ) 133(رتOونت عينة الد

اسة ، وقد أظ\رت نتائج الد رطالبات eلية ال��بية بجامعة ام القر املتوسطات ا�8سابية �8ميع  أن ى
ات مقياس التنمر @لك��و�ي تراوحت ب~ن    ).ملرتفعاملتوسط وا(رعبا
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اسـة  ، وقامت  سـ\يلة معرفـة مظـا�ر التنمـر @لك��و�ـي لـدى  إ!ـ  �ـدفت )2021(روكـرkم  بد
اســة بجامعــة بالــشاذ!4 بــن جديــد  رالطلبــة ا�8ــامعي~ن Óــ�ايا التنمــر @لك��و�ــي، حيــث أجرkــت الد

ف ع�ـ  عينــة قــصدية ب اســة طبــق 5 طالـب مــن بيـì=م 12 :رواليـة الطــا ر إنــاث، ولتحقيــق أ�ـداف الد
يـــاس (7ñيـــxÂý لـــ±�ية التنمـــر @لك��و�ـــي ع�ــــ  أفـــراد العينـــة، وتـــم تحليـــل البيانـــات إحــــصائيا مق

وأظ\ــرت النتـائج وجــود خمــسة أشـOال للتنمــر @لك��و�ـي 5ــ4 الوســط . بإسـتخدام @حــصاء الوصـفي
 4åنــــة ببــــا ا �ــــو شــــOل @قـــصاء والتحــــرش ا��8ـــxÂÃ مقا ا وتكـــرا را�8ـــام4Ê، وإن أك¹ــــ� �شـــOال إنPــــشا ر ر

قائيـة ل�Ûـد مـن �ـذه الظـا�رة ملـا ي��تـب عل§=ـا�شOال، ªkيـة و اسة بوضع بـرامج تد و مما أوصت الد ر   ر
  . ثار نفسية وإجتماعية وحÑÒ أeاديميةآمن 

اســــة �ـــدفت)2021(جـــرت بنـــات أو ســـة التنمــــر 	لك��و�ـــي لــــدى  إ!ـــ  رد رمعرفــــة مـــستو مما ى
اســة اعــدت الباحثــة م، طلبةجامعــة عمــان 	�ليــة قيــاس التنمــر 	لك��و�ــي ر ولتحقيــق ا�ــداف الد

اســــة مــــن  )35(ناملOـــو مــــن  �م بطرkقــــة ، طالبــــا وطالبـــة )225(رفقــــرة وتOونــــت عينـــة الد ر وتــــم اختيــــا
ــــار، متjـــــسرة ـــةأو، ن وتـــــم اســـــتخدام املـــــنHI الوصـــــفي املقـ اســ ـــن  أن رظ\ـــــرت نتـــــائج الد ىمـــــستو eـــــل مــ

ســــة التنمـــــر 	لك��و�ــــي و التعـــــرض للتنمــــر 	لك��و�ـــــي لــــدى الطلبـــــة جاءا  وتبـــــ~ن ، منخفــــض~نراملما
ســــة التنمـــر 	لك��و�ــــي 5ــــe 4ـــل مــــن مما ق  روجـــود فــــر ىوالتعــــرض للتنمـــر 	لك��و�ــــي (عــــز ل�Ûــــ�س ، و

kوس، رولــــصا�8 الــــذeو ر واملــــستو لــــصا�8 طلبــــة البOــــالو ي واملعــــدل ال��اك ــــx لــــصا�8 ذو املعــــدل ، ى
اسة باجراء املزkد م.	قل  اسات حو عالقتة بمتغ~رو45 ضوء ذلك توxÂþ الد لن الد  .ىخر أ�ات ر

نـة ) Collen & Onan, 2021(وقامـت eـول~ن وأونـان  اسـة 5ـ4 تركيـا �ـدفت (عـرف دو املر وبد ر ر
تOونــت عينــة . النفــسية 5ــ4 العالقــة بــ~ن التنمــر @لك��و�ــي والرفا�يــة النفــسية بــ~ن طلبــة ا�8امعــات

اســـــة مـــــن  ــــشو) 455(رالد �م عـ ابوك 5ـــــ4 تركيـــــا تـــــم اختيـــــا ــــة جامعـــــة eـــــا ـــا وطالبـــــة مـــــن طلبـ رطالبــ ر ائياً
ً

 .
نـــــة النفـــــسية والرفا�يـــــة  اســـــة، تـــــم اســـــتخدام مقيـــــاس التقرkـــــر الـــــذا(ي واملر وولتحقيــــق أ�ـــــداف الد ر

اســــــة. النفــــــسية ـــــ~ن التنمــــــر @لك��و�ـــــــي  أن ربي�ــــــت نتـــــــائج الد نــــــة النفـــــــسية تتوســــــط العالقــــــة بــ واملر
نــة النفــسية للطلبــة تــضمن أن والرفا�يــة النفــسية، أي يOونــوا أقــل تــأثرا بوقــوع\م Óــ� أن واملر

ً
ية 

فا�ي<=م النفسية   .رللتنمر @لك��و�ي وتمنع إضعاف 

ســــــة  ـــر 	لك��و�ــــــي والتعــــــر )2021(دم آرو�ــــــدفت د ـــــ  مف\ـــــــوم التنمـــ ـــباب أ وھشــــــOالأف ع�ـ ســــ
ة ب~ن ا ة 	جتماعيـة و النفـسيةإ و، طالبات ا�8امعياتالرنPشا قوطـر الوقايـة  اشـتملت العينـھ  ، رثـا
�م بالططمن جامعات ا78رطوم تم )146( ك�¹  الفئات أ أن ظ\رت النتائجأو. رkقة القصديةر  اختيا

ســـة للتنمــــر ع�ـــ  الطالبــــات Áــــ4  اســــة و �فئـــھ �رمما مـــالء الد ب و رقــــا  �عــــد التحــــرش كمـــا.صــــدقاء زر
اأك¹ـــ� أياللفظـــي و البـــصر مـــن  ســـباب الÒـــÑ تجعـــل �ـــم  �أ أو أن ، رشـــOال التنمـــر 	لك��و�ـــي انPـــشا

   .خرkنقيمھ لدى �رمتنمرا 4Á الشعو �عدم ال

اسات السابقة    :رالتعقيب عrs الد

اســـات الـــسابقة حـــو م لو5ـــ4 ضـــوء العـــرض الـــسابق للد اســـةا�8الية، ر  أن  يPبـــ~نروضـــوع الد
اســة كمــا يPبــ~ن إ!ــ  موضـوع التنمــر 	لك��و�ــي مـن املوضــوعات امل\مــة الÒـÑ تحتــاج  أن رالبحـث و الد

�ا اسات السابقة 45 محاو اسة ا�8الية تختلف عن الد رالد ر اسـات ستفاد وقد ا، ر ر الباحث من الد
ائج\ـــا 5ـــ4 وكـــذلك تـــم 	ســـتفادة مـــن نت .داه  واملن�Iيـــھ ي5ـــ4 صـــياغھ 	طـــار النظـــر وhنـــاء �الـــسابقة 



وني  لدى طلبة التربية الخاصة في جامعة البلقاء التطبيقية واقع التنمر اإللكتر
 ضوء متغير الجنسفي 
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اسة ا�8الية اسة ا�8الية ب .رمناقشة الد جـة التعـرض الطلبـة  أروتم~Éت الد رÜ=ا ركـزت ع�ـ  مجـال~ن د
سة للتنمر وجمعت بيـì=م،للتنمر 	لك��و�ى جة املما ر ود اسـات الـسابقة ھمـا تبحثـ قـلأ   و�ـذر . ر الد

جة اع�  عند الذeو منھ  اسات الÑÒ اكدت ع�  وجود التنمر 	لك��و�ي  بد رو�ناك العديد من الد ر ر
اســـة ا�8اليـــة .عنـــد 	نـــاث  اســـات الـــسابقة 5ـــ4 مجتمع\ـــا روتم~ـــÉت الد =ـــا مـــن طلبـــة جامعـــھ `رعـــن الد

دن اسة غ~�ات وتم~Éت بمت، رالبلقاء التطبيقيھ 5  	 ، وتم  تطبيق الد ر اخر ونا أى   .رثناء جائحة eو

  :املنv'ية والتصميم

اسة   : رمنwv الد

ـــنHI الوصـــــفي  ـــة، و@جابــــة عــــن أســـــئل<=ا تــــم اســــتخدام املـ اسـ رمــــن أجــــل تحقيــــق أ�ـــــداف الد
4Tاسة املس   .رملناسªتھ أل�داف الد

اسة   : رمجتمع الد

ــــ~ن بالد kوس املنتظمـ اســـــة مـــــن طلبـــــة البOـــــالو رتOـــــو مجتمـــــع الد رر ـــاء ن اســـــة 5ـــــ4 جامعـــــة البلقــ
 4Êالثــــا�ي مــــن العـــام ا�8ــــام xÂـــÞا  )380(و البــــالغ عــــدد�م  2021 /2020رالتطبيقيـــة 5ــــ4 الفــــصل الد

  طالبا وطالبة حسب ��الت ا�8امعة 

اسة  :رعينھ الد

اســـة مـــن   طالبـــا وطالبـــة مـــن تخـــصص ال��بيـــة ا78اصـــة 5ـــ4 جامعـــة ) 285(رتOونـــت عينـــھ الد
اÞـــxÂ الثــا� �م بالطرkقـــة املتjـــسرة، وتـــم )2021(ي مـــن العـــام رالبلقــاء خـــالل الفـــصل الد ر، وتـــم اختيــا

ف جائحــة  ¨ـع 	سـPبانات بطرkقـة إلك��ونيـا مـن خــالل مجموعـات الوا(ـساب، وذلـك �ـسªب ظـر وتو ز
ونا، كما �و مو�Ó 45 ا�8دو  لeو   ).1(ر

  )1(لجدو 

}ع  اسةزتو اسة  حسب متغ)�رعينھ الد  ر الد

 غ)�املت فئات املتغ)� العدد ال&سبة املئو>ة

 ذكر 42 15%

85% 243 Ñأن� 

 ا¼�موع الك�4 285 100%

�mجتماW النوع 

اسة اسة تم إعداد مقياس التنمر @لك��و�ي:رأداة الد  ر لتحقيق أ�داف الد

اسة  معتمدا ع�  @جراءات املن�Iية التالية) 	سPبانة(رقام الباحث بªناء أداة الد
ً

:  

ـــــ .1 اســـــــــ ، والد ــــــــر ـــــ  �دب النظـــــ ــــ ــــــــالع ع�ــــ ر	طـــــ ـــــــة ي اســـــــ ـــــــــــوع الد ــــــصلة بموضــ ــــــــسابقة ذات الـــــــ رات الـــــ
اســــــة ــــو�س، ؛(Zahrani, 2015ركد ــــÑ يــ ـــــات؛ 2018املOــــــان~ن وyhـــ ـــــار؛2021، بنــ                   ،   2016، العمــ

  .Abaido, 2020)؛ Collen & Onan, 2021؛ 2019دمحم 

  :، وقد تOونت �داة من قسم~ن)	سPبانة(إعداد فقرات �داة  .2
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اسة من حيث النوع 	جتما�4، وkتعلق ب: لالقسم 8و   را78صائص الديموغرافية ألفراد عينة الد

رتOو من ثالثة محاو: القسم الثا�ي   .ن

لا�2ــــو 8و جــــة: ر (عــــرض طلبــــة ال��بيــــة ا78اصــــة للتنمــــر @لك��و�ــــي؛ حيــــث eــــان تــــدرج املقيــــاس  رد
جــة 	ســتخدام  كب~ــ�ة جــدا،(رحـسب مقيــاس ليكــرت ا78ماÞــxÂ لد

ً
لــة،  كب~ــ�ة، متوســطة، قلي

قليلة جدا
ً

  .فقرة) 14(نوتOو من ) 

جــة: را�2ــو الثــا�ي ســة طلبـــة ال��بيــة ا78اصــة للتنمــر @لك��و�ـــي رد  ؛ حيــث eــان تــدرج املقيـــاسرمما
xÂــÞكب~ـ�ة جــدا، كب~ــ�ة، متوســطة، قليلـة، قليلــة جــدا (حـسب مقيــاس ليكــرت ا78ما

ً ً
نوتOــو ) 

  .فقرة) 14(من 

جـــة: را�2ـــو الثالـــث ؛ حيـــث eـــان تـــدرج اصـــة ألســـباب التنمـــر @لك��و�ـــيتقـــدير طلبـــة ال��بيـــة ا78 رد
كب~ــــ�ة جـــدا، كب~ــــ�ة، متوســـطة، قليلــــة، ( ل حــــو املعوقـــات حـــسب ليكــــرت ا78ماÞـــxÂاملقيـــاس

ً

قليلة جدا
ً

جات  ،) روقد أعطيت الد
ُ

 .فقرة) 11(نع�  التوا!4، وتOو من ) 1، 2، 3، 4، 5(

تـم اعتمــاد النمــوذج @حــصا¦ي 5ــ4 ا�8كــم ع�ــ  املت            
ُ وســطات ا�8ــسابية لتقــديرات أفــراد عينــة ُ

اسة ع�  النحو �(ي رالد
ِمنخفضة، ) 1-2.33: (ّ

  .ُمرتفعة) 5 -3.67(ُمتوسطة، ) 3.66 -2.34(ُ

    :صدق 8داة

 أ�ــ�اب ا78�ــ�ة بال��بيــة ا¼�كمــ~ن مــنتــم التحقــق مــن صــدق �داة �عرضــ\ا ع�ــ  عــدد مــن 
¨س، وا ـــــد ــــا�H والتــ ، واملنـــ شـــــــاد ال��بـــــــو را78اصـــــــة و@ ــــوkم،ير ـــــاس والتقـــ ـــــيم 5ـــــــ4  لقيــ وتكنولوجيـــــــا التعلــ

دنيــة،ا�8امعــات  وذلــك مــن أجــل إبـــداء الــرأي 5ــe 4ـــل  محكمـــ~ن،) 10( وhلــغ عـــدد ا¼�كمــ~ن الك�ــ4ر�
 الفقـــرات، ومـــدى انتمـــاء eـــل فقـــرة مناســـبةفقـــرة مـــن الفقـــرات الÒـــx تـــم وضـــع\ا 5ـــ4 �داة مـــن حيـــث 

اء ا¼�كمــ~ن، وإجــراء التعــديالت رللمحــو ا¼�ــدد ل\ــا، وســالمة الــصياغة اللغوkــة،  روقــد تــم �خــذ بــآ
  ).3،7،8،5،2،1(املطلوhة،والxÒ تتضمن أجراء (عديل 45 الصياغة اللغوkة لOل من الفقرات 

  :ثبات 8داة

 ،)Cronbach) Alphaوتــم التأكــد مـــن ثبــات �داة ع�ـــ� اختبــار قيمـــة معامــل كـــر نبــاخ الفــا 
ـــ  عينــــة اســــتطالعية بلغــــت  ـــل ) 25(واحPــــساá=ا ع�ـ �م عــــشوائيا مــــن داخــ ـــا ـــا وطالبــــة، تــــم اختيـ طالبـ

ً
ر

اســـة،  اســـة ومـــن خـــارج عينـــة الد رمجتمـــع الد ، )0.87-0.82( الثبـــات للمجـــاالت بــــ~ن وتـــراوح معامـــلر
نباخ الفا ع�  ثبات ممتاز من الناحية @حصائية، وا�8دو  لوتدل قيم معامل كر يو�Ó نتـائج ) 4(و

  .ذلك
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  )2(لجدو 

اسةثبات  نباخ ألفا وقرأداة الد   ويم معامل كر

نباخ الفا مجاالت 8داة  ومعامل كر
عدد 

 الفقرات

جة(عرض طلبة ال��بية ا78اصة للتنمر @لك��و�ي  14 0.87 رد

سة طلبة ال��بية ا78اصة للتنمر @لك��و�ي جةمما رد  14 0.85 .ر

 11 0.82 أسباب التنمر @لك��و�ي

اسة   :رإجراءات الد

اسة تم إتباع @جراءات �تيةلتحقيق أ                  :ر�داف الد

اسة تم مراجعة � .1 ردب النظر ملتغ~�ات الد   .ي

اسة و اسئل<=ا املتعلقة بذلك  .2   .رتم تحديد مشOلة الد

ــــــة التنمــــــــر  .3 سـ ـــــال~ن و�مـــــــا مما ـ ـــــن مجــ ـــو مــ ــــر 	لك��و�ـــــــي الــــــــذي يتOــــ ـــــاس التنمـــ ـــــم تطـــــــوkر مقيـــ رتــ ن
 .الالت الصدق والثبات لھ  وتم استخراج د،التعرض للتنمر 	لك��و�يو، 	لك��و�ي

اسةتحديد � .4   رhد إ/و�م طلبة جامعة البلقاء التطبيقة ، رفراد املشارك~ن 45 الد

اســة، حيــث تــم إبالغ\ــم بأنــھ ســjتم التعامــل مــع إجابـــا`=م -5 .5 ¨ــع 	ســPبانات ع�ــ  عينــة الد رتو ز
تـــم و. �ـــسرkھ تامـــة، وأن �ـــذه املعلومـــات ســـوف يـــتم اســـتخدام\ا لغايـــات البحـــث العل ـــx فقـــط

م ونارالتطبيق املقياس الك��ونيا ع�� جوجل فو ف جائحة eو ر،  وذلك �سªب ظر   .و

ــغ البيانــات، وإجــراء املعا�8ــات @حــصائية املناســبة، إ!ــ  وتــم ادخــال البيانــات .6  ا�8اســوب وتف̈ر
á جابة ع�  وذلك	ج ب�تائج والتوصياتأ=دف  اسة وا78ر وسئلة الد   .ر

  :إلحصائيةااملعا 'ة 

اســـة، تـــم اســتخدام أســـاليب @حـــصاء الوصــفي، والتحلي�ـــ4 مـــن                    رلإلجابــة عـــن أســئلة الد
مة @حصائية   : ع�  النحو التا!Spss( 4 (زخالل برنامج الر

اســةتــم حــساب  .1 kــة الســتجابات أفــراد الد راملتوســطات ا�8ــسابية و	نحرافــات املعيا  لإلجابــة  ر
اسة �و والثا�ي والثالث لعن أسئلة الد  .ر

 . للعينات املستقلة لإلجابة عن السؤال~ن الرا�ع وا78امسt استخدام اختبارتم  .2
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  .عرض النتائج ومناقشJKا والتوصيات

  :عرض النتائج ومناقشJKا

جـة:لالنتائج املتعلقة بالسؤال 8و ومناقشJKا والذي نـصھ �عـرض طلبـة  رمـا د
� جامعة البلقاء التطبيقية للتنمر الك��و�ي؟� ال��بية ا �اصة 

kــــــة،  رلإلجابـــــة عــــــن �ـــــذا الــــــسؤال تــــــم حـــــساب املتوســــــطات ا�8ـــــسابية و	نحرافــــــات املعيا َّ

جــــة (عرضــــ\م للتنمــــر @لك��و�ي،وا�8ــــدو  اســــة؛ للتعــــرف ع�ــــ  د لالســــتجابات أفــــراد عينــــھ الد ر ) 2(ر
  .يو�Ó ذلك

  )2(لجدو

ـــــة ال��بيـــــــة ا �اصـــــــة للتنمـــــــر  ـــــة�عرض طلبــ جــ >ـــــــة لد راملتوســـــــطات ا 2ـــــــسابية وWنحرافـــــــات املعيا ر
ليا حسب املتوسط ا 2سا�يال   زك��و�ي مرتبة تنا

 الفقرة الرقم
املتوسط 
 ا 2سا�ي

  Wنحراف

 ياملعيار
جة الرتبة  رالد

ـــــــدات عليــــــــك مــــــــن خــــــــالل  8 اء ومعتقـ رفــــــــرض أ
 مواقع التواصل 	جتما�4

 متوسطة 1 1.26 2.52

ـــــل  7 ـــــــــع التواصـــــــ ــــــــ4 مواقـــ ـــ ـــــــشاركتك 5ـ ـــــض مـــــ رفـــــــ
 	جتما�4

 متوسطة 2 1.17 2.51

ـــــن م 14 ــــــــ ـــــ7ãرkة مـــ ـــــــــ ــــــــع الــ ـــــ� املواقــــــــ ـــــــــ ـــــر ع�ــ ـ ـــــــ يظ\ـــ
 @لك��ونية

 متوسطة 3 1.35 2.47

ـــــــــسابات  3 ــــــــدى ا�8ــــ ـــــــن احـــــ ــ ـــد مـــ ــــــــ ــــــــلxy `=ديــ وصــــ
 الو�مية

 متوسطة 4 1.19 2.44

�شر شا¦عات وأخبار eاذبة عنك ع�� مواقع  9
 التواصل 	جتما�4 لPشوkھ سمعتك

 متوسطة 5 1.35 2.44

ـــات  5 ـــــدى ا¼�موعــــــ ـــــن قبـــــــــل احـــ اســــــــPبعدت مـــ
 x نالك��ونية بدو عل 

 متوسطة 6 1.24 2.40

ــــل  12 ــــ� مواقــــــع التواصــ ســــــائل وصــــــو ع�ـ رتلقـــــي  ر
 .	جتما�4 خادشھ ل�Ûياء

 متوسطة 7 1.52 2.39

ــــل  6 ــــع التواصـــــ ـــــ� مواقـــــ ـــــك ع�ـــ ــــــل (عليقاتــــ تجا�ــ
 	جتما�4 عن عمد

 متوسطة 8 1.28 2.38
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 الفقرة الرقم
املتوسط 
 ا 2سا�ي

  Wنحراف

 ياملعيار
جة الرتبة  رالد

ـــــل  4 ــــــــال ل7ñــــــــــصيxÒ مــــــــــن قبـــــ ـــــت النتحــ (عرضـــــ
 احدى ا�8سابات 

 متوسطة 9 1.24 3.37

نع�ــ� @ن��نـــت دو ي�ــشر أســرار ال7ñــصية  2
xyاذن م 

 متوسطة 10 1.08 2.37

ـــــــــدى  13 ـــــن طرkــــــــــق أحـ ــــــــتغال!4 ماديــــــــــا عـــــ تــــــــــم اســ
 ا�8سابات الو�مية

 قليلة 11 1.38 2.32

ي ال7ñــصية مــن قبــل حــساب  1 ر�ــشرت صــو
x � و

 قليلة 12 1.16 2.17

مقـاطع فـديو (ـxÂÃء اليـك ع�ــ�  أو ر�ـشر صـو 10
 مواقع التواصل 	جتما�4 �عد التالعب á=ا

 قليلة 13 1.29 2.15

ــــ  مواقـــــــع  11 ـــــم �ـــــــشر�ا ع�ــ (ــــــ�ãيل مOاملاتـــــــك ثـ
 التواصل @لك��و�ي

 قليلة 14 1.29 2.03

جة الOلية  متوسطة - 2.351.27 رالد

جة (عرض طلبة ال��بية ا78اصة للتنمر @لك��و�ي �شOل عام  أن )2(ليت±� من ا�8دو  رد
) 10(لحـــصو ) 2(لتــ±� مـــن ا�8ــدو ، كمـــا ي)2.35(متوســطة؛ حيــث بلـــغ املتوســط ا�8ـــسا¸ي الك�ــ4 

جـــة متوســـطة وÁـــ4 ذوات الرتـــب ) 14 (أصـــلفقـــرات مـــن  ، تراوحـــت متوســـطا`=ا )10-1(رفقـــرة ع�ـــ  د
  ).2.52-2.37(ا�8سابية ب~ن 

ة الOافية  إ!  أن ى وقد �عز ذلك سو التنمر @لك��و�ي لjس لد«=م القد ر�فراد الذين يما نر
خــرkن وقــد �عــود ذلــك إلىأنمــاط الت�ــشئة 	جتماعيــة الÒــx ع�ــ  التفاعــل والتواصــل 	جتمــا�4 مــع �

ـــ� مرغوhــــة ســــلوكيات عدوانيــــة غ~ـ  وتظ\ــــر ع�ــــ� ،  وقــــد ال يظ\ــــر ذلــــك �ــــشOل مباشــــر، رتــــؤدى إلىإظ\ا
وkمكـن .لألخـرkن  و@سـاءة، ىالÒـx تحتـو ع�ـ  `=ديـد �قـران @ن��نت من خالل الرسـائل @لك��ونيـة
  وأيــــضا يمكــــن تفــــس~� عــــدم (عــــرض طلبــــة ال��بيــــة ا78اصــــة، نأيــــضا eــــو العينــــة مــــن طلبــــة ا�8امعــــة

جة مرتفعة اك �عض الطلبة بظا�رة التنمر @لك��و�ي إ!  رللتنمر @لك��و�ي بد  وأساليب  رو�  واد
وkـــضا عـــدم 	�تمـــام و	ســـتجابة ، زالت�ـــشئھ 	جتماعيـــة الÒـــx (عـــز ا�8وانـــب �خالقيـــة ال7ñـــصية

سـائل و(عليقــات املتنمـرkنعــدم الـرد املباملظـا�ر وسـلوكيات املتنمــرkن علـ§=م و  أن وأيــضا.  رشـر ع�ــ  
التحايل ع�  التقنيات ا�8ماية الÒـx مـن ن خالل @ن��نت (س\ل 	خ��اق وعملية التعلم والتعليم م

ــــشOل كب~ـــــ� 5ـــــ4 قيـــــام الطلبـــــة بـــــالتنمر الك��و�ـــــي ـــن اســـــتخدام\ا فPـــــسا�م �ـ ــــل ،املمكــ عـــــض العوامـ  ̧و
�ذه الظا�رة من خالل قـضاء أوقـات طوkلـة ع�ـ  ال\واتـف ا78لوkـة 	جتماعية و الثقافية وتزkد  45

ــــة والعلميــــــة والثقافيــــــة ،ومواقـــــع التواصــــــل 	جتمــــــا�4 ــــن ��ـــــشطة ال��وkحيــــــة والبدنيــ  و	بتعــــــاد عــ
kــادة ظــا�رة  kــادة ا�غمــاس الطلبــة 5ــ4 ظــل العــالم 	ف��ا�ــxÂ، مما�ــس\م 5ــ4  زاملباشــرة الÒــx (ــس\م 5ــ4  ز

ضا لتوفر س\ولة استخدم مواقع وسائل التواصل 	جتما�4 وتوفر�ا �شOل وأي التنمر @لك��و�ي،
kادة انPشار ظا�رة التنمر الك��و�ي  أدى  مماومجا�يمستمر    .زإ!  
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عــــز كــــذلك ـــو  إ!ــــ  أن ي     ̈و سـ نوســــائل 	تــــصال ا�8ديثــــة (ــــسمح ل\ــــم بــــالتخفي وتجعل\ــــم يما ر
م مواقـــع التواصــل 	جتمـــا�4 بالتواصـــل التنمــر �عيـــدا عــن املالحقـــة القانونيــة لـــسلوك\م و(ـــسمح ل\ــ

وســائل 	تــصال (ــسمح ل\ــم بــالرد والتنمــر �عيــدا عــن  أن ندو التحقــق مــن �ــوk<=م ا�8قيقيــة، وكمــا
ن .ي�ــتقم مباشـرة ملثـل �ـذا الـسلوك أمامــھ أن الطـرف �خـر الـذي يمكـن ووكث~ـ� مـن املتنمـرkن يPنمــر

  . حÑÒ اليتم مالحق<=م قانونياع�  ال±�ية من خالل حسابات و�مية وأسماء غ~� حقيقية

جة قليلة، و4Á الفقرات ذوات الرتب ) 4(لحصو ) 2(لكما يالحظ من ا�8دو  رفقرات ع�  د
ـــ~ن )11-14( ــــ  و¨عـــــود ذلـــــك ).2.32-2.03( ، تراوحـــــت متوســـــطا`=ا ا�8ـــــسابية بــ ـــاليب الت�ـــــشئھ  إ!ـ أســ

العينة �م  إ!  أن رkة وأضافھز�سرkة املتبعة داخل �سرة الxÒ (عز القيم �خالقية والتوعية �س
  . ولjس من الس\ل وقوع\م �Óية للتنمر @لك��و�ي أك��من الطلبة الذين لد«=م و�4 

اســــة الرفــــا�4  واختلفــــت اســــة مــــع د ـــذه الد رنPيجــــة �ـ ســـــة  الÒــــx أظ\ــــرت)2018(ر جــــة مما رأن د ر
اسة بنات  .الطلبةللتنمر @لك��و�ي eانت مرتفعة اسة مOان~ن  ).2018(رود   )2018(رود

سـة طلبــة ال��بيــة : النتـائج املتعلقــة بالـسؤال الثــا�ي ومناقـشJKا والــذي نــصھ جــة مما رمـا د ر
� جامعة البلقاء التطبيقية للتنمر �لك��و�ي؟�  ا �اصة 

kــــــة، َّلإلجابـــــة عــــــن �ـــــذا الــــــسؤال تــــــم ر حـــــساب املتوســــــطات ا�8ـــــسابية و	نحرافــــــات املعيا
اســـة؛ وذلـــك �غـــرض التعـــرف ســـة للتنمـــر @لك��و�ـــيرالســـتجابات أفـــراد عينـــة الد جـــة املما ر ع�ـــ  د ، ر

  . يو�Ó ذلك) 3(لوا�8دو

   )3(لجدو

ـــة ال��بيـــــة ا �اصـــــة للتنمـــــر امل ســـــة طلبــ ـــة مما جــ >ـــــة لد رتوســـــطات ا 2ـــــسابية وWنحرافـــــات املعيا ر ر
ليا حسب املتوسط ا 2سا�ي   .ز�لك��و�ي مرتبة تنا

املتوسط  الفقرة الرقم
 ا 2سا�ي

  Wنحراف 

 ياملعيار
ج الرتبة  ةرالد

ـــــــــل  1 ــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــع التواصـــــــ ــــــــ ــــومع�� مواقـــــ ــــــــ ــــــ ــ ـــــــــ أقـــ
	جتماعيªتحرkــضاألخر �عــض الطلبــة 

 .ع�  مقاطعة البعض
1.57 0.94 4 

  قليلة

 

ـــ  �عــــض الطلبــــة القابــــا تث~ــــ�  2 اطلــــق ع�ـ
 .ال7ãرkة حولھ ع�� �ن��نت

 قليلة 3 0.98 1.59

ه  3 رانتحــل �7ــصية أحــد الطلبــة وإظ\ــا
ة ســــــjئة ع�ــــــ� مواقــــــع التواصــــــل  ربــــــصو

 	جتما�4
 قليلة 7 0.88 1.47

أوجــــــھ `=ديـــــــدات لــــــبعض الطلبـــــــة مـــــــن  4
 أن خــــالل مواقــــع التواصــــل 	جتمــــا�4

 قليلة 9 0.78 1.46



وني  لدى طلبة التربية الخاصة في جامعة البلقاء التطبيقية واقع التنمر اإللكتر
 ضوء متغير الجنسفي 

   بني ملحمعبد هللاأحمد دمحم / د
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املتوسط  الفقرة الرقم
 ا 2سا�ي

  Wنحراف 

 ياملعيار
ج الرتبة  ةرالد

 لم يمتثل لطلبا(ي

ــــد الطلبــــــة ع�ــــــ   5 ا�ـــــ7ر مــــــن منظــــــر أحـ
 مواقع التواصل 	لك��و�ي

 قليلة 5 0.96 1.56

أو صـــو �7ـــصية لطالـــب  6 رأشارeأســـرا ر
 نما ع�� �ن��نت دو اذن منھ

 ليلةق 7 0.91 1.47

ــــــــات  7 ـــــــة املOاملـــــ ــــــبعض الطلبــــــ ــ ــــــــــ�ل لـــــ ا�ـــ
ــــع  ــــ  مواقــــــ ــــــشر�ا ع�ــــــ ـــــــم �ــــ ـــــــ�ة ثـــ الفاÓـــ

 التواصل 	لك��و�ي
 قليلة 12 0.85 1.45

ـــة  أو را�ـــــشر صـــــو 8 ـــاطع فـــــديو خاصـــ مقــ
بــــبعض الطلبـــــة ع�ــــ� مواقـــــع التواصـــــل 

 	جتما�4 �عد التالعب á=ا
 قليلة 12 0.89 1.45

ـــة  9 ــــشر شـــــــا¦عات وأخبــــــار eاذبــــ ـــوم ب�ــ أقـــ
ــــــــــ ـــــــــة ع�ــ ـــــــو �عــــــــــــض الطلبـــ ــــع لحـــــ � مواقــــــــ

التواصـــل 	جتمـــا�4 لPـــشوkھ ســـمع<=م 
 وأذي<=م

 قليلة 14 0.78 1.44

اخفــي �ـــوxÒk ع�ــ  املواقـــع @لك��ونيـــة  10
 ل<=ديد الطلبة

 قليلة 9 0.87 1.46

ـــ�  11 ــــزمالء ع�ـــ ــــد الــ أتجا�ــــــل (عليقــــــات احــ
 مواقع التواصل 	جتما�4 عن عمد

 قليلة 11 1.00 1.60

ــــع  12 ــــ� مواقــــــ ـــــو ع�ــــــ ـــائل وصـــــ ـــ ســــ ســــــــــال  رإ ر ر
 تواصل 	جتما�4 خادشھ ل�Ûياءال

 قليلة 9 0.86 1.46

أقـــصاء احـــد الـــزمالء مـــن املـــشاركة 5ـــ4  13
 مواقع التواصل 	جتما�4

 قليلة 6 0.87 1.48

ائـك ومعتقـداتك ع�ـ  �خـرkن  14 رفـرض ا
 .من خالل مواقع التواصل 	جتما�4

 متوسطة 1 1.11 2.40

 قليلة 0.92 1.97 املتوسط العام

سـة طلبـة ال��بيـة ا78اصـة للتنمـر @لك��و�ـي �ـشOل  أن )3(ل�8دو يالحظ من ا جـة مما رد ر
لحـصو جميـع ) 3(ل، كمـا يتـ±� مـن ا�8ـدو )1.97(عـام قليلـة؛ حيـث بلـغ املتوسـط ا�8ـسا¸ي الك�ـ4 

سةقليلة، تراوحت متوسطا`=ا ا�8سابية ب~ن  جة مما رالفقرات ع�  د   ، )3.80-3.69(ر
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¨ــــسية 5ــــ4 تخــــصص ال��بيــــة ا78اصــــة قيــــام �عــــض أعــــضاءا إ!ــــ  ىوقــــد �عــــز ذلــــك رل\يئة التد
شــــادية وتوعوkــــة حــــو 	ســـتخدام �مثــــل و�مــــن لــــشبكة العنكبوتيــــة وعــــدم  لبتقـــديم محاضــــرات إ ر

وkــضا يفــسر ذلــك ، الوقــوع كــ±�ايا لظــا�رة التنمــر @لك��و�ــي بجميــع أشــOال\ا ا¼7تلفــة واملتعــددة
دنيـــة ز الÒــx (عـــز ا�8وانــب �خالقيـــةو ال7ñـــصية ر�ــسªب الت�ـــشئھ �ســرkة املتبعـــة داخــل �ســـرة �

شـــات توعوkــــة لطلبــــة بالتعـــاو مــــع وحــــدة الباحــــث ذلــــكوأيــــضا يفـــسر  . والـــو�4 ن مـــن خــــالل عقــــد و ر
. ا�8ــرائم إالإلك��ونيـــة لتوعيـــة والتثقيـــف بمخـــاطر وأضــرار التنمـــر @لك��و�ـــي ع�ـــ  الفـــرد وا¼�تمـــع

ش و�ـ4 طلبــة ال��بيـة ا78اصـة بقـوان~ن ا�8ــر إ!ـ  ىوكمـا �عـز رائم @لك��ونيـة، واملـشاركة بحـضو الــو ر
شاد الxÒ (عقد�ا ا�8امعة بالتعـاو مـع وحـدة ا�8ـرائم @لك��ونيـة اO�8وميـة  نوال��امج التوعية و@ ر

شــاد والتوجيــھ والتوعيــة بمخــاطر التنمــر   وأنواعــھ، وأشــOالھ، إلك��و�ــي،رالÒــx تقــوم ب�ــشر بــرامج @
  .وغ~��ا

اســة مــع اســة دمحم رواختلفــت نPيجــة �ــذه الد ــي ) 2019(ر د اســة �ــسيو�ي وا�8̧ر  ).2020(رود
اسة الرفا�4  سة الطلبة أن الxÒ أظ\رت)2018(رواختلفت مع د جة مما رد  eانـت للتنمـر @لك��و�ـي ر

اسة بنات  اسة عمار ).2021(رمرتفعة واتفقت مع د   ).2019(رود

افـــــع التنمـــــر مـــــا أســـــباب ودو :النتـــــائج املتعلقـــــة بالـــــسؤال الثالـــــث ومناقـــــشJKا والـــــذي نـــــصھ
� �لك��و�ي�  جامعة البلقاء التطبيقية ؟ من وج�ة نظر طلبة ال��بية ا �اصة 

kة، الستجابات أفراد َّلإلجابة عن �ذا السؤال تم ر حساب املتوسطات ا�8سابية و	نحرافات املعيا
اسة    .يو�Ó ذلك) 4(ل، وا�8دو )بالطالبرعينة الد

  )4(لجدو

>ـــة املتوســـطات ا 2ـــسابية وWنحرافـــات ألســـباب ودوافـــع التنمـــر Wلك�ـــ�ونيمن وج�ـــة نظـــر ر املعيا
� جامعةا �اصة طلبة ال��بية �  . البلقاء التطبيقية

املتوسط  الفقرة الرقم
 ا 2سا�ي

Wنحراف 
 ياملعيار

جة الرتبة  رالد

 متوسطة 1 1.44 2.72 .الرغبة 45 توكيد الذات 1

 قليلة 11 1.41 2.20 	ستمتاع ب<=ديد �خرkن 2

 متوسطة 8 1.52 2.39 الPسلية بإيذاء �خرkن 3

 قليلة 10 1.40 2.21 سوء معاملة �خرkن !4 4

ــــسيطرة 5 ـــ4 الـــــــتحكم والرغبـــــــة  حــــــب الــ  5ـــ
 �خرkن

 متوسطة 5 1.36 2.53

سة ��شطة 6  متوسطة 6 1.52 2.44 .رالفراغ وعدم مما

 متوسطة 4 1.56 2.55 الغ~�ة من نجاحات �خرkن 7
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املتوسط  الفقرة الرقم
 ا 2سا�ي

Wنحراف 
 ياملعيار

جة الرتبة  رالد

8  

9  

10  

11  

 

  	نتقام من �خرkن

xyضعف الوازع الدي  

ــــب لتنمـــــر الك��و�ـــــي مــــــن  (عـــــرض الطالـ
  �خرkن

ــــاة مـــــــن 	كتئــــــاب و	ضـــــــطرابات  املعانــ
xÂÃالنف 

2.32  

2.58  

2.43  

2.67  

 

1.47  

1.62  

1.44  

1.53 

9  

3  

7  

2 

  قليلة

  متوسطة

  متوسطة

 متوسطة

 متوسطة - 2.461.48 املتوسط العام

أســـباب ودوافـــع التنمـــر @لك��و�ـــي مـــن وج\ـــة نظـــر طلبـــة ال��بيــــة أن  )4(ليالحـــظ مـــن ا�8ـــدو          
جـة متوسـطة، حيـث بلـغ املتوسـط ا�8ـسا¸ي الك�ـ4  را78اصة 45 جامعة البلقاء جاءت �شOل عـام بد

املرتبـة �و!ـ  " الرغبـة 5ـ4 توكيـد الـذات"، والxÒ تـنص ع�ـ  )1(واحتلت الفقرة ) 2.46(لفقرات ا¼�ال
" ، والÒــx تــنص ع�ــ )11(، 5ــ4 حــ~ن جــاءت الفقــرة )2.72( ل\ــذه الفقــرة حيــث بلــغ املتوســط ا�8ــسا¸ي

قم " املعاناة و	ضطرابات النفسية 45 املرتبة الثانية  حيث " ضعف الوازع الديxy )"9(روتل<=ا الفقرة 
قــــم )2.58(بلـــغ املتوســــط ا�8ــــسا¸ي ل\ـــذه الفقــــرة  	ســــتمتاع "والÒــــx تـــنص ع�ــــ  ) 2(ر، وجــــاءت فقـــرة 

kجة قليلة "ن بال<=ديد �خر عز الباحثو ذلك .رباملرتبة �خ~�ة وhد ن̈و التغ~�ات الxÒ حـدثت  إ!  أن ى
ـــالعنف بمختلــــــف أنواعــــــھ واخــــــتالل العالقــــــات �ســــــرkة 5ــــــ4 ، 5ـــــ4 ا¼�تمعــــــات @�ــــــسانية واملرتبطــــــة بـــ

ـــ  فئــــات ا¼�تمــــع )الرقميــــة( وتــــأث~� العالقــــات التكنولوجيــــا ، ا¼�تمــــع ومــــن خــــالل تــــأث~� الطلبــــة  .ع�ـ
التنمــــر �عـــض �فـــراد ع�ـــ  غ~ــــ��م  عـــات �قـــران ممـــا لـــد«=م تفــــاعالت ســـلبية ممـــا يـــودى إ!ـــ بمجمو

 .اســتجابة لـــضغط �عـــض �قـــران ومــن اجـــل كـــسب الـــشعبية و�ـــذا يظ\ــر جليـــا 5ـــ4 مرحلـــة الـــشباب
قة و��ق ا78صوم  سة �لعاب الxÒ تن Ñ �عض املفا�يم عند الشباب مثل القوة ا78ا روأيضا مما ر

جـة عاليــة بالـضغط العـاطفيوان التن .وغ~��ـا التنمـر @لك��و�ــي  أن كمـا، رمـر @لك��و�ـي مـرتبط بد
ع املتم~ـÉة النا�عــة مـن التنمـر التقليـدي 5ـ4 �ـو وkـضا �عـض التفـاعالت الــسلبية  .�ســاس واحـد الفـر

وذلـك مـن خـالل تنميـھ الثقافـة ا�8ماعيـة ، زkادة مـستوkات التنمـر @لك��و�ـي إ!  ب~ن �قران تؤدي
 xـــÒـــا�5 الـــسلوك املتنمـــر الOأدت أن لخالصـــة القـــو.ت xـــÒنـــاك الكث~ـــ� مـــن �ســـباب والـــدوافع ال� إ!ـــ  

، وانPـــشار أفـــالم   العنـــف، �لعـــاب @لك��ونيـــة، انPــشار التنمـــر @لك��و�ـــي ومì=ـــا العوامـــل �ســرkة
  .جماعة �قران و العوامل الفرديةو، املناخ ا�8ام4Êو

ق دالـــ :الـــسؤال الراSـــع جـــة �عـــرض طلبـــة ال��بيـــة ا �اصـــة وUـــل توجـــد فـــر رة إحـــصائيا �ـــ� د
ً

  ىللتنمر �لك��و�ي �عز ملتغ)� ا '&س ؟

ق الدالـــة tلإلجابــة عـــن �ـــذا الــسؤال تـــم اســـتخدام اختبــار  و للعينـــات املـــستقلة الختبــار وجـــود الفـــر
جـــة (عــرض طلبــة ال��بيـــة ا78اصــة للتنمـــر @لك��و�ــي (عــز ملتغ~ـــ� النــوع  ىإحــصائيا 5ــ4 د ر

ً
 	جتمـــا�4،

  . يو�Ó ذلك) 5(لوا�8دو 
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  )5(لجدو 
ـــار  جــــة �عـــــرض طلبـــــة ال��بيـــــة tاختبـ ق �حـــــصائية �ـــــ� د ر للعينـــــات املـــــستقلة للكـــــشف عــــن الفـــــر و

  وفقا ملتغ)� ا '&س  ا �اصة للتنمر �لك��و�ي
املتوسط  العدد ا�'موعة 

 ا 2سا�ي
Wنحراف 

قيمة  ياملعيار
t 

جات  رد
 ا 2ر>ة

ىمستو 
 الداللة

 0.61 2.33 42 ذكر

Ñ0.64 2.30 243 أن� 

0.339 283 0.74 

5ـــ4 ا�8ـــدو دة  ل(ــش~� النتـــائج الـــوا جـــة  إ!ـــ  )5(ر ق ذات داللـــة إحـــصائية 5ـــ4 د رعــدم وجـــود فـــر و
الطلبـة  إ!ـ  أن ىوقـد �عـز ذلـك. ى(عرض طلبة ال��بية ا78اصة للتنمر @لك��و�ي (عز ملتغ~ـ� ا�8ـ�س

ا وإنــاث يتعرضــو للتنمــر إللك��و�ــي مــن دا نذeــو جــة وذلــك أو خــل ا�8امعــةر ج\ــا بــنفس الد رخا الن  ر
  والـــ7ñص املتنمــــر، 	جتمـــا�4@لك��ونيـــة وســـائل التواصـــل  نكـــالل ا��8ـــس~ن �ـــستخدمو �ج\ـــزة

 .�س<=دف ال±�ية �غض النظر عن ا��8س

اســة مــع نتــائج اســة الرفــا�4  روتتفــق نPيجــة �ــذه الد  أثــرالÒــx أظ\ــرت عــدم وجــود ) 2018(رد
اسـة بنـات . ض الطلبـة للتنمـر @لك��و�ـيملتغ~� ا��8س 45 (عر ت )2021(رواختلفـت مـع د  رالÒـx أشـا

جـة التعـرض لـصاإ!   ق 5ـ4 د روجـود فـر ر eـو الـذeو ةوذلـك حـسب تفـس~� الباحثـ، ر�8 الـذeو و  أك¹ـ�ن
ســـة للتنمـــر ســـو التنمـــر  أن مـــر منطقـــيأف\ـــو ، رمما نيOـــو الـــذeو �ـــم Óـــ�ايا لـــزمال�=م الـــذين يما رن ر

  .@لك��و�ي عل§=م 

ســــــة طلبــــــة ال��بيــــــة: ؤال ا �ــــــامسالــــــس جــــــة مما ـــ� د ق دالــــــة إحــــــصائيا �ـــ رUــــــل توجــــــد فــــــر ر
ً

  و
  ىا �اصة للتنمر �لك��و�ي �عز ملتغ)� ا '&س ؟

ق tلإلجابــة عــن �ــذا الــسؤال تــم اســـتخدام اختبــار  و للعينــات املــستقلة الختبــار وجــود الفـــر
ســــة طلبــــة ال��بيــــة ا78اصــــة للتنمــــر @لك� جــــة مما رالدالــــة إحــــصائيا 5ــــ4 د ر

ً
ى�و�ــــي (عــــز ملتغ~ــــ� النـــــوع 

  . يو�Ó ذلك) 6(ل وا�8دو 	جتما�4،

  )6(لجدو 
ســـــة طلبـــــة tاختبـــــار  جـــــة مما ق �حـــــصائية �ـــــ� د ر للعينـــــات املـــــستقلة للكـــــشف عـــــن الفـــــر ر و

  )ا '&س  ( النوع  وفقا ملتغ)�  ال��بية ا �اصة للتنمر �لك��و�ي
 

 العدد ا�'موعة
املتوسط 
 ا 2سا�ي

Wنحراف 
 ( tقيمة  ياملعيار

جات  رد
 ا 2ر>ة

ىمستو 
 الداللة

 1.10 1.84 42 ذكر

Ñ0.76 1.51 243 أن� 
2.39 283 0.018 
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دة 5ــ4 ا�8ـدو ل(ـش~� النتـائج الـوا ســة ) 6(ر جـة مما ق ذات داللــة إحـصائية 5ـ4 د رإلىوجـود فـر ر و
رطلبة ال��بية ا78اصة للتنمر @لك��و�ي (عز ملتغ~� ا��8س، لصا�8 الذeو رالـذeو   أنو�ذا �عxy. ى

سة للتنمر @لك��و�ي من @ناثأك�¹   .ر مما

نالطلبة الذeو يحظو بمساحة كب~�ه من ا�8رkة إ!  أن وkفسر الباحث �ذه النPيجة  تPيح  ر
@نـاث تقـع  إ!  أن إضافة،  مواقع الك��ونية مختلفةواستخداملل\م قضاء أوقات أطو من الس\ر 

عايــة 	خـوه لية مÉÔليــھ وأعبـاء  رعلـ§=ن مـسؤ يجعل\ــا اقـل اســتخداما  مــساعدة 	م ممـا  	صـغر، او و
 حيــث ،رطبيعـة الت�ــشئھ �سـرkة للـذeو تختلـف عـن 	ن�ـÑ أن وكمـا .لوسـائل التواصـل 	لك��ونيـة 

   . من @ناثأك�¹رولوkة 45 اقتناء �ج\زة الذكية لألبناء الذeو (عطى �سرة �

 كمـا، يوذج الذكر العـدوا�ي نحـو �خـرkنرتوج\ھ الطلبة الذeو نحو النم إ!  ىو¨عز ذلك
لة عــن ظ\ـــو الــسلوكيات العدوانيــة �ـــشOل أن  رأنمــاط الت�ــشئة 	جتماعيـــة (عــد Áــ4 �خـــر املــسؤ و ى

لية وhالتا!4، رحيث تتم ت�شئة الذeو ع�  املفا�يم الرجولة، رلدى الذeو غـرس قـيم  ووتحمل املسؤ
نتOــو ذات طبيعــة تPــسم بــالعطف  أن ث ع�ــ الــ�ñاعة والقــوه والــصالبة، 5ــ4 حــ~ن يــتم ت�ــشئة @نــا

وقـد . وا�8نان وا��8ل وhتا!4 ينكـر ا¼�تمـع ع�ـ  @نـاث الـسلوكيات الغاضـبة و	نفعـاالت الـشديدة
ربان الذeو اك�¹ عدوانية من @ناث، اذا يبدو الذeو اكArcher & Scote, 2006 ( �¹( ع�  ذلك أكد ر

وjhنمـا �ـذه .  والسلوك العدوا�ي و¨عت�ـ� ذلـك مقبـوالعرضة لعوامل ا78طر واملزاج ا�8اد والعصªية
  .السلوكيات ترفضھ @ناث وال تتقبل بھ

اسة  اسة مع د روتتفق نPيجة �ذه الد اسة دمحم ) AL-Zahrain,2015(ر اسة  )2019(رود رود
سة للتمر @لك��و�ـي مـن أك�¹رالذeو  أن الxÒ أظ\رت)2021(بنات  وتختلف مـع نPيجـة ،@نـاثر مما

اسة ا سھ التنمر @لك��و�ي )2018(لرفا�4 رد   .رالxÒ أظ\رت عدم وجود اثر ملتغ~� ا��8س 45 مما

  :التوصيات

اسة بما يأ�ي  اسة تو�4i الد � ضوء نتائج الد�ر   :ر

ـــة مـــــن خـــــال .1 ـــر املواج\ــ ـــي وطــ قkـــــادة و�ـــــ4 طلبـــــة ا�8امعـــــات بـــــالتنمر @لك��و�ــ ل عقـــــد النـــــدوات ز
شـــاد�ما التنمــر مــن طلبـــة ا�8امعــة والكـــشف عــن املتنمــرkن وÓـــ�اي .وا¼�اضــرات توعوkــھ  روإ

 .وعالج\م 

ـــن  .2 ، وفئــــات أخــــر مـ اســــات ع�ــــ  جامعــــات أخــــر وتبعــــا ملتغ~ــــ�ات أخــــر ىإجــــراء املزkــــد مــــن الد ى ى ر
اس، اج واملوظف~ن، را¼�تمع، مثل طلبة مد  .وو�ز

شـــادالطال¸ي .3 ن الطلبـــة 5ـــ4 ا�8امعـــات  رتفعيـــل وحـــدة @ شـــاد Óـــ�اياو5ـــ4 عمـــادة شـــؤ  التنمـــر رإل
شاد�م وعالج\م @لك��و�ي   .ربأثار التنمر @لك��و�ي وإ

ات 	تـصال والفعالياتأشراك الطلبة باأل�شطة  .4 ر ال��وkحية لقضاء وقـت الفراغ،وتنميـة م\ـا
 .لد«=م

اء �ذا السلوك .5 اسة متعمقة لألسباب والدوافع الOامنة و اسات ا�8الة، ود رإجراء د ر  .ر
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