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  ضوء بعض املتغريات الدميوغرافية أشكال التنمر يف 
  بني الطالب املراهقني مبدينة أبها

Abstract:  
The aim of this study was to identify the extent of the 
phenomenon of bullying among students in the last year of 
secondary school and students in high school in the town of 
Abha  ،and to understand the nature of the phenomenon in 
terms of the types of bullying most exercise by the students .
This study  also aimed to know whether there were differences 
between the students regarding their different levels and grades  
and their view regarding the role of teachers in countering the 
bullying ،and type of bullying which represents the biggest 
danger on the victims of bullying .The sample of the study 
consisted of (402) students .To collect the data about traditional 
bullying ،the researcher used Olweus Bullying Questionnaire 
 and other questionnaire designed by the researcher to collect 
data about cyber bullying. The statistical methods used 
included; Percentages, unidirectional variance analysis .The 
results showed that  32.6% of the sample  reported  the incident 
of bullying in their schools and that traditional bullying occurred 
more frequently(39.1%) compared to cyber bullying(27.6%).The 
most common types of traditional bullying  reported by the 
students were firing the titles, followed by spreading rumors or 
bullying mock others because of their names or their colors or 
tribe and place of residence, while  the most common types of 
cyber bullying were bullying others by using text massages, 
followed by the  conversation, both through chat rooms, or 
instant conversation then bullying using pictures and graphics. 
No results showed the existence of any differences between the 
students because of their levels or grades. The results also 
showed that 14.6% were traditional and cyber bullies at the 
same time and that 20% were victims of traditional and cyber 
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bullying at the same time. From the point of view of the 
students cyber bullying was more harmful than traditional 
bullying.  60% of the sample  showed  sympathy  toward 
bullying victims and wanted to help them .The majority of 
participants saw the attitude of the majority of  teachers toward 
bullying incidents is negative.. 
Key words: Traditional bullying, Cyber-bullying. 

  بين الطالب المراهقين بمدينة أبهاضوء بعض المتغيرات الديموغرافية أشكال التنمر في 
  :ملخص البحث

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على حجم ظاهرة التنمر بين طالب الصف           
الثالث متوسط و المرحلة الثانوية بمدينة أبها وطبيعة الظاهرة من حيث أنواع التنمر 

 األساليب الحديثة في التنمر التي تستخدم ة من قبل الطالب وخصوصاًثر ممارساألك
كما تهدف الدراسة لمعرفة ما إذا كانت هناك . يسمى التنمر اإللكتروني التكنولوجيا أو ما

فروقات بين الطالب  تعود للمستوى الدراسي والمرحلة الدراسية ووجهة نظر الطالب 
ظاهرة التنمر و نوع التنمر الذي يمثل الخطر فيما يختص بدور المعلمين في الحد من 

يدرسون في الصفوف من  طالباً) ٤٠٢(تكونت العينة من .األكبر على ضحية التنمر
 Olweus(استخدمت الدراسة استبيان أوليوس للتنمر .الثالث متوسط للثالث ثانوي

Bullying Questionnaire( عداد باإلضافة الستبيان يختص بالتنمر اإللكتروني من إ
وقد . الباحث صمم على نسق استبيان أوليوس وتم قياس الصدق والثبات لكليهما 

النسب المئوية : استخلص الباحث النتائج باستخدام األساليب اإلحصائية التالية 
، تحليل التباين أحادي االتجاه وذلك لحساب الفروق بين المعدالت الدراسية ، والتكرارات 

من أفراد العينة يرون أن %  ٣٢,٦أظهرت النتائج أن . ختلفةوالمستويات الدراسية الم
 %) ٣٩,١(كما أظهرت أن نسبة حدوث التنمر التقليدي ، التنمر يحصل في مدارسهم 

أكثر أنواع التنمر التقليدي شيوعاً %). ٢٧,٦( تتجاوز نسبة حدوث التنمر اإللكتروني 
تنمر بالسخرية من اآلخرين بسبب هو السخرية بإطالق األلقاب يليه نشر الشائعات أو ال

بينما أكثر أنواع التنمر اإللكتروني ، أسماءهم أو ألوانهم أو قبيلتهم ومكان سكنهم 
شيوعاً هو التنمر باستخدام  الرسائل النصية يليه المحادثة بنوعيها عن طريق غرف 

ر النتائج لم تظه. المحادثة أو المحادثة الفورية ثم التنمر باستخدام الصور والرسومات
أظهرت النتائج أيضاً أن . وجود أي فروق بين الطالب تعود للمستوى أو المعدل الدراسي

%)) ٢٠من أفراد العينة هم متنمرين تقليدياً وإلكترونيا في نفس الوقت و %)) ١٤,٦
كما أظهرت النتائج أن التنمر .ضحايا للتنمر التقليدي واإللكتروني في نفس الوقت 

من أفراد العينة تعاطف % ٦٠أبدى .  ضرراً من وجهة نظر الطالب اإللكتروني أكثر
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بينما كان موقف غالبية المعلمين سلبي نحو التنمر ، ورغبة في مساعدة ضحايا التنمر 
  .رغم علمهم بحصوله بحسب رأي أفراد العينة

  التنمر اإللكتروني  ، التنمر التقليدي: مات المفتاحيةالكل
  :مقدمة

اهقة بالتغيرات البيولوجية واالجتماعية المفاجئة خصوصاً النمو تتميز فترة المر  
البدني السريع المصحوب باالنتقال من المرحلة االبتدائية للمرحلة المتوسطة والتي 

  ).Li, 2007( تصحبها تغييرات جذرية في  شكل وتركيبة مجموعة األصدقاء
يز أيضاً بزيادة العنف  أن هذه الفترة تتمBoulton) ١٩٩٩(ويرى بولتون           

ولقد أثبتت الدراسات المهتمة بموضوع . بأشكاله المختلفة بين الزمالء وخصوصاً التنمر
التنمر أن العديد من األطفال والمراهقين كانوا في وقت ما أثناء دراستهم  ضحايا للتنمر 

 من الطلبة في الصفوف من الرابع حتى الثاني% ٢٣أن نسبة وأظهرت اإلحصاءات ، 
 Bradshaw, Sawyer and(عشر، قد تعرضوا للتنمر خالل شهر 

O’Brennan,2007(  
الذي يعتبر ) ١٩٩١(ولقد ظهرت عدة تعريفات للتنمر إال أن تعريف أوليوس   

أشهر الباحثين في هذا المجال هو أكثر التعاريف استخداماً حيث عرفه بأنه تصرف أو 
 األفراد بشكل متكرر وفي مدى من سلوك  متعمد عنيف يقوم به فرد أو مجموعة من

  .الوقت ضد ضحية ال يستطيع بسهولة الدفاع عن نفسه
ويالحظ أن أشكال التنمر تطورت بتطور التقنيات الحديثة وظهور وسائل التواصل   

ليب تقليدية مثل االجتماعي حيث أنه وإلى وقت قريب كان التنمر في المدرسة يحدث بأسا
ويكون ) كالضرب( اإلناث، والتنمر البدني وينتشر بين) قابكإطالق األل(التنمر اللفظي 

وتنمر العالقات أو التنمر االجتماعي كعزل شخص أو استبعاده من ، شائعاً أكثر بين الذكور
  .دائرة األصدقاء

  ( Tharp-Taylor،Haviland and Amico2009 ؛Smith, Schneider, 
Smith  ،and Ananiadou (2004) 

- Cyber(يسمى بالتنمر اإللكتروني   ومع التطور التكنولوجي ظهر ماومؤخراً         
bullying ( والذي يكون عادة عن طريق وسائل التواصل االجتماعي والذي يهدف لإليذاء

من خالل شبكات تكنولوجيا المعلومات بطريقة متكررة ومتعمدة، ويعرفه القانون األمريكي 
ن شخص ما في االنترنت بقصد تكريه الناس بأنه قد يحدث عن طريق إرسال الشائعات ع

يمكن عمل .إهانتهم ضحايا ونشر مواد لتشويه سمعتهم وبه أو ربما يصل لدرجة انتقاء 
مات الهاتفية المكال، مقاطع الفيديو ، الصور والرسومات ، ذلك من خالل الرسائل النصية
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اإللكترونية ومواقع المواقع المحادثة الفورية و، ف المحادثةغر ،البريد اإللكتروني،
  .التواصل االجتماعي

(Kowalski & Limber 2007) 
ارتبط التنمر ، فعلى سبيل المثال، وتشير الدراسات إلى أن للتنمر نتائج خطيرة

ضعف التركيز ، كظاهرة سلوكية تحصل في المدارس  باالنخفاض بمستوى الثقة بالنفس 
 Thompson ،Whitney(االنتحارية األفكار اإلحباط و، القلق، الهروب من المدرسة، 

 &Smith, 1994( ، لالنتحار قد يلجأ الشخص ضحية التنمر الشديدةوفي الحاالت 
)Hawker& Boulton, 2000( . ارتبط التنمر أيضاً بسوء التكيف األكاديمي

Toblin, Schwartz ,Hopmeyer& ،Abou-Eezeddine, 2005.( (  
لعوامل المؤدية إليه مثل ر تعدد اكذلك أظهرت الدراسات حول مشكلة التنم

إساءة ، مر من قبل أشخاص آخرين في الماضيتعرض المتنمر نفسه للتن، اإلحباط
 Bullying in(اضطراب السلوك و غياب القدوة ، الهجران األسري، عامل في المنزلالت

schools, n.d( .  
مر بالرغم من ارتباط بمشكالت وعواقب وخيمة تلحق بضحية التنمر والمتن

وبالرغم من نوعية المشاكل السلوكية التي تحصل في مدارس ، نفسه بل وبالبيئة الصفية
يدع مجال للشك أن التنمر سبب رئيسي من  المملكة العربية السعودية والتي تدل بما ال

ومع تطور . فقد الحظ الباحث غياب الدراسات المختصة بهذا الموضوع، أسبابها 
دها تبعاً للتطور التكنولوجي الذي نعيشه أصبح من الضرورة أساليب التنمر وزيادة تعقي

إجراء األبحاث في هذا المجال في المدارس السعودية لتجنب العواقب الوخيمة للتنمر أو 
  .التقليل من أثارها قدر اإلمكان

  :مشكلة الدراسة
 السيكولوجي والتربوي نجد أن معظم الدراسات التي تناولت األدبباستقراء 

لمراهقة وصفتها بأنها مرحلة حرجة حيث يتصف المراهق بعنف انفعاالته مرحلة ا
  .واندفاعه وسهوله استثارته وحساسيته المفرطة

كما تعد مرحلة المراهقة مرحلة أزمات حيث تظهر فيها الكثير من المشكالت 
السلوكية التي لو لم ينتبه لها المجتمع لتحولت إلى اضطرابات نفسية وعقلية ومن أبرز 

 وعلى رأسها مشكلة واإلدمانلمشكالت التي تميز هذه المرحلة نجد مشكلة الجنوح ا
  )١٣: ٢٠٠٢مرسي، (التنمر أو المشاغبة 

ونتيجة لتراكم تلك االنفعاالت والتوترات مما يؤدي إلى حدة في سلوك الطالب 
المراهق سواء في تعامله الشخصي مع اآلخرين أو حتى مع ذاته مما يؤثر سلبياً على 
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توافقه النفسي، مما يؤدي غالباً إلى ظهور بعض المشكالت السلوكية التي ترتبط بهذه 
المرحلة ، والتي بدورها تمثل أهم التحديات التي تواجه القائمين على العملية التعليمية ، 

  ).٦٨٨: ٢٠٠٦مجاهد، (كما أنها تعتبر استنزاف للطاقة البشرية 
 تضم بين أنها الخطورة يتمثل في وإذا نظرنا إلى مدارسنا فنجد أن مكمن

جنباتها مجموعة من الطالب المراهقين وخصوصا في مرحلتي التعليم المتوسط 
والثانوي اللذين يسعون جاهدين إلبراز هويتهم من خالل كسر كل ما هو مألوف والتمرد 
على القوانين والقيود المفروضة عليهم والثورة عليها مما يجعلهم في صراع مستمر مع 

  ).٤٣: ١٩٩٥زهران، ( علميهم وأسرهم م
حيث تشير النسب العالمية إلى ارتفاع نسبة انتشار سلوك التنمر بين تالميذ 

، بل أن % ٢٠إلى % ٣المدارس حيث ارتفعت النسبة خالل العشر سنوات األخيرة من 
، وفي أستراليا وصلت مثل إيرلندا% ٣٠فيها النسبة إلى هناك مجتمعات أخرى وصلت 

ة إلى درجة كبيرة جدا حيث أصبح هناك تلميذ من بين كل ستة تالميذ يمارس النسب
  )٣٣٤: ٢٠٠٤الخولي، (سلوك المشاغبة مرة أسبوعياً على األقل 

وعلى صعيد آخر نجد أن الطالب المراهقون يمثلون أكثر الشرائح العمرية 
 هذه الدوافع إلى وتنقسم ، استخداماً لالنترنت بسبب ارتفاع الدوافع المؤدية الستخدامه

، ودوافع سلبية مثل الهروب من البحوث العلميةدوافع إيجابية مثل إجراء المحادثات و
  ).٦٤٦: ٢٠٠٩تفاحة، (الواقع وإثبات الذات وإشباع الرغبات الجنسية  

ومع ما تسببه ظاهرة التنمر من مشكالت كبيرة قد يمتد تأثيرها لسنوات عديدة 
لطفل ضحية التنمر ومع تعدد أنواع التنمر وتطورها بتطور على كل من الطفل المتنمر وا

الحظ الباحث غياب أي من الدراسات التي تهدف للتعرف على حجم ،التكنولوجيا الحديثة 
هذه الظاهرة وطبيعتها ومدى وعي الطالب بها وبما تمثله من أخطار حالية 

الثالث متوسط و طالب لذلك رأى الباحث القيام بهذا البحث بين طالب الصف .ومستقبلية
بها كونها حاضرة المنطقة المرحلة الثانوية في منطقة عسير وبالتحديد في مدينة أ

  .حيث يكون سلوك المراهقة في أوجه في هذه المرحلة ، ومركزها
مر بين طالب تهدف هذه الدراسة للتعرف على حجم ظاهرة التن :الهدف من الدراسة

وية بمدينة أبها وطبيعة الظاهرة من حيث أنواع المرحلة الثانالصف الثالث متوسط و
 األساليب الحديثة في التنمر التي ثر ممارسة من قبل الطالب وخصوصاًالتنمر األك

كما تهدف الدراسة لمعرفة ما إذا . يسمى التنمر اإللكتروني تستخدم التكنولوجيا أو ما
ذلك الحال مع المراهق ضحية  ال وكأمكان المراهق المتنمر تقليدياً هو متنمر إلكترونياً 

كما تهدف لمعرفة ما إذا كانت هناك فروقات بين الطالب  تعود للمستوى . التنمر
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الدراسي والمرحلة الدراسية ووجهة نظر الطالب فيما يختص بدور المعلمين في الحد 
  . من ظاهرة التنمر و نوع التنمر الذي يمثل الخطر األكبر على ضحية التنمر

تكمن أهمية الدراسة في كونها األولى من نوعها التي تستكشف : ةأهمية الدراس
ظاهرة التنمر بنوعيه التقليدي واإللكتروني بين طالب الصف الثالث متوسط والمرحلة 
الثانوية في منطقة عسير حيث أن معرفة حجم ظاهرة التنمر ومدى شيوعها واألساليب 

 لخدمات التدخل المبكر من أجل المستخدمة في التنمر يساعد المختصين في التخطيط
  . التقليل من اآلثار السلبية لهذه الظاهرة 

ـ    : حدود الدراسة  أشكال التنمر في ضوء بعض     " تحددت الدراسة الحالية الموسومة ب
وبحـدودها المكانيـة    ، "المتغيرات الديموغرافية  بين الطالب المراهقين بمدينة أبهـا          

وبحدودها ، والثانوية بمدينة أبها  ) لثالث متوسط الصف ا (لمتوسطة  المتمثلة بالمدارس ا  
  هـ١٤٣٦/١٤٣٧الزمنية من الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

  :أسئلة الدراسة
  مدى انتشار التنمر بنوعيه بين طالب المرحلة الثانوية بمدينة أبها؟ ما  .١
التنمر (يثة دية أم التنمر بأنماطه الحدأيهما أكثر انتشاراً  التنمر بأنماطه التقلي .٢

  ؟)اإللكتروني 
  ما أكثر وسائل التنمر التقليدي واإللكتروني شيوعاً؟ .٣
  هل يوجد فروق بين الطالب تعود للمستوى الدراسي؟ .٤
  هل يوجد فروق بين الطالب تعود للمعدل الدراسي؟ .٥
هل الطالب الذين مارسوا التنمر التقليدي هم أنفسهم الذين مارسوا التنمر  .٦

  اإللكتروني؟
   التنمر التقليدي هم أنفسهم ضحايا التنمر اإللكتروني؟هل ضحايا .٧
هل التنمر اإللكتروني أشد أو أقل ضرراً من التنمر التقليدي  من وجهة نظر  .٨

  الطالب؟
  ما موقف الطالب تجاه سلوك التنمر عندما يحصل أمامهم ؟ .٩

  هل يقوم المعلمون بدورهم في التصدي لهذه الظاهرة في المدارس؟ .١٠
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  : واألبحاث السابقةاإلطار النظري
 جوانبها المختلفة أجريت العديد من الدراسات التي ناقشت مشكلة التنمر من

دور العوامل المختلفة ، صفات الطفل المتنمر والطفل ضحية التنمر، كأسباب التنمر
إال أن ، كالعوامل االجتماعية والبيئية  في حدوث التنمر والنظريات المفسرة للتنمر

لتنمر المدرسي ا؛ لى الدراسات التي قارنت بين التنمر بنوعيه الباحث قد ركز ع
والتنمر اإللكتروني الذي عادة ما يحدث في المدرسة إال أنه يمتد ليصل ) التقليدي(

كما سيتضمن هذا العرض لألبحاث السابقة بعض الدراسات التي ناقشت . خارجها 
التنمر اإللكتروني وما الحالية وأبها حيث تجرى الدراسة حصرياً مشكلة التنمر في مدينة 

  .يسببه من مشكالت نفسية واجتماعية وصحية 
   الدراسات التي قارنت بين التنمر اإللكتروني والتنمر التقليدي :أوال

 ,Kanyinga) ٢٠١٤( كسو روميليوتيس و، ام كل من كانينجاق
Roumeliotis  and Xuتقليدي  بدراسة هدفت لمعرفة العالقة بين ضحايا التنمر ال

والتنمر اإللكتروني وأفكار ومحاوالت االنتحار بين طالب المدارس الكندية الناتجة عن 
استخدم الباحثون البيانات الخاصة باستبانة غرب أونتاريو الخاصة . التعرض للتنمر

 طالباً يدرسون في ١٣٤١ طالبة و ١٦٥٨بالسلوك الخطير للشباب  والتي طبقت على 
أظهرت النتائج أن ضحايا التنمر التقليدي بلغت . اني عشرالصفوف من السابع للث

للتنمر اإللكتروني وأن ضحايا التنمر اإلليكتروني %١٧,٤مقارنة ب %  ٢٥,٢نسبتهم 
كما أن طول الوقت الذي يقضيه الطالب على االنترنت . من اإلناث يصل لضعفي الذكور

الباحثون أيضاً أن ضحايا التنمر وجد . يرتبط ارتباطاً طردياً بتعرضه للتنمر اإللكتروني
اإلليكتروني والتقليدي معرضين بشكل خطير لألفكار االنتحارية والتخطيط لالنتحار 
ومحاوالت االنتحار مقارنة بأولئك الذين لم يتعرضوا للتنمر حيث بلغت نسبة من فكروا 

%  ١٠,٩ومن حاولوا االنتحار % ١٠,٧ومن خططوا لالنتحار % ١٠,٥في االنتحار
. أن نسبة اإلناث أعلى في التفكير في االنتحار ومحاوالت االنتحار مقارنة بالذكورو

أظهرت النتائج أيضاً أن التفكير والتخطيط ومحاولة االنتحار هي نتيجة لإلحباط الناتج 
  .عن التنمر

  Sticca ،Perren ،and) ٢٠١٣(بيرين وكاسترو ،أجرى كل من ستيكا
Castroالتنمر التقليدي أو اإللكتروني من خالل ،هما أسوأ   دراسة هدفت لمعرفة أي

دراسة دور كل من وسيلة التنمر وما إذا كان التنمر يحصل أمام جمع من الناس أم 
أجريت هذه . بشكل فردي و ما إذا كان الشخص المتنمر معروف أو مجهول الهوية

  ٨٩ عددهم ثامن يبلغالدراسة في سويسرا على عينة من طالب الصف السابع والصف ال
قام الباحثون بعرض مجموعة من سيناريوهات التنمر أمام الطالب ثم تم . طالب وطالبة

  . اخذ آرائهم حولها 
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أظهرت النتائج أن حاالت التنمر التي تحصل أمام عدد من الحضور هي أسوأ 
بنظر الطالب من الحاالت التي تحصل بشكل فردي وينطبق ذلك على التنمر اإللكتروني 

يطلع  ن بعض وسائل التنمر اإللكتروني كالرسائل النصية والبريد اإللكتروني الحيث أ
عليها سوى الشخص المرسلة إليه ولذلك تتساوى في الخطورة مع التنمر التقليدي الذي 

كما وجدوا  أيضاً  أن حاالت التنمر التي تحصل من قبل أشخاص . يحصل بشكل فردي
لتي تحصل من قبل أشخاص معروفين بنظر مجهولين هي أسوأ من حاالت التنمر ا

وعموما وبشكل . المبحوثين كما أن التنمر اإللكتروني بنظرهم أسوا من التنمر التقليدي
تقليدي أو ( إجمالي يرى المفحوصين أن حصول التنمر أمام العامة مهما كان نوعه 

عروفة أو يأتي أوال من حيث الشدة يليه شخصية المتنمر من حيث كونها م) إلكتروني 
  . مجهولة ومن ثم وسيلة التنمر

بدراسة هدفت ، Chang et al ) ٢٠١٣(بدوره قام كل من شانج وآخرون 
لمعرفة العالقة بين التنمر التقليدي في المدارس والتنمر اإللكتروني والصحة العقلية 

ذكور و % ٥٢(  طالباً وطالبة ٢٩٩٢تكونت عينة الدراسة من  . للمراهقين في تايوان
.  مدرسة في العاصمة التايوانية تايبيه٢٦يدرسون في الصف العاشر في ) إناث % ٤٨

قام الباحثون بتصميم استبانه بناء على دراسات سابقة في الواليات المتحدة األمريكية 
. وتم اختبار صدق األداة بعرضها على عشرة محكمين من أساتذة الجامعات في تايوان

ث المشاركين كانوا متنمرين إلكترونياً أو ضحايا للتنمر أظهرت النتائج أن أكثر من ثل
كانوا ضحايا للتنمر اإللكتروني % ١٨,٤تقريباً . اإللكتروني خالل السنة السابقة للبحث

كانوا متنمرين وضحايا للتنمر اإللكتروني % ١١,٢كانوا متنمرين إلكترونياً و % ٥,٨و 
كانوا ضحايا % ٨,٢جد الباحثون أن و، وفيما يخص التنمر التقليدي . في نفس الوقت

كانوا متنمرين وضحايا للتنمر التقليدي % ٥,١متنمرين و % ١٠,٦للتنمر التقليدي و 
وجد الباحثون أيضاً أن هناك عالقة بين ممارسة الطالب لبعض . في نفس الوقت

السلوكيات الخطيرة على االنترنت والقابلية لالنخراط في التنمر اإللكتروني أو أن 
أظهرت النتائج أيضاً أن الطالب الذين تنمروا . صبحوا ضحايا للتنمر اإللكترونيي

إلكترونياً أو كانوا ضحايا للتنمر اإللكتروني يميلون أكثر ليكونوا متنمرين أو ضحايا 
األداء األكاديمي والمستوى المعيشي ، قام الباحثون بالتحكم في الجنس. للتنمر التقليدي

بالنفس لدى ضحايا التنمر اإللكتروني والتقليدي حيث أظهرت لمعرفة مستوى الثقة 
والمتنمرين ، كما أظهرت النتائج أن ضحايا التنمر بنوعيه . النتائج انخفاضه لديهم

  .معرضين بشكل خطير لإلصابة باإلحباط، وضحايا التنمر في نفس الوقت 
 Menesini, Nocentini and)٢٠١٣(نوسينتيني وكاموديكا  ،مينسيني

Camodeca قاموا بدراسة هدفت للتحقيق في النواحي األخالقية والقيم اإلنسانية 
للتنمر التقليدي والتنمر اإللكتروني للكشف عن الفروق بين هذين النوعين والختبار دور 

والوحدة في التوسط في العالقة القائمة بين القيم الشخصية والمشاركة ، انعدام األخالق
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 طالب وطالبة من المراهقين موزعين ٣٩٠ الدراسة على اشتملت عينة. في التنمر
استخدم الباحثون مقياسين للتقييم . عاما١٨ً-١٤بالتساوي وتراوحت أعمارهم بين 

الذاتي من أجل الكشف عن التنمر بنوعيه بينما استخدموا استبيان القيم لقياس عشرة 
االنفتاح للتغيير ، ذاتيالتعزيز ال،التسامي الذاتي : قيم موزعة على أربعة محاور هي 

وتم تقييم السلوكيات عن طريق البنود . والحوار وأخيراً محور انعدام الخلق والوحدة
توصل الباحثون إلى أنه . الخمسة حول الجوانب السلوكية والشخصية البارزة لألخالق

التسامي الذاتي والتعزيز الذاتي تنبأت بشكل متوسط بالتنمر ،  بغض النظر عن الجنس
التأثيرات غير المباشرة . وعيه بينما انعدام األخالق والعزلة تنبأت بهما بشكل كبيربن

أظهرت أن التعزيز الذاتي واالنفتاح للتغيير تنبأت بكال النوعين من التنمر من خالل 
  . السلوكيات غير األخالقية 

  Burton, Florell and Wygant)2012(فلوريل و ويجنت ، أما بورتون 
تأثيرات المعتقدات تجاه السلوك العدواني و واالتصال مع الزمالء فقد درسوا 

تكونت عينة الدراسة من . على التنمر التقليدي والتنمر اإللكتروني وضحايا كال النوعين
 طالب يدرسون في الصفوف من السادس للثامن والذين أكملوا استبيان يقيس ٨٥٠

. لتنمر بنوعيه التقليدي واإللكترونيواالتصال مع الزمالء وا، االعتقاد نحو العدوان
افترض الباحثون أن الطالب الذين يشاركون في التنمر التقليدي يشاركون أيضاً في 

أظهرت النتائج أن الطالب أصحاب التوجه اإليجابي نحو السلوك . التنمر اإللكتروني
تنمرين وجد الباحثون أن الطالب الم، وبالتحديد. دة ما يكونون متنمرينالعدواني عا

تقليدياً والطالب الذين هم متنمرين وضحايا للتنمر التقليدي في نفس الوقت لديهم اتجاه 
إيجابي نحو السلوك العدواني مقارنة بالطالب الغير متنمرين أو الطالب ضحايا التنمر 

وجد الباحثون أن ، فيما يخص العالقة مع الزمالء. وينطبق ذلك على التنمر اإللكتروني
قة مع الزمالء تتناسب عكسياً مع المشاركة في التنمر بنوعية حيث أنه كلما قوة العال

قويت العالقة مع الزمالء قلة فرصة أن يكون الشخص متنمراً أو ضحية للتنمر سواء 
  .كان التنمر تقليدياً أو إليكترونياً

، Schneider, ’Donnell) 2012( كالتر ستويف و، دونيل، شنايدر
Stueve,  and . Coulter قاموا بدراسة هدفت لمعرفة نسبة حصول التنمر التقليدي 

 طالب وطالبة ٢٠٤٠٦والتنمر اإللكتروني وعالقتهم بالضغوط النفسية لدى عينة من 
يدرسون في الصفوف من التاسع للثاني عشر بوالية ماساتوشستس بالواليات المتحدة 

والتي تقيس  اصة بالواليةاستخدم الباحثون استبانة صحة المراهقين الخ. األمريكية
من الطالب أفادوا بحصول % ١٥,٨أظهرت النتائج أن . ضحايا التنمر والضغط النفسي

عشر شهر  أفادوا بحصول التنمر التقليدي خالل اإلثنا% ٢٥,٩التنمر اإللكتروني و  
هم أيضاً ضحايا للتنمر التقليدي و % ٥٩,٧أغلبية ضحايا التنمر اإللكتروني . الماضية
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 النتائج أيضاً أظهرت. من ضحايا التنمر التقليدي هم ضحايا للتنمر اإللكتروني% ٦٣,٣
وجد . أن ضحايا التنمر منخفضي األداء األكاديمي وعالقاتهم االجتماعية محدودة

الباحثون  أيضاً ان اإلحباط مرتفع لدى  الطالب الذين هم ضحايا للتنمر بنوعيه في نفس 
 أيضاً مرتفعة ينهم بينما ضحايا التنمر التقليدي أو الوقت وأن محاوالت االنتحار

  .اإللكتروني لديهم مستوى مرتفع من الضغوط النفسية 
قاموا Del Rey, Elipe and  Ruiz  )2012(دل راي إيليب و رويز 

بدراسة هدفت  لمعرفة التداخل بين التنمر التقليدي والتنمر اإللكتروني بواسطة 
قسوة التقليدية و اإليذاء اإللكتروني والقسوة اإللكترونية استكشاف أبعاد اإليذاء وال

و ١٢ مراهق تراوحت أعمارهم بين ٢٧٤تكونت عينة الدراسة من . وتحديد اتجاهها
لقياس أثر التنمر التقليدي .  عاما تم اختيارهم من منطقة أندلسية جنوب اسبانيا١٨

األوروبي  للتدخل في التنمر استخدم الباحثون استبيان المشروع ، والتنمر اإللكتروني
أظهرت النتائج أن . اإللكتروني و استبيان المشروع األوروبي للتدخل في التنمر التقليدي

كما أظهرت أنه بالرغم من أنه . التنمر التقليدي والتنمر اإللكتروني يحصالن بالتزامن
نية بسبب االنخراط القسوة اإللكتروإللكتروني واإليذاء اإللكتروني ويمكن التنبؤ بالتنمر ا

كما . سابقاً في التنمر التقليدي إال أن هذه الدراسة استنتجت أن العكس غير صحيح
أظهرت النتائج أن ضحية التنمر التقليدي قد يتحول لمتنمر تقليدي وليس لمتنمر 

  .إلكتروني 
 قاما بدراسة لمعرفة Juvonen and Gross) ٢٠٠٨(جوفنين وجروس 

تقليدي في المدارس والتنمر اإللكتروني وأوجه التشابه بينهما بين التداخل بين التنمر ال
. الطالب المراهقين باإلضافة إلى دراسة بعض االفتراضات الخاصة بالتنمر اإللكتروني

 طالب وطالبة تراوحت أعمارهم ١٤٤٥استخدم الباحثان استبانة إلكترونية شارك بها 
ن المشاركين االنترنت لفترة تزيد عن استخدم الغالبية العظمى م.  عاما١٧ً-١٢بين 

أظهرت النتائج .الثالث سنوات كما استخدموا االنترنت في اليوم السابق لبدء الدراسة 
من المشاركين لحالة تنمر إلكتروني واحدة على األقل و % ٧٢أنه خالل سنة تعرض 

إللكتروني أكثر أساليب التنمر ا. منهم تعرضوا للتنمر التقليدي خالل نفس الفترة% ٨٥
والتقليدي استخداماً  كان إطالق األلقاب أو التجريح وأكثر طريقة استخدمت للتنمر 

كما أظهرت الدراسة أن الطالب الذين . اإللكتروني كانت من خالل المحادثات النصية
يتعرضون للتنمر التقليدي يتعرضون أكثر من غيرهم  وبشكل كبير للتنمر اإللكتروني 

                               تباطية كبيرة  بين تكرار حاالت التنمر التقليدي والتنمر اإللكترونيوأن هناك عالقة ار
)r =.45, p , .001.(  . وجد الباحثون أيضاً أن هناك عالقة بين طول المدة التي

  .يقضيها الطالب على االنترنت وزيادة حاالت التنمر اإللكتروني واستمراريتها 
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  ت تناولت التنمر اإللكتروني من حيث أسبابه ووسائله ونتائجهثانياً دراسا

 Messias, Kindrick, and) 2014( كندريك و كاسترو ، قام ميسياس 
Castro بدراسة لمعرفة العالقة بين التنمر اإللكتروني واإلحباط واالنتحار بين طالب 

 ممثلة لطالب تم جمع بيانات الدراسة من خالل استجواب عينة. المرحلة الثانوية
 والذين شاركوا في ١٥٤٥٢المرحلة الثانوية في الواليات المتحدة األمريكية بلغ عددهم 

ويدرسون في الصفوف من التاسع للثاني ) ٢٠١١(استطالع سلوكيات الشباب الخطرة 
مقابل % ٣١,٣أظهرت النتائج أن اإلناث هم أكثر ضحايا التنمر بصفة عامة . عشر

مقابل % ٢٢ التنمر اإللكتروني حيث بلغت نسبة اإلناث للذكور وخصوصاً% ٢٢,٩
مقابل % ١٢,٢بينما تعرض الذكور بشكل خاص للتنمر التقليدي . للذكور% ١٠,٨
كما أظهرت النتائج أن حاالت الحزن والتفكير في االنتحار كانت عالية . لإلناث% ٩,٢

طالب الذين تعرضوا للتنمر بين المراهقين الذين تعرضوا لكال النوعين من التنمر يليهم ال
من المبحوثين أنهم قد حاولوا االنتحار رغم عدم تعرضهم % ٤,٦أفاد . اإللكتروني فقط
التنمر بنوعيه ارتبط بالحزن و السلوك . من الذين تعرضوا للتنمر% ٩,٥للتنمر مقابل 

  .االنتحاري بين المراهقين بحسب نتائج الدراسة
) 2012(داسيك ادال وج، كوري كاسبري، قام كل من ميشنا

Mishna,Khoury-Kassabri, Gadalla and Daciuk بدراسة هدفت لمعرفة 
مدى تكرار سلوك التنمر اإللكتروني بين المتنمرين وضحايا التنمر ومن هم متنمرين 
وضحايا في نفس الوقت  ومقارنتهم بالطالب غير المتنمرين ومن ثم استكشاف العوامل 

 طالب ٢١٦٨اشتملت عينة الدراسة على .  في سلوك التنمرالتي تؤدي إلى االنخراط 
استخدام الباحثون استبيان التقرير . وطالبة يدرسون في المرحلتين المتوسطة والثانوية

كما استخدموا االنحدار متعدد الحدود الختبار العالقة بين . الذاتي أثناء الحصة الدراسية
استخدام ، العمر ، تقلة المتمثلة في الجنس جميع فئات المتنمرين الثالث  والعوامل المس

  .تدخل األهل والسالمة ، التكنولوجيا 
من أفراد العينة انخرطوا في التنمر اإللكتروني % ٣٠أظهرت النتائج أن 

كان متنمراً وضحية للتنمر اإللكتروني %) ٢٥,٧(كضحايا أو جناة وواحد من كل أربعة 
ى أن الطالب الذين انخرطوا في التنمر توصل الباحثون أيضاً إل. في نفس الوقت

يستخدمون الكمبيوتر لساعات ، اإللكتروني هم أكثر قابلية الستخدام العنف نحو زمالءهم
وجد الباحثون أيضاً أن األطفال .  طويلة و يسلمون كلمات السر الخاصة بهم لزمالئهم

للتنمر في نفس األكبر سناً كانوا أكثر عرضه ليصبحوا متنمرين أو متنمرين وضحايا 
اإلناث بدورهم . كما وجدوا أن األطفال ضحايا التنمر أكثر شعوراً بعدم األمان. الوقت
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كانوا أكثر عرضه ألن يكونوا متنمرين وضحايا للتنمر في نفس الوقت كما أن والديهم 
  .استخدموا برامج إلغالق المواقع أكثر من غيرهم 

ة طبيعة ودرجة تعرض  أجرى دراسة هدفت لمعرفLi) ٢٠٠٧(أجرى لي 
 ٨٠(  طالباً وطالبة ١٧٧اشتملت عينة الدراسة على . المراهقين للتنمر اإللكتروني 

أظهرت النتائج أن . في السنة الدراسية السابعة بإحدى المدن الكندية)  إناث ٩٧ذكور و
من أفراد العينة هم ضحايا للتنمر التقليدي  و أكثر من ربعهم ضحايا للتنمر % ٥٤
 % ١٥واحد من كل ثالثة سبق وتنمر على احد الطالب بالطريقة التقليدية و. ترونياإللك

من ضحايا التنمر اإللكتروني % ٦٠تقريباً . تنمروا على اآلخرين بالطريقة اإللكترونية
  .من الذكور متنمرين إلكترونياً % ٥٢هم من اإلناث وأكثر من 

 Mishna, Saini, and) 2009(سولومون سيني و، قام كل من مشنا
Solomon بدراسة وجهة نظر األطفال والمراهقين عن العالقات االفتراضية و التنمر 
 طالبة  يدرسون في الصفوف من ٢١ طالباً و١٧تكونت عينة الدراسة من . اإللكتروني

. الخامس إلى الثامن تم توزيعهم على سبع مجموعات تركيز روعي فيها التناسق
وار المنظم مع المشاركين حيث يتم طرح أسئلة للنقاش استخدم الباحثون أسلوب الح

ويتم تسجيل ما يقوله الطالب في بيئة تتسم بالصراحة واألمان وعدم وجود سلطة 
  . للبالغين على األطفال

       أظهرت النتائج أن الطالب يرون التنمر اإللكتروني مشكلة خطيرة وأنها أكثر 
صية التي يوفرها االنترنت والصعوبة أحيانا خطورة من التنمر التقليدي بسبب الخصو

بالرغم من ذلك يرى المشاركون أن أكثر حاالت . في كشف شخصية الشخص المتنمر
. التنمر تحصل من قبل أشخاص يقعون ضمن الدائرة االجتماعية ومجموعات األصدقاء
يلة أظهرت النتائج أيضاً أن التكنولوجيا أصبحت جزء أساسياً في حياة األطفال ووس

استخدم المبحوثين أيضاً مصطلح أي مكان وزمان لوصف . التواصل األكثر استخداماً
وضع التنمر اإللكتروني حيث يبدأ في المدرسة ويستمر لكل األماكن التي يتوجه لها 

  .الطفل وصوالً للمنزل 
دراسة لمعرفة طبيعة ، Slonje and Smith )2008(سمث أجرى سلوني و

 ٣٦٠تكونت عينة الدراسة من . إللكتروني في المدارس السويديةومدى انتشار التنمر ا
درس الباحثون العالقة بين .   عاما٢٠ً و ١٢طالباً وطالبة تراوحت أعمارهم بين 

أربعة وسائل تستخدم في التنمر و، اآلخرينإخبار ، التأثير المالحظ،النوع ،عوامل العمر
روني االتصال الهاتفي والصور ومقاطع البريد اإللكت، اإللكتروني وهي الرسائل النصية

  . الفديو
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من أفراد العينة هم ضحايا للتنمر اإللكتروني  % ١١,٧أظهرت النتائج أن 
وتنخفض في المرحلة %١٧,٦بينما ترتقع النسبة بين طالب المرحلة المتوسطة لتصل 

وا من أفراد العينة بأنهم قد تنمر% ١٠,٣نسبته  أعترف ما% .  ٣,٣الجامعية لتصل 
في المرحلة % ٨في المرحلة المتوسطة و % ١١,٩بينما كانت النسبة ، إلكترونياً 
ضحايا . التنمر بواسطة الصور ومقاطع الفيديو كان له التأثير السلبي األكبر. الجامعية

التنمر اإللكتروني اختاروا إما إخبار أصدقائهم أوال أحد على اإلطالق مما يعني أن 
  .ضحايا ربما ليس لديهم علم بحاالت التنمر اإللكتروني البالغين المحيطين بال

أظهرت النتائج أيضاً أن التنمر اإللكتروني يحصل بشكل أكبر بكثير خارج 
وبمقارنة تأثير التنمر . المدرسة وأن الوسيلة األكثر استخداماً هي البريد اإللكتروني

ر التقليدي أكبر مقارنة بالتنمر اإللكتروني بالتنمر التقليدي أظهرت النتائج أن تأثير التنم
اإللكتروني باستخدام الرسائل النصية والبريد اإللكتروني وتساوى التأثير باستخدام 

  .بينما  تجاوز تأثير الصور ومقاطع الفيديو تأثير التنمر التقليدي، المكالمات الهاتفية
 ,Smith) ٢٠٠٨(رسل و تبت ، فشر ، كارفالهو ، مهدافي ، قام كل من سمث

Mahdavi, Carvalho, Fisher, Russell, and Tippett بدراسة هدفت لمعرفة
تم تقسيم الدراسة إلى دراستين . طبيعة وتأثير التنمر اإللكتروني في المدارس المتوسطة

 مدرسة  تراوحت أعمارهم بين ١٤ طالب من ٩٢تكونت العينة في الدراسة األولى من  
 طالب ٥٣٣من ) مجموعة التركيز( راسة الثانية  عاماً بينما  تكونت عينة الد١٦-١١

ً  من خمس مدارس للمساعدة في عملية تعميم نتائج ١٥-١١أعمارهم بين   عاما
كال . الدراسة األولى و معرفة العالقة بين التنمر اإللكتروني واالستخدام العام لالنترنت

ة وسائل تستخدم الدراستين فرقتا بين التنمر اإللكتروني داخل وخارج المدرسة وسبع
 Olweus استخدم الباحثون استبانة التنمر المعدة من أوليوس. للتنمر اإللكتروني

باإلضافة لبعض األسئلة لتحديد ما إذا كان الشخص قد تعرض ألي نوع من التنمر بصفة 
عامة أو قام بالتنمر على أحد ومن ثم تم تكرار نفس السؤال لكن عن التنمر اإللكتروني 

  .مختلفة ووسائله ال
أشارت النتائج إلى أن التنمر اإللكتروني أقل حدوثاً من التنمر التقليدي وأن 

الرسائل النصية واالتصاالت الهاتفية هي . التنمر اإللكتروني يحصل أكثر خارج المدرسة
أكثر الوسائل استخداما في التنمر اإللكتروني في الدراسة األولى و المحادثات النصية 

رغم . داماً في الدراسة الثانية وتأثيرهم تساوى مع تأثير التنمر التقليديهي األكثر استخ
وجدت . كان التنمر اإللكتروني باستخدام مقاطع الفيديو هو األكثر تأثيراً ، ندرته 

الدراسة األولى أن أكثر حاالت التنمر اإللكتروني حصلت بواسطة طالب واحد أو عدد 
بينما .  العمرية واستمرت ألسبوع أو أكثر من ذلكقليل من الطالب عادة من نفس الفئة
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 بضحايا التنمر اإللكتروني وليس أكثروجدت الدراسة الثانية أن استخدام االنترنت ارتبط 
  . المتنمرين وأن أكثر ضحايا التنمر اإللكتروني هم أيضاً ضحايا التنمر التقليدي

، Agatston) ٢٠٠٧(كوالسكي و ليمبر ، أجرى كل من اقاستون 
Kowalski ،and Limber دراسة هدفت  لمعرفة تأثير التنمر اإللكتروني على  

. المعلمين وأولياء األمور، الطالب ومدى الحاجة لبرامج وقائية تستهدف الطالب 
.  طالب  وطالبة من المرحلتين المتوسطة والثانوية١٤٨اشتملت عينة الدراسة على 

 التنمر اإللكتروني كمشكلة إال أنها ال تناقش في أظهرت النتائج أن الطالبات اإلناث يرون
المدارس إال بشكل نادر وال يجدون أي نوع من المساعدة من المسؤولين في المدارس 

أظهرت النتائج أيضاً أن . يرى الطالب الذكور التنمر اإللكتروني كمشكلة بينما ال، لحلها 
ن له بعض التأثير داخلها كما التنمر اإللكتروني يحصل بشكل عام خارج المدرسة إال أ

أظهرت النتائج أن الطالب ال يميلون عادة للشكوى من التنمر اإللكتروني للمسؤولين في 
  .المدرسة 

 ,Brighia)٢٠١٢(و جينتا ، جالب ، ميلوتيا ، جوارينا ،قام كل من  بريقيا 
Guarinia , Melottia , Galli and Gentaات بدراسة هدفت لمعرفة كيف أن العالق

األسرية والعالقات داخل المدرسة يمكن أن يكون لها تأثير يؤدي إلى أن يكون الشخص 
 من طالب ٢٣٢٦تكونت عينة الدراسة من . ضحية للتنمر التقليدي أو اإللكتروني

أجاب أفراد العينة .  عاما١٣,٩ًبلغ متوسط أعمارهم ،المدارس اإليطاليين المراهقين 
الشعور ، مستوى الثقة بالنفس لألسرة والزمالء ، درسيعلى استبيان يقيس المناخ الم

بالوحدة األسرية والوحدة في المدرسة و كون الشخص ضحية للتنمر التقليدي المباشر 
وجد الباحثون أن الوحدة في المدرسة و الشعور . وغير المباشر والتنمر اإللكتروني

وجد . يدي في الجنسينالسلبي نحو المدرسة هما أكثر ما يميز ضحايا التنمر التقل
الباحثون أيضاُ أن الذكور األصفر سناً والمنخفضي الثقة بالنفس هم أيضاً ضحايا 

كما وجدوا  أن كون الشخص متنمر أو ضحية للنمر التقليدي .محتملين للتنمر التقليدي
هو مؤشر قوي على إمكانية أن يصبح أيضاً متنمر إلكتروني أو ضحية للتنمر 

أظهرت النتائج أن انخفاض الثقة بالنفس لدى الذكور و الشعور بالوحدة كما . اإللكتروني
داخل األسرة لدى اإلناث هي أيضاً من خصائص الطالب الذين كانوا ضحايا التنمر 

  .اإللكتروني
  الدراسات التي أجريت في مدينة أبها : ثالثاً

البناء العاملي " دراسة عنونت ب  ) ٢٠١٦(أجرى كل من سكران وعلوان 
لظاهرة التنمر المدرسي كمفهوم تكاملي ونسبة انتشارها ومبرراتها لدى طالب التعليم 

هدفت الدراسة للتعرف على البناء العاملي لظاهرة التنمر كمفهوم ". العام بمدينة أبها
تكاملي والتعرف على نسبة انتشارها ومبررات الطالب المتنمرين وتفسير ظاهرة التنمر 
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أظهرت النتائج أن ظاهرة التنمر المدرسي ظاهرة أحادية . في ضوء يعض المتغيرات
البعد وأن أعلى نسبة للمتنمرين موجودة بالمرحلة المتوسطة، وتتقارب بين المرحلة 

كما أظهرت %. ١٤,٤االبتدائية والمرحلة الثانوية، وأن متوسط تلك النسبة قد بلغ 
أسباب للتنمر منها تشجيع النتائج أن كثيراً من المتنمرين كانت لديهم مبررات أو 

االعتقاد أن تخويف اآلخرين و،  على اآلخرينالوالدين للطفل بأن يكون مهيمناً ومسيطراً
وجد الباحثان أيضاً أن . هو وسيلة جيدة لحل المشاكل والتعرض للتنمر في فترات سابقة

لة درجة الطالب المتنمر على مقياس التنمر، ال تتأثر ببعض المتغيرات مثل  المرح
الدراسية، المعدل الدراسي، عدد األصدقاء في مثل السن، عدد األصدقاء األكبر أو 

  . األصغر سناً ، أو مكان تواجد األصدقاء 
   :التعليق على الدراسات السابقة

ناقشت الدراسات السابقة العديد من المواضيع المتعلقـة بـالتنمر التقليـدي            
،  بين التنمر التقليدي والتنمـر اإللكترونـي       بالنظر للدراسات التي قارنت   . واإللكتروني

بالرغم من . يتضح أن نسبة انتشار التنمر التقليدي تفوق نسبة انتشار التنمر اإللكتروني
فإن النسب في بعض الدراسات متقاربة بشكل كبير وأن هناك تصاعداً واضحاً في         ، ذلك  

ياً حيث أن الدراسـات     نسب حدوث التنمر اإللكتروني عند النظر في هذه الدراسات زمن         
األحدث كانت نسبة حصول التنمر اإللكتروني فيها أعلى وقد يكون ذلك بسبب االنتـشار         

ارها حتى صارت في متناول شريحة كبيرة مـن    السريع للتقنيات الحديثة وانخفاض أسع    
يتضح أيضاً أن نسبة عاليـة مـن        . الناس بمختلف أوضاعهم االقتصادية واالجتماعية    

األطفال المتنمرين تقليدياً هم أيضاً متنمرين إلكترونياً وهذا أيضاً صحيح بالنسبة لألطفال 
دواني أكثر قابليـة مـن      األطفال ذوي الميول اإليجابية نحو السلوك الع      . ضحايا التنمر 

غيرهم ليصبحوا متنمرين كما أن األطفال منخفضي الثقة بالنفس واألطفال ذوي العالقات 
االجتماعية المحدودة  وذوي االتجاه السلبي نحو المدرسة  واألطفال خصوصاً من اإلناث 

أن يتضح أيضاً . الذين يشعرون بالوحدة داخل األسرة  والمدرسة هم أكثر ضحايا التنمر         
التأثير السلبي للتنمر يكون في أشد حاالته عندما يحصل أمام حشد من الناس سواء كان 

كما يزداد تأثير التنمر اإللكتروني عنـدما يكـون         ، ذلك بالطرق التقليدية أو اإللكترونية    
وجدت الدراسـات الـسابقة أن       ، وفيما يخص الفروق بين الجنسين      . المتنمر مجهوالً   

م أكثر ضحايا التنمر بنوعيه  بينما تزداد نسبة الذكور  اللذين هـم              اإلناث بشكل عام ه   
تكون نسبة اإلناث أعلى فيما يخص      .  متنمرين وضحايا للتنمر التقليدي في نفس الوقت      

بضحايا التنمر اإللكتروني كما أنهن أكثر ميوال للتفكير في االنتحار ومحاوالت االنتحـار    
وجدت الدراسات التي ركزت علـى      . حباط لديهن من الذكور كنتيجة الرتفاع مستوى اإل     

التنمر اإللكتروني أن هناك ارتباط بين الوقت الذي يقضيه الطفل على االنترنت وزيـادة         
تعرضه للتنمر اإللكتروني كما أن األطفال الذين يمارسون سلوكيات خطيرة على االنترنت 
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 الدراسـات أيـضاً أن   خلصت العديد مـن . أكثر عرضه ألن يصبحوا متنمرين إلكترونياً  
التنمر اإللكتروني قد يبدأ في المدرسة لكنه يمتد لكل مكان كالبيت والشارع وأن األطفال           

  .ال يتحدثون عنه غالباً للبالغين ويرونه أشد خطورة من التنمر التقليدي
تتميز الدراسة الحالية بأنها على حد علم الباحث األولى من نوعها في المملكة       

كما أنها تتميز بالشمول حيث تناقش نـسب انتـشار          ، دية ومنطقة عسير  العربية السعو 
التنمر بنوعيه وأساليبهما  وأيهما أكثر انتشاراً وضرراً  وما إذا كان الطالب المتنمرين              

كما تناقش ردة . تقليدياً هم أنفسهم متنمرين إلكترونياً وكذلك فيما يختص بضحايا التنمر  
  .  عندما يواجهونه  ودور المعلمين في التصدي لهفعل الطالب  حيال سلوك التنمر

  
  :إجراءات البحث

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، فهو األقرب لطبيعـة البحـث           : المنهج: أوال
  .وإجراءاته

بمدينة ) البنين(تضمن المجتمع األصل جميع طالب التعليم العام        :المجتمع األصلي : ثانيا
  .وف من الثالث متوسط للثالث ثانويأبها والذين يدرسون في الصف

طالبـاً  تـم اختيـارهم بالطريقـة         ) ٤٠٢(شملت عينة البحث    : العينة األساسية : ثالثا
العشوائية، حيث تم الحصول على قائمة بأسماء المدارس المتوسطة والثانوية          

منها  % ١٠وتم كتابة أسماءها في قطع صغيرة من الورق ثم تم اختيار نسبة       
وتوزيع العينة . يع الطالب في المدارس التي وقع عليها االختيار   واستهداف جم 

  :كان على النحو التالي
    ) ١( جدول 

  توزيع عينة البحث في ضوء متغير المرحلة الدراسية
 النسبة المئوية تصنيفها المتغيرات

 %٣٨ الثالث متوسط
 %١٥ األول ثانوي
 %١٧ الثاني ثانوي

 المرحلة

 %٣٠ الثالث ثانوي
  

  :أداة البحث
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فيما يختص بأسئلة االستبيان الخاصة بالتنمر التقليدي اعتمد الباحث على            
وألن هذا ، ) Olweus Bullying Questionnaire(استبيان أوليوس للتنمر 

االستبيان مكتوب باللغة اإلنجليزية أستخدم الباحث أسلوب بريزلين للترجمة العكسية  
)Brislin’s١٩٧٠ ، back translation technique( حيث تمت ترجمة االستبيان

ثم إعادة ترجمته للغة اإلنجليزية ومقارنته ، للغة العربية ومن ثم تم تدقيقه لغوياً 
وفيما يختص باألسئلة الخاصة بالتنمر اإللكتروني قام الباحث . باالستبيان األصلي

السابقة وخصوصا فيما يتعلق عبارة من خالل اإلطار النظري والدراسات ) ٢٠(بصياغة 
وباستخدام الطريقة التي اتبعها أوليوس في تصميمه  ،بأساليب التنمر اإللكتروني

  .الستبيانه الشهير الخاص بالتنمر التقليدي
  :تقنين أداة البحث

  : أوال الثبات
للتحقق من ثبات المقياس قام الباحث باستخدام معامل ألفا كرونبـاخ وكـذلك                   

  .نتيجة هذه القيم) ٢(ئة النصفية ويوضح جدول التجز
  )٢(جدول

  قيم معامالت الثبات لمقياس التنمر التقليدي والتنمر االلكتروني
 التجزئة النصفية معامل الفا 

 ٠,٨١٠ ٠,٨٧٦ مقياس التنمر
) ٠,٨٧٦(يتضح من الجدول السابق ارتفاع معامل الثبات للمقياس حيث بلغـت             

  .باستخدام التجزئة النصفية) ٠,٨١٠( ألفا، باستخدام طريقة
  :صدق المقياس

من أعضاء هيئـة  ) ٦(تم عرض المقياس في صورته األولية على        : صدق المحكمين 
التدريس بكلية التربية جامعة الملك خالد من قسمي التربية الخاصـة وعلـم الـنفس               

التنمـر بنوعيـه    التربوي، على أن يتكرموا ببيان مدى مناسبة العبارات للتعبير عـن            
التقليدي واإللكتروني، مدى صحة صياغة العبارات، وهل هناك عبارات يمكن إضافتها أو 
حذفها، وكانت نسب االتفاق على مناسبة جميع العبارات لظاهرة التنمر، ال تقـل عـن               

  .، وأعيد صياغة بعض العبارات%٨٥
   :النتائج
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 ب الصف الثالث متوسط يه بين طالما مدى انتشار التنمر بنوع: السؤال األول
  المرحلة الثانوية بمدينة أبها؟و

للتحقق من إجابة هذا التساؤل قام الباحث بحساب التكـرارات والنـسب المئويـة              
إلى هذه  ) ٣(الخاصة بالتساؤل عن نسب حدوث التنمر في مدارسهم ويشير جدول           

  .القيم
  
  

  
  
  )٣( جدول 

  تنمر في مدارسهمإجابة أفراد العينة على السؤال الخاص بحدوث ال

 التكرار 
النسبة 
 النسبة التجميعية المئوية

 67.4 67.4 271 ال 1.00
 100.0 32.6 131 نعم  2.00

بناء على التعريف 
السابق هل يحدث هذا 
  Total 402 100.0 السلوك في مدرستك

  

 كان أعاله انه وعند سؤال أفراد العينة عن ما إذا ) ٣(  يتضح من الجدول            
منهم بعدم حصوله % ٦٧,٤نسبته  أجاب ما، سلوك التنمر بنوعيه يحصل في مدارسهم 

وبالنظر للدراسات السابقة حول انتشار ظاهرة . منهم بحصوله% ٣٢,٦بينما أجاب 
حول نسبة انتشار التنمر ) ٢٠٠٤( التنمر نجد أن هذه النسبة تتفق مع أورده الخولي 

وتزيد في بعض %  ٣٠في إيرلندا على سبيل المثال في بعض الدول حيث بلغت النسبة 
  . الدول مثل استراليا 

( أيهما أكثر انتشاراً  التنمر بأنماطه التقليدية أم التنمر بأنماطه الحديثة : السؤال الثاني
  ؟)التنمر اإللكتروني 

 لإلجابة على هذا التساؤل قام الباحث بحساب النسب المئوية لكل من التنمر االلكتروني
  .هذه النسب) ٤(والتنمر التقليدي ويوضح جدول 

  )٤( جدول 
  نسبة التعرض للتنمر اإللكتروني
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 التكرار 
النسبة 
 النسبة التجميعية المئوية

1.00 245 60.9 60.9 
2.00 88 21.9 82.8 
3.00 21 5.2 88.1 
4.00 20 5.0 93.0 
5.00 28 7.0 100.0 

 له أتعرض لم
 مرة أو مرتين

  مرات بالشهر 3-2 من
 مرة باألسبوع تثريباً

 عدة مرات باألسبوع

Total 402 100.0  
       تم تعريف التنمر التقليدي واإللكتروني ووضع أمثله لهما ومن ثم تم سؤال 
الطالب عن مقدار تعرضهم لكل نوع خالل الشهرين الماضيين وأعطي الطالب خمسة 

مرة باألسبوع ،  مرات بالشهر ٣-٢ من ،مرة أو مرتين ، لم أتعرض له ( خيارات هي 
يتضح أن إجمالي من تعرض ) ٤( ومن خالل الجدول  )  عدة مرات باألسبوع ، تقريباً 

من إجمالي عدد أفراد  % ٣٩,١للتنمر التقليدي سواء كان متنمراً أو ضحية للتنمر هو 
من % ٢٧,٦بينما بلغت نسبة من تعرض للتنمر اإللكتروني .  طالب٤٠٢العينة البالغ 

وعليه فإن التنمر التقليدي هو أكثر  ). ٥( كما يتضح من الجدول ،إجمالي العينة 
هذه النتيجة تتفق مع الغالبية العظمى من الدراسات التي . انتشاراً من التنمر اإللكتروني

وجدت أن التنمر التقليدي هو أكثر شيوعاً من التنمر التقليدي منها على سبيل المثال 
ستويف و ، دونيل ، دراسة شنايدر ،) ٢٠١٤( روميليوتيس و كسو ، نجا دراسة كاني

  ).٢٠٠٨(ودراسة سمث وآخرون  ) ٢٠٠٨(دراسة جوفنين وجروس ، )٢٠١٢( كالتر 
  )٥( جدول 

  نسبة التعرض للتنمر اإللكتروني

 التكرار 
النسبة 
 النسبة التجميعية المئوية

1.00 291 72.4 72.4 
2.00 77 19.2 91.5 

 لم أتعرض له
  مرة أو مرتين

 95.5 4.0 16 3.00مرات  3-2 من    
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4.00 2 .5 96.0 
5.00 16 4.0 100.0 

  الشهرب
 مرة باألسبوع تثريباً
  Total 402 100.0 عدة مرات باألسبوع

  ما أكثر وسائل التنمر التقليدي واإللكتروني شيوعاً؟:السؤال الثالث 
أفراد العينة عن مدى تعرضهم ألنواع معينة من لإلجابة على هذا السؤال تم سؤال 

  :وجاءت النتائج كما  في الجدول التالي ، سلوكيات التنمر التقليدي والتنمر اإللكتروني
  
  
  
   )٦( جدول 

  أكثر وسائل التنمر التقليدي شيوعاً
 النسبة المئوبة نوع التنمر التقليدي م
مؤذية و تعرضت للسخرية أو إلطالق األلقاب علي بطريقة  ١

 جارحة خالل الشهرين الماضيين
٤٠,٩٠ 

بعض الطالب يكذبون بخصوصي أو ينشرون الشائعات عني  ٢
  يكرهونني أو يحاولون جعل اآلخرين

35.1% 

 %29.7تم التنمر علي بسبب معنى إسمي أو بسبب لوني أو قبيلتي أو منطقتي  ٣
 27.8  تعرضت للتنمر بطريقة أخرى خالل الشهرين الماضيين ٤
أو تم إغالق الباب ، الدفع ، الركل ، تعرضت للضرب  ٥

بوجهي خالل الشهرين الماضيين عند محاولتي االشتراك مع 
 زمالئي في نشاط ما  

٢٠,١% 

تعرضت للتنمر عن طريق التعليقات الساخرة أو الحركات  ٦
 ذات اإليحاءات الجنسية

18.6% 

 التقليدي شيوعاً هو السخرية بإطالق أن أكثر أنواع التنمر ) ٦(يتضح من الجدول 
األلقاب يليه نشر الشائعات أو التنمر بالسخرية من اآلخرين بسبب أسماءهم أو ألوانهم 
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) ٢٠٠٨(هذه النتيجة تتفق تماماً مع دراسة جوفنين وجروس . أو قبيلتهم ومكان سكنهم
  .لقاب أو التجريحالتي وجدت أن أكثر أساليب التنمر التقليدي استخداماً  كان إطالق األ

  )٧( جدول 
  أكثر وسائل التنمر اإللكتروني شيوعاً

النسبة  نوع التنمر اإللكتروني م
 المئوبة

هل تعرضت للتنمر اإللكتروني خالل الشهرين الماضيين  - ١
 باستخدام الرسائل النصية

20.1% 

هل تعرضت للتنمر اإللكتروني خالل الشهرين الماضيين  ٢
 ادثةباستخدام غرف المح

٢١,٣% 

هل تعرضت للتنمر اإللكتروني خالل الشهرين الماضيين  ٣
 باستخدام المحادثة الفورية

17.6% 

هل تعرضت للتنمر اإللكتروني خالل الشهرين الماضيين  ٤
 باستخدام الصور والرسومات

١٧,٤% 

هل تعرضت للتنمر اإللكتروني خالل الشهرين الماضيين  ٥
 باستخدام البريد اإللكتروني

16.3% 

هل تعرضت للتنمر اإللكتروني خالل الشهرين الماضيين  ٦
 باستخدام الفيسبوك

14.2% 

هل تعرضت للتنمر اإللكتروني خالل الشهرين الماضيين  ٧
 باستخدام مقاطع الفيديو

12.4% 

هل تعرضت للتنمر اإللكتروني خالل الشهرين الماضيين  ٨
 باستخدام تويتر

11.6% 

اإللكتروني خالل الشهرين الماضيين هل تعرضت للتنمر  ٩
 باستخدام المواقع اإللكترونية مثل المنتديات

11.4% 

أعـاله أن أكثـر    ) ٧( وفيما يختص بالتنمر اإللكتروني يتضح من الجدول                  
األنواع شيوعاً هو التنمر باستخدام  الرسائل النصية يليه المحادثة بنوعيها عن طريق             

تتفق هذه  . المحادثة الفورية ثم التنمر باستخدام الصور والرسومات      غرف المحادثة أو    
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و دراسة سـمث وآخـرون      ) ٢٠٠٨(النتيجة أيضاً مع نتيجة دراسة جوفنين وجروس        
)٢٠٠٨ .(  

  هل يوجد فروق بين الطالب تعود للمستوى الدراسي: السؤال الرابع
باين أحادي االتجاه وذلـك     لإلجابة على هذا السؤال استخدم الباحث  تحليل الت                  

لحساب الفروق بين المستويات الدراسية المختلفة المتمثلة في الثالث المتوسـط واألول    
إلـى قـيم   ) ٨(الثانوي والثاني الثانوي والثالث الثانوي وتشير القيم الواردة في جدول   

  .تحليل التباين
  
  
  
  )٨(جدول

  الدراسيتحليل التباين أحادي االتجاه للفروق حسب المستوى 
ف(قيمة  الداللة   مجموع المربعاتدرجات الحرية متوسط المربعات(

.578 
 غير دالة إحصائياً

.659 175.608 3 526.825 
 بين

  المجموعات

  266.559 398 106090.391 
 داخل

 المجموعات

 

  المجموع 106617.216 401    

 

 ذات داللة إحصائية بين الطالب       عدم وجود فروق   أعالهيتضح من الجدول                 
تتفق هذه النتيجة . تعود للمستوى الدراسي وربما يعود ذلك إلى تقارب المرحلة العمرية        

  ).٢٠١٦(من نتيجة دراسة سكران وعلوان 
  هل يوجد فروق بين الطالب تعود للمعدل الدراسي: السؤال الخامس

ل التباين أحادي االتجاه وذلـك      لإلجابة على هذا السؤال استخدم الباحث تحلي                
إلى ) ٩(لحساب الفروق بين المعدالت الدراسية المختلفة وتشير القيم الواردة في جدول         

  .قيم تحليل التباين
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 )٩(جدول 
 تحليل التباين أحادي االتجاه للفروق حسب المعدل الدراسي

درجة  مجموع المربعات 
 الداللة ف متوسط المربعات الحرية

بين 
وعاتالمجم   845.913 4 211.478 .794 

.530 
غير دالة 
 إحصائياً

   266.426 397 105771.304 داخل المجموعات
    401 106617.216 المجموع

أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعـود          ) ٩(يتضح من الجدول                
  ).٢٠١٦(ن تتفق هذه النتيجة أيضاً مع دراسة سكران وعلوا. للمعدل الدراسي 

هل الطالب الذين مارسوا التنمر التقليدي هم أنفسهم الذين مارسوا          :السؤال السادس   
  التنمر اإللكتروني؟

تم تحليل استجابات المفحوصين بشكل فردي حيث أن كل مـن أجـاب علـى               
السؤال الخاص بالتنمر على اآلخرين بالطرق التقليدية  والتنمر  على اآلخرين بالطرق             

اعتبر طالب متنمـر تقليـدياً      ،  و بأي وسيله ومهما كان عدد مرات للتنمر          اإللكترونية
من أقراد العينة هـم متنمـرين       % ١٤,٦تبين من ذلك أن     . وإلكترونياً في نفس الوقت   

على الرغم من أن هذه النسبة ليست كبيرة إال أنهـا  . تقليدياً وإلكترونياً في نفس الوقت    
من أن التنمر التقليدي والتنمـر  ) ٢٠١٦( رويز تتفق مع ما توصل له دل راي إيليب و   

  . اإللكتروني يحصالن بالتزامن
  هل ضحايا التنمر التقليدي هم أنفسهم ضحايا التنمر اإللكتروني؟ :السؤال السابع

تم تحليل استجابات المفحوصين بشكل فردي حيث أن كل من أجاب على 
والتنمر اإللكتروني أي كانت السؤال الخاص بالتعرض للتنمر التقليدي أي كان نوعه 

تبين من . اعتبر ضحية للتنمر، وسيلته ومهما كان عدد مرات التعرض للتنمر بنوعيه 
من أفراد العينة كانوا ضحايا للتنمر اإللكتروني والتقليدي في نفس % ٢٠ذلك أن 

من أن الطالب ) ٢٠٠٨(تتفق هذه النتيجة مع ماتوصل له جوفنين وجروس . الوقت
رضون للتنمر التقليدي يتعرضون أكثر من غيرهم  وبشكل كبير للتنمر الذين يتع

اإللكتروني  وأن هناك عالقة ارتباطية كبيرة  بين تكرار حاالت التنمر التقليدي والتنمر 
كما يتفق ذلك مع ما أشارت إليه نتيجة الدراسة التي قام بهابريقيا .  اإللكتروني

 أن كون الشخص متنمر أو ضحية للنمر من)  ٢٠١٢(ميلوتيا وجالب ، جوارينا ،
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التقليدي هو مؤشر قوي على إمكانية أن يصيح أيضاً متنمر إلكتروني أو ضحية للتنمر 
  .اإللكتروني

  أيهما أكثر ضرراً من وجهة نظر الطالب ؟: السؤال الثامن
أو له نفس   ، أقل ضرراً    ،إللكتروني أشد ضرراً  تم سؤال الطالب عن ما إذا كان التنمر ا        

  .المقدار من الضرر  مقارنة بالتنمر التقليدي 
  
  
  
  
  
  

  :تم إخضاع استجابات الطالب للتحليل اإلحصائي كما يتبين من الجدول التالي 
  (10) جدول

أقل ضرراً ،إجابات الطالب عن السؤال عن ما إذا كان التنمر اإللكتروني أشد ضرراً 
  متساويا الضررأو 

 
 التكرار

النسبة 
 المئوية

 بعد النسب
استبعاد القيم 

 المفقودة
النسبة 

 التجميعية
1.00 156 38.8 38.8 38.8 
2.00 158 39.3 39.3 78.1 
3.00 88 21.4 21.4 99.5 

 التنمر التقليدي
التنمر 
 اإللكتروني
  متساويان

Total 402 100.0 100.0  
نمر التقليدي أن نسبة الطالب الذين يرون أن الت ) ١٠(        كما يتضح من الجدول 

 ياإللكترونأن التنمر % ٣٩,٣أو اإللكتروني أشد ضرراً  متقاربة لحد كبير  حيث يرى 
بينما بلغت نسبة من ، أنه أقلل ضرراً من التنمر التقليدي% ٣٨,٨أكثر ضرراً بينما يرى 

وعلى الرغم من هذا التقارب إال أن نسبة من %.  ٢١,٩يرى إنهما متساويان بالضرر 
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لتنمر اإللكتروني أكثر ضرراً هم أكثر بقليل من يرون التنمر التقليدي أكثر يرون أن ا
  ). ٢٠١٣(ضرراً وهذا يتفق مع دراسة ستيكا  وبيرن 

  موقف الطالب تجاه سلوك التنمر عندما يحصل أمامهم ؟ ما: السؤال التاسع
طالـب  لإلجابة على هذا السؤال تم سؤال الطالب عن  شعورهم عندما يرون                  

في مثل عمرهم  يتعرض للتنمر أو عندما يرون مجموعة من زمالءهم يتنمرون علـى               
يعرض استجابات الطالب عندما تم سؤالهم الـسؤال        )  ١١(الجدول    . شخص اليحبونه 

عندما ترى شخص بمثل عمرك يتعرض للتنمر في المدرسة بماذا تشعر أو تفكر           :التالي  
  ؟

  
  
  
  
  
  )١١( جدول 

  ند سؤالهم عن شعورهم عند رؤية ضحية للتنمرإجابات الطالب ع
عندما ترى شخص بمثل عمرك 
يتعرض للتنمر في المدرسة بماذا 

 تشعر أو تفكر
النسبة  التكرار

 النسبة التجميعية المئوية

 82 20.4 20.4 
 81 20.1 40.5 
 60 14.9 55.5 
 179 44.5 100.0 

 ربما يستحق ذلك
 ال أهتم كثيراً

 أشعر ببعض القلق
أشعر باألسف وأرغب 

  Total 402 100.0 في المساعدة
من أفراد العينـة يـشعرون      % ٦٠أن حوالي    ) ١١(  يتضح من الجدول                

عدم % ٢٠بينما أبدى ، بالقلق واألسف من هذه السلوك ويرغبون في مساعدة الضحية     
 لحد ما حيـث أنهـم       كان موقفهم مؤيداً  % ) ٢٠(اهتمامهم بما يحصل والنسبة الباقية      

هـذه الفئـة   . يرون أن سلوك التنمر مبرر في حال استحق الطفل ضحية التنمر ذلـك             
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بناء على نتائج   . األخيرة قد يكونون من أصحاب التوجه اإليجابي نحو السلوك العدواني         
فإن الطالب أصحاب ، )٢٠١٢(فلوريل و ويجنت ، الدراسة التي قام بها كل من بورتون 

  .ابي نحو السلوك العداوني عادة مايكونون متنمرينالتوجه اإليج
إذا صادفت مجموعة من زمالءك يتنمـرون علـى      : ما تم سؤال الطالب السؤال التالي     ك

  تحبه فهل ستشارك في ذلك ؟ شخص ال
  إجابات أفراد العينة على هذا السؤال ) ١٢(يستعرض الجدول   

  
  
  
  
  
  
  )١٢( جدول 

  موقفهم تجاه تنمر اآلخرين على زميل ال يحبونهاستجابات الطالب عند سؤالهم عن 
إذا صادفت مجموعة من زمالءك 

تحبه فهل  يتنمرون على شخص ال
 ستشارك

النسبة  التكرار
 النسبة التجميعية المئوية

1.00 95 23.6 23.6 
2.00 73 18.2 41.8 
3.00 60 14.9 56.7 
4.00 57 14.2 70.9 
5.00 117 29.1 100.0 

 نعم
 ربما

 ال أدري
 ال ال اعتقد ذلك

 ال بالتأكيد
Total 402 100.0  

من أفراد العينة لن يـشاركوا فـي        % ٤٣أن    ) ١٢(  يتضح من الجدول                
بينما أبدى  ، سلوك التنمر حتى لو كان الشخص المتنمر عليه غير محبوب بالنسبة لهم             

بدوا عـدم يقيـنهم مـن       أ% ١٥استعداد أو استعداد نسبي للمشاركة و حوالي        % ٤٢
هذا االستعداد للمشاركة يعكس وجود بعض الميول العدوانية عند         . المشاركة من عدمها  

  .نسبة كبيرة من أفراد العينة 
  هل يقوم المعلمون بدورهم في التصدي لهذه الظاهرة في المدارس؟: السؤال العاشر
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ألي مـدى  : لسؤال التـالي  لإلجابة على هذا السؤال تم سؤال أفراد العينة ا                  
ابات الطالب كمـا     حاول المعلمين إيقاف سلوك التنمر عندما علموا عنه ؟ وكانت استج          

  .)١٣(في الجدول 
  )١٣( جدول 

  استجابات الطالب عند سؤالهم عن ردة فعل المعلمين حيال سلوك التنمر
ألي مدى حاول المعلمين إيقاف سلوك 

لنسبة ا التكرار التنمر عندما علموا عنه
 النسبة التجميعية المئوية

 180 44.8 44.8 
 41 10.2 55.0 
 85 21.1 76.1 
 35 8.7 84.8 
 61 15.2 100.0 

 لم يحاولوا
 مرات عديدة

 أحيانا
 غالباً
 دائماً

 Total 402 100.0  
  

من المستجوبين أن المعلمين لم يحـاولوا        % ٤٥أجاب  ) ١٣( كما يتضح من الجدول     
. فقط يرون أنهم حاولوا بشكل دائم       % ١٥وأن  ، وك التنمر رغم علمهم عنه      إيقاف سل 

والتي أشارت إال أن )  ٢٠٠٧(كوالسكي و ليمبر ، تتفق هذه النتيجة مع دراسة قاستون 
  .الطالب ال يجدون أي نوع من المساعدة من المسؤولين في المدارس 

  :ملخص النتائج
  . لتنمر في مدارسهممن عينة البحث بحصول ا% ٣٢,٦ أجاب  -١
  .التنمر بأنماطه التقليدية منتشر أكثر من التنمر بأنماطه اإللكترونية -٢
 أوأكثر أنماط التنمر التقليدي شيوعاً هو السخرية بإطالق األلقاب يليه نشر الشائعات -٣

، بالسخرية من اآلخرين بسبب أسماءهم أو ألوانهم أو قبيلتهم ومكان سـكننهم          . التنمر
التنمر اإللكتروني شيوعاً هو التنمر باستخدام  الرسائل النصية       . كانت اكثر وسائل  بينما  

أو المحادثة الفوريـة ثـم التنمـر        . يليه المحادثة بنوعيها عن طريق غرف المحادثة      
  .باستخدام الصور والرسومات

  .توجد فروق بين الطالب تعود للمعدل الدراسي ال-٤
  . لمرحلة الدراسيةتوجد فروق بين الطالب تعود ل ال-٥
  .من عينة البحث هم طالب متنمرين تقليدياً وإلكترونياً في نفس الوقت %١٤,٦ -٦
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من عينة البحث هم طالب ضحايا للتنمر التقليدي واإللكترونـي فـي نفـس              % ٢٠-٧
  .الوقت

نسبة من يرون أن التنمر اإللكتروني أكثر ضررا من التنمر التقليدي تزيـد بـشكل               -٨
  . من يرون أن التنمر التقليدي يفوق التنمر اإللكتروني من حيث الضرربسبط عن نسبة 

 بالقلق واألسف عندما يرون شخص يتعرض       من أفراد العينة  % ٦٠ يشعر حوالي     -٩
  .للتنمر  ويرغبون في مساعدة الضحية

موقف المعلمين بصفة عامة من التنمر موقف سلبي حيث يرى حوالي نصف العينة -١٠
  .يحاولوا إيقاف سلوك التنمر رغم علمهم بهأن المعلمين لم 

  :التوصيات
  :من خالل النتائج التي توصل إليها الباحث، يمكن التوصية بما يلي

ضرورة العمل على الحد من ظاهرة التنمر في المدرسة بأنواعها المختلفة وذلك عبر -١
ماعيـة  تضمين المناهج ألساليب وطرق التعامل مع اآلخرين وتنمية المهـارات االجت  

  .والتدريب على طرق حل المشكالت
ضرورة توعية  قادة المدارس ووكالئهم والمعلمين بخطورة ظاهرة التنمر واآلثـار            -٢

  .المترتبة عليها وكيفية مواجهتها
التركيز على األنشطة الصفية والالصفية التي تنمي روح العمل الجماعي والتعـاون           -٣

  . المشترك
يت والمدرسة في حالة التأكد من أن الطفـل متنمـر أو            العمل بشكل متكامل بين الب    -٤

ضحية للتنمر حيث أن العديد من الدراسات أثبتت أن طرق التنشئة األسـرية تلعـب               
دوراً أساسياً في تحول الطفل لمتنمر أو ضحية للتنمر أو لمتنمر وضحية في نفـس               

  .الوقت
واالنترنت والتأكد مـن أن     أهمية مراقبة استخدام األبناء لوسائل االتصاالت الحديثة        -٥

  .استخدامها فقط في ما يجلب الفائدة لهم 
  :البحوث والدراسات المستقبلية

تناولت هذه الدراسة المراهقين الذكور من طالب الصفوف من الثالث متوسط للثالث    -١
ثانوي وسيكون من المناسب دراسة هذه الظاهرة بين اإلناث لمعرفة ما إذا كان هناك            

  .ذكور واإلناثفروق بين ال
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تناولت هذه الدراسة التنمر من وجهة نظر الطالب إال أنه ليس من المعروف بعـد                -٢
وجهة نظر المعلمين حيال ظاهرة التنمر بأبعادها المختلفة وسيكون من المفيد دراسة       

  . ظاهرة التنمر من وجهة نظرهم
 من المفيد بعدها حددت هذه الدراسة نسبة انتشار التنمر وأنواعه ووسائله وسيكون -٣

التركيز على األطفال المتنمرين وضحايا التنمر وتصميم برامج عالجية وإرشادية لهم  
.  
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