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  قواعد النشر

البحوث المتعلقة بمجال اإلعالم سواء كان في تخصصات اإلعالم التقليدي او  تقبل المجلة  .١

الرقمي في مجاالت الصحافة واإلذاعة والتليفزيون والعالقات العامة واإلعالن والتسويق والراي 

 .العام

بعرض الكتب والتقارير  ترحب المجلة بنشر المقاالت العلمية المتخصصة وترحب بإسهام الباحثين  .٢

 .ميةوملخصات رسائل الماجستير والدكتوراة المتميزةالعل

يخضع البحث المرسل إلى المجلة إلى التحكيم من قبل هيئة التحرير ويحق للمجلة بناء على راي  .٣

  .عدم قبول البحث للنشر دون إبداء األسباب، ويجوز اثنين من المحكمين

 .البحث المقبول للنشر يأخذ دوره للنشر حسب تاريخ قبوله للنشر .٤

ونوع الخط فـي المتن .بين األسطر مفردة سم، والمسافة ) ٢(تكون أبعاد هوامش الصفحة  .٥

 Times New (وللبحوث اإلنجليزية  Simplified Arabic والعناوين للبحوث العربية 

Roman (،  البحث فـي أسفل الصفحة صفحات  ويكون ترقيم . ١٤بحجم .  

يزية ويقدم مع البحث ملخص باللغتين العربية واإلنجليزية ال تقبل البحوث باللغتين العربية أو اإلنجل .٦

حيث ال تزيد على  (Key Words) يليهالكلماٌت المفتاحية. كلمة لكل) ٢٠٠(يتجاوز 

 .خمس كلمات

على  األبحاث المقبولة للنشر ال ترد إلصحابها وتحتفظ المجلة بكافة حقوق النشر ويلزم الحصول  .٧

   .ر مادة نشرتها المجلةموافقة كتابية قبل إعادة نش

اإلصدار   أسلوب التوثيق المعتمد فـي المجلة هو نظام جمعية علم النفس األمريكية،  .٨

 – American Psychological Association – APA( .  السادس  

6th ED(  

يوقع الباحث على تعهد يفيد تحمله المسئولية الكاملة عن أي انتهاك أو تجاوز ألخالقيات البحث  .٩

مثل تجاوز األخالقيات العلمية المتعلقة بالتعامل مع العينات، والبيانات، (حالة ثبوته في 

 . وأن البحث لم ينشر ولم ولن يقدم للنشر إلى أي جهة أخرى). واألدوات، وحق الملكية

إدارة المجلة غير مسئولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث المنشورة في أعدادها وإنما فقط   .١٠

  .سؤوليتها في التحكيم العلمي والضوابط األكاديميةتقع م



 

 

  

  

 

   

 تصدرها اليت اجلماهريي االتصال لبحوث العلمية ا�لة من الثاين العدد هو هذا

 يف االعالم وحبوث بدراسات للمهتمني نقدمة. سويف بين جامعة االعالم كلية

 البحوث  من جمموعة الثاين العدد يف ننشر ان السعادة وتغمرنا.العريب والوطن مصر

  ايل العريب والوطن مصر يف الباحثون سارع اليت املتنوعة العلمية والدراسات

 من الفرتة يف سويف بين جامعة االعالم لكلية االول العلمي املؤمتر يف �ا االشرتاك

 البحثية والرؤي فكاراأل فيها تنوعت وقد.٢٠٢٠ نوفمرب من الثامن ايل السابع

 التقليدية االعالم وسائل امللحة،ودور ا�تمع ومشكالت قضايا تعاجل اليت ديدةاجل

 ودعم ا�تمع خدمة يف العلمي البحث دور طارإ يف معها؛ التعاطي يف والرقمية

  .٢٠٣٠ مصر رؤية ظل يف التنموية الدولة خطط

 ملنتمنيا الباحثني من �موعة اعلميً  اجهدً  مبثابة  دراسات  جمموعة العدد ويضم

 جمال يف املقدمة العلمية الرؤي تنوع يعكس مبا خمتلفة واكادميية حبثية ملؤسسات

   التقليدي بشقية االعالم دراسات

 العلمي الرتاكم جمال يف علميا رصيدا املقدمة الدراسات  تضيف نأ نتمين خرياأ 

  واقسام  كليات يف االعالم وحبوث بدراسات املهتمني البحثيةلكل واخلربات

  .والعريب املصري املستوي علي االعالم ومعاهد

  واملستعان املوفق واهللا

  السيد العزيز عبد.د.أ

  االدارة مجلس رئيس

  

  

  

  كلمة رئيس مجلس اإلدارة 



 

 

  
  

  

  

 والريادة العلمي التميز لتحقيق تسعى برؤية اجلماهريي االتصال لبحوث املصرية ا�لة تنطلق

  . ودولياً  اً إقليمي واالتصال باإلعالم املتعلقة األحباث بنشر يتعلق فيما

  . واملنهجية والدقة األصالة بأطر الدولية املعايري وفق الفكري اإلبداع دعم هي أساسية وبرسالة 

 احملور مع متاشياً  إطالقها وجاء  ،٢٠١٣ عام اإلعالم كلية إنشاء من سنوات بعد ا�لة وتنطلق 

 املستدامة للتنمية اسيةأس كركائز العلمي، والبحث واالبتكار املعرفة ٢٠٣٠ مصر لرؤية الرابع

 ودعم ثقافته ونشر االبتكار على والتحفيز اإلبداعية قدرا�م وبناء   البشر، يف واالستثمار

  . والتنمية بالتعليم وربطه العلمي البحث

 لتجميع    اخلالق، العلمي التواصل تكفل حبثي جتمع كمنصة ا�لة من الرئيس اهلدف ويأيت 

 املبنية الدراسات وتوصيات نتائج وعرض ونشر وفروعه صصاتهخت مبختلف اإلعالم باحثي رؤى

 رؤية إطالق يف يساهم ما  الواقع، تطوير يف منها لالستفادة منضبطة علمية أسس على

  . اإلعالم حبوث لتطوير مستقبلية رؤية صياغة أجل ومن لإلعالم شاملة متكاملة اسرتاتيجية

 واالختالف التكرار عدم على مبنية علمية الةأص ذات دراسات  تقدمي على ا�لة يف وسنحرص 

 تعتمد الوقت نفس ويف أصيلة منهجية باستخدام مدروسة موضوعات واستكشاف والتميز

 تقود دقيقة تفصيلية رؤى بتكوين يسمح تراكمي معريف رصيد خللق واإلبداع واالبتكار التجديد

 لصناعة َمْعرِِفي�ا إطاًرا تكون أن نميك متكاملة اسرتاتيجية ورؤى  للمشكالت، األعمق الفهم إىل

  . ا�تمع يف إجيايب تغيري خلق يف تساهم رشيدة، قرارات

 يف واملنهجية والنظرية املعرفية واإلضافات االجتهادات وحتليل لرصد أيضا ا�لة وتسعى 

 املمارسات منها تنطلق اسرتاتيجية كرؤية لتقدميها واألجنبية العربية اإلعالمية الدراسات

  . الدولية  التصنيفات يف مكانة ولتحتل.  اإلعالمية

  

  

  كلمة رئيس التحرير 



 

 

  

  : ويضم هذا العدد جمموعة من األحباث اهلامة يف جمال اإلعالم وهي

حنو أجندة إعالمية ...الرؤى والتحديات: اإلعالم العريب واألمن القومي... ويلاأل الدراسة

  مستقبلية

دامات مواقع الشبكات االجتماعية االجتاهات احلديثة يف حبوث استخ...  الثانية الدراسة

  وتأثريا�ا االجتماعية والنفسية

تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية املوجهة بالعربية  ... الثالثة الدراسة

  تهم الثقافيةُهوِيَّ وتأثريها على 

  دور صحافة املواطن ىف نشر ثقافة التسامح...  الرابعة الدراسة

التنمر  ألضراروإدراكهم  استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي ... اخلامسة الدراسة

  اإللكرتوين

معاجلة الصحف االلكرتونية لقضية التنمر االلكرتوين وانعكاسا�ا علي ...  السادسة الدراسة

  تعرض طالب املدارس الفنية ملواقع التواصل االجتماعي

صفحات الرمسية للشركات عرب موقع التواصل تقييم فعالية اعالنات ال...  السابعة الدراسة

  االجتماعي ودورها يف بناء هوية العالمة التجارية مقارنة بالوسائل التقليدية الفيس بوك منوذًجا

 حول ترامب دونالد األمريكي الرئيس خطاب "السياسية اخلطب يف احلجج...  الثامنة الدراسة

 كنموذج سرائيلإل عاصمة القدس وإعالنه األمريكية السفارة نقل

ىف املواقع االخبارية  الكاريكاتري ىف النهضة سد لقضية الصحفي التناول...التاسعة الدراسة

   املصرية

االسرتاتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها يف تعزيز الثقافة ...  العاشرة الدراسة

  التنظيمية يف الشركات متعددة اجلنسيات

  صورة املرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكرتونية ...  راحلادية عش الدراسة
  التحرير رئيس

  ألبرت أماني.  د. م  . أ



 

 

  
  

  

  نحو أجندة إعالمية مستقبلية...الرؤى والتحديات: اإلعالم العربي واألمن القومي 

 ازميد مبارك بن واصل الح. أ                                                                     

  االتجاهات الحديثة في بحوث استخدامات مواقع الشبكات االجتماعية وتأثيراتها االجتماعية

  إسالم أحمد أحمد عثمان. د.م.أ                                                           والنفسية

 تهم ُهِويَّ ا على تعرض مستخدمي موقع فيس بوك للصفحات اإلسرائيلية الموجهة بالعربية وتأثيره

  إسماعيل عبدالرازق رمضان الشرنوبي.د                                                 الثقافية

 دور صحافة المواطن فى نشر ثقافة التسامح  

  أحمد محمد إبراهيم. د                                                                               

 التنمر اإللكتروني ألضراروإدراكهم  دام المراهقين لمواقع التواصل االجتماعياستخ  

  أسامة محمد عبدالرحمن . د، أحمد محمد رفاعي. د                                                   

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس

 شريهان محمود أبوالحسن. د                                    نية لمواقع التواصل االجتماعيالف

  تقييم فعالية اعالنات الصفحات الرسمية للشركات عبر موقع التواصل االجتماعي ودورها في

  فولي عثمان  رضا.د      بناء هوية العالمة التجارية مقارنة بالوسائل التقليدية الفيس بوك نموذًجا 

 السفارة نقل حول ترامب دونالد األمريكي الرئيس خطاب "السياسية الخطب في الحجج 

 محمد فيض.د                                "كنموذج إلسرائيل عاصمة القدس وإعالنه األمريكية

  

 محتویات العدد   

٩ 

٩٨ 

٤٧ 

١٤١ 

١٦٧ 

١٩٦ 

٢٣٩ 

٢٧٢ 



 

 

 

 فى المواقع االخبارية المصرية الكاريكاتير فى النهضة سد لقضية الصحفي التناول 

  رفاعي محمد أحمد. حسن، د عثمان محمد. د                                                    

  االستراتيجيات االتصالية للعالقات العامة الرقمية ودورها في تعزيز الثقافة التنظيمية في الشركات

  ره شعبان حسن زغلولسا                                        دراسـة تطبيقية  متعددة الجنسيات

 دراسة تحليلية علي عينة من إعالنات موقع ( صورة المرأة كما تعكسها اإلعالنات االلكترونية

  أمنية بكري صبرة امين الجبلي. د                                                           )فيسبوك

 

٣٠٣ 

٣٣١ 

٣٨٠ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض 

  طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

  دراسة مسحية 

         

  شريهان محمود أبوالحسن . د  

  عالم وتكنولوجيا االتصال جامعة جنوب الوادياإلمدرس بكلية 

  

  

  

  

  



 

)١٩٧( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  ملخص الدراسة

تسعي هذه الدراسة إيل التعرف علي معاجلة الصحف االلكرتونية لقضية التنمر االلكرتوين وانعكاسا�ا علي طالب 

العالقة بني زيادة املدارس الثانوية الفنية االكثر عرضة لشبكات التواصل االجتماعي ، حتاول الدراسة الكشف عن 

  .استخدام شبكات التواصل االجتماعي وانتشار ظاهرة التنمر االلكرتوين 

لذا تسعي الدراسة لرصد ظاهرة التنمر االلكرتوين ومعدالت انتشارها يف ا�تمع املصري بالرتكيز علي طالب املدارس 

�دف الوقوف علي ) عام  ١٨ – ١٦(هم مما ترتاوح اعمار " مهين  –جتاري  –صناعي  –زراعي " الثانوية الفنية 

  .أساليب وطرق التنمر االلكرتوين عرب شبكات التواصل االجتماعي 

  يأيت موقع الفيس بوك يف مقدمة مواقع التواصل االجتماعي اليت حيرص طالب التعليم الفىن علي متابعتها

ساعات فأكثر يف  ١٠إيل ، ويصل عدد ساعات متابعتهم ملواقع التواصل االجتماعي %)  ٨٦.٢٥(بنسبة 

  %) .٨٦.٢٥(اليوم الواحد بنسبة 

  تعدد اشكال التنمر االلكرتوين بني طالب التعليم الفىن ممثلة يف انتشار الشائعات علي صفحات االنرتنت

يف املقام األول ، يليه السخرية وبث رسائل عنصرية عرب مواقع التواصل االجتماعي بنسبة %) ١٦.٣(بنسبة 

  .ملقام الثاين يف ا%) ١٣.٨(

  من اسباب انتشار التنمر االلكرتوين بني طالب التعليم الفىن عدم االهتمام باملواد الدراسية وضعفها تأيت يف

  %) ٢٢.٥(املقدمة بنسبة 

  أكثر وسائل وأساليب التنمر االلكرتوين شيوعًا بني طالب التعليم الفين تطبيقات الدردشة يف مواقع التواصل

نتيجة التطور التصاعدي للثورة الرقمية وخاصة انتشار شبكات التواصل %) ٩١.٥(االجتماعي بنسبة 

  .االجتماعي بني الشباب 

  مدي تعرض طالب التعليم الفين التنمر الكرتوين عرب مواقع التواصل االجتماعي كضحية فنجد تعرض

التعليم الفىن التنمر ، بينما مل ميارسوا طالب ) كضحية ( للتنمر االلكرتوين %) ٦٥.٥(الطالب بنسبة 

  %) .٦٢.٧٥(يف املرتبة األويل بنسبة ) كمتنمرين ( االلكرتوين 

  أسباب انتشار التنمر االلكرتوىن يف املدرسة بني طالب التعليم الفىن نتيجة عدم انتظام العملية التدريسية يف

  %).٢٢.٣(نسبة ، يليه املرتبة الثانية ضعف املواد الدراسية ب%) ٢٢.٨(املدارس الفنية بنسبة 

  مواقع التواصل االجتماعى- التنمر االلكرتوىن –الصحف االلكرتونية  :الكلمات المفتاحية
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  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  : مقدمة 

عقب التطور التكنولوجي واالستخدام الواسع لتقنيات االنرتنت أصبحت وسائل التواصل االجتماعي من أكثر أدوات 

التواصل استخداماً بني خمتلف فئات اجلمهور عامة والشباب بوجه خاص مما تساعدهم يف ختلق فرصة للتعبري عما يدور 

ري ، خلق بيئة قائمة علي التعاون وتبادل االفكار والوصول بداخلهم ، وتشكيل جمتمعات سوية قائمة علي حرية التعب

إىل املعلومات ومشاركتها نظرًا ملا تتمتع به كافة أنواع الوسائط عرب اإلنرتنت من خصائص مشرتكة مثل املشاركة 

،  facebookواالنفتاح والتواصل املتبادل والرتابط ، حيت اصبحت واحدة من املنصات األكثر شعبية مثل 

twitter  ،foursquare ،instagram  ،snapchat  ،whatsapp  ،swarm  ،linkedln  ،

Youtube   واليت تسمح مجيعها بإتاحة فرصة للمستخدم ملشاركة احملتوى والتفاعل بني املستخدمني فضال عن عدم

وجود قيود على الوقت واملساحة ، مما أدى إيل استخدام وسائل التواصل االجتماعي بني الطالب يف التواصل وممارسة 

  ().احلياة اليومية 

قاً غنياً لتعلم السلوكيات العدائية والعدوانية علي صفحات االنرتنت وأدي  واصبح توافر وسائل التواصل االجتماعي سيا

، ويتضمن االهانة وانتحال اهلوية  ( )كثرة استخدامها إيل انتشار التنمر االلكرتوين وارتكابه بشكل متكرر مبرور الوقت 

اجتماعية خطرية مثل االجهاد  ، واملطاردة االلكرتونية ، التحرش عرب االنرتنت وقد يتسبب يف حدوث أثار نفسية

واالكتئاب وانعدام احرتام الذات وصوًال حلاالت االنتحار احملتملة حيت بات التنمر االلكرتوين ظاهرة معرتف به داخل 

ا�تمعات واصبح لديها القدرة علي االنتشار والتطور بني طالب املدارس خاصة بني طالب املرحلة االعدادية حيت 

وإن حقيقة التنمر اإللكرتوين حيدث بشكل كبري خارج املدرسة  مبا يعين ضرورة توافر بعض ()انوي الصف العاشر بالث

املرونة لدي اآلباء يف مراقبة سلوك أوالدهم املراهقني عرب اإلنرتنت ومنه ميكن منع حدوث التنمر اإللكرتوين عالوة علي 

، ومن هنا  ( )لتنبؤات املدارس حبدوث تنمر بني طال�ا  ان اإليذاء العنيف والتهديدات العنيفة مبثابة منبئات مهمة

تتبلور إشكالية الدراسة احلالية يف احلاجة امللحة إيل معرفة العوامل املؤثرة علي تعرض طالب املدارس الفنية لوسائل 

  .ية هلذه الظاهرةالصحف االلكرتون التواصل االجتماعي وانعكاسا�ا علي تفشي ظاهرة التنمر االلكرتوين ، كيفية معاجلة

  : مشكلة الدراسة 

تسعي هذه الدراسة إيل التعرف علي معاجلة الصحف االلكرتونية لقضية التنمر االلكرتوين وانعكاسا�ا علي طالب 

املدارس الثانوية الفنية االكثر عرضة لشبكات التواصل االجتماعي ، حتاول الدراسة الكشف عن العالقة بني زيادة 

  .تواصل االجتماعي وانتشار ظاهرة التنمر االلكرتوين استخدام شبكات ال

لذا تسعي الدراسة لرصد ظاهرة التنمر االلكرتوين ومعدالت انتشارها يف ا�تمع املصري بالرتكيز علي طالب املدارس 

�دف الوقوف علي ) عام  ١٨ – ١٦(مما ترتاوح اعمارهم " مهين  –جتاري  –صناعي  –زراعي " الثانوية الفنية 

  .أساليب وطرق التنمر االلكرتوين عرب شبكات التواصل االجتماعي 
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  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

The Association Between Electronic Bullying 

and School Absenteeism Among High School 

Students in the United States 

he Association Between Electronic Bullying 

and School Absenteeism Among High School 

Students in the United States 

  : الدراسات السابقة

وآخرون    Yue Dingومن ذلك دراسة   لقد تعددت الدراسات اليت سعت لبحث وحتليل التنمر االلكرتوين

�تم الدراسة بتناول العوامل الدميوغرافية  ( ):لمحات عن التنمر التقليدي والتنمر السيبراني واإليذاء ) ٢٠٢٠(

مراهًقا صينًيا ، توصلت نتائج الدراسة  ١٥٢٩والفردية واألسرية واملدرسية بني األقران يف العصر الرقمي بالتطبيق علي 

فعة إيل ارتفاع نسب ضحايا التنمر التقليدي بني الذكور  األصغر سًنا ، واليت تظهر عليهم أعراض االكتئاب بصورة مرت

، ويالقوا دعم منخفض من قبل زمالء الدراسة ، يف حني ترتفع نسب ضحايا التنمر االلكرتوين بني الرجال األصغر 

سنا ، واليت تظهر عليهم أعراض االكتئاب بنسبة مرتفعة ، لديهم صراع واضح بني األديان ، وانتماء منحرف من قبل 

دراسة  الوالدين ، وانعدام الدفء األبوي ، وضعف املناخ املدرسي ، األقران ، باالضافة إيل معانا�م من الصراع بني 

Amanda Sikes (2019 ( الكفاءة الذاتية لمدرسي المرحلة المتوسطة وتصوراتهم تجاه التنمر االلكتروني ()

بالثقة يف و�دف هذه الدراسة إيل التعرف علي تصورات املعلم لظاهرة التنمر االلكرتوين وحتديد مدى شعور املعلمني 

أنفسهم �دف التصدي للتنمر عرب اإلنرتنت يف املدارس ، معرفة العوامل املؤثرة على الكفاءة الذاتية للمعلم ، حيث قام 

سؤال تدور عن  ٢٨٧معلمو املرحلة املتوسطة بإجابة استطالًعا عرب اإلنرتنت يتكون من جمموعة من األسئلة مكونة من 

نت وفعاليتهم الذاتية يف معاجلة التنمر االلكرتوين ، توصلت نتنائج الدراسة إيل انه عند تصورا�م حول التنمر عرب اإلنرت 

االخنراط يف الفصول الدراسية كان التنمر عرب اإلنرتنت مرتفًعا ، وكان التأهب منخفًضا نتيجة عدم تلقي املعلمني 

ة وانه يف حال مت اإلبالغ عن حدوث حالة تدريبات كافية على كيفية التعامل مع حاالت التنمر االلكرتوين  ، خاص

من التنمر االلكرتوين للمعلم ، يشعر املعلم بالراحة أكثر يف إحالة الطالب إىل املختص بدًال من التعامل معه يف الفصل 

حتاول  ( ) ضحية التنمر االلكتروني والضيق العقلي) ٢٠١٩(وأخرون   Joanne D. Worsleyدراسة ، 

الدراسة إثبات أن التنمر عرب اإلنرتنت يؤدي إىل مشاكل يف الصحة العقلية ، علي الرغم من عدم معرفة الكثري عن 

فردة من املرهقني يف م ٤٧٦العوامل اليت تؤدي إيل االثار الضارة للتنمر عرب االنرتنت بني الشباب بالتطبيق علي عدد 

عاًما ، حيث يقيس االستطالع اإليذاء عرب اإلنرتنت ، وأمناط التعلق ، والدعم  ١٩و  ١٣مرحلة عمرية ترتاوح بني  

االجتماعي املتصور ، وأمناط املواجهة ، والضيق العقلي ، باملقارنة مع غري الضحايا ، توصلت نتائج الدراسة إيل أن 

لكرتوين من مستويات عالية من االكتئاب والقلق عالوة علي ضعف العالقة اإلجيابية بني معاناة ضحايا التنمر اال

اإليذاء عرب اإلنرتنت وصعوبات الصحة العقلية ، كما تؤكد النتائج إشراك األسر يف برامج الوقاية من التنمر االلكرتوين ، 

  ()لعاطفية عن إدمان التنمر االلكتروني العوامل االجتماعية واإلدراكية وا)  Elisa Larrañag  (2018دراسة 

تتناول هذه الدراسة اخلصائص اليت تظهر من األطفال الذين ميارسون التنمر االلكرتوين ، تستهدف الدراسة فحص 

مراهًقا ، حيث  ١٠٦٢العالقة بني املتغريات االجتماعية املعرفية والعاطفية وارتكاب التنمر عرب اإلنرتنت بالنطبيق علي  

عاًما من إمجايل عدد  ست مدارس ثانوية عامة يف   ١٩و  ١٢٪ وترتاوح اعمارهم ما بني ٥٤غ نسبة اإلناث تبل
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  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

، وتوصلت نتائج الدراسة إيل أن الطالب الذين يشاركون يف ارتكاب التنمر عرب اإلنرتنت ) إسبانيا(كاستيال ال مانشا 

البلطجة عند مقارنتهم بأقرا�م الذين ال يشاركون يف لديهم مستويات أعلى من اإليذاء عرب اإلنرتنت واالعتداء ب

البلطجة اإللكرتونية ، باالضافة إيل ان املتغريات العاطفية عامل ضرورى لفهم االختالفات الفردية يف املشاركة يف ممارسة 

، دراسة لكرتوين التنمر عرب اإلنرتنت عالوة علي ان اجلنس والعمر مل يلعبا دورًا مهًما يف التنبؤ بوقوع التنمر اإل

(2017 Gary D.Fireman, AbigailStark, YvonneAsher (مقارنة التنمر اإللكتروني والتقليدي 

تسعى هذه الدراسة إىل توضيح االختالف والتشابه بني التنمر االلكرتوين والتقليدي والعالقة بني اإلحراج واالستبعاد : ()

، وتوصلت نتائج الدراسة إيل العديد من  Northeasternطالًبا من طالب جامعة  ١٢٤بالتطبيق علي 

دراسة االختالفات املهمة بني التنمر اإللكرتوين والتقليدي من حيث االستجابات العاطفية والسلوكية ، 

(2015 Gary D.Fireman, YvonneAsherStacyHorner, (  تأثير واستجابة التنمر اإللكتروني

تستهدف الدراسة تناول التنمر اإللكرتوين كمنصة قوية إليذاء األقران ، تستكشف () والتنمر التقليدي بين المراهقين

ني لإللكرتونيات مقابل التنمر التقليدي يف التأثري العاطفي واالستجابات االسرتاتيجية، الدراسة كيفية إدراك املراهق

شاهد سيناريوهات افرتاضية إليذاء األقران ، يف أشكال إلكرتونية ) ١٥= العمر متوسط (مراهًقا  ٩٧ويتضح ان 

املباشرة والعدوان اللفظي املباشر ، يف وتقليدية متوازية ، حيث تعرضت الشخصيات النسائية للعدوان ذات العالقة غري 

إىل سيناريو العدوان اللفظي املباشر عالوة علي سيناريو جديد ، يشمل ) ١٤= العمر متوسط (مراهًقا  ٤٧حني نظر 

شخصيات ذكور يف سياق العدوان اللفظي املباشر، طُلب من املشاركني ختيل أنفسهم كضحية يف مجيع السيناريوهات 

ردود أفعاهلم العاطفية واستجابا�م االسرتاتيجية وأهدافهم للنتيجة ، أبلغ املراهقون عن عواطف سلبية  ومن مث تقييم

واضطرابات يف األنشطة اليومية النموذجية كضحية عرب سيناريوهات التنمر املتباينة، كما ظهرت بعض االختالفات عند 

أنواع فرعية من إيذاء األقران ، عالوة علي بعض االختالفات  مقارنة التنمر اإللكرتوين بالتنمر التقليدي ، واليت تعد

املتوقعة يف االستجابات االسرتاتيجية اليت تناسب وسط التنمر، يضاف إيل ذلك اإلحراج كونه جتربة سلبية شائعة وذات 

 Brittany Mcbride (2013دراسة صلة كبرية يف كل من العدوانية اللفظية املباشرة وغري املباشرة بني املراهقني ، 

حتاول الدراسة معرفة مواقف ا�تمع من التنمر عرب اإلنرتنت ، ووضع ()  مواقف المجتمع تجاه التنمر االلكتروني) 

سيناريوهات للتنمر يف العامل االفرتاضي ، �دف الدراسة إيل معرفة مدي حتيز املواقف ا�تمعية للتنمر االلكرتوين 

لعمر ، ودراسة مدي اختالف املواقف ا�تمعية للتنمر االلكرتوين وفقًا لنوع حادث باالعتماد علي جنس الضحايا وا

التنمر االلكرتوين ، وحماولة معرفة مدي تأثر نوع األفراد وتعرضهم للوسائط االلكرتونية علي مواقفهم جتاه التنمر عرب 

املتحدة ،  مت اختيار ا�يبني بواسطة مواقع عاًما يف الواليات  ١٩االنرتنت بالتطبيق علي عينة ممن تزيد أعمارهم عن 

التواصل االجتماعي عرب اإلنرتنت ، وغرف الدردشة ، ومنتديات النقاش ، توصلت نتائج الدراسة إيل أن اإلناث 

بشكل عام أكثر حساسية لضحايا التنمر اإللكرتوين عن الذكور ، ا�يبون أكثر حساسية للضحايا الصغار للتنمر عرب 

، عالوة علي ان الرجال أكثر عرضة لالعتقاد بأن حقوق التعديل األول لـلتنمر االلكرتوين قد انتهكت  اإلنرتنت

باملقارنة مع اإلناث ، واآلباء أكثر حساسية لضحايا التنمر اإللكرتوين ، كما تبني ان األفراد ممن يتوافر لديهم قيم 

التنمر ) Page Malmsjo Moore (2012، دراسة اجتماعية منخفضة أقل حساسية لضحايا التنمر اإللكرتوين 

تناولت الدراسة طبيعة وانتشار التنمر اإللكرتوين علي  () اإللكتروني واإليذاء والرضا بين طالب المرحلة المتوسطة

من طالب الصف السابع والثامن باملدارس املتوسطة يف جنوب شرق الواليات املتحدة ، وتوصلت )  ٨٥٥( عينة 

وا النتائج إيل عدم اخنراط او وقوع غالبية الطالب ضحية للتنمر اإللكرتوين ، كما ان نسبة صغرية من الطالب الذين قام



 

)٢٠١( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

 & ,Raskauskas, Jدراسة باإلبالغ عن هذه السلوكيات أشاروا إيل امكانية حدوثها عدة مرات باالسبوع ، 

Stoltz, A. D (2007 (تتناول الدراسة توافر  ( )لمشاركة في البلطجة التقليدية واإللكترونية بين المراهقين ا

ة للمراهقني ملمارسة التنمر االلكرتوين واليت تعد شكل االنرتنت املتزايد واهلواتف اخللوية اليت اصبحت وسيلة جديد

جديد من أشكال البلطجة واليت قد �دد النمو االجتماعي والعاطفي للمراهقني ، هدفت الدرسة إيل فحص العالقة 

 مراهق من خالل استبيان يوضح صور مشاركتهم يف) ٨٤(بني املشاركة يف التنمر االلكرتوين والتقليدي بالتطبيق علي 

التنمر االلكرتوين والتقليدي ، وتوصلت نتائج الدراسة إيل أن أدوار الطالب يف التنمر التقليدي متاثلت بنفس الدور يف 

التنمر اإللكرتوين ، وان ضحية التنمر االلكرتوين عرب االنرتنت او عرب رسائل نصية مرتبطا ارتباط مباشر بالتنمر يف 

 ضحايا التقليدين علي الرغم من كو�م متسلطون الكرتونيون يف حقيقة األمر ،املدرسة ، كما مل يتم العثور علي ال

التنمر اإللكتروني بين طالب المدارس ) ٢٠٠٧( Robin M.Kowalski , Susan P.Limber دراسة

وتناقش الدراسة دور وسائل االتصال اإللكرتونية اليت ساعدت علي انتشار التنمر بني األطفال واملراهقني () اإلعدادية

ى بعضهم البعض ، واليت تعرف فيما يسمي بالتنمر اإللكرتوين أو البلطجة اإللكرتونية أو القسوة االجتماعية عرب عل

اإلنرتنت ، تشمل هذه الظاهرة التنمر عرب الربيد اإللكرتوين أو الرسائل الفورية أو يف غرفة الدردشة أو على موقع الويب 

من طالب املدارس )  ٣٧٦٧(رسلة إىل اهلاتف اخلليوي بالتطبيق علي أو من خالل الرسائل الرقمية أو الصور امل

املتوسطة يف الصفوف السادس ، السابع ، الثامن يف جنوب شرق ومشال غرب الواليات املتحدة من خالل االجابة 

ئج الدراسة سؤاًال باالستبيان تناولت جتارب املشاركني يف التنمر اإللكرتوين كضحايا ومرتكبني ، توصلت نتا ٢٣علي 

من بني الطالب ممن تعرضوا للتنمر إلكرتونيا مرة واحدة على األقل يف الشهرين املاضيني كضحايا فقط ، % ١١إيل 

٪ قاموا بتخويف شخص آخر إلكرتونًيا مرة واحدة على األقل يف الشهرين السابقني  ٤ضحايا  ، / ٪ كانوا متنمرين ٧

استخدام الرسائل الفورية وغرف ) كما أفاد �ا الضحايا واجلناة(إللكرتوين كفتوات فقط ، أكثر الطرق شيوًعا للتنمر ا

الدردشة والربيد اإللكرتوين، كما أفاد ما يقرب من نصف ضحايا التنمر اإللكرتوين بعدم معرفتهم �وية اجلاين ، وكذلك 

-Fatthدراسة ومن ذلك  تعرض طالب المدارس لمواقع التواصل االجتماعيسعى عدد من الباحثني لدراسة 

Allah, Hebat-Allah Muhammad )انعكاسات موقع الفيس بوك على طالب كلية التربية ) ٢٠١٩

تستهدف الدراسة معاجلة التأثري السليب غري األخالقي على طالب كلية الرتبية عند تفاعلهم مع () جامعة السويس

مواقع الشبكات االجتماعية وأنواعها وأمهيتها ومراحل نشأ�ا  موقع الفيسبوك ، والذي يتعامل مع ما هو املقصود مبفهوم

سيناريو مقرتح للحد من العواقب غري األخالقية من أجل تقدمي املساعدة –والتطوير وحتقيق أهداف البحث هو بناء 

 ٤٩١امها لطالب كليات الرتبية ، من خالل توجيههم إىل الطرق األخالقية يف التواصل بينهم بالتطبيق علي عينة قو 

طالبا يف الصفني األول والرابع لكليات الرتبية جبامعة السويس ،  توصلت نتائج الدراسة إيل تبين أدوار موحدة جلميع 

الطالب ، واليت تقتل روحهم اإلبداعية واإلبداعية ، وجتعل منهج الطالب يف مناهجه التعليمية غري متسق مع عمره 

ة والتكرار دون التجديد واالبتكار ، مما جيعله خمتلًفا عند دراسة دروسه ، عالوة نتيجة تعريف الطالب بالقوالب النمطي

علي استخدم طرق التدريس جتعل الطالب مستلًما سلبًيا للمعلومات ، باالضافة إيل النقص يف توظيف تكنولوجيا 

نية ، وعدم فتح حوار مع التدريس مثل الكمبيوتر يف التدريس ، االخبار القصرية للجامعة علي صفحا�ا االلكرتو 

الطالب ، أو تلبية رغباته، فضال عن معظم أعضاء هيئة التدريس باجلامعة يفضلون األساليب التقليدية وطرق التدريس 

أل�ا ال تستغرق الكثري من الوقت أو اجلهد ، باالضافة إيل إنشاء صفحات عن أنشطة الطالب حتت قيادة أساتذة 

ر أخالقيا ، وترك مساحة للتفاعل داخلها ، وحتفيز الطالب على اإلبالغ عن الطالب اجلامعة ، واهلدف واضح ومثم



 

)٢٠٢( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

الذين قد يسيئون استخدام الفيسبوك هلم ، يف حني يقدم السيناريو املقرتح ضرورة التنوع يف األساليب واالسرتاتيجيات 

خرين ، ضرورة جتديد أنشطة الطالب ، املستخدمة يف التفاعل بني الطالب ، إلرشادهم إىل طريقة جيدة للتعامل مع اآل

وتوفري الوقت جلميع الطالب للمشاركة فيها ؛ حبيث ال تقتصر األنشطة على جمموعات طالبية دون غريها ، نشر 

مفاهيم اهلوية الوطنية من خالل استخدام األنشطة الطالبية يف ا�تمع من خالل إعادة إدخال املفهوم على صفحات 

ستاذ اجلامعي على ممارسة األنشطة املختلفة مما يزيل احلواجز بني الطالب ومعلميهم ، ويقيم عالقات ا�تمع ، حتفيز األ

ودية وثيقة بينهم ، باالضافة إيل االستثمار يف قدرات وإمكانات الطالب املختلفني يف إنتاج أفكار جديدة واكتشاف 

ب الطالب على التفكري وعدم التسرع عند تقييم األفكار الطالب املبتكرين واملبدعني والعناية �م ورعايتهم ، وتدري

اجلديدة أو احلكم على األفكار املقدمة وحتليلها وانتقادها من خالل النقاش املفتوح واحلوار الفكري، وأمهية السماح 

م يف للطالب مبمارسة النقد البناء وحتليل األفكار واملوضوعات اليت أثريت دون خوف من النقد ؛ ألن هذا يساه

 Muhammad دراسةاالحرتام املتبادل بني أستاذ اجلامعة والطالب ، كل هذا ال حيدث دون ممارسة دميقراطية ، 

Yousaf Raza الجانب المظلم من وسائل التواصل االجتماعي واألداء األكاديمي ) ٢٠١٩( وآخرون

التكنولوجي والتنمر عرب اإلنرتنت بني الطالب ختترب هذه الدراسة الدراسة تأثري العامل  ()لطالب مدارس القطاع العام 

يف الفصول الدراسية املشبعة بالتكنولوجيا وكيف يؤثر ذلك على أدائهم األكادميي ويأيت ذلك نتيجة استخدام طالب 

املدارس اهلواتف الذكية واألجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر احملمولة أثناء الفصل الدراسي ووقت املدرسة عالوة علي 

) ٢٤٨(استخدامهم وسائل التواصل االجتماعي عرب هذه األجهزة أثناء تعلمهم وحضورهم يف الفصل ،  بالتطبيق علي 

من طالب مدارس القطاع العام ، توصلت نتائج الدراسة إيل التأثري السليب للتقنيات ، والتنمر عرب اإلنرتنت ، واملهام 

اآلثار المترتبة للشبكة )  ٢٠١٥( Temkin, Deborah Aدراسة املتعددة للوسائط على أداء الطالب ، 

تستهدف الدراسة معرفة ()   االجتماعية علي التحوالت المدرسية المعيارية في المناطق التعليمية غير الحضرية

م بدًء من املدارس االبتدائية إىل املتوسطة أو املتوسطة إىل الثانوية باستخدا) NSTs(التحوالت يف املدارس املعيارية 

حتليل الشبكة االجتماعية لتحديد جوانب الرتابط احملتمل بني الطالب واليت ينبغي أن تكون ذات صلة بتجارب 

جمتمًعا متبوعة من الصف السادس إىل التاسع ، أشارت النتائج إىل  ٢٥الطالب يف الدعم االجتماعي  بالتطبيق علي 

ر وبني الطالب األكرب سنًا ، كما تؤدي التحوالت يف أن شبكات الصداقة كانت أكثر ترابطًا يف املدارس األصغ

املدارس املتعددة إىل اخنفاض االستقرار يف الصداقة ، عالوة علي عمليات االنتقال يف املدرسة الواحدة مل تكن ذات 

ندما يواجه تأثري كبري على استقرار الصداقة أو على املعاملة باملثل والعبور يف عالقات الصداقة ، هذا يشري إىل أنه ع

الشباب مثل هذه التحوالت ، يكونون قادرين على احلفاظ على صداقا�م احلالية كما لو أ�م مل ينتقلوا ، وال يتعرضوا 

 Christa S.C. Asterhan a , Hananel Rosenberg دراسة ألي اضطراب يف جودة صداقا�م ،

اسة إيل استكشاف ما إذا كان معلمى املرحلة تسعي الدر   ) (تفاعالت المعلم والطالب في الفيسبوك ) ٢٠١٥(

الثانوية يستخدموا موقع الفيس بوك للتفاعل مع طال�م وكيف وملاذا ، حيث مت إثارة بعض القضايا مثل اخلصوصية 

والسلطة ، إساءة االستخدام من خالل مناظرات اجتماعية سياسية من خالل اتصال املعلم بالطالب ، مما أدى يف 

إيل تقليص بعض السلطات هلذا االتصال ومنعه يف البعض األخر ، وعلي اجلانب اآلخر جند ترحيب أنصار �اية األمر 

تسخري الويب وتكنولوجيا وسائل التواصل االجتماعي  يف تواصل املعلم مع الطالب بغرض التعلم بشكل رمسى أو غري 

) ٢٠١٤( Arumugam Ramana, Ruuhina Mohd Sania , Paramjit Kaurدراسة الرمسي ، 

تناقش هذه الدراسة قبول استخدام الفيسبوك كأداة اتصال وأداة تعليمية تعاونية () الفيسبوك كأداة تعاونية واتصالية 



 

)٢٠٣( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

طالبا يف املدارس الثانوية الذين مت اختيارهم عشوائيا ، توصلت النتائج  ١٥٠بني طالب املدارس الثانوية بالتطبيق علي 

كوسيلة للتواصل والتعلم من أفضل الطرق يف التعليم يف عصر قائم على   Facebookإيل استخدام تطبيقات 

التكنولوجيا بشكل متزايد ، حيث ال يستطيع املعلمون االعتماد علي التدريس التقليدي خاصة وان بعض الطالب قد 

والكتابة فقط يف عملية يصابوا بامللل وا�م خيتلفوا عن طالب الفرتة املاضية واليت كانوا يعتمدوا فيها علي االستماع 

تلقي املعلومات ، بينما يسعي الطالب حالياً يف استكشاف ومعرفة األشياء مبفردهم وليس فقط االستماع إىل ما يقوله 

  يف أنشطة التدريس والتعلم يف الفصول الدراسية ،  Facebookاملعلم ، ومن هنا وجب دمج استخدام تطبيقات 

تتناول هذه ( )  التنمر على فيسبوك)  Marko M.Skoricrace Chi EnKwan , G 2013) دراسة 

الدراسة ظاهرة التنمر عرب اإلنرتنت على الفيسبوك وحماولة ربطها بالبلطجة املدرسية بني طالب املدارس الثانوية يف 

طالبًا ثانويًا من مدرستني  ١٦٧٦عاًما من خالل مسح شامل علي  ١٧و  ١٣ترتاوح أعمارهم بني  سنغافورة ، ممن

، وارتباط سلوكيات الطالب بالعنف واإليذاء من خالل  Facebookثانويتني ، وتوصلت النتائج إيل كثافة استخدام 

Facebook  والتنمر عربFacebook ة قوية بني البلطجة املدرسية ، كما مت الكشف عن عالقات إجيابية معتدل

 .Aaron Mدراسة،  Facebook، وكذلك بني اإليذاء املدرسي واإليذاء على  Facebookوالتنمر على 

(2012 Mike McCabe& Fewkes (موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك أداة تعليمية أم إلهاء  

 Facebookتستهدف هذه الدراسة معرفة كيفية استخدام عينة خمتارة من طالب املدارس الثانوية يف أونتاريو ملوقع ()

طالبًا  ٦٣لدراسية بالتطبيق علي للفصول ا" يدعم أجندة التعلم"منذ أن أصبح متاًحا هلم وما إذا كان هذا االستخدام 

٪ من ا�يبني ٧٣، توصلت النتائج إيل ان  Facebookيف مدرسة أونتاريو الثانوية من خالل استبيان مت توزيعه عرب 

٪ فقط إن معلًما واحًدا على األقل وجد طرقًا جديدة ألمهية  ٢٧بغرض تعليمي ، يري  Facebookعن استخدام 

بشكل أفضل يف الفصول  Facebookم التعليمية ، وأمهية احلاجة إىل استخدام يف دروسه Facebookإدراج 

الدراسية وضرورة احلاجة إىل احتضان جمالس املدارس لوسائل التواصل االجتماعي لشعبيتها املتزايدة يف تنفيذ الربامج  

وآخرون  Megan A. Moreno M.D دراسةالتعليمية اليت يشعر املعلمون فيها بالراحة الكافية كأداة تدريس ، 

بني طالب  Facebookتسعى هذه الدراسة إيل تقييم انتشار   ()الشعور بالسوء على الفيس بوك  ) ٢٠١١(

الكلية وعلي اثره بدأت تنتشر أعراض االكتئاب أو نوبة االكتئاب الرئيسية وذلك من خالل امللفات الشخصية العامة 

ملدة عام " حتديثات احلالة " وتقييم النص املكتوب شخصًيا  Facebookللطالب اجلامعيني والطالب اخلرجيني على 

دف حتديد مدى انتشار أعراض االكتئاب ، توصلت النتائج إيل انه �) طالب ٢٠٠(واحد من كل ملف تعريف لعدد 

٪ من امللفات الشخصية  ٢٥، ان   Facebookعادًة ما ُيظهر طالب الكلية أعراًضا تتوافق مع االكتئاب على 

كتئاب تظهر عليهم أعراض االكتئاب ، كما أن أولئك الذين يتلقون تعزيزًا عرب اإلنرتنت من أصدقائهم أكثر عرضة لال 

نظرًا لتكرار ظهور أعراض االكتئاب يف امللفات الشخصية العامة ، وبذلك ميكن القول بأن  Facebookعلًنا على 

شبكات التواصل االجتماعي اصبحت مبثابة وسيلة مبتكرة لتحديد الطالب املعرضني خلطر االكتئاب والقلق ومكافحة 

الشبكات ) ٢٠١١( Christy M. K. Cheungدراسة   وصمة العار احمليطة بظروف الصحة العقلية للطالب ،

تستهدف الدراسة معرفة العوامل اليت تدفع ()لماذا يستخدم الطالب الفيس بوك ؟ : االجتماعية عبر اإلنترنت 

تماعية عرب اإلنرتنت على سبيل املثال الفيس بوك على وجه التحديد كونه أكثر الطالب إىل استخدام الشبكات االج

مواقع التواصل االجتماعي شعبية بني طالب اجلامعة باالعتماد علي نظرية التأثري االجتماعي ، واستخدام منوذج 

خدمي الفيسبوك علي عينة اإلشباع ، ونظرية الوجود االجتماعي لشرح هذه الظاهرة وذلك من خالل دراسة جتريبية ملست



 

)٢٠٤( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

مفردة ، توصلت نتائج الدراسة إيل استخدام معظم الطالب ملوقع الفيسبوك حىت يتسىن هلم االتصال  ١٨٢قوامها 

والتواصل الفوري مع أصدقائهم ، عندما يدرك املستخدمون تشابه قيمهم مع جمموعا�م ، يصبح لديهم ميل أعلى حنو 

دد نية استخدام الشبكات االجتماعية عرب اإلنرتنت بشدة من خالل أمهية احلضور نية استخدام الفيسبوك ، كما تتح

احلفاظ على التواصل بني األشخاص (االجتماعي هلم علي هذه الشبكات ، كما كان للعوامل ذات الصلة االجتماعية 

اسة حول دوافع در ) ٢٠١٠( Hart, Michael J دراسةتأثري كبري على نية االستخدام ، ) والتعزيز االجتماعي

�دف هذه الدراسة إيل ()طالب المدارس الثانوية والجامعية الستخدام موقع الشبكة االجتماعية الفيس بوك 

اجراء مسح عرب اإلنرتنت بالتطبيق علي طالب مدارس متوسطة ومدرستني ثانويتني وجامعة اطلنطية لتحديد الدوافع 

بوك ، مقارنة  مواصفات النتائج السلوكية لطالب املدارس الثانوية الستخدام الشبكات االجتماعية وحتديدَا الفيس 

لطالب الكلية اجلامعيني ، توصلت نتائج الدراسة إيل حتمس طالب املدارس الثانوية متحمسني لزيارة الفيس بوك 

يارة الفيس بوك لتمضية الوقت ، يف املقابل  كانت تطوير العالقات هي الدافع األكثر وضوًحا للطالب اجلامعيني عند ز 

،يف حني تبني استخدام الطالب اجلامعيني لشبكة الفيس بوك ملدة أطول من طالب املدارس الثانوية ، يف حني كان 

  .لطالب املدارس الثانوية أصدقاء على فيسبوك أكثر من الطالب اجلامعيني

  التعليق علي الدراسات السابقة:  

صياغة مشكلة الدراسة، وحتديدها بطريقة علمية باإلضافة إىل صياغة استفادت الدراسة من الدراسات السابقة يف 

تساؤالت الدراسة وأهدافها، كما اسـتفادت الدراسـة فـي اسـتخدامها ملنهـج املسـح كأحـد املناهـج املالئمـة لطبيعـة 

  ،وذلـك مـن خـال التعـرف علـى  الدراسـة، وذلــك للحصــول علــى أكبــر قــدر مــن املعلومــات حــول التتمر االلكرتوين

كيفيـة تطبيـق هـذه الدراسـات ملنهـج املسـح،  اســتفادت الدراســة فــي كيفيــة تصميــم صحيفــة حتليــل املضمــون  

وفئــات وتعريفا�ــا اإلجرائيــة بوصفهـا أداة جلمـع البيانـات بطريقـة منهجيـة، وذلـك مـن خـال التحديـد الدقيـق لوحـدات 

، كذلك إعداد استمارة االستبيان اليت توضح مدي اعتماد ) حتليــل املضمــون ســواء املتعلــق منهــا باملضمــون أو الشــكل 

الطالب علي شبكات التواصل االجتماعي مما تعرضهم الوقوع ضحية للتنمر االلكرتوين أو ميارسوا التنمر علي أقرا�م 

وصلـت إليهـا الدراسـات السـابقة مـع نتائـج الدراسـة احلاليـة، سـواء مـن حيـث االلتقـاء أو مقارنـة النتائـج التـي ت

  .االختـالف 

كما تبني من عرض الدراسات السابقة ندرة دراسات التــي تناولــت معاجلة التنمر االلكرتوين يف الصحف االلكرتونية 

التنمر االلكرتوين يف مقابل ضعفها بشدة يف البحوث العربية عالوة علي تصاعد اهتمام البحوث األجنبية بدراسات 

رغم امهية تطبيقها ، عالوة علي اجتاه غالبية االحباث االجنبية إيل دراسة التنمر االلكرتوين علي الطالب دون ربطها 

ضية ، باالضافة إيل بوسائل االعالم ومعرفة دورها يف التحدث عنها وعن اسبا�ا وأشكاهلا والظواهر النامجة عن هذه الق

الصف التاسع حيت الصف الثاين عشر دون االهتمام " تطبيق القضية علي طالب املدارس املرحلة اإلعدادية والثانوية 

بشرحية املدارس الفنية خاصة وان التعليم الفىن ىف مصر يشهد أزمات متعددة ال حصر هلا فضًال عن العديد من 

فه املرجوة ، ويضاف إيل ذلك نظرة ا�تمع السلبية هلذا التعليم مما خيرج طالب دون العقبات الىت حتول دون حتقيق أهدا

انتماء او هوية واضحة املعامل مما يضطروا إيل اللجوء إيل العامل االفرتاضي وعمل حسابات ومهية علي شبكات التواصل 

  .االجتماعي وممارسة التنمر االلكرتوين علي بعضهم البعض  

  

  



 

)٢٠٥( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

 نوع الدراسة  

تنتمي هذه الدراسة إيل نوعية البحوث الوصفية الىت تستهدف وصف الظواهر واالحداث ومجع احلقائق   

الدقيقة عنها �دف حتديد الظاهرة أو املوقف أو احلدث حتديدًا دقيقًا ، �دف الدراسة إيل عقد مقارنة بني معاجلة 

تعرض طالب املدارس الفنية لشبكات التواصل الصحف االلكرتونية لقضية التنمر االلكرتوين وانعكاسا�ا علي 

  .  االجتماعي 

  :أهمية الدراسة 

وترجع أمهية الدراسة إيل أ�ا من اوائل الدراسات العربية اليت تلقي الضوء بشكل مكثف علي مدي تعرض طالب 

، ومدي تناول الصحف املدارس الفنية لشبكات التواصل االجتماعي وانعكاسا�ا علي انتشار ظاهرة التنمر االلكرتوين 

  .االلكرتونية هلذه الظاهرة علي صفحا�ا 

  :أهداف الدراسة 

 اختبار فروض نظريةAgnew  العامة للجرمية فيما خيص قضية التنمر االلكرتوين لطالب املدارس الفنية.  

 الصحافة االلكرتونية اختبار فروض نظرية االعتماد علي وسائل االعالم بالتطبييق علي وسائل اإلعالم اجلديد ومنهما

  .، مواقع التواصل االجتماعي 

 التعرف على أبرز مسات وخصائص معاجلة الصحافة االلكرتونية لقضية التنمر االلكرتوين.  

حتديد حجم االهتمام اليت أولتها الصحف االلكرتونية لقضية التنمر االلكرتوين.  

 لقضية التنمر االلكرتوين) ية والغربية العرب( عقد مقارنة بني معاجلة صحف الدراسة االلكرتونية.  

 رصد تأثري الصحف االلكرتونية لسلوكيات طالب املدارس الفنية نتيجة استخدامهم شبكات التواصل

  .االجتماعي وعالقتها بتفشي ظاهرة التنمر االلكرتوين  

ماعي وارتباطها رصد وحتليل العوامل املؤثرة نتيجة تعرض طالب املدارس الفنية لشبكات التواصل االجت

  .بانتشار ظاهرة التنمر االلكرتوين  

  :تنقسم تساؤالت الدراسة إيل :  تساؤالت الدراسة

   تنقسم إيل  :تساؤالت الدراسة التحليلية:  

 تساؤالت خاصة بالمضمون:  

ما االشكال االخبارية املتعلقة بقضية التنمر االلكرتوين  يف الصحف االلكرتونية ؟  

 املستخدمة يف قضية التنمر االلكرتوىن يف الصحف االلكرتونية ؟ما طبيعة اللغة  

ما هو أسلوب املعاجلة يف املادة الصحفية اخلاصة بقضية التنمر االلكرتوىن يف الصحف االلكرتونية ؟  

ما أهداف طرح املضمون املقدم يف قضية التنمر االلكرتوىن يف صحف الدراسة ؟  

 التنمر االلكرتوين يف صحف الدراسة ؟ما مصدر املعلومة املقدمة يف قضية  

ما اسرتاتيجيات املعاجلة بالصحف االلكرتونية ؟  

 ما موقع االخبار املتعلقة بالتنمر االلكرتوىن يف الصحف االلكرتونية  

 طالب المدارس الفنية ( تساؤالت الدراسة الميدانية: (  

جتماعي ؟هل ميتلك طالب املدارس الفنية حساب خاص علي شبكات التواصل اال  

ما هو اكثر شبكات التواصل االجتماعي متابعة ورصد دورى ؟  



 

)٢٠٦( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

ما هي عدد ساعات تصفحهم لشبكات التواصل االجتماعي يومياً ؟  

هل يتابع صفحات الصحف االلكرتونية وقضاياها ؟  

  هل تعرضت لتنمر الكرتوين علي مواقع التواصل االجتماعي ؟  

لتواصل االجتماعي ؟هل مارست تنمر الكرتوين  علي مواقع ا  

  كيف ميكن احلد من ظاهرة التنمر االلكرتوين بني طالب التعليم الفىن ؟  

  :فروض الدراسة 

  .توجد عالقة ارتباطية بني نوع املبحوث ومنط التنمر الذى تعرض له  -١

 ودرجة توجد عالقة ارتباطية بني دوافع تعرض الطالب يف املدارس الفنية ملواقع التواصل االجتماعي

  .التنمر اإللكرتوين

 توجد عالقة ارتباطية بني التفكك األسري لدي طالب املدارس الفنية وقيامهم بالتنمر اإللكرتوين.  

 توجد عالقة ارتباطية بني قوة انضباط النظام املدرسي علي طالب املدارس الفنية والقيام بالتنمر

  .اإللكرتوين

ع مجاعات األقران لدي طالب املدارس الفنية وقيامهم بالتنمر توجد عالقة ارتباطية بني قوة االرتباط م

  .اإللكرتوين

 توجد عالقة ارتباطية بني كثافة تعرض الطالب يف املدارس الفنية ملواقع التواصل االجتماعي ملواقع

  .التواصل االجتماعي ودرجة التنمر اإللكرتوين 

  :اإلجراءات المنهجية للدراسة 

  :مناهج الدراسة 

  :هذه الدراسة علي منهجني أساسيني مها  اعتمدت

 منهج املسح االعالمي بشقيه الوصفيDescriptive Survey  والتحليليAnalitical Survey 

لتوصيف وحتليل املعاجلة الصحفية لقضية التنمر االلكرتوين يف الصحف االلكرتونية ، وكيفية تقييم الصحف 

هلذه القضية ومعاجلتها إيل جانب مسح عينة من املضامني الصحفية املثارة عن قضية التنمر االلكرتوين يف 

بوست االلكرتونية خالل فرتة  صحف األهرام االلكرتونية وصحيفة عكاظ السعودية وصحيفة الواشنطن

  .الدراسة من اجل التعرف علي مدي معاجلة هذه املضامني لقضية التنمر االلكرتوين خالل فرتة التحليل 

  كما اعتمدت الدراسة علي االسلوب املقارن لعقد مقارنة بني نتائج الدراسة التحليلية : االسلوب املقارن

�دف إجراء بعض املقارنات الكمية والكيفية بني ) الواشنطن بوست -عكاظ  –األهرام ( للصحف عينة الدراسة 

  .الصحف يف معاجلة قضية التنمر االلكرتوين 

  : مجتمع الدراسة

  : عينة الدراسة التحليلية

ديسمرب  ٣٠حيت  ٢٠١٩يناير  ١( مت استخدام املسح الشامل للمضمون املقدم لقضية التنمر االلكرتوين يف الفرتة من 

تناولت كل ما يتعلق �ذه القضية سواء يف الصفحات املتخصصة اليت ختصصها الصحف لتناول هذه  ،)  ٢٠١٩

  .القضية او املوضوعات املنشورة يف صفحات أخري 

  :عينة الدراسة الميدانية 



 

)٢٠٧( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

ترتاوح  مما) مهىن  -صناعي  –زراعي  –جتاري ( مت إجراء الدراسة علي عينة عمدية من طالب املدارس الثانوية الفنية 

مفردة باعتبارهم ) ٤٠٠(مبحافظة قنا من مستخدمى مواقع التواصل االجتماعي قوامها ) عام  ١٨ – ١٦(اعمارهم 

، ومت اختيار فئة   ٢٠٢٠اكثر الفئات استخدامًا لشبكات التواصل االجتماعي وذلك خالل شهري يناير وفرباير 

 �ذا النوع من التعليم هم من فئة الطالب املتدنية معدال�م ، طالب التعليم الفين حتديدًا باعتبار عدد من امللتحقني

عالوة علي النظرة ا�تمعية املتدنية للتعليم الفىن والتدريب املهىن من جانب الطالب وأولياء األمور وا�تمع اليت قضت 

بات سوق العمل مما جيعل على أحالمهم وطموحا�م ، باإلضافة إيل عدم توافق مناهج هذا النوع من التعليم مع متطل

الطالب يبتعد عن الدراسة واالهتمام بكل ما يتعلق بالبحث العلمي ويلجأ إيل العامل االفرتاضي حيث الشبكات 

االجتماعية وساحات التعارف والنقاش ومنها خيلق لنفسه عامل صغري يتجول فيه حبرية تامة وميارس فيه التنمر االلكرتوين 

  .مع اقرانه 

  :البيانات  أدوات اجمع

للتوصل إيل الوصف الكمي واحملتوي الظاهر لعملية  Content Analysisاستعانت الباحثة بأداة حتليل املضمون 

االتصال الستخالص البيانات اليت تساعد يف التعرف علي نوعية املضامني املثارة يف صحف الدراسة عن التنمر 

لكمي والكيفي بواسطة استمارة تضمنت فئات معدة بدقة للتحليل ،  االلكرتوين واجتاهات املعاجلة من خالل املضمون ا

 –جتاري ( مفردة من طالب املدارس الثانوية الفنية )  ٤٠٠( كما استعانت الباحثة بأداة االستبيان علي عينة قوامها 

  . ى مبحافظة قنا ممن حيرصوا علي متابعة شبكات التواصل االجتماعي بشكل دور ) مهين  –صناعي  –زراعي 

  :ثبات التحليل وصدق األداة 

 اجراءات الصدق والثبات للدراسة التحليلية :  

 اختبار الصدق:  

قامت الباحثة بتحديد وحدات وفئات حتليل املضمون ، ووضع التعريفات اإلجرائية لفئات التحليل ، وللتأكد من 

ال اإلعالم ، وذلك للتأكد من دقة صدق استمارة حتليل املضمون ، فقد ُعرضت علي جمموعة من األساتذة يف جم

ووضوح وحدات وفئات التحليل وإمكانية حتقيقها ألهداف الدراسة ، ويف ضوء آراء احملكمني ، أجرت الباحثة بعض 

  .التعديالت علي االستمارة حيت أصبحت يف الشكل النهائي 

  :اختبار الثبات )ب( 

بني القائمني بالتحليل كل علي حدة ، مبعين ضرورة توصل كل  االتساق: األويل : ميكن قياس ثبات التحليل بطريقتني 

االتساق الزمين ، : منهم إيل النتائج نفسها بتطبيق فئات التحليل ، ووحداته علي املضمون نفسه ، والطريقة الثانية 

ون نفسه فيما لو مبعين ضرورة توصل القائمني بالتحليل إيل النتائج نفسها بتطبيق فئات التحليل ، ووحداته علي املضم

أجري يف أوقات خمتلفة ، واستخدمت الباحثة الطريقة األويل ، فبعد إمتام عملية الرتميز والتحليل ، مت حساب ثبات 

من إمجايل %) ١٠(بعد ان قامت الباحثة بتحليل ) Holsti   -هولسىت ( التحليل يف الدراسة التحليلية علي معادلة 

، استعانت الباحثة بباحثة اخرى " األهرام  ، عكاظ ، اجلارديان " دراسة  االلكرتونية عينة الدراسة التحليلية لصحف ال

مما يشري % ٩١.٢من الباحثني للقيام بنفس التحليل ، مت حساب نسبة االتفاق بني الباحثني معاً ، حيث بلغت نسبة 

  .إيل وجود درجة عالية من الثبات يف التحليل ، من مث ثبات البيانات 

  

  



 

)٢٠٨( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

اجراءات الصدق والثبات للدراسة الميدانية :  

 اختبار الصدق:  

، من حيث قدر�ا علي " طالب املدارس الفنية  " مت قياسه من خالل الصدق الظاهرى الستمارة االستقصاء  

قياس أهداف البحث والرد علي يثريه من فروض وتساؤالت ، كما مت عرضها علي جمموعة من اخلرباء واحملكمني 

   .الذين أشاروا بصالحيتها للتطبيق بعد اضافة بعض البدائل اخلاصة باستمارة االستبيان  ()ميني االكاد

  :  اختبار الثبات)ب(  

أجرت الباحثة اختبار الثبات على صحيفة االستقصاء اخلاصة بطالب املدارس الثانوية الفنية بغرض التأكد من ثبات 

%  ١٠مبحوثا بنسبة   ٤٠استجابات املبحوثني ودقة البيانات قبل املعاجلة األحصائية هلا ، قد مت اجراء الثبات على 

لرئيسية للصحيفة و املرتبطة باملعارف  واالجتاهات للوقوف على مستوى من امجاىل العينة وقد مت التطبيق على االسئلة ا

" التغيري ىف اجابات املبحوثني على تلك االسئلة اثناء اجراء الدراسة املسحية و بعدها ، و قد مت توظيف معامل 

ت واملطبق بوصفة احد ابرز املقاييس االحصائية ىف قياس ثبات االستجاباCronbach’s Alpha"  ألفاكرونباخ 

وهى نسبة مقبولة وتشري اىل دقة % )  ٨٦.٦( ىف العلوم االجتماعية وعلم االعالم ، وقد بلغت نسبة متوسط الثبات 

  .بيانات الصحيفة وا�ا صاحلة منهجًيا للمعاجلة االحصائية

  :المعالجة اإلحصائية للبيانات : حادي عشر 

إىل احلاسب اآليل ، مث جرت معاجلتها  -بعد ترميزها  -هلا بعد االنتهاء من مجع بيانات الدراسة، مت إدخا    

 SPSSواملعروف باسم " احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية"وحتليلها واستخراج النتائج اإلحصائية باستخدام برنامج 

، وذلك باللجوء إىل املعامالت  Statistical Package for the Social Sciences: اختصارًا لـ

  :ارات واملعاجلات اإلحصائية التالية واالختب

  .التكرارات البسيطة والنسب املئوية )١

  .املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري )٢

لدراسة شدة واجتاه ) Spearman Correlation Coefficient(معامل ارتباط الرتب سبريمان )٣

وقد اعتربت العالقة ضعيفة جدا إذا ). Ordinal(العالقة االرتباطية بني متغريين من املستوى الرتتييب 

، ومتوسطة ما بني  ٠.٤٠-٠.٢١، وضعيفة ما بني  ٠.٢٠-تراوحت قيمة معامل سبريمان ما بني صفر

  . ١.٠-٠.٨١وقوية جدا ما بني  ٠.٨٠-٠.٦١، وقوية ما بني ٠.٦٠-٠.٤١

لعالقة لدراسة شدة واجتاه ا) Pearson Correlation Coefficient(معامل ارتباط بريسون )٤

، وقد اعتربت العالقة ) Interval Or Ratio(االرتباطية بني متغريين من مستوى املسافة أو النسبة 

، وقوية إذا زادت عن  ٠.٧٠-٠.٣٠، ومتوسطة ما بني  ٠.٣٠ضعيفة إذا كانت قيمة املعامل أقل من 

٠.٧٠ .  

لدراسة الداللة ) Independent-Samples T-Test(للمجموعات املستقلة ) ت(اختبار )٥

اإلحصائية للفروق بني متوسطني حسابيني �موعتني مستقلتني من احلاالت املدروسة يف أحد املتغريات من 

  ) .Interval Or Ratio(نوع املسافة أو النسبة 



 

)٢٠٩( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

املعروف اختصارًا باسم ) Oneway Analysis of Variance(حتليل التباين ذو البعد الواحد )٦

ANOVA ة اإلحصائية للفروق بني املتوسطات احلسابية ألكثر من جمموعتني من احلاالت لدراسة الدالل

  ) .Interval Or Ratio(املدروسة يف أحد املتغريات من نوع املسافة أو النسبة 

 LSD: Least Significance(بطريقة أقل فرق معنوي ) Post Hoc Tests(االختبارات البعدية )٧

Difference (ن وإجراء املقارنات الثنائية بني ا�موعات اليت يثبت ملعرفة مصدر التبايANOVA 

  .وجود فروق دالة إحصائياً بينها

  .فأقل  ٠.٠٥فأكثر ، أي عند مستوى معنوية % ٩٥ولقد مت قبول نتائج االختبارات اإلحصائية عند درجة ثقة  

  : اإلطار المعرفي للدراسة 

األول من القرن العشرين حيت أصبح املظلة الكبرية اليت يقع حتتها  تطور اإلنرتنت كمنصة اجتماعية يف أوائل العقد

على ) Ellison (2007و  Boydوسائل التواصل االجتماعي والشبكات االجتماعية ، املعّرفة يف األصل من قبل 

خرين من أ�ا خدمات قائمة على اإلنرتنت تتيح لألفراد إنشاء ملفا�م الشخصية العامة ومشاركة االتصاالت مع اآل

: اختيارهم وعرض اتصاالت اآلخرين على النظام باإلضافة إىل اتصاال�م اخلاصة �م ، من األمثلة الشائعة احلالية

Facebook  وYouTube  وFlickr  وLinkedIn  وPinterest  ووفًقا لـ ،Boyd  وEllison  ،

وسرعان ما أصبحت أكثر شعبية بني  Friendsterم ، ويف مقدمتها موقع ٢٠٠٢بعد أن أطلقت يف عام  ( )

الثالثني من سكان املدن الذين يعيشون يف الواليات املتحدة األمريكية ، على الرغم من / منتصف عمر العشرين 

استخدام البعض لشبكات التواصل االجتماعي ألغراض حمددة إال أن هناك البعض من استخدمها �دف املشاركة يف 

م ، أدركت  ٢٠٠٣ان ما استخدمها طالب املدارس بغرض الرتفيه، حبلول صيف عام جمموعة من األنشطة ، وسرع

مع تزايد  ( )بعض الفئات يف سان فرانسيسكو أ�ا ميكن االستفادة من شبكات التواصل االجتماعي بغرض االتصال 

٪ من ٤٢ضح أن شعبية وسائل التواصل االجتماعية ظهرت حوادث البلطجة اإللكرتونية وزادت بشكل ملحوظ ، وات

املراهقني يف الواليات املتحدة قد تعرضوا للتنمر عرب اإلنرتنت ، كما يواجه ضحايا التنمر اإللكرتوين مشاكل عاطفية 

مثل القلق واالكتئاب  ، كما ثبت أن املراهقني الذين يتعرضون للتنمر أكثر عرضة لالنتحار ، وهو السبب الرئيسي 

ا تتيحه شبكات التواصل اإلجتماعي من خيار إخفاء اهلوية أو االسم املستعار مما للوفاة بني الشباب  عالوة علي م

يساعد علي انتشار التنمر اإللكرتوين بشكل أكرب ألن املتسللني ميكنهم إخفاء هويتهم عن ضحاياهم ،على سبيل 

 �ويته احلقيقية بطريقة يستطيع املستخدم من خالله أن ينشئ حساباً ال يلزم أن يكون متصالً   Twitterاملثال موقع 

مما يشري إيل  spring.meو  ASKfmمماثلة مما يؤدي إيل ارتفاع معدل التعليقات املسيئة على مواقع طرح األسئلة 

احلاجة املاسة للتدخل حلماية املراهقني من اآلثار العاطفية السلبية اليت تسببها مثل هذه األنشطة املضايقة واليت تساعد 

  . () دالت التنمر االلكرتوين بني املراهقنيعلي ارتفاع مع

ظهر التنمر االلكرتوين يف التسعينات من القرن املاضي بعد ما اتضح قيام األطفال بدور الفتوة وسط األقران بينما يدافع 

األطفال اآلخرون عن الضحية ، يف حني توجد جمموعة ثالثة ال يتفاعلون مع حاالت التنمر علي اإلطالق فضًال عن 

  . ( )الرغبة يف حتقيق مكانة اجتماعية عالية هو الدافع الرئيسي ملرتكيب التنمر وسط األقران

ويعرف التنمر االلكرتوىن بأنه سلوك عدواىن متكرر ومتعمد ظهر يف اآلونة األخرية مع انتشار تكنولوجيا االتصال 

اإلنرتنت أو عرب شبكات التواصل االجتماعي  املرتبطة بتقنيات التحرير والنشر وحتميل صور ومقاطع فيديو مثرية إىل

دون إذن بواسطة فرد أو جمموعة أفراد يهدف إيل إحلاق األذي باآلخرين ، أصبح مصطلح التنمر االلكرتوين ينتشر 



 

)٢١٠( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

نتيجة تغلغل وسائل التكنولوجيا احلديثة إيل منازلنا وتزايد أعداد اهلواتف احملمولة بشكل خاص ، وقد يشمل التنمر 

، وبالنظر إيل " التنمر االلكرتوىن " وهناك التنمر عرب االنرتنت "  تنمر تقليدى " منهما التنمر وجهًا لوجه نوعان 

  . ( )الشكلني من أنواع التنمر إال انه يستتبع بعواقب سلبية علي الصحة العقلية والبدنية والنفسية 

عليقات ضارة حول فرد علي موقع ويب أو عرب وميكن أن يتضمن التنمر االلكرتوين سلوك عدواين علي هيئة نشر ت

عرب الربيد االلكرتوين أو رسائل نصية أو " شبكات التواصل االجتماعي عن قصد باإلضافة إيل إرسال رسائل �ديدية 

عالوة علي توزيع صور حمرجة أو جنسية صرحية أو غريها من املعلومات من " عرب برامج مراسلة أخري عرب االنرتنت 

لة نصية أو عرب تطبيقات اهلاتف اخللوي او عن طريق االنرتنت فضًال عن نشر الشائعات واألسرار ، وعادة خالل رسا

  . ( )ما يصنف األفراد الذين يشاركون يف التنمر االلكرتوين إيل ثالث فئات فتوات وضحايا وضحايا الفتوة 

وعاطفية على الضحايا مثل الفشل التعليمي ،  تشري الدالئل إىل أن التنمر عرب اإلنرتنت له عواقب وخيمة وسلوكية

واخنفاض الثقة بالنفس ، والقلق االجتماعي ، والعزلة االجتماعية ، وإيذاء النفس ، وأعراض االكتئاب تبدو جلية علي 

وجوههم واليت قد تؤدي إىل االنتحار يف احلاالت الشديدة عالوة على ذلك ، كشفت األحباث احلديثة أن اهلوية 

قية هلا تأثري كبري على ارتكاب التنمر اإللكرتوين ، ووجود أصدقاء منحرفني وقضاء بعض الوقت مع أقرا�م األخال

الباحثني عن املخاطر واملخالفني للقانون ، يزيد من احتمال حدوث الشخص الذي يتورط يف التنمر اإللكرتوين وميكنه 

لوم على الوالدين ، واستبعاد دوائر األصدقاء ، والعقوبات أن يؤدي إىل فقدان احرتام اآلخرين املهمني ، وإلقاء ال

  .(  ) القانونية ، وتزايد االحساس مبشاعر الذنب جتاه اآلخرين

   :اإلطار النظري للدراسة : أوالً 

تستفيد الدراسة من التكامل بني عدد من األطر واملداخل النظرية مبا حيقق أكربر قدر ممكن من االستفادة من البحث 

نظرية االعتماد علي وما يسعى لتقدميه من نتائج ، فالدراسة تعتمد على  -موضوع الدراسة  –هذا املوضوع يف 

اليت ركزت علي قوة وسائل اإلعالم كنظام معلومايت يستمد من اعتمادات اآلخرين علي املصادر املهمة  وسائل اإلعالم

تماد على وسائل اإلعالم كمصدر أو وسيط ال يتطلب للمعلومات اليت تسيطر عليها وسائل اإلعالم خاصة وان االع

استخداًما حصريًا لتلك الوسيلة ، وال حىت استخداما يومًيا ، ولكن االستخدام املنتظم يشري إىل ما إذا كان الوسط 

ان هناك " ميلفني دفلر" ، " ساندرا بول روكيتش " ، ، وأوضحت () يشكل جزًءا مهًما من مزيج معلومات الفرد 

ا قليًال من املصادر االجتماعية التقليدية متاحًا أمام األفراد نظرًا لتعقد ا�تمع املتزايد وهكذا يتجه األفراد إيل عدد

اإلعالم ومنها الصحافة االلكرتونية طلبًا يف املعلومات املفيدة ، كما يوحي اسم النظرية فإن العالقة الرئيسية اليت 

ل اإلعالم والنظام االجتماعي واجلمهور ، وقد تكون هذه العالقات مع نظم حتكمها هى عالقة االعتماد بني وسائ

السينما ، وأوضحت  –التليفزيون  –الراديو  –ا�الت  –وسائل اإلعالم مجيعها ، أو من أحد وسائلها مثل الصحف 

يت تربط وسائل اإلعالم النظرية ان هناك عالقة اعتماد بني وسائل اإلعالم واألنظمة االجتماعية وعلي ان العالقة ال

واجلمهور والنظام االجتماعي تتسم خبصائص اجتماعية من االعتماد املتبادل الذي تفرضه مسات ا�تمع احلديث ، 

  : ومن ضمن أهم فرضيات نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم ما يلي

  . ات اخلاصة باجلمهوريرتاوح تأثري وسائل اإلعالم بني القوة والضعف تبعا للظروف احمليطة واخلرب  -

استخدام وسائل اإلعالم وتأثريها ال حيدث مبعزل عن تأثريات النظام االجتماعي الذي ينتمي إليه اجلمهور ووسائل  -

  . اإلعالم
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  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

حاالت الالستقرار واالزمات اليت حتدث يف النظام االجتماعي تزيد من حاجة اجلمهور للمعلومات وبالتايل تزيد من  -

  .وسائل االعالم إلشباع هذه احلاجةاعتماده على 

اعتماد اجلمهور على وسائل اإلعالم يزداد كلما كان النظام اإلعالمى قادرا على االستجابة الحتياجات النظام  - 

  .االجتماعي واجلمهور

  :العامة للجريمة Agnewنظرية كما تعتمد الدراسة يف إطارها املعريف علي 

م ،  ٢٠٠٥عام ) السلوك املنحرف ( نظريته العامة للجرمية واجلنوح " ملاذا جيرم ا�رمون " يف كتابه  Agnewنشر 

ويري انه من املرجح ان حيدث السلوك اإلجرامي عندما تكون القيود املفروضة منخفضة ودوافعه مرتفعة ، تنتج هذه 

والناجتة عن العوامل االجتماعية والبيئية واليت يقسمها  القيود والدوافع نتيجة السمات الفردية اليت ال تعد وال حتصي

، تؤثر جماالت ) العمل  –املدرسة  –األقران  –األسرة  –الذات ( اجنيو إيل مخس جماالت حياة متميزة تتمثل يف 

يف ، ويذهب أجنيو إيل تصن( ) احلياة اخلمس علي السلوك اإلجرامي ، كما تؤثر جماالت احلياة علي بعضها البعض 

االرتباط العاطفي بني " ، األسرة تتمثل يف " السمات الفردية كاالندفاع والتهور " جماالت احلياة إيل الذات وتتمثل يف 

 –مقدار اإلشراف الذي ميارس علي األطفال  –إساءة معاملة األطفال  –الوالدين والطفل ، ظهور صراع بني الوالدين 

التعلق  –املشاركة يف األنشطة املدرسية " ، أما املدرسة تتمثل يف " م الوالدي اإلجرا –الدفء بني الوالدين أو غيابه 

إشراك األقران يف " ، بينما يتمثل الزمالء أو األقران يف " املعاملة السلبية من قبل املعلمني  –العاطفي باملعلمني 

، وأخرياص جمال العمل يتمثل يف " قرانه مقدار األنشطة غري الواضحة مع أ –الروابط العاطفية مع األقران  –اإلحنراف 

  . ()" وجود أو عدم وجود تعارض مع زمالء العمل  –إجرام زمالء العمل  –سوء ظروف العمل  –البطالة " 

  

  ضغوط من أجل الجريمة

  )ضبط النفس ضد الجريمة( ضوابط الجريمة 

  )الجذب إلي الجريمة(التعلم االجتماعي للجريمة  

  

  ) ١( أسباب الجريمة شكل رقم                                   

( واليت تتمثل يف ) اآلثار املباشرة وغري املباشرة (ويوضح الشكل السابق النموذج الرئيسي ألسباب البحث عن اجلرمية 

عوامل اجلذب (لجرمية ، التعلم االجتماعي ل) قيود على اجلرمية(واليت تتحكم يف اجلرمية ، ) ضغوط من أجل اجلرمية

، ومن الضغوطات اليت تدفع األفراد إىل اجلرمية منها املشاكل االقتصادية واليت ختلق نوعًا من املشاعر السلبية ،  ) للجرمية

كما تركز نظريات التعلم االجتماعي على العوامل اليت جتذب األفراد إىل اجلرمية حيث ينظر األفراد إىل اجلرمية على أ�ا 

 قابل للسحب خاصة وأن جرائمهم السابقة قد مت تعزيزها ، نتيجة تعرضهم لنماذج سابقة تعزز من جرائمهم خيار غري

، كما تركز نظريات التحكم على تلك العوامل اليت متنع األفراد من االستجابة للضغوط تشمل هذه القيود العقوبات 

، ، ويضع اجنيو الفرضية األساسية هلذه النظرية  ( )ط النفس  الرمسية وغري الرمسية ، واالعتقاد بأن اجلرمية خاطئة ، وضب

تزيد جماالت احلياة من السلوك املنحرف وذلك من خالل تقليل القيود املفروضة علي السلوك املنحرف وزيادة " وهى 

جلرمية وتزداد احتمالية ، تعد الدوافع والقيود مبثابة آلليات اليت تؤثر �ا متغريات جماالت احلياة علي ا" الدافع للجرمية 

  . ()ممارسة املراهق سلوكاً غري قانونياً يف وجود دافع قوى للجرمية 

  

 

 



 

)٢١٢( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  :النتائج العامة للدراسة التحليلية : أوالً 

 عينة الدراسة " األشكال اإلخبارية المتعلقة بقضية التنمر االلكتروني في الصحف االلكترونية. "  

  عينة الدراسة " األشكال اإلخبارية المتعلقة بقضية التنمر االلكتروني في الصحف االلكترونية  )١(جدول رقم 

االشكال 

  اإلخبارية

  ا�موع  الواشنطن بوست  عكاظ  األهرام

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  ٣٢.٢  ٢٩  ٢٢.٢  ٦  ٢٨.٦  ٤  ٣٨.٨  ١٩  اخبار

  ٤٣.٣  ٣٩  ٦٣  ١٧  ٣٥.٧  ٥  ٣٤.٧  ١٧  تقرير إخباري

  ١٠  ٩  ٧.٤  ٢  ١٤.٣  ٢  ١٠.٢  ٥  قصة اخبارية

  ٤.٤  ٤  ٠.٠  ٠  ١٤.٣  ٢  ٤.١  ٢  مقال

  ١٠  ٩  ٧.٤  ٢  ٧.١  ١  ١٢.٢  ٦  حتقيقات

  %١٠٠  ٩٠  %١٠٠  ٢٧  %١٠٠  ١٤  %١٠٠  ٤٩  ا�موع

تشري النتائج السابقة إيل أن التقرير اإلخباري يأيت يف مقدمة األشكال اإلخبارية املتعلقة بقضية التنمر االلكرتوين يف 

نظراً لدوره يف سرد األحداث بشكل ديناميكي تفصيلي للحدث ،ال يقتصر %) ٤٣.٣(وذلك بنسبة صحف الدراسة 

دوره على اجلوانب اجلوهرية فقط حيث يقوم بعرض الوصف املكاين والزماين للحدث بشكل كامل وواضح ، يليه 

، وأخريا %) ١٠(لنسبة ، يليه القصة االخبارية واليت تتطابق مع التحقيقات بنفس ا%) ٣٢.٢(األخبار بنسبة 

  %) .٤.٤(املقاالت بنسبة 

  طبيعة اللغة المستخدمة بالصحف االلكترونية عينة الدراسة: 

  "عينة الدراسة " طبيعة اللغة المستخدمة في الصحف االلكترونية  )٢(جدول رقم 

  

  اللغة املستخدمة

  ا�موع  الواشنطن بوست  عكاظ  األهرام

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  ٣٠  ٢٧  ١٠٠  ٢٧  ٠.٠  ٠  ٠.٠  ٠  االجنليزيةاللغة 

اللغة 

  العربية

  ٣٦.٧  ٣٣  ٠.٠  ٠  ٩٢.٩  ١٣  ٤٠.٨  ٢٠  املبسطة

  ٠.٠  ٠  ٠.٠  ٠  ٠.٠  ٠  ٠.٠  ٠  العامية

املزج بني الفصحى 

  والعامية
٣٣.٣  ٣٠  ٠.٠  ٠  ٧.١  ١  ٥٩.٢  ٢٩  

  ٤٩  ا�موع
١٠٠

%  
١٤  

١٠٠

%  
٢٧  

١٠٠

%  
٩٠  

١٠٠

%  

وذلك لصحف %) ٣٦.٧(استخدام صحف الدراسة للغة العربية املبسطة بنسبة تشري نتائج اجلدول السابق إيل تفوق 

، يأيت يف املرتبة الثالثة اللغة %) ٣٣.٣(األهرام ، عكاظ ، يليه يف املرتبة الثانية املزج بني اللغة الفصحى والعامية بنسبة 

  .الدراسة اللغة العامية ، بينما مل تستخدم اى من صحف %) ٣٠(االجنليزية جلريدة الواشنطن بوست بنسبة 

  



 

)٢١٣( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

 اسلوب المعالجة في المادة الصحفية  

  اسلوب المعالجة في المادة الصحفية )٣(جدول رقم 

اسلوب 

  املعاجلة

  ا�موع  الواشنطن بوست  عكاظ  األهرام 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  ٧٣.٣  ٦٦  ٧٧.٨  ٢١  ٧٨.٦  ١١  ٦٩.٤  ٣٤  متعمق

  ٢٦.٧  ٢٤  ٢٢.٢  ٦  ٢١.٤  ٣  ٣٠.٦  ١٥  سطحي

  %١٠٠  ٩٠  %١٠٠  ٢٧  %١٠٠  ١٤  %١٠٠  ٤٩  ا�موع

، %) ٧٣.٣(توضح نتائج الدراسة إيل معاجلة صحف الدراسة لقضية التنمر االلكرتوين بأسلوب متعمق وذلك بنسبة 

  %) .٢٦.٧(يليه املعاجلة بأسلوب سطحي بنسبة 

 أهداف طرح المضمون المقدم في المادة الصحفية  

  المقدم في المادة الصحفية الهدف من المضمون )٤(جدول رقم 

  

  األهداف

  ا�موع  الواشنطن بوست  عكاظ  األهرام 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  ٣٢.٢  ٢٩  ٥١.٩  ١٤  ٤٢.٩  ٦  ١٨.٤  ٩  طرح قضية فقط

  ٢٦.٧  ٢٤  ١٤.٨  ٤  ٢١.٤  ٣  ٣٤.٧  ١٧  طرح آراء

  ٧.٨  ٧  ٧.٤  ٢  ١٤.٣  ٢  ٦.١  ٣  دعوة للتغيري

  ١٣.٣  ١٢  ١١.١  ٣  ٧.١  ١  ١٦.٣  ٨  نقد ممارسات

طرح القضية مع 

  اكثر من حل 
١٤.٨  ٤  ١٤.٣  ٢  ٢٤.٥  ١٢  

٢٠  ١٨  

  %١٠٠  ٩٠  %١٠٠  ٢٧  %١٠٠  ١٤  %١٠٠  ٤٩  ا�موع

توضح نتائج اجلدول السابق أهداف طرح املضمون املقدم يف املادة الصحفية لقضية التنمر االلكرتوين إيل طرح القضية 

، يليه طرح القضية مع أكثر من حل %) ٢٦.٧(بنسبة ، يليه معاجلة القضية مع طرح آراء %) ٣٢.٢(فقط بنسبة 

، وأخريًا معاجلة %) ١٣.٣(، يليه معاجلة القضية مع نقد املمارسات جتاه التنمر االلكرتوين بنسبة %) ٢٠(بنسبة 

  %).٧.٨( القضية مع تناول دعوة للتغيري والقضاء علي التنمر بنسبة 

 االلكتروني بصحف الدراسة مصدر المعلومة المقدمة في قضية التنمر:  

  مصدر المعلومة المقدمة في قضية التنمر االلكتروني بصحف الدراسة )٥(جدول رقم 

  

  مصدر املعلومة

  ا�موع  الواشنطن بوست  عكاظ  األهرام 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  ٣٠  ٢٧  ٢٢.٢  ٦  ٥٧.١  ٨  ٢٦.٥  ١٣  احملرر الصحفي

  ٣٥.٦  ٣٢  ٤٨.١  ١٣  ٠.٠  ٠  ٣٨.٨  ١٩  اجلمهور



 

)٢١٤( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  ١٣.٣  ١٢  ١١.١  ٣  ١٤.٣  ٢  ١٤.٣  ٧  املسئولني

  ٢١.١  ١٩  ١٨.٥  ٥  ٢٨.٦  ٤  ٢٠.٤  ١٠  املتخصصني

  %١٠٠  ٩٠  %١٠٠  ٢٧  %١٠٠  ١٤  %١٠٠  ٤٩  ا�موع

تؤكد نتائج اجلدول السابق علي حرص صحف الدراسة علي االستعانة بآراء اجلمهور كمصدر للمواد الصحفية املتعلقة 

، يليه املتخصصني بنسبة %) ٣٠(، يليه احملرر الصحفي بنسبة %) ٣٥.٦(بقضية التنمر االلكرتوين بنسبة 

  %) .١٣.٣(، وأخرياً املسئولني بنسبة %) ٢١.١(

 استراتيجيات المعالجة بالصحف االلكترونية:  

  استراتيجيات المعالجة بالصحف االلكترونية عينة الدراسة )٦(جدول رقم 

  

  االسرتاتيجيات

    بوستالواشنطن   عكاظ  األهرام 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  ١٤.٤  ١٣  ١٤.٨  ٤  ٠.٠  ٠  ١٨.٤  ٩  االسباب

  ٦٥.٦  ٥٩  ٦٣  ١٧  ٧٨.٦  ١١  ٦٣.٣  ٣١  النتائج

  ٢٠  ١٨  ٢٢.٢  ٦  ٢١.٤  ٣  ١٨.٤  ٩  احللول املقرتحة

  %١٠٠  ٩٠  %١٠٠  ٢٧  %١٠٠  ١٤  %١٠٠  ٤٩  ا�موع

عينة الدراسة واليت �تم يف املقام االول تشري نتائج اجلدول السابق إيل اسرتاتيجيات املعاجلة بالصحف االلكرتونية 

، ويأيت يف املرتبة األخري أسباب %) ٢٠(، يليه احللول املقرتحة بنسبة %) ٦٥.٦(بتناول نتائج التنمر االلكرتوين بنسبة 

  %) .١٤.٤(التنمر االلكرتوين بنسبة 

 موقع األخبار المتعلقة بالتنمر االلكتروني في صحف الدراسة:  

  موقع األخبار المتعلقة بالتنمر االلكتروني في صحف الدراسة )٧(جدول رقم 

  

  مواقع االخبار

    الواشنطن بوست  عكاظ  األهرام 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  ٢٨.٩  ٢٦  ٣٣.٣  ٩  ٢١.٤  ٣  ٢٨.٦  ١٤  الصفحات الرئيسية للموقع

  ٧١.١  ٦٤  ٦٦.٧  ١٨  ٧٨.٦  ١١  ٧١.٤  ٣٥  الصفحات الداخلية

  %١٠٠  ٩٠  %١٠٠  ٢٧  %١٠٠  ١٤  %١٠٠  ٤٩  ا�موع

توضح نتائج اجلدول السابق حرص الدراسة علي تناول قضية التنمر االلكرتوين يف الصفحات الداخلية علي موقعها 

  %) .٢٨.٩(يف املقام االول ، يليه تناول القضية يف الصفحات الرئيسية للموقع بنسبة %) ٧١.١(بنسبة 

  

  

  

  

  



 

)٢١٥( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  عناصر االبراز المستخدمة المستخدمة في المادة الصحفية:  

العنوان  

  العنوان المستخدم في المادة الصحفية )٨(جدول رقم 

  العنوان
  ا�موع  الواشنطن بوست  عكاظ  األهرام

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  ٤٢.٥  ٩٠  ٥٠  ٢٧  ٤٨.٣  ١٤  ٣٨  ٤٩  رئيسي

  ١٩.٨  ٤٢  ٣.٧  ٢  ١٠.٣  ٣  ٢٨.٧  ٣٧  ثابت

  ٢١.٧  ٤٦  ٣٥.٧  ١٩  ٣١  ٩  ١٤  ١٨  متهيدي

  ١٦  ٣٤  ١١.١  ٦  ١٠.٣  ٣  ١٩.٤  ٢٥  ثانوي

  ٢١٢  ٥٤  ٢٩  ١٢٩  ا�موع

توضح نتائج اجلدول السابق إيل  العنوان كأحد عناصر اإلبراز املستخدمة يف املادة الصحفية وتأيت العناوين الرئيسية يف 

%) ١٩.٨( ، يليها العناوين الثابتة بنسبة %) ٢١.٧(، يليها العناوين التمهيدية بنسبة %) ٤٢.٥(املقام األول بنسبة 

  %) .١٦(، وأخرياً العناوين الثانوية بنسبة 

 الصور:  

  الصور المستخدمة في الصحف االلكترونية عينة الدراسة )٩(جدول رقم 

  الصور
    الواشنطن بوست  عكاظ  األهرام

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  ١٠  ٩  ١٤.٨  ٤  ١٤.٣  ٢  ٦.١  ٣  شخصية

  ٣٥.٦  ٣٢  ٤٨.١  ١٣  ٦٤.٣  ٩  ٢٠.٤  ١٠  نصية

  ٤٧.٨  ٤٣  ٣٣.٣  ٩  ٢١.٤  ٣  ٦٣.٣  ٣١  موضوعية

  ٦.٧  ٦  ٣.٧  ١  ٠.٠  ٠  ١٠.٢  ٥  مجالية

  %١٠٠  ٩٠  %١٠٠  ٢٧  %١٠٠  ١٤  %١٠٠  ٤٩  ا�موع

تساهم نتائج اجلدول السابق يف معرفة الصور املستخدمة يف الصحف االلكرتونية عينة الدراسة حيث تعتمد علي 

، يليه الصور الشخصية %) ٣٥.٦(، يليه الصور النصية بنسبة %) ٤٧.٨(يف املقام االول بنسبة  الصور املوضوعية

  %) .٦.٧(، وأخرياً الصور اجلمالية بنسبة %) ١٠(بنسبة 

  الوسائط المتعددة بالصحف االلكترونية ) ج(

  الوسائط المتعددة بالصحف االلكترونية )١٠(جدول رقم 

  الوسائط املتعددة
    الواشنطن بوست  عكاظ  األهرام

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  ١١.١  ١٠  ١١.١  ٣  ١٤.٣  ٢  ١٠.٢  ٥  النصوص فقط

  ٨٤.٤  ٧٦  ٨١.٥  ٢٢  ٨٥.٧  ١٢  ٨٥.٧  ٤٢  النصوص وصور



 

)٢١٦( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  ٤.٤  ٤  ٧.٤  ٢  ٠.٠  ٠  ٤.١  ٢  النصوص وصور وفيديو

  %١٠٠  ٩٠  %١٠٠  ٢٧  %١٠٠  ١٤  %١٠٠  ٤٩  ا�موع

اليت استعانت �ا الصحف االلكرتونية عينة الدراسة يف تناوهلا لقضية تشري نتائج اجلدول السابق إيل الوسائط املتعددة 

، يليها النصوص فقط %) ٨٤.٤(التنمر االلكرتوين حيث اعتمدت علي النصوص والصور يف املقام االول بنسبة 

  %).٤.٤(، وأخرياً النصوص والصور والفيديو بنسبة %) ١١.١(بنسبة 

  ترونية الوسائط التفاعلية بالصحف االلك) د(

  الوسائط التفاعلية بالصحف االلكترونية )١١(جدول رقم 

الوسائط 

  التفاعلية

  ا�موع  الواشنطن بوست  عكاظ  األهرام 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  ٤٥.٦  ٤١  ١٠٠  ٢٧  ١٠٠  ١٤  ٠.٠  ٠  بريد الكرتوين

  ٠.٠  ٠  ٠.٠  ٠  ٠.٠  ٠  ٠.٠  ٠  تعليقات القراء

  ٠.٠  ٠  ٠.٠  ٠  ٠.٠  ٠  ٠.٠  ٠  غرف الدردشة

  ٠.٠  ٠  ٠.٠  ٠  ٠.٠  ٠  ٠.٠  ٠  رسائل املوبايل

  %١٠٠  ٩٠  %١٠٠  ٢٧  %١٠٠  ١٤  %١٠٠  ٤٩  ا�موع

عينة الدراسة يف تناوهلا ) الواشنطن بوست –عكاظ ( تشري نتائج اجلدول السابق إيل اعتماد الصحف االلكرتونية 

الوسائط التفاعلية ، بينما تفتقد صحيفة كأحد %) ٤٥.٦(لقضية التنمر االلكرتوين علي الربيد االلكرتوين فقط بنسبة 

  .األهرام عنصر االستعانة بأية وسائط تفاعلية يف تناوهلا لقضية التنمر االلكرتوين

  :نتائج الدراسة التحليلية 

 احتل التقرير اإلخباري املرتبة األويل يف املواد الصحفية اليت تتناول قضية التنمر االلكرتوين بالصحف

  %).٣٢.٢(يليه اخلرب الصحفي بنسبة %) ٤٣.٣(الدراسة بنسبة االلكرتونية عينة 

 يف املقام .%) ٧٣(تناولت صحف الدراسة قضية التنمر االلكرتوين بأسلوب معاجلة متعمق وذلك بنسبة

  %) .٢٦.٧(األول ، يليه أسلوب معاجلة سطحي بنسبة 

 ونية عينة الدراسة ا�ا تستعني بالنتائج متثلت اسرتاتيجيات معاجلة قضية التنمر االلكرتوين يف الصحف االلكرت

  %) .٢٠( ، يليه وضع حلول مقرتحة بنسبة %) ٦٥.٦(املرتتبة علي التنمر يف املقام األول بنسبة 

 تستعني الصحف االلكرتونية عينة الدراسة النصوص والصور كأحد العناصر الرئيسية للوسائط املتعدة وذلك

  %) .١١.١( سبة ، يليه النصوص فقط بن%) ٨٤.٤(بنسبة 

  :النتائج العامة للدراسة الميدانية 

  اعتماد طالب التعليم الفنى علي وسائل اإلعالم : المحور األول 

ما هي وسائل االعالم التي يحرص طالب التعليم الفنى علي متابعتها بشكل دورى ؟ 

  

  

  



 

)٢١٧( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  وسائل االعالم التي يقوم طالب التعليم الفنى بمتابعتها )١٢(جدول رقم 

 %  ك  وسائل االعالم

  ٠.٠  ٠  الصحف الورقية

  ٠.٠  ٠  الصحف االلكرتونية

  ٦٢.٥  ٢٥٠  التواصل االجتماعي مواقع

  ٢٥  ١٠٠  التلفزيون

  ١٢.٥  ٥٠  االذاعة

  %١٠٠  ٤٠٠  االمجايل

توضح بيانات اجلدول السابق وسائل اإلعالم اليت حيرص طالب التعليم الفىن علي متابعتها وتأيت يف املقدمة مواقع 

، وتتطابق هذه النتيجة مع %) ٢٥(يليها القنوات التليفزيونية بنسبة %) ٦٢.٥(التواصل االجتماعي بنسبة 

Planells-Ariadna Fernandez – م الشباب إيل اإلنرتنت كقناة إعالمية إيل زيادة استخدا  ()  ٢٠١٤

على حساب وسائل اإلعالم التقليدية ويف مقدمتها وسائل التواصل االجتماعي كقنوات بديلة للمعلومات ، كما تتفق 

واليت توصلت إيل حصول مواقع التواصل االجتماعي () ٢٠١٩-هذه النتيجة مع دراسة أسامة بن غازي زين املدين 

  .يف أكثر وسائل اإلعالم إستخداماً يليها القنوات الفضائية علي الرتتيب األول 

ما هي مواقع التواصل االجتماعي التي يحرص طالب التعليم الفنى علي متابعتها ؟  

  مواقع التواصل االجتماعي التي يحرص طالب التعليم الفنى علي متابعتها )١٣(جدول رقم 

 %  ك  مواقع التواصل االجتماعي

  ٨٦.٢٥  ٢٤٥  فيس بوك

  ٠.٧٥  ٣  تويرت

  ٣.٧٥  ١٥  انستجرام

  ٥  ٢٠  سناب شات

  ٤.٢٥  ١٧  تيك توك

  %١٠٠  ٤٠٠  االمجايل

تشري نتائج اجلدول السابق إيل مواقع التواصل االجتماعي اليت حيرص طالب التعليم الفىن علي متابعتها ويأيت موقع 

، وتتشابه هذه النتيجة مع دراسة مركز %) ٤.٢٥(يليه التيك توك بنسبة %) ٨٦.٢٥(الفيس بوك يف مقدمتها بنسبة 

بأن موقع الفيس بوك من أكثر الشبكات االجتماعية اليت يتفاعل معها   ( ) ٢٠١٢ –الرؤية لدراسات الرأي العام 

  %) .٩٠.٨( طالب اجلامعات وذلك بنسبة 

ما هي عدد ساعات متابعة طالب التعليم الفنى لمواقع التواصل االجتماعي ؟  

  ؟ عدد ساعات متابعة طالب التعليم الفنى لمواقع التواصل االجتماعي )١٤(جدول رقم 

 %  ك  املتابعةساعات 

  ٠.٥  ٢  أقل من ساعة



 

)٢١٨( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  ٣.٧٥  ١٥  ساعات ٥ -١من 

  ٢٣.٥  ٩٤  ساعات ١٠-٥من 

  ٧٢.٢٥  ٢٨٩  ساعات فأكثر ١٠من 

  %١٠٠  ٤٠٠  االمجايل

توضح بيانات اجلدول السابق عدد ساعات متابعة طالب التعليم الفين مواقع التواصل االجتماعي واليت وصلت إيل 

، تتطابق هذه النتيجة مع دراسة عمار %) ٢٣.٥(ساعات بنسبة  ١٠-٥ساعات فأكثر يف اليوم الواحد يليه من  ١٠

ثالث ساعات وأكثر يوميًا ، كما تتشابه مع باستخدام الشباب لشبكات التواصل االجتماعي ل() ٢٠١٥ –طاهر 

ساعات ) ٥(من الشباب اجلامعي يقضون أكثر من %) ٥٨.٥(بأن  ( ) ٢٠١٦ –دراسة عالء الدين امحد خليفة 

()  ٢٠١٧ – Chan,  K.  and  Fangيوميا يف استخدام مواقع التواصل االجتماعي ، عالوة علي دراسة  

مواقع التواصل " ساعات يوميًا علي االنرتنت خاصة )  ٧-٣(واليت تؤكد علي أن الشباب اجلامعي يقضون ما بني 

  .ساعات يف التعرض لوسائل اإلعالم التقليدية  ٣مبقابل نصف ساعة إيل " االجتماعي 

  التعريف بالتنمر االلكتروني: المحور الثاني 

االلكتروني ؟ هل  سمعت من قبل عن التنمر  

  معرفة طالب التعليم الفنى بالتنمر االلكتروني )١٥(جدول رقم 

 %  ك  ساعات املتابعة

  ٧٨  ٣١٢  نعم

  ٢٢  ٨٨  ال

  %١٠٠  ٤٠٠  االمجايل

مبعرفتهم اجليدة %) ٧٨( يوضح اجلدول السابق مدي معرفة طالب التعليم الفىن مبصطلح التنمر االلكرتوين ، وأكد 

مل يتضح هلم املعين بعد ويعود ذلك نتيجة تزايد استخدام طلبة املدارس %) ٢٢(اتضح ان  هلذا املصطلح ، بينما

ملختلف أدوات التكنولوجيا احلديثة وتطبيقا�ا عرب اإلنرتنت مما أدي إيل ظهور التنمر اإللكرتوين ، وأصبح أكثر انتشارا 

رتوين يشبه التنمر املدرسي التقليدي ولكنه بني مستخدمي وسائل االتصال اإللكرتونية ، ويالحظ أن التنمر اإللك

  .خيتلف من حيث انتشاره على نطاق واسع وتأثرياته األكثر خطورة 

 ما مدي متابعة طالب التعليم الفنى لقضية التنمر االلكتروني عبر وسائل اإلعالم ؟  

  اإلعالممتابعة طالب التعليم الفنى لقضية التنمر االلكتروني عبر وسائل  )١٦(جدول رقم 

 %  ك  مدي املتابعة

  ٦.٢٥  ٢٥  نعم

  ٥٠  ٢٠٠  ال

  ٤٣.٧٥  ١٧٥  احياناً 

  %١٠٠  ٤٠٠  االمجايل



 

)٢١٩( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

توضح نتائج اجلدول السابق مدي متابعة طالب التعليم الفين لقضايا التنمر االلكرتوين عرب وسائل اإلعالم وجند ا�م ال 

ويعود ذلك لعدم %) ٤٣.٧٥(، يليها احيانًا بنسبة  وتأيت يف املقام األول%) ٥٠(يتابعوا القضية املذكورة بنسبة 

اهتمامهم بالقراءة ومتابعة األحداث عالوة علي النظرة ا�تمعية لطالب التعليم الفين اليت جعلتهم يتجهوا إيل اإلحبار يف 

أكرب عامل التواصل االجتماعي للهروب بعيدًا عن عامل الدراسة ، خاصة وجود بعض الطالب املستهرتون وهي من 

املشكالت اليت تواجه هذا القطاع من التعليم وال خيلو املناخ الذي يتواجد فيه طالب املدارس الصناعية أو الفنية بشكل 

  .عام من ظهور بعض الطالب الرافضني للتعليم

 ما هى أشكال التنمر االلكتروني التي تعرضت لها ؟  

  اأشكال التنمر االلكتروني التي تعرضت له )١٧(جدول رقم 

 %  ك  اشكال التنمر االلكرتوين

  ١٣  ٥٢  غري مرغوبة مؤذية ورسائل صور ارسال عرب التحرش

  ٣.٨  ١٥  عرب االنرتنت لفظي تنمر

  ١٦  ٦٤  اذن مسبق بدون فيديوهات او شخصية وصور معلومات نشر

  ٢٠  ٨٠  احلسابات الشخصية وسرقة مراقبة

  ٦.٥  ٢٦  الشخص وابتزازه مطاردة

  ٢.٣  ٩  والربيد االلكرتوين نصية رسائل عرب �ديدات

  ١٦.٣  ٦٥  صفحات االنرتنت على الشائعات انتشار

  ٨.٥  ٣٤  اىل االخرين جارحة رسائل وارسال ما شخص شخصية انتحال

  ١٣.٨  ٥٥  التواصل االجتماعي مواقع عرب عنصرية رسائل وبث السخرية

  %١٠٠  ٤٠٠  االمجايل

االلكرتوين املنتشرة بني طالب التعليم الفىن ممثلة يف انتشار الشائعات علي تبني نتائج اجلدول السابق اشكال التنمر 

يف املقام األول ، يليه السخرية وبث رسائل عنصرية عرب مواقع التواصل %) ١٦.٣(صفحات االنرتنت بنسبة 

فىن علي استخدام يف املقام الثاين ويعد هذا دليًال واضحًا علي اجتاه طالب التعليم ال%) ١٣.٨(االجتماعي بنسبة 

التنمر االلكرتوين فيما بينهم خاصة تبىن انتشار الشائعات وهو نوع من انواع االبتزاز اإللكرتوين حيث خيرج من رحم 

مواقع التواصل االجتماعي، ويكون من خالل تشويه مسعة اآلخرين سواء سرا أو عالنية عن طريق رسائل أو فيديوهات 

  .خرأو صور تسبب اإلهانة للطرف اآل

ما هى أسباب انتشار التنمر االلكتروني بين طالب التعليم الفنى ؟  

  أسباب  انتشار التنمر االلكتروني بين طالب التعليم الفنى )١٨(جدول رقم 

 %  ك  اسباب التنمر االلكرتوين

  ٢.٥  ١٠  تنمر آخر ضحية

  ٥  ٢٠  الشعور بالوحدة

  ٣  ١٢  نتيجة الغرية



 

)٢٢٠( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  ١٤.٨  ٥٩  بتقدير الذات الشعور عدم

  ٢٠  ٨٠  على االخرين التأثري يف الرغبة

  .١١  ٤٥  مشكالت منزلية نتيجة

  ٢٢.٥  ٩٠  الدراسية وضعفها باملواد االهتمام عدم نتيجة

  ٢  ٨  بالتكرب والغرور الضحايا بعض  يتسم

  ٤.٨  ١٩  لفت االنتباه وسيلة

  ٥  ٢٠  �دف االنتقام

  ٩.٣  ٣٧  �دف التسلية

  %١٠٠  ٤٠٠  االمجايل

نتائج اجلدول السابق اسباب انتشار التنمر االلكرتوين بني طالب التعليم الفىن وتأيت يف املقدمة نتيجة عدم تبني 

خاصة نتيجة تراجع مستوى التعليم الفىن ، كما انه يشهد أزمات %) ٢٢.٥(االهتمام باملواد الدراسية وضعفها بنسبة 

حتقيق أهدافه املرجوة ، عالوة علي عجز املناهج التعليمية عن  متعددة ال حصر هلا والعديد من العقبات الىت حتول دون

القيام بدورها، حيث إن مجيع املناهج تكاد تكون نظرية كما أ�ا قدمية جدا ىف حني أن التعليم الفىن أساسه احلرفية 

ملناهج على مدى العملية وليست النظرية ، يضاف إيل ذلك مناهج التعليم الفين اليت تشكل أزمة كبرية حيث أسهمت ا

الفرتة األخرية ىف وجود فجوة كبرية بني اخلريج وسوق العمل ، نتيجة لعدم ارتباطها مبجاالت العمل املختلفة ىف الصناعة 

، كما تسبب غياب التدريب احلقيقي وتنفيذ التجارب املعملية على التعليم الفين يف إحندار مستوى التعليم حيث حتول 

إىل منهج نظري معرىف ومت امهال النواحي التدريبية ، األمر الذي تبعه انقطاع التواصل بني التعليم الفىن الصناعى 

املدارس الفنية والصناعية وبني املصانع مما قتل إمكانية حصول الطالب على فرصة تدريبية تؤهله لسوق العمل، يأيت يف 

نظرة ا�تمعية لطالب التعليم الفين ومعانا�م بالقهر نتيجة ال%) ١٤.٨(املرتبة الثانية عدم الشعور بتقدير الذات بنسبة 

  .وإهدار حقوقهم، ونظرة ا�تمع السلبية هلم 

ما هي وسائل وأساليب التنمر االلكتروني المنتشرة بين طالب التعليم الفني  ؟  

  وسائل وأساليب التنمر االلكتروني المنتشرة بين طالب التعليم الفنى )١٩(جدول رقم 

 %  ك  التنمرأساليب 

  ٩١.٥  ٣٦٦  التواصل االجتماعي مواقع يف الدردشة تطبيقات

  ٨.٥  ٤  smsنصية  رسائل

  ٠.٠  ٠  عرب االمييل فورية رسائل

  %١٠٠  ٤٠٠  االمجايل

تبني نتائج اجلدول السابق وسائل وأساليب التنمر االلكرتوين املنتشرة بني طالب التعليم الفين واملتمثلة يف املرتبة األويل 

نتيجة التطور التصاعدي للثورة الرقمية وخاصة %) ٩١.٥(يف تطبيقات الدردشة يف مواقع التواصل االجتماعي بنسبة 

لشباب ظهر التنمر يف الفضاء االفرتاضي، وهذا النوع من التنمر ميكن أن انتشار شبكات التواصل االجتماعي بني ا

يكون مدمراً مثل التنمر يف احلياة الواقعية ، كما توجد بعض احلاالت اليت تعد مبثابة امتداد للتنمر احلقيقي الذي يقع يف 



 

)٢٢١( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

ليم الغين مل يعتادوا استخدام ، بينما اتضح ان طالب التع%) ٨.٥(بنسبة   Smsاملدارس  ، يليه الرسائل النصية 

  .الربيد االلكرتوين يف حيا�م اليومية ، وامنا متثل مواقع التواصل االجتماعي عاملهم اخلاص 

  المتنمر ، الضحية : المحور الثالث 

؟) ضحية ( هل تعرضت لتنمر الكتروني من قبل عبر مواقع التواصل االجتماعي  

  من قبل عبر مواقع التواصل االجتماعيالتعرض لتنمر الكتروني  )٢٠(جدول رقم 

 %  ك  التعرض لتنمر الكرتوين

  ٦٥.٥  ٢٦٢  نعم

  ١٥.٧٥  ٦٣  ال

  ١٨.٧٥  ٧٥  احياناً 

  %١٠٠  ٤٠٠  االمجايل

تبني نتائج اجلدول السابق مدي تعرض طالب التعليم الفين لتنمر الكرتوين عرب مواقع التواصل االجتماعي كضحية 

( ، وال بنسبة %) ١٨.٧٥(للتنمر االلكرتوين كضحية ، وأحيانًا بنسبة %) ٦٥.٥(فنجد تعرض الطالب بنسبة 

بالغضب ويف بعض  Cyber-Mobbing، وجند انه عادة ما يشعر ضحايا التنمر اإللكرتوين أو %) ١٥.٧٥

احلاالت باخلوف أيضا، عندما يتم استهدافهم من قبل أشخاص حياولون �ديدهم أو كشف أسرارهم أو نشر صورهم 

اخلاصة وغري ذلك مع االعتداءات ، اليت عادة ما متر عرب وسائل التواصل االجتماعي وعلى رأسها الفيسبوك ، وتنتشر 

ون الوعي خبطورة هذه االعتداءات، اليت قد يرتتب عنها عواقب وخيمة قد تصل إىل هذه الظاهرة بشكل كبري د

استخدام العنف أو اضطرار بعض التالميذ أحيانا لتغيري املدرسة والشعور بالعزلة والدونية ، كما يشعر املراهق بالقلق 

يع احمليطني به، فيدخل يف حالة من عندما تصله رسائل �ديد عرب الربيد اإللكرتوين من جمهول، ويبدأ بالشك يف مج

اخلوف من التعامل معهم وقد يتطور األمر إىل العدائية والنفور، كما تعد حماوالت التصدي للمتنمر أصعب كثرياً فيجب 

الكشف عن هويته أوًال كي يبدأ يف التصدي له على النحو الصحيح ، ويكفل التنمر اإللكرتوين ملرتكبيه حرية يف 

  .لإلفالت من العقوبة مما جيعلهم أكثر جرأة على ارتكاب احلماقات ضد اآلخرين التصرف ومالذاً 

ولذا فأنه جيب اتباع إجراءات الوقاية ومنع اجلرمية حيت ال يقع الطالب ضحية على مواقع التواصل االجتماعي ومنها 

ئك علـى مواقـع التواصل االجتماعي ، أن تكـون تــوخ احلــذر عنــد النقــر فــوق الــروابط التــي تتلقاها يف رسائل من أصدقا

انتقائيـا فيمـا يتعلـق بقبـول طلبـات الصـداقة ألنـه قـد يكـون املرسـل ـلص هويـة و أنشــا مالمــح ومهيــة مــن أجــل احلصــول 

  . ( )على معلومات منك ، حـــافظ علــــى خصوصــــيتك و خصوصــــية أصدقائك محاية لك و هلم 

 ؟) متنمر( هل مارست تنمر الكتروني من قبل عبر مواقع التواصل االجتماعي  

  )متنمر(ممارسة تنمر الكتروني عبر مواقع التواصل االجتماعي  )٢١(جدول رقم 

 %  ك  ممارسة التنمر الكرتوين

  ١٤  ٥٦  نعم

  ٦٢.٧٥  ٢٥١  ال

  ٢٣.٢٥  ٩٣  احياناً 

  %١٠٠  ٤٠٠  االمجايل



 

)٢٢٢( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

طالب املدارس الفنية ممن مارسوا تنمر الكرتوين علي زمالئهم وأفادوا بعدم ممارستهم التنمر توضح نتائج اجلدول السابق 

، %) ١٤(، ونعم بنسبة %) ٢٣.٢٥(، وأحيانًا بنسبة %) ٦٢.٧٥(يف املرتبة األويل بنسبة ) متنمرين ( االلكرتوين 

عن طريق إرسال أو نشر شائعات وافرتاءات ،  وميارس التنمر اإللكرتوين التحرش واملطاردة اإللكرتونية وتشويه السمعة

وهناك أيضا طرق أخرى للتنمر اإللكرتوين مثل الكشف عن معلومات شخصية للضحية على مواقع التواصل 

االجتماعي أو املنتديات، كما يقوم البعض بانتحال شخصية الضحية وإنشاء حسابات ومهية ينشرون عربها معلومات 

  .رين على التعاون ضد املستهدف وإحلاق أضرارا إضافية بهتثري الكراهية وحترض اآلخ

هل هناك تأثير للمدرسة في انتشار التنمر االلكترونى بين الطالب ؟  

  تأثير المدرسة في انتشار التنمر االلكترونى بين الطالب )٢٢(جدول رقم 

 %  ك  املدرسة

  ٧٧.٣  ٣٠٩  نعم

  ١٤.٣  ٥٧  ال

  ٨.٥  ٣٤  احياناً 

  %١٠٠  ٤٠٠  االمجايل

توضح نتائج اجلدول السابق تأثري املدرسة القوي يف انتشار التنمر االلكرتوين بني طالب التعليم الفين وذلك 

ويعود ذلك نتيجة غياب دور املدرسة يف تعليم الطالب وتوجيههم وإرشادهم ألمهية %) ٧٧.٣(بنسبة 

ر علي تربية الطالب وتقومي أخالقه احرتام املعلم وتقديسه ، واحرتام حقوق الطالب لبعضهم البعض ، مما يؤث

بشكل إجيايب ، كما �تم املدرسة ىف املقام االول بتعليم الطالب املناهج الروتينية فقط ، وإمهاهلا لتنمية 

مهارات الطالب الرياضية والفنية واالجتماعية مبا يساهم بشكل كبري يف ظهور الكثري من الطالب املتنمرين 

ال جيدون أى وسيلة للتنفيس عن أنفسهم وطاقتهم الكبرية سوى عن طريق إحلاق يف املدرسة ، خاصة وا�م 

الضرر واألذى بأصدقائهم ، حيت تصل يف �اية األمر إيل حماوالت متكررة من الضرب أو اهلجوم اجلسدي 

والكالمي بني الطالب وبعضهم ، أو بني جمموعة من الطالب ، وعادة ما حتدث هذه الظاهرة بني شخص 

يهاجم شخص أضعف منه من الناحية البدنية أو النفسية ، أو كليهما ، وهذا اهلجوم يرتك الكثري من قوي 

  " .املعتدي  –الضحية " العواقب النفسية السلبية بعيدة املدي لكال اجلانبني 

  كيف تساعد المدرسة علي انتشار التنمر االلكتروني بين التالميذ ؟- ١٢

  وانتشار التنمر االلكتروني بين التالميذالمدرسة  )٢٣(جدول رقم 

 %  ك  اسباب التنمر االلكرتوين باملدرسة

  ٢٢.٣  ٨٩  املوارد املدرسية ضعف

  ١٩  ٧٦  باالعملية التدريسية املعلمني اهتمام عدم

  ٢٢.٨  ٩١  العملية التدريسية انتظام عدم

  ١١.٥  ٤٦  يف املدرسة التقليدى التنمر انتشار

  ٢.٥  ١٠  الطالببني  السرقة انتشار



 

)٢٢٣( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  ٧.٨  ٣١  جدران املدرسة داخل باألمان الشعور عدم

رغم  الطالب بني التنمر من احلد يف املدرسة ادارة جدية عدم

  معرفتها
١٤.٣  ٥٧  

  %١٠٠  ٤٠٠  االمجايل

تبني نتائج اجلدول السابق أسباب انتشار التنمر االلكرتوىن يف املدرسة بني طالب التعليم الفىن نتيجة عدم انتظام 

%) ٢٢.٣(، يليه يف املرتبة الثانية ضعف املواد الدراسية بنسبة %) ٢٢.٨(العملية التدريسية يف املدارس الفنية بنسبة 

 حضور وعدم املدارس، هلذه التحتية البنية ضعف أبرزها كثرية، مشكالت من طويلة لفرتاتالتعليم الفين  نتيجة معاناة

 بقدرات العمل سوق اعرتاف وعدم ، التعليم من النوع هلذا املناسب الالئق بالشكل املدرسني تدريب وعدم الطالب،

 املعلمني لبعض النفسية احلالة على ذلك يؤثر مما تطويرها يتم مل القدمية املناهج أغلب ان كما املدارس، هذه خريج

 ، اخلارجى و احمللى العمل بالسوق ربطها وعدم جديتها لعدم عنها راضيني غري ومناهج مواد بتدريس يقوموا حيث

 منتهية تعليمية مرحلة باعتباره عليه القائمني نظر وجهة من راجع هذا و الصناعى للتعليم الفنية املتابعة مستوى اخنفاض

 من النوع هذا عن السلبية الذهنية الصورة علي عالوة ، ومعلميه وطالبه التعليم من النوع هلذا املتدنية لنظر�م إما

  .ا�موع وضعف بالفقراء، مرتبط وأنه الئق غري بشكل تقدم والىت التعليم

 الفنى؟ التعليم طالب بين االلكترونى التنمر انتشار علي االسرة تساعد هل  - ١٣

 الطالب بين االلكترونى التنمر انتشار في االسرة  (23) رقم جدول

 % ك االسرة

 63.3 253 نعم

 8.8 35 ال

 28 112 احياناً 

 %100 400 االمجايل

 تأثري بقوة األويل املرتبة يف وتأيت األبناء بني االلكرتوين التنمر انتشار علي األسرة تأثري مدي السابق اجلدول نتائج توضح

 لنا يتضح بذلك ، (%28) بنسبة الثانية املرتبة يف وأحيانا ، (%63.3) بنسبة االلكرتوين التنمر انتشار علي األسرة

 الرتبية طريقة إيل يرجع وهذا ، املدرسة يف واملتنمرين التنمر ظاهرة وانتشار منو زيادة يف أساسياً  دوراً  تلعب األسرة أن

 الكرمية احلياة تأمني يف عادة اآلباء يهتم حيث ، األطفال مع والعنف الصارم العقاب اسلوب استخدام ، اخلاطئة

 املستمرة واملتابعة الصاحلة الرتبية وهى احلاجات هذه من بكثري أهم أمور متناسني وملبس ومشرب مأكل من ألطفاهلم

 وأن أطفاهلم جبانب يقفوا ان هنا اآلباء علي جيب حيث ، خاص بشكل املراهقة إيل الطفولة مرحلة منذ ألطفاهلم

 األسرة داخل �م احمليطة األجواء بكافة يتأثروا األبناء أن جند بذلك ، دائم بشكل يراقبوهم وأن اخلاطئ سلوكهم يعدلوا

 ألسلوب اآلباء واستخدام األسري العنف إيل باإلضافة ، العائلة حميط يف الصراعات ، األبوين بني كاخلالفات ،

  . ومتنمر عدواين الطفل جيعل مما الصارم والعقاب الضرب

  

  

 



 

)٢٢٤( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

 ؟ االبناء بين االلكتروني التنمر انتشار علي األسرة تساعد كيف  -١٤

 االبناء بين االلكتروني التنمر وانتشار األسرة (24) رقم جدول

 % ك االلكرتوين التنمر واسباب األسرة

 13.5 54 االسرية املشاكل

  ٢٥.٥  ١٠٢  من الوالدين والرقابة االشراف ضعف

  ٩.٣  ٣٧  من الوالدين االجتماعى الدعم وجود عدم

  ١٧  ٦٨  معاملة االبناء اساءة

  ١.٨  ٧  جانب االباء من اشقاء وجود

  ١٠  ٤٠  من الوالدين واالمهال القسوة

  ١٦  ٦٤  من الوالدين بشدة الرفض او بشدة التساهل

  ٢٠.٥  ٨٢  يف املنزل العنف مشاهدة

  %١٠٠  ٤٠٠  االمجايل

تبني نتائج اجلدول السابق دور االسرة يف انتشار التنمر االلكرتوين بني االبناء وتأيت يف املرتبة االويل ضعف اإلشراف 

ويشري ذلك إيل عدم %) ٢٠.٥(، يليها مشاهدة العنف يف املنزل بنسبة %) ٢٥.٥(والرقابة من الوالدين بنسبة 

اجلارف وا�رمني االلكرتونني خاصة وان اإلفراط يف استخدام تلك إشراف الوالدين علي األبناء من هذا املد التقين 

االجهزة تؤدي إيل ضعف شخصية الطفل ، وزيادة عدوانيته وجيعله يعاين من غياب اهلوية نتيجة تعرضه للعديد من 

الت يف ا�تمع ، األفكار واملعتقدات والثقافات الغريبة علي ا�تمع  ، بالتايل عندما تغيب رقابة األسرة تكثر املشك

فرد من األسرة ِضّد أحد أفرادها    عنف أيّ  :عالوة علي تعرض الطفل للعنف يف األسرة ويشمل العنف األسري

الزوج جتاه زوجته ، وعنف الزوجة جتاه زوجها، وعنف الوالدين جتاه األوالد وبالعكس، كما أنّه يشمل العنف  كعنف

ف االجتماعي والفكري، ، بذلك جند ان من شاهد أفعاال أو ردود أفعال اجلسدي واجلنسي واللفظي وبالتهديد، والعن

  تتسم بالعنف بني والديه مييل إىل ممارسة العنف والتنّمر على الطلبة األضعف يف املدرسة 

ة ، وعلي النقيض جند ان احلماية الزائدة عن احلد تعيق نضج األطفال وقد تظهر لديهم أنواع من الفوبيا كفوبيا املدرس 

واألماكن املفتوحة العتمادهم الدائم على الوالدين ، فاحلماية األبوية الزائدة تقلل من شأن الطفل وتضعف من ثقته 

  .بنفسه وتشعره بعدم الكفاءة 

  ؟هل يساعد االقران علي انتشار التنمر االلكترونى بين طالب التعليم الفني  - ١٥

  التنمر االلكترونى بين طالب التعليم الفنيمساعدة االقران علي انتشار  )٢٥(جدول رقم 

 %  ك  األقران

  ٨١.٨  ٣٢٧  نعم

  ٣.٥  ١٤  ال

  ١٤.٨  ٥٩  احياناً 

  %١٠٠  ٤٠٠  االمجايل



 

)٢٢٥( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

توضح نتائج اجلدول السابق يف التعرف علي دور األقران يف انتشار التنمر االلكتورين بني طالب التعليم الفين ويأيت يف 

%) ٣.٥(، وال يؤثر األقران بنسبة %) ١٤.٨(، يليه أحيانا بنسبة %) ٨١.٨(وبقوة بنسبة املرتبة األويل دور األقران 

حيث جند تنمر األقران من األشياء اليت حتدث دون أن نستطيع احلديث حوهلا بسبب وجود حواجز جمتمعية ونفسية 

اللكرتوين والذي يقوم به جمموعة مستمرة جتاه األمر ، والتنمر بني األاقران احدى صور العنف اللفظي، اجلسدي، أو ا

  .من األوالد وبشكل متعمد ومتكرر ضد أحد التالميذ وبالتايل التسبب يف إيذائه نفسياً وعدم راحته

   ؟ كيف يساعد األقران علي انتشار التنمر االلكتروني بين طالب التعليم الفنى  -١٦

  بين طالب التعليم الفنى مساعدة األقران علي انتشار التنمر االلكتروني )٢٦(جدول رقم 

 %  ك  األقران والتنمر االلكرتوين

  ٧.٣  ٢٩  احلقد والغرية

  ١٤.٣  ٥٧  وكشف االسرار الفضيحة

  ٢٠.٣  ٨١  احلرمان العاطفي

  ٢٠.٨  ٨٣  التنمر التقليدى

  ٧.٨  ٣١  بعدم االمهية والشعور الوحدة

  ٢٣  ٩٢  من املتنمرين جمموعة إيل االنتماء

  ٦.٨  ٢٧  التعجرف والتعايل

  %١٠٠  ٤٠٠  االمجايل

تبني بيانات اجلدول السابق دور األقران يف انتشار التنمر االلكرتوين بني طالب التعليم الفىن حيث تأيت يف املرتبة األويل 

يليه احلرمان العاطفي خاصة يف مرحلة املراهقة بنسبة %) ٢٠.٨(التنمر التقليدي بني األقران وبعضهم بنسبة 

، بانتشار التنمر التقليدي بني طالب  () ٢٠١٦ –د عبده حممد ، تتطابق هذه النتيجة مع دراسة عما%) ٢٠.٣(

املدارس وأكثر أمناط التنمر التقليدي شيوعًا هو السخرية بإطالق األلقاب يليه نشر الشائعات أو التنمر بالسخرية من 

اآلخرين بسبب أمساءهم أو ألوا�م أو قبيلتهم ومكان سـكننهم ، بينما كانت اكثر وسائل  التنمر اإللكرتوين شيوعاً هو 

لتنمر باستخدام الرسائل النصية يليه احملادثة بنوعيها عن طريق غرف احملادثة  أو احملادثة الفوريـة ثـم التنمـر باستخدام ا

عن وجود عالقة بني كل من احلرمان () ٢٠١٧ –الصور والرسومات ، كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة كرمية خشوي 

سعف، حيث اتضح أن السلوك العدواين الذي يصدر من املراهق املسعف العاطفي والسلوك العدواين لدى املراهق امل

يعترب كرد فعل ملا عاناه من حرمان عاطفي وفقدانه لوالديه يف أهم مراحل حياته واليت تسهم يف بناء شخصيته ، ويغلب 

هو ما يؤدي �م إىل اللجوء على هذه الفئة الشعور باحلرمان العاطفي وفقدان احلب واحلنان والعناية املعنوية والنفسية، و 

إىل سلوكات عدوانية كمتنفس لذلك احلرمان الذي عاشوه بسبب ظروف ال يد هلم فيها، و بالرغم مما توفره املراكز 

اإليوائية من وسائل وامكانات قصد سد الفراغ والنقص الذي يعرتي هذه الفئة ومساعد�م ٕ على خلق جو عائلي 

  .   الشعور بالنقص واحلرمان أخوي داخل إال أنه يغلب عليهم

  

  

  



 

)٢٢٦( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  من وجهة نظرك كيف يمكن الحد من التنمر االلكتروني ؟ -١٧

  الحد من التنمر االلكتروني )٢٦(جدول رقم 

 %  ك  احلد من التنمر االلكرتوين

  ١٤  ٥٦  االباء البنائهم مراقبة

  ١٠.٥  ٤٢  املدرسني لطال�م دعم

  ١٢.٣  ٤٩  املناهج الدراسية تقومي

  ٨  ٣٢  اصدقاء السوء عن البعد

  ١٤.٥  ٥٨  الشخص املتنمر امام حقوقه عن الضحية تنازل عدم

  ١٦.٨  ٦٧  على املتنمرين قضائية عقوبات فرض

 مواقع عن بعيدا الشخصية والصور باملعلومات التحفظ

  التواصل االجتماعي
١٥.٣  ٦١  

  ٦  ٢٤  املتنمر الكرتونيا حظر

  ١.٣  ٥  للتنمراملتعرض  للشخص النفسي العالج تقدمي

  ١.٥  ٦  للتنمر بنفسة املتعرض ثقة تعزيز

  %١٠٠  ٤٠٠  االمجايل

تبني نتائج اجلدول السابق كيفية احلد من التنمر االلكرتوين من وجهة نظر طالب التعليم الفىن من خالل فرض 

مواقع التواصل ، يليه التحفظ باملعلومات والصور الشخصية بعيدًا عن %) ١٦.٨(عقوبات علي املتنمرين بنسبة 

، يليه يف املرتبة الثالثة عدم تنازل الضحية عن حقوقه أمام الشخص املتنمر بنسبة %) ١٥.٣(االجتماعي بنسبة 

، لتقسيم سبل مواجهة ()  ٢٠١٨ –بالل إبراهيم احلداد   -بينما تسعي دراسة حممود أمحد أبو سحلول %) ١٤.٥(

نوية بني األسرة ، املدرسة واملعلمني ، املرشدين الرتبويني ومنها زيارة أولياء ظاهرة التنمر املدرسي لدى طلبة املرحلة الثا

األمور إىل املدرسة بني فرتة وأخرى لإلطالع علي سلوك أبنائهم والتنسيق مع اإلدارة واملرشد يف كيفية العمل املشرتك 

ملدرسي واحلد من العنف بشكل فاعل على ملعاجلة السلوك العدواين ألبنائهم ، باإلضافة إيل تطبيق قانون االنضباط ا

تفعيل برنامج " مجيع الطلبة مع تدريب الطالب على حل الصراعات عن طريق احلوار والتفاهم وليس عن طريق العنف 

  ".الوساطة الطالبية يف املدارس 

السمات الديموجرافية لعينة الدراسة  

  : النوع  - ١٨

  النوع )٢٧(جدول رقم 

 %  ك  النوع

  ٢٧.٨  ١١١  ذكر

  ٧٢.٣  ٢٨٩  أنثي

  %١٠٠  ٤٠٠  االمجايل



 

)٢٢٧( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

، يليها الذكور بنسبة %) ٧٢.٣(توضح بيانات اجلدول السابق نوع املبحوثني وتأيت األناث يف املرتبة األويل بنسبة 

يف الدراسة احلالية واليت توضح تعرض الطالب بنسبة ) ٢٠(، تتطابق هذه النتيجة مع نتيجة اجلدول رقم %) ٢٧.٨(

 – حفيظة سليمان أمحد الرباشديةابه هذه النتيجة مع دراسة للتنمر االلكرتوين كضحية كو�م إناث ، تتش%) ٦٥.٥(

  . الضحايا أو املتنمرين من كو�ن عن لإلبالغ احتمالية أكثر الفتيات بأن() 2020

 ؟ الفنى التعليم لطالب والعمرية الدراسية المرحلة هي ما -١٩

 والعمرية الدراسية المرحلة (26) رقم جدول

 %  ك  الدراسية والعمرية املرحلة

  ٤٩.٨  ١٩٩  سنة ١٦ (فين) الثانوي االول

  ٣٢.٨  ١٣١  سنة ١٧ (فين) الثانوي الثاين

  ١٧.٥  ٧٠  سنة ١٨ (فين) الثانوي الثالث

  %١٠٠  ٤٠٠  االمجايل

تشري نتائج اجلدول السابق إيل املرحلة الدراسية والعمرية لطالب التعليم الفىن إيل انتشار التنمر االلكرتوين بني طالب 

يليه طالب الصف الثاين الثانوي الفىن %) ٤٩.٨( سنة بنسبة  ١٦يبلغوا من العمرالصف األول الثانوي الفىن مما 

بنسبة ) سنة  ١٨(، يليه يف املرحلة األخرية طالب الصف الثالث الثانوي الفىن %) ٣٢.٨(بنسبة ) سنة  ١٧(

يجة مع نتيجة لتغيب نسبة كبرية من طالب الصف الثانوي املهىن عن املدارس ، ختتلف هذه النت%) ١٧.٥(

واليت مييل فيها طالب املدارس املتوسطة إىل تعرضهم ألكرب () ٢٠١٩-  Catherine P. Bradshawدراسة

  .قدر من للقلق والتنمر عليه

  :نوع المدارس الفنية  -٢٠

  نوع المدارس الفنية )٢٧(جدول رقم 

 %  ك  نوع املدارس الفنية

  ٢٥.٥  ١٠٢  جتارى

  ٤٦.٥  ١٨٦  صناعي

  ١١.٣  ٤٥  زراعي

  ١٦.٨  ٦٧  مهين

  %١٠٠  ٤٠٠  االمجايل

تعليم صناعي ، %) ٤٦.٥(توضح بيانات اجلدول السابق إيل نوعية التعليم الفين للمبحوثني والىت متثل 

  %).١١.٣(بنسبة ، تعليم زراعي %) ١٦.٨(تعليم جتاري ، تعليم مهين %) ٢٥.٥(

  :نتائج الدراسة الميدانية 

 يأيت موقع الفيس بوك يف مقدمة مواقع التواصل االجتماعي اليت حيرص طالب التعليم الفىن علي متابعتها بنسبة

ساعات فأكثر يف اليوم الواحد  ١٠، ويصل عدد ساعات متابعتهم ملواقع التواصل االجتماعي إيل %)  ٨٦.٢٥(

  %) .٨٦.٢٥(بنسبة 



 

)٢٢٨( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

عدد اشكال التنمر االلكرتوين بني طالب التعليم الفىن ممثلة يف انتشار الشائعات علي صفحات االنرتنت بنسبة ت

يف %) ١٣.٨(يف املقام األول ، يليه السخرية وبث رسائل عنصرية عرب مواقع التواصل االجتماعي بنسبة %) ١٦.٣(

  .املقام الثاين 

 طالب التعليم الفىن عدم االهتمام باملواد الدراسية وضعفها تأيت يف املقدمة من اسباب انتشار التنمر االلكرتوين بني

  %) .٢٢.٥(بنسبة 

 أكثر وسائل وأساليب التنمر االلكرتوين شيوعًا بني طالب التعليم الفين تطبيقات الدردشة يف مواقع التواصل

نتشار شبكات التواصل االجتماعي بني نتيجة التطور التصاعدي للثورة الرقمية وخاصة ا%) ٩١.٥(االجتماعي بنسبة 

  .الشباب 

 مدي تعرض طالب التعليم الفين التنمر الكرتوين عرب مواقع التواصل االجتماعي كضحية فنجد تعرض الطالب بنسبة

يف ) كمتنمرين ( ، بينما مل ميارسوا طالب التعليم الفىن التنمر االلكرتوين ) كضحية ( للتنمر االلكرتوين %) ٦٥.٥(

  %) .٦٢.٧٥(تبة األويل بنسبة املر 

 أسباب انتشار التنمر االلكرتوىن يف املدرسة بني طالب التعليم الفىن نتيجة عدم انتظام العملية التدريسية يف املدارس

  %).٢٢.٣(، يليه يف املرتبة الثانية ضعف املواد الدراسية بنسبة %) ٢٢.٨(الفنية بنسبة 

يل انتشار التنمر االلكرتوين بني االبناء نتيجة ضعف اإلشراف والرقابة من تأيت االسرة  كعامل رئيسي اليت أدت إ

  %) .٢٠.٥(، يليها مشاهدة العنف يف املنزل بنسبة %) ٢٥.٥(الوالدين بنسبة 

 يأيت األقران كعامل رئيسي يف انتشار التنمر االلكرتوين بني طالب التعليم الفىن حيث تأيت يف املرتبة األويل التنمر

  %) .٢٠.٣(يليه احلرمان العاطفي خاصة يف مرحلة املراهقة بنسبة %) ٢٠.٨(دي بني األقران وبعضهم بنسبة التقلي

 وميكن احلد من التنمر االلكرتوين من وجهة نظر طالب التعليم الفىن من خالل فرض عقوبات علي املتنمرين بنسبة

، %) ١٥.٣(مواقع التواصل االجتماعي بنسبة ، يليه التحفظ باملعلومات والصور الشخصية بعيدًا عن %) ١٦.٨(

  %) .١٤.٥(يليه يف املرتبة الثالثة عدم تنازل الضحية عن حقوقه أمام الشخص املتنمر بنسبة 

  :الفرض األول

  توجد عالقة ارتباطية بين نوع المبحوث ونمط التنمر الذى تعرض له

ستخدمة، حيث كانت بيانات لقياس العالقة االرتباطية ىف هذا " فاى"مت استخدام معامل 
ُ
الفرض وفًقا لنوع البيانات امل

املتغري املستقل اخلاصة بنوع املبحوث بيانات أمسية، كما أن بيانات املتغري التابع اخلاصة بنمط التنمر الذى تعرض له 

  .بيانات أمسية أيًضا

  تكرارات نوع المبحوث ونمط التنمر الذى تعرض له) ٢٨(جدول 

  
    تعرض له منط التنمر الذى

  بصرى  لفظى  اإلمجاىل

  

  نوع املبحوث

  ١١٣  ٤٦  ٦٧  ذكر

  ٢٦٥  ١٠٢  ١٦٣  أنثى

  ٣٧٨  ١٤٨  ٢٣٠  اإلمجاىل

  

  



 

)٢٢٩( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  نوع المبحوث ونمط التنمر الذى تعرض له) ٢٩(جدول 

  الداللة  القيمة  املقياس  نوع البيانات

  ٠.٢٥٤  ٠.٠٥٧  معامل فاى  امسى* امسى 

  ٣٧٨  ن

، وقد أشارت )Phi(املعامل الذى يقيس البيانات األمسية وهو معامل فاي مت قياس االرتباط من خالل 

وهى قيمة ضعيفة، أما فيما يتصل   ٠.٠٥٧كانت ) Phi(نتائج االرتباط إيل أن قيمة مقياس التماثل يف معامل فاي 

لقائل بوجود عالقة ؛ مما يشري إيل رفض هذا الفرض ا٠.٠٥، وهي أكرب من ٠.٢٥٤بالداللة التقريبية فإن مقدارها كان 

  .ارتباطية بني نوع املبحوث ومنط التنمر الذى تعرض له

فقد . ومما سبق، يتضح لنا أن منط التنمر الذى تعرض له ال عالقة له بنوع املبحوث سواء كان ذكرًا أو أنثى

ف هذا النمط يتولد لدى الذكور واإلناث نفس منط التنمر سواء كانت لفظى، أو بصرى، وىف أحيان أخرى، قد خيتل

  .وفًقا لطبيعة املوقف الذى حيدث فيه التنمر بني طالب هذه املرحلة

  : الفرض الثاني

توجد عالقة ارتباطية بين دوافع تعرض الطالب في المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي ودرجة التنمر 

  .اإللكتروني

ستخدمة، حيث كانت لقياس العالقة االرتباطية ىف هذا الف ٢مت استخدام معامل كا
ُ
رض وفًقا لنوع البيانات امل

بيانات املتغري املستقل اخلاصة بدوافع تعرض الطالب يف املدارس الفنية ملواقع التواصل االجتماعي بيانات أمسية، ىف 

  .حني أن بيانات املتغري التابع اخلاصة بدرجة التنمر اإللكرتوين بيانات ترتيبية

  الطالب في المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي ودرجة التنمر اإللكتروني تكرارات دوافع تعرض) ٣٠(جدول

  
    درجة التنمر اإللكرتوين

  ضعيفة  متوسطة  قوية  اإلمجايل

  

  

  

دوافع تعرض الطالب يف 

املدارس الفنية ملواقع 

  التواصل االجتماعي

  ٥٩  ١١  ٢١  ٢٧  احلصول علي املعلومات

  ٥٤  ١٣  ٢٣  ١٨  التسلية

  ٧٦  ١٨  ٢٧  ٣١  إقامة العالقات االجتماعية

  ٥٧  ٩  ٢٦  ٢٢  تبادل اخلربات

  ٧١  ١٧  ٢٥  ٢٩  الدردشة

  ٦١  ١٣  ١٦  ٣٢  قضاء أوقات الفراغ

  ٣٧٨  ٨١  ١٣٨  ١٥٩  اإلمجايل

العالقة االرتباطية بين دوافع تعرض الطالب في المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي ) ٣١(جدول 

  اإللكترونيودرجة التنمر 

  ٢اختبار كا

  الداللة  درجة احلرية  القيمة  

  ٠.٠٠٠  ١٠  ٥٥٦.٧٠٢  ٢اختبار كا



 

)٢٣٠( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  ٠.٠٠٠  ١٠  ٦١٦.٦٥٦  النسبة االحتمالية

  ٠.٠٠٠  ١  ٣٠٤.٢٤١  االرتباط اخلطى

  ٣٧٨  ن

  .١١.٥٧احلد األدىن املتوقع هو 

وهي ) ٥٥٦.٧٠٢(قيمتها  ٢من خالل مطالعة اجلدول السابق ميكن القول أن القيمة املتوقعة الختبار كا

مما يشري إيل وجود عالقة ارتباطية ) ٠.٠٠٠(مبستوى معنوية قدره ) ١١.٥٧(قيمة أكرب من القيمة الدنيا للقبول وهى 

احلصول علي املعلومات، التسلية، (بني دوافع تعرض الطالب يف املدارس الفنية ملواقع التواصل االجتماعي املتمثلة يف 

  .ودرجة التنمر اإللكرتوين) جتماعية، تبادل اخلربات، الدردشة، قضاء أوقات الفراغإقامة العالقات اال

ومن خالل هذه العالقة االرتباطية يتضح لنا أن درجة التنمر اإللكرتوين تزداد باختالف دوافع تعرض طالب  

املرتفعة عن احلد األدىن للتوقع  ٢املدارس الفنية ملواقع التواصل االجتماعي، وهذا هذا واضًحا من خالل قيمة اختبار كا

هذا باإلضافة إيل . بصورة تدعو للتأمل يف دوافع التعرض املتنوعة واملختلفة وتأثريها علي درجة التنمر اإللكرتوين

  .اختالف طبيعة اجلنسني الذكر واألنثى يف دوافع تعرضهم ملواقع التواصل االجتماعي

  : الفرض الثالث

  .التفكك األسري لدي طالب المدارس الفنية وقيامهم بالتنمر اإللكترونيتوجد عالقة ارتباطية بين 

  تكرارات التفكك األسري لدي طالب المدارس الفنية وقيامهم بالتنمر اإللكتروني) ٣٢(جدول

  
    القيام بالتنمر اإللكرتوين

  نادرًا  أحيانًا  دائًما  اإلمجايل

  

  

قوة التفكك األسري لدي 

  طالب املدارس الفنية

  ١٧٩  ٢٤  ٤٩  ١٠٦  قوي

  ١٦٣  ١١  ٧٣  ٧٩  متوسط

  ٣٦  ٨  ١٥  ١٣  ضعيف

  ٣٧٨  ٤٣  ١٣٧  ١٩٨  اإلمجايل

  العالقة االرتباطية بين التفكك األسري لدي طالب المدارس الفنية و القيام التنمر اإللكتروني) ٣٣(جدول 

  
 طالب لدي األسري التفكك قوة

  املدارس الفنية

القيام بالتنمر 

  اإللكرتوين

  األسري التفكك قوة

  لدي طالب املدارس الفنية

  ٠.٧٢٣  ١.٠٠٠  معامل ارتباط سبريمان

  ٠.٠٠٠  ــــ  مستوى الداللة

  ٣٧٨  ٣٧٨  ن

  

  القيام بالتنمر

  اإللكرتوين

  ١.٠٠٠  ٠.٧٢٣  معامل ارتباط سبريمان

  ــــ  ٠.٠٠٠  مستوى الداللة

  ٣٧٨  ٣٧٨  ن



 

)٢٣١( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

عالقة ارتباطية متوسطة ذات داللة إحصائية بني قوة يتضح من خالل بيانات اجلدول السابق أن هناك 

التفكك األسري لدي طالب املدارس الفنية وقيامهم بالتنمر اإللكرتوين، حيث كانت قيمة معامل ارتباط سبريمان 

  .عند مستوى داللة الطرفني) ٠.٠٠٠(عند مستوى داللة ) ٠.٧٢٣(

ل بعدم وجود عالقة ارتباطية بني قوة التفكك تشري الدالالت اإلحصائية إيل رفض الفرض الصفري القائ

األسري لدي طالب املدارس الفنية وقيامهم بالتنمر اإللكرتوين، وقبول الفرض البديل القائل بوجود عالقة ارتباط 

  .متوسطة بني قوة التفكك األسري لدي طالب املدارس الفنية وقيامهم بالتنمر اإللكرتوين

لكرتوين لدي طالب املدارس الفنية تزداد كلما زادت نسب التفكك األسري وهذا يعين أن معدالت التنمر اإل

وعدم سيطرة اآلباء أو أولياء األمور علي أبنائهم يف هذه املرحلة العمرية اليت حتتاج السيطرة عليهم واحتوائهم بصورة 

ل أسرة جيعل الطالب يف لذا، نالحظ من خالل بيانات اجلدول السابق أن زيادة معدالت التفكك داخل ك. إجيابية

هذه املرحلة العمرية اخلطرة يسلكون طرقًا غري محيدة كالتنمر علي اآلخرين عرب اإلنرتنت سواء كان بصورة لفظية أو 

  .بصرية

كما ميكننا مالحظة أن التفكك األسري قد ال يكون هو العامل األوحد الجتاه الطالب هلذه السلوكيات، 

  .  باعتبار أن األسرة هي العمود االفقري لبناء إنسان سوي داخل ا�تمعوإمنا يكون هو السبب األقوى 

  : الفرض الرابع

  .توجد عالقة ارتباطية بين قوة انضباط النظام المدرسي علي طالب المدارس الفنية والقيام بالتنمر اإللكتروني

  بالتنمر اإللكترونيتكرارات قوة االنضباط المدرسي لدي طالب المدارس الفنية وقيامهم ) ٣٤(جدول

  
    القيام بالتنمر اإللكرتوين

  نادرًا  أحيانًا  دائًما  اإلمجايل

  

  

قوة االنضباط املدرسي لدي 

  طالب املدارس الفنية

  ١١٢  ١٠  ٤٨  ٥٤  قوي

  ١٧٩  ١٧  ٦٧  ٩٥  متوسط

  ٨٧  ١٦  ٢٢  ٤٩  ضعيف

  ٣٧٨  ٤٣  ١٣٧  ١٩٨  اإلمجايل

  االنضباط المدرسي لدي طالب المدارس الفنية وقيامهم بالتنمر اإللكترونيالعالقة االرتباطية بين قوة ) ٣٥(جدول 

  
 طالب لدي املدرسي االنضباط قوة

  املدارس الفنية

القيام بالتنمر 

  اإللكرتوين

 املدرسي االنضباط قوة

  املدارس الفنية طالب لدي

  ٠.٥٦٨  ١.٠٠٠  معامل ارتباط سبريمان

  ٠.٠٠٥  ــــ  مستوى الداللة

  ٣٧٨  ٣٧٨  ن

  

  القيام بالتنمر

  اإللكرتوين

  ١.٠٠٠  ٠.٥٦٨  معامل ارتباط سبريمان

  ــــ  ٠.٠٠٥  مستوى الداللة

  ٣٧٨  ٣٧٨  ن



 

)٢٣٢( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

يتضح من خالل بيانات اجلدول السابق أن هناك عالقة ارتباطية متوسطة ذات داللة إحصائية بني قوة 

اإللكرتوين، حيث كانت قيمة معامل ارتباط سبريمان االنضباط املدرسي لدي طالب املدارس الفنية وقيامهم بالتنمر 

  .عند مستوى داللة الطرفني) ٠.٠٠٥(عند مستوى داللة ) ٠.٥٦٨(

تشري الدالالت اإلحصائية إيل رفض الفرض الصفري القائل بعدم وجود عالقة ارتباطية بني قوة االنضباط 

اإللكرتوين، وقبول الفرض البديل القائل بوجود عالقة ارتباط املدرسي لدي طالب املدارس الفنية وقيامهم بالتنمر 

  .متوسطة بني قوة االنضباط املدرسي لدي طالب املدارس الفنية وقيامهم بالتنمر اإللكرتوين

وهذا يعين أن عدم وجود االنضباط املدرسي لدي طالب املدارس الفنية له تأثري علي زيادة معدالت قيامهم 

عرب اإلنرتنت، كما أن قوة االنضباط املدرسي أحد العوامل املساعدة مع قوة األسرة وعوامل أخري  بالتنمر علي اآلخرين

  .علي تقليل معدالت التنمر اإللكرتوين

ومن واقع اإلحصائيات اخلاصة بتكرارات قوة االنضباط املدرسي والقيام بالتنمر اإللكرتوين، وضح لنا عدم 

بني طالب املدارس مع خلق بيئة غري سوية ملمارسة السلوكيات غري احلميدة يف  وجود االنضباط املدرسي خيلق الفوضي

  .ا�تمع كالتنمر اإللكرتوين بني هذه املرحلة العمرية

  : الفرض الخامس

توجد عالقة ارتباطية بين قوة االرتباط مع جماعات األقران لدي طالب المدارس الفنية وقيامهم بالتنمر 

  .اإللكتروني

  كرارات قوة االرتباط مع جماعات األقران لدي طالب المدارس الفنية وقيامهم بالتنمر اإللكترونيت) ٣٦(جدول

  
    القيام بالتنمر اإللكرتوين

  نادرًا  أحيانًا  دائًما  اإلمجايل

  

قوة االرتباط مع مجاعات 

األقران لدي طالب املدارس 

  الفنية

  ٩٢  ١٢  ٢٧  ٥٣  قوي

  ١٦٥  ١٨  ٧١  ٧٦  متوسط

  ١٢١  ١٣  ٣٩  ٦٩  ضعيف

  ٣٧٨  ٤٣  ١٣٧  ١٩٨  اإلمجايل

  العالقة االرتباطية بين قوة االرتباط مع جماعات األقران لدي طالب المدارس الفنية وقيامهم بالتنمر اإللكتروني) ٣٧(جدول 

  
 األقران االرتباط مع مجاعات قوة

  املدارس الفنية لدي طالب

القيام بالتنمر 

  اإللكرتوين

 مجاعاتاالرتباط مع  قوة

املدارس  لدي طالب األقران

  الفنية

  ٠.٤٥٣  ١.٠٠٠  معامل ارتباط سبريمان

  ٠.٠٠٤  ــــ  مستوى الداللة

  ٣٧٨  ٣٧٨  ن

  

  القيام بالتنمر

  اإللكرتوين

  ١.٠٠٠  ٠.٤٥٣  معامل ارتباط سبريمان

  ــــ  ٠.٠٠٤  مستوى الداللة

  ٣٧٨  ٣٧٨  ن



 

)٢٣٣( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

عالقة ارتباطية ضعيفة ذات داللة إحصائية بني قوة يتضح من خالل بيانات اجلدول السابق أن هناك 

االرتباط مع مجاعات األقران لدي طالب املدارس الفنية وقيامهم بالتنمر اإللكرتوين، حيث كانت قيمة معامل ارتباط 

  .عند مستوى داللة الطرفني) ٠.٠٠٤(عند مستوى داللة ) ٠.٤٥٣(سبريمان 

الصفري القائل بعدم وجود عالقة ارتباطية بني قوة االرتباط مع تشري الدالالت اإلحصائية إيل رفض الفرض 

مجاعات األقران لدي طالب املدارس الفنية وقيامهم بالتنمر اإللكرتوين، وقبول الفرض البديل القائل بوجود عالقة 

  .كرتوينارتباط ضعيفة بني قوة االرتباط مع مجاعات األقران لدي طالب املدارس الفنية وقيامهم بالتنمر اإلل

ووفًقا للفرضني السابقني املتمثلني يف التفكك األسري واالنضباط املدرسي، فإن هذا الفرض اخلاص 

فقد يكون . حيث حتتمل الدالالت إشارات إجيابية وسلبية يف آن واحد. جبماعات األقران مرتبط �ما ارتباط وثيق

  . ية إن كان هناك ترابط أسري وانضباط مدرسيلتأثري مجاعات األقران تأثري إجيايب علي طالب املدارس الفن

وعلي اجلانب اآلخر، قد يكون لتأثري مجاعات األقران تأثري سليب علي طالب املدارس الفنية يف زيادة 

  .معدالت التنمر اإللكرتوين علي اآلخرين يف ظل وجود تفكك أسري وعدم وجود انضباط مدرسي

  :الفرض السادس

كثافة تعرض الطالب في المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي لمواقع التواصل توجد عالقة ارتباطية بين   

  .االجتماعي ودرجة التنمر اإللكتروني

يتم قياس ذلك من خالل العالقة بني كثافة تعرض الطالب يف املدارس الفنية ملواقع التواصل االجتماعي ودرجة       

اجلدول التكراري اخلاص بتكرارات كثافة تعرض الطالب يف املدارس الفنية التنمر اإللكرتوين، حيث ميكن التعرف على 

  .ملواقع التواصل االجتماعي مقابل التكرارات اخلاصة بدرجة التنمر اإللكرتوين

  تكرارات كثافة تعرض الطالب في المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي ودرجة التنمر اإللكتروني) ٣٨(جدول 

  
    اإللكرتويندرجة التنمر 

  ضعيفة  متوسطة  قوية  اإلمجايل

  

كثافة تعرض الطالب يف 

املدارس الفنية ملواقع 

  التواصل االجتماعي

  ٦٤  ٢٥  ٢٠  ١٩  ساعة فأقل

  ١١٩  ٢٧  ٤١  ٥١  ساعات ٤ : 2

  ١٩٥  ٢٩  ٧٧  ٨٩  ساعات فأكثر 5

  ٣٧٨  ٨١  ١٣٨  ١٥٩  اإلمجايل

  المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي ودرجة التنمر اإللكترونيالعالقة بين كثافة تعرض الطالب في ) ٣٩(جدول 

  
 املدارس يف الطالب تعرض كثافة

  التواصل االجتماعي ملواقع الفنية

  

  درجة التنمر اإللكرتوين

  

كثافة تعرض الطالب يف املدارس 

  الفنية ملواقع التواصل االجتماعي

  ٠.٨٤٧  ١  معامل ارتباط سبريمان

  ٠,٠٠٠  ــ  الداللةمستوى 

  ٣٧٨  ٣٧٨  العدد

  

  درجة التنمر اإللكرتوين

  ١  ٠.٨٤٧  معامل ارتباط سبريمان

  ــ  ٠,٠٠٠  مستوى الداللة



 

)٢٣٤( 

  

  معالجة الصحف االلكترونية لقضية التنمر االلكتروني وانعكاساتها علي تعرض طالب المدارس الفنية لمواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  ٣٧٨  ٣٧٨  العدد

يتضح من خالل بيانات اجلدول السابق أن هناك عالقة ارتباطية قوية ذات داللة إحصائية بني كثافة تعرض 

التواصل االجتماعي ودرجة التنمر اإللكرتوين، حيث كانت قيمة معامل ارتباط الطالب يف املدارس الفنية ملواقع 

  .عند مستوى داللة الطرفني) ٠.٠٠٠(عند مستوى داللة ) ٠.٨٤٧(سبريمان 

وهذا يعىن رفض الفرض الصفرى القائل بعدم وجود عالقة ارتباطية بني كثافة تعرض الطالب يف املدارس 

االجتماعي ودرجة التنمر اإللكرتوين وقبول الفرض البديل القائل بوجود عالقة ارتباط قوية دالة الفنية ملواقع التواصل 

بني كثافة تعرض الطالب يف املدارس الفنية ملواقع التواصل االجتماعي ودرجة التنمر  )٠.٨٤٧(إحصائيًا مقدارها 

  .اإللكرتوين

مواقع التواصل االجتماعي من قبل طالب املدارس تشري هذه النتيجة إيل أن أي زيادة يف معدالت متابعة 

ووفًقا هلذه النتيجة، تعترب كثافة التعرض من العوامل . الفنية يتبعه بالضرورة زيادة يف درجات ومعدالت التنمر اإللكرتوين

  .القوية واملؤثرة علي درجات التنمر اإلكرتوين لطالب املدارس الفنية
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