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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التنمر  ألضراروإدراكهم  استخدام المراهقين لمواقع التواصل االجتماعي

  اإللكتروني

 

  أحمد محمد رفاعي .د

  معهد االسكندرية العالي لإلعالم  مدرس بقسم الصحافة

  أسامة محمد عبدالرحمن  .د

 معهد االسكندرية العالي لإلعالم بقسم العالقات العامة واإلعالن مدرس

  

  

  



 

)١٦٨( 

  

  التنمر اإللكرتوين ألضراروإدراكهم  استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  ملخص الدراسة

هدفت الدراسة إىل التعرف إىل استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي وإدراكهم ألضرار التنمر اإللكرتوين ، وقد 

طبقت ) إدارك أضرار التنمر االلكرتوىن أداة االستبيان ـ مقياس(استخدمت منهج املسح ، كما اعتمدت الدراسة على 

) سنة١٨-١٦(باملرحلة العمرية ) م٢٠٢٠(مبحافظة الشرقية خالل شهر فرباير ) مفردة ٢٠٠(على عينة عمدية قوامها 

  .بالصف األول والثاين الثانوي من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي

  :وأسفرت عن مجموعة من النتائج أهمها 

  ٦٢.٥أفراد العينة يستخدمون مبواقع التواصل االجتماعي بشكل دائم ، وأن نسبة من % ٥١.٥أن نسبة %

  .من أفراد العينة يستخدمون موقع الفيس بوك

  من أفراد العينة مل يرسلوا ومل يشاركوا بأي شيء سليب يندمون عليه عرب مواقع التواصل % ٦٨أن نسبة

  .االجتماعي 

  عينة (على الرتتيب األول ىف أضرار التنمر اإللكرتوين اليت يراهاحصول التشهري باآلخرين والسخرية منهم

  %).٩١(تنتشر عرب مواقع التواصل االجتماعى بأمهية نسبية مقدارها) الدراسة

  أن أهم األسباب اليت يرى أفراد العينة أ�ا تؤدي للتنمر اإللكرتوين عرب مواقع التواصل االجتماعي هي إنشاء

  . ٢.٦٦كمنصات للتنمر اإللكرتوين يف الرتتيب االول مبتوسط صفحات للتشهري والفضائح  

  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني استخدام املراهقني عينة الدراسة ملواقع التواصل االجتماعي

  .وادراكهم ألضرار التنمر اإللكرتوين

  

  التنمر اإللكرتوين -٢     مواقع التواصل االجتماعي -١   :الكلمات المفتاحية

  

  

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  



 

)١٦٩( 

  

  التنمر اإللكرتوين ألضراروإدراكهم  استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  مقدمة 

تعد مواقع التواصل االجتماعي أحد أهم األدوات اليت تستخدم كأداة للتفاعل بني األفراد وبعضهم البعض، ذلك أ�ا 

توفر القدرة على التواصل وتبادل املعلومات بني مستخدميها، وعلى الرغم من اإلجيابيات الناجتة عن استخدام هذه 

الوسائل إال أنه جنمت عنها بعض السلبيات منها التنمر اإللكرتوين والذي يعد أحد أهم هذه السلبيات ملا حيدثه من 

  .أضرار لبعض مستخدمي هذه املواقع

هذا ويقع التنمر االلكرتوين عندما يتعرض الطفل أو املراهق للمضايقات أو اإلهانة أو اإلحراج أو التهديد أو التعذيب 

  .)i( باستخدام التكنولوجيا الرقمية) التخويف(

وعندما حيدث التنّمر على شبكة اإلنرتنت يبدو األمر وكأنك تتعرض لالعتداء يف كل مكان، حىت داخل بيتك، 

ويبدو األمر وكأنه ال سبيل إىل النجاة، وميكن أن تستمر التأثريات ملدة طويلة وأن تؤثر على الشخص بطرق عديدة 

الشعور باخلزي أو فقدان (، وعاطفيًا ) نزعاج، أو احلرج، أو أن الشخص ساذج، أو حىت الغضبالشعور باال(عقليًا 

، أو املعاناة من أعراض من قبيل املغص والصداع، )األرق(الشعور بالتعب (، وبدنيًا )االهتمام باألشياء اليت حتبها

نعه ذلك من الدفاع عن نفسه أو السعي وعندما يشعر املرء بأن اآلخرين يضحكون منه أو يضايقونه، فيمكن أن مي

ملعاجلة املشكلة، ويف احلاالت املتطرفة قد يدفع التنّمر عرب اإلنرتنت بعض األشخاص إىل االنتحار، وميكن للتنّمر عرب 

اإلنرتنت أن يؤثر علينا بطرق عديدة، ولكن ميكن التغلب على هذه التأثريات وميكن للضحايا أن يستعيدوا صحتهم 

  .)ii(أنفسهم وثقتهم ب

وبناء على ما تقدم يعرض هذا البحث بالدراسة الستخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي وإدراكهم ألضرار  

  .التنمر اإللكرتوين

  اإلطار النظري) أوال(

وتنطلق هذه النظرية ،  نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم على فروضها وبناء النظري أساسها يف احلالية الدراسة تعتمد

من مقوله رئيسية تتلخص يف أنه كلما زاد اعتماد الفرد على وسائل إعالم حتقق حاجاته وإشباعاته زاد ذلك من أمهية 

الدور الذي تؤديه هذه الوسائل يف حياة الفرد وبالتايل فإن ذلك ينطبق على ا�تمع ككل حيث إنه كلما زاد اعتماد 

إلعالم زاد ذلك من حجم التأثري الكلي هلذه الوسائل على هذا ا�تمع ومن مث زادت أمهية أفراد ا�تمع على وسائل ا

، ويرى مؤسسا نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم ديفلري  )iii(الوظائف اليت ميكن أن تؤديها هذه الوسائل هلذا ا�تمع 

واملؤسسات األخرى يف ا�تمع أن كال من وسائل اإلعالم ) M. Defleur & S. Ball Rokeach(وروكيتش 

 )iv(ال تستطيع إجناز أعماهلا وحتقيق أهدافها دون االعتماد على بعضهم البعض الذي أصبح ملزما يف ا�تمع احلديث 

وتعتمد فكرة هذه النظرية على أن استخدامنا لوسائل اإلعالم ال يتم مبعزل عن تأثري ا�تمع الذي نعيش داخله ، وعلى 

هذه الوسائل بوظيفة نقل املعلومات بشكل مميز ومكثف ، ذلك  اإلعالم على التأثري تزداد عندما تقوم أن قدرة وسائل

االعتماد القائمة على الربط بني وسائل اإلعالم وا�تمع والنظم االجتماعية حتاول فهم العالقة بني اإلعالم  أن نظرية

  . )v()مهور وسائل اإلعالم لتحقيق اهلدف؟اجل ملاذا يتابع(واجلمهور، وتركز يف هذا على إجابة سؤال

  

  

  

 



 

)١٧٠( 

  

  التنمر اإللكرتوين ألضراروإدراكهم  استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

 :االعتماد على وسائل اإلعالم االفتراضات التي تقوم عليها نـظـريـة) ١(

  :. تقوم نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم على مجموعة من االفتراضات نستعرضها فيما يلي

، ويزداد اعتماد )vi(ـ يعد النظام اإلعالمي مهمًا للمجتمع وتزداد درجة اعتماد اجلمهور عليه يف حالة إشباعه حلاجاته 

االجتماعي أو  وسائل اإلعالم كلما كان النظام اإلعالمي قادرا على االستجابة الحتياجات النظام اجلمهور على

   .  )vii(اجلمهور ، ويف هذه احلالة ينبغي على النظام اإلعالمي أن يتطور 

خيتلف اجلمهور يف درجة اعتماده على وسائل اإلعالم كنتيجة الختالفهم يف األهداف أو املصاحل واحلاجات الفردية  -
)viii( اعتماده على وسائل اإلعالم ، وخيتلف اجلمهور من حيث )اخلاصة  قد يكون له وسائل إعالمه )قمة اهلرم الصفوة

برقيات أو وكاالت (احلصول على املعلومات  ، مبعىن أن للصفوة مصادرها يف...)الصحافة(به غري الوسائل التقليدية 

  .)ix(واليت ليست متاحة لكل الناس ) أنباء

ختتلف درجة استقرار النظام االجتماعي وتوازنه نتيجة التغريات املستمرة وتبعًا هلذا االختالف تزيد أو تقل احلاجة إىل  -

املعلومات واألخبار ففي حالة عدم االستقرار االجتماعي تزداد احلاجة للمعلومات فيكون األفراد أكثر اعتمادًا على 

أي تغيري اجتماعي أو (واألزمات يف ا�تمع زادت حاجة ا�تمع للمعلومات  ات، وكلما زادت التغري ) x(وسائل اإلعالم 

 .)xi() اقتصادي سياسي أو

 :اآلثار الناتجة عن اعتماد األفراد على  وسائل اإلعالم) ٢(

الفرد على وسائل  إىل اآلثار احملتملة نتيجة اعتماد) ملفني دي فلور ، وساندرا بول روكيش(صاحبا النظرية  يشري

  .الوجدانية، واآلثار السلوكية اآلثار املعرفية ، واآلثار: اإلعالم من خالل ثالث فئات أساسية هي

  :  Cognitve Effectsاآلثار المعرفية ) أوال

ويقصد �ا زيادة الوعي واملعرفة ، فوسائل اإلعالم كمصدر مهم من مصادر التنشئة تستطيع أن تؤثر على التوجهات 

املعرفية لألفراد ، وتستطيع أن تضع أولويا�م وتشكل اهتمامات الرأي العام ، كما تستطيع أن توسع نظام املعتقدات 

وفقا هلذه النظرية  إخل ، وتشتمل اآلثار املعرفية.. جتاه قضايا الفسادمثل توسيع معتقدات اجلمهور ،  )xii( لدى األفراد 

  :.على عدة أمور أستعرضها فيما يلي

  :أـ كشف الغموض 

تزداد رغبة املراهق يف السعي إىل املعلومات إلزالة هذا الغموض ويف كثري من األحيان يكون املصدر الوحيد هو وسائل 

معلومات يف حدث معني يرتتب عليه عدم معرفة التفسري الصحيح للحدث  صفالغموض ناتج عن نق ، )xiii( اإلعالم

يف  من قبل اجلمهور، وتكشف وسائل اإلعالم الغموض من خالل تقدمي التفسري الواضح للحدث أو زيادة املعلومات

  .هذه احلادثة  

  :ب ـ تكوين االتجاه 

االنتقائي للفرد يف تكوين االجتاه لديه كما يف مثل  تكون وسائل اإلعالم االجتاه لدى اجلمهور مع عدم إغفال الدور

  .مشكالت البيئة والرتبية

  :ج ـ ترتيب األولويات 

 حتمل االسم نفسه ، حيث إن وسائل اإلعالم تربز قضايا وختفي أخرى مما يشكل أمهية لدى وهلذا األثر نظرية مستقلة

  .)xiv(اجلمهور من جراء تسليط اإلعالم الضوء على قضية دون أخرى

  



 

)١٧١( 

  

  التنمر اإللكرتوين ألضراروإدراكهم  استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  :د ـ زيادة نظم المعتقدات 

جبانب التأثري على نظم معتقدات املراهقني سواء كان بزيادة الفئات اليت ميكن تنظيم هذه املعتقدات يف إطارها أو زيادة 

، فوسائل اإلعالم تعلم  )xv( املعتقدات يف كل فئة وذلك مما يؤدي إىل اتساع نظام املعتقدات بالنسبة للمراهقني

 .  )xvi( املساواة قبل مما يشكل هلم أمهية ، وذلك مثل احلرية يف التعبري وأمر اء ومعارف ال يدركو�ا مناجلمهور أشي

  :  Emotional Effectsاآلثار الوجدانية) ثانيا

 العاطفة ،: صاحبا النظرية أن املقصود باآلثار الوجدانية هو املشاعر مثل) روكيش ملفني دي فلور وساندرا بول(يذكر 

  :، والدعم املعنوي ونعرضها على النحو اآليت واخلوف

  :أـ الفتور العاطفي

اإلعالم يؤدي بالفرد إىل الشعور بالفتور العاطفي وعدم الرغبة يف مساعدة اآلخرين ، وهذا نتيجة  فكثرة التعرض لوسائل

التلفزيون أكثر حساسية يصبح الفرد من خالل مشاهدة  حيث ،)xvii(التعرض ملشاهد العنف اليت تصيب الفرد بالتبلد 

  .) xviii(للعنف 

  :والقلق  الخوف: ب

يعد اخلوف والقلق من اآلثار الوجدانية العتماد املراهقني على وسائل اإلعالم فعندما تقدم وسائل اإلعالم أحداث 

ويفرتض ، )xix(العنف والرعب والكوارث تثري مشاعر القلق لدى املراهقني من الوقوع ضحايا ألعمال العنف يف الواقع 

أن التعرض ملشاهد العنف يصيب الفرد املتلقي باخلوف والقلق والرعب من الوقوع يف هذه األعمال أو أن يكون ضحية 

  .  )xxi( ، كما يؤدي مضمون وسائل اإلعالم إىل زيادة املخاوف والقلق على أجزاء ا�تمع )xx( هلا

  :المعنوي واالغتراب  ج ـ الدعم

لوسائل اإلعالم رفع الروح املعنوية لدى املراهقني أو تزيد شعورهم باالغرتاب ، ويؤكد  من بني التأثريات الوجدانية

أن ا�تمعات اليت تقوم وسائل اإلعالم فيها بأدوار اتصال رئيسية ترفع الروح املعنوية لدى األفراد )  klappكالب(

إلعالم تعكس الفئات االجتماعية اليت نتيجة زيادة الشعور اجلمعي والتوحيد واالندماج وخاصة إذا كانت وسائل ا

ينتمي إليها املراهقون ويالحظ أن االغرتاب يزداد حني ال جيد معلومات وسائل اإلعالم معربة عن نفسه وثقافته 

، وميكن أن حتدث وسائل اإلعالم بعض التغريات يف املعنويات ومنها  )xxii( وانتماءاته العرقية والدينية والسياسية

  . )xxiii( تمعاالغرتاب من ا�

  :  Behavioral Effectsالسلوكية اآلثار) ثالثا

 :.اعتماد الفرد على وسائل اإلعالم يف أمرين اآلثار السلوكية املرتتبة على) دي فلور وساندرا بول روكيش(حيصر 

  :أ ـ التنشيط 

بنشاط ما نتيجة التعرض لوسائل اإلعالم ، وهذا هو املنتج النهائي لربط اآلثار املعرفية بالوجدانية  ويعين به قيام الفرد
)xxiv(  وقد يكون التنشيط مفيداً اجتماعياً وقد يكون ضارا اجتماعيا ،)xxv(.  

   :الخمول ب ـ

اخلمول يعين عدم النشاط وجتنب القيام بالفعل ، وقد حيدث اخلمول نتيجة تعرض املراهقني لتغطية إعالمية مبالغ فيها 

وينعكس يف سلوكيات مثل العزوف عن املشاركة السياسية أو عدم اإلدالء بالتصويت االنتخايب وعدم املشاركة يف 

اجلانب بالدراسة الكافية ، وحيدث العزوف نتيجة  مل حيظ هذا، ويعين هذا العزوف عن العمل و  )xxvi(أنشطة ا�تمع 

  .)xxvii(التغطية املبالغ فيها مما يسب امللل 



 

)١٧٢( 

  

  التنمر اإللكرتوين ألضراروإدراكهم  استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

أن هناك مصدرين أساسيني للتغيري يف طبيعة عالقات االعتماد على وسائل اإلعالم ) ديفلري ، وروكيتش(ويفرتض 

األنظمة يبحث عن فرصة لزيادة السيطرة على أحدمها الصراع واآلخر التكيف ، فنظام وسائل اإلعالم كغرية من 

مصادره إىل أقصى حد وتقليل تبعيتها إىل أدىن حد ، أي خلق عالقات متاثل تكون فيها أكثر قوة وبطبيعة احلال حتاول 

النظم األخرى عمل نفس الشيء بتقليل اعتمادها على مصادر وسائل االتصال وزيادة اعتماد وسائل االتصال على 

  .مصادرها 

هذا بالنسبة للصراع أما بالنسبة للتكيف فإن النظم االجتماعية ال تبقى كما هي بل تتطور دائما إىل أشكال أكثر 

تعقيداً ، وعلى ذلك فإن عالقات االعتماد املتبادل بني وسائل اإلعالم وأجزاء أخرى من الكيان االجتماعي جيب أن 

غرية ويكون هذا التغيري املتكيف بطيئاً يف العادة وغالباً ما يكون غري متر بتغيري من أجل أن تبقى ا�تمعات يف بيئات مت

  .  )xxviii(خمطط ومن مث فإنه من الصعب إدراكه يف الوقت الذي يقع فيه 

 :االستفادة التي حققتها هذه الدراسة من تطبيق نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم) ٣(

ه من تطبيق نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم ، بدًء من حتديد مما ال شك فيه أن الباحث قد استفاد يف كل خطوات

عنوان البحث ، ومرورًا باإلجراءات املنهجية ، ووصوًال إىل نتائج الدراسة امليدانية، وميكن تلخيص هذه االستفادة 

  :التطبيقية للنظرية يف هذا البحث يف اخلطوات اآلتية

دام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي وإدراكهم ألضرار حيث مت التعرف على مدى استخ: مسح الجمهور -١

  .التنمر اإللكرتوين

وقد مت تطبيقها يف هذا البحث ومت اختبار صحة هذه الفروض، وقد وضع يف االعتبار : فروض نظرية االعتماد -٢

متغريات نظرية االعتماد ، يف صياغة الفروض ، سواء املتغري املستقل أو التابع ، أو املتغريات الوسيطة ، اليت متثلت 

 . يف العوامل الدميوجرافية للمراهقني عينة الدراسة 

استخدمت الدراسة أساليب املعاجلة اإلحصائية ملعرفة الفروق يف التوقعات الكمية :  حصائيةأساليب المعالجة اإل -٣

بني املراهقني عينة الدراسة وفقا ملتغريات الدراسة من حيث النوع واملنطقة السكنية واملستوى االجتماعي 

 .االقتصادي

  اإلطار المنهجي) ثانيا(

 الدراسات السابقة )١(

  خلفية لالستفادة منها ، ولذا مت مسح العديد من الدراسات السابقةيوفر مسح الرتاث العلمي 

  :املرتبطة مبوضوع الدارسة وتقسيمها وفقا ملا يلي

 الدراسات التي تناولت مواقع التواصل االجتماعي) أ( 

 النفس تقدير على التواصل االجتماعي مواقع تأثري معرفة واليت �دف إىل )xxix( )م٢٠١٥( وآخرون دراسة نياجاه

 واستخدمت الوصفي، املنهج الدراسة وقد استخدمت كينيا، يف إمبو مقاطعة يف الثانوية املدارس يف املراهقني لدى

 مقاطعة يف الثانوية املدارس من معلم )١٥(و طالب) ٥٠(من تكونت العينة وقد للدراسة، كأداة واملقابلة االستبانة

 أظهرت إحصائيا، البيانات حتليل وبعد متفرقة، مدراس) ٥ (العشوائية من الطريقة اختيارهم باستخدام مت حيث إمبو،

 ثقتهم وبالتايل على ألنفسهم، املرحلة الثانوية طالب تقدير زيادة على بشدة تؤثر االجتماعي التواصل مواقع أن النتائج

 واإلرشاد التوجيه الثانوية طالب املدارس إعطاء بوجوب الدراسة أوصت وقد النفسية، رفاهيتهم على وكذلك بأنفسهم،

  . االجتماعي التواصل مواقع من اإلجيابية االستفادة كيفية حول



 

)١٧٣( 

  

  التنمر اإللكرتوين ألضراروإدراكهم  استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

تأثري استخدام تكنولوجيا شبكات التواصل االجتماعي عرب " حول  )xxx()م٢٠١٥(دراسة هشام البرجي أما 

تأثري شبكات التواصل حيث سعت الدراسة ملعرفة مدى " االنرتنت على العالقات االجتماعية لألسرة املصرية

االجتماعي عرب االنرتنت على العالقات األسرية بني أفراد األسرة املصرية، كما استخدمت منهج املسح مستخدمة أداة 

من أفراد األسرة املصرية  باجليزة والشرقية واملنيا كما استخدمت ) مفردة٤٢٠(االستبيان طبقت على عينة قوامها 

الستيفاء االستمارات اخلاصة باملبحوثني، وقد توصلت الدراسة إىل وجود تأثريات سلبية صحيفة االستقصاء باملقابلة 

ملواقع شبكات التواصل االجتماعي على عالقة املبحوث من األبناء بأسرته بسبب تقليلها للحوار الشخصي التفاعلي 

، كما %٦٥.٢حيث جاءت بنسبة  بني أفراد األسرة مع استسهال احلوار عرب هذه لشبكات االجتماعية داخل املنزل،

يعتقد اآلباء أن استخدام األبناء ملواقع شبكات التواصل االجتماعي قد أدى إىل تغيري أو تعديل سلوك أوالدهم لألسوأ 

  %.٦٠بنسبة ) جعلهم يف عزلة عن احمليط األسري(بسبب 

ل االجتماعي على أثر وسائل التواص"حول   )xxxi()م٢٠١٦(دراسة أسعد بن ناصر بن سعيد الحسين ويف 

وقد هدفت إىل بيان أثر وسائل التواصل االجتماعي على " سلوكيات وقيم الشباب من منظور الرتبية اإلسالمية

سلوكيات وقيم الشباب املسلم من منظور الرتبية اإلسالمية، وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، توصل 

ية بني العوامل الشخصية للشباب مبدينة جدة اليت تقوم باستخدام الباحث إىل أنه توجد فروق ذات داللة إحصائ

وسائل التواصل االجتماعي بكفاءة عالية وبني ا�موعة اليت ال تعري وسائل التواصل االجتماعي أمهية، وأن متوسط 

موعة اليت ال درجات الشباب اليت تقوم باستخدام وسائل التواصل االجتماعي بكفاءة عالية جنده أكرب من متوسط ا�

تعري وسائل االتصال االجتماعي أمهية ، وهذا يدل على أن جمموعة الشباب اليت تعري الوقت اهتماماً وتقوم باستخدامه 

أكثر كفاءة من ا�موعة األخرى اليت ال تعري وسائل االتصال االجتماعي أمهية، وقد توصل الباحث إىل أنه توجد فروق 

سائل التواصل االجتماعي للشباب مبدينة جدة وبني أثرها على سلوكيات وقيم الشباب ذات داللة إحصائية يف أثر و 

من منظور الرتبية اإلسالمية، كما ارتفع معدل استخدام الشباب لشبكة االنرتنت وأكدت العينة بأكملها بنسبة 

أ�م % ٨٦.٣٣أ�م يستخدمون االنرتنت، وحول شبكات التواصل االجتماعي أكد معظم العينة بنسبة % ١٠٠

يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي عرب االنرتنت بانتظام، وال شك أ�ا بذلك استطاعت إن ختلق جماال عاما 

أحدث تأثريا علي النسق القيمي األخالقي، وتبني أن معدل الثقة يف مواقع التواصل االجتماعي منخفض للغاية، وقد 

  .لشباب يتسم بالثبات إىل حد ماانتهت الدراسة إيل أن مقياس النسق القيمي ل

تأثري شبکات التواصل االجتماعی فی ثقافة " حول  )xxxii()م٢٠١٧(دراسة مرزوقة غنيم قويضی العازمیويف 

واليت سعت " املسئولية االجتماعية لدی الشباب الکويتی دراسة مطبقة علی عينة من الشباب اجلامعی الکويتی 

االجتماعی بدور مهم فی تنمية املسؤولية االجتماعية، واعتمدت الباحثة فی للوقوف علی ما تقوم به مواقع التواصل 

- ١٨(الدراسة علی منهج املسح االجتماعی بالعينة الذی ينتمی إىل البحوث الوصفية الشباب من املرحلة العمرية

، والعلوم جبامعة الکويت، واستخدمت أداة االستبيان، وعينة الدراسة متثلت فی طالب کليتی اآلداب) سنة٣٥

استمارة، وقد أشارت نتائج الدراسة ) ٥٠٠(االجتماعية جبامعة الکويت، وکانت االستمارات الصاحلة للتحليل عدد

فيما يتعلق ياملسئولية االجتماعية حنو اجلماعة ارتفع نسبة املشارکة فی األعمال اجلماعية التطوعية التی تقدم من خالل 

ض االهداف من خالل مجاعات االصدقاء عرب شبکات التواصل االجتماعی، شبکات التواصل االجتماعی وحتقيق بع

واالهتمام باملواقف االخالقية التی تقدمها شبکات التواصل االهتمام مبساعدة اآلخرين عرب شبکات التواصل 

تماء أفراد ا�تمع االجتماعی، وعلى نسبة املشارکة االجتماعية هلؤالء األفراد مع باقی أفراد ا�تمع وعلى مدى والء وان



 

)١٧٤( 

  

  التنمر اإللكرتوين ألضراروإدراكهم  استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

إىل أسرهم وجمتمعهم ووطنهم،  وزيادة التفاعل بني مستخدمی هذه املواقع مما له تأثري کبري على زيادة املشارکة السياسية 

للشباب، ووجود عالقة وثيقة بني استخدام الشبکات االجتماعية کمصدر للمعلومات السياسية وزيادة نسبة أصوات 

  .کبري على هذه املواقع للحصول على املعلومات اخلاصة باملرشحني وبراجمهم االنتخابية   الناخبني، واالعتماد بشکل

فاعلية برنامج تدريبی مقرتح لتنمية الوعی بأساليب استخدام شبکات "حول  )xxxiii()م٢٠١٨(دراسة سحر عمرأما 

فاعلية برنامج تدريبی مقرتح  هدفت هذه الدراسة إلی التعرف على)" دراسة اجتماعية(التواصل االجتماعی االلکرتونية 

لتنمية وعی الطالبات باالساليب اإلجيابية الستخدام شبکات التواصل االجتماعی ومن أجل حتقيق ذلك مت استخدم 

طالبة ٢٠(املنهج شبه التجريبی ذو ا�موعة الواحدة، بقياس قبلی وقياس بعدی، حيث قامت الباحثة باختيار عينة من 

ان، قامت بتدريبهم على األساليب اإلجيابية الستخدام شبکات التواصل االجتماعی، ومن من طالبات جامعة جنر ) 

ملعرفة أثر الربنامج التدريبی، ) إيتا(لعينتني مرتبطتني، ومربع ) ت(أجل معاجلة البيانات، استخدمت الباحثة اختبار 

ت الطالبات جبامعة جنران فی وخلصت نتائج الدراسة إلی وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجا

التطبيق البعدی لتنمية وعی الطالبات بتحديد دوافع استخدام الطالبات لشبکات التواصل االجتماعی، وتنمية وعی 

الطالبات بسلبيات استخدام شبکات التواصل االجتماعی، وتنمية وعی الطالبات بإجيابيات استخدام شبکات 

لبات بأساليب االستخدام اإلجيابية لشبکات التواصل االجتماعية، کما أشارت التواصل االجتماعی وتنمية وعی الطا

النتائج أيضا الی فاعلية الربنامج التدريبی املقرتح لتنمية مهارات الطالبات جبامعة جنران باألساليب اإلجيابية الستخدام 

  .شبکات التواصل االجتماعی

 اإلنرتنت عرب التواصل االجتماعي وسائل استخدام تأثري معرفة إىل هدفت )xxxiv(  )م٢٠١٨(وآخرون ني دراسة أما

 الوصفي، املنهج الدراسة وقد استخدمت النفس، يف الثقة على وبالتايل النفس وتقدير والرفاهية الذاتية اهلوية على

 طالب) ٤٣١( من الدراسة عينة تكونت وقد صدقها وثبا�ا، من التحقق بعد للدراسة كأداة واستخدمت االستبانة

 مرحلة من وطالبة طالب )١٤٠١(و الثانوية، املرحلة من طالب وطالبة) ٣٥٦( و املتوسطة، املرحلة من وطالبة

 عرب االجتماعي التواصل وسائل من املستجيب العليا الدراسات مرحلة من طالب وطالبة) ٢٠٢ (و البكالوريوس،

داخل  وجامعات مدارس عدة من العشوائية الطريقة باستخدام اختيارهم مت حيث الصني، يف ممن يعيشون اإلنرتنت

 له كان عرب اإلنرتنت االجتماعي التواصل وسائل استخدام أن :النتائج أظهرت إحصائيا، البيانات حتليل وبعد الصني،

 تقدير مدى على سلبية الوقت نفسه يف كانت العالقة لكن والرفاهية، الذاتية اهلوية على وهامة مباشرة إجيابية آثار

  .بأنفسهم ثقتهم على وبالتايل ألنفسهم، الطالب

شبكات االجتماعية كمنصات افرتاضية لعرض الذات يف " حول  )xxxv()م٢٠١٩(كريمة عبدالكافيويف دراسة 

هدف الدراسة للتعرف على كيف يقوم " facebookاحلياة ، دراسة على عينة من الشباب اجلزائري املستخدم لـ 

الشباب اجلزائري ببناء ذوا�م االفرتاضية عرب فيسبوك، وما طبيعة عرض ذوا�م من خالل الدردشة االلكرتونية عرب 

فيسبوك، وقد استخدمت الدراسة منهج املسح من خالل تطبيق استمارة االستبيان االلكرتونية على عينة عمدية من 

، وقد توصلت الدراسة إىل أن االجتاه الغالب ألفراد العينة مييل للتأكيد على أ�م )مفردة ٥٠٠(بلغتالشباب اجلزائري 

، %٧٢، فاألغلبية منهم ميلكون حسابا واحدا بنسبة%٨٨يقومون ببناء ذوا�م االفرتاضية كذوات حقيقية بنسبة

، %٦٧ة وال ميانعون يف نشرها بنسبة، كما ان الذكور يضعون صورهم الفعلي%٦٥ويستخدمون أمساء حقيقية بنسبة

عكس اإلناث اللوايت يرفضن ذلك تبعا ألسباب وخلفيات اجتماعية تتماشى وطبيعة التفكري السائدة يف البيئة احمللية، 

وفيما يتعلق بعرض الذات من خالل احملادثات االلكرتونية اليت تتم عرب الفيس بوك يؤكد الشباب اجلزائري بأ�م يعربون 



 

)١٧٥( 

  

  التنمر اإللكرتوين ألضراروإدراكهم  استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

خاصة أل�م % ٨٦.٢ور يف حيا�م اليومية بكل موضوعية بعيدا عن االصطناع والتلفيق أو اخليال بنسبةعما يد

يفضلون التواصل عرب الفضاء الرقمي مع من يعرفو�م يف الواقع، كما أ�م يقبلون على نشر ما يدور يف حيا�م اليومية 

  % .٦٩.٤عرب فيس بوك بنسبة

 ثقة على التواصل االجتماعي وسائل استخدام آثار فهم إىل الدراسة هذه هدفت )xxxvi( )م٢٠٢٠( واغ وفي دراسة

 كأداتني الشخصية واملقابالت واستخدمت االستبانة الوصفي، املنهج الدراسة استخدمت وقد بأنفسهم، األلفية جيل

 حيث باهلند، بيون يف بارك كورجياون منطقة يف املقيمني من الطالب مستجيب) ٦٥( من العينة تكونت وقد للدراسة،

 أن :الدراسة نتائج أظهرت إحصائيا، البيانات حتليل وبعد حمددة، معايري وفق الطريقة العشوائية باستخدام اختيارهم مت

 أن جيل النتائج وبينت بأنفسهم، ثقتهم ومستويات األلفية جيل على االجتماعي التواصل لوسائل كبرياً  تأثريا هناك

 للغاية، جذري على حيا�م تأثريه أن يعين مما االجتماعي، التواصل وسائل استخدام يف طويالً  وقتاً  يقضون األلفية

 وسائل استخدام دون طبيعي حيا�م بشكل عيش يستطيعون ال أ�م يعتقدون األلفية جيل بأن النتائج وخلصت

  .االجتماعي التواصل

 التواصل كثافة استخدام وسائل تأثري ملعرفة الدراسة هدفت )xxxvii( )م٢٠٢٠(وآخرون  دراسة ساريوالنأما 

 والية جبامعة االقتصاد كلية طالب الرسالة لدى إعداد يف على املماطلة وقت ال وإدارة بالنفس، والثقة االجتماعي،

 من التأكد بعد للدراسة كأداة االستبانة واستخدمت املنهج الوصفي، الدراسة استخدمت وقد إندونيسيا، يف جاكرتا

 مت حيث جاكرتا، والية جبامعة االقتصاد كلية من وطالبة طالب) ١٣٠(من  تكونت العينة وقد وثبا�ا، صدقها

 تأثري هناك أن :الدراسة نتائج إحصائيا، وأظهرت البيانات حتليل وبعد الطبقية، الطريقة العشوائية باستخدام اختيارهم

 وهام للثقة سليب تأثري ووجود الرسالة، إعداد يف املماطلة على االجتماعي التواصل وسائل استخدام وهام لكثافة إجيايب

 ووجود الرسالة، إعداد املماطلة يف على الوقت إلدارة وهام سليب تأثري ووجود الرسالة، إعداد يف املماطلة على النفس يف

 الوقت، إدارة خالل من رسالة ال إعداد املماطلة يف على االجتماعي التواصل وسائل استخدام لكثافة وهام إجيايب تأثري

 لكثافة تأثري ووجود الوقت، إدارة خالل من الرسالة يف إعداد املماطلة على النفس يف لثقة ل وهام سليب تأثري ووجود

 أوصت وقد الرسالة، إعداد يف املماطلة على الوقت وإدارة النفس والثقة يف االجتماعي التواصل وسائل استخدام

 ب الطال يبدأ اليت الرسالة أمهية لفهم وحتفيزهم الطالب بتوجيه صلة ال ذات دائمًا الوكاالت تقوم أن بضرورة الدراسة

  .الطويل املدى على إعدادها يف املماطلة لتجنب املناسب يف الوقت عليها بالعمل

 الدراسات التي تناولت التنمر ) ب( 

نوع : التنمر االلكرتوين" حول )Slonje & Smith2008()xxxviii( سلونج وسميثومن هذه الدراسات دراسة 

-١٢(من الطالبات املراهقات تراوحت اعمارهن بني) ٣٦٠(، طبقت على عينة قوامها "آخر رئيس من التنمر

الرسائل النصية، الربيد االلكرتوين، االتصال اهلاتفي، (، ومت فحص أربع فئات من التنمر االلكرتوين وهي )عام٢٠

ت النتائج إىل أن التنمر بطريقة الرسالة النصية هو األكثر شيوعا، مث الربيد ، وتوصل)مقطع فيديو/ وإرسال صورة

االلكرتوين مث املكاملة اهلاتفية، كما أوضحت أن الطالبات األكرب سنا هن األكثر تنمرا من طالبات الصفوف األقل 

  .سنا

األمن النفسي لدى التالميذ املتنمرين وأقرا�م " حول  )xxxix()م٢٠١٢(سيد أحمد أحمد البهاص وكذلك دراسة 

هدفت الدراسة إىل فهم طبيعة األمن النفسي املدرسي سواء للتالميذ املتنمرين أو التالميذ " ضحايا التنمر املدرسي

تمل الضحايا، وكذلك التعرف على الفروق بني املتنمرين والضحايا يف دراسة الشعور باألمن النفسي، والتأثري احمل



 

)١٧٦( 

  

  التنمر اإللكرتوين ألضراروإدراكهم  استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

ملتغريات اجلنس والفئة العمرية على سلوك التنمر وضحايا سلوك التنمر، كما هدفت الدراسة إىل الكشف عن 

الديناميات النفسية لدى احلاالت الطرفية من املتنمرين وضحايا التنمر، وقد طبقت على الدراسة األساسية 

، وقد استخدمت مقياس األمن )اين اإلعدادياخلامس االبتدائي ـ الث(تلميذا وتلميذه بالصفوف من) ١٦٠(على

على حالة  C.A.Tاستمارة املقابلة، اختبار الكارت (النفسي ومقياس التنمر، كما مت تطبيق األدوات االكلينيكية 

، وقد توصلت إىل جمموعة من النتائج منها أنه توجد عالقة ارتباطية سالبة بني )من املتنمرين وحالة من ضحايا التنمر

األمن النفسي ودرجات كل من سلوك التنمر وضحايا التنمر لدى التالميذ عينة الدراسة، كما أنه يوجد تأثري درجات 

دال إحصائيا ملتغري الفئة العمرية على سلوك التنمر وكانت الفروق دالة يف اجتاه التالميذ األكرب سنا، يف حني مل يكن 

  .ا داال على سلوك التنمر املدرسيللجنس أو التفاعل بني اجلنس والفئة العمرية تأثري 

تقرير أويل عن : االحتياجات النفسية كمتنبئ بالتنمر اإللكرتونية"حول ) Dilmac, 2013()xl(دراسة دلماكويف 

وقد هدفت إىل تقييم العالقة بني التنمر االلكرتوين وبني احلاجات النفسية للطالبات، وقد أشارت " طالب الكلية

نف والعدوان لدى الطالبات تعترب منبأ بالتنمر االلكرتوين، كما وجد أن الطالبات ذوي التنمر النتائج إىل أن مسة الع

  .االلكرتوين لديهن قدرة أقل يف التحمل واالنتماء للمجتمع

هدفت  )Kanyinga&Roumeliotis and Xu()xli(م٢٠١٤كانينجا، روميليوتيس واكسوويف دراسة 

ملعرفة العالقة بني ضحايا التنمر التقليدي والتنمر اإللكرتوين وأفكار وحماوالت االنتحار بني طالب املدارس الكندية 

الناجتة عن التعرض للتنمر، وقد استخدم الباحثون البيانات اخلاصة باستبانة غرب أونتاريو اخلاصة بالسلوك اخلطري 

طالبًا يدرسون يف الصفوف من السابع للثاين عشر، وأظهرت النتائج ١٣٤١طالبة و١٦٥٨للشباب واليت طبقت على

للتنمر اإللكرتوين وأن ضحايا التنمر % ١٧,٤مقارنة ب% ٢٥,٢أن ضحايا التنمر التقليدي بلغت نسبتهم 

 اإللكرتوين من اإلناث يصل لضعفي الذكور، كما أن طول الوقت الذي يقضيه الطالب على االنرتنت يرتبط ارتباطاً 

طرديًا بتعرضه للتنمر اإللكرتوين، كما وجد الباحثون أيضًا أن ضحايا التنمر اإللكرتوين والتقليدي معرضني بشكل 

خطري لألفكار االنتحارية والتخطيط لالنتحار وحماوالت االنتحار مقارنة بأولئك الذين مل يتعرضوا للتنمر حيث بلغت 

وأن نسبة % ١٠,٩ومن حاولوا االنتحار% ١٠,٧نتحارومن خططوا لال% ١٠,٥نسبة من فكروا يف االنتحار

اإلناث أعلى يف التفكري يف االنتحار وحماوالت االنتحار مقارنة بالذكور، أظهرت النتائج أيضًا أن التفكري والتخطيط 

  .   وحماولة االنتحار هي نتيجة لإلحباط الناتج عن التنمر

ة العاملية ملقياس التنمر االلكرتوين كما تدركها الضحية البني"حول )xlii()م٢٠١٦(رمضان عاشور حسين ويف دراسة

استهدفت إعداد مقياس للتنمر من وجهة نظر الضحية والتأكد من صدقه وثباته، وقد طبقت " لدى عينة من املراهقني

مبحافظة ) الثانوية الصناعية والتجارية(مدارس للتعليم الفين) ٥(من املراهقني من) مفردة٣٠٠(الدراسة على عينة قوامها

، وقد )سنة١٨-١٦(تراوحت أعمارهم الزمنية ما بني) فيسبوك(اجليزة، من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي 

أسفرت النتاج عن صدق مقياس التنمر االلكرتوين من وجهة نظر الضحية، فقد أظهر الصدق العاملي وجود أربعة 

  .كرتونية وثالثها القذف االلكرتوين ورابعها املطاردة االلكرتونيةعوامل أوهلا التخفي االلكرتوين وثانيها املضايقة االل

دوافع التنمر االلكرتوين لدى أطفال املنطقة "حول  )xliii()م٢٠١٧(عبدالعزيز عبدالكريم المصطفىأيضا دراسة 

رتوين لدى واليت هدفت إىل التعرف على الدوافع الرئيسة ملمارسة التنمر االلك" الشرقية باململكة العربية السعودية

األطفال، وكذلك الفروق يف الدوافع حنو ممارسة التنمر االلكرتوين تبعا للجنس واملدينة، حيث استخدمت الدراسة 

طفل من الذكور ٦٠٠(املنهج الوصفي، وقد اعتمدت على أداة االستبيان اليت طبقت على عينة عشوائية بلغت



 

)١٧٧( 

  

  التنمر اإللكرتوين ألضراروإدراكهم  استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

ابية واالحنرافات املعيارية جلميع عبارات املقياس قد حققت ، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن املتوسطات احلس)وإناث

وهذا يعين ) ٢(، وأن ترتيب دوافع األطفال حنو ممارسة التنمر االلكرتوين قد جتاوز املتوسط احلسايب هلا)مرتفع (تقدير

كرتوين بالرغم من أن مجيع عبارات االستبانة تشكل واقعا فعليا إليهم ، كما أ�ا تعكس دوافع ممارستهم التنمر االل

اختالف بيئا�م اجلغرافية واالقتصادية واالجتماعية، وأن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث حنو 

لصاحل الذكور، وأنه مل تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية لكل من املدينة  ٠.٠٥التنمر االلكرتوين عند مستوى 

  .وكذلك التفاعل بني اجلنس واملدينة

التنمر التقليدي واإللكرتوين بني طالب التعلم "حول  )xliv()م٢٠١٧(إسالم عبد الحفيظ محمد عمارهويف دراسة 

وقد هدفت الدراسة احلالية الكشف عن العالقة بن التنمر التقليدي وااللكرتوين بني طالب التعليم " ما قبل اجلامعي

، وطبق عليهم مقياس )من الذكور٤٢من اإلناث،١٦٩( طالب وطالبة) ٢١١(ما قبل اجلامعي، وبلغت عينه الدراسة

نمر التقليدي من إعداد مسعد أبو الديار ومقياس التنمر االلكرتوين من إعداد  الباحثة، وكشفت نتائج الدراسة عن الت

بني التنمر التقليدي وااللكرتوين بالنسبة ) ٠.٠١( وجود عالقة ارتباطيه موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى

 الذكور واإلناث على مقياس التنمر التقليدي لضحايا التنمر وبالنسبة للمتنمرين، عدم وجود فروق بني

بينما يوجد ) للمتنمرين(، عدم وجود فروق بني الذكور واإلناث على مقياس التنمر التقليدي)للضحايا(وااللكرتوين

فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث على مقياس التنمر االلكرتوين لصاحل الذكور، عدم وجود فروق ذات 

صائية بني عدد مرات استخدام الكمبيوتر والتنمر االلكرتوين، عدم وجود فروق وفقا ملتغري السن على مقياس داللة إح

، عدم وجود فروق وفقا لتفضيل دراما العنف على مقياس التنمر التقليدي وااللكرتوين )للمتنمرين(التنمر التقليدي 

  ).للمتنمرين(

لتأثريات النفسية واالجتماعية لظاهرة التنمر االلكرتوين على ا"حول  )xlv()م٢٠١٧(وسام محمد نصرويف دراسة 

وقد هدفت الدراسة لرصد ظاهرة التنمر االلكرتوين والوقوف على أساليب التهديد والتخويف اليت " املرأة املصرية

بيان تتعرض هلا عرب الشبكة ونوعية االجراءات اليت تتخذها يف مواجهة ذلك، وقد استخدمت الدراسة أداة االست

بأسلوب العينة العمدية من الفتيات والسيدات الالئي تعرضن ) مفردة١٧٠(طبقت على عينة من املرأة املصرية قوامها

تعرضن للتنمر %) ٤٥.٣(بالفعل للتنمر االلكرتوين، وقد توصلت الدراسة إىل أن النسبة األكثر من املبحوثات

 مقدمة االيذاءات اليت تعرضت هلا املبحوثات ويف املرتبة االلكرتوين، وأن التحرش اللفظي عرب غرف الشات كان يف

الثانية نشر تعليقات مؤذية عرب الشركة مث نشر صور مسيئة عرب مواقع التواصل االجتماعي يف املرتبة الثالثة، كما 

اء االلكرتوين جاءت التأثريات النفسية يف مقدمة اختيارات املبحوثات للتأثريات اليت تعرضن هلا جراء التهديد وااليذ

منهن يلجأن إىل ممارسة %) ٤١.١(، وأن نسبة %٥٠.٦حيث جاء التأثري املتعلق بالشعور بالقلق والتوتر بنسبة 

  .التهديد االلكرتوين كرد فعل ملا يتعرضن له

 االستقواء التكنولوجي وعالقته بالصالبة النفسية وقيم املواطنة"حول  )xlvi()م٢٠١٨(ثريا محمد سراجوأيضا دراسة 

واليت هدفت إىل تقصي العالقة بني االستقواء التكنولوجي وكل من الصالبة النفسية وقيم " لدى طالبات اجلامعة

من طالبات كلية الرتبية النوعية الفرقة الثانية ) طالبة٢١٦(املواطنة لدى طالبات اجلامعة، وقد طبقت على عينة بلغت

، ومت استخدام مقياس )سنة٢٢-١٩(راوحت أعمارهم بني، وت)إعالم وفنون وموسيقى واقتصاد(من شعب متنوعة

إعداد (، ومقياس الصالبة النفسية)م٢٠١٤خالد عبداحلميد عثمان، أمحد فتحي علي : إعداد (االستقواء التكنولوجي

، وأسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية )م٢٠١١إعداد إبراهيم مغازي (، ومقياس قيم املواطنة)م٢٠١٥الباحثة



 

)١٧٨( 

  

  التنمر اإللكرتوين ألضراروإدراكهم  استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

ذات داللة إحصائية بني االستقواء التكنولوجي وأبعاد الصالبة النفسية والدرجة الكلية لدى عينة الدراسة، سالبة 

ووجود عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بني االستقواء التكنولوجي وأبعاد قيم املواطنة والدرجة الكلية لدى 

ن غريها باالستقواء التكنولوجي لدى عينة الدراسة من طالبات عينة الدراسة، تتنبأ بعض أبعاد الصالبة النفسية دو 

  .اجلامعة، كما تتنبأ بعض أبعاد قيم املواطنة دون غريها باالستقواء التكنولوجي لدى عينة الدراسة

ما مدى شيوع " حول  )Ming Jie Wang, et al 2019()xlvii( مينج جي وانج، وآخرونويف دراسة 

التسلط عرب اإلنرتنت بني البالغني؟ استكشاف االختالفات بني اجلنسني والعرق والعمر يف انتشار التسلط عرب 

ممن تزيد أعمارهم ) ٢٠.٨٤٩(طبقت هذه الدراسة امليدانية على عينة وطنية من نيوزيلندا قوامها" اإلنرتنت 

: ، وقد توصلت إىل أنهوالعمر والعرق يف جتارب اإليذاء عرب اإلنرتنت لفحص االختالفات بني اجلنسني ) عاما١٨(عن

يف %) ٢.٢(من املستجيبني أ�م كانوا هدفًا للتسلط عرب اإلنرتنت من قبل، حيث أبلغ%) ١٤.٩(ذكر ما يقرب من

سلط عرب شهدوا أعلى مستويات الت) سنة٢٥-١٨(املائة من املستجيبني عن مثل هذه التجارب، يف حني أن الشباب

اإلنرتنت خالل كل من األطر الزمنية، كان انتشار التسلط عرب اإلنرتنت أقل بني ا�موعات العمرية األكرب سًنا، 

واختلفت تقارير التسلط عرب اإلنرتنت اختالفًا طفيًفا بني الرجال والنساء، حيث أبلغت النساء بشكل عام عن 

  .نرتنت مقارنة بالرجالمستويات أكرب قليالً من التعرض للتسلط عرب اإل

دراسة جتريبية لربنامج "بعنوان  )Kerry Chillemi, et al 2020()xlviii(كيري تشيلمي وآخرون أما دراسة 

تعليمي نفسي عرب اإلنرتنت حول التسلط عرب اإلنرتنت يهدف إىل زيادة الثقة والسلوكيات اليت تطلب املساعدة بني 

على بيانات أولية حول فعالية برنامج نفسي تعليمي قائم على العالج  حصلت هذه الدراسة التجريبية" املراهقني

السلوكي املعريف املوجه ذاتًيا للتعامل مع جتربة حمتملة للتسلط عرب اإلنرتنت، كان اهلدف من زيادة املرونة جتاه برنامج 

اليت قد تكون مفيدة هو زيادة احتمالية استخدام املراهقات ملهارات التكيف ) IRCB(التسلط عرب اإلنرتنت 

لضحية التسلط عرب اإلنرتنت ، وزيادة الثقة يف قدر�م على التأقلم أو مساعدة صديق يف التعامل مع جتربة التسلط 

وبعد االنتهاء من ) ٥٤=خمطط مسبق، ن(عرب اإلنرتنت، مت إجراء االستبيانات عرب اإلنرتنت للمشاركني يف األساس

طالب من املدارس الثانوية ١٠أو ٩، كان املشاركون يف السنة)٥٤=مج، نبرنامج ما بعد الربنا(الربنامج 

، أشارت النتائج إىل زيادات كبرية يف احتمالية املراهقني الستخدام مهارات التكيف يف )٪من الذكور٨٩(األسرتالية

أيًضا زيادة كبرية يف  التعاطف الذايت وحتدي التفكري غري املفيد للتعامل مع جتربة التسلط عرب اإلنرتنت، كانت هناك

مواقف املراهقني الباحثني عن املساعدة والنوايا السلوكية لالخنراط يف خدمات املشورة يف حالة تعرضهم للتسلط عرب 

زاد بشكل كبري من ثقة املراهقني بقدر�م على  IRCBاإلنرتنت، ومل يكن هناك أي دليل يشري إىل أن برنامج 

) ٣٤=العدد(من املشاركني ) ٪٨٧(تأقلم مع جتربة التسلط عرب اإلنرتنت، غالبيةالتأقلم أو مساعدة صديق على ال

وصفوا برنامج املركز على أ�م يساعدو�م، تشري النتائج إىل أن التدخل عرب اإلنرتنت لديه القدرة على تزويد املراهقني 

إلنرتنت، من خالل تعزيز مهارات بتدخل جماين وميكن الوصول إليه بسهولة ويساعد على حتسني تأثري التسلط عرب ا

  .التأقلم الفعالة

  -:تعقيب عام على الدراسات السابقة 

ركزت الدراسات العربية واألجنبية على تناول مواقع التواصل االجتماعي خاصة الفيس بوك بالدراسة فيما خيص احملور 

األول اخلاص مبواقع التواصل االجتماعي، فيما ركزت على تناول التنمر االلكرتوين، وقد استخدمت الدراسات اليت 

املراهقني والشباب فيما تضمنت الدراسات اليت تناولت التنمر اهتمت بدراسة مواقع التواصل باملرحلة العمرية من 



 

)١٧٩( 

  

  التنمر اإللكرتوين ألضراروإدراكهم  استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

االلكرتوين مرحلة الطفولة، وكذلك ارتفاع نسبة استخدام مواقع التواصل االجتماعي خاصة فيس بوك مع تعدد أسباب 

  .ودوافع استخدمها، وأن هناك تأثريا نفسيا للتنمر خاصة التنمر االلكرتوين

  :لدراسات السابقة في العديد من المجاالت منها ما يلي وقد تمثلت اإلفادة من عرض ا

حتديد وصياغة مشكلة وتساؤالت الدراسة احلالية، والتحديد الدقيق ألمهية الدراسة مقارنة بالدراسات العربية  -١

 .واألجنبية

 . عالمي حتديد أهداف الدراسة احلالية ومصطلحا�ا، وحتديد املنهج املستخدم يف الدراسة وهو منهج املسح اإل -٢

  مشكلة الدراسة ) ٢(

مت بلورة مشكلة الدراسة من خالل الواقع االجتماعي الذي نعيشه، ومن خالل متابعة ملواقع التواصل االجتماعي، ومن 

خالل االطالع علي الرتاث العلمي والدراسات السابقة، لوحظ أن هناك العديد من الدراسات العلمية اليت تناولت 

الشباعات املتحققة منها، وأن هناك العديد من الدراسات العلمية العالقة بني استخدامات مواقع التواصل االجتماعي وا

اليت تناولت التنمر اإللكرتوين، إال أنه مل يعثر يف حدود علمه علي دارسة علمية جتمع بني هذه املتغريات الثالثة وهي 

د الباحثان أنه من األمهية إجراء ، وانطالقاً مما سبق وج)مواقع التواصل االجتماعي ـ املراهقني ـ أضرار التنمر اإللكرتوين(

  .دراسة تتناول استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي وإدراكهم ألضرار التنمر اإللكرتوين

  :وقد أثارت مشكلة الدراسة التساؤالت التالية

 أي مواقع التواصل االجتماعي أكثر استخداما لدى املراهقني عينة الدراسة؟ -١

 املراهقني عينة الدراسة يف التنمر االلكرتوين عرب مواقع التواصل االجتماعي؟إىل مدى يشارك  -٢

 ما أكثر وسائل التنمر اإللكرتوين اليت تعرضت هلا عينة الدراسة مواقع التواصل االجتماعي؟ -٣

 أي أضرار التنمر اإللكرتوين أكثر انتشارا عرب مواقع التواصل االجتماعي؟ -٤

  كرتوين عرب مواقع التواصل االجتماعي؟ما اآلثار السلبية للتنمر االل -٥

  أهمية الدراسة) ٣(

تعد مواقع التواصل االجتماعي واحدة من أهم الوسائل اليت يستخدمها املراهقني، كما �تم بدراسة مدى إدراك 

تمي هذه املراهقني ألضرار التنمر اإللكرتوين كو�ا أحد القضايا اليت �م العديد من املراهقني عينة الدراسة، حيث تن

الدراسة إيل فرع تكاملي جيمع بني علم النفس املتمثل يف قضايا التنمر اإللكرتوين يف حماولة لربطها باجلانب اإلعالمي 

املتمثل يف مواقع التواصل االجتماعي من خالل دراسة استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي وإدراكهم ألضرار 

  .التنمر اإللكرتوين

 الدراسة أهداف) ٤( 

التعرف إلى استخدام المراهقين لمواقع التواصل االجتماعي "  هو رئيسي هدف تحقيق إلى الدراسة تسعى

  ".وإدراكهم ألضرار التنمر اإللكتروني 

  - :وينبثق عن هذا الهدف األهداف اآلتية

 .التعرف إىل أكثر مواقع التواصل االجتماعي استخداما لدى املراهقني عينة الدراسة -١

 .التوصل إىل مدى مشاركة املراهقني عينة الدراسة يف التنمر االلكرتوين عرب مواقع التواصل االجتماعي -٢

 .الكشف عن أكثر وسائل التنمر اإللكرتوين اليت تعرضت هلا عينة الدراسة مواقع التواصل االجتماعي -٣

 .التعرف إىل أكثر أضرار التنمر االلكرتوين عرب مواقع التواصل االجتماعي -٤



 

)١٨٠( 

  

  التنمر اإللكرتوين ألضراروإدراكهم  استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

 .صد اآلثار السلبية للتنمر االلكرتوين عرب مواقع التواصل االجتماعير  -٥

  :المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في الدراسة) ٥(

يف ضوء ما مت عرضه من الدراسات والبحوث العربية واألجنبية السابقة اليت تقع هذه الدراسة يف إطارها، سوف حياول 

   .املقصود للمفاهيم واملصطلحات والتعريفات اإلجرائية اليت استخدمتها الدراسةالباحث يف هذا اجلزء توضيح املعىن 

  :مواقع التواصل االجتماعي  -١

شبكات اجتماعية تفاعلية تتيح التواصل ملستخدميها يف أي وقت يشاءون ويف أي " عرفها عبدالرازق حممد الدليمي 

نهم أيضا من التواصل املرئي والصويت وتبادل الصور مكان يف العامل ، ظهرت على شبكة االنرتنت منذ سنوات ومتك

  .)xlix("  وغريها من اإلمكانات اليت توطد العالقة االجتماعية بينهم

 : التنمر اإللكتروني -٢

سلوك متعمد ومتكرر ضد طالب أو أكثر من خالل استخدام الوسائل " عرفته إسالم عبد احلفيظ حممد عماره بأنه 

) اهلاتف احملمول، صفحات التواصل االجتماعي، غرف احملادثة عرب االنرتنت، املساعدات الرقمية(التكنولوجية احلديثة 

ء اجتماعي مع إخفاء اهلوية، ويقاس بالدرجة اليت حيصل عليها ويتضمن اإليذاء اجلسمي أو اللفظي أو اجلنسي أو إقصا

  .)l(" الطالب على مقياس التنمر اإللكرتوين

  :متغيرات الدراسة) ٦(

تسعى الدراسة إيل اختبار العالقة بني عدد من املتغريات لتضمينها يف فروض الدراسة ، واجلدول التايل يعرض هلذه 

  :املتغريات

  .يتمثل يف استخدام املراهقني ملوقع التواصل االجتماعي:  المتغير المستقل

ريف ـ (والبيئة السكنية من حيث كو�ا ) ذكور ـ إناث(ويشمل املتغريات الدميوجرافية مثل النوع :  المتغير الوسيط

  .، وكذلك املستوى االجتماعي)حضر

  .ينيتمثل يف إدراك املراهقني ألضرار التنمر اإللكرتو :  المتغير التابع

  :فروض الدراسة) ٧(

 الفرض األول   

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات املراهقني على مقياس إدراك أضرار التنمر اإللكرتوين من خالل 

، )إناث-ذكور(النوع: استخدامهم ملواقع التواصل االجتماعي كدرجة كلية وفقًا للمتغريات الدميوجرافية التالية

  .، واملستوى االجتماعي االقتصادي)حضر–ريف (اإلقامة

   الفرض الثاني

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني إدراك املراهقني عينة الدراسة ألضرار التنمر اإللكرتوين وقدر�م على 

 .حتديد أسباب التنمر االلكرتوين عرب مواقع التواصل االجتماعي 

  

  الفرض الثالث

إحصائية بني أفراد العينة الذكور واإلناث يف التعرض لوسائل التنمر اإللكرتوين عرب مواقع توجد فروق ذات داللة 

 .التواصل االجتماعي لصاحل أفراد العينة اإلناث

  نوع ومنهج الدراسة ) ٨(



 

)١٨١( 

  

  التنمر اإللكرتوين ألضراروإدراكهم  استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  . تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، كما تستخدم هذه الدراسة منهج املسح اإلعالمي

  سة مجتمع وعينة الدرا) ٩(

ميثل ا�تمع األصلي جمتمع طالب املرحلة الثانوية، من خالل مسح عينة عمدية من مستخدمي مواقع التواصل 

بالصف ) سنة١٨-١٦(باملرحلة العمرية) م٢٠٢٠(مبحافظة الشرقية خالل شهر فرباير ) مفردة٢٠٠(االجتماعي قوامها

  : وغرافية للعينة األول والثاين الثانوي، ويوضح اجلدول التايل اخلصائص الدمي

  )٤٠٠=ن(خصائص العينة وفقا لمتغيرات الدراسة )  ١(جدول رقم 

  الفئات  املتغريات
  االستجابة

  %  ك

  النوع
  ٥٠  ١٠٠  ذكور

  ٥٠  ١٠٠  اناث

  اإلقامة
  ٦.٥  ١٣  ريف

  ٩٣.٥  ١٨٧  حضر

املستوى االقتصادى 

 االجتماعى

  ٧.٥  ١٥  منخفض

  ٣١.٥  ٦٢  متوسط

  ٦١.٥  ١٢٣  مرتفع

  أدوات الدراسة) ١٠(

  .من إعداد الباحثان) أداة االستبيان ـ مقياس إدارك أضرار التنمر اإللكرتوين(تعتمد الدراسة على هذه األدوات

  :    اختبار الصدق والثبات) ١١(

  : اختبار الصدق)أ(

من عينة ) مفردة٢٠(علىبعد أن مت إعداد األدوات يف صور�ا النهائية أجرى الباحث االختبار املبدئي لالستمارة 

الدراسة، وذلك ملعرفة مدى وضوح األسئلة ومدى جتاوب املبحوثني عينة الدراسة معها، وتبني من االختبار املبدئي 

  .وضوح األسئلة

  : اختبار الثبات) ب( 

مث ، )مفردة٢٠٠(مفردة من حجم العينة الكلي) ٢٠(من حجم العينة بواقع%) ١٠(قام الباحث بتطبيق األدوات على

قام بتطبيقها مرة أخرى بعد مرور مدة ال تقل عن أسبوعني على نفس العينة، وقدرت درجة الثبات مبقارنة نتائج مريت 

وهو معامل ثبات مرتفع يدل علي عدم وجود اختالف كبري يف إجابات املبحوثني على األدوات ، %) ٩٣(التطبيق 

  . وبالتايل صالحيتها للتطبيق

   -:أساليب المعالجة اإلحصائية) ١٢(

بعد االنتهاء من مجع بيانات الدراسة امليدانية، مت ترميز البيانات وإدخاهلا إيل احلاسب اآليل، مث معاجلتها وحتليلها 

 SPSS  " Statistical" احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  " واستخراج النتائج اإلحصائية باستخدام برنامج 



 

)١٨٢( 

  

  التنمر اإللكرتوين ألضراروإدراكهم  استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

Package for the Social Science  ، وتم اللجوء إلي المعامالت واالختبارات اإلحصائية التالية في

  :.تحليل بيانات الدراسة

  .    التكرارات البسيطة والنسب المئوية) ١(

  .لترتيب العبارات حسب األهمية لنتائج الدارسة : المتوسط الحسابي) ٢(

  .استجابات أفراد العينة  لتوضيح مدى تشتت : االنحراف المعياري) ٣(

  . Chi Square Test ٢اختبار كا) ٤(

 ).  Nominal(لدراسة الداللة اإلحصائية للعالقة بني متغريين من املتغريات االمسية 

  . .Crammer's Vمعامل كرامرز في ) ٥(

إذا كانت قيمة  واعتربت العالقة ضعيفة ٢×٢والذي يقيس شدة العالقة بني متغريين امسيني يف جدول أكثر من  

  ٠.٧٠وقوية إذا زادت عن  ٠.٧٠ – ٠.٣٠ومتوسطة إذا تراوحت بني  ٠.٣٠املعامل اقل من 

    Samples T Test –Independentت لعينتين مستقلتين (اختبار ) ٦(

  للكشف عن الفروق بني املتوسطات احلسابية لعينتني

    VarianceOne Analysis ofتحليل التباين ذي البعد الواحد ) ٧(

لدراسة الداللة اإلحصائية للفروق بني املتوسطات احلسابية ألكثر من جمموعتني  ANOVAاملعروف اختصارا باسم 

  ).Interval Or Ratio(من املبحوثني يف احد متغريات الفئة أو النسبة 

   Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون ) ٨(

  .ة بني متغريين من متغريات الدراسة لدراسة شدة واجتاه العالقة االرتباطي

  نتائج الدراسة وتحليلها وتفسيرها) ثالثا( 

  :.تم تحليل النتائج في صورة جداول ونستعرض لها فيما يلي

  النتائج العامة) ١(

 هل تستخدم مواقع التواصل االجتماعي؟ -١

  يوضح التكرارات والنسب المئوية) ٢(جدول رقم 

  التواصل االجتماعي مواقع) عينة الدراسة(الستخدام 

  درجة املالحظة
  االستجابة

  %  ك

  ٥١.٥  ١٠٣  دائما

  ٤٧  ٩٤  احيانا

  ١.٥  ٣  نادرا

  ١٠٠  ٢٠٠  ا�موع

من أفراد العينة يستخدمون مبواقع التواصل االجتماعي بشكل دائم، % ٥١.٥يتضح من اجلدول السابق أن نسبة 

  .من أفراد العينة% ١.٥تستخدمها نسبة  منهم يستخدمو�ا أحيانا ، بينما نادرا ما% ٤٧ونسبة 



 

)١٨٣( 

  

  التنمر اإللكرتوين ألضراروإدراكهم  استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  أى من مواقع التواصل االجتماعي تستخدمها ؟  -٢

  يوضح التكرارات والنسب المئوية) ٣(جدول رقم 

  لمواقع التواصل االجتماعى التي تستخدمها عينة الدراسة

  املواقع
  االستجابة

  %  ك

  ٦٢.٥  ١٢٥  الفيس بوك

  ٥.٥  ١١  تويرت

  ٤.٥  ٩  يوتيوب

  ٢٠  ٤٠  انستجرام

  ٧.٥  ١٥  اخرى تذكر

  ١٠٠  ٢٠٠  ا�موع

منهم % ٢٠من أفراد العينة يستخدمون موقع الفيس بوك، ونسبة % ٦٢.٥يتضح من اجلدول السابق أن نسبة

من أفراد % ٥.٥من افراد العينة الوتس آب وكل ماسبق، وأن نسبة% ٧.٥يستخدم االنستجرام، بينما يستخدم نسبة

  .من افراد العينة اليوتيوب% ٤.٥بينما يستخدم نسبة  العينة يستخدمون التويرت،

هل سبق لك أن أرسلت عبر مواقع التواصل االجتماعي رسالة أو شاركت شيء سلبي ندمت عليه فيما  -٣

 بعد ؟

  يوضح التكرارات والنسب المئوية) ٤(جدول رقم 

  االجتماعيلرسائل أو أشياء سلبية عبر مواقع التواصل ) عينة الدراسة(لمشاركة 

  درجة املشاركة
  االستجابة

  %  ك

  ١  ٢  دائما

  ٣١  ٦٢  احيانا

  ٦٨  ١٣٦  ال

  ١٠٠  ٢٠٠  ا�موع

من أفراد العينة مل يشاركوا برسائل أو أشياء سلبية عرب مواقع التواصل % ٦٨يتضح من اجلدول السابق أن نسبة

  .افراد العينة بشكل دائممن % ١منهم شارك أحيانا، بينما شارك نسبة% ٣١االجتماعي ، ونسبة

  

  

  

  



 

)١٨٤( 

  

  التنمر اإللكرتوين ألضراروإدراكهم  استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  ما أكثر وسائل التنمر اإللكتروني تعرضت لها عبر مواقع التواصل االجتماعي؟ -٤

  يوضح التكرارات والنسب المئوية) ٥(جدول رقم 

  لوسائل التنمر اإللكتروني عبر مواقع التواصل االجتماعى) عينة الدراسة(لتعرض 

  الوسائل
  االستجابة

  %  ك

  ٢٨  ٥٦  الرسائل النصية

  ١٤.٥  ٢٩  احملادثة الفورية

  ١٦  ٣٢  الصور والرسومات

  ١٦  ٣٢  مقاطع الفيديو

  ٢١  ٤٢  نشر مواد مرئية وفيديوهات عن اآلخرين دون إذن

  ٤.٥  ٩ إرسال مقاطع صوتية حتمل إساءة ملستقبل الرسالة

  ١٠٠  ٢٠٠  ا�موع

للرسائل النصية ضمن أكثر وسائل التنمر من أفراد العينة يتعرضون % ٢٨يتضح من اجلدول السابق أن نسبة

% ١٦منهم يتعرضون لنشر مواد مرئية وفيديوهات عن اآلخرين دون إذن، بينما يتعرض نسبة% ٢١اإللكرتوين، ونسبة

من أفراد العينة يتعرض للمحادثة الفورية ،بينما % ١٤.٥من افراد العينة للصور والرسومات ومقاطع الفيديو، وأن نسبة

  .من أفراد العينة إلرسال مقاطع صوتية حتمل إساءة ملستقبل الرسالة% ٤.٥يتعرض نسبة

أن التنمر بطريقة واليت توصلت إىل ) م٢٠١٧وسام محمد نصر ـ  م٢٠٠٨سلونج وسميث(وتتفق النتائج مع دراسة

 .التنمر اإللكرتوينالرسالة النصية هو األكثر شيوعا، وقد يرجه ذلك إىل أن الرسائل النصية هي األسهل استخداما يف 

 إذا الحظت مجموعة من زمالئك يتنمرون بشخص ال تحبه فهل ستشارك؟ -٥

  يوضح التكرارات والنسب المئوية) ٦(جدول رقم 

  بالتنمر اإللكتروني عبر مواقع التواصل االجتماعي) عينة الدراسة(لمشاركة 

  درجة املشاركة
  االستجابة

  %  ك

  ١١  ٢٢  نعم

  ٢٤.٥  ٤٩  احيانا

  ٦٤.٥  ١٢٩  ال

  ١٠٠  ٢٠٠  ا�موع

من أفراد العينة مل يشاركوا بالتنمر االلكرتوىن مع زمالئهم عرب مواقع % ٦٤.٥يتضح من اجلدول السابق أن نسبة

من افراد العينة باملشاركة بالتنمر % ١١منهم شارك احيانا، بينما أكد نسبة% ٢٤.٥التواصل االجتماعي، ونسبة

  .مع زمالئهم اإللكرتوين



 

)١٨٥( 

  

  التنمر اإللكرتوين ألضراروإدراكهم  استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  أضرار التنمر اإللكتروني اآلتية تنتشر عبر مواقع التواصل االجتماعي ؟أى  -٦

  يوضح األهمية النسبية والترتيب) ٧(جدول رقم 

  حول أضرار التنمر اإللكتروني عبر مواقع التواصل االجتماعى) عينة الدراسة(لرأى 

 أضرار التنمر اإللكرتوين

 االستجابات
االمهية 

 النسبية
 ال نعم الرتتيب

 % ك % ك

  ١ ٩١ ١٨ ٣٦ ٢٩.٥ ١٦٤  التشهري باآلخرين والسخرية منهم

 ٢ ٨٦.٥ ٢٧ ٥٤ ٤٠ ١٤٦  االجتماعيةالعزلة 

 ٣ ٨٤.٣ ٣١.٥ ٦٣ ٦٤ ١٣٧  فقدان املعلومات والبيانات اهلامة

  ٤ ٨٢.٨ ٣٤.٥ ٦٩ ٤٤ ١٣١  ات العدائيةالسلوكي

  ٥ ٦٧.٣ ٦٥.٥ ١٣١ ٣٩.٥ ٦٩  االيذاء النفسي

 ٦ ٦٤ ٧٢ ١٤٤ ٢٢ ٥٦  اإللكرتونية اجلرمية

 ٧ ٥٤ ٩٢ ١٨٤ ٤.٥ ١٦ اخرتاق األنظمة والقوانني

بني اجلدول السابق حصول التشهري باآلخرين والسخرية منهم على الرتتيب األول ىف أضرار التنمر اإللكرتوين اليت 

يليها ىف الرتتيب الثاين العزلة ، %)٩١(تنتشر عرب مواقع التواصل االجتماعى بأمهية نسبية مقدارها) عينة الدراسة(يراها

، وفقدان املعلومات والبيانات اهلامة بالرتتيب الثالث بأمهية نسبية %)٨٦.٥(االجتماعية بأمهية نسبية مقدارها

، ويأيت ىف الرتتيب %)٨٢.٨(،يليها السلوكيات العدائية  ىف الرتتيب الرابع بأمهية نسبية مقدارها%)٨٤.٣(مقدارها

، واجلرمية اإللكرتونية بالرتتيب السادس بأمهية نسبية %)٦٧.٣(نفسي بأمهية نسبية مقدارهااخلامس االيذاء ال

  %).٥٤(، وأخريا اخرتاق األنظمة والقوانني ىف الرتتيب السابع بأمهية نسبية مقدارها%)٦٤(مقدارها

  ما اآلثار السلبية للتنمر اإللكتروني من وجة نظرك؟ -٧

  والنسب المئويةيوضح التكرارات ) ٨(جدول رقم 

  تجاه اآلثار السلبية للتنمر اإللكتروني) عينة الدراسة(لرأى 

  اآلثار السلبية
  االستجابة

  %  ك

  ٤٨  ٩٦  العزلة واالنطواء

  ٤٠.٥  ٨١  االحباط

  ٦  ١٢  اخنفاض الرتكيز وتراجع مستوى التحصيل الدراسي

  ٢  ٤  الغياب املتكرر من املدرسة

  ٢  ٤ أخرى تذكر

  ١.٥  ٣  القلق

  ١٠٠  ٢٠٠  ا�موع



 

)١٨٦( 

  

  التنمر اإللكرتوين ألضراروإدراكهم  استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

من أفراد العينة يرون ان العزلة واالنطواء من أكثر اآلثار السلبية للتنمر % ٤٨يتضح من اجلدول السابق أن نسبة

من أفراد العينة اخنفاض الرتكيز وتراجع مستوى % ٦، بينما يرى نسبةمنهم يرى االحباط% ٤٠.٥اإللكرتوين، ونسبة

، بينما )مجيع ما سبق(من أفراد العينة يروا الغياب املتكرر من املدرسة واخرى تذكر% ٢التحصيل الدراسي، وأن نسبة

والتي ) م٢٠١٧وسام محمد نصر(وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة من أفراد العينة القلق، % ١.٥يرى نسبة

التأثريات النفسية يف جاءت مقدمة اختيارات املبحوثات للتأثريات اليت تعرضن هلا جراء التهديد وااليذاء أثبتت أن 

منهن يلجأن إىل %) ٤١.١(، وأن نسبة %٥٠.٦االلكرتوين حيث جاء التأثري املتعلق بالشعور بالقلق والتوتر بنسبة

  .يتعرضن له ممارسة التهديد االلكرتوين كرد فعل ملا 

  من وجهة نظرك أي األسباب التالية تؤدي للتنمر اإللكتروني؟ -٨

  يوضح التكرارات والنسب المئوية والمتوسط والترتيب) ٩(جدول رقم  

  تجاه األسباب التى تؤدي للتنمر اإللكتروني) عينة الدراسة(لرأى 

  %  معارض  %  حمايد  %  مؤيد  العبارة
  املتوسط

  املرجح
  الرتتيب

إنشاء صفحات : التواصل االجتماعي مواقع 

  للتشهري والفضائج كمنصات للتنمر اإللكرتوين
١  ٢.٦٦  ٨  ١٦  ١٨.٥  ٣٧  ٧٣.٥  ١٤٧  

  ٢  ٢.٦٥  ٩  ١٨  ١٧  ٣٤  ٧٤  ١٤٨  احلقد والغرية والتنافس غري الشريف: مجاعة الرفاق 

تبث مواد مرئية حتتوي على : وسائل اإلعالم 

  باألسطورةمشاهد عنف وتعظم دور البطلجي وتلقبه 
٣  ٢.٥١  ١١.٥  ٢٣  ٢٦  ٥٢  ٦٢.٥  ١٢٥  

تتسم بعض األسر بالتدليل الزائد : األسرة واجلريان 

  وعدم الرقابة على األبناء ، أو الديكتاتورية
٤  ٢.٤٧  ١١.٥  ٢٣  ٣٠.٥  ٦١  ٥٨  ١١٦  

ملا حتتويه من مناظر القتل : األلعاب االلكرتونية 

  واإليذاء لألبرياء
٥  ٢.١٦  ٢٣  ٤٦  ٣٨.٥  ٧٧  ٣٨.٥  ٧٧  

اخنفاض : الظروف االقتصادية واالجتماعية لألسرة 

  دخل األسرة وعدم توافر صور الرفاهية
٥  ٢.١٦  ٢٥  ٥٠  ٣٤.٥  ٦٩  ٤٠.٥  ٨١  

  ٦  ٢.٠٠  ٢٥.٥  ٥١  ٤٩  ٩٨  ٢٥.٥  ٥١  زيادة كثافة الفصول: البيئة املدرسية 

للتنمر اإللكرتوين مواقع التواصل يتضح من اجلدول السابق أن أهم األسباب اليت يرى أفراد العينة أ�ا تؤدي 

، مث مجاعة ٢.٦٦إنشاء صفحات للتشهري والفضائح كمنصات للتنمر اإللكرتوين يف الرتتيب األول مبتوسط: االجتماعي

تبث مواد مرئية : ، يليه وسائل اإلعالم٢.٦٥احلقد والغرية والتنافس غري الشريف يف الرتتيب الثاين مبتوسط : الرفاق

: ، مث األسرة واجلريان٢.٥١هد عنف وتعظم دور البطلجي وتلقبه باألسطورة يف الرتتيب الثالث مبتوسطحتتوي على مشا

، مث يأتى ٢.٤٧تتسم بعض األسر بالتدليل الزائد وعدم الرقابة على األبناء، أو الديكتاتورية يف الرتتيب الرابع مبتوسط

الظروف و  ملا حتتويه من مناظر القتل واإليذاء لألبرياء: نيةسببني مشرتكني يف الرتتيب اخلامس ومها األلعاب االلكرتو 

: ، يليه البيئة املدرسية ٢.١٦اخنفاض دخل األسرة وعدم توافر صور الرفاهية مبتوسط: االقتصادية واالجتماعية لألسرة

  . ٢.٠٠زيادة كثافة الفصول يف الرتتيب السادس مبتوسط



 

)١٨٧( 

  

  التنمر اإللكرتوين ألضراروإدراكهم  استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  كتروني من وجة نظرك؟ما الحلول المقترحة للتغلب على التنمر اإلل -٩

  يوضح التكرارات والنسب المئوية) ١٠(جدول رقم 

  تجاه الحلول المقترحة للتغلب على التنمر اإللكتروني) عينة الدراسة(لرأى 

  احللول املقرتحة
  االستجابة

  %  ك

  ٢٥  ٥٠ تفعيل وسن قوانني وتشريعات ملواجهة التنمر االلكرتوين

  ٢٤.٥  ٤٩  مقاطع الفيديو اخلاصة باملرء أو بأصدقائه على اإلنرتنت التفكري حبذٍر قبل نشر الصور أو

  ١٨  ٣٦  التنمر_ضد _أنا #تفعيل هاشتاج 

 ١٦٠٠٠معرفة كيفية التبليغ عن التنمر اإللكرتوين يف مواقع التواصل االجتماعي باالتصال على رقم 

  للمساعدة
١٢  ٢٤  

  ٨  ١٦  جتنب األصدقاء الذين يتنمرون بغريهم

  ٦.٥  ١٣  تفاصيل شخصية، مثل رقم اهلاتف اخلاص أو العنوانعدم نشر 

  ٤.٥  ٩  محاية كلمة املرور، وعدم إعطاء األصدقاء حق الوصول إىل احلسابات الشخصية

  ١.٥  ٣  طلب املساعدة من اآلباء أو املدرس

  ١٠٠  ٢٠٠  ا�موع

قوانني وتشريعات ملواجهة التنمر من أفراد العينة يرون أن تفعيل وسن % ٢٥يتضح من اجلدول السابق أن نسبة

منهم يرى التفكري حبذٍر قبل نشر % ٢٤.٥االلكرتوين من أكثر احللول املقرتحة للتغلب على التنمر اإللكرتوين، ونسبة

من افراد العينة تفعيل % ١٨الصور أو مقاطع الفيديو اخلاصة باملرء أو بأصدقائه على اإلنرتنت، بينما يرى نسبة

من أفراد العينة يروا ضرورة معرفة كيفية التبليغ عن التنمر اإللكرتوين يف % ١٢التنمر، وأن نسبة_ ضد_أنا #هاشتاج 

من افراد العينة جتنب % ٨للمساعدة،بينما يرى نسبة ١٦٠٠٠مواقع التواصل االجتماعي باالتصال على رقم 

نشر تفاصيل شخصية، مثل رقم اهلاتف  من افراد العينة عدم% ٦.٥األصدقاء الذين يتنمرون بغريهم، بينما يرى نسبة

من أفراد العينة يروا محاية كلمة املرور، وعدم إعطاء األصدقاء حق الوصول إىل % ٤.٥اخلاص أو العنوان، وأن نسبة

  .من افراد العينة طلب املساعدة من اآلباء أو املدرس% ١.٥احلسابات الشخصية، بينما يرى نسبة

واليت أشارت إىل زيادات كبرية يف احتمالية  )م٢٠٢٠كيري تشيلمي وآخرون (سة وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا

املراهقني الستخدام مهارات التكيف يف التعاطف الذايت وحتدي التفكري غري املفيد للتعامل مع جتربة التسلط عرب 

نوايا السلوكية لالخنراط يف اإلنرتنت، كانت هناك أيًضا زيادة كبرية يف مواقف املراهقني الباحثني عن املساعدة وال

زاد  IRCBخدمات املشورة يف حالة تعرضهم للتسلط عرب اإلنرتنت، ومل يكن هناك أي دليل يشري إىل أن برنامج 

بشكل كبري من ثقة املراهقني بقدر�م على التأقلم أو مساعدة صديق على التأقلم مع جتربة التسلط عرب اإلنرتنت، وأن 

ني وصفوا برنامج املركز على أ�م يساعدو�م، وتشري النتائج إىل أن التدخل عرب اإلنرتنت لديه من املشارك) ٪٨٧(غالبية

القدرة على تزويد املراهقني بتدخل جماين وميكن الوصول إليه بسهولة ويساعد على حتسني تأثري التسلط عرب اإلنرتنت ، 

  .من خالل تعزيز مهارات التأقلم الفعالة



 

)١٨٨( 

  

  التنمر اإللكرتوين ألضراروإدراكهم  استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  إدراك أضرار التنمر اإللكترونينتائج مقياس ) ٢(

 .المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل ضرر من أضرار التنمر اإللكتروني والدرجة الكلية للمقياس -

  يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري) ١١(جدول رقم 

  لكل ضرر من أضرار التنمر اإللكتروني والدرجة الكلية للمقياس

أضرار التنمر 

  اإللكرتوين

التشهري 

باآلخرين 

والسخرية 

  منهم

العزلة 

  االجتماعية

فقدان 

املعلومات 

والبيانات 

  اهلامة

السلوكيات 

  العدائية

االيذاء 

  النفسي

اجلرمية 

  اإللكرتونية

اخرتاق 

األنظمة 

  والقوانني

الدرجة 

  الكلية

  ٢.٢٧ ٢.٤٧ ٢.٣٥ ٢.٣٦ ٢.١ ٢.٤٥ ٢.٠٨ ٢.٠٥  املتوسط

االحنراف 

  املعياري
٠.٣٩٣ ٠.٦٢١ ٠.٥٧ ٠.٦٧ ٠.٧٢٨ ٠.٥٢٧ ٠.٦٦٦ ٠.٦٦٣  

وهو متوسط ) ٢.٢٧(أن املتوسط احلسايب العام ملقياس ادراك أضرار التنمر اإللكرتوين بلغيتضح من اجلدول السابق    

، مما يعىن أن املراهقني عينة الدراسة يؤكدون أن مواقع التواصل االجتماعي تتوافر �ا أضرار "حمايد"حسايب بدرجة 

فقدان (سطة ، بينما أدرك املراهقون أضرارللتنمر اإللكرتوين بدرجة متوسطة ، وأ�م يدركون هذه االضرار بدرجة متو 

مبتوسط حسايب بدرجة ) اخرتاق األنظمة والقوانني -اجلرمية اإللكرتونية -االيذاء النفسي -املعلومات والبيانات اهلامة

، مما يعىن أن املراهقني عينة الدراسة يؤكدون أن مواقع التواصل االجتماعي جعلتهم يدركون اضرار للتنمر "موافق"

 -العزلة االجتماعية  -التشهري باآلخرين والسخرية منهم (لكرتوين بدرجة كبرية، ويدركون باقي االضرار وهىاإل

  .بدرجة متوسطة) السلوكيات العدائية

 اختبار صحة الفروض ومناقشتها) ٣(

  :.ونستعرض لها فيما يلي

المراهقين عينة الدراسة لمواقع التواصل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين استخدام "  الفرض األول

  :.، ونستعرض ملدي حتقق هذا الفرض من خالل اجلدول التايل" االجتماعي وادراكهم ألضرار التنمر اإللكتروني

يوضح العالقة بين استخدام المراهقين عينة الدراسة لمواقع التواصل االجتماعي وادراكهم ) ١٣(جدول رقم  

  نيألضرار التنمر اإللكترو 

  املتوسط  املتغري
االحنراف 

  املعياري

  معامل

  االرتباط
  القوة  االجتاه

مستوى 

  الداللة

         ٠.٥٣٠  ٢.٥٠  استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي

  ضعيف طردي  *٠.١٩٤ ٠.٣٩٣  ٢.٢٧  إدراك أضرار التنمر اإللكرتوين
دال عند 

٠.٠١  

  



 

)١٨٩( 

  

  التنمر اإللكرتوين ألضراروإدراكهم  استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  :يتضح من الجدول السابق 

ضعيفة بني استخدام املراهقني عينة الدراسة ملواقع التواصل االجتماعي وادراكهم ألضرار التنمر وجود عالقة طردية 

  . ٠.٠١وهي دالة عند مستوى ) ٠.٣<ر(اإللكرتوين، حيث كانت 

وهذا يعىن أنه كلما زاد استخدام املراهقني عينة الدراسة ملواقع التواصل االجتماعي كلما زاد ادراكهم ألضرار التنمر 

 .لكرتوين عرب مواقع التواصل االجتماعياال

  .ومن ثم  يمكننا القول بأن الفرض األول قد تحقق بشكل كلى

أن طول الوقت الذي واليت توصلت إىل  م٢٠١٤دراسة كانينجا، روميليوتيس واكسووتتفق نتيجة هذا الفرض مع نتيجة 

  .اإللكرتوين يقضيه الطالب على االنرتنت يرتبط ارتباطاً طردياً بتعرضه للتنمر

    الفرض الثاني

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات املراهقني علي مقياس إدراك أضرار التنمر اإللكرتوين     -١

( النوع  -١: من خالل استخدامهم ملواقع التواصل االجتماعي كدرجة كلية وفقًا للمتغريات الدميوجرافية التالية

ونستعرض ملدى المستوى االجتماعي االقتصادي ،  -٣)  حضر –ريف ( االقامة - ٢)  إناث -ذكور 

 -:حتقق هذا الفرض من خالل اجلدول التايل

  معنوية الفروق بين مجموعات العينة من حيث) ١٤(جدول رقم 

  مجمل إدراكهم ألضرار التنمر اإللكتروني من خالل استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي

  املتوسط  ن جمموعات العينة
االحنراف 

  املعيارى
  مؤشرات احصائية

  النوع
  الداللة  )ت(قيمة   ٠.٤٠٩  ٢.١٩  ١٠٠  ذكور

  ٠.٠١٧  ٢.٣٩٩  ٠.٣٧٢  ٢.٣٢  ١٠٠  اناث

  اإلقامة
  الداللة  )ت(قيمة   ٠.٤١٤  ٢.٣٧  ١٣  ريف

  ٠.٣٠٥  ١.٠٢٨  ٠.٣٩٥  ٢.٢٥  ١٨٧  حضر

املستوى 

االجتماعي 

  االقتصادي

  الداللة  )ف(قيمة   ٠.٤٣٩  ٢.٢١  ١٥  منخفض

  ٠.٣٨٠  ٢.٣٠  ٦٢  متوسط
٠.٥٦٦  ٠.٥٧١  

  ٠.٤٠٠  ٢.٢٤  ١٢٣  مرتفع

    ٠.٣٩٣  ٢.٢٧  ٢٠٠  العينة

  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أفراد العينة الذكور وأفراد : يتضح من الجدول السابق

استخدامهم ملواقع التواصل االجتماعي كدرجة  العينة اإلناث علي مقياس إدراك أضرار التنمر اإللكرتوين من خالل 

 .لصاحل افراد العينة اإلناث ٠.٠٥دالة عند مستوى) ت(كلية ،حيث كانت قيمة 

وجود فروق ذات واليت أثبتت م ٢٠١٧إسالم عبد الحفيظ محمد عماره تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

  .االلكرتوين لصاحل الذكورداللة إحصائية بني الذكور واإلناث على مقياس التنمر 



 

)١٩٠( 

  

  التنمر اإللكرتوين ألضراروإدراكهم  استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

فروق ذات داللة إحصائية م والتي أظهرت ٢٠١٧عبدالعزيز عبدالكريم المصطفى وكذلك تتفق نتيجة دراسة 

  .لصاحل الذكور ٠.٠٥بني الذكور واإلناث حنو التنمر االلكرتوين عند مستوى 

  عينة املقيمني بالريف وأفراد العينة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أفراد الونالحظ أيضا

املقيمني باحلضر علي مقياس إدراك أضرار التنمر اإللكرتوين من خالل استخدامهم ملواقع التواصل االجتماعي  

 . ٠.٠٥غري دالة عند مستوى) ت(كدرجة كلية ،حيث كانت قيمة 

  ية الثالث علي مقياس إدراك أضرار عدم وجود فروق بني أفراد العينة باملستويات االجتماعية االقتصادويتضح

غري دالة ) ف(التنمر اإللكرتوين من خالل استخدامهم ملواقع التواصل االجتماعي كدرجة كلية ، حيث كانت قيمة 

 .٠.٠٥عند مستوى 

  .ومن ثم  يمكننا القول بأن الفرض الثاني قد تحقق جزئيا

    الفرض الثالث

بني إدراك املراهقني عينة الدراسة ألضرار التنمر اإللكرتوين وقدر�م على  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية" 

ونستعرض ملدي حتقق هذا الفرض من خالل اجلدول ، " حتديد أسباب التنمر االلكرتوين عرب مواقع التواصل االجتماعي

 :.التايل

مر اإللكتروني وقدرتهم على يوضح العالقة بين إدراك المراهقين عينة الدراسة ألضرار التن) ١٥(جدول رقم  

  تحديد أسباب التنمر االلكتروني عبر مواقع التواصل االجتماعي

  املتوسط  املتغري
االحنراف 

  املعياري

  معامل

  االرتباط
  القوة  االجتاه

مستوى 

  الداللة

        ٠.٣٩٣  ٢.٢٧  ادراك أضرار التنمر اإللكرتوين

  متوسط طردي  **٠.٣٣٥  ٠.٣٨٠  ٢.٣٧  حتديد أسباب التنمر االلكرتوين
دال عند 

٠.٠١  

  :يتضح من الجدول السابق 

  وجود عالقة طردية متوسطة بني إدراك املراهقني عينة الدراسة ألضرار التنمر اإللكرتوين وقدر�م على حتديد أسباب

، وهذا  ٠.٠١وهي دالة عند مستوى ) ٠.٣>ر(التنمر االلكرتوين عرب مواقع التواصل االجتماعي ،حيث كانت 

أنه كلما زاد إدراك املراهقني عينة الدراسة ألضرار التنمر اإللكرتوين كلما زاد قدر�م على حتديد أسباب التنمر يعىن 

 .االلكرتوين عرب مواقع التواصل االجتماعي

 .ومن ثم  يمكننا القول بأن الفرض الثالث قد تحقق بشكل كلى

  : الفرض الرابع 

أفراد العينة الذكور واالناث يف التعرض لوسائل التنمر اإللكرتوين عرب مواقع توجد فروق ذات داللة إحصائية بني " 

  ".التواصل االجتماعى لصاحل أفراد العينة االناث

  -:ونستعرض ملدي حتقق هذا الفرض من خالل اجلدول التايل

  

  



 

)١٩١( 

  

  التنمر اإللكرتوين ألضراروإدراكهم  استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

  )االناث –الذكور (يوضح الفروق بين المراهقين ) ١٦(جدول رقم 

  اإللكتروني عبر مواقع التواصل االجتماعىفي التعرض لوسائل التنمر 

  النوع                                          

  التعرض لوسائل التنمر اإللكرتوين

  االمجاىل  اناث  ذكور

  %  ك  %  ك  %  ك

  ٢٨  ٥٦  ٣٦  ٣٦  ٢٠  ٢٠  الرسائل النصية

  ١٤.٥  ٢٩  ١٨  ١٨  ١١  ١١  احملادثة الفورية

  ١٦  ٣٢  ١٤  ١٤  ١٨  ١٨  الصور والرسومات

  ١٦  ٣٢  ١٤  ١٤  ١٨  ١٨  مقاطع الفيديو

  نشر مواد مرئية وفيديوهات عن اآلخرين

  دون إذن
٢١  ٤٢  ١٥  ١٥  ٢٧  ٢٧  

  إرسال مقاطع صوتية حتمل إساءة

  ملستقبل الرسالة
٤.٥  ٩  ٣  ٣  ٦ ٦  

  ١٠٠  ٢٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ا�موع

  دالة= الداللة  ٠.٠٣٩= مستوى املعنوية ٥= درجة احلرية   ١١.٦٩٠= ٢قيمة كا

يف ) االناث –الذكور (يتضح من بيانات اجلدول السابق إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية ضعيفة بني أفراد العينة 

هي دالة عند و ١١.٦٩٠= ٢التعرض لوسائل التنمر اإللكرتوين عرب مواقع التواصل االجتماعى ، حيث كانت قيمة كا

وهي دالة عند مستوى  ٠.٢٤٢=، ومن مث جند أن قوة العالقة باستخدام اختبار كرامرز يف ٠.٠٥مستوى داللة 

، وهذا الفارق كان لصاحل االناث على البديل الرسائل النصية حيث أ�ا حصلت على اعلى تكرار حيث ٠.٠٥

  .للذكور%) ٢٠(مقابل%) ٣٦(جاءت نسبة االناث

  .يمكننا القول بأن الفرض الرابع قد تحقق بشكل كلىومن ثم  

 خاتمة الدراسة

) م٢٠٢٠(مبحافظة الشرقية خالل شهر فرباير ) مفردة ٢٠٠(أجريت هذه الدراسة امليدانية على عينة عمدية قوامها 

ت الدراسة اعتمد، وقد استخدمت منهج املسح ، كما بالصف األول والثاين الثانوي ) سنة١٨- ١٦(باملرحلة العمرية 

وقد اختبرت الدراسة أربعة فروض ، وأسفرت عن  ، )أداة االستبيان ـ مقياس إدارك أضرار التنمر االلكرتوىن(على 

 :مجموعة من النتائج أهمها

  .من أفراد العينة يستخدمون مبواقع التواصل االجتماعي بشكل دائم% ٥١.٥أن نسبة  -١

 .الفيس بوك من أفراد العينة يستخدمون موقع% ٦٢.٥أن نسبة  -٢

 .من أفراد العينة مل يرسلوا مل يشاركوا بأى شيء سليب يندمون عليه عرب مواقع التواصل االجتماعي% ٦٨أن نسبة  -٣

 .من أفراد العينة يتعرضون للرسائل النصية ضمن أكثر وسائل التنمر اإللكرتوين% ٢٨أن نسبة  -٤

 .وىن مع زمالئهم عرب مواقع التواصل االجتماعي من أفراد العينة مل يشاركوا بالتنمر االلكرت % ٦٤.٥أن نسبة  -٥



 

)١٩٢( 

  

  التنمر اإللكرتوين ألضراروإدراكهم  استخدام املراهقني ملواقع التواصل االجتماعي

 وث االتصال الجماهيري كلية اإلعالم جامعة بني سويف حالمجلة المصرية لب

) عينة الدراسة(حصول  التشهري باآلخرين والسخرية منهم على الرتتيب األول ىف أضرار التنمر اإللكرتوين اليت يراها -٦

، يليها ىف الرتتيب الثاين العزلة االجتماعية %)٩١(تنتشر عرب مواقع التواصل االجتماعي بأمهية نسبية مقدارها

 %).٨٦.٥(أمهية نسبية مقدارهاب

من أفراد العينة يرون ان العزلة واالنطواء من أكثر اآلثار السلبية للتنمر اإللكرتوين ، ونسبة % ٤٨أن نسبة  -٧

 .منهم يرى اإلحباط% ٤٠.٥

 إنشاء صفحات: أن أهم األسباب اليت يرى افراد العينة أ�ا تؤدي للتنمر اإللكرتوين مواقع التواصل االجتماعي  -٨

احلقد والغرية : ، مث مجاعة الرفاق  ٢.٦٦للتشهري والفضائح كمنصات للتنمر اإللكرتوين يف الرتتيب االول مبتوسط 

 .٢.٦٥والتنافس غري الشريف يف الرتتيب الثاين مبتوسط 

لول من أفراد العينة يرون أن تفعيل وسن قوانني وتشريعات ملواجهة التنمر االلكرتوين من أكثر احل% ٢٥أن نسبة  -٩

منهم يرى التفكري حبذٍر قبل نشر الصور أو مقاطع % ٢٤.٥املقرتحة للتغلب على التنمر اإللكرتوين ، ونسبة 

 الفيديو اخلاصة باملرء أو بأصدقائه على اإلنرتنت

وهو متوسط حساىب بدرجة ) ٢.٢٧(أن املتوسط احلساىب العام ملقياس ادراك أضرار التنمر اإللكرتوين بلغ  - ١٠

ا يعىن أن املراهقني عينة الدراسة يؤكدون أن مواقع التواصل االجتماعي تتوافر �ا أضرار للتنمر ، مم" حمايد"

 .اإللكرتوين بدرجة متوسطة

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني استخدام املراهقني عينة الدراسة ملواقع التواصل االجتماعي  - ١١

 .وادراكهم ألضرار التنمر اإللكرتوين

وق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أفراد العينة الذكور وأفراد العينة اإلناث علي مقياس وجود فر  - ١٢

 .إدراك أضرار التنمر اإللكرتوين من خالل استخدامهم ملواقع التواصل االجتماعي

املقيمني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات أفراد العينة املقيمني بالريف وأفراد العينة  - ١٣

 .باحلضر علي مقياس إدراك أضرار التنمر اإللكرتوين من خالل استخدامهم ملواقع التواصل االجتماعي

عدم وجود فروق بني أفراد العينة باملستويات االجتماعية االقتصادية الثالث علي مقياس إدراك أضرار التنمر  - ١٤

 .اإللكرتوين من خالل استخدامهم ملواقع التواصل االجتماعي

وجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني إدراك املراهقني عينة الدراسة ألضرار التنمر اإللكرتوين وقدر�م ت - ١٥

 .على حتديد أسباب التنمر االلكرتوين عرب مواقع التواصل االجتماعي

اإللكرتوين عرب مواقع توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة الذكور واالناث يف التعرض لوسائل التنمر  - ١٦

 .التواصل االجتماعى لصاحل أفراد العينة االناث
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