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                                             بينهما العالقة و  الخصائص السيكومترية: للمتنمر وللضحية التنمر إلالكتروني

          بين طالب الجامعةالانتشار ونسبة 

Cyberbullying for Bullyer and Victim: The Psychometric Characteristics, Relation between 

them, and the Prevalence Ratio among University Students 

 فس يةصاء النالقياس والتقويم وإلا  أستاذ -د عبد الناصر السيد عامر.أ

    مصر -جامعة قناة السويس -كلية التربية

Email: adr.abdenasser@yahoo.com 
  

وتحديد نسبة انتشاره بين طالب , للمتنمر والضحية للتنمر إلالكترونياستهدفت الدراسة بناء مقياس : امللخص

 طالب 381وتكونت العينة من . للمتنمر والضحية التنمر إلالكترونيوالعالقة بين ( بكالوريوس ودراسات عليا)الجامعة 
 
 ا

  42وطالبة من طالب جامعة قناة السويس بواقع 
 
 وانحراف معياري ( 22.74)طالبة بمتوسط عمر  339وطالبا

 
عاما

ستخدم مقياس . من طالب الدراسات العليا 175من طالب البكالوريوس و 206وضمت العينة , (3.39)
ُ
للتنمر وقد ا

وأظهرت نتائج التحليل (. إعداد الباحث( )α=0.906للضحية ) التنمر إلالكترونيو ( α=0.905)للمتنمر  إلالكتروني

وأظهرت , بينما للضحية عاملين بعد التدوير, للمتنمر ثالثة عوامل التنمر إلالكترونيالعاملي الاستكشافي أن بنية 

ولنموذج العوامل الثالثة للمتنمر ويمكن , نتائج التحليل العاملي التوكيدي حسن مطابقة لنموذج العاملين للضحية

 %(07.3)بلغت  مر وأشارت النتائج إلى أن نسبة ممارسة السلوكيات التنمرية للمتن. القبول بأحادية البعد للمقياسين

لطالب %( 47.3)الضحية  ىبينما بلغت نسبتها الواقعة عل, الطالب الدراسات العلي%( 11.1)لطالب البكالوريوس و

للمتنمر  التنمر إلالكترونيلطالب الدراسات العليا؛ وأشارت النتائج إلى وجود عالقة دالة بين %( 35.0)البكالوريوس و

التنمر من تباين %( 30.1)للضحية قد أسهم في تفسير  التنمر إلالكترونيئج أن وأكدت النتا, (0.57= ر)وللضحية 

          .   للمتنمر إلالكتروني

          .طالب الجامعة -ضحية التنمر -املتنمر  -التنمر إلالكتروني: الكلمات املفتاةية

Abstract: The study aimed to develop and investigate the psychometric properties of scales of 

cyberbullying for bullyer and for victim, the prevalence of behaviors of cyberbulling 

perpetration and victimization, relation between cyberbullying for bullyer and victim among 
university students. The sample included 381participant, sex, male 42 (11%) and female 

339(89%); age (M=22.74, SD=3.39); stage, undergradute students 206 (54.1%), and gradute 
students 175(45.9%), the cyberbullying for bullyer and for victim scales were used to collect 

data. the results confirmed high internal consistency and the exploratory and confirmatory 

factor analysis indicated that the structure of cyberbullying for bullyer was best presented by a 
three factors model and the cyberbullying for victim structure was best presented by a two 
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factors model; The prevalence of ceyberbullying behaviors for bullyer was 27.3% among 

undergraduate students and 16.6% among gradute students; for cyberbullying behaviors for 

victim was 47.3% among undergraduate students, and 39.2% among graduate students; 
cybervicimation explained 32.1% of the variance cyberbullying perpertation. 

Key words:  Cyberbullying, university student, victimization, perpetration 

     :مقدمة

مثععععععععععععل الفيسععععععععععععبوك وتععععععععععععويتر  علومععععععععععععات ووسععععععععععععائل التواصععععععععععععل الاجتمععععععععععععاعيمععععععععععععع تطععععععععععععور اسععععععععععععتخدام تكنولوجيععععععععععععا امل

ة الععععععععععععاملين فعععععععععععي ميعععععععععععدان التربيعععععععععععة قضعععععععععععية تشعععععععععععغل املجتمعععععععععععع خاصععععععععععع التنمعععععععععععر إلالكترونعععععععععععيأصعععععععععععبح , وغيرهعععععععععععا ابوالواتسععععععععععع

سععععععععععلوكيات تتصععععععععععف  ه ألافعععععععععرادبععععععععععحيععععععععععث يمعععععععععارس , ليعععععععععاء ألامععععععععععور؛ وذلعععععععععك  نظععععععععععرا لخطورتعععععععععه علععععععععععى ألامععععععععععن  املجتمععععععععععيوأو 

والتهديعععععععععد والانتحعععععععععال, وتبعععععععععادل الشعععععععععتائم  الابتعععععععععزاز بالعدائيعععععععععة, مثعععععععععل إرسعععععععععال الرسعععععععععائل واملكاملعععععععععات املسعععععععععيئة, وممارسعععععععععة 

 . والنبش في املاض ي  مع أقرانهم عبر الوسائل إلالكترونية  والتليفونات الذكية

الشععععععععععخص الععععععععععذي )سععععععععععلوك مقصععععععععععود إليععععععععععذاء آلاخععععععععععر؛ حيععععععععععث يصعععععععععععب علععععععععععى  الضععععععععععحية  التنمععععععععععر إلالكترونععععععععععيو 

أو  أجهعععععععععزة   إلانترنععععععععتاسععععععععتخدام إلععععععععى   التنمععععععععر إلالكترونععععععععيويشععععععععير , الععععععععدفاع عععععععععن نفسعععععععععه( يقععععععععع عليععععععععه سععععععععلوك  التنمععععععععر

أو  تهديعععععععععد شعععععععععخص آخعععععععععر   لوكيات عدائيعععععععععة مقصعععععععععودة مثعععععععععل إهانعععععععععةالاتصعععععععععال إلالكترونيعععععععععة  ملمارسعععععععععة تصعععععععععرفات أو  سععععععععع

مواقعععععععععععععععععع التواصعععععععععععععععععل الاجتمعععععععععععععععععاعي فيسعععععععععععععععععبوك, البريعععععععععععععععععد مثعععععععععععععععععل  عبعععععععععععععععععر الوسعععععععععععععععععائل إلالكترونيعععععععععععععععععة توجيعععععععععععععععععه مضعععععععععععععععععايقات أو 

ات الويععععععععععععععب, الرسععععععععععععععائل النصععععععععععععععية واملصععععععععععععععورة, إلالكترونععععععععععععععي, غععععععععععععععرف الدردشععععععععععععععة, رسععععععععععععععائل الهععععععععععععععاتف املحمععععععععععععععول, كععععععععععععععامير 

يرتكبهعععععععا فعععععععرد أو  وهعععععععذه السعععععععلوكيات الضعععععععارة   ,معععععععن وقعععععععت  خعععععععر ذلعععععععك ويتكعععععععرر  ضعععععععد فعععععععرد أو  مجموععععععععة معععععععا  واملعععععععدونات

خععععععععالل قععععععععد تكععععععععون ُهويععععععععة املتنمععععععععر مجهولععععععععة أو  معروفععععععععة للضععععععععحية و , جماعععععععععة ضععععععععد  ضععععععععحية أخععععععععرى, فععععععععرد أو  جماعععععععععة

 . (Tokinuga, 2010; Willard, 2005) وقت معين

 ويععععععععععععععععععرى الععععععععععععععععععبعض هععععععععععععععععععذا السععععععععععععععععععلوك عععععععععععععععععععدوان
 
 لكترونيععععععععععععععععععإ ا

 
Electronic ا     aggression   أو  مضععععععععععععععععععايقة إلكترونيععععععععععععععععععةCyber-

harassment   أو  مطععععععععععععاردة إلكترونيععععععععععععةCyber-stalking  أو    إلانترنععععععععععععتى أو  العععععععععععععدوان علعععععععععععع  إلانترنععععععععععععتعلععععععععععععى  أو  التنمععععععععععععر

ععععععععععععدم تكعععععععععععافؤ أو  اخعععععععععععتالل  بالتنمعععععععععععر  يتسعععععععععععمحيعععععععععععث  الععععععععععععدوان,ويختلعععععععععععف ععععععععععععن  , Electronic   crime جريمعععععععععععة إلكترونيعععععععععععة

 (.   املجني عليه)والضحية ( الجاني)املتنمر :بين الطرفين 

 : سبعة أشكال شائعة للتنمر إلالكتروني هي Willard  (2005)وحدد  

إرسعععععععععال رسعععععععععائل إلكترونيعععععععععة غاضعععععععععبة وخارجعععععععععة ععععععععععن الضعععععععععحية, إلعععععععععى جماععععععععععة : Flamingالغضبببببببببي إلالكترونبببببببببي  .1

 . أو  إلى الضحية نفسه( أون الين)ما 
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عبعععععععر البريعععععععد إلالكترونعععععععي إلعععععععى شعععععععخص يشعععععععير إلعععععععى إرسعععععععال رسعععععععائل مهينعععععععة بشعععععععكل متكعععععععرر : التحبببببببرو إلالكترونبببببببي .0

 . ر خآ

معععععععععععععن خعععععععععععععالل الحعععععععععععععوار والقعععععععععععععذف  هانعععععععععععععةيتضعععععععععععععمن التهديعععععععععععععد بعععععععععععععاألذى, وإلافعععععععععععععراط فعععععععععععععي إلا : الحبببببببببببببوار إلالكترونبببببببببببببي .3

 .واملحادثات الافتراضية

إرسعععععععععععععال عبعععععععععععععارات مهينعععععععععععععة ومؤذيعععععععععععععة وغيعععععععععععععر حقيقيعععععععععععععة أو  ظاملعععععععععععععة ععععععععععععععن الضعععععععععععععحية إلعععععععععععععى : إلالكترونبببببببببببببي التحقيبببببببببببببر   .4

 . آلاخرين

تجععععععععل آلاخعععععععر  ( بوسعععععععتات)تظعععععععاهر املتنمعععععععر عليعععععععه شعععععععخص آخعععععععر  يقعععععععوم بإرسعععععععال رسعععععععائل أو  منشعععععععورات :  التنكبببببببر .1

 يبدو سيئ
 
 .ا

رات تشععععععععتمل علععععععععى معلومععععععععات أو  رسععععععععائل أو  صععععععععور غيععععععععر صععععععععحيحة خاصععععععععة إرسععععععععال منشععععععععو : تشببببببببوي  السببببببببمعة  .1

 .بالشخص

أو  ( ألاون اليعععععععععن)قيعععععععععام الشععععععععخص املتنمعععععععععر بكعععععععععل املحعععععععععاوالت املمكنعععععععععة لطعععععععععرد الضعععععععععحية معععععععععن جماععععععععععة : إلاقصببببببببباء  .7

 آلاخرين حذفه من مواقع
ّ

 . على ذلك التواصل الاجتماعي وحث

 عبعععععععععععر مواقعععععععععععع التواصعععععععععععل  التنمعععععععععععر إلالكترونعععععععععععيإلعععععععععععى أن أهعععععععععععم صعععععععععععور ( 2017)وتوصعععععععععععل العنعععععععععععزي                   
 
ألاكثعععععععععععر انتشعععععععععععارا

هععععععععععي وضععععععععععع صععععععععععورة أو  مقطععععععععععع فيععععععععععديو للسععععععععععخرية مععععععععععن الضععععععععععحية, ونشععععععععععر صععععععععععور الاجتمععععععععععاعي مععععععععععن وجهععععععععععة نظععععععععععر الطلبععععععععععة 

 .  ألاشخاص دون موافقتهم

 كثيعععععععععععععر  التنمعععععععععععععر إلالكترونعععععععععععععيويسعععععععععععععبب 
 
, خعععععععععععععر معععععععععععععن ألاععععععععععععععراض النفسعععععععععععععية مثعععععععععععععل الشععععععععععععععور بالعدائيعععععععععععععه تجعععععععععععععاه آلا  ا

وتتولععععععععد , وغيرهععععععععا مععععععععن ألاعععععععععراض التععععععععي تظهععععععععر علععععععععى ضععععععععحية التنمععععععععر, والشعععععععععور بععععععععالحزن والقلععععععععق, والرغبععععععععة فععععععععي الانتقععععععععام

إلععععععععععى أن ضععععععععععحية التنمععععععععععر تعععععععععععاني  Ybarra (2004)ويشععععععععععير . مشععععععععععكالت فععععععععععي التوافععععععععععق الاجتمععععععععععاعي لععععععععععدى املتنمععععععععععر والضععععععععععحية

الععععععععععععذين يسععععععععععععيئون عععععععععععععرض أنفسععععععععععععهم علععععععععععععى وأن ألافععععععععععععراد . والشعععععععععععععور بالوحععععععععععععدة النفسععععععععععععية, وفقععععععععععععدان ألامععععععععععععل, الاكتئععععععععععععاب

ومسععععععععتويات عاليععععععععة مععععععععن , ولععععععععديهم مسععععععععتويات منخفضععععععععة مععععععععن تقععععععععدير الععععععععذات, هععععععععم أقععععععععل مهععععععععارات اجتماعيععععععععة  إلانترنععععععععت

,Hinduja& Patchin) وحععععععععععععععععدة النفسععععععععععععععععية والضععععععععععععععععغوط الانفعاليععععععععععععععععةالقلععععععععععععععععق الاجتمععععععععععععععععاعي والعدوانيععععععععععععععععة وال وفععععععععععععععععي  .(2010 

 %70مععععععععععععن املتععععععععععععرددين يعرضععععععععععععون مشععععععععععععكالت مرتبطععععععععععععة بععععععععععععالتنمر كمتنمععععععععععععرين و %30املمارسععععععععععععات إلاكلنيكيععععععععععععة يتضععععععععععععح أن 

         .((Blease& Finkelhor, 2005 مشكالت مرتبطة بالضحايا

 مععععععععععععععن الانتبععععععععععععععاه فععععععععععععععي البيئععععععععععععععة الجامعيععععععععععععععة, بينمععععععععععععععا كانععععععععععععععت معظععععععععععععععم  التنمععععععععععععععر إلالكترونععععععععععععععيولقيععععععععععععععت قضععععععععععععععية 
 
قلععععععععععععععيال

& Crosslin& Golman, 2014; Faucher, Jackson)الدراسععععات فععععي التعلععععيم قبعععععل الجععععامعي   Cassidy,  2014) ,

وكشععععععععععفت عععععععععععن أن طععععععععععالب الجامعععععععععععة  ليسععععععععععوا بععععععععععين طععععععععععالب الجامعععععععععععة  التنمععععععععععر إلالكترونععععععععععيوتناولععععععععععت بعععععععععععض الدراسععععععععععات 

  . (Martínez-Monteagudo, et al., 2020; Zalaquett & Chatters, 2014) بمنأى عن آثار هذه الظاهرة



 
                                                                       ويةـــات والبحـوث الرتبــــلة الدراسـجم

                                             ISNN: 2709-5231                                                                                                       م            0201 يناير -(1)العدد  -(1)اجمللد 

 

 4            www.jser-kw.com  

 لوجععععععععععععود القليععععععععععععل مععععععععععععن ألادوات التععععععععععععي تتسععععععععععععم بالصععععععععععععدق  التنمععععععععععععر إلالكترونععععععععععععيوقيععععععععععععاس 
 
عمليععععععععععععة صعععععععععععععبة نظععععععععععععرا

ويوجععععععععععد جععععععععععدل حعععععععععععول أفضععععععععععل الطععععععععععرق املنهجيعععععععععععة السععععععععععليمة واملتبعععععععععععة لقيععععععععععاس هعععععععععععذه الظععععععععععاهرة , وفععععععععععي هعععععععععععذا , والثبععععععععععات

Garaigordobiإلاطععععععععععععار يوجععععععععععععد مععععععععععععدخالن حععععععععععععددهما  كوظيفععععععععععععة للوسععععععععععععائل  التنمععععععععععععر إلالكترونععععععععععععيقيععععععععععععاس : ألاو ل  (2015)  

معينعععععععة يعععععععتم تنفيعععععععذها علعععععععى  سعععععععبيل املثعععععععال السعععععععؤال ععععععععن تكعععععععرار حعععععععدوث أو  املعانعععععععاة معععععععن سعععععععلوكيات علعععععععى  املسعععععععتخدمة,

لقيععععععععععاس  Menesini& Nocentini (2009)اتبعععععععععععه  :املببببببببببد   ال بببببببببباني .وغيععععععععععر ذلععععععععععك, والتليفععععععععععون , وإلايميععععععععععل, إلانترنععععععععععت

, تصعععععععنيفات سععععععععلوكية معينععععععععة بغعععععععض النظععععععععر عععععععععن الوسععععععععيلة املسعععععععتخدمة كسععععععععؤال الفععععععععرد ععععععععن سععععععععلوكيات مثععععععععل الكععععععععذب

 .  وغيرها, والتهديد, والابتزاز, وسرقة مفتاح السر

ملتنمععععععععر املرتكععععععععب والشععععععععخص وقععععععععد صععععععععممت بعععععععععض املقععععععععاييس لقيععععععععاس تكععععععععرار حععععععععدوث العنععععععععف الععععععععذي يمارسععععععععه ا

  مععععععععععععن خععععععععععععالل التليفونععععععععععععات أو  ( الضععععععععععععحية)  يععععععععععععهالواقععععععععععععع عل
 
بععععععععععععرلين للتنمععععععععععععر إلالكترونععععععععععععي  اسععععععععععععتبانةمثععععععععععععل   إلانترنععععععععععععتمعععععععععععععا

ات الاسععععععععععععتبانبينمعععععععععععا ُصععععععععععععممت مجموععععععععععععة مععععععععععععن , (Schultze-Krumbholz& Scheithauer, 2009)للضعععععععععععحية وللمتنمععععععععععععر 

 ,Akbulut)أو  املقعععععععاييس لقيعععععععاس التنمعععععععر الواقعععععععع علعععععععى  الضعععععععحية فقعععععععط, ومعععععععن أمثلتهعععععععا مقيعععععععاس التنمعععععععر للضعععععععحية  لعععععععع 

Levent-Sahin, & Eristi, 2010; Topcu, & Erdur-Baker  2010).  عععددوVivolo-Kantor, Martell, Holland, 

& Westby (2014)  مععععععععن املقععععععععاييس توصععععععععلت إلععععععععى  درجععععععععة   %90نإنقععععععععاط القععععععععوة ملقععععععععاييس التنمععععععععر املتاحععععععععة  حيععععععععث

 (0.84)للضعععععععععععحية  التنمعععععععععععر إلالكترونعععععععععععيُمرضعععععععععععية معععععععععععن الاتسعععععععععععاق العععععععععععداخلي حيعععععععععععث بلععععععععععع  متوسعععععععععععط ثبعععععععععععات ألفعععععععععععا ملقعععععععععععاييس 

وأكععععععععععدت دراسععععععععععات الصععععععععععدق تمتععععععععععع مقععععععععععاييس   (Alpha= .82; SD=0.07)بينمععععععععععا للمتنمععععععععععر,  0.07بععععععععععانحراف معيععععععععععاري 

مفععععععععععععردات  10وأشعععععععععععاروا إلععععععععععععى أن بععععععععععععض املقععععععععععععاييس تضعععععععععععمنت  التنمعععععععععععر بدرجععععععععععععة عاليعععععععععععة مععععععععععععن الخصعععععععععععائص السععععععععععععيكومترية

 .  مفردة 27.4فأقل وأن متوسط عدد املفردات في كل املقاييس 

فمعظعععععععععععم املقععععععععععععاييس أثبتعععععععععععت أحاديععععععععععععة البعععععععععععععد أو  ,  التنمععععععععععععر إلالكترونععععععععععععيوفيمعععععععععععا يخععععععععععععص البنعععععععععععاء التحتععععععععععععي لبنيعععععععععععة 

ومعظععععععععععععععععععم  ,Multidimnsional ألابعععععععععععععععععععادعععععععععععععععععععن عوامععععععععععععععععععل متعععععععععععععععععععددة  يكشععععععععععععععععععف بينمععععععععععععععععععا آلاخععععععععععععععععععر , Unifactorialالعامععععععععععععععععععل 

الدراسععععععععععات ركععععععععععزت علععععععععععى  قيععععععععععاس سععععععععععلوك التنمععععععععععر للضععععععععععحية واملرتكععععععععععب باسععععععععععتخدام مقععععععععععاييس ذات متعععععععععععددة املفععععععععععردات 

وأحاديععة البعععد للتنمععر إلالكترونعععي  (Akbulut et al., 2010; Tynes, Rose, & Williams, 2010) أحاديععة البعععد

 .    (Dempsey, Sulkowski, Nichols, & Storch 2009; Juoven and Gross 2008)للضحية فقط

التنمععععععععععععععر إلعععععععععععععى أن بنعععععععععععععاء  Stewart, Drescher, Maack, Ebesutani, Ch, & Young (2014) وتوصعععععععععععععل

 واحعععععععد إلالكترونعععععععي
 
 أحعععععععادي البععععععععد حيعععععععث أفعععععععرز التحليعععععععل الععععععععاملي الاستكشعععععععافي ععععععععامال

 
 عامععععععع ا

 
, وتعععععععم تأكيعععععععد هعععععععذه البنيعععععععة ا

 أثبععععععععععععت مطابقععععععععععععة جيععععععععععععدة مععععععععععععع البيانععععععععععععات واتسععععععععععععاقباسععععععععععععتخدام التحليععععععععععععل العععععععععععععاملي التوكيععععععععععععدي ؛حيععععععععععععث 
 
 داخليعععععععععععع ا

 
 عاليعععععععععععع ا

 
  ا

α=0.94  دراسععععععععة كععععععععل  مععععععععن إليععععععععه توأحاديععععععععة البعععععععععد  هععععععععذه تتفععععععععق مععععععععع  مععععععععا توصععععععععل:(Garaigordobi, 2015; Murray, 

McKenzie, et al., 2019; Tynes, et al., 2010;  Ybarra, Boyd, Korchmaros, & Oppenheim ومععن . (2012 
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 ,Buelga, et al., 2012; Cetin)للضععععحية متعععععدد ألابعععععاد  التنمععععر إلالكترونععععيبععععين الدراسععععات التععععي أثبتععععت أن بنععععاء 

Yaman, & Peker 2011; Savage, 2012; Tynes et al., 2010; Topcu & Erdur-Baker, 2010).    

 التنمعععععععععععر إلالكترونعععععععععععيمعععععععععععا إذا كانعععععععععععت كععععععععععل مظعععععععععععاهر أو  سععععععععععلوكيات : والسععععععععععؤال املطعععععععععععروح للدراسععععععععععة والبحعععععععععععث هععععععععععو               

 Menesini, Nocentini,& Calussiالشععععععأن توصععععععال ذا وفععععععي هعععععع، ؟املختلفععععععة تعكععععععس أحاديععععععة البنععععععاء أم متعععععععددة البنععععععاء

 ومطابقععععععععععة للبيانععععععععععات (2011)
 
 ,للععععععععععذكور وإلانععععععععععاث للمتنمععععععععععر وللضععععععععععحية إلععععععععععى أن نمععععععععععوذج العامععععععععععل العععععععععععام أفضععععععععععل تمثععععععععععيال

                                   ولكععععععععععععععععععععععععععن  فععععععععععععععععععععععععععي ضععععععععععععععععععععععععععوء النتععععععععععععععععععععععععععائج التععععععععععععععععععععععععععي عرضعععععععععععععععععععععععععععاها يتضععععععععععععععععععععععععععح أن مؤشععععععععععععععععععععععععععرات املطابقععععععععععععععععععععععععععة لنمععععععععععععععععععععععععععوذج الععععععععععععععععععععععععععععاملين 

(CFI=0.98 RMSEA=0.042 )ولكععععععععععن اسعععععععععععتند هعععععععععععذان الباحثعععععععععععان إلعععععععععععى  , أفضعععععععععععل مطابقععععععععععة معععععععععععن نمعععععععععععوذج العامعععععععععععل الععععععععععععام

 ودرجععععععععععععة البسععععععععععععاطة للنمععععععععععععوذج,( 0.94)عالقععععععععععععة الارتباطيععععععععععععة القويععععععععععععة بععععععععععععين العععععععععععععاملين تفضععععععععععععيلهما لءحاديععععععععععععة فععععععععععععي ضععععععععععععوء ال

فالبنععععععععاء أحععععععععادي البعععععععععد يشععععععععير إلعععععععععى أن كععععععععل املفععععععععردات تعكععععععععس نفععععععععس الشعععععععععدة فععععععععي سععععععععلوك التنمععععععععر أو  بدرجععععععععة متقاربعععععععععة, 

 مععععععععن شعععععععععدة سععععععععلوك التنمعععععععععر بينمععععععععا البنععععععععاء املتععععععععععدد يشععععععععير إلعععععععععى أن املفععععععععردات تعكعععععععععس مسععععععععتوي
 
ويبععععععععدو هعععععععععذا  ,ات  مختلفعععععععععة

ولعععععععععذلك تحعععععععععاول الدراسعععععععععة أن تضعععععععععيف إلعععععععععى  تعععععععععراث قيعععععععععاس . السعععععععععلوكيات التنمريعععععععععة إلالكترونيعععععععععة كثعععععععععر مناسعععععععععبة لقيعععععععععاسأ

 مقياس التنمر إلالكتروني
 
   .لعينة من طالب الجامعة إلاحصائيةيتسم بدرجة من املناسبة النظرية و ا

عمليعععععععععععة صععععععععععععبة الخعععععععععععتالف املقعععععععععععاييس املسعععععععععععتخدمة لتشعععععععععععخيص  التنمعععععععععععر إلالكترونعععععععععععيوتحديعععععععععععد نسعععععععععععبة حعععععععععععدوث 

ر  خععععععععففععععععععي آ, وأصععععععععبحت واسعععععععععة الانتتشععععععععار بععععععععين الععععععععذكور وإلانعععععععاث فععععععععي املراحععععععععل الدراسععععععععية املختلفععععععععة, التنمعععععععر إلالكترونععععععععي

 عامععععععععع 18للكبععععععععار الراشعععععععععدين مععععععععن  التنمععععععععر إلالكترونعععععععععيعشععععععععر سععععععععنوات ازدادت نسعععععععععبة 
 
 عامععععععععع 29إلععععععععى   ا

 
زيععععععععادة دراماتيكيعععععععععة  ا

 .   (Duggan, Ellison, Lampe, Lenhart, & Madden, 2015) 2014عام  %89إلى   2004في عام  %9من 

بععععععععين  مريكببببببببيتتففببببببببي املجتمببببببببع ألا , بببببببببين طببببببببالب الجامعببببببببة التنمببببببببر إلالكترونببببببببيوتتفيمببببببببا يخببببببببص نسبببببببببة ةببببببببدوث 

  %8.6بينمععععععععا ارتكععععععععب , %21.9طعععععععالب جامعععععععععة إنعععععععديانا بلغععععععععت نسععععععععبة الطعععععععالب الععععععععذين كعععععععانوا ضععععععععحية للتنمععععععععر إلالكترونعععععععي 

؛ وفععععععععي جامعععععععععة بنسععععععععلفانيا الشععععععععمالية بأمريكععععععععا حععععععععوالى  (MacDonald& Pitmman, 2010)سععععععععلوك التنمععععععععر ضععععععععد أقرانععععععععه 

مععععععععن هععععععععؤالء الضععععععععحايا اسععععععععُتهدفوا مععععععععن % 29مععععععععن الطععععععععالب أقععععععععروا باسععععععععتهدافهم كضععععععععحايا للتنمععععععععر إلالكترونععععععععي وأن % 11

 ,Walker)مععععععععععععرات أثنععععععععععععاء املرحلععععععععععععة الجامعيععععععععععععة 10مععععععععععععنهم باسععععععععععععتهدافهم أكثععععععععععععر  مععععععععععععن  %14فععععععععععععي حععععععععععععين أقععععععععععععر , مععععععععععععرات 10: 4

Sockman,& Koehn, 2011)  اعترفعععععععععوا بعععععععععالتورط فعععععععععي اثنعععععععععين أو  أكثعععععععععر % 16؛ وبعععععععععين طعععععععععالب جامععععععععععة تكسعععععععععاس حعععععععععوالى

نتقععععععععام مععععععععنهم أو  مععععععععن أثنععععععععاء املرحلععععععععة الجامعيععععععععة مثععععععععل السععععععععخرية مععععععععن آلاخععععععععرين  أو  الا  التنمععععععععر إلالكترونععععععععيمععععععععن أنشععععععععطة 

,Crosslin& Crosslin)أو  قصعععععععععععععة ععععععععععععععن الضعععععععععععععحية   خعععععععععععععالل نشعععععععععععععر صعععععععععععععور   Webber& Ovedovitzوتوصعععععععععععععل .  (2014 

فعععععععععععي الجامععععععععععععة الكاثولوكيعععععععععععة الرومانيعععععععععععة فعععععععععععي أمريكعععععععععععا  التنمعععععععععععر إلالكترونعععععععععععيإلعععععععععععى أن نسعععععععععععبة معععععععععععن ارتكعععععععععععب سعععععععععععلوك  (2018)

  .ضحايا التنمر %4.3بينما  7.5%
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معععععععععععن الطعععععععععععالب اشعععععععععععتركوا فعععععععععععي التنمعععععععععععر إلالكترونعععععععععععي علعععععععععععى   %19.7إلعععععععععععى أن  Arıcak (2009)توصعععععععععععل  وفبببببببببببي تركيبببببببببببا

معععععععععععععن هعععععععععععععؤالء  %36.7ضعععععععععععععحايا التنمعععععععععععععر علعععععععععععععى  ألاقعععععععععععععل معععععععععععععرة واحعععععععععععععدة فعععععععععععععي حيعععععععععععععاتهم وأن  %54.4ألاقعععععععععععععل معععععععععععععرة واحعععععععععععععدة و 

مععععععععععن طععععععععععالب  %23إلععععععععععى أن   Dilmac (2009)الضععععععععععحايا مععععععععععن لععععععععععم يقومععععععععععوا بسععععععععععلوكيات تنمريععععععععععة علععععععععععى أحععععععععععد؛  وتوصععععععععععل 

معععععععععن طلبعععععععععة % 27ارتكعععععععععب  وفبببببببببي السبببببببببعوديةضعععععععععحايا التنمعععععععععر؛ %55 معععععععععا الجامععععععععععة مرحلعععععععععة البكعععععععععالوريوس متنمعععععععععرون بين

  .(Al-zahrani, 2015)  إلانترنتالتعليم العالى  التنمر إلالكتروني ألشخاص اليعرفونهم عبر 

مععععععععن طععععععععالب الجامعععععععععة كععععععععانوا ضععععععععحايا للتنمععععععععر  %24.1 إلععععععععى أن Faucher, et al. (2014)توصععععععععل  وفببببببببي كنببببببببدا

  %6.6إلالكترونععععععععععي بينمععععععععععا 
 
مععععععععععن طعععععععععععالب  %19إلععععععععععى أن  Zalaquett& Chatters (2014)وتوصععععععععععال . متنمععععععععععرين الكترونيعععععععععععا

توصععععععععععععل  فببببببببببببي إسبببببببببببببانياوبععععععععععععين طععععععععععععالب الجامعععععععععععععة . بارتكععععععععععععاب سععععععععععععلوك التنمععععععععععععر %5 الجامعععععععععععععة ضععععععععععععحايا تنمععععععععععععر بينمععععععععععععا أقععععععععععععر

Martínez-Monteagudo,   et al. (2020)  7.7أقعععععععععععععروا بععععععععععععععأنهم ضعععععععععععععحية للتنمععععععععععععععر إلالكترونعععععععععععععي, بينمععععععععععععععا  %7إلععععععععععععععى أن% 

معععععععععععن  %22إلعععععععععععى أن  Macdonald & Roberts-Pitman (2010)وتوصعععععععععععال . ارتكبعععععععععععوا سعععععععععععلوك التنمعععععععععععر فعععععععععععي آحعععععععععععر  شعععععععععععهرين

ععععععععععععععر  بهععععععععععععععم  ُنم 
ُ
 Lindsayاشععععععععععععععتركوا فععععععععععععععي السععععععععععععععلوكيات التنمريععععععععععععععة؛   وتوصععععععععععععععال  %8.6و, (ضععععععععععععععحايا)طععععععععععععععالب الجامعععععععععععععععة قععععععععععععععد ت

&Krysilk(2012)  يعانون من سلوكيات التنمر إلالكتروني %43.3إلى أن    . 

  Modecki, Minchin, Harbaugh, Guerra, & Runions (2014)دراسعععععععععة معععععععععا وراء التحليعععععععععل توصعععععععععل وفعععععععععي 

 توصععععععععلت ألابحعععععععاث إلععععععععى . للضعععععععحية %35بينمعععععععا كانععععععععت , %36إلعععععععى أن نسعععععععبة التنمععععععععر إلالكترونعععععععي للمتنمعععععععر كانععععععععت 
 
وعمومعععععععا

 ]& Beran)معععععععن املعععععععراهقين أقعععععععروا بوقعععععععوع سعععععععلوك التنمعععععععر علعععععععيهم كضعععععععحايا للمتنمعععععععر %70إلعععععععى   %30أن حعععععععوالي  معععععععن 

Li, 2007; Patchin & Hinduja, 2006; Ybarra & Mitchell, 2008). 

وجععععععععععععدت عالقععععععععععععة , وقععععععععععععد تنععععععععععععاو ل التععععععععععععراث البحثععععععععععععي العالقععععععععععععة بععععععععععععين التنمععععععععععععر إلالكترونععععععععععععي للمتنمععععععععععععر والضععععععععععععحية 
ُ
ف

 ;Akbulut & Eristi, 2011)ارتباطيععععععععععة موجبعععععععععععة بعععععععععععين سعععععععععععلوكيات الشعععععععععععخص كمتنمععععععععععر وسعععععععععععلوكياته كضعععععععععععحية للتنمعععععععععععر

Basak & Ackca, 2015 Garaigordobi, 2015; Hinduja & Patchin, 2008; Kowalski & Limber 2010; Vitto, 

 أي أن الشعععععععععععععععخص الضعععععععععععععععحية لديعععععععععععععععه نزععععععععععععععععة ألن يكعععععععععععععععون متنمعععععععععععععععر ، (2018
 
 Baumanوتوصعععععععععععععععل , , والعكعععععععععععععععس صعععععععععععععععحيحا

بئعععععععات للتنمعععععععر إلالكترونععععععععي هعععععععو التنمعععععععر الضعععععععحية, والعكععععععععس صعععععععحيح (2010) نل
ُ
 & Akbulutوتوصعععععععل . إلعععععععى أن أفضعععععععل امل

Eristi(2011)  إلالكتروني للمرتكب من تباين التنمر  %23إلى أن التنمر إلالكتروني للضحية فسر. 

ربععععععععوي معععععععععا وفععععععععي ضععععععععوء معععععععععا سععععععععبق يتضععععععععح أن التنمعععععععععر إلالكترونععععععععي مععععععععن القضعععععععععايا بالغععععععععة ألاهميععععععععة فعععععععععي الحقععععععععل الت

هععععععععا, ومععععععععا بعععععععععدها؛ ملععععععععا لهععععععععا مععععععععن عواقععععععععب انفعاليععععععععة وسععععععععلوكية واجتماعيععععععععة وأكاديميععععععععة ومععععععععا يترتعععععععععب ئقبععععععععل الجامعععععععععة وأثنا

, كمععععععا أنععععععه لععععععم يقتصععععععر انتشععععععاره علععععععى مرحلععععععة دراسععععععية معينععععععة بععععععل 
 
عليهععععععا مععععععن خطععععععورة وإيععععععذاء للمتنمععععععر و للضععععععحية معععععععا

ب الجامععععععععة تععععععععدى ذلعععععععك إلعععععععى كعععععععل املراحعععععععل الدراسعععععععية, ومعععععععن هعععععععذا املنطلعععععععق تنعععععععاو ل الباحعععععععث هعععععععذه القضعععععععية لعععععععدى طعععععععال 

فعععععععععي مرحلعععععععععة البكعععععععععالوريوس وفعععععععععي الدراسعععععععععات العليعععععععععا ملعرفعععععععععة معععععععععدى نسعععععععععب انتشعععععععععار التنمعععععععععر إلالكترونعععععععععي وكعععععععععذلك محاولعععععععععة 
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الدراسععععععععععععة بنععععععععععععاء مقيععععععععععععاس للتنمععععععععععععر إلالكترونععععععععععععي للمتنمععععععععععععر وللضععععععععععععحية يتضععععععععععععمين سععععععععععععلوكيات تنمريععععععععععععة سععععععععععععواء باسععععععععععععتخدام 

 .  ه غالبية الدراسات السابقةالتليفونات أو  وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وهذا لم تتضمن

         :      أهداف الدراسة

بنععععععععععععاء أداتععععععععععععي قيعععععععععععععاس للتنمععععععععععععر إلالكترونععععععععععععي إحععععععععععععداهما للمتنمععععععععععععر وألاخععععععععععععرى للضعععععععععععععحية  هععععععععععععدفت الدراسععععععععععععة إلععععععععععععى  

فععععععععععي نفععععععععععس الوقعععععععععععت  وتقععععععععععدير الخصععععععععععائص السععععععععععيكومترية لهععععععععععا معععععععععععن ثبععععععععععات الاتسععععععععععاق الععععععععععداخلي وتقعععععععععععدير ( املجنععععععععععي عليععععععععععه)

للضععععععععععحية وللمتنمععععععععععر لطععععععععععالب الجامعععععععععععة فععععععععععي  التنمععععععععععر إلالكترونععععععععععيلقيععععععععععاس وتشععععععععععخيص  عليهععععععععععادالئععععععععععل الصععععععععععدق لالعتمععععععععععاد 

للمتنمععععععععععر  التنمععععععععععر إلالكترونععععععععععيالبكععععععععععالوريوس والدراسععععععععععات العليععععععععععا والكشععععععععععف عععععععععععن نسععععععععععبة أو  مسععععععععععتوى انتشععععععععععار سععععععععععلوك 

لعينععععععععععععة مععععععععععععن طععععععععععععالب الجامعععععععععععععة وطععععععععععععالب الدراسععععععععععععات العليععععععععععععا وتحديععععععععععععد الاسععععععععععععهام ( املجنععععععععععععي عليععععععععععععه)املرتكععععععععععععب وللضععععععععععععحية 

 . للمتنمر التنمر إلالكترونيي للتنمر إلالكتروني للضحية في التنبؤ بالنسب

 : أهمية الدراسة

بكععععععععالوريوس )طععععععععالب املرحلععععععععة الجامعيععععععععة  ىلععععععععد التنمععععععععر إلالكترونععععععععيتحععععععععاو ل الدراسععععععععة زيععععععععادة  فهمنععععععععا لظععععععععاهرة  

 لتوسعععععععععيع مفهعععععععععوم ( ودراسعععععععععات عليعععععععععا
 
كععععععععععل يتضعععععععععمن ل التنمعععععععععر إلالكترونعععععععععيملعرفعععععععععة ججعععععععععم انتشعععععععععار هعععععععععذه الظعععععععععاهرة وأيضعععععععععا

و تنبعععععععععععع أهميعععععععععععة . والتليفونعععععععععععات الذكيعععععععععععة  إلانترنعععععععععععتولعععععععععععيس الاقتصعععععععععععار فقعععععععععععط علعععععععععععى  ,الوسعععععععععععائل التكنولوجيعععععععععععة املختلفعععععععععععة

 مععععععععععن تقععععععععععديم أداة لقيععععععععععاس 
 
للمتنمععععععععععر والضععععععععععحية تسععععععععععاعدنا فععععععععععي التشععععععععععخيص  التنمععععععععععر إلالكترونععععععععععيهععععععععععذه الدراسععععععععععة أيضععععععععععا

السععععععععليم لهععععععععذه الظععععععععاهرة حتعععععععععي نععععععععتمكن مععععععععن التعامععععععععل معهعععععععععا بطريقععععععععة سععععععععليمة, وتفيععععععععد فعععععععععي الاكتشععععععععاف املبكععععععععر لسعععععععععلوك 

, وبالتععععععععالى التععععععععدخل املبكععععععععر للحععععععععد مععععععععن آثععععععععاره النفسععععععععية والاجتماعيععععععععة وتحديععععععععد الععععععععدور الععععععععذي يلعبععععععععه التنمععععععععر إلالكترونععععععععي

الضععععععععععحية ممععععععععععا يدفعععععععععععه إلععععععععععى ممارسععععععععععة سععععععععععلوكيات تنمريععععععععععة علععععععععععى  آلاخععععععععععرين  بمعنععععععععععى  الواقععععععععععع علععععععععععى  التنمععععععععععر إلالكترونععععععععععي

 . معرفة مدى تسبب التنمر للضحية عند تحوله إلى  مرتكب للسلوكيات التنمرية إلالكترونية 

 :الطريقة وإلاجراءات

 : املنهج

يعععععععععععد اعتمععععععععععدت الدراسععععععععععة علععععععععععى  املعععععععععععنهج الوصععععععععععفي لوصععععععععععف السععععععععععلوكيات التنمريعععععععععععة للمتنمععععععععععر وللضععععععععععحية ولتحد

 . للمتنمر والضحية التنمر إلالكترونينسبة انتشاره, واملنهج الارتباطي لدراسة العالقة بين 

  :العينة

معععععععععععن خعععععععععععالل طعععععععععععرح مقيا ععععععععععع ي الدراسعععععععععععة علعععععععععععى  صعععععععععععيغة   إلانترنعععععععععععتتعععععععععععم الحصعععععععععععول علعععععععععععى  عينعععععععععععة متاحعععععععععععة علعععععععععععى 

Google forms  ( عينعععععععة كعععععععرة الععععععععثلج) آخعععععععرينإلعععععععى  العديععععععععد معععععععن الطعععععععالب ,والتنبيعععععععه علعععععععيهم إلرسععععععععالها إلعععععععى  وتعععععععم إرسعععععععالها

 حيعععععععث يكعععععععون التطبيعععععععق  إ
 
بالتعععععععالي  يكعععععععون مجتمعععععععع و  ,علعععععععى  التليفونعععععععات الذكيعععععععة معععععععن خعععععععالل لينعععععععك مرسعععععععل لهعععععععملكترونيعععععععا
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 العينععععععععة مكونعععععععع
 
وبلعععععععع  ججععععععععم املشععععععععاركين  . وهععععععععو مجتمععععععععع غيععععععععر محععععععععدد  إلانترنععععععععت أو مععععععععن مسععععععععتخدمي التليفونععععععععات الذكيععععععععة  ا

 طالبعععععععع 381
 
  18بععععععععين  مععععععععا  حععععععععت أعمععععععععارهموتراو , مععععععععن إلانععععععععاث (%89) 339ر وو ذكمععععععععن العععععععع  (%11) 42تنوعععععععععوا إلععععععععى   ا

 
عامععععععععا

 بمتوسعععععععععط  45إلعععععععععى  
 
 وبععععععععععانحراف معيعععععععععاري  22.74عامععععععععععا

 
فععععععععععي  (%54.1) 206؛ وفععععععععععي ضععععععععععوء املرحلعععععععععة الدراسععععععععععية 3.39عامععععععععععا

طعععععععععععالب دراسعععععععععععات عليعععععععععععا فعععععععععععي  (%45.9) 175, ( جمهوريعععععععععععة مصعععععععععععر العربيعععععععععععة)الفعععععععععععرق الدراسعععععععععععية بجامععععععععععععة قنعععععععععععاة السعععععععععععويس

 . مرحلة الدبلومات واملاجستير والدكتوراه

 : وللضحية( املرتكي)مقياس التنمر إلالكتروني للمتنمر

اهتمععععععععععت الدراسععععععععععة ببنععععععععععاء مقيععععععععععاس السععععععععععلوكيات التنمريععععععععععة للمتنمععععععععععر والضععععععععععحية بغععععععععععض النظععععععععععر عععععععععععن الوسععععععععععيلة 

كععععععععل الوسععععععععائل ولععععععععيس الاقتصععععععععار علععععععععى   التكنولوجيععععععععة املسععععععععتخدمة وهععععععععذا اتسععععععععاع لقيععععععععاس الظععععععععاهرة بكععععععععل أشععععععععكالها عبععععععععر 

وكععععععععذلك املقيعععععععاس الحععععععععالي  ينظعععععععر إلععععععععى  التنمعععععععر بصععععععععورة أكثعععععععر شععععععععمولية معععععععن وجهععععععععة نظععععععععر , فقعععععععط  إلانترنععععععععتالتليفعععععععون أو  

. لثععععععععراثاملتنمععععععععر والضععععععععحية ولععععععععيس مععععععععن وجهععععععععة نظععععععععر الضععععععععحية فقععععععععط ,وهععععععععذا مععععععععا انتهجتععععععععه العديععععععععد مععععععععن املقععععععععاييس فععععععععي ا

 : املراحل التالية  ولبناء املقياس تم إجراء

  التععععععععي سععععععععبق وعرضععععععععناها التنمععععععععر إلالكترونععععععععيالاطععععععععالع علععععععععى مكونععععععععات  التععععععععراث البحثععععععععي ملقععععععععاييس : املرةلببببببببة ألاو  بببببببب ,

املسععععععععععععتخدمة مثععععععععععععل الكمبيععععععععععععوتر  فععععععععععععي ضععععععععععععوء الوسععععععععععععائل إلالكترونيععععععععععععة التنمععععععععععععر إلالكترونععععععععععععيفععععععععععععالبعض قععععععععععععاس بنيععععععععععععة 

وإلايميعععععععععععععل , ات التواصعععععععععععععل الاجتمعععععععععععععاعيوشعععععععععععععبك, واقعععععععععععععع الويعععععععععععععبمو , والدردشعععععععععععععة, الرسعععععععععععععائل املكتوبعععععععععععععةو , الشخصععععععععععععع ي

, لتهديععععععععععداتا, إلاهانععععععععععات, وكععععععععععذلك تضععععععععععمنها للسععععععععععلوكيات التنمريععععععععععة إلالكترونيععععععععععة مثععععععععععل الرسععععععععععائل املهينععععععععععة. وغيرهععععععععععا

ونشععععععععععععععر , السععععععععععععععخرية وإلايععععععععععععععذاء النفسعععععععععععععع ي, النععععععععععععععبش فععععععععععععععي املاضعععععععععععععع ي, لشخصععععععععععععععيةاانتحععععععععععععععال , الصععععععععععععععور والفيععععععععععععععديوهات

 );Katzer, 2009; Raskauskas & Stoltz, 2007, والتحععععري وغيرهععععا, والاسععععتبعاد, وألاكاذيععععب إلاشععععاعات

Menesini et al., 2011; Schultze-Krumbholz & Scheithauer, 2009)  . 

 مناقشعععععععة بععععععععض طعععععععالب البكعععععععالوريوس والدراسعععععععات العليعععععععا  بكليعععععععة التربيعععععععة جامععععععععة قنعععععععاة  تتمععععععع: املرةلبببببببة ال انيبببببببة

ة بيعععععععنهم وتعععععععم الكشعععععععف ععععععععن  ععععععععدد كبيعععععععر أهعععععععم السعععععععلوكيات التنمريعععععععة املنتشعععععععر  حعععععععول السعععععععويس السعععععععتطالع آرائهعععععععم 

ل والنععععععععبش فععععععععي رسععععععععائ, واملضععععععععايقات, والتسععععععععجيالت, مععععععععن هععععععععذه السععععععععلوكيات مععععععععن أهمهععععععععا إرسععععععععال الرسععععععععائل املهينععععععععة

ألاكاذيععععععععععب   ونشعععععععععر, سعععععععععلوب الفععععععععععظ فعععععععععي التععععععععععامالت عبععععععععععر العععععععععواتس والفيسععععععععععبوكوألا , آلاخعععععععععرين  الصعععععععععطياد ألاخطععععععععععاء

ا ملرتكعععععععععععععب سعععععععععععععلوك التنمعععععععععععععر ممفعععععععععععععردتين إحعععععععععععععداه وغيرهعععععععععععععا وتمعععععععععععععت ترجمعععععععععععععة هعععععععععععععذه السعععععععععععععلوكيات إلعععععععععععععى, وإلاشعععععععععععععاعات

إرسععععععععال رسععععععععائل  ومببببببببن أهببببببببم السببببببببلوكيات التنمريببببببببة  للمتنمببببببببر.   وألاخععععععععرى للسععععععععوكيات الواقعععععععععة علععععععععى  الضععععععععحية

سععععععععال مكاملععععععععات غيععععععععر الئقععععععععة ومهينععععععععة ر إو , ....(ابالواتسعععععععع, الفععععععععيس)  إلانترنععععععععتسععععععععاخرة  ومسععععععععيئة علععععععععى التليفععععععععون أو  

وكشععععععععععف أسعععععععععععرار , وابتعععععععععععزاز وتهديععععععععععد  آلاخعععععععععععرين   مععععععععععن خعععععععععععالل املكاملععععععععععات والرسعععععععععععائل,  إلانترنععععععععععتعلععععععععععى  التليفعععععععععععون أو  

إلحععععععععععععاق ألاذى  عععععععععععععن آلاخععععععععععععرين   لتشععععععععععععويه سععععععععععععمعتهم و ألاكاذيععععععععععععب   ونشععععععععععععر, أو  التليفععععععععععععون  إلانترنععععععععععععتآلاخععععععععععععرين علععععععععععععى 
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بوك بش فععععععععععععي رسععععععععععععائل آلاخععععععععععععرين  علععععععععععععى  الفيسععععععععععععوالنعععععععععععع, وانتحععععععععععععال الشخصععععععععععععية والتهديععععععععععععد ل حععععععععععععرين, والضععععععععععععرر بهععععععععععععم

بينمبببببببا . وغيرهعععععععا إلانترنعععععععتعلعععععععى ومهاجمعععععععة معععععععا يقولعععععععه آلاخعععععععرون  بشعععععععدة , أخطعععععععاء لهعععععععم فعععععععي املاضععععععع يللحصعععععععول علعععععععى  

إرسعععععععععال مكاملعععععععععات مسعععععععععجلة مهينعععععععععة وغيعععععععععر كانبببببببببت أهبببببببببم السبببببببببلوكيات التنمريبببببببببة الواقعبببببببببة علببببببببب   الضبببببببببحية  بببببببببي  

,  إلانترنععععععععتوانتحععععععععال الشخصععععععععيتة علععععععععى , ونشععععععععر إلاشععععععععاعات وألاكاذيععععععععب, وإرسععععععععال رسععععععععائل مهينععععععععة وجارحععععععععة, الئقععععععععة

معععععععععع آلاخعععععععععرين دون إذن علعععععععععى  ععععععععععن الضعععععععععحية والتحعععععععععدث, بتتعععععععععزاز والتهدديعععععععععد  معععععععععن خعععععععععالل املكاملعععععععععات والرسعععععععععائلوالا 

, للحصعععععععععول علعععععععععى  أخطعععععععععاء فعععععععععي املاضععععععععع ي ابعلعععععععععى الفيسعععععععععبوك أو  الواتسععععععععع والنعععععععععبش فعععععععععي رسعععععععععائل, وسعععععععععائل التواصعععععععععل

 . مفردة 12مقياس الضحية تضمن ينما بمفردة  13وتضمن مقياس املتنمر . وغيرها

 تععععععععم عععععععععرض املقياسععععععععين علععععععععى  ثالثععععععععة متخصصععععععععين فععععععععي علععععععععم الععععععععنفس وأقععععععععروا بأهليععععععععة املفععععععععردات  : ال ببببببببةاملرةلببببببببة ال

وتعععععععععععم . معععععععععععع إجعععععععععععراء  تععععععععععععديالت طفيفيعععععععععععة فعععععععععععي صعععععععععععياغة بععععععععععععض املفعععععععععععردات التنمعععععععععععر إلالكترونعععععععععععيلقيعععععععععععاس سعععععععععععلوكيات 

وتصعععععععرح بالدرجعععععععة ( وال معععععععرة) وكانعععععععت بعععععععدائل الاسعععععععتجابة هعععععععي ال  قيعععععععاس هعععععععذه السعععععععلوكيات فعععععععي آخعععععععر  ثالثعععععععة شعععععععهور 

0)) , 
 
 , (1) وتصععععععععععرح بالدرجععععععععععة( مععععععععععرة أو  مععععععععععرتين) نعععععععععادرا

 
, (2)وتصععععععععععرح بالدرجععععععععععة ( مععععععععععرات ثععععععععععالث إلععععععععععى أربععععععععععع) أحيانععععععععععا

 
 
 .(3)وتصرح بالدرجة ( مرات أربعأكثر من )دائما

 : معيار تحديد الشخص املتنمر والضحية

 الفععععععععععععرد متنمععععععععععععر  ديععععععععععععع
 
 إذا ارتكععععععععععععب  السععععععععععععلوكيات التنمريععععععععععععة مععععععععععععرة أو  مععععععععععععرتين   ا

 
 )إلكترونيععععععععععععا

 
 الشععععععععععععهور  فععععععععععععي( نععععععععععععادرا

 . الفرد ضحية إذا وقع عليه مرة على  ألاقل أحد السلوكيات التنمرية ويعدالثالثة ألاخيرة 

 :إلاجراءات 

 معععععععععن خعععععععععالل تطبيعععععععععق 
 
لطعععععععععالب الفعععععععععرق الدراسعععععععععية املختلفعععععععععة  Google forms تمعععععععععت إدارة املقياسعععععععععين إلكترونيعععععععععا

 ايعععععععةفعععععععي بد, طعععععععالب الدراسعععععععات العليعععععععا  بكليعععععععة التربيعععععععة جامععععععععة قنعععععععاة السعععععععويسبكليعععععععات جامععععععععة قنعععععععاة السعععععععويس وكعععععععذلك 

والفيسععععععععبوك,مع التنبيععععععععه علععععععععيهم  ابمععععععععن خععععععععالل إرسععععععععاله عبععععععععر املجموعععععععععات علععععععععى  الواتسعععععععع 2020منتصععععععععف شععععععععهر إبريععععععععل 

 بععععععأن قيععععععاس هععععععذا السعععععععلوك , مفعععععععردة مععععععن مفععععععردات املقيععععععاس بالضععععععغط علععععععى  البععععععديل العععععععذي  يناسععععععبك أمععععععام  كععععععل
 
علمعععععععا

, ابسعععععععواء بالواتسععععععع  إلانترنعععععععتفعععععععي آخعععععععر  ثالثعععععععة شعععععععهور فقعععععععط, ونقصعععععععد بعععععععه ممارسعععععععة السعععععععلوكيات التنمريعععععععة معععععععن خعععععععالل 

 معععععععععن خعععععععععالل التليفونعععععععععات, وإلايميعععععععععل, والفيسعععععععععبوك
 
بعععععععععق املقياسعععععععععان علعععععععععى  نفعععععععععس الفعععععععععرد وتعععععععععم التأكيعععععععععد علعععععععععى  . وأيضعععععععععا

ُ
وط

كنعععععععوع  ون إذا لعععععععم يرغبععععععع مهائين باملوثوقيعععععععة  فعععععععي الاسعععععععتجابة, وتعععععععم التنبيعععععععه علعععععععيهم بععععععععدم كتابعععععععة اسعععععععمالطعععععععالب املسعععععععتجيب

وتعععععععم الانتهعععععععاء معععععععن تطبيععععععق املقيعععععععاس خعععععععالل ثالثعععععععة أسععععععابيع وتعععععععم تحويعععععععل ملعععععععف  . لراحعععععععة النفسعععععععية أثنعععععععاء الاسععععععتجابةمععععععن ا

 .ألاساسية جراء تكويد للبياناتإو  SPSS(26)ثم تحويله إلى  ملف  Excelالبيانات إلى  ملف 
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 :ةصائيالتحلي  إلا 

ثبععععععععععععات والاتسععععععععععععاق الععععععععععععداخلي باسععععععععععععتخدام لتقععععععععععععدير ال SPSS (26)البيانععععععععععععات باسععععععععععععتخدام برنععععععععععععامج  تععععععععععععم تحليععععععععععععل

كمعععععععععا  نقطعععععععععة قطعععععععععع للثبعععععععععات املقبعععععععععول  0.80مفعععععععععردة للضعععععععععحية, تعععععععععم اعتبعععععععععار  12مفعععععععععردة للمتنمعععععععععر و 13لفعععععععععا كرونبعععععععععا  لعععععععععع أ

,Nunnly & Bernsteinبععععععععععه  ىأوصعععععععععع  جععععععععععري التحليععععععععععل العععععععععععاملي الاستكشععععععععععافي باسععععععععععتخدام طريقععععععععععة املكونععععععععععات , ((1994 
ُ
وا

للكشععععععععععععععععععععععععععف عععععععععععععععععععععععععععن البنيععععععععععععععععععععععععععة العامليععععععععععععععععععععععععععة  Direct   obliminوالتععععععععععععععععععععععععععدوير املائععععععععععععععععععععععععععل  Principle   Component ألاساسععععععععععععععععععععععععععية

معععععععع التفسعععععععير املنطقعععععععي والنظعععععععري للعوامعععععععل الناتجعععععععة معععععععن التحليعععععععل , 1.0 كبعععععععر معععععععن ألجعععععععذر الكعععععععامن اللمقياسعععععععين وقيمعععععععة 

عتبععععععععر أن املفعععععععععردة متشعععععععععبعة علعععععععععى  العامعععععععععل إذا زاد التشعععععععععبع ععععععععععن 
ُ
  وتعععععععععم إجعععععععععراء. (Tabachnick & Fidell, 2007) 0.32وا

التوزيععععععععععععات التكراريعععععععععععة لتحديعععععععععععد معععععععععععرات حعععععععععععدوث مظعععععععععععاهر سعععععععععععلوك التنمعععععععععععر للمرتكعععععععععععب والضعععععععععععحية؛ وكعععععععععععذلك اسعععععععععععتخدام 

معامععععععععععل ارتبععععععععععاط بيرسععععععععععون لتقععععععععععدير العالقععععععععععة بععععععععععين سععععععععععلوك التنمععععععععععر للمتنمععععععععععر وسععععععععععلوك التنمععععععععععر الواقععععععععععع علععععععععععى  الضععععععععععحية 

التنمريععععععععععة للضععععععععععحية لوكيات البسععععععععععيط ملعرفععععععععععة إلاسععععععععععهام النسععععععععععبي للسعععععععععع تحليععععععععععل إلانحععععععععععدار لععععععععععنفس العينععععععععععة؛ وتععععععععععم إجععععععععععراء 

 فععععععععععي املسعععععععععتقبلإللتنبعععععععععؤ ب
 
إلجعععععععععراء التحليععععععععععل  LISREL (8.8)واسععععععععععُتخدم برنعععععععععامج . مكانيعععععععععة جعععععععععععل الفعععععععععرد الضععععععععععحية متنمعععععععععرا

 تالعععععععععععععاملي التوكيععععععععععععدي للمقارنععععععععععععة بععععععععععععين النمععععععععععععاذج العامليععععععععععععة املختلفععععععععععععة باسععععععععععععتخدام طريقععععععععععععة الاحتمععععععععععععال ألاقصعععععععععععع ي وتمعععععععععععع

( فعععععععععععععععععععأكثر 0.90قيمعععععععععععععععععععتهم )GFI و  NNFI و CFIو ( فاقعععععععععععععععععععل 0.08قيمتهعععععععععععععععععععا ) RMSEAالاسعععععععععععععععععععتعانة بمؤشعععععععععععععععععععرات املطابقعععععععععععععععععععة 

 (.2018, عامر) (إلاحصائيةعدم الداللة )الاحتمالية املرتبطة به  Pوإحصاء كاي تربيع وقيمة 

 :نتائج الدراسة

 : ألاساسيةالبيانات 
ا
 ؟إلانترنتما درجة مهارتك الستخدام : أوال

 طالبععععععععععععع (%5) 19اتضعععععععععععععح أن , فعععععععععععععي ضعععععععععععععوء التوزيععععععععععععععات التكراريعععععععععععععة  
 
  إلانترنعععععععععععععتوطالبعععععععععععععة درجعععععععععععععة مهعععععععععععععارتهم للتعامعععععععععععععل معععععععععععععع  ا

ومععععععععععععععععن هععععععععععععععععذا يتضععععععععععععععععح أن , بدرجععععععععععععععععة ممتععععععععععععععععازة 79(%20.7), جيععععععععععععععععدة (%44.9) 171, متوسععععععععععععععععطة  (29.4) 112, ضعععععععععععععععععيفة

بدرجععععععععة جيععععععععدة ,بينمععععععععا عععععععععدد قليععععععععل مععععععععنهم مسععععععععتوى مهععععععععاراتهم فععععععععي   إلانترنععععععععتمعظععععععععم أفععععععععراد العينععععععععة يجيععععععععدون اسععععععععتخدام 

 .ضعيف  إلانترنتالتعامل مع 

 
ا
؟  إلانترنتكم ساعة تقضيها عل  : ثانيا

ا
  يوميا

 طالبعععععععععع( (%7.1 27فععععععععععي ضععععععععععوء التوزيععععععععععع التكععععععععععراراي اتضععععععععععح أن  
 
  ن وطالبععععععععععة يقضععععععععععو  ا

 
 (%11.9) 45, سععععععععععاعة واحععععععععععدة يوميععععععععععا

 211, سعععععععععععععععععععاعات يقضعععععععععععععععععععون  أربععععععععععععععععععع (%13.2) 50, سععععععععععععععععععاعات يقضععععععععععععععععععون  ثعععععععععععععععععععالث  (%12.1) 46, يسععععععععععععععععععتغرقون سعععععععععععععععععععاعتين

 علععععععععى  مععععععععن الطععععععععالب يقضععععععععون  أكثععععععععر مععععععععن أربععععععععع (55.7%)
 
البيععععععععة الطععععععععالب وعلععععععععى هععععععععذا  فععععععععإن غ,  إلانترنععععععععتسععععععععاعات يوميععععععععا

   إلانترنععععععععععتولععععععععععو اعتبرنععععععععععا أن محععععععععععك إدمععععععععععان  ,إلانترنععععععععععتيقضععععععععععون أكثععععععععععر مععععععععععن أربععععععععععع سععععععععععاعات علععععععععععى 
 
ثععععععععععالث سععععععععععاعات يوميععععععععععا

وهععععععععععععذا يرجععععععععععععع إلعععععععععععععى أن العينععععععععععععة مععععععععععععن طععععععععععععالب الجامععععععععععععععة , إنترنععععععععععععت مععععععععععععدمني يععععععععععععععدون مععععععععععععن العينععععععععععععة  %68.9فععععععععععععأكثر  فععععععععععععإن 

 .بصورة كلية في التعلم إلالكتروني أثناء جائحة كورونا  إلانترنتتمدون على والدراسات العليا  يع
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 :للضحية التنمر إلالكترونيتحلي  ال بات ملقياس 

 0.906مفععععععععععردة للمقيععععععععععاس وبلغععععععععععت قيمتعععععععععععه 12  داخلي باسععععععععععتخدام املعامععععععععععل ألفععععععععععا لكععععععععععلتععععععععععم تقععععععععععدير ثبععععععععععات الاتسععععععععععاق العععععععععع

 :وفيما يلي معامالت الثبات ومعامل الارتباط املصرح

 (  1)جدول 

 (N=381)للضحية بعد استبعاد املفردة  التنمر إلالكترونيملفردات مقياس  لفاأمعامالت الارتباطات املصححة و 

معام  الارتباط  املفردة

 املصحح

ألفا للمقياس بعد   

 استبعاد املفردة

 0.902 0.536 .وغير الئقةيبعث لي مكاملات مسجلة ومهينة 

 0.899 0.626 .يبعث لي رسائل مهينة

 0.900 0.596 .أو  الفيسبوك  إلانترنتيهينني على 

 0.901 0.573 .دون إذنيينشر عني فيديوهات وصور 

 0.897 0.660 .كاذيبشاعات وألاينشر عني إلا 

 0.900 0.632 .يبتزني ويهددني من خالل املكاملات والرسائل

 0.889 0.634 .يهددني بنشر رسائل وصور خاصة بي إذا لم أفعل ما يريده

 0.893 0.731 .والفيسبوك ابيعطي تعليقات مؤملة ومحرجة لي على  الواتس

 0.897 0.688 ضمن معلومات كاذبةتت بوكيعمل لي صفحة على  الفيس

 0.897 0.654 . إلانترنتينتحل شخصيتي على 

 0.899 0.638 .دون إذني على  وسائل التواصل الاجتماعييتحدث مع آلاخرين  عني 

ينبش في رسائلي على  الفيسبوك أو  تويتر للحصول على  أخطاء لي في 

 .املاض ي

0.716 0.894 

 أن قععععععععيم ألفععععععععا للمقيععععععععاس بعععععععععد اسععععععععتبعاد كععععععععل مفععععععععردة علععععععععى  حععععععععدة تراوحععععععععت 1))يتضععععععععح مععععععععن الجععععععععدول                     

بينمعععععععععععا بلغعععععععععععت قعععععععععععيم معامعععععععععععل , وهعععععععععععذا يؤكعععععععععععد علعععععععععععى  أهميعععععععععععة كعععععععععععل املفعععععععععععردات فعععععععععععي املقيعععععععععععاس, 0.902إلعععععععععععى   0.893بعععععععععععين معععععععععععا

وهععععععععععععععذا يععععععععععععععدل علععععععععععععععى  التجانسععععععععععععععية العاليععععععععععععععة للمفععععععععععععععردات علععععععععععععععى  قيععععععععععععععاس  0.731إلععععععععععععععى   0.563الارتبععععععععععععععاط املصععععععععععععععرح مععععععععععععععن 

 .  السلوكيات التنمرية الواقعة على الضحية

 :دالئ  الصدق

سعععععععتخدام الاتسعععععععاق العععععععداخلي معععععععن خعععععععالل معامعععععععل الارتبعععععععاط التحقعععععععق معععععععن صعععععععدق املفهعععععععوم للمقيعععععععاس با: البببببببدلي  ألاو ل

 Corrected item-totalاملصعععععععععععرح بعععععععععععين كعععععععععععل مفعععععععععععردة والدرجعععععععععععة الكليعععععععععععة للمقيعععععععععععاس محعععععععععععذوف منهعععععععععععا درجعععععععععععة املفعععععععععععردة 
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correlation   وهعععععععععذا يععععععععدل علعععععععععى  تجانسعععععععععية عاليععععععععة بعععععععععين مفعععععععععردات  0.731إلعععععععععى   0.563وتراوحععععععععت قيمعععععععععة املفعععععععععردات مععععععععن

  .املقياس لقياس سلوك التنمر بمعنى ارتباطات عالية للمفردة بالدرجة الكلية حتى وهي غير متضمنة به

للمتنمعععععععععر والتنمعععععععععر للضعععععععععحية  التنمعععععععععر إلالكترونععععععععيبحسعععععععععاب معامعععععععععل الارتبععععععععاط بعععععععععين  الصبببببببببدق التقبببببببببار ي:الببببببببدلي  ال ببببببببباني

واتضععععععععععععععح أن العالقععععععععععععععة بينهمععععععععععععععا , لعالقععععععععععععععة بينهمععععععععععععععا مععععععععععععععن متوسععععععععععععععطة إلععععععععععععععى  قويععععععععععععععةحيععععععععععععععث توصععععععععععععععلت الدراسععععععععععععععات إلععععععععععععععى أن ا

 وهععععععععععععي تشععععععععععععير إلععععععععععععى أنععععععععععععه كلمععععععععععععا عععععععععععععانى الفععععععععععععرد مععععععععععععن السععععععععععععلوكيات التنمريععععععععععععة يصععععععععععععبح مرتكبعععععععععععع           
 
ملثععععععععععععل هععععععععععععذه  ا

   .للضحية التنمر إلالكترونيالسلوكيات وهذا يؤكد صدق املفهوم لبنية 

بععععععععععععإجراء  التحليععععععععععععل الععععععععععععاملي الاستكشععععععععععععافي بطريقععععععععععععة الاحتمععععععععععععال : التحليبببببببببببب  العبببببببببببباملي الاستكشببببببببببببافي: البببببببببببدلي  ال البببببببببببب 

ممععععععا يععععععدل علععععععى   KMO =0.891اتضععععععح قيمععععععة معامععععععل كععععععايزر مععععععاير أولكععععععين  Direct obliminألاقصعععععع ي والتععععععدوير املائععععععل 

وأفعععععععععععععرز . أن مصععععععععععععفوفة مععععععععععععععامالت الارتباطععععععععععععات بعععععععععععععين مفععععععععععععردات املقيعععععععععععععاس مناسعععععععععععععبة بدرجععععععععععععة كبيعععععععععععععرة للتحليععععععععععععل الععععععععععععععاملي

بينمععععععععععععا للعامععععععععععععل , مععععععععععععن تبعععععععععععاين مصععععععععععععفوفة الارتبعععععععععععاط 50.49وفسععععععععععععر  6.059الجعععععععععععذر الكععععععععععععامن لعععععععععععءول التحليعععععععععععل  عععععععععععععاملين  

 فسعععععععرا , معععععععن تبعععععععاين املصعععععععفوفة 9.23وفسعععععععر  1.107الثعععععععاني 
 
ممعععععععا يعععععععدل علعععععععى  أن  59.72وعلعععععععى هعععععععذا فعععععععإن الععععععععاملين مععععععععا

د ععععععععام تشعععععععبعت كعععععععل مفعععععععردات املقيعععععععاس بعامعععععععل واحعععععععو . املقيعععععععاس تضعععععععمن مظعععععععاهر عديعععععععدة للتنمعععععععر إلالكترونعععععععي للضعععععععحية

 .قبل التدوير

 (2)جدول 

 (N=381)للضحية بعد التدوير املائ   التنمر إلالكترونينتائج التحلي  العاملي الاستكشافي ملفردات مقياس 

 تشبعات العوام  للضحية التنمر إلالكترونيمفردات 

 العام  ال اني العام  ألاو ل

  0.639 .يبعث لي مكاملات مسجلة ومهينة وغير الئقة

  0.909 .يبعث لي رسائل مهينة

  0.741 .أو  الفيسبوك  إلانترنتيهينني على 

 ينشر عني فيديوهات وصور 
 
  0.4000 .دون إذني ا

  0.792 .يبتزني ويهددني من خالل املكاملات والرسائل

 يهددني بنشر رسائل وصور 
 
  0.738 .خاصة بي إذا لم أفعل ما يريده ا

 0.531  .وألاكاذيبينشر عني إلاشاعات 

 0.783  .والفيسبوك ابيعطي تعليقات مؤملة ومحرجة لي على  الواتس

 0.762  .تضمن معلومات كاذبةت بوكيعمل لي صفحة على  الفيس

 0.792  . إلانترنتينتحل شخصيتي على 
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 0.815  .دون إذني على  وسائل التواصل الاجتماعييتحدث مع آلاخرين عني 

 0.860  .على  الفيسبوك أو  تويتر للحصول على  أخطاء لي في املاض يينبش في رسائلي 

تشعععععععععععععععبع سعععععععععععععععتة مفعععععععععععععععردات بالعامعععععععععععععععل ألاو ل تمثعععععععععععععععل إلاهانعععععععععععععععة  والتهديعععععععععععععععد وإرسعععععععععععععععال (  2)يتضعععععععععععععععح معععععععععععععععن الجعععععععععععععععدول                 

,  0.909إلععععععععععععى   0.400املكاملععععععععععععات والرسععععععععععععائل املهينععععععععععععة والجارحععععععععععععة وتععععععععععععراوح معامععععععععععععل تشععععععععععععبع مفععععععععععععردات هععععععععععععذا العامععععععععععععل مععععععععععععن 

فعععععععععي املاضععععععععع ي  ينمعععععععععا تشعععععععععبع بالعامعععععععععل الثعععععععععاني سعععععععععتة مفعععععععععردات وتمثعععععععععل نشعععععععععر  إلاشعععععععععاعات  وانتحعععععععععال الشخصعععععععععية والنعععععععععبشب

  . 0.86إلى   0.531دون إذن وتراوح معامل التشبع ملفردات هذا العامل من والتحدث مع آلاخرين  

التنمعععععععععر تععععععععم إجععععععععراء التحليعععععععععل العععععععععاملي التوكيععععععععدي ملفعععععععععردات مقيععععععععاس : التحليببببببببب  العبببببببباملي التوكيبببببببببدي: الببببببببدلي  الرابببببببببع

ألاول نمعععععععععوذج العامعععععععععل :, وتعععععععععم التحقعععععععععق معععععععععن نمعععععععععوذجين ىللضعععععععععحية باسعععععععععتخدام طريقعععععععععة الاحتمعععععععععال ألاقصععععععععع  إلالكترونعععععععععي

, وأيععععععععععده التحليععععععععععل الععععععععععععاملي قبععععععععععل التععععععععععدوير ونمععععععععععوذج التحليعععععععععععل ي توصععععععععععلت إليععععععععععه العديعععععععععععد مععععععععععن الدراسععععععععععاتالعععععععععععام الععععععععععذ

الععععععععذي أفععععععععرز عععععععععاملين وكانععععععععت مؤشععععععععرات حسععععععععن املطابقععععععععة ومؤشععععععععرات البسععععععععاطة أو  املقارنععععععععة بععععععععين  العععععععععاملي الاستكشععععععععافي

 :النموذجين كالتالي

 (3)جدول 

 التنمر إلالكترونيمؤشرات ةسن املطابقة ومؤشرات املقارنة بين نموذج العام  العام ونموذج العاملين ملقياس 

 (N=381) للضحية

 RMSEA NNFI CFI AIC CAIC PNFI PGFI    النموذج

    df         pقيمت          

 0.58 0.75 624.07 505.44 0.92 0.91 0.14 0.0     54    463.79 العامل العام

 0.60 0.75 490.69 367.54 0.95 0.93 0.11 0.0    53     342.60 العاملين

 PGFIلصالح نموذج العاملين بينما القيم العليا  ملؤشر  CAICو  AICيتضح أن القيم الدنيا ملؤشري                

. فضلية لصالح نموذجي العاملينللنموذجين وبالتالى تكون ألا  PNFIلصالح نموذج العاملين بينما تساوت قيمة 

وباستعراض مؤشرات حسن املطابقة لنموذج العاملين يتضح أن النموذج متطابق مع البيانات بدرجة جيدة بالنسبة 

ولتحسين مؤشرات املطابقة تم الاستعانة  RMSEAبينما املطابقة غير مناسبة بالنسبة ملؤشر  CFIو  NNFIري ملؤش

ضافة العالقة بين تباين الخطأ وبين إالبرنامج ومن أهم هذه التعديالت بمؤشرات التعديل للنموذج التي أمدنا بها 

إلى    وعلى هذا تحسنت مؤشرات املطابقة وانخفضت قيمة . وبين املفردة الثانية والثالثة, املفردة ألاولي والثانية

وفيما يلي معامالت التشبعات وألاخطاء  ,وهي مطابقة مقبولة 0.0941 إلى   0.11من  RMSEAوانخفضت   221.48

 :  وتراوحت معامالت تشبع املفردات بالعاملين كا تي ,Tاملعيارية وقيم 
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 (4)جدول 

ي لتحلي  العاملي التوكيدي ذوالتباين املفسر للعام  في املفردة لنموج ا T طاء املعيارية وقيم التشبعات وألا 

 (N=381)العاملين 

 التباين املفسر العام  ال اني العامل ألاو ل املفردة

   
 التشبع

        T(     الخطأ املعياري )

 الخطأ )التشبع 

 T                (املعياري 

 0.58 مكاملات مسجلة ومهينة وغير الئقةيبعث لي 

SE=(0.05) 

11.57   0.34 

 0.61 يبعث لي رسائل مهينة

0.051)) 

12.04   0.36 

 0.62 أو  الفيسبوك  إلانترنتيهينني على 

0.050)) 

12.47   0.38 

 0.65 دون إذنيينشر عني فيديوهات 

(0.049) 

13.40   0.43 

 0.73 والرسائليبتزني ويهددني من خالل املكاملات 

0.047)) 

15.61   0.54 

يهددني بنشر رسائل وصور خاصة بي إذا لم 

 أفعل ما يريده
0.77 

(0.046) 

16.52   0.59 

 0.69   كاذيبينشر عني إلاشاعات وألا

0.047 

14.79 0.48 

يعطي تعليقات مؤملة ومحرجة لي على  

 والفيسبوك ابالواتس
  0.77 

0.045)) 

17.25 0.60 

تضمن ت بوكصفحة على  الفيسيعمل لي 

 معلومات كاذبة
  0.75 

(0.045) 

16.38 0.56 

 0.73    إلانترنتينتحل شخصيتي على 

0.046)) 

15.96 0.53 

دون إذني على  وسائل يتحدث مع آلاخرين عني 

 التواصل الاجتماعي
  0.73 

0.046)) 

15.80 0.53 

ينبش في رسائلي على  الفيسبوك أو  تويتر 

 أخطاء لي في املاض ي للحصول على 
  0.80 

0.044)) 

18.11 0.64 
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 عند 
 
وفيما يلي شكل املسار لنموذج 2.58 عن  Tحيث زادت قيمة  0.01ويتضح أن كل التشبعات دالة إحصائيا

 :للضحية لنموذج العاملين التنمر إلالكترونيالتحليل العاملي التوكيدي ملفردات 

 

 ملفردات مقياس (: 1)الشكل 
 
التنمر شكل املسار للتحليل العاملي التوكيدي لنموذج العاملين بتشبعاته الدالة إحصائيا

 للضحية إلالكتروني

 عند  0.82واتضح أن معامل الارتباط بين العاملين 
 
  0.01.عالقة قوية ودالة إحصائيا

اتضععععععععععح  أن  13بععععععععععإجراء  الثبععععععععععات للمفععععععععععردات لععععععععععع : للمرتكببببببببببي املتنمببببببببببر التنمببببببببببر إلالكترونببببببببببيتحليبببببببببب  ال بببببببببببات ملقيبببببببببباس 

وفيمععععععععععا يلعععععععععععي مععععععععععععامالت الثبعععععععععععات بعععععععععععد اسعععععععععععتبعاد املفعععععععععععردة ومعامعععععععععععل الارتبعععععععععععاط  0.887معامععععععععععل الاتسعععععععععععاق العععععععععععداخلي ألفعععععععععععا 

 :املصرح
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 (5)جدول 

 (N=381)للمتنمر بعد استبعاد املفردة  التنمر إلالكترونيمعامالت الارتباطات املصححة والفا  ملقياس 

معام  الارتباط  املفردة

 املصحح

الفا للمقياس بعد   

 استبعاد املفردة

 0.890 0.391 ....(.ابالواتس, الفيس) إلانترنتومسيئة  على  التليفون أو   أرسل رسائل ساخرة 

 0.872 0.687 . إلانترنتأبعث مكاملات سخرية ومهينة على  التليفون و

 0.905 0.356 . إلانترنتأهاجم وأعلق بشدة على  ما يقوله آلاخرون  على 

ذنهم على  التليفون أو  إين دون خر صور وفيديوهات خاصة ومغرضة ل  أنشر 

 . إلانترنت

0.465 0.883 

 0.878 0.680 .أبتز وأهدد  آلاخرين  من خالل املكاملات والرسائل

 0.867 0.803 .أنشر تعليقات غير صحيحة عن آلاخر ين

 0.868 0.747 التواصل الاجتماعي أضايق زمالئي ليبتعدوا عن وسائل

 0.870 0.745 .شياء لهم ال يرغبون في نشرهاأأهدد آلاخرين بنشر 

 0.867 0.878 .إلحاق ألاذى  والضرر بهمذيب  عن آلاخرين لتشويه سمعتهم و ألاكا أنشر

 0.877 0.641 انتحل شخصية غير شخصيتي البتزاز وتهديد آلاخر ين

بوك أو  تويتر للحصول على  أخطاء لهم في على  الفيسنبش في رسائل آلاخرين ا

 .املاض ي

0.737 0.870 

 0.886 0.406 .أو  التليفون   إلانترنتسرار آلاخرين على أأكشف 

 0.876 0.671 .رهابهمإجهولة املصدر لتخويف آلاخرين  و أرسل مكاملات م

أهععععععععاجم وأعلععععععععق بشععععععععدة علععععععععى  " زيععععععععادة معامععععععععل الثبععععععععات للمقيععععععععاس بعععععععععد حععععععععذف مفععععععععردة(  5)يتضععععععععح مععععععععن الجععععععععدول          

مفععععععععععردة وارتفععععععععععع   12بالتععععععععععالى  بعععععععععععد حععععععععععذفها أصععععععععععبح عععععععععععدد مفععععععععععردات املقيععععععععععاس و "   إلانترنععععععععععتمععععععععععا يقولععععععععععه آلاخععععععععععرون  علععععععععععى 

وتعععععععععراوح معامعععععععععل الثبعععععععععات للمقيعععععععععاس بععععععععععد اسعععععععععتبعاد كعععععععععل مفعععععععععردة علعععععععععى  حعععععععععدة معععععععععن .  α=0.905لمقيعععععععععاس إلعععععععععى  لالثبعععععععععات 

 . للمتنمر التنمر إلالكترونيمما يدل على  أهمية املفردات في املقياس في قياس  0.890إلى   0.872

  :للمتنمر التنمر إلالكترونيدالئ  الصدق ملقياس 

التحقعععععععق معععععععن صعععععععدق املفهعععععععوم للمقيعععععععاس باسعععععععتخدام الاتسعععععععاق العععععععداخلي معععععععن خعععععععالل معامعععععععل الارتبعععععععاط : البببببببدلي  ألاو ل

وهعععععععععذا  0.878إلعععععععععى   0.391املصعععععععععرح بعععععععععين كعععععععععل مفعععععععععردة والدرجعععععععععة الكليعععععععععة للمقيعععععععععاس وتراوحعععععععععت قيمتعععععععععه للمفعععععععععردات معععععععععن 

 . للمتنمر املرتكب التنمر إلالكترونييدل على  تجانسية عالية بين مفردات مقياس سلوكيات 
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بعععععععععععععععإجراء التحليعععععععععععععععل الععععععععععععععععاملي الاستكشعععععععععععععععافي بطريقعععععععععععععععة املكونعععععععععععععععات : التحليعععععععععععععععل الععععععععععععععععاملي الاستكشعععععععععععععععافي: لبببببببببببببببدلي  ال بببببببببببببببانيا

ممععععععععععا يععععععععععدل  KMO=0.917تضععععععععععح قيمععععععععععة معامععععععععععل كععععععععععايزر مععععععععععاير أو لكععععععععععين ت Direct obliminوالتععععععععععدوير املائععععععععععل  ألاساسععععععععععية

وأفععععععععرز . علععععععععى  أن مصععععععععفوفة معععععععععامالت الارتباطععععععععات بععععععععين مفععععععععردات املقيععععععععاس مناسععععععععبة بدرجععععععععة كبيععععععععرة للتحليععععععععل العععععععععاملي

وللعامععععععععععععل , مععععععععععععن تبعععععععععععاين مصعععععععععععفوفة الارتبعععععععععععاط 55.22وفسعععععععععععر  6.626الجععععععععععععذر الكعععععععععععامن لعععععععععععءو ل : التحليعععععععععععل ثالثعععععععععععة عوامعععععععععععل

معععععععععن تبععععععععععاين مصععععععععععفوفة  %9.045وفسععععععععععر  1.085وللعامععععععععععل الثالعععععععععث , معععععععععن تبععععععععععاين املصعععععععععفوفة 9.35وفسععععععععععر  1.122الثعععععععععاني 

 فسععععععععرت , الارتبععععععععاط
 
ممععععععععا يععععععععدل علععععععععى  تضععععععععمن املقيععععععععاس ملعظععععععععم مظععععععععاهر  73.36وعلععععععععى هععععععععذا فععععععععإن العوامععععععععل الثالثععععععععة معععععععععا

وفيمعععععععا يلعععععععي تشعععععععبعات , وتشعععععععبعت كعععععععل مفعععععععردات املقيعععععععاس علعععععععى  عامعععععععل ععععععععام قبعععععععل التعععععععدوير. للمتنمعععععععر التنمعععععععر إلالكترونعععععععي

 :املفردات على  العوامل الثالثة

 6))ل جدو   

 (N=381)للمتنمر بعد التدوير املائ   التنمر إلالكترونينتائج التحلي  العاملي ملفردات مقياس 

 للضحية التنمر إلالكترونيمفردات 

 تشبعات العو امل

 العامل ألاو ل
العامل 

 الثاني     

العامل 

 الثالث

   0.689 ....(.ابالواتس, الفيس) إلانترنتأرسل رسائل ساخرة   ومسيئة  على  التليفون أو  

   0.688 . إلانترنتأبعث مكاملات سخرية ومهينة على  التليفون و

   0.874 . إلانترنتدون اذنهم على  التليفون أو  وفيديوهات خاصة ومغرضة ل حر ين أنشر صور 

  0.909  .أبتز وأهدد  آلاخرين  من خالل املكاملات والرسائل

  0.657  .شياء لهم ال يرغبون في نشرهاأنشر بأهدد آلاخرين  

  0.587  .إلحاق ألاذى  والضرر بهمتشويه سمعتهم و ألاكاذيب  عن آلاخرين ل أنشر

  0.883  .انتحل شخصية غير شخصيتي البتزاز وتهديد آلاخر ين

  0.525  .بوك أو  تويتر للحصول على  أخطاء لهم في املاض ينبش في رسائل آلاخرين على  الفيسأ

  0.922  .أرسل مكاملات مجهولة املصدر لتخويف آلاخرين  وإرهابهم

 0.500   .أنشر تعليقات غير صحيحة عن آلاخر ين

 0.448   .أضايق زمالئي ليبتعدوا عن وسائل التواصل الاجتماعي

 0.925   .أو  التليفون   إلانترنتكشف أسرار آلاخرين  على أ

مفععععععععردات بالعامععععععععل ألاو ل  بعععععععععد التععععععععدوير تشععععععععير إلععععععععى تشععععععععبع ثععععععععالث نتععععععععائج التحليععععععععل العععععععععاملين أ 6))يتضععععععععح مععععععععن الجععععععععدول 

والصعععععععععور والفيعععععععععديوهات  علعععععععععى  , وإلاهانعععععععععة  عبعععععععععر الرسعععععععععائل واملكاملعععععععععات, تمثعععععععععل سعععععععععلوكيات التنمعععععععععر ععععععععععن طريعععععععععق السعععععععععخرية

 ونشععععععععععععر, بشوالنععععععععععع, والانتحعععععععععععال, مفعععععععععععردات تمثعععععععععععل التهديعععععععععععد والابتعععععععععععزاز بينمعععععععععععا تشعععععععععععبع بالعامعععععععععععل الثعععععععععععاني سعععععععععععت, ن التليفعععععععععععو 
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 بينمعععععععععا تشعععععععععبع بالعامعععععععععل الثالعععععععععث ثعععععععععالث إلاشععععععععاعات  فعععععععععي املاضععععععععع ي معععععععععن خعععععععععالل املكاملعععععععععات ووسعععععععععائل التواصععععععععل الاجتمعععععععععاعي ؛

 . واملضايقة, مفردات تمثل كشف ألاسرار

تعععععععععععم إجعععععععععععراء : للمتنمبببببببببببر املرتكبببببببببببي التنمبببببببببببر إلالكترونبببببببببببيالتحليببببببببببب  العببببببببببباملي التوكيبببببببببببدي ملقيببببببببببباس : البببببببببببدلي  ال الببببببببببب 

للمتنمععععععععععععععععر باسعععععععععععععععتخدام طريقععععععععععععععععة الاحتمععععععععععععععععال  التنمعععععععععععععععر إلالكترونععععععععععععععععيالتحليعععععععععععععععل العععععععععععععععععاملي التوكيعععععععععععععععدي ملفععععععععععععععععردات مقيععععععععععععععععاس 

 Akbulut et)ألاو ل نمععععععوذج العامععععععل العععععععام الععععععذي توصععععععلت إليععععععه دراسععععععات : , وتععععععم التحقععععععق مععععععن نمععععععوذجينىألاقصعععععع 

al., 2010; Stewart et al., 2014; Tynes et al., 2010)  وأيعععده التحليعععل الععععاملي قبعععل التعععدوير ونمعععوذج التحليعععل

  :العاملي الاستكشافي الذي أفرز ثالثة عوامل وكانت املؤشرات البساطة أو  املقارنة بين النموذجين كالتالي

 (7)جدول 

 إلالكترونيالتنمر مؤشرات ةسن املطابقة ومؤشرات املقارنة بين نموذج العام  العام ونموذج العاملين ملقياس 

 (N=381) للمتنمر

    النموذج

 

RMSEA NNFI CFI AIC CAIC PNFI PGFI 

    df        pقيمته             

 0.64 0.72 336.54 217.92 0.91 0.89 0.075 0.0  54       198.38 العامل العام

 0.61 0.69 344.52 211.07 0.92 0.90 0.074 0.0    51       182.21 العوامل الثالثة

لصععععععععععععععالح  CAICبينمععععععععععععععا ملؤشععععععععععععععر , لصععععععععععععععالح نمععععععععععععععوذج العوامععععععععععععععل الثالثععععععععععععععة AICيتضععععععععععععععح أن القععععععععععععععيم الععععععععععععععدنيا ملؤشععععععععععععععري         

لصععععععععععالح نمعععععععععععوذج نمععععععععععوذج العامععععععععععل العععععععععععام , بالتعععععععععععالى  PGFIو  PNFIوالقعععععععععععيم العليععععععععععا  ملؤشععععععععععري , نمععععععععععوذج العامععععععععععل العععععععععععام

و  RMSEAبينمععععععععععا تفععععععععععوق نمععععععععععوذج العوامععععععععععل الثالثععععععععععة فععععععععععي مؤشععععععععععرات . تكععععععععععون ألافضععععععععععلية لصععععععععععالح نمععععععععععوذج العامععععععععععل العععععععععععام

NNFI  وCFI ( ألاعلععععععععععى القععععععععععيم)ولكععععععععععن فععععععععععي ضععععععععععوء مؤشععععععععععرات املقارنععععععععععة أو  البسععععععععععاطة فععععععععععإن  علععععععععععى  نمععععععععععوذج العامععععععععععل العععععععععععام

نمعععععععععوذج العامعععععععععل الععععععععععام أكثعععععععععر بسعععععععععاطة ومطابقعععععععععة معععععععععع البيانعععععععععات ويؤيعععععععععده الحعععععععععل الععععععععععاملي قبعععععععععل التعععععععععدوير حيعععععععععث أعطعععععععععى 

 0.71كعععععععل املفعععععععردات بجانعععععععب العالقعععععععة القويعععععععة بعععععععين العوامعععععععل الثالثعععععععة حيعععععععث تراوحعععععععت معععععععن عامعععععععل ععععععععام تشعععععععبعت عليعععععععه 

,وهعععععععععذا  يعععععععععدل علعععععععععى   0.85إلعععععععععى  0.41 وتراوحعععععععععت مععععععععععامالت التشعععععععععبع للمفعععععععععردات علعععععععععى  العامعععععععععل الععععععععععام معععععععععن  0.92إلعععععععععى 

 . معامالت صدق مرتفعة للمفردات

 :للمتنمر التنمر إلالكترونيوفيما يلي شكل املسار لنموذج العامل ملفردات 



 
                                                                       ويةـــات والبحـوث الرتبــــلة الدراسـجم

                                             ISNN: 2709-5231                                                                                                       م            0201 يناير -(1)العدد  -(1)اجمللد 

 

 19            www.jser-kw.com  

 
 ملفردات مقياس (: 2)الشكل 

 
شكل املسار للتحليل العاملي التوكيدي لنموذج الثالثة عوامل بتشبعاته الدالة إحصائيا

 للمتنمر التنمر إلالكتروني

 :ج العام  العامذوتتفيما يلي نمو 

 
 ملفردات مقياس (: 3)الشكل 

 
شكل املسار للتحليل العاملي التوكيدي لنموذج العامل العام بتشبعاته الدالة إحصائيا

 .للمتنمر التنمر إلالكتروني
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 :نسبة ةدوث السلوكيات التنمرية إلالكترونية  التي يمارسها املتنمر

 بزمالئهم : N=206))لطالب الجامعة البكالوريوس 
 
وكانت , (%27.2) 56 بل  عدد الطالب الذين تنمرو ا إلكترونيا

 31  إلانترنتالتليفون و الجامعة هي إرسال رسائل ساخرة ومسيئة على بين طالب التنمر إلالكترونيأكثر سلوكيات 

لحصول على  والنبش في رسائل آلاخرين  على  الفيس ل( %4.9) 10دون إذن ونشر صور خاصة وفيديوهات  (15%)

  (%4.4) . 9أخطاء لهم 

وكانععععععععت أكثععععععععر , (%16.6) 29بلعععععععع  عععععععععدد املتنمععععععععرين مععععععععن طععععععععالب الدراسععععععععات العليععععععععا  (: N=175)طببببببببالب الدراسببببببببات العليببببببببا

 هععععععععععععععي إرسععععععععععععععال رسععععععععععععععائل سععععععععععععععاخرة   
 
واملضععععععععععععععايقة عبععععععععععععععر وسععععععععععععععائل التواصععععععععععععععل , (%7.4) 13السععععععععععععععلوكيات التنمريععععععععععععععة شععععععععععععععيوعا

 . (%4.4) 9والنبش في رسائل آلاخرين   ( %6.3) 11الاجتماعي من آلاخرين 

 : الضحية تنمرية إلالكترونية  الواقعة عل نسبة ةدوث السلوكيات ال

بلغععععععععععت ععععععععععدد الطعععععععععالب العععععععععذين  تعرضععععععععععوا للسعععععععععلوكيات التنمريعععععععععة إلالكترونيعععععععععة  مععععععععععن  :طبببببببببالب الجامعبببببببببة البكبببببببببالوريوس

 طالبععععععععع( %47.3)  97آلاخعععععععععرين  
 
وكانعععععععععت أكثعععععععععر السعععععععععلوكيات التنمريعععععععععة التعععععععععي , إلالكترونعععععععععيالتنمعععععععععر وطالبعععععععععة كعععععععععانوا ضعععععععععحايا  ا

دون إذنععععععععععععععي علععععععععععععععى  وسععععععععععععععائل التحععععععععععععععدث مععععععععععععععع آلاخععععععععععععععرين  , (%18.4) 37تعععععععععععععععرض لهععععععععععععععا الضععععععععععععععحية إرسععععععععععععععال رسععععععععععععععائل مهينععععععععععععععة

إعطعععععععععععععععععععاء تعليقعععععععععععععععععععات مؤملعععععععععععععععععععة ومحرجعععععععععععععععععععة علعععععععععععععععععععى  , (%17) 35نشعععععععععععععععععععر إلاشعععععععععععععععععععاعات  وألاكاذيعععععععععععععععععععب , (%18.4)37التواصعععععععععععععععععععل 

  28خطععععععاء أعلععععععى  الفععععععيس والععععععواتس للحصععععععول علععععععى  فععععععي رسععععععائلي  والنععععععبش  (%14.4) 30بوك أو  الفيسعععععع ابالواتسعععععع

(13.6%). 

, بععععععععععين طععععععععععالب الدراسععععععععععات العليععععععععععا( %39.2) 67 التنمععععععععععر إلالكترونععععععععععيبلغععععععععععت نسععععععععععبة ضععععععععععحايا : طببببببببببالب الدراسببببببببببات العليببببببببببا

يتحعععععععععععدث معععععععععععع : لهعععععععععععا طعععععععععععالب الدراسعععععععععععات العليعععععععععععا  هعععععععععععي وكانعععععععععععت أكثعععععععععععر السعععععععععععلوكيات التنمريعععععععععععة إلالكترونيعععععععععععة  التعععععععععععي تععععععععععععرض

 (%17.7)  31إعطعععععععععععععاء تعليقعععععععععععععات مؤملعععععععععععععة ومحرجعععععععععععععة  (%23.4) 37دون إذنعععععععععععععي علعععععععععععععى  وسعععععععععععععائل التواصعععععععععععععل عنعععععععععععععيآلاخعععععععععععععرين 

إرسععععععععععععععال  (%13.7) 24ونشععععععععععععععر  ألاكاذيععععععععععععععب  وإلاشععععععععععععععاعات  (%15.4) 27والنعععععععععععععبش فععععععععععععععي رسععععععععععععععائل علععععععععععععععى  الفععععععععععععععيس والععععععععععععععواتس 

  (%12). 21وانتحال الشخصية ,  (%13.1) 23رسائل مهينة 

 1               اتضععععععععععح أن العالقععععععععععة بععععععععععين : للمتنمببببببببببر والضببببببببببحية التنمببببببببببر إلالكترونببببببببببيالعالقببببببببببة بببببببببببين 

أكثععععععععععر قابليعععععععععععة ن هععععععععععي عالقععععععععععة ارتباطيععععععععععة موجبعععععععععععة وقويععععععععععة بمعنععععععععععي كلمعععععععععععا تعععععععععععرض الطععععععععععالب للسععععععععععلوكيات التنمريعععععععععععة يكونععععععععععو 

وإذا مععععععععا اعتبرنععععععععا أن السععععععععلوكيات التنمريععععععععة للمتنمععععععععر متغيععععععععر تععععععععابع . بدرجععععععععة كبيععععععععرة التنمععععععععر إلالكترونععععععععيسععععععععلوك   مارسععععععععةمل

فللتنبععععععععؤ بسععععععععلوك التنمععععععععر للمرتكععععععععب مععععععععن سععععععععلوكيات , وكيات التنمريععععععععة الواقعععععععععة علععععععععى  الضععععععععحية متغيععععععععر مسععععععععتقلوالسععععععععل

بمعنععععععععععععععععى أنعععععععععععععععه يمكععععععععععععععععن  1                     الضعععععععععععععععحية تعععععععععععععععم إجععععععععععععععععراء الانحعععععععععععععععدار البسععععععععععععععععيط وكانعععععععععععععععت 

واتضععععععععح أن قيمععععععععة مربععععععععع معامععععععععل الارتبععععععععاط , للمتنمععععععععر التنمععععععععر إلالكترونععععععععيالتنبععععععععؤ مععععععععن سععععععععلوكيات الضععععععععحية بسععععععععلوكيات 
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    املصعععععععععرح
 %32.1تسععععععععععهم فععععععععععي تفسععععععععععير  يمكععععععععععن أنبمعنععععععععععى أن السععععععععععلوكيات الواقعععععععععععة علععععععععععى  الضعععععععععحية  21     

  :للمتنمر ومعادلة تنبؤ معيارية التنمر إلالكترونيمن تباين 

 z املتنمر= z  ×2.15 الضحية

 :مناقشة النتائج

للضعععععععععععععحية واملتنمعععععععععععععر  التنمعععععععععععععر إلالكترونعععععععععععععيهمهعععععععععععععا إععععععععععععععداد مقيا ععععععععععععع ي أهعععععععععععععدفت الدراسعععععععععععععة إلعععععععععععععى  ععععععععععععععدة أهعععععععععععععداف 

بدرجعععععععععععععة كبيعععععععععععععرة معععععععععععععن  للضعععععععععععععحية  التنمعععععععععععععر إلالكترونعععععععععععععييتمتععععععععععععععان بخصعععععععععععععائص سعععععععععععععيكومترية جيعععععععععععععدة؛ فاتسعععععععععععععم مقيعععععععععععععاس 

لفععععععععععععا كرونبععععععععععععا , كمععععععععععععا تمتععععععععععععع املقيععععععععععععاس أن خععععععععععععالل القيمععععععععععععة املرتفعععععععععععععة للمعامععععععععععععل ,واتضععععععععععععح  ذلععععععععععععك مععععععععععععالاتسععععععععععععاق الداخلي

وفيمععععععععا يخععععععععص البنيععععععععة العامليععععععععة للمقيععععععععاس فقععععععععد . بدرجععععععععة مرضععععععععية مععععععععن صععععععععدق املفهععععععععوم مععععععععن خععععععععالل دالئلععععععععه املختلفععععععععة

 
 
 عامعععععععع أفععععععععرز التحليععععععععل العععععععععاملي الاستكشععععععععافي عععععععععامال

 
قبععععععععل التععععععععدوير تشععععععععبعت عليععععععععه املفععععععععردات بتشععععععععبعات مرتفعععععععععة وهععععععععذا  ا

املفععععععععردات فععععععععي تشععععععععبعها علععععععععى   يععععععععدعم البنيععععععععة ألاحاديععععععععة للمقيععععععععاس, ولكععععععععن اختلععععععععف الحععععععععال بعععععععععد التععععععععدوير حيععععععععث تمععععععععايزت

وفعععععععععععععي ضعععععععععععععوء التحليعععععععععععععل الععععععععععععععاملي للضعععععععععععععحية متععععععععععععععدد ألابععععععععععععععاد,  التنمعععععععععععععر إلالكترونعععععععععععععيالععععععععععععععاملين, وهعععععععععععععذا يؤيعععععععععععععد أن بنعععععععععععععاء 

 Cetin et) وهعععذا يتفععععق مععععع التوكيعععدي كععععان نمععععوذج العععععاملين أكثععععر مطابقععععة معععع البيانععععات مععععن نمععععوذج العامععععل العععععام

al., 2011; Savage, 2012; Topcu & Erdur-Baker, 2010)  ، ولكعععن بنظعععرة مدققعععة فعععإن نتعععائج الدراسعععة تعععدعم

 ,فععععععردات قبععععععل التععععععدوير علععععععى  عامععععععل عععععععامللضععععععحية فععععععي ضععععععوء تشععععععبع كععععععل امل التنمععععععر إلالكترونععععععيأحاديععععععة البعععععععد ملقيععععععاس 

 ;Jujoven & Gross 2008) وفعععععي ضعععععوء العالقعععععة الارتباطيعععععة املرتفععععععة بعععععين الععععععاملين وهعععععذا يؤيعععععد معععععا توصعععععل إليعععععه

Ybarra et al., 2012) . 

للمتنمعععععععععععععر فقعععععععععععععد اتسعععععععععععععم املقيعععععععععععععاس بتجعععععععععععععانس  داخلعععععععععععععّي  مرتفعععععععععععععع بعععععععععععععين  التنمعععععععععععععر إلالكترونعععععععععععععيوبالنسعععععععععععععبة  ملقيعععععععععععععاس 

وبالنسععععععععبة للبنيععععععععة العامليعععععععععة للمقيععععععععاس أفعععععععععرز التحليععععععععل الععععععععععاملي , مفرداتععععععععه واتضععععععععح ذلعععععععععك مععععععععن خعععععععععالل الثبععععععععات املرتفعععععععععع

ذا يؤكعععععععععد علعععععععععى  تعدديعععععععععة البنعععععععععاء فهعععععععععو للضعععععععععحية, وهععععععععع التنمعععععععععر إلالكترونعععععععععيالاستكشعععععععععافي ثالثعععععععععة عوامعععععععععل عكعععععععععس مقيعععععععععاس 

التوكيععععععدي حعععععععدث تنعععععععافس شعععععععديد بععععععين أفضعععععععلية أّي  منهمعععععععا, فتفعععععععوق  ولكععععععن فعععععععي التحليعععععععل الععععععععاملي, لععععععيس أحعععععععادي البععععععععد

تفععععععوق نمعععععععوذج العامعععععععل  بينمعععععععا  CFI  , NNFI, (RMSEA AIC) نمععععععوذج العوامعععععععل الثالثعععععععة فععععععي بععععععععض مؤشعععععععرات املطابقععععععة 

وعلعععععععى هعععععععذا يمكعععععععن القبعععععععول بالتعدديعععععععة للبنعععععععاء وهعععععععذا يتفعععععععق  (AGFI, PNNFI)الععععععععام فعععععععي مؤشعععععععرات البسعععععععاطة واملقارنعععععععة 

وبالتأمععععععععل فععععععععي نتععععععععائج التحليععععععععل الاستكشععععععععافي خاصععععععععة قبععععععععل .   (Savage; 2012; Topcu & Erdur-Baker, 2010)مععععععععع 

التععععععععدوير نالحعععععععععظ تشعععععععععبع كعععععععععل املفعععععععععردات علعععععععععى  العامعععععععععل ألاو ل وتععععععععراو حعععععععععت قعععععععععيم الارتباطعععععععععات بعععععععععين العوامعععععععععل الثالثعععععععععة فعععععععععي 

التنمعععععععععععععععر ممعععععععععععععععا يعععععععععععععععدعم الطبيععععععععععععععععة ألاحاديعععععععععععععععة لبنيعععععععععععععععة مقيعععععععععععععععاس . 0.90إلعععععععععععععععى   0.70معععععععععععععععن   التحليعععععععععععععععل الععععععععععععععععاملي التوكيعععععععععععععععدي

  للمتنمععر , إلالكترونععي
 
 ,.Akbulut et al., 2010; Menesini et al., 2011; Tyneset al)وهعععذا يععدعم ولعععو جزئيععا

2010). 
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 أالعامليععععععععععة ملقيععععععععععاس التنمععععععععععر للضععععععععععحية  واتضعععععععععح أن البنيععععععععععة
 
مععععععععععن مقيععععععععععاس التنمععععععععععر للمتنمععععععععععر وقععععععععععد كثعععععععععر وضععععععععععوحا

للضعععععععععحية كانعععععععععت  التنمعععععععععر إلالكترونعععععععععيفعععععععععي مقيعععععععععاس و ,فعععععععععراد علعععععععععى  املقياسعععععععععينجعععععععععع هعععععععععذا إلعععععععععى  طبيععععععععععة الاسعععععععععتجابات لء ير 

فععععععي حععععععين أن مقيععععععاس , عععععععن اسععععععتجاباتهم بكععععععل ثقععععععة وأريحيععععععةالعينععععععة أكثععععععر مرونععععععة وراحععععععة نفسععععععية فععععععي التعبيععععععر الحقيقععععععي 

 فععععععععععي اسععععععععععتج للمتنمععععععععععر كععععععععععان ألافععععععععععراد التنمععععععععععر إلالكترونععععععععععي
 
 وحرصععععععععععا

 
اباتهم خشععععععععععية أن يطلععععععععععق عليععععععععععه متنمععععععععععر أكثععععععععععر تحفظععععععععععا

 .لكترونيإ

 قعععععععععععععععععععععدمت الدراسعععععععععععععععععععععة للتعععععععععععععععععععععراث مقياسععععععععععععععععععععع 
 
 وعمومعععععععععععععععععععععا

 
تنمعععععععععععععععععععععر إلالكترونعععععععععععععععععععععي للمتنمعععععععععععععععععععععر يتضعععععععععععععععععععععمن مظعععععععععععععععععععععاهر متنوععععععععععععععععععععععة لل ا

 كععععععععععععععل الوسععععععععععععععائل التكنولوجيععععععععععععععة سععععععععععععععواء التليفععععععععععععععون أو  والضحية
 
مععععععععععععععن خععععععععععععععالل وسععععععععععععععائل التواصععععععععععععععل   إلانترنععععععععععععععت,وشععععععععععععععامال

 .الاجتماعي املختلفة وليست مقصورة على  وسيلة تكنولوجية واحدة

للمتنمعععععععععععر والضعععععععععععحية؛ وبالنسععععععععععععبة  التنمعععععععععععر إلالكترونعععععععععععيوبالنسعععععععععععبة لتحديعععععععععععد معععععععععععدى انتشعععععععععععار أو  نسعععععععععععبة حععععععععععععدوث 

ره بععععععععين شععععععععاوهععععععععي تقتععععععععرب مععععععععن معععععععععدل انت %26.7للمتنمععععععععر  التنمععععععععر إلالكترونععععععععيلطععععععععالب البكععععععععالوريوس؛ اتضععععععععح أن نسععععععععبة 

-Alوفععععععععععععي السعععععععععععععودية  Dilmac (2009)وفععععععععععععي تركيععععععععععععا   Walker et al. (2011)مريكععععععععععععا أطعععععععععععالب جامعععععععععععععة بنسعععععععععععلفانيا ب

zahrani (2015) مريكععععععععا أن حععععععععدوثها عععععععععن طععععععععالب جامعععععععععة إنععععععععديانا بينمععععععععا تزيععععععععد عععععععععMacDonald& Pitmman (2010) 

بعععععععععين طعععععععععالب  التنمعععععععععر إلالكترونعععععععععيوبالنسعععععععععبة لضعععععععععحايا  Crosslin & Crosslin, (2014).وفعععععععععي جامععععععععععة تكسعععععععععاس بأمريكعععععععععا 

وهععععععععععذه النسععععععععععبة  %47.3الجامعععععععععععة اتضععععععععععح أن نسععععععععععبة السععععععععععلوكيات التنمريععععععععععة التععععععععععي يتعععععععععععرض لهععععععععععا طععععععععععالب الجامعععععععععععة هععععععععععي 

 مقارنعععة بمعععا توصعععل إليعععه التعععراث البحثعععي فعععي هعععذا الشعععأن 
 
 & Faucher et al.,2014; MacDonald) مرتفععععة جعععدا

Pitmman, 2010; Walker, et al., 2011)  .  

للمتنمعععععععععر بععععععععين طعععععععععالب الجامعععععععععة فععععععععي البيئعععععععععة املصععععععععرية بصعععععععععفة  التنمععععععععر إلالكترونععععععععييمكععععععععن القععععععععول إن نسعععععععععبة و               

التنمععععععععر وكععععععععذلك ضععععععععحايا , بععععععععيو ر سععععععععبتها فععععععععي املجتمععععععععع ألامريكععععععععي وألاو خاصععععععععة والعربيععععععععة بصععععععععفة عامععععععععة مرتفعععععععععة مقارنععععععععة بن

بعععععععععععين طعععععععععععالب الجامععععععععععععة مرتفععععععععععععة مقارنعععععععععععة بالثقافعععععععععععات آلاخعععععععععععرى وهنعععععععععععا يجعععععععععععب لفعععععععععععت نظعععععععععععر املسعععععععععععئولين علعععععععععععى   إلالكترونعععععععععععي

تنعععععععععتج  مشعععععععععكالت  يمكعععععععععن أنالتعلعععععععععيم الجعععععععععامعي إلعععععععععى خطعععععععععورة هعععععععععذه املشعععععععععكلة فعععععععععي الحيعععععععععاة الجامعيعععععععععة ,معععععععععن حيعععععععععت أنهعععععععععا 

 .سلوكية واضطرابات بين طالب الجامعة للمتنمر والضحية على  حد سواء

بينمععععععععععععا ضععععععععععععحايا  %16.6للمتنمععععععععععععر  التنمععععععععععععر إلالكترونععععععععععععيوبالنسععععععععععععبة لطععععععععععععالب الدراسععععععععععععات العليععععععععععععا بلغععععععععععععت نسععععععععععععبة 

 Finn, 2004; Crosslin & Crosslin, 2014)وهعععععععععذه النسعععععععععب تقتعععععععععرب ممعععععععععا توصعععععععععل إليعععععععععه  %39.2 التنمعععععععععر إلالكترونعععععععععي

ولكعععععععععن هعععععععععذه النسعععععععععب انخفضعععععععععت ععععععععععن نسعععععععععبتها بعععععععععين طعععععععععالب مرحلعععععععععة البكعععععععععالوريوس, وهعععععععععذا يرجعععععععععع إلعععععععععى  درجعععععععععة الالتعععععععععزام 

 .والانضباط والقيم ألاخالقية لطالب الدراسات العليا  مقارنة بطالب البكالوريوس

للمتنمععععععععر واملرتكععععععععب يتضععععععععح أن نسععععععععبتها للضععععععععحية  التنمععععععععر إلالكترونععععععععيفععععععععي ضععععععععوء عععععععععرض نسععععععععب انتشععععععععار ظععععععععاهرة 

 أ أعلععععععى 
 
ولكعععععععن ملعععععععاذا حعععععععدث هعععععععذا  قعععععععد  ,ن املتنمعععععععر والضعععععععحية هعععععععو لعععععععنفس الشععععععخصبكثيعععععععر معععععععن نسعععععععبتها للمتنمعععععععر؛ علمععععععا



 
                                                                       ويةـــات والبحـوث الرتبــــلة الدراسـجم

                                             ISNN: 2709-5231                                                                                                       م            0201 يناير -(1)العدد  -(1)اجمللد 

 

 23            www.jser-kw.com  

, يرجعععععععععععع إلعععععععععععى أنعععععععععععه معععععععععععن السعععععععععععهل علعععععععععععى  الفعععععععععععرد إلاقعععععععععععرار بتعرضعععععععععععه لسعععععععععععلوكيات تنمريعععععععععععة معععععععععععن مضعععععععععععايقة وإهانعععععععععععة  وابتعععععععععععزاز

 غيععععععععععر مرغوبععععععععععة, دون إذن ألن هععععععععععذه سععععععععععلوكيات عدائيععععععععععةوالتحععععععععععدث , ونععععععععععبش فععععععععععي رسععععععععععائل آلاخععععععععععرين, وانتحععععععععععال شخصععععععععععية

وهععععععععععععذا يمكععععععععععععن تسععععععععععععميته التمويععععععععععععه أو   ولكععععععععععععن مععععععععععععن الصعععععععععععععب إلاقععععععععععععرار بهععععععععععععا كسععععععععععععلوكيات يقععععععععععععوم بهععععععععععععا نفععععععععععععس الشععععععععععععخص,

فقعععععععععععد يقععععععععععععر الفععععععععععععرد بعععععععععععععدم قيامععععععععععععه بهعععععععععععذه السععععععععععععلوكيات كاسععععععععععععتجابة ظاهريععععععععععععة علععععععععععععى  , التنعععععععععععاقض فععععععععععععي ألافعععععععععععععال وألاقععععععععععععوال

فععععععععال خاصعععععععة م بهعععععععذه ألا القيعععععععا مفعععععععردات مكتوبعععععععة فعععععععي مقيعععععععاس, ولكعععععععن حقيقعععععععة معععععععا  يمارسعععععععه يكعععععععون عكعععععععس ذلعععععععك, وهعععععععو 

ظععععععععاهرة ذاتيععععععععة مععععععععن الصعععععععععب مالحظتهععععععععا مباشععععععععرة, وقععععععععد يمارسععععععععها الفععععععععرد كنععععععععوع مععععععععن رد  التنمععععععععر إلالكترونععععععععيأن ظععععععععاهرة 

ها ليسعععععععت سعععععععلوكيات تنمريعععععععة يقعععععععوم بهعععععععا ضعععععععد آلاخعععععععر, إنمعععععععا هعععععععي آليعععععععات يسعععععععتخدمها الفعععععععرد يععععععععدفععععععععل للمتنمعععععععر عليعععععععه ف

 .كنوع من الدفاع عن النفس ضد آلاخر املرتكب

 معععععععععن وأيعععععععععدت ال
 
 إلكترونيعععععععععا

 
دراسعععععععععة أن سعععععععععلوكيات التنمعععععععععر الواقععععععععععة علعععععععععى  الضعععععععععحيه تحفعععععععععزه ألن يكعععععععععون متنمعععععععععرا

 & Akbulut)للمتنمععععععععععر وللضععععععععععحية ,وهععععععععععذا يتفععععععععععق مععععععععععع  التنمععععععععععر إلالكترونععععععععععيخععععععععععالل العالقععععععععععة الارتباطيععععععععععة القويععععععععععة بععععععععععين 

Eristi, 2011; Garaigordobi, 2015; Hinduja & Patchin, 2008) , للضعععععععحية حعععععععوالي   إلالكترونعععععععيالتنمعععععععر وفسعععععععر

للمتنمعععععععععععععر ويمكعععععععععععععن تفسعععععععععععععيره بعععععععععععععأن  املتنمعععععععععععععر الالكترونعععععععععععععي قعععععععععععععد معععععععععععععارس هعععععععععععععذه  التنمعععععععععععععر إلالكترونعععععععععععععيمعععععععععععععن تبعععععععععععععاين  32.1%

وهنععععععا يجععععععب التأكيععععععد مععععععرة أخععععععرى علععععععى  أهميععععععة التصععععععدي لهععععععذه املشععععععكلة ملععععععا لهععععععا مععععععن , السععععععلوكيات نتيجععععععة تعرضععععععه لهععععععا

عليعععععععه  يي زيعععععععادة انتشععععععار هععععععذه الظععععععاهرة بدرجعععععععة أكبععععععر ممععععععا هععععععبب فععععععتسععععععادلععععععة بععععععين املتنمععععععر والضعععععععحية, وهععععععذا عواقععععععب متب

ضععععععععحية تسععععععععاهم فععععععععي تحولععععععععه إلععععععععى  متنمععععععععر ولكععععععععن هععععععععذا الاسععععععععتنتاج بععععععععأن السععععععععلوكيات التنمريععععععععة التععععععععي يتعععععععععرض لهععععععععا ال. آلان

لكترونعععععععععععي يحتعععععععععععاج إلعععععععععععى  تأكيعععععععععععد معععععععععععن خعععععععععععالل دراسعععععععععععات كيفيعععععععععععة للمتنمعععععععععععر لتحديعععععععععععد ألاسعععععععععععباب التعععععععععععي أدت بعععععععععععه أن يكعععععععععععون إ

 متنمععععععر 
 
 إلكترونيعععععع ا

 
,فهعععععععل السععععععبب هعععععععو طلععععععب املتعععععععة وإلاثعععععععارة والانتقععععععام معععععععن آلاخععععععرين  أم الععععععدفاع ععععععععن الععععععنفس نتيجعععععععة  ا

 تعرضه لهذه السلوكيات من آلاخرين 

بعععععععععععد معععععععععععن إجععععععععععراء املزيعععععععععععد مععععععععععن الدراسعععععععععععات التعععععععععععي تتنععععععععععاو ل هعععععععععععذه الظععععععععععاهرة بمنهجيعععععععععععة الطعععععععععععرق  وعلععععععععععى هعععععععععععذا فععععععععععال

سععععععععععة الكميععععععععععة املدعمععععععععععة بدراسععععععععععات حالععععععععععة التععععععععععي تتضععععععععععمن دمععععععععععج مظععععععععععاهر الدرا Mixed Methods researchاملختلطععععععععععة 

لكترونعععععععععععععي ألدواتهعععععععععععععا فعععععععععععععي جمعععععععععععععع بياناتهعععععععععععععا, واتضعععععععععععععح أن اعتمعععععععععععععدت الدراسعععععععععععععة علعععععععععععععى  التطبيعععععععععععععق إلاو . كيفيعععععععععععععة أو  العكعععععععععععععس

 ال بعععععععد أن تؤخعععععععذ نتعععععععائج الدراسعععععععة بحعععععععذر شعععععععديد ألن معظعععععععم أفعععععععراد العينعععععععة  . الاتسعععععععاق العععععععداخلي لعععععععءدوات جيعععععععد
 
وعمومعععععععا

 فهل لو كانت غالبية أفراد العينة من الذكور ستتغير النتائج  ( %11) الذكور بينما  %89))من إلاناث 

 فععععععععععععععي كععععععععععععععل املجتمعععععععععععععععات و مععععععععععععععن الظععععععععععععععواهر امل التنمععععععععععععععر إلالكترونععععععععععععععيحقيقععععععععععععععة ظععععععععععععععاهرة 
 
خاصععععععععععععععة سععععععععععععععتحدثة نسععععععععععععععبيا

بعععععععععععد معععععععععععن تنعععععععععععاو ل مسعععععععععععببات وعواقعععععععععععب هعععععععععععذه الظعععععععععععاهرة فعععععععععععي كعععععععععععل املراحعععععععععععل الدراسعععععععععععية خاصعععععععععععة  الو املجتمععععععععععععات العربيعععععععععععة 

بشععععععع يء معععععععن التفصعععععععيل معععععععن خعععععععالل دراسعععععععات الحالعععععععة  د املجتمعععععععع بصعععععععفة عامعععععععةبالنسعععععععبة ألفعععععععراوأيضعععععععا  مرحلعععععععة املراهقعععععععة,

التعععععععي يمكععععععععن معععععععن خاللهععععععععا الوصعععععععول إلععععععععى  تصعععععععورات أو  نظريععععععععات معينعععععععة مععععععععن خعععععععالل أحععععععععد املعععععععداخل املنهجيععععععععة الكيفيععععععععة 

وال بععععععععععععد مععععععععععععن التعمععععععععععععق فععععععععععععي دراسععععععععععععة االعوامععععععععععععل النفسععععععععععععية والشخصععععععععععععية . Grounded theoryوهععععععععععععي النظريععععععععععععة املجععععععععععععذرة 
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سعععععععععععرية واملدرسعععععععععععية وجماععععععععععععة ألاقعععععععععععران املسعععععععععععببة للتنمعععععععععععر إلالكترونعععععععععععي للمتنمعععععععععععر, وكعععععععععععذلك دراسعععععععععععة آلاثعععععععععععار النفسعععععععععععية وألا 

التنمعععععععععر وإجعععععععععراء  املزيعععععععععد معععععععععن الدراسعععععععععات التعععععععععي تتنعععععععععاو ل مسعععععععععببات وعواقعععععععععب ظعععععععععاهرة , لهعععععععععذه الظعععععععععاهرة علعععععععععى  الضعععععععععحية

 .إلالكتروني

 قععععععععععععععععععدمت الدراسععععععععععععععععععة مقياسععععععععععععععععععين للتنمععععععععععععععععععر إلالكترونععععععععععععععععععي للضععععععععععععععععععحية وامل
 
تنمععععععععععععععععععر اتسععععععععععععععععععمت بخصععععععععععععععععععائص وأخيععععععععععععععععععرا

 
 
 سععععععععععليما

 
,  سععععععععععيكومترية جيععععععععععدة ومرضععععععععععية مععععععععععن ثبععععععععععات وصععععععععععدق لطععععععععععالب الجامعععععععععععة لتشععععععععععخيص هععععععععععذه الظععععععععععاهرة تشخيصععععععععععا

واتضععععععععععععح مععععععععععععدى انتشععععععععععععار هععععععععععععذه الظععععععععععععاهرة مقارنععععععععععععة بالبيئعععععععععععععات , وسععععععععععععمحت هععععععععععععذه املقععععععععععععاييس بدراسععععععععععععة نسععععععععععععب انتشععععععععععععارها

ربويعععععععععععة وألاسعععععععععععرية بتوعيعععععععععععة أبنعععععععععععائهم والثقافعععععععععععات املختلفعععععععععععة ممعععععععععععا يوجعععععععععععه اهتمعععععععععععام املعععععععععععربين واملؤسسعععععععععععات الاجتماعيعععععععععععة والت

سععععععععععععععاته النفسععععععععععععععية والاجتماعيععععععععععععععة علععععععععععععععى  ألامععععععععععععععن  اللمتنمععععععععععععععر والضععععععععععععععحية وانعك التنمععععععععععععععر إلالكترونععععععععععععععيبخطععععععععععععععورة ممارسععععععععععععععة 

 . الاجتماعي والاستعداد إلعداد البرامج التوعوية وإلارشادية لتخفيف آثارها بين طالب الجامعة

عطعععععععععاء املزيعععععععععد معععععععععن الانتبعععععععععاه لهعععععععععذه القضعععععععععية بعععععععععين طعععععععععالب الجامععععععععععة ملعععععععععا لهعععععععععا معععععععععن عواقعععععععععب إويمكعععععععععن التوصعععععععععية ب

وكعععععععععععذلك التصعععععععععععدي لهعععععععععععذه الظعععععععععععاهرة بعععععععععععين طعععععععععععالب , تهعععععععععععدد السعععععععععععلم والامعععععععععععن املجتمععععععععععععي يمكعععععععععععن أننفسعععععععععععية واجتماعيعععععععععععة 

 .دارات الكليات الجامعية املختلفةإوات واملحاضرات والبرامج بواسطة الجامعة من خالل عقد الند

 :يد من الدراسات مثلز امل إلىبحاجة  التنمر إلالكترونين قضية إشأن فوفي هذا ال

لكترونععععععععععي بععععععععععين الفععععععععععرق الدراسععععععععععية  الجامعيععععععععععة املختلفععععععععععة خاصععععععععععة بععععععععععين جععععععععععراء دراسععععععععععة مقارنععععععععععة للتنمععععععععععر إلاإ -

  .والرابعة الفرقة ألاولىطالب 

 .للمتنمر أو الضحيةلكتروني سواء يرات النفسية املختلفة للتنمر إلادراسة التاث -

 ألاسععععععععععععععريةللمتنمععععععععععععععر خاصععععععععععععععة العوامععععععععععععععل  التنمععععععععععععععر إلالكترونععععععععععععععيسععععععععععععععباب املععععععععععععععؤثرة فععععععععععععععي دراسععععععععععععععة العوامععععععععععععععل وألا  -

 .والنفسية

التنمععععععععععععععععر للتكيععععععععععععععععف مععععععععععععععععع سععععععععععععععععلوكيات  التنمععععععععععععععععر إلالكترونععععععععععععععععيسععععععععععععععععتراتيجيات املعايشععععععععععععععععة لضععععععععععععععععحية إدراسععععععععععععععععة  -

 . للمتنمر إلالكتروني
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