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Abstract: 

The study aimed to identify the prevalence of cyber bullying and its 

relationship to the emotional intelligence of Baha University students. The study 

was conducted on a sample of (238) students at Al - Baha University, Faculty of 

Education and Science, were randomly selected. The cyber Bullying Scale was 

developed by Al-Habashi and Al-Ghamdi (2019) from the Hussein Scale (2016), 

which includes four dimensions: cloaking, cyber harassment, cyber sexual 

harassment, and cyber tracking. Also, the Bar-On Emotional Intelligence Scale, 

which includes (60) items distributed in six sub-dimensions: personal 

competence, social efficiency, stress management, adaptation, positive mood, 

positive impression. The study follows the correlative descriptive approach. The 

results showed that the prevalence rate of the victim was 9.14% and the bullying 

was 2.34%. It was also found that the average overall degree of emotional 

intelligence reached (3.017) which corresponds to the average score, and that the 

highest score for the positive mood and social efficiency, where the average 

(3.173 -3.38) respectively, which corresponds to the degree often applies, the 

rest of the emotional intelligence corresponds to the degree Intermediate, except 

for personal competence where the average (2.218) which corresponds to the 

degree rarely applies. It was also found that there is a negative correlation 

between the total degree of cyber bullying and the total degree of emotional 

intelligence, where the correlation coefficient (.111,) at the level of (.05), and 

dimension of the management of stress and some dimensions of cyber bullying. 

Keywords: Cyber Bullying, Emotional intelligence. 
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جملة  طالبات جامعة الباحة. ىني لدلكرتوني وعالقته بالذكاء الوجداالتنمر اإل. (2022)احلبشي، جنالء. 

 121 – 15 (،1) 8العلوم الرتبوية، 

 

 طالبات جامعة الباحة ىلكرتوني وعالقته بالذكاء الوجداني لدالتنمر اإل

 (1)حممود حممد احلبشي جنالء

 شكر وتقدير

تتقدم الباحثة خبالص الشكر والتقدير جلامعة الباحة ممثلة بعمادة البحث العلمي لدعمها 

 والذي كان من مثراته متــويل هذا املشــروع البحثي. عليهاملتواصل للبحث العلمي والتشجيع 

 :املستخلص

معدل انتشار التنمر اإللكرتوني وعالقته بالذكاء  ىالتعرف عل هدفت الدراسة إىل

( طالبة جبامعة 238). أجريت الدراسة على عينة مشلت طالبات جامعة الباحة ىالوجداني لد

مقياس التنمر . مت استخدام الرتبية والعلوم، مت اختيارهن بالطريقة العشوائية يتالباحة، بكلي

ويشتمل ، (2016)من مقياس حسني  (2019) مدياإللكرتوني والذي طوره كل من احلبشي والغا

فقرة تتوزع على أربعة أبعاد وهي: التخفي اإللكرتوني، املضايقات اإللكرتونية، التحرش  (48)

للذكاء الوجداني والذي  Bar-Onأون  -اجلنسي اإللكرتوني، والتعقب اإللكرتوني. ومقياس بار

جتماعية، إدارة الكفاءة اال اءة الشخصية،الكف فرعية: أبعادى ستة لفقرة موزعة ع (60) يشمل

 تتبع الدراسة املنهج الوصفي .اإلجيابينطباع ، االاإلجيابي التكيف، املزاج العام الضغويف،

معدل االنتشار للدرجة الكلية لصورة . وبعد املعاجلة االحصائية أوضحت النتائج أن االرتباطي

. كما اتضح أن متوسط الدرجة (%2.34)بينما بلغت صورة املتنمر ، (%9.14)الضحية بلغت 

وهي تقابل الدرجة متوسطة، وأن أعلى درجة لبعد املزاج  (3.017)الكلية للذكاء الوجداني بلغت 

على التوالي وهو يقابل  (3.38- 3.173)العام االجيابي والكفاءة االجتماعية حيث بلغ املتوسط 

الدرجة غالًبا ما ينطبق، أما بقية أبعاد الذكاء الوجداني تقابل الدرجة املتوسطة، باستثناء بعد 

وهو يقابل الدرجة نادًرا ما ينطبق. كما اتضح  (2.218)الكفاءة الشخصية حيث بلغ املتوسط 

                                                           
 nalhabashi@bu.edu.sa: أستاذ الرتبية اخلاصة املشارك جامعة الباحة  (1)
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ية للتنمر اإللكرتوني صورة سالبة بني الدرجة الكلحصائية إوجود عالقة ارتباطية ذات داللة 

وهو دال عند مستوى  (111.)املتنمر والدرجة الكلية للذكاء الوجداني حيث بلغ معامل االرتبايف 

 (، ومع بعد إدارة الضغويف وبع  أبعاد التنمر اإللكرتوني.(05.

 التنمر اإللكرتوني، الذكاء الوجداني. الكلمات املفتاحية:
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 مقدمة:

يتخللها بع  املشكالت، ومن ثم يتوجب على الوالدين  من املراحل اليتالشباب  تعد مرحلة

النفسيني مساعدة الشباب على اجتياز تلك املرحلة اجتياًزا وواملربني واألخصائيني االجتماعيني 

 (. 2005يقوي ثقتهم بأنفسهم ومبن حوهلم )زهران،

واليت أصبحت من املشكالت  Bulling ة التنمرمن بني تلك املشكالت ما يعرف مبشكلو

ومما يزيد من خطورة هذه الظاهرة أنها يف  ؛ثار السلبية اخلطرية على طلبة املدارسالرتبوية ذات اآل

 (.2018)املكانني، يونس، واحلياري،  تزايد مستمر يف البيئات املدرسية

 التقليدي التنمر حدوث نسبة أن( 2016ومما يؤكد ما سبق نتائج دراسة حممد )

 .%27.6)) اإللكرتوني التنمر، و(39.1%)

ويظهر التنمر اإللكرتوني بأساليب خمتلفة مثل الرسائل الفورية واإلغاظة ونشر الشائعات، 

 ,Çetin)والكشف عن أسرار اآلخرين، والنميمة، واملهامجة الشخصية أو اجلنسية لألفراد 

Yaman & Peker, 2011). 

طبقا  (%33-%10)ما بني  األجنبية التنمر يف الدراسات مشكلةشار وتتباين معدالت انت

طبقا لتقديرات الطالب لقيامهم  (%13-%5) وترتاوح ما بنيلتقديرات الطالب لتعرضهم للتنمر، 

 . (Hymel & Swearer, 2015)بالتنمر على األخرين. 

ينامية، حيث إن عملية ديعد التنمر  ومما يفسر التباين يف املعدالت السابقة أيضا أن

 & Rose)االشرتاك فيه يعتمد على العوامل الفردية واالجتماعية والبيئية واليت ترتبط ببيئة الفرد 

Espelage, 2012). 

مسات القسوة وعدم وارتكاب التنمر وجود ارتبايف بني لعوامل املتعلقة بالفرد ا ومن تلك

، واالجتاهات السيكوباتية، والسمات الذكورية، واضطراب التصرف، االنفعاليالشعور 

 .(Swearer& Hymel, 2015)واضطراب الشخصية املضادة للمجتمع، واالكتئاب 

 Gini, Albiero, Benelli & Altoe جيين والبريو وبينيلي والتو وكما أشار كل من

ر النواتج الوجدانية لسلوكهم على أن املتنمر ينقصه مهارات التعاطف والقدرة على تقدي (2007)

 خرين. مشاعر اآل
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 اأحد مهارات الذكاء الوجداني، والذي مازال يلقي اهتماًم Empathy ويعد التعاطف

 & Pool)وجودة احلياة  النفسية من الباحثني باعتباره أحد املنبئات اهلامة بالصحة اكبرًي

Qualter, 2012). 

قد يساعد  اهاًم ايعد جانًب الوجدانية، لضحاياان وومن ثم فالتعرف على خصائص املتنمري

حيث اتضح وجود تركيز على مهارة التعاطف حتديًدا كأحد يف توجيه الربامج االرشادية، 

 مهارات الذكاء الوجداني دون االهتمام الواضح ببقية املهارات.

 مشكلة الدراسة:

تعد مشكلة التنمر أحد املشكالت السلوكية اليت ميكن أن تظهر يف أي مرحلة من 

إلي هتمام توجيه اال ونظرا ألن مرحلة التعليم اجلامعي مرحلة هامة، لذا البد من، التعليممراحل 

واليت تنتشر مبعدالت مرتفعة  ومنها، الكشف عن املشكالت اليت ميكن أن تظهر يف تلك املرحلة

وكما اتضح من نتائج دراسة احلبشي مشكلة التنمر جبميع أشكاهلا التقليدية واإللكرتونية، 

أن معدالت انتشار التنمر اإللكرتوني لدى طلبة جامعة الباحة صورة الضحية  (2019)والغامدي 

 نمر فرتاوحت ما بنيباختالف أبعاد املقياس أما معدالت صورة الت (%23.4-%46.3)بلغت 

(29.3% - 8.30%). 

وتتفق مع النتيجة السابقة نتائج بع  الدراسات األجنبية مثل دراسة راسكاسكاس 

من الطالب الذين ترتاوح   (%49)واليت أشارت إىل أن  (Raskauskas & Stoltz, 2007)وستولتز 

أن  (Li, 2007)اسة لي سنة تعرضوا للتنمر اإللكرتوني، كما أشارت در (18-13)أعمارهم بني 

 واحًدا من بني كل ثالثة مراهقني كان ضحيًة للتنمر اإللكرتوني. 

إال التنمر اإللكرتوني وعلي الرغم من توجه بع  الدراسات السابق االشارة إليها إلي حبث 

لكرتونيا. وعلى الرغم من وجود دراسات إمعرفة جيدة بسمات شخصية املتنمرين  أنه ال توجد

غريب وسليمان ويوسف مثل دراسة  قة بني التنمر والعوامل النفسية واالجتماعيةحبثت العال

يف هذه العالقة  كخصائص الشخصية (، إال أنه يوجد اهتمام بسيط باملتغريات الدخيلة2017)

(Ojedokun & Idemudia, 2013).  

ليدي يقتصر ويعد التنمر االلكرتوني أكثر خطورة مقارنة بالتنمر التقليدي، فالتنمر التق
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على جمموعة صغري من األفراد، أما التنمر اإللكرتوني فتوجد صعوبة يف السيطرة عليه أو 

 .(Çetin, Yaman & Peker, 2011)التحكم به 

يتضح مما سبق خطورة مشكلة التنمر اإللكرتوني، حيث يوجد ضعف واضح يف 

على بع  املتغريات اليت الدراسات اليت توجهت هلذه املشكلة، ومل يتم الرتكيز بشكل جيد 

حيث  ،تتوسط حدوث التنمر أو التعرض له كخصائص الشخصية واليت منها الذكاء الوجداني

اجتهت دراسات قليلة لبحث عالقة الذكاء الوجداني مبشكلة التنمر مثل دراسة أوجدوكن 

اء ، وتوجهت بع  الدراسات حنو أحد أبعاد الذك(Ojedokun & Idemudia, 2013)وإيدموديا 

 ,Muñoz, Qualter & Padgett)الوجداني وهو التعاطف مثل دراسة مونوز وكولرت وبدجيت

واليت أوضحت أن املتنمرين لديهم تعاطف منخف ، ونظًرا ألن اجلانب الوجداني قد يلعب  (2011

ومن ثم دوًرا هاًما يف مشكلة التنمر توجهت الدراسة احلالية إىل أبعاد الذكاء الوجداني املختلفة، 

 : التاليةجابة على التساؤالت إىل اإل احلالية تهدف الدراسة

 طالبات جامعة الباحة؟ لدىالضحية( و املتنمرصورتي التنمر اإللكرتوني )معدل انتشار ما  .1

 طالبات جامعة الباحة؟ ىما درجة الذكاء الوجداني لد .2

طالبات جامعة  ىوجداني لدالضحية( والذكاء ال -عالقة بني التنمر اإللكرتوني )املتنمرال ما .3

 الباحة؟

 أهداف الدراسة:

 طالبات جامعة الباحة.  ىالضحية( لد -انتشار التنمر اإللكرتوني )املتنمر معدلالتعرف على  .1

 طالبات جامعة الباحة. ىالكشف عن درجة الذكاء الوجداني لد .2

 طالبات جامعة الباحة. ىالكشف عن العالقة بني التنمر اإللكرتوني والذكاء الوجداني لد .3

 أهمية الدراسة: 

تظهر أهمية الدراسة يف حبثها لظاهرة واسعة االنتشار وهي التنمـر، وحيـث إن هـذه املشـكلة      .1

 ملشكالت أكثر خطورة على الشباب سواء املتنمر أو الضحية. اتعد مؤشًر

حلـد مـن   يف ا مما يسهميساعد الكشف عن معدل انتشار املشكلة يف توجيه برامج التدخل،  .2

 ينعكس اجيابيا على الشباب.واالحنرافات السلوكية 
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؛ مما قد يوجه الربامج كالذكاء الوجدانياليت ميكن أن ترتبط بالتنمر دراسة أحد العوامل  .3

االرشادية على املهارات الوجدانية اليت حتتاج إىل تطوير، لكـي تـنعكس اجيابـا علـى خفـ       

 التنمر.

من اجلوانب اهلامة أيضا دراسة معدل الضحية وليس التنمر فقط، يساعد يف التعرف على  .4

 .يف خف  درجة التنمر والضحية كذلك مما يوجه الربامج االرشادية الفعلياخلطر 

قد تساعد نتائج الدراسة احلالية يف توجيه عمل وحدات التوجيه واإلرشاد يف الكليات إىل  .6

احلد من مشكلة التنمر اإللكرتوني، وتدريب من يتعرض للتنمر  أهمية تركيز براجمها علي

 علي مواجهة تلك املشكلة.

 تعريف املصطلحات:

  :االلكرتوني التنمر

اإللكرتوني على أنه استخدام ضار ومتكرر لتكنولوجيا املعلومات  التنمرعرف ي

 ,Çetin, Yaman & Peker) تهديد اآلخرينل من األفراد واالتصاالت من قبل فرد أو جمموعة

 التنمرنوع من أنواع  بأنه (Shariff & Gouin, 2005)شريف وجوين  كما يعرفه، (2011

 .األجهزة اإللكرتونية مثل اهلواتف احملمولة واملدونات ومواقع الويب وغرف الدردشة باستخدام

طريقة حلاق األذى بالإ: سلوك يهدف إىل بأنه احلاليةا يف الدراسة جرائيًّإويعرف التنمر 

من تطوير اإللكرتونية وميكن قياسه من خالل درجة الفرد على املقياس املستخدم يف الدراسة 

 للتنمر اإللكرتوني بأبعاده. احلالية (2019)احلبشي والغامدي 

فهم أولئك األفراد الذين يكافئون املتنمرين ماديًّا أو عاطفيًّا أو عن طريق  أما ضحايا التنمر

هم، ويزعنون لطلبات املتنمرين بسهولة ومهاراتهم االجتماعية قليلة وضعيفة عدم الدفاع عن أنفس

: 2013وال يستخدمون املرح، وال ينضمون إىل مجاعات اجتماعية أو صفية )الصبحيني والقضاة، 

38.) 

خرين عن طريق نهم أفراد تعرضوا لألذى من اآلأب احلاليةيف الدراسة  ضحايا التنمرويعرف 

إللكرتوني، وميكن قياسه من خالل درجة الفرد على املقياس املستخدم يف وسائل التواصل ا

 .(2019)من تطوير احلبشي والغامدي  الدراسة
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 الذكاء الوجداني: 

القدرة على تلقي واستخدام وفهم وادارة  :نهأميكن تعريف الذكاء الوجداني على 

 & Kong, Zhao & You, 2012, p.1039 ; Pool) األربعة االنفعاالت وهذا يسمي منوذج احملاور

Qualter, 2012, p.306). 

الطالبة على أبعاد مقياس  عليهابأنه الدرجة اليت حتصل  احلاليةويعرف إجرائيًّا يف الدراسة 

الكفاءة  -وتشمل )االنطباع االجيابي احلاليةاملستخدم يف الدراسة أون و -لبار الذكاء الوجداني 

 املزاج العام(. -التكيف -ادارة الضغويف -الكفاءة االجتماعية -الشخصية

 حدود الدراسة:

بالكشف عن معدل انتشار التنمر اإللكرتوني  احلاليةيتحدد موضوع الدراسة احلدود املوضوعية: 

 طالبات جامعة الباحة وعالقتها بالذكاء الوجداني. ىوالضحية لد

 هـ.1440-1439 العام اجلامعي منجراء الدراسة يف الفصل الدراسي الثاني إمت احلدود الزمنية: 

بــالتطبيق علـى طالبــات كليــة الرتبيـة وكليــة العلــوم    احلاليــةاقتصــرت الدراسـة   احلـدود املكانيــة: 

 جبامعة الباحة.

 :ةالدراس أدبيات

 : Cyber Bullyingاإللكرتوني التنمر

يشري التنمر اإللكرتوني إىل استخدام االنرتنت وأجهزة اجلوال أو أي أجهزة أخري إلرسال او 

 2016).نشر نص أو صور بقصد إيذاء أو احراج شخص آخر )حسني، 

ميكن حتديد نوعني من التنمر: التنمر املباشر أو الصريح مثل سلوكيات جسدية 

غاظة والشتائم لفظية مثل اإل ىة، وأخركالضرب واللكم والدفع وتدمري املمتلكات الشخصي

، وتنمر غري مباشر مادي مثل السرقة أو اخفاء ممتلكات األخرين، ولفظي مثل نشر واالبتزاز

 . (Khezri, Ghavam, Mofidi & Delavar, 2013) الشائعات

ويوجد تصنيف أخر لسلوك التنمر يشمل: التنمر اجلسمي كالضرب، أو الصفع، والتنمر 

اللفظي كالسب والشتم، والتنمر اجلنسي مثل استخدام أمساء جنسية وينادي بها، والتنمر 

العاطفي والنفسي مثل املضايقة والتهديد والرف  من اجلماعة. والتنمر يف العالقات االجتماعية 
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ألفراد من ممارسة بع  االنشطة بإقصائهم أو رف  صداقتهم، والتنمر على مثل منع بع  ا

املمتلكات مثل أخذ أشياء األخرين والتصرف فيها عنهم أو عدم ارجاعه أو اتالفه )الصبحيني، 

 (.2013القضاة، 

و أومع استمرار تطور التكنولوجيا ظهر التنمر اإللكرتوني والذي يوجد سواء يف املدن 

الطالب معرضون له وبشكل كبري، كما ان املتنمر يف التنمر اإللكرتوني ال يري  الريف وأصبح

 .(Walker, 2015)مما قد ينعكس على عدم شعوره بالذنب  ؛للضحية االنفعاليةاالستجابة 

وقد أجريت دراسات للكشف عن العالقة بني التنمر التقليدي واإللكرتوني كما يف دراسة 

ىل الكشف عن العالقة ما بني التنمر التقليدي واإللكرتوني بني ( واليت هدفت إ2017عمارة )

( طالًبا وطالبة 211، وبلغت عينة الدراسة )مبحافظة دميايف مصر ما قبل اجلامعي التعليمطالب 

مقياس التنمر التقليدي ومقياس التنمر  عليهممن الذكور( وطبق  42من اإلناث، و 169)

( بني التنمر 0.01ود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية )اإللكرتوني. كشفت نتائج الدراسة وج

التقليدي واإللكرتوني بالنسبة إىل ضحايا التنمر وبالنسبة إىل املتنمرين، عدم وجود فروق بني 

الذكور واإلناث على مقياس التنمر التقليدي واإللكرتوني للضحايا وللمتنمرين كذلك. بينما 

 لتنمر اإللكرتوني لصاحل الذكور.واإلناث على مقياس ا توجد فروق ذات داللة بني الذكور

 انتشار التنمر:

أجريت عدة دراسات على معدالت انتشار التنمر، حيث ميكن أن تساعد تلك الدراسات يف 

يقصد باالنتشار يف علم األوبئة و توجيه برامج التدخل إلجراء مقارنة قبل وبعد تنفيذ تلك الربامج.

 اإلمجاليمبرض حمدد يف فرتة زمنية حمددة بالنسبة إىل العدد عدد االشخاص املصابني 

  (Solberg & Olweus, 2003). ملألشخاص أو اجلمهور العا

ونظًرا ألهمية التعرف علي الواقع الفعلي حلجم املشكالت، توجهت بع  الدراسات 

 ,Khezri)للكشف عن انتشار مشكلة التنمر، كما يف دراسة خيزري وغافام وموفيدي وديلفار 

Ghavam, Mofidi, & Delavar, 2013)  واليت هدفت إلي حتديد معدل انتشار التنمر والضحية

من طلبة املدارس باملرحلة  (564)وكذلك الفروق بني اجلنسني. طبقت الدراسة علي عينة بلغت 

صائص املتوسطة، مت اختيار العينة بالطريقة العشوائية العنقودية، وطبق علي العينة مقياس اخل
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من الطلبة قد  (%79.6)للتنمر. أظهرت نتائج الدراسة أن  Illinoisالدميوجرافية ومقياس الينوس 

قد تعرضوا للتنمر كضحايا، كما مت  (%81)قام بالتنمر سواء بدرجة بسيطة أو شديدة، وأن 

 على أنهم متنمرين وضحايا يف نفس الوقت. (%88)تصنيف 

 طالب بني التنمر ظاهرة حجم على التعرف إىل 2016)) كما اجتهت أيضا دراسة علوان

 العينة أفراد من (%32.6) أَن النتائج أظهرتو أبها، مبدينة الثانوية متوسط واملرحلة الثالث الصف

 (%39.1) التقليدي التنمر حدوث نسبة أن أظهرت كما، مدارسهم يف حيدث أن التنمر يرون

 هم العينة من أفراد(% 14.6)  أن كما اتضح ،%27.6)) اإللكرتوني التنمر نسبة حدوث تتجاوز

 واإللكرتوني يف التقليدي للتنمر ضحايا (%20) و الوقت نفس يف اوإلكرتونيًّ اتقليديًّ متنمرين

  .الوقت نفس

معدالت انتشار التنمر اإللكرتوني  عن للكشف (2019)وتوجهت دراسة احلبشي والغامدي 

أجريت الدراسة على  جامعة الباحة يف ضوء بع  املتغريات،بصورتيه املتنمر والضحية لدي طلبة 

طالبة، من طلبة جامعة الباحة  (453)طالًبا و (360)طالًبا وطالبة، منهم  (813عينة مشلت )

مت استخدام مقياس التنمر  بالكليات اإلنسانية والعلمية ومن املستويات الدراسية املختلفة،

والذي يهدف إىل قياس  (2016) حسنيوهو تطوير ملقياس  اإللكرتوني بصورتيه املتنمر والضحية

تتبع الدراسة املنهج الوصفي، وبعد املعاجلة االحصائية  التنمر اإللكرتوني صورة املتنمر فقط،

ج أن مجيع الطلبة متنمرين وضحايا يف نفس الوقت، وأن أعلى نسب للتنمر والضحية أوضحت النتائ

سطة ثم املرتفعة وهذا على مجيع األبعاد، كما يتضح أن كانت للدرجة املنخفضة يليها املتو

  (%8.30 -%29.3). تفوق معدالت التنمر (%23.4-%46.3)معدالت الضحية 

واتضح من نتائج الدراسات السابقة وجود معدالت مرتفعة من التنمر اإللكرتوني، كما 

 . (2013)خيزري وآخرون و(2019) واحلبشي والغامدي  (2016)اتضح من دراسة علوان 

 ن:خصائص املتنمري

يعد التنمر اإللكرتوني من التوجهات احلديثة يف جمال التنمر ولذا ال توجد دراسات كافية 

عن خصائص املتنمرين إلكرتونيا، ومن ثم سيتم اإلشارة إىل خصائص املتنمرين بوجه عام 

إىل خصائص  (Olweus, 1993)أشار أوليس كمؤشر إىل خصائص املتنمرين إلكرتونيا، وكما 
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هم نهم مهيمنني على األخرين وحيبون الشعور بالقوة. ومن اخلصائص اليت متيزأتنمرين بالطلبة امل

السيطرة وحدة املزاج، وقلة التعاطف مع األخرين، أما الضحايا فكانت خصائصهم: قلة املهارات 

 (.2013قضاه والصبحيني، االجتماعية ولوم الذات على حل املشكالت اليت حتصل معهم )ال

ولذا توجهت بع  الدراسات للتعرف علي خصائص املتنمرين وضحايا التنمر كما يف 

 الشخصية خصائص بع  على إىل التعرفواليت هدفت ( 2017دراسة غريب وسليمان ويوسف )

. اإلعدادية املرحلة تالميذ ىلد التنمر سلوك تشكيل يف تسهم اليت العالقات األسرية وأمنايف

أشارت نتائج الذكور،  اإلعدادية املرحلة تالميذ من تلميًذا (100) من الدراسة عينة تكونت

 والصراع من العصابية وكل التنمر سلوك بني وموجبة دالة ارتباطية عالقة وجود إىل الدراسة

 االنبسايف من وكل سلوك التنمر بني وسالبة دالة ارتباطية وعالقة املتنمرين جمموعة ىلد األسري

 وكل التنمر سلوك بني دالة وسالبة ارتباطية وعالقة املتنمرين، جمموعة ىلد األسري والتماسك

 .التنمر ضحايا جمموعة لدي والكذب االنبسايف من

 أسباب التنمر:

متعددة.  اًليعد التنمر منط معقد من العدوان الشخصي، والذي ميكن أن يأخذ أشكا

الضحية، لكنه ظاهرة مجاعية، حتدث يف سياق فالتنمر ليس مشكلة ثنائية بني املتنمر و

 ,Swearer & Hymel)اجتماعي والذي فيه تستثري عوامل متعددة هذا السلوك وجتعله يستمر

2015) . 

حيث يؤثر املناخ املدرسي سواء االجيابي أو السليب على تكرار التنمر والضحية. فاملستويات 

ملعلمني غري املالئمة.، نقص دعم املعلمني، وعدم املرتفعة من التنمر والضحية ترتبط باستجابات ا

 ,Swearer & Hymel)االشرتاك يف االنشطة املدرسية والعالقات الضعيفة بني املعلم والطالب. 

2015). 

كما يعتمد القيام بالتنمر على العوامل الفردية، ومنها خصائص الفرد، فذوي االضطرابات 

السلوكية واالنفعالية يقوموا بالتنمر بدرجة أكرب، ومن ثم فال بد من التوجه إىل خصائص 

، ومما سبق اتضح أن سلوك التنمر معقد  (Rose & Espelage, 2012)بالتنمرالطالب وعالقتها 

 العديد من العوامل منها ما يتعلق بالفرد وخصائصه.ويتدخل به 
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 الذكاء الوجداني:

ومشاعر اآلخرين،  همشاعراألفراد مليعرف الذكاء الوجداني بأنه: "القدرة على معرفة 

، مع اآلخرين )الدردير همويف عالقات همجيًدا داخل أنفس تنفعاالاالومعاجلة  هموحفز دافعيت

2004.) 

 ة أبعاد للذكاء الوجداني هي:مخس Bar-On وميز بارون

 الذات واعتبار، والتوكيد، باالنفعاالت الذاتي الوعي من ويتكون :الشخصي البعد .1

 .واالستقاللية، وحتقيقها

 بناء على والقدرة، االجتماعية واملسؤولية، التعاطف من ويتكون :واآلخرين الفرد بني العالقة .2

 .الشخصية العالقات

ويتكون من القدرة على التحقق من صدق االنفعاالت، واملرونة، والقدرة على حل  التكيف: .3

 املشكالت.

ويتكون من حتمل الضغويف، والسيطرة على االندفاع )االنفعال(  القدرة على إدارة الضغويف: .4

 ومقاومته.

 .2010)، ويتكون من التفاؤل، والشعور بالرضا، والسعادة )أبو زيتون املزاج: .6

غري متسامح، وحيمل أحقاد ومن خصائص الفرد ذوي الذكاء الوجداني املنخف  أنه 

ال يضع مشاعر اآلخرين يف اعتباره قبل التصرف ، غري متعاطف مع اآلخرينو ،لآلخرين

  (.2009)عبدالرمحن، 

وألهمية الذكاء الوجداني اجتهت بع  الدراسات إىل الكشف عنه لدى طلبة اجلامعة  

لدى  الوجدانيحبث العالقة بني اخلجل والذكاء  واليت هدفت إىل (2015)طيب مثل دراسة اخل

 ( طالبا وطالبة. مت اختيارهم عشوائيا.291. تكونت عينة الدراسة من )جامعة جدارا يف األردنطلبة 

يف جانب منها  ظهرت النتائجأو وتكونت أدوات الدراسة من مقياسي اخلجل والذكاء الوجداني.

حصل الذكور واإلناث على مستوى  كما ،الوجدانية سالبة بني اخلجل والذكاء وجود عالق إىل

 ذكاء الوجداني.على مقياس ال عاٍل

ببع   وعالقتهإىل معرفة مستوى الذكاء الوجداني  (2018)واجتهت أيضا دراسة أمحد 
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جامعة اخلرطوم، ولتحقيق هذا اهلدف استخدم الباحث املنهج  لدى طالباملتغريات الدميغرافية 

يف مقياس الذكاء الوجداني. مت استخدم الطريقة الطبقية  الدراسةالوصفي، ومتثلت أدوات 

إناث.  (370)ذكور و (390)طالًبا  (570)وبلغ حجم العينة  العشوائية يف اختيار عينة البحث،

 وجداني وجود درجة مرتفعة منه لدى طلبة اجلامعة.أوضحت النتائج فيما يتعلق بالذكاء ال

الدراسات إىل بع  عند حتديد أسباب التنمر أو التعرض له كضحية توجهت ولذلك فإنه 

 (Brewer & Kerslake, 2015)التعرف على خصائص األفراد مثل دراسة بروير وكريسالك 

حيث يلعب التعاطف  ،عاطفأن ارتفاع التعرض للتنمر كضحية يرتبط باخنفاض الت اليت أوضحت

دوًرا يف خربات التعرض للتنمر كضحية، وذلك ألن توجه التعاطف حنو األخرين يسهل العالقات 

 .يمع األخرين ومن ثم مينع التعرض للتنمر وحيسن التوافق االجتماع

 ,Gini, Albiero, Benelli & Altoe) جيين وألبريو وبينيلي وألتيو حبثت دراسةكما 

و  أنثي (142)منهم  إيطاليشاب  (318)التنمر. أجريت الدراسة على والتعاطف  ة بنيقالعال (2007

 Davisبني االشخاص  للتفاعليةقائمة دافيس  عليهم( طبق 13.2)مبتوسط عمري  ذكر (176)

ظهرت النتائج أن املستويات املنخفضة من استجابة التعاطف ارتبطت أاس التنمر. يللتعاطف ومق

 باشرتاك الطالب يف التنمر على األخرين. 

 & Lomas, Stough, Hansen) لوماس وستوف وهانسني وداوني هدفت دراسةو

Downey, 2011)  إىل حبث العالقة بني الذكاء الوجداني التنمر والضحية. تكونت عينة الدراسة

التنمر، ومت قياس تكرار التنمر ومقياس الذكاء الوجداني  عليهممراهًقا، طبق  (68)من 

أبعاد الذكاء الوجداني تنبؤ مبيل املراهقني كي  ن أنتائج إىل الوالتعرض له كضحية. أشارت 

 يكونوا ضحية من الرفاق. 

إىل   (Kokkinos & Kipritsi, 2012)كوكينوس وكيربيتسي وهدفت دراسة كل من

الذات، لدي عينة  وفعاليةعالقة بني كل من التنمر والضحية والذكاء الوجداني والتعاطف حبث ال

تلميذا من املرحلة االبتدائية بالصف السادس. أشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة  (206)بلغت 

لتنمر، وكذلك ارتفاع الضحية. واتضح وجود ل باإلناثمقارنة  الذكوراحصائية بني تقديرات 

الذات ومسة الذكاء الوجداني  وفعاليةالقة ارتباطية سلبية ذات داللة احصائية بني التنمر ع

ن التعرض أوالتعاطف. تنبؤ مسة الذكاء الوجداني والتعاطف املعريف بدرجة دالة بالتنمر، يف حني 
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 .االنفعاليللتنمر كضحية ميكن التنبؤ به من خالل اجلنس، ومسة الذكاء الوجداني والتعاطف 

إىل  (Ojedokun & Idemudia, 2013) أوجدوكن وإيدموديا دراسة كل من وتوجهت

حبث الدور الوسيط للذكاء الوجداني يف العالقة بني عوامل الشخصية )الذهانية، االنبساطية، 

اجلامعة، ب ةطالب (198)و طالًبا (199)عينة بلغت  ىوالعصابية( واالجتاه إىل التنمر اإللكرتوني لد

ا. أوضحت النتائج أن الذكاء الوجداني يتوسط العالقة بني عاًم (27-18)مارهم ما بني تراوحت أع

 عوامل الشخصية والتنمر اإللكرتوني. كما ظهرت فروق بني اجلنسني يف التنمر اإللكرتوني. 

 ,Muñoz, Qualter & Padgett) مونوز وكوالرت وبدجيت اجتهت دراسة كل منكما 

 (12-11)طفال تراوحت أعمارهم ما بني  (201) ىبني التعاطف والتنمر لدإىل حبث العالقة  (2011

 طفال ذوي التعاطف املنخف  لديهم تنمر مرتفع.عاما، أوضحت النتائج أن األ

إىل حبث تأثري   (Brewer & Kerslake, 2015)بروير وكريسالك دراسة كل من وهدفت

تعرض كضحية للتنمر اإللكرتوني. كل من تقدير الذات والتعاطف والوحدة النفسية على ال

 عليهمعاما، طبق  (18-16)ا تراوحت أعمارهم ما بني مراهًق (90) بلغتطبقت الدراسة على عينة 

قائمة التنمر اإللكرتوني ومقياس الوحدة النفسية والتعاطف وتقدير الذات. أوضحت نتائج 

الذات تنبؤ مبستويات التعرض حتليالت االحندار املتعدد أن الوحدة النفسية والتعاطف وتقدير 

كضحية للتنمر اإللكرتوني، كما أن تقدير الذات يعد منبأ فردي دال مبستويات التعرض 

 كضحية للتنمر اإللكرتوني. 

لقد أوضحت الدراسات السابقة عن التنمر والضحية وجود ارتبايف دال بني هذه املتغريات 

ما األطفال ضحايا أبط بالتعاطف املنخف . والتعاطف. حيث إن سلوك التنمر لدي املراهقني يرت

خرين باإلضافة التنمر من خالل رفاقهم ارتبط لديهم بالقدرة املنخفضة على التعرف على مشاعر اآل

 .(Lomas, Stough, Hansen & Downey, 2011)خرين اآل يَّاتإىل فهم األفكار، معتقدات وِن

درست مجيع أبعاد الذكاء الوجداني، يف حني أن وما مييز الدراسة احلالية عن تلك الدراسات أنها 

 الدراسات السابقة ركزت على التعاطف فقط. 

أون للذكاء الوجداني يف الدراسة احلالية ألنه يضيف إىل  -ولقد مت استخدام منوذج بار

منوذج القدرات مكوًنا مهمًّا وهو املكون االجتماعي باإلضافة إىل املكونات املعرفية واالنفعالية، 
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واتساًعا فهو ميثل هنا كل مهارات الفرد يف  اًلفينظر للذكاء الوجداني من منظور أكثر تكام

التعامل مع انفعاالته الشخصية، من حيث فهمها وإدراكها والتحكم فيها، باإلضافة إىل مهاراته 

ة يف التعامل مع انفعاالت اآلخرين وفهمها، وكذلك مهاراته االجتماعية يف إقامة عالقات أسري

 (.2010وصداقات قائمة على أسس سليمة جتعل من تلك العالقات ذات طابع إجيابي )املللي، 

 إجراءات الدراسة:

 منهج الدراسة:

تتبع الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي كونه يناسب الدراسة احلالية من حيث الكشف 

 الضحية( وعالقته بالذكاء الوجداني. -عن درجة التنمر اإللكرتوني )املتنمر

 عينة الدراسة:

 (108)طالبة جبامعة الباحة من طالبات كلية الرتبية ( 238تكونت عينة الدراسة من )

باملستويات الدراسية املختلفة مبرحلة البكالوريوس، مت اختيارهن بالطريقة ، (130)وكلية العلوم 

 الكليات اليت مت التطبيق عليها ومت نشره بني العشوائية حيث مت ارسال روابط املقاييس إىل

 الطالبات.

 أدوات الدراسة:

 مقياس التنمر اإللكرتوني: :أواًل

استخدمت الباحثة مقياس التنمر اإللكرتوني بصورتيه  لتحقيق أهداف الدراسة وصف املقياس: 

من مقياس حسني  (2019))املتنمر والضحية( والذي طوره كل من احلبشي والغامدي 

طالًبا  (60)ومت التحقق من صدق وثبات املقياس على عينة من طلبة جامعة الباحة؛  (2016)

وطالبة، ومت التحقق من صدق املقياس من خالل عرضه علي جمموعة من احملكمني 

وحساب صدق التكوين الفرضي، ومت حساب الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، 

الدراسة احلالية باستخدام نفس املقياس مع االعتماد على دالالت الصدق وقامت الباحثة يف 

فقرة تتوزع  (48)والثبات السابقة ألنه على نفس عينة طلبة جامعة الباحة. ويشتمل املقياس 

صورة الضحية،  (13-11-9-7-5-3-1)على أربعة أبعاد وهي: التخفي اإللكرتوني الفقرات 

-15)صورة املتنمر، واملضايقات اإللكرتونية الفقرات  (14-12-10-8-6-4-2)والفقرات 
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صورة املتنمر،  (26-24-22-20-18-16)صورة الضحية، والفقرات  (17-19-21-23-25

صورة الضحية،  (37-35-33-31-29-27)والتحرش اجلنسي اإللكرتوني الفقرات 

-41-39)ت صورة املتنمر، والتعقب اإللكرتوني الفقرا (38-36-34-32-30-28)والفقرات 

 صورة املتنمر.  (48-46-44-42-40)صورة الضحية، والفقرات  (43-45-47

فقرات ثنائية، أحدها يقيس التنمر واألخرى تقيس التعرض له  ىيشمل املقياس علتصحيح املقياس: 

ذا أجاب الطالب "بنعم" حيصل علي درجة أما "ال" إكضحية، وهكذا يف مجيع األبعاد، و

 فيحصل على صفر. 

 أون للذكاء الوجداني: -مقياس بار :اًيثان

الكفاءة  بعد ي:لفرعية كما ي أبعادى ستة لفقرة موزعة ع (60)ويتضمن املقياس  وصف املقياس:

 بعدفقرة،  (12)جتماعية ويتألف من الكفاءة اال بعد فقرات،(6) الشخصية ويتألف من 

املزاج  ، وبعدفقرات (10)التكيف ويتألف من  بعد ،ةفقر (12)إدارة الضغويف ويتألف من 

فقرات.  (6)ويتألف من  اإلجيابينطباع اال وبعد ،فقرة (14)ويتألف من  االجيابي العام

ما جدا  اًر"نادي: هو درجات م إجابات يتكون من أربعلولكل فقرة من فقرات املقياس س

ينطبق  و"أحياًنا درجتني،وتعطى  "ما ينطبق على اًر"ناد ة واحدة،وتعطى درج "ينطبق على

التالية: وتعطى أربعة درجات، باستثناء أرقام الفقرات  وغالًبا" على" وتعطى ثالث درجات،

 حيث تصحح بطريقة عكسية.  (6-15-21-26-28-35-37-46-49-53-54-58)

 اخلصائص السيكومرتية للمقياس:

: للتحقق من صدق املقياس مت حساب معامل االرتبايف بني فقرات كل بعد والدرجة الكلية الصدق

، معامالت االرتبايف بني األبعاد وبعضها البع  وبينها وبني الدرجة الكلية للمقياسوللبعد، 

 طالبة من كلييت الرتبية والعلوم. (64)من خالل التطبيق على عينة استطالعية مشلت 
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 العالقة بني الفقرات والبعد الذي تنتمي إليه: :أواًل

  (1) جدول
 إليهيوضح معامالت االرتبايف بني الفقرات والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي 

 البعد م
رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتبايف
 البعد م

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتبايف

1 
الكفاءة 

 الشخصية

7 **.714 

 التكيف 4

12 **.623 

17 **.703 16 **.517 

28 **.284 22 **.697 

31 **.771 25 **.622 

43 **.781 30 **.666 

53 **.423 34 **.685 

2 
الكفاءة 

 االجتماعية

2 **.564 38 **.723 

5 **.544 44 **.690 

10 **.571 48 **.680 

14 **.504 57 **.526 

20 **.514 

5 
 املزاج العام

 االجيابي

1 **.459 

24 **.572 4 **.650 

36 **.662 9 **.666 

41 **.431 13 **.666 

45 **.652 19 **.422 

51 **.576 23 **.539 

55 **.685 29 **.679 

59 **.580 32 **.685 

3 
إدارة 

 الضغويف

3 **.272 37 **.449 

6 **.475 40 **.789 

11 **.333 47 **.738 

15 **.487 50 **.684 

21 **.523 56 **.540 

26 **.628 60 **.699 

35 **.783 

6 
نطباع اال

 اإلجيابي

8 **.634 

39 **.309 18 **.634 

46 **.479 27 **.622 

49 **.443 33 **.553 

54 **.715 42 **.596 

58 **.576 52 **.640 

 0.01دالة عند مستوى  **
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أن معامالت االرتبايف بني الفقرات والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي  (1)يتضح من اجلدول 

 على مجيع األبعاد. ((0.272 -0.7821إليه مجيعها جيدة حيث تراوحت ما بني 

 ثانًيا: معامالت االرتبايف بني األبعاد والدرجة الكلية:

  (2) جدول
 معامالت االرتبايف بني األبعاد والدرجة الكلية للذكاء الوجدانييوضح 

 معامل االرتبايف عدد الفقرات األبعاد م

 357.** 6 الكفاءة الشخصية 1

 775.** 12 الكفاءة االجتماعية 2

 338.** 12 إدارة الضغويف 3

 747.** 10 التكيف 4

 823.** 14 املزاج العام االجيابي 5

 779.** 6 اإلجيابياالنطباع  6

 0.01دالة عند مستوى  **

أن معامالت ارتبايف األبعاد مع الدرجة الكلية جيدة حيث تراوحت   (2)يتضح من اجلدول

 . 0.01وهي معامالت ارتبايف ذات داللة احصائية عند مستوى  (0.357 -0.823)ما بني 

 الثبات:

للتحقق من ثبات املقياس مت استخدام معادلة كرونباخ ألفا، ومت التطبيق على نفس عينة 

 طالبة، وتتضح النتائج من اجلدول التالي: (64)الدراسة االستطالعية 

  (3) جدول
 يوضح معامالت ثبات كرونباخ ألفا لألبعاد والدرجة الكلية على مقياس الذكاء الوجداني

 معامل الفا عدد الفقرات األبعاد م

 792. 6 الكفاءة الشخصية 1

 796. 12 الكفاءة االجتماعية 2

 738. 12 إدارة الضغويف 3
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 معامل الفا عدد الفقرات األبعاد م

 841. 10 التكيف 4

 870 14 املزاج العام االجيابي 5

 665. 6 االنطباع اإلجيابي 6

 895. 60 الدرجة الكلية 7

والدرجة الكلية، معامالت لفا لألبعاد أمعامالت الثبات كرونباخ  أن  (3)يتضح من اجلدول 

 .(0.665-0.895) ثبات جيدة حيث إنها ترتاوح ما بني

أون للذكاء الوجداني  -مقياس بار أن ومن خالل التحليل السابق للصدق والثبات يتضح 

 مقياس يتصف بالصدق والثبات اجليد مما يربر استخدامه يف الدراسة احلالية.

 احلكم على الدرجة:

 مت حساب معايري للحكم على الدرجة كما يلي: 

 1.75أقل من  -1الدرجة من  ما ينطبق علىجدًّا  اًرناد. 

 2.50أقل من  -1.75الدرجة من  ما ينطبق على اًرناد. 

  3.25أقل من  – 2.50أحياًنا ينطبق على الدرجة من. 

 4 – 3.25 غالًبا ما ينطبق على. 

 :ةاإلحصائي اليباألس

  ومعامل ارتبايف بريسون.، والتكرارات والنسب املئوية، املتوسطاتمت استخدام 

 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها:

 نتيجة السؤال األول ومناقشتها وتفسريها: 

 بصورتيه التنمر اإللكرتونيمعدل انتشار على "ما  لإلجابة على السؤال األول والذي نص 

لألبعاد بصورتيها طالبات جامعة الباحة؟ مت استخدام التكرارات والنسب  ىالضحية( لد -)املتنمر

 :فيما يليكما يتضح  الضحية(، ثم للفقرات لكل بعد -)املتنمر
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 واملتوسط الكلي للتكرارات التكرارات والنسب لفقرات بعد التخفي اإللكرتوني :أواًل

 املتنمر(: -)الضحية

  (4) جدول
 (238 =املتنمر( )ن -لفقرات بعد التخفي اإللكرتوني بصورتيه )الضحيةيوضح معدالت االنتشار 

البعد
 

صورة
ال

 

أرقام 

ت
الفقرا

 

 الفقرات

كرار
الت

 

سبة
الن

 

ب
رتتي

ال
 

ي
رتون

ك
إلل

ي ا
خف

الت
 

حية
ض

ال
 

1 
هل تعرضت النتحال الشخصية من أحد 

 احلسابات؟
17 %7.2 6 

3 
هل تعرضت ملخطط من أحد احلسابات غري 

 الستبعادك من أحد اجملموعات؟معروفة لك 
25 %10.6 5 

5 
تعرضت لرسائل من حسابات جمهولة  هل

 تهدف إىل جتميع األصدقاء ضدك؟
28 %11.9 4 

7 
هل تعرضت للخداع من أحد احلسابات 

 لكشف معلوماتك الشخصية؟
53 %22.5 1 

9 
هل تعرضت لرسائل نصية مهينة من حساب 

 جمهول؟
43 %18.2 2 

11 

مت السطو على صورك من قبل حسابات هل 

غري معروفة لك ونشرها على حسابات 

 أخرين بعد تشويهها؟

5 %2.1 7 

 3 14.4% 34 مسيئة؟ بتعليقاتهل تتبعك حسابات معينة  13

 %12.41 29.28 للتكرارات والنسب املتوسط الكلي

املتنمر
 

 5 1.7% 4 هل قمت بانتحال شخصية أحد احلسابات؟ 2

4 
هل خططت الستبعاد بع  األشخاص من 

 أحد اجملموعات؟
35 %14.8 1 

6 
هل ارسلت رسائل من حسابات جمهولة 

 تهدف لتجميع األصدقاء ضد شخص أخر؟
3 %1.3 6 

 2 4.7% 11هل خدعت أحد احلسابات للكشف عن  8
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البعد
 

صورة
ال

 

أرقام 

ت
الفقرا

 

 الفقرات

كرار
الت

 

سبة
الن

 

ب
رتتي

ال
 

 معلوماته الشخصية؟

10 
هل أرسلت رسائل نصية مهينة من حساب 

 األشخاص؟جمهول لبع  
10 %4.2 3 

12 
هل قمت بالسطو على صور أحد احلسابات 

 ونشرها بعد تشويهها على حسابات أخري؟
1 %.4 7 

14 
 بتعليقاتهل تقوم بتتبع حسابات معينة 

 مسيئة؟
10 %4.2 3 

 %4.47 10.57 للتكرارات والنسب املتوسط الكلي

أن معدالت االنتشار لفقرات بعد التخفي اإللكرتوني صورة  (4)يتضح من اجلدول 

هل تعرضت للخداع من (، وأن أكثر الفقرات ارتفاًعا " (2.1% -22.5%"الضحية" تراوحت ما بني 

هل مت السطو  "، وأن أقل الفقرات يف معدل االنتشار"أحد احلسابات لكشف معلوماتك الشخصية؟

"، أما خرين بعد تشويهها؟آلك ونشرها على حسابات  على صورك من قبل حسابات غري معروفة

هل خططت ، وأن اكثر الفقرات ارتفاًعا "(4.% -14.8%)تراوحت ما بني  على صورة "املتنمر"

هل قمت "، وأن أقل الفقرات يف معدل االنتشار "الستبعاد بع  األشخاص من أحد اجملموعات؟

 ".؟ىا على حسابات أخربالسطو على صور أحد احلسابات ونشرها بعد تشويهه

 التكرارات والنسب لبعد املضايقات اإللكرتونية: :انًياث

  (5) جدول
 (238 =)ناملتنمر(  -بعد التخفي اإللكرتوني بصورتيه )الضحيةفقرات يوضح معدالت االنتشار ل

 الصورة البعد
أرقام 

 الفقرات
 الرتتيب النسبة التكرار الفقرات

ت 
ضايقا

امل

رتونية
ك

إلل
ا

 

 الضحية

15 
هل حترض أحد احلسابات أصدقاءك 

 على مضايقتك؟
12 %5.1 2 

17 
يتظاهر صديقي أمام األخرين على 

شبكات التواصل االجتماعي بأنه 
8 %3.4 4 
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 الصورة البعد
أرقام 

 الفقرات
 الرتتيب النسبة التكرار الفقرات

وقع ضحية لي، ويطلب املساعدة من 

 أصدقائي ملعاقبيت.

19 
هل أرغمك أحد احلسابات على فعل 

 شيء ال تطيقه؟
10 %4.2 3 

21 
أحد احلسابات على إفشاء هل أرغمك 

 بياناتك الشخصية؟
7 %3.0 5 

23 
هل استغلك أحد احلسابات بطلب 

 مبالغ مادية رغما عنك؟
4 %1.7 6 

25 
هل كتب أحد أصدقائك على 

 ؟إليكصفحتك ما يسيء 
15 %6.4 1 

 %3.97 9.33 للتكرارات والنسب املتوسط الكلي

 املتنمر

16 
على هل تقوم بتحري  أصدقائك 

 أحد احلسابات؟
8 %3.4 1 

18 

هل تتظاهر أمام األخرين على 

شبكات التواصل االجتماعي بأنك 

وقعت ضحية ألحد، وتطلب املساعدة 

 من أصدقائك ملعاقبته؟

1 %.4 6 

20 
هل أرغمت أحد احلسابات على فعل 

 شيء ال يطيقه؟
2 %.8 5 

22 
هل أرغمت أحد احلسابات على إفشاء 

 السرية؟بياناته 
3 %1.3 4 

24 
هل قمت باستغالل أحد احلسابات 

 رغما عنه؟ ماليةبطلب مبالغ 
4 %1.7 3 

26 
هل كتبت على صفحة أحد 

 ؟إليهأصدقائك ما يسيء 
6 %2.5 2 

 0.577% 4 للتكرارات والنسب املتوسط الكلي



 
 

 
 

117 

 = بالذكاء الوجداني لدى طالبات جامعة الباحةالتنمر اإللكرتوني وعالقته  (.2022احلبشي، جنالء. )

117 

أن معدالت االنتشار لفقرات بعد املضايقات اإللكرتونية صورة  (5)يتضح من اجلدول 

هل كتب أحد أصدقائك ، وأن أكثر الفقرات ارتفاًعا " (1.7% -6.4%)"الضحية" تراوحت ما بني

هل استغلك أحد احلسابات "، وأن أقل الفقرات يف معدل االنتشار "؟إليكعلى صفحتك ما يسيء 

، وأن أكثر (4.% -3.4%)تراوحت ما بني  على صورة "املتنمر" "، أمابطلب مبالغ مادية رغما عنك؟

"، وأن أقل الفقرات يف معدل هل تقوم بتحري  أصدقائك على أحد احلسابات؟ الفقرات ارتفاًعا "

هل تتظاهر أمام األخرين على شبكات التواصل االجتماعي بأنك وقعت ضحية ألحد، االنتشار "

 "ته؟وتطلب املساعدة من أصدقائك ملعاقب

 التكرارات والنسب لبعد التحرش اجلنسي اإللكرتوني: :ثالًثا

  (6) جدول
 (238 =)ناملتنمر(  - يوضح معدالت االنتشار لفقرات بعد التخفي اإللكرتوني بصورتيه )الضحية

 الصورة البعد

أرقام 

 الفقرات الفقرات

كرار
الت

 

سبة
الن

 

ب
رتتي

ال
 

التحرش 

اجلنسي 

 اإللكرتوني

 الضحية

27 
شعرت باالستغالل اجلنسي هل 

 من أحد احلسابات؟
30 %12.7 1 

29 
هل أجربك أحد احلسابات على 

 مقابلته شخصيا؟
15 %6.4 4 

31 

هل يتعمد أحد احلسابات إرسال 

صور أو نكات خادشه للحياء 

 على حسابك الشخصي؟

27 %11.4 2 

33 

هل تعرضت لنشر شائعات حولك 

من أحد احلسابات لتشويه 

 مسعتك؟

16 %6.8 3 

35 

هل تعرضت من أحد احلسابات 

لنشر صورك بصورة ملفقة بعد 

 أن يتم التالعب فيها؟

3 %1.3 6 
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 الصورة البعد

أرقام 

 الفقرات الفقرات

كرار
الت

 

سبة
الن

 

ب
رتتي

ال
 

37 

هل تعرضت للضغط من حساب 

معني ملمارسة اجلنس عرب مواقع 

 التواصل االجتماعي؟

9 %3.8 5 

 7.07% 16.66 للتكرارات والنسب املتوسط الكلي

 املتنمر

28 
باالستغالل اجلنسي هل قمت 

 ألحد احلسابات؟
0 %0 5 

30 
هل أجربت أحد احلسابات على 

 مقابلته شخصيا؟
3 %1.3 1 

32 

هل تتعمد إرسال صور أو نكات 

خادشه للحياء على أحد 

 احلسابات؟

2 %.8 2 

34 
هل قمت بنشر شائعات حول أحد 

 احلسابات لتشويه مسعته؟
0 0% 5 

36 

صور هل نشرت على حسابك 

حلسابات اخري بعد أن قمت 

 بالتالعب فيها؟

1 %.4 3 

38 

هل قمت بالضغط على حساب 

معني ملمارسة اجلنس عرب مواقع 

 التواصل االجتماعي؟

1 %.4 3 

 48.% 1.166 املتوسط الكلي للتكرارات والنسب

أن معدالت االنتشار لفقرات بعد التحرش اجلنسي اإللكرتوني صورة  (6)يتضح من اجلدول 

هل شعرت باالستغالل ، وأن أكثر الفقرات ارتفاًعا " (1.3% -12.7%)"الضحية" تراوحت ما بني 

هل تعرضت من أحد احلسابات "، وأن أقل الفقرات يف معدل االنتشار "اجلنسي من أحد احلسابات؟

تراوحت ما بني  "، أما على صورة "املتنمر"أن يتم التالعب فيها؟ لنشر صورك بصورة ملفقة بعد
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"، هل أجربت أحد احلسابات على مقابلته شخصيا؟، وأن أكثر الفقرات ارتفاًعا " (0% -%1.3)

مل تقرر الطالبات حدوثها  "هل قمت بنشر شائعات حول أحد احلسابات لتشويه مسعته؟وأن الفقرة "

 (%0.0).حيث كانت نسبتها 

 التكرارات والنسب لبعد التعقب اإللكرتوني: :رابًعا

  (7) جدول
 (238 =)ن املتنمر( -يوضح معدالت االنتشار لفقرات بعد التخفي اإللكرتوني بصورتيه )الضحية

 الصورة البعد
أرقام 

 الفقرات
 الفقرات

كرار
الت

 

سبة
الن

 

ب
رتتي

ال
 

ي
رتون

ك
إلل

ب ا
التعق

 

 الضحية

39 

بإرسال هل يصر أحد احلسابات 

طلب صداقة رغم رفضك له أكثر 

 من مرة؟

61 %25.8 1 

41 
هل أجربك أحد احلسابات على 

 التواصل معه؟
23 %9.7 4 

43 

هل تعرضت لالتصال املتكرر عرب 

مواقع التواصل االجتماعي من 

حساب معني غرضه الرتهيب 

 والتالعب واالذالل؟

10 %4.2 5 

45 
هل تشعر برتصد حساب معني 

 حلسابك الشخصي؟
33 %14.0 2 

47 
هل تعرضت لسرقة كلمة مرور 

 ألحد حساباتك؟
28 %11.9 3 

 13.12% 31 املتوسط الكلي للتكرارات والنسب

 املتنمر

40 

هل تصر على طلب الصداقة من 

حسابات معينة رغم رفصه لك 

 أكثر من مرة؟

12 %5.1 1 

42 
هل أجربت أحد احلسابات على 

 معك؟التواصل 
7 %3.0 4 

 5 8.% 2هل قمت باالتصال املتكرر عرب  44
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 الصورة البعد
أرقام 

 الفقرات
 الفقرات

كرار
الت

 

سبة
الن

 

ب
رتتي

ال
 

مواقع التواصل االجتماعي على 

حساب معني بغرض الرتهيب 

 والتالعب واالذالل؟

46 
هل قمت برتصد حساب معني من 

 حسابك الشخصي؟
12 %5.1 1 

48 
هل حاولت سرقة كلمة مرور ألحد 

 احلسابات ؟
12 %5.1 1 

 3.82% 9 للتكرارات والنسباملتوسط الكلي 

أن معدالت االنتشار لفقرات بعد التحرش اجلنسي اإللكرتوني صورة  (7)يتضح من اجلدول 

كثر الفقرات ارتفاًعا "هل يصر أحد احلسابات أوأن ،  (4.2% -25.8%)"الضحية" تراوحت ما بني

بإرسال طلب صداقة رغم رفضك له أكثر من مرة؟"، وأن أقل الفقرات يف معدل االنتشار "هل 

تعرضت لالتصال املتكرر عرب مواقع التواصل االجتماعي من حساب معني غرضه الرتهيب 

وأن أكثر الفقرات   (5.1% -5.1%) والتالعب واالذالل؟"، أما على صورة "املتنمر" تراوحت ما بني

"، وأن أقل هل تصر على طلب الصداقة من حسابات معينة رغم رفصه لك أكثر من مرة؟ارتفاًعا "

وكذلك الفقرة " هل قمت برتصد حساب معني من حسابك الشخصي؟الفقرات يف معدل االنتشار "

 ".هل حاولت سرقة كلمة مرور ألحد احلسابات ؟"

، (2019)واحلبشي والغامدي  2016)حممد )ل األول مع نتيجة دراسة وتتفق نتيجة السؤا

ويتضح من النتائج السابقة انتشار مشكلة التنمر اإللكرتوني لدى طالبات جامعة الباحة مبعدالت 

مرتفعة، مع ارتفاع معدالت التعرض للتنمر )الضحية( بدرجة تفوق معدالت القيام بالتنمر )املتنمر(، 

ارتفاعا هو بعد التخفي اإللكرتوني وميكن تفسري ذلك يف ضوء خصائص  وأن أكثر األبعاد

العينة، حيث إنها من الطالبات فقط، وحيث إن التنمر اإللكرتوني قد يسمح مبمارسة العدوان 

دون أن يراه الطرف اآلخر، وهذا يتسق مع خصائص اإلناث حيث إن العنف والعدوان لديهن ال 

ولذا ميكن أن يساعدهن التنمر اإللكرتوني يف التعبري عن  يظهر بشكل ملموس مثل الذكور،

املشاعر العدوانية بشكل غري مباشر. ومما ساعد كذلك على تسهيل التنمر اإللكرتوني التطور 
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مع أنه  (Walker, 2015)التكنولوجي السريع يف اآلونة األخرية، وذلك كما أشار والكر 

و الريف وأصبح ألكرتوني والذي يوجد سواء يف املدن استمرار تطور التكنولوجيا ظهر التنمر اإل

 . الطالب معرضون له وبشكل كبري

 السؤال الثاني ومناقشتها وتفسريها:  نتيجة

طالبات جامعة  ىعلى "ما درجة الذكاء الوجداني لد لإلجابة على السؤال الثاني والذي نص 

لألبعاد والدرجة الكلية على مقياس بار أون حساب املتوسطات واالحنرافات املعيارية مت  "الباحة؟

 :التاليكما يتضح من اجلدول  للذكاء الوجداني،

  (8) جدول
 (238 =املتوسطات واالحنرافات املعيارية ألبعاد مقياس بار أون للذكاء الوجداني والدرجة الكلية )نيوضح 

 الرتتيب الدرجة االحنراف املعياري املتوسط األبعاد م

 7 ما ينطبق ا"رناد 638. 2.218 الشخصيةالكفاءة  1

 1 غالبا ما ينطبق 438. 3.350 الكفاءة االجتماعية 2

 6 أحيانا ينطبق 472. 2.563 إدارة الضغويف 3

 3 أحيانا ينطبق 502. 3.173 التكيف 4

 2 غالبا ما ينطبق 465. 3.383 املزاج العام االجيابي 5

 5 ينطبق أحيانا 525. 2.944 االنطباع اإلجيابي 6

 4 أحيانا ينطبق 315. 3.017 الدرجة الكلية 7

 جيابي حيث بلغ املتوسطعلى درجة هي لبعد املزاج العام اإلأأن  (8)يتضح من اجلدول 

وهو يقابل الدرجة "غالًبا ما ينطبق"، يليه الدرجة على بعد الكفاءة االجتماعية حيث بلغ  (3.38)

وهو يقابل الدرجة "غالًبا ما ينطبق"، يليه بعد التكيف حيث بلغ املتوسط  (3.35)املتوسط 

وهو  (3.017)وهو يقابل الدرجة "أحياًنا ينطبق"، يليه الدرجة الكلية حيث بلغ املتوسط  (3.173)

وهو يقابل  (2.944)يقابل الدرجة "أحياًنا ينطبق"، يليه بعد االنطباع االجيابي حيث بلغ املتوسط 

وهو يقابل الدرجة  (2.653)"أحياًنا ينطبق"، يليه بعد ادارة الضغويف حيث بلغ املتوسط الدرجة 

وهو يقابل الدرجة "نادًرا ما  (2.218)"أحياًنا ينطبق"، أما بعد الكفاءة الشخصية بلغ املتوسط 

 ينطبق" وهو أقل االبعاد.
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، مما سبق (2018)وأمحد  (2015)ختتلف نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة اخلطيب 

يتضح أن الدرجة الكلية للذكاء الوجداني لدي طالبات جامعة الباحة تقابل الدرجة متوسط، مما 

يشري إىل أن الطالبات لديهن قدرة متوسطة على فهم مشاعرهن ومشاعر األخرين وعلى املعاجلة 

يدة ميكن أن تؤثر الداخلية لالنفعاالت، وقد ينعكس ذلك على عالقات انفعالية واجتماعية غري ج

 على مستقبلهم االنفعالي واملهين.

( وهي (2.218وكما اتضح من نتيجة السؤال أن  بعد الكفاءة الشخصية بلغ متوسط درجته 

من الوعي  (2010)تقابل الدرجة "نادًرا ما ينطبق"، وحيث إن هذا البعد يتكون كما أشار زيتون 

مما يعين أن الطالبات  .واالستقالليةت وحتقيقها، الذاتي باالنفعاالت، والتوكيد، واعتبار الذا

 لديهن ضعف يف الوعي الذاتي باالنفعاالت وتوكيد الذات وحتقيقها واإلحساس باالستقاللية. 

 نتيجة السؤال الثالث ومناقشتها وتفسريها:

على "هل توجد عالقة بني التنمر اإللكرتوني  السؤال الثالث والذي نص  نلإلجابة ع

الضحية( والذكاء الوجداني لدي طالبات جامعة الباحة؟" مت حساب معامل ارتبايف  -)املتنمر

بريسون بني أبعاد التنمر اإللكرتوني والدرجة الكلية صورتي املتنمر والضحية وأبعاد الذكاء 

 :التاليالوجداني والدرجة الكلية، كما يتضح من اجلدول 

 ( 9جدول )
 =الضحية( وأبعاده والذكاء الوجداني وأبعاده )ن -كرتوني )املتنمرالتنمر اإلليوضح معامل االرتبايف بني 

238) 

 الذكاء الوجداني األبعاد

 التنمر اإللكرتوني

كفاءة 
ال

صية
خ

ش
ال

 

كفاءة 
ال

عية
جتما

ال
ا

 

إدارة 

يف
ضغو

ال
 

ف
كي

الت
 

املزاج العام 

ي
جياب

ال
ا

 

طباع 
الن

ا

ي
جياب

إل
ا

 

جة 
الدر

كلية
ال

 

التخفي 

 اإللكرتوني

 014.- 042.- 055.- 088. 082.- 063. 021.- الضحية

 028.- 002.- 066.- 071. 241.-** 011. 093. املتنمر

املضايقات 

 اإللكرتونية

 033. 094. 029.- 109.* 029.- 018. 013. الضحية

 047.- 100.- 057.- 125.-* 193.-** 035. املتنمر
**-

.141 
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 الذكاء الوجداني األبعاد

 التنمر اإللكرتوني

كفاءة 
ال

صية
خ

ش
ال

 

كفاءة 
ال

عية
جتما

ال
ا

 

إدارة 

يف
ضغو

ال
 

ف
كي

الت
 

املزاج العام 

ي
جياب

ال
ا

 

طباع 
الن

ا

ي
جياب

إل
ا

 

جة 
الدر

كلية
ال

 

التحرش 

اجلنسي 

 اإللكرتوني

 015.- 038.- 017.- 013. 089.- 078. 007.- الضحية

 074.- 088.- 016.- 057.- 073.- 054.- 008.- املتنمر

التعقب 

 اإللكرتوني

 009. 021.- 042.- 024. 019.- 092. 002. الضحية

 100.- 153.-** 102.- 038.- 070.- 070.- 054. املتنمر

الدرجة 

 الكلية

 001. 012.- 044.- 066. 064.- 075. 006.- الضحية

 111.-* 089.- 106.-* 007. 187.-** 070.- 085. املتنمر

    0.05داله عند مستوى    *
 0.01داله عند مستوى   **

سالبة بني الدرجة الكلية وجود عالقة ارتباطية ذات داللة احصائية  (9)يتضح من اجلدول 

للتنمر اإللكرتوني )صورة املتنمر( والدرجة الكلية للذكاء الوجداني حيث بلغ معامل االرتبايف 

(، وعلى صورة املتنمر يف بعد التخفي اإللكرتوني مع إدارة (05.وهو دال عند مستوى  (111.)

وصورة املتنمر يف بعد  ،(01.)وهو دال عند مستوى  (241.)الضغويف حيث بلغ معامل االرتبايف 

املضايقات اإللكرتونية وبعد الكفاءة االجتماعية وإدارة الضغويف والدرجة الكلية حيث بلغت 

على  (01.-05.-01.)وهي داله عند مستوى  (193.-125.-141.)معامالت االرتبايف على التوالي 

وهو دال عند  (153.)بايف التوالي، وصورة املتنمر يف بعد التعقب اإللكرتوني حيث بلغ معامل االرت

، وعلى صورة املتنمر الدرجة الكلية مع إدارة الضغويف حيث بلغ معامل االرتبايف (01.)مستوى 

. مما سبق يتضح وجود عالقة ارتباطية سالبة بني الدرجة (01.)وهو دال عند مستوى  (187.)

جداني وعلى صورة الكلية للتنمر اإللكرتوني صورة املتنمر وبني الدرجة الكلية للذكاء الو

 املتنمر على بع  األبعاد وبع  أبعاد الذكاء الوجداني وخباصة بعد إدارة الضغويف.

 ,Gini, Albiero)وتتفق النتيجة السابقة مع نتائج دراسة جيين والبريو وبينيلي وألتيو 

Benelli& Altoe, 2007)، كل من لوماس وستوف وهانسن وداوني  وكما أشار(Lomas, 

Stough, Hansen & Downey, 2011) ن سلوك التنمر لدي املراهقني يرتبط بالتعاطف إىل أ
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 ,Kokkinos & Kipritsi) وتتفق أيضا مع نتائج دراسة كوكينوس وكيربيتسي املنخف .

 (Muñoz, Qualter & Padgett, 2013)وأيضا مع نتيجة دراسة مونز وكوالرت وبادجيت  (2012

 أن (Ojedokun & Idemudia, 2013) دراسة أوجدوكون وإيدمودياوكما اتضح أيضا من نتائج 

 لدي طلبة اجلامعة. الذكاء الوجداني يتوسط العالقة بني عوامل الشخصية والتنمر اإللكرتوني

الرمحن ر والذكاء الوجداني كما أشار عبدوميكن تفسري العالقة السلبية بني التنم

نه غري متسامح، وحيمل أالوجداني املنخف   الفرد ذوي الذكاءإىل أنه من خصائص  (2009)

 .لآلخرين، وغري متعاطف مع اآلخرين اأحقاًد

وكما اتضح من نتيجة السؤال إىل وجود ارتبايف دال عكسي بني بعد إدارة الضغويف 

مما يعين أن الطالبات املتنمرات إلكرتونًيا لديهن قدرة منخفضة  .وصورة املتنمر على بع  األبعاد

 ضغويف.على إدارة ال

ومن خالل نتائج الدراسة عامة اتضح أن التنمر اإللكرتوني مرتفعا لدى الطالبات )صورتي 

املتنمر والضحية(، وخباصة علي بعد التخفي اإللكرتوني، مما يعين أن الطالبات لديهن عدوان مل 

يتمكن من التعبري عنه مباشرة، وساعدهن التطور التكنولوجي علي التعبري عنه بشكل غري 

باشر ولذا ظهرت درجة مرتفعة علي التخفي اإللكرتوني مقارنة ببقية األبعاد، كما أن درجة م

الذكاء الوجداني لديهن متوسطة، وخباصة بعد الكفاءة الشخصية، وادارة الضغويف، مما يفسر 

 لنا قيامهن بالتنمر.

 توصيات واقرتاحات:

ا وعلـى  سلًب عليهنمما قد ينعكس  ال يقعن فريسة للتنمر ىتقديم برامج ارشادية للطالبات حت .1

 مستقبلهن االجتماعي واملهين. وكذلك اختاذ االجراءات العقابية للطالبات املتنمرات.

نظرا ألهميتها  وخاصة ادارة الضغويف تقديم برامج ارشادية لتطوير مهارات الذكاء الوجداني .2

 يف جناح الفرد اجتماعيا ومهنيا.

اجراء دراسة مشابهة على طالب اجلامعة الذكور. واجراء  احلاليةكما تقرتح الدراسة  .3

عن بع  جوانب الشخصية اليت قد تساعد يف فهم مسببات التنمر، وبع   ىخرأدراسات 

 ثار النفسية اليت قد ترتتب على التعرض للتنمر )الضحية(.اآل
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