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-في بعض متوسطات والية تيزي وزو كنموذجميدانية دراسة -  

 ةوندلوس نسيمة نسيب            زواني نزيهة     

 -الجزائر –جامعة مولود معمري تيزي وزو 
 

 
 ملخص الدراسة 

 املرحلة يف املتمدرسني املراهقني لدى اإللكرتوين العنف ظاهرة انتشار مستوى على  تعرفال الدراسة ذههدفت ه
 العنف مقياس درجات يف اجلنسني بني املوجودة  الفروق و ضحايا بني انتشارا األكثر األشكال املتوسطة،
لتحقق من هذه األهداف مت إتباع املنهج الوصفي على عينة ل .االلكرتوين العنف ضحايا لدى بأبعاده االلكرتوين
مت مجع معطيات . سنة  56و  55ترتاوح أعمارهم مابني ( أنثى 585ذكر،  565) مراهق 053قوامها  

بعد ترمجته من اللغة Can (2332 )استبيان تشخيص العنف اإللكرتوين لكان  الدراسة من خالل تطبيق 
 ودال ضعيفمستوى توصلت نتائج الدراسة إىل . اإلجنليزية إىل اللغة العربية و حساب خصائصه السيكومرتية

فق   %06.28، أي أن  املتمدرسني يف التعليم املتوس نتشار ظاهرة العنف اإللكرتوين لدى املراهقنيإل إحصائيا
من أفراد العينة أهنم يعرفون أصدقاء   %52.85باملقابل، صرح . اإللكرتوينصرحت بوقوعهم ضحية العنف 

أن أكثر أشكال العنف اإللكرتوين انتشارا لدى كما توصلت نتائج الدراسة إىل . تعرضوا ملثل هذه السلوكات
بينت النتائج   ضف إىل ذلك،. اهلوية إخفاءمث  متبوعا بالعنف اللفظي ،الضحايا هو نشر الصور والفيديوهات

وتظهر هذه الفروق جليا يف ابعاد  .دالة إحصائيا بني الذكور واإلناث يف العنف اإللكرتوين لصاحل الذكور   قيمة
 مثبعد إخفاء اهلوية  يليه ، عد العنف اللفظيبالعنف االلكرتوين حيث سجل تعرض الذكور اكثر من االناث يف 

 .بعد نشر الصور والفيديوهات 

 



 

 مقدمة 
 وثورة نوعية نقلة املاضي، القرن من التسعينيات عقد منتصف يف احلديثة التكنولوجية التطورات أحدثت لقد

 العامل هذا أجزاء وربطت كافة، املعمورة أرجاء يف اإلنرتنت شبكة انتشرت حيث االتصال، عامل يف حقيقية
 والرغبات، واألفكار اآلراء وتبادل والتعارف، للتقارب كافة للمجتمعات الطريق ومهدت الواسع، بفضائها املرتامية
 فقد املعىن، هذا احلديثة الدراسات أكدت و فيها، املتاحة املتعددة الوسائ  من الشبكة هلذه متصفح كل واستفاد
 جماالت فتح التقنية هذه على املرتتبة النتائج أهم أن إىل (2352)نقال عن الطيار( 2332)املهوس دراسة أشارت
 الزمان عناصر فيها ختتفي اليت الصغرية الكونية القرية مفهومى الفرد لد وظهر املعلومايت، التواصل من خصبة
 والتفاعالت العالقات يف  نوعية نقلة بذلك ، لتحدث مواقع التواصل اإلجتماعي واحلدود واملسافات واملكان

 املعلومات، على احلصول باآلخرين، لالتصال املختلفة ماحتياجاهت تلبية يف إذ ساعدت األفراد االجتماعية،
 .اخلارجي بالعامل املباشر االتصال عن بعيدا   ذلك إىل وما ...والعالقات الصداقات وتكوين
 مرتادي زيادة ذلك على دليل وخري االجتماعي، التواصل شبكات يف اضالته وجدت كل الفئات العمرية  ولقد
 عدد وصل حىت استخدامها يف مطردا   تزايدا   االجتماعي التواصل شبكات انتشار على ترتب فقد الشبكات، تلك
 حتتلأن اجلزائر حيث أشار إىل    2352عاملي سنة التقرير ال هما بين وو ه ،ماليني 32 حوايل ستخدمنيامل
و خالل فرتة مل تتجاوز اربعة سنوات تضاعف عدد . رتتيب الرابع عربيا بعد كل من مصر و السعودية و املغربال

املستخدمني هلذه الوسائ ، حيث كشف التقرير الصادر عن املوقع الرمسي لفايسبوك ان عدد مستخدميه يف إفريقيا 
لدول اإلفريقية فإن مصر هي األوىل و حسب ا. يف املغرب العريب% 21مليون مستخدم منها  521يقارب 

، يطو و بن شهيدة) مليون مستخدم، مث املغرب و تونس 52.5مليون مستخدم تليها اجلزائر بــ 21.2بــ
2358).  

الواقع أثبت ارتباطها بالكثري من  ائل التكنولوجية احلديثة، إال أنرغم اإلجيابيات العديدة اليت توفرها وس
كبري لدى العاملني يف جمال الصحة النفسية و صانعي القرارات  كاإلدمان على   ثارت قلقأاملشكالت اليت 

 .حتويل العنف من العامل احلقيقي املعاش إىل العامل االفرتاضي أو ما يسمى العنف اإللكرتوين ،األنرتنت
 

 إشكالية الدراسة 
 اليت القضايا من  اإللكرتونية البلطجة أو اإللكرتوين التنمر أيضا يسمى كما أو( الرقمي) اإللكرتوين العنف يعد

 حيدث عدائي سلوك انه على يعرف حيث احلديثة، والتكنولوجيا االتصال لوسائل السيء االستخدام عن نتجت
 ضد اإللكرتونية االتصال وسائل خمتلف باستعمال  األفراد من جمموعة أو فرد طرف من ومتكرر متعمد بشكل
 .بسهولة أنفسهم عن الدفاع يستطيعون ال أفراد



 بني خاصة اجملتمعات يف األخرية العشرية خالل الظاهرة هلذه الواسع اإلنتشار الدراسات من العديد بينت لقد و
 اإلحباط، املعاناة، وتسودها النفسية األزمات تكتنفها وشدة توتر مرحلة اعتربت بفرتة ميرون كوهنم املراهقني،
 املراهق حتقيق عدم إىل املؤدية واالجتماعية النفسية اجلسمية، التغريات خمتلف بسبب  التوافق  ومشكالت الصراع
 املراهق يدفع مما االجتماعية، والقيمة الذات مكانة القبول، احلب، األمن، عن البحث يف أساسا املتمثلة حلاجياته

 خالل من Barry أكده الذي األمر هو و.  مستقلة شخصية وتكوين الكبار عن االستقاللية وراء السعى اىل
 ويتأثرون أوليائهم دعم يرفضون املراهقني أن أوضح حيث( 2353-2336) بني ما املمتدة الفرتة يف له دراسة
    اإللكرتوين للعنف ضحايا وقوعهم خطر يزيد مما األنرتنت عرب أخرى عالقات تكوين إىل يلجأون كما بأقراهنم

( Ang،2355.)  
  ؛Alrehaili،  2018 و  Du،  Deguisto، Albright)دراسات أشارت السياق، هذا يف

Schneider  ،دراسة يف اليها املشار والدراسات( 2352 وآخرون Brown نسبة أن إىل( 2352)وآخرون 
 2 بني ما كانت سنة 58و 53بني ما أعمارهم ترتاوح الذين واملراهقني األطفال لدى اإللكرتوين العنف ضحايا
 . % 25 و%
 الدراسات أكدت حيث الظاهرة انتشار نسبة يف اجملتمعات حسب وتباين تفاوت عرفت النسب هذه أن إال

 لدى الظاهرة هذه انتشار نسبة ان( 2355) سنغافورة يف أجريت اليتSmith (2355 ) يف إليها املشار
 الواليات أن اىل اإلشارة مع  ،%12و% 05 بني قدرت سنة 51و 50 بني ما أعمارهم ترتاوح الذي املراهقني
 االنتشار نسبة أن دراسات توصلت حيث الظاهرة هذه انتشار حول األحباث يف الصدارة حتتل االمريكية املتحدة
 .%53و 53 بني ما ترتاوح
 ،Smith و Slonge ؛Limber، 2007 و Kowalski)من كل دراسة بينت أخرى، جهة من

 والثانوية املتوسطة االبتدائية، املدارس مستوى على أجريت اليت(  Guerra، 2007وWilliams   ؛2008
 .واالبتدائي الثانوية املرحلة يف وينخفض املتوسطة املدارس يف انتشارا أكثر يكون االلكرتوين العنف أن إىل
 للعواقب نظرا للمراهق النفسية الصحة ميس جديا مشكال اإللكرتوين العنف أعترب  املعطيات، هذه أساس على و

 اعراض كاالكتئاب، املراهق حياة جوانب خمتلف على تؤثر اليت و العنف هذا ملثل التعرض عن النامجة  السلبية
 بالسلوكات القيام و التخطي  التفكري، أخطرها و املنخفض، الذات تقدير  و بالوحدة اإلحساس القلق،

 .اإلنتحارية
 األجنبية الدراسات وفرة من أيضا بالرغم و،  العربية البيئة يف التكنولوجية الوسائل إستعمال كثرة من بالرغم و

 يف كبري نقص وجود هو األدبيات استعراض بعد إستخالصه مت ما أن إال ، خلطورهتا املبينة الظاهرة هذه حول
 كدراسة الدراسات بعض  إىل التوصل مت حيث -الدراسة حدود يف وذلك- املوضوع هذا حول العربية الدراسات
 حول مبصر  أجنزت اليت( 2356واحلياري، جنايت املكانني، دراسة) يف إليها املشار( 2352) وعلي العثمان
 عبد بشرى ؛2356 العمار، ؛2355 الزهراين،) دراسات و العام التعليم تالميذ لدى االلكرتوين العنف أساليب



 و املكانني دراسة أما. اجلامعيني الطلبة لدى املوضوع بدراسة اهتمت اليت( 2351 عبيد، جميد إنعام و احلسني
 لدى  االلكرتوين العنف مستويات بني الفروق عن بالتقصي إهتمت فقد باألردن أجريت اليت( 2356) زمالئه
 لتشخيص أدوات ببناء اهتم من هناك ثانية، جهة من و جهة، من هذا.  االجتماعية باملهارات وعالقتها املعتدين
  (.2356 حسني، ؛2352، الشناوي) كدراسات الشباب و املراهقني  لدى االلكرتوين العنف سلوكات

 حدود يف–املراهقني لدى اإللكرتوين العنف عن األدبيات استعراض عملية توصلت فقد اجلزائرية، البيئة يف أما
 مواقع و األنرتنت آثار دراسة إستهدفت اليت األحباث هتتم مل حيث  ، الدراسات هذه مثل غياب إىل – الدراسة
 اليت( 2351 خدة، و حممدي) دراسة إال إجياد يتم فلم التكنولوجي، التطور من اجلانب هبذا اإلجتماعي التواصل
 االجتماعية العالقات على االجتماعي التواصل مواقع يف اإللكرتوين العنف تأثري طبيعة عن البحث اىل هدفت
 .ورقلة بوالية اجلامعة طالب لدى

ظاهرة العنف اإللكتورين يف وس  املراهقني عن  إستكشافيةتتضح احلاجة اىل إجراء دراسة   ،بناء على ما سبق
 الدراسة هذه جاءت .احمللية البيئة يف الظاهرة عن علمية معطيات غياب يف املتمدرسني يف املرحلة املتوسطة

 األشكال املتوسطة، املرحلة يف املتمدرسني املراهقني لدى اإللكرتوين العنف ظاهرة انتشار مستوى على  للتعرف
 لدى بأبعاده االلكرتوين العنف مقياس درجات يف اجلنسني بني املوجودة  الفروق و ضحايا بني انتشارا األكثر
  :ةالتالي التساؤالتميكن حتديد مشكلة الدراسة يف  عليه،و .االلكرتوين العنف ضحايا

 املراهقني املتمدرسني يف التعليم املتوس  ؟ما مستوى انتشار ظاهرة العنف اإللكرتوين لدى  -

 ما هي أشكال العنف اإللكرتوين األكثر انتشارا بني ضحايا العنف اإللكرتوين؟ -

 هل هناك فروق يف مقياس العنف االلكرتوين بأبعاده بني اجلنسني لدى ضحايا العنف االلكرتوين؟   -

 :و منه مت إفرتاض مايلي
 .االلكرتوين العنف ضحايا لدى اجلنسني بني بأبعاده االلكرتوين العنف مقياس يف فروق هناك

 
 :أهمية الدراسة   
 -يف حدود علم الباحثتني –تكمن أمهية الدراسة يف أصالتها ال سيما على املستوى احمللي حيث مل يتم التوصل  

ظاهرة من الناحية النظرية  تساهم يف تسلي  الضوء على  .لدى املراهقني الضحايا املتغري ااىل دراسات تناولت هذ
و  إنتشارهامدى و   إحدى العواقب الناجتة عن إنتشار الوسائ  التكنولوجية احلديثة، هابإعتبار  العنف اإللكرتوين

   .كوهنا من عوامل اخلطر اليت تضع حياة الفرد يف وضعية حيتاج فيها اىل تدخل أشكاهلا



و  هافهم على  املراهقني الضحايامن الناحية التطبيقية تكمن أمهيتها يف حماولة اإلستفادة من نتائجها يف مساعدة 
بناء برامج وقائية و عالجية لتحسني مستوى يف ستثمارها إلكما قد تفيد األخصائيني النفسانيني   .التعامل معها
 .الصحة النفسية

 
 :األساسي هومالتحديد االجرائي للمف

سنة عن طريق األنرتنت ووسائل التواصل  56-55هو العنف املمارس على املراهقني ما بني  :العنف اإللكتروني
ويف البحث احلايل يتمثل يف الدرجات املتحصل عليها من استبيان تشخيص  ،االجتماعي ويكون متعمد ومتكرر

 .العنف االلكرتوين الذي يقيس مدى التعرض لسلوكاتCan (2332 )العنف اإللكرتوين لكان 
 
 

 اإلطار النظري 
 

  اإللكتروني العنف
 ،بالعنف اإللكرتوين  Cyberbullyingمل يتفق الباحثون العرب على تسمية واحدة هلذه الظاهرة، إذ قوبلت كلمة

التسل   ،التنمر اإللكرتوين ،االستقواء اإللكرتوين ،العنف عرب اهلاتف احملمول ،العنف عرب األنرتنت ،العنف الرقمي
  .البلطجة اإللكرتونية و عرب األنرتنت

إرتب  تعريف العنف اإللكرتوين باستخدام األجهزة التكنولوجية و يقصد به كل السلوكات املتعمدة و املتكررة اليت 
تكون على شكل مضايقات أو إهانة شخص أو هتديده من خالل األجهزة اإللكرتونية وقد يكون املعتدي جمهول 

ملدرسة أو خارجها ويرتكبها فرد أو مجاعة، كما يتميز أن الضحايا ال يستطيعون الدفاع عن انفسهم اهلوية يف ا
 .(Del Rey  ،2355 و  Zych،Ortega-Ruiz)بسهولة 

نه شكل من أشكال العنف اليت يستخدم فيها األقران املواقع اإللكرتونية مثل الربيد اإللكرتوين أوعرف أيضا على 
ن إخبالف عنف األقران ف ،أو ختويف النظري/االجتماعي هبدف التهديد واإلهانة والتحرش ووشبكات التواصل 

 (.Black، 2352)املعتدي يف العنف اإللكرتوين لديه القدرة على إخفاء هويته 

 متمثلة عوامل ثالثة بسبب التقليدي العنف من خطورة أكثر اإللكرتوين العنف أن (Smith ،2338 و Slonje) أكد
 .بالعنف يقومون الذين أولئك مرئية عدم و احملتمل اجلمهور اتساع عنه، االبتعاد صعوبة يف

 



زدياد و تنوع وسائل االتصاالت التكنولوجية ودخول األنرتنت كل بلدان العامل زاد خطر العنف اإللكرتوين إمع و 
نه يوجد تباين  أاملرحلة العمرية  ظهر الباحثون الذين اهتموا بفحص طبيعة انتشاره يف هذهأبني املراهقني، حيث 

 %20ما بني  تنسبة عالية ترتاوح ، كما وصلت إىل%2إىل  %0كبري يف تقارير معدالت العنف إذ ترتاوح من 
 (.Limber  ،2331 و   Kowalsky  ) 12إىل 

هذا العنف هو نتيجة ثانوية للعدوان بني املراهقني عرب إلى أن  Patchin(2338)و Hindujaكل من   و أشار 
مليون طفل ومراهق يف الواليات املتحدة األمريكية   50وسائل االتصال احلديثة وهذا يسبب قلق كبري حيث أن  

سنة كانوا ضحايا العنف اإللكرتوين، فسدس االطفال يف املدارس االبتدائية 51و 6الذين ترتاوح أعمارهم ما بني 
لث املراهقني يف املدارس أفادوا باهنم تعرضوا للتهديد واطالق عليهم أمساء غري الئقة أو التسبب هلم باإلحراج وث

كما . بسبب املعلومات اليت نشرت على األنرتنت، ولذا لبد من التحقيق يف هذا السلوك يف النظام املدرسي
 The United States Département ofوجدت دراسة أقيمت من طرف معهد الرتبية للواليات املتحدة 

Education  منهم   %2من التالميذ أفادوا باهنم تورطوا يف العنف اإللكرتوين   %22يف املدارس املتوسطة أن
ضحايا ومعتدين، وأظهرت دراسة استقصائية لتالميذ ترتاوح أعمارهم ما بني  %1ضحايا و %55كمعتدين و

تكاهبم لتخويف اآلخرين عرب الربيد اإللكرتوين أو الرسائل الفورية، منهم اقروا بار  %2,2سنة أن  51إىل  55
مليون تلميذ يف الواليات املتحدة األمريكية ترتاوح أعمارهم بني 50بشكل عام تشري التقديرات أن أكثر من 

 (.Moore، Huebmer، Hills،2355)سنة هم ضحايا العنف اإللكرتوين 51و6

املدارس املتوسطة والثانوية من مستخدمي األنرتنت تراوحت أعمارهم ما  كما وجدت دراسة أخرى على تالميذ
منهم كانوا معتدين على األنرتنت  %55أن (   2333-5222)سنة يف الفرتة املمتدة بني 55و 53بني 
هم ضحايا العنف  %53أن ( 2332)ضحايا، كما كشفت دراسة أجريت عام/معتدين %1ضحايا و %1و

أن املراهقني الذين ترتاوح ( 2332)قد ارتكبوه، وأظهرت دراسة أخرى أجريت يف منهم  %22اإللكرتوين و
 .سنة كانوا هدفا للمضايقات اإللكرتونية 51و 50أعمارهم ما بني 

لدى املراهقني الذين ترتاوح ( 2338)وبينت احدى الدراسات اليت أجريت حول معدل انتشار العنف اإللكرتوين 
. منهم ابلغوا عن تعرضهم ولو ملرة واحدة على األقل هلذه الظاهرة %12أن سنة  51و 52أعمارهم ما بني 

 (.Smit ،2355) %23و %53وتشري األرقام يف الواليات املتحدة األمريكية إىل انتشار العنف ما بني 



سنة يف جنوب  55تلميذ بسن  2233على  Patchin (2350)و Hindujaويف دراسة أخرى لكل من   
من التالميذ اعتدوا على اآلخرين  %2،2ة عن خربة املراهقني يف العنف اإللكرتوين وجدا أن   الواليات املتحد

تلميذ يف الواليات املتحدة  2505على األنرتنت مرة أو أكثر وباملثل وجدت دراسة أخرى على عينة تكونت من 
الميذ اقروا بارتكاهبم العنف من الت %53،2سنة أن  58إىل  55مناطق خمتلفة يف ترتاوح أعمارهم ما بني  8من 

ويف دراسة أخرى أقيمت . منهم اهنم وقعوا ضحايا هذه الظاهرة مرة واحدة على األقل %51،0اإللكرتوين وأفاد 
سنة حول  52و 8تلميذ أعمارهم ترتاوح ما بني  5862يف كل من إيطاليا واسبانيا واجنلرتا على عينة تتكون من 

ضايقة اإللكرتونية ووجدت جتربة العنف اإللكرتوين سواء كان مباشر أو غري مباشر والعنف عرب اهلاتف النقال وامل
يف اسبانيا أما العنف غري %53،1يف إجنلرتا و %58،1النتائج فيما خيص العنف املباشر فاالنتشار بلغ نسبة 

من  %53، وما يقارب  %55،8وادىن مستوى يف اسبانيا ب   %20املباشر فقد انتشر أكثر يف إيطاليا بنسبة 
من التالميذ يف اسبانيا واجنلرتا أفادوا  %2رتوين عرب اهلاتف النقال وحوايل التالميذ االيطاليني تعرضوا للعنف اإللك

 (.Black ،2352)بنفس الشيء 

من املراهقني الذين شاركوا يف الدراسة كانوا  %12أن  Juvonen(2338) وGossوبينت بعض الدراسات منها 
تمع الدراسة كانوا ضحايا، من جم %63اوضحوا أن Xiao(2350 ) وWongضحايا العنف اإللكرتوين، أما 

Brack وCaltabiamo(2352 ) كانوا أيضا ضحايا هذه الظاهرة    %62يف دراسة هلم أن(Betts، 
Spenser و Gardner ،2351.) 

وآخرون إىل أن الفرق يف معدالت انتشار العنف اإللكرتوين قد يعود  Baumanو Kowalskiويرجع كل من 
الظاهرة وهي مشكلة عاملية يف املدارس وهناك فراغ يف الدراسات األمريكية حول ما إذا  إىل التعاريف املختلفة هلذه 

كان العنف اإللكرتوين يف حالة ازدياد أو اخنفاض على مر السنني إال أن اليزال مشكلة خطرية يواجهها املراهقون 
 (.Smit ،2355)حلد اليوم 

 National Children's؛  2353و آخرون،   D'Antona؛  2355وآخرون ،  Cantone)أشارت دراسات 
Home [NCH]  ،2005) نقال عن(Moon  ب2355، زمالئهو )و دراسات(Raskauskas  وStoltz 

إىل أنه كلما زاد عدد املراهقني الذين يستخدمون اهلواتف احملمولة،  كلما   (2338و آخرون،   Smith؛ 2007،
 .كانوا أكثر عرضة للعنف عرب اإلنرتنت



 االتصال وسائل عرب املراهقني بني للعدوان ثانوية نتيجة تأيت اإللكرتوين العنف ظاهرة أن القول ميكن سبق مما
 تسبب الظاهرة هذه حاليا ومرتفعة، منخفضة بني متفاوتة وبنسب العامل دول كل يف منتشرة أصبحت احلديثة،
 .واحدة ملرة ولو اإللكرتوين للعنف تعرضوا املدارس يف املراهقني ثلث فان الباحثني تقديرات وحسب ألهنا كبري قلق
 

 :العنف اإللكرتوين إىل (Nocentini ،2009و Menesini  )  وقد صنف
ا النوع األفعال اليت تستخدم سلوك العنف اللفظي أو املكتوب مثل ذيتضمن ه :اللفظي الكتابيالعنف 

  .الربيد اإللكرتوينو  املكاملات اهلاتفية والرسائل النصية
  .عتداءات اليت تستخدم أشكال بصرية من العنف كنشر صور مسيئة أو خمجلةإليتضمن ا: البصريالعنف 

 إىلالدخول و  عتداءات األكثر تطورا واليت تتمثل يف سرقة هوية شخص ماإليشري إىل ا: انتحال الشخصية
  .معلوماته الشخصية أو استخدام حسابه اخلاص

أي حتديد من يدخل يف عضوية إحدى اجلماعات ومن يستبعد من ذلك، مثل إقصاء  أحد األفراد  : اإلقصاء
  .من مجاعات األنرتنت أو الدردشة

 العوامل املنبئة هبذه قصي عنو لقد دفعت العواقب السلبية للعنف اإللكرتوين الباحثني للقيام بدراسات للت
  ويستمر مع مرور الوقت وقوع ضحية للعنف اإللكرتوينحيدث لنظرية االجتماعية اإليكولوجية لوفقا  .الظاهرة
إذ أوضحت  ،كبري لوقوع ضحية للعنف اإللكرتوين  ئيعد عامل اجلنس منب ، وتفاعل جمموعة من العوامل نتيجة
كور أكثر عرضة للعنف أن الذ  (Belschak ،2332و Katzer ،Fetchenhauer )و  (Semerci ،2016) كل من  دراسة

            بينما توصلت دراسات  . %00و %55،2اإللكرتوين مقارنة باإلناث حيث قدرت النسبة بالرتتيب 
( Bayrakatar ؛ 2015 ،وآخرون Holt ؛ 2352آخرون،و Kowalski وLimber ،2331 ؛Sourander 2353، وآخرون)  إىل أن

  .اإلناث هم أكثر تعرضا للعنف اإللكرتوين مقارنة بالذكور
أجريت اليت  (Semerci ،2016) دراسة املشار إليها يف (Raskous-kas ،2353 ؛ 2353، وآخرون March)دراسات ل ووفقا

العنف اإللكرتوين أكثر بني تالميذ  املدارس  ، ينتشرخمتلف املستويات التعليمية يف نيوزلندا على املراهقني من
 .املتوسطة

 من مع األقراننعدام وجود عالقات اجيابية إأن  (2350،وآخرون  Cappadocia)بينت دراسة من جهة أخرى، 
 Williams)ما أظهرت دراسة ك .تنبؤية حبدوث العنف اإللكرتوين واملشاركة فيه مستقبالالؤشرات امل

أن املراهقني الذين يعانون من العزلة االجتماعية ونقص دعم األقران أو رفضهم هلم يؤدي لوقوع ( Guerra،2331و
 .(2355 ،خرون آو   Baldry)هذه السلوكات ضحية 

 

 



باء وديناميكية األسرة واألساليب التأديبية آلوقد بينت دراسات أخرى أن املشكالت والعالقات السلبية مع ا
 .ه الظاهرةذيف حني حيمي الدعم األسري من الوقوع ضحية هل ،املراهقني يف العنف اإللكرتوينللوالدين تنبأ بتورط 

كما يرتب  ضعف الرقابة الوالدية على استخدام األنرتنت من طرف للمراهقني وعدم االهتمام هبم يف املنزل 
 .(2355،خرون آو  Cross) ومقدار الوقت الذي يقضيه األولياء معهم باالخنراط يف العنف اإللكرتوين

نتائج  للك من خالذويتضح  ،ترتب  سياسات املدرسة ومناخها السليب حبدوث العنف اإللكرتوينو 
أن عدم دعم املعلمني وانعدام  الباحثون حيث وجد (Guerra،2331و Williams ؛2352، وآخرون  Kowalski)دراسات

 .ه الظاهرةذالسالمة املدرسة واالفتقار لقواعد مدرسية واضحة يساهم يف تفاقم ه
العديد من املشكالت توصلت الدراسات األجنبية أن تعرض املراهقني للعنف اإلكرتوين يؤدي إىل معاناهتم من 

 العنف بني العالقة يفاليت حبثت  (Herge ،2352) يف هذا السياق، توصلت دراسة. النفسية، اجلسدية و املدرسية
 أعمارهم ترتاوح مراهق 5361 على النوم مشكالت و اجلسدية املشكالت و الضحايا على املمارس اإللكرتوين

 األعراض و اإللكرتوين العنف  بني عالقة وجود إىل سنة 55.83= عمرهم متوس  سنة 52 إىل 50 بني
 .النوم صعوبات و  املفرط النوم اجلسدية،

أقروا بتأثري تعرضهم للعنف ن ثلث التالميذ أ أيضا (Gardner، 2351و  Betts ،Spenser) دراسة  أوضحت و
هنم خيشون الذهاب إىل املدرسة أضحايا الذكر  ، و قديف املدرسة كونه حيدث بني املنزل واملدرسة اإللكرتوين

 .يصل إىل تفادي املدرسة كالتغيب عنهاويشعرون بعدم األمان فيها ويزداد هذا اخلوف حىت 
 

 إجراءات الدراسة الميدانية

حساب اخلصائص   ،من الدراسة اإلجراءات املنهجية اليت مت إتباعها لتحديد العينة و خصائصها اجلزء يتناول هذا
  .و األساليب اإلحصائية املستعملة ملعاجلة املعطيات السيكومرتية لألدوات املطبقة يف الدراسة 

 
 منهج الدراسة                                                                              -

والوصول إىل  ،مت اإلعتماد على املنهج الوصفي كونه املنهج الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع
 .املختلفة املتغرياتبني  الفروقنتائج دقيقة والتمكن من تفسريها وتأويلها، كما يؤدي اىل اكتشاف 

  
 
 
 



  :عينة الدراسة
  

  :العينة اإلستطالعية
ـــ اإلستعانة مت ،مراهق 503بلغ حجم عينة الدراسة اإلستطالعية  من  الدراسة إجناز قابلية حقق منللت منهم 03ب

و (  أنثى 53 ، ذكر 53)  فرد املتبقي533أما  .االلكرتوين للعنف تعرضهم مدى ملعرفة ستبيانإ تطبيقخالل 
إلستبيان العنف عرفة اخلصائص السيكومرتية فقد مت اإلستعانة هبم مل  ،سنة 56-55الذين ترتاوح أعمارهم ما بني 

 .اإللكرتوين بعد ترمجته
 

 :  عينة الدراسة األساسية
: أساسيني شرطني أساس على إختيارها مت و (أنثى  585ذكر،  565) مراهق و مراهقة 053بلغ حجم العينة 

اللذان ن الفيما يلي اجلدو  .املتوسطة املرحلة يف متمدرسني و اإلجتماعي التواصل وسائل مستعملي منأن يكونوا 
 .بعض املتغريات على ضوءيوضحان خصائص العينة 

 
  توزيع أفراد العينة حسب اجلنس                             :1جدول رقم 

 غير الضحايا الضحايا
 إناث ذكور إناث/ذكور إناث ذكور

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
66 52 61 28 521 36,28 99 44,4 124 55,6 

أن هناك نوع من التناسق يف عدد الضحايا حسب اجلنس حيث قدرت نسبة الذكور ( 5)يتضح من اجلدول رقم
أما . نسبة الضحايا من جمموع العينة الكلية %06.28مما شكل نسبة  %28، بينما قدرت نسبة اإلناث 52%

( 55.2) من اإلناث، و هي مرتفعة بفارق %55.6فيما خيص افراد العينة غري الضحايا فقد مت تسجيل نسبة 
 .%22.2مقارنة بالذكور اليت بلغت نسبتهم 

 
 توزيع افراد العينة حسب السن واملستوي الدراسي              : 2رقم جدول  

 االفراد
 خصائصها

 غير الضحايا الضحايا
 إناث ذكور إناث ذكور

 % العدد % العدد % العدد % العدد
 15,3 19 10,1 10 18 15 10,6 7 11 السن

12 8 12,1 9 14,8 27 27,3 38 30,6 
11 23 34,8 15 24,6 29 29,3 32 25,8 



11 22 33,3 19 31,1 22 22,2 23 18,5 
11 2 3 5 8,2 9 9,1 10 8,1 
11 4 6,1 2 3,2 2 2 2 1,6 

المستوى 
 الدراسي

 29,8 37 17,2 17 23 14 16,7 11 متوسط1
 29 36 47,5 47 14,8 9 28,8 19 متوسط2
 40,8 51 35,3 35 62,3 38 54,5 36 متوسط1

ان النسبة العالية لدى عينة الضحايا متثل املراهقني الذكور الذين تبلغ  (2)اجلدول رقمخالل من يتبني 
نفس املالحظات تسجل  (.%33,3و ، %34,8)الرتتيب ب تقدر  نسبة متقاربة ، وهيسنة52و 50أعمارهم 

تهن حيث قدرت نسب 52و  50لدى اإلناث حيث مت تسجيل أعلى نسب لدى اإلناث البالغات من العمر 
مث هناك  ،سنة52و 55 سنهمراهقني الذين يبلغ املبنسبة هذه النسب  تتبع (.%05.5، %22.6) بالرتتيب
أن جند  ،عينة غري الضحاياب فيما يتعلق .سنة 56، 55، 53يبلغون من العمر  الذين املراهقني متفاوتة بنينسبة 
أما بالنسبة ، %21.0و  %22.0سنة وذلك بنسبة 52و 50 سجلت لدى البالغني من العمرنسبة العالية ال

مرتفعة حيث قدرت  كانت نسبتهنسنة  52للمراهقات غري الضحايا فنالحظ أن اللوايت يبلغن من العمر 
 .و يالحظ نسب منخفضة بالنسبة لألعمار األخرى .سنة من العمر50للبالغات  %25,8مث  %30,6ب

 الثالثمتثل الذين يتابعون دراستهم يف الصف العالية لدى عينة الضحايا  كما يتبني من خالل اجلدول ان النسبة
غري الضحايا فنجد ل، أما بالنسبة %62,3واإلناث ب %50حيث قدرت نسبة الذكور ب من التعليم املتوس ،

 الصفيف فقد بلغت نسبة اللوايت  أما اإلناث  ،%47,5بنسبة  الثاين الصفأن أعلى نسبة للذكور تدرس يف 
 .% 23 الثالث من التعليم املتوس 

 

  :أدوات الدراسة

باالعتماد Can (2332 )مت بناء االستبيان من طرف كان  :Can (2002) ـــاستبيان العنف اإللكتروني ل -
ضحايا العنف املراهقني وضع هذا االستبيان لتشخيص . Perry (5222) و Bussعلى مقياس العدوانية لـ 

بنود لبعد العنف  1بند،  22يتكون االستبيان من  .سنة58و 55بني خال الفرتة العمرية املمتدة اإللكرتوين 
اإللكرتوين اللفظي يتضمن الرسائل الفورية، نشر الشائعات واإلذالل والتهديد اجلسدي وفضح األسرار الشخصية 

بنود لبعد نشر الصور والفيديوهات عن اآلخرين بطريقة مهينة وإنشاء  53بنود لبعد إخفاء اهلوية،  35والشتم، 
 (. التزوير اإللكرتوين)حسابات مزيفة 

إىل  66املرتفعة عن  تشري الدرجات .دقائق 10حوايل  و يستغرق تطبيقه ،ق االستبيان بطريقة فردية أو مجاعيةيطب
  .(Peker ،2355 و Çetin ،Yaman) العنف اإللكرتوين  اتالتعرض لسلوكمرتفع من مستوى 



مدى  آرائهم يفمن األساتذة املختصني يف علم النفس إلبداء  احملكمنيعرضه على  و ترمجة حمتوى اإلستبيان مت
مت حساب صدقه الداخلي الذي يسمح باحلصول على تقدير  ،تأكد من الصدق الظاهريبعد ال .مالئمة الرتمجة

وقد حتقق هذا . صدقه التكويين أو البنائي الذي يقصد به مدى تقييم االستبيان للبناء النظري الذي صمم لقياسه
رتباط بني أبعاد االستبيان والدرجة إلا ع من الصدق يف استبيان التشخيصي للعنف االلكرتوين من خاللالنو 

النتائج متّيز األداة ببنية داخلية متناسقة مما يؤكد على الصدق الداخلي و لقد بينت . الكلية وبني األبعاد فيما بينها
بول متّيز اإلستبيان وأبعاده الثالثة باتساق داخلي مقعلى ( 3.22)أكد معامل ثبات ضف إىل ذلك،  .لإلستبيان

 .بالثبات إىل حد كبري، وبالتايل متتعه
 

 :الدراسة أدوات تحليل البيانات
كما مت   .فات املعياريةمت إستخدام يف هذه الدراسة التكرارات والنسب املئوية، املتوسطات احلسابية و اإلحنرا 

  .بني متغريي الدراسة الفروقلدراسة   Tإختبار استعمال 
 

 عرض و مناقشة نتائج الدراسة 
 لدى اإللكرتوين العنف ظاهرة انتشار مستوى ما " :نص التساؤل األول على مايلي :نتائج التساؤل األول      

 لإلجابة على هذا التساؤل مت استخدام املتوسطات احلسابية و اإلحنراف املتوس ؟ التعليم يف املتمدرسني املراهقني
 :وكانت النتائج كالتايل ، T وقيمة العنف اإللكرتوين املعياري ألداء أفراد عينة الدراسة يف إستبيان

 

 ميثل مستوى انتشار ظاهرة العنف اإللكرتوين لدى املراهقني املتمدرسني يف التعليم املتوس : (30) جدول رقم

المتوسط  عدد األفراد 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات  Tقيمة
 الحرية

 الداللة

 العنف اللفظي

053 

0,53 0,99 -46,09 349 0,000 
 0,000 349 49,83- 0,95 0,45 إخفاء الهوية
نشر الصور 
 والفيديوهات

0,71 0,97 -43,92 349 0,000 

 0,000 349 51,92- 0,87 0,56 العنف اإللكتروني
 

تتم املقارنة مع )يتضح من خالل اجلدول توجد فروق دالة يف مستوى انتشار ظاهرة العنف اإللكرتوين وأبعادها 
 أنمبعىن ( 3,35أقل من  3,333) 3,35ألن قيم الداللة كلها جاءت أكرب من ( املتوس  االفرتاضي



، 3,15= الصور والفيديوهات ، نشر3,25= ، إخفاء اهلوية3,50=العنف الفظي)املتوسطات احلسابية الفعلية 
وبالتايل فان مستوى انتشار ظاهرة العنف اإللكرتوين ضعيفة ودالة إحصائيا لدى ( 3,56=والعنف اإللكرتوين 

 .املراهقني املتمدرسني يف التعليم املتوس 
أوساط املراهقني انتشار ظاهرة العنف اإللكرتوين بني نسبة أظهرت النتائج اليت اسفرت عنها الدراسة احلالية  ان 

مما يظهر بروز هذه السلوكات مبستوى  0,56ومبتوس  حسايب   % 36,28 بــ تاجلزائريني مبدينة تيزي وزو قدر 
اليت توصلت اىل ان Smith (2355 )دراسات املشار اليها يف  دراسة المنخفض وهو ما يتماشي مع ما أكدته 

ودراسة  %05سنة قدرت ب  51و 50اوح أعمارهم بني نسبة انتشار هذه الظاهرة بني املراهقني الذين يرت 
Betts، Spenser وGardner(2351 ) اليت بينت ان نسبة انتشار العنف اإللكرتوين يف أوساط املراهقني قد

والنتيجة اليت توصل اليها ( 2352) و زمالئه Brownكما تتفق مع دراسة   .%23و %23بلغت ما بني 
Tokunaga’s (2353) دراسة على العنف اإللكرتوين كان متوس  التالميذ الذين تعرضوا  25ـ بعد حتليله ل

، وما يؤكد انتشار هذه السلوكات ولو بنسبة منخفضة نسبيا ما صرح به  %23و 23للعنف االلكرتوين بني 
وكذا تعرضهم لبعض السلوكات كنشر  % 64,45الضحايا انه مت اخرتاق صفحتهم االلكرتونية قدرت بـ

وصرح أيضا اغلبية الضحايا باهنم يستعملون االنرتنت بصفة  % 37,05حة او التهديد بنسبة فيديوهات فاض
فهذه من عوامل اخلطر  % 57,7ساعات واكثر يف اليوم بنسبة 2وحبجم ساعي  % 60,75يومية وذلك بنسبة 

Perren(2350 ) وSticca Ruggieri، Alsakerاليت جتعل املراهقني اكثر تعرضا للعنف االلكرتوين دراسة 
ان الوقت Hinduga (2338 ) و  Patchinوكذلك دراسة Heirman (2355 ) وWalraveودراسة 

الذي يقضيه املراهق على االنرتنت جيعله عرضة هلذه السلوكات هناك ارتباط إجيايب بينهما وهذا ما يسمي 
 .(2355)خرون آو  Cross   نقال عن" السلوك احملفوف باملخاطر على االنرتنت"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :عرض نتائج التساؤل الثاني
 ما هي أشكال العنف اإللكرتوين األكثر انتشارا بني ضحايا العنف اإللكرتوين؟: نص التساؤل الثاين على ما يلي

 :ولإلجابة على هذا التساؤل مت االعتماد على املتوس  احلسايب واالحنراف املعياري، وكانت النتائج كالتايل
 

 ميثل أشكال العنف اإللكرتوين أكثر انتشارا بني ضحايا العنف اإللكرتوين: (32)جدول رقم

أشكال العنف 
 اإللكتروني

المتوسط  القيمة القصوى القيمة الدنيا عدد األفراد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

نشر الصور 
 والفيديوهات

127 
 

0,00 6,00 1,45 1,19 

 1,43 1,12 6,00 0,00 العنف اللفظي
 1,37 0,99 6,00 0,00 الهوية  إخفاء
 

يتضح من اجلدول أن أكثر أشكال العنف اإللكرتوين انتشارا لدى الضحايا هو نشر الصور والفيديوهات مبتوس  
، يف حني كان متوس  إخفاء اهلوية ضعيفا (5,52)متبوعا بالعنف اللفظي مبتوس  قدره  (5,25)قدره 

 .مقارنة بنشر الصور والفيديوهات والعنف اللفظي( 3,22)
عن املسح اجري يف الواليات املتحدة Burns (2351 )ويدعم هذه النتيجة يف الدراسة  املشار اليها  يف دراسة 

واظهرت ان نشر اإلشاعات هي األكثر  2353و 2338األمريكية عرب األنرتنت يف الفرتة املمتدة ما بني 
ان Belschak (2332 )و     Katzer، Fetchenhaueاستخداما من طرف املراهقني، ويشري أيضا ودراسة 

لعنف اللفظي مثل القذف االبتزاز ونشر الشائعات ويدعم هذه النتيجة يف غرف الدردشة العنف املمارس هو ا
و آخرون  çetin نقال عن Ponsford(2331 )وLacey (2331 )وBamford(2332 )أيضا ودراسة 

ان األكثر انتشارا بني املراهقني هو نشر االشاعات، الكلمات السيئة واالذالل، الكشف عن االسرار ( 2355)
 .0,99ويف األخري يأيت بعد إخفاء اهلوية مبتوس  حسايب . ازوالنميمة واالبتز 

 
 
 
 
 
 



 :عرض نتائج الفرضية االولي
 . هناك فروق بني اجلنسني يف وقوع ضحية العنف اإللكرتوين بأبعاده : الفرضية على مل يلي تنص

، وكانت النتائج  Tولإلجابة على هذا التساؤل مت االعتماد على املتوس  احلسايب واالحنراف املعياري وقيمة 
 :كالتايل

 .لكرتوينميثل الفروق يف العنف اإللكرتوين وأبعاده بني الذكور واإلناث ضحايا العنف اإل: (35) جدول رقم

المتوسط  عدد األفراد الجنس 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجات  "ت"قيمة
 الحرية

 الداللة

 1,36 1,40 66 ذكر العنف اإللكتروني
2,21 111,46 0,029 

 0,87 0,95 61 أنثى
 1,55 1,38 66 ذكر العنف اللفظي

2,12 125 0,035 
 1,23 0,84 61 أنثى

 1,51 1,19 66 ذكر إخفاء الهوية
1,67 125 0,097 

 1,17 0,78 61 أنثى
نشر الصور 
 والفيدوهات

 1,41 1,65 66 ذكر
1,98 108,626 0,050 

 0,85 1,24 61 أنثى
 

" T"يتضح من خالل اجلدول أن قيمة  دالة إحصائيا بني الذكور واإلناث يف العنف اإللكرتوين حيث قدرت قيمة
،  0,95ولدى االناث  1,40لصاحل الذكور مبتوس  حسايب ( 3,35> 3,32)عند مستوي الداللة  2,21بـ

وتظهر هذه الفروق جليا يف ابعاد العنف االلكرتوين حيث يسجل تعرض الذكور اكثر من االناث يف يعد العنف 
بعد إخفاء اهلوية حيث قدر متوس  حساهبما ( 1,38،0,84)اللفظي حيث فدر متوس  حساهبما بالرتتيب 

 (.1,65،1,24)قدر متوس  حساهبما بالرتتيببعد نشر الصور والفيديوهات حيث ( 1,19،0,78)بالرتتيب
 

الفرضية االويل ان هناك اختالف بني اجلنسني يف التعرض للعنف ذه توصلت نتائج املعاجلة اإلحصائية اخلاصة هب
 Erdur-Bakerوذلك لصاحل الذكور وهذا ما تؤكده دراسة  1,40اإللكرتوين أي دال إحصائيا مبتوس  حسايب 

، واليت قد تعود (2352 ، وآخرون Brown)كانوا اكثر تعرضا للعنف اإللكرتوين من اإلناث ان الذكور  ( 2353)
مقارنة  %53إىل اخلصائص اليت يتمتع هبا هؤالء املراهقني فالذكور عالقاهتم مع افراد االسرة عادية وبنسبة 

ون اكثر عرضة هلذه وهذا ما جيعلهم يفتقرون اىل الدعم من االسرة وبالتايل يكون %51،2باالناث جيدة 



مقارنة بالذكور  % 63,9الظاهرة،  فعلى الرغم من ان االناث يقضني الوقت اكثر على االنرتنت اليت قدرت بـ
مقارنة  % 34,8ولكن الذكور هم الذين يستعملون االنرتنت يف البيت اكثر يف البيت بنسبة  57,7%بنسبة  
العنف وميكن تفسري ذلك أيضا ان يف عملية  التنشئة وهذا ما يزيد فرصة استمرار هذا  % 29,9باالناث 

االجتماعية  يكونون مع الذكور اكثر تساهال وتشجيعهم على التعبري عن أفكارهم والتحكم فيها وبالتايل يكونون 
لديهن استعداد اكثر للحساسية االجتماعية  ، كماعليهن اكثر الرقابةاقل خضوعا عكس االناث  اليت تكون 

ضف إىل . (2336طه عبد العظيم، سالمة عبد العظيم، )لى الغري واخلضوع هلم والشعور بالعجزواالعتماد ع
( اجلريان، املدرسة، الرياضة، وسائل التواصل االجتماعي)كل األماكن   يف واسعة  والذكور  ذلك، دائرة اتصال

اكثر بنسبة تكون   لدى الذكورتقبل الدعوات  كما أن نسبة . % 55,7مقارنة باالناث  % 74,2قدرت بـ
فطبيعتهن يُكن اكثر حذرا يف هذا اخلصوص، وكون الذكور على دراية اكثر لضحايا  %20واالناث  % 33,3

جيعلهم اكثر استهدافا إلحساسهم بالضعف وعدم  % 55,7مقارنة باالناث  % 60,6هذه السلوكات تقدر بـ
ان املراهق لديه تفاعالت مباشرة مع (  2355)واخرون  Cross وجود السند وهذا ما أشار اليه يف دراسة

 . االقران وميكن ان يكون له تأثري عليه
الذكور وتظهر هذه الفروق جليا يف ابعاد  اما فيما خيص اشكال العنف االلكرتوين هناك فروق وذلك لصاحل

شر الصور العنف حيث يسجل الذكور اكثر من االناث حيث قدر متوس  حساهبما بالرتتيب بعد ن
( 3،18،  5،52)بعد إخفاء اهلوية( 3،82،  5،08)بعد العنف اللفظي ( 5،22،  5،65)والفيديوهات

وهذا يزيد من فرصة العنف   فحسب خصائص العينة فالذكور يستعملون الكامرة اكثر من االناث أثناء احملادثات
التني يظهر ان الذكر اكثر تعرضا اللفظي كون ان املراهق يصبح يعرف الشخص االخر، كما تبني ايضا باحل

درجة ويف العنف اللفظي على درجة  52الشكال العنف مقارنة باالنثى حيث حتصل الذكر يف نشر الصور على 
درجة يف بعد نشر الصور 01درجة اما االنثى فتحصلت على  03اما يف بعد إخفاء اهلوية على  22

 .درجة يف بعد إخفاء اهلوية 56درجة يف بعد العنف اللفظي و 26والفيديوهات و

 

 

 

 



 التوصيات و  الخاتمة

 وال اجملتمع فئات مجيع بني والواسع السريع وانتشارها االجتماعي التواصل وسائل تطّور مع أنه سبق مما يظهر
 نتائجه لتنعكس  االفرتاضي، العامل إىل الواقعي العامل من لينتقل املتكرر اإليذاء أشكال تطورت املراهقني سيما
  :ضوء النتائج املتوصل إليها ميكن تقدمي بعض التوصيات املتمثلة يف على. الواقع أرض على جمددا

تكثيف الدراسات فيما يتعلق بالظاهرة للتعرف على واقع إنتشارها و عوامل اخلطر للتعرض هلذه  -
 العربية و خاص بشكل اجلزائرية املدارس تالميذ أوساط يف  نتشرت تبدأ ، خاصة و أهناالسلوكات
 .العامل حول البلدان كبقية عام بشكل

  .بناء برامج وقائية للتحسيس و التشخيص املبكر للحد من تفاقم آثار التعرض للعنف اإللكرتوين -
  .ةالتكفل النفسي بالضحايا لتجاوز احلدث و حتقيق الرفاهية النفسية و بالتايل الصحة النفسي -
وقايتهم من  التواصل ااجلتماعي كإجراء فعال حلمايتهم و على مواقعومتابعةأبناءهم  توعية بضرورة مراقبة -

 .كرتويناإللالعنف 
 

 عينة إىل حيتاج الدراسات من النوع هذا و البحث، بعينة حمصورة احلالية النتائج أن هو إستخالصه ميكن ما و
 اليت الظاهرة هلذه لإللتفات الباحثني إهتمام إلثارة كافية أهنا إال األصلي، للمجتمع ممثلة تكون و حجما أكرب
 الدراسة يف الظاهرة هذه تناول أسباب بني من كان الذي و  اإلنتحار هي و أال أخطر بظاهرة إقرتنت لطاملا
 .احلالية
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