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Emotional disorders and their relationship to bullying and aggression against adolescents 
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  الملخص: 

يهدف البحث الحالي إلى معرفة عالقة بين االضطرابات الوجدانية بالتنمر والعدوان لدى عينة من المراهقين بمدينة جدة. حيث 

فئة المراهقين، تّعد حاجة من الحاجات الضرورية التي تثبت إن دراسة االضطرابات الوجدانية الناتجة عن التنمر والعدوان لدى 

ولقد أصبحت هذه الدراسات من  أهميتها والحاجة إليها في مجتمعاتنا العربية عامة والمملكة العربية السعودية خاصة.

لمجتمع، كمان أن المستلزمات األساسية في وقتنا الحاضر خاصة بعد تزايد نسب االنتحار والتي كان لها تأثير كبير على ا

دراسة االضطرابات الوجدانية وربطها بالتنمر والعدوان تّعد سمة مميزة وواضحة من أجل النجاح في التخطيط لتقليل من هذه 

تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث، وتمثلت  الظاهرة في المملكة العربية السعودية والدول بصورة عامة.

( تعرضوا للتنمر والعدوان. استخدم الباحث 51( لم يتعرضوا للتنمر والعدوان و)51( مراهق ومراهقة، )04في )عينة الدراسة 

 ومقياس التنمر(. -أداة االستبيان المكونة من بعض العبارات من مقياسين )مقياس االضطرابات الوجدانية

دى المراهق بمقدار ما نحصل على استقرار نفسي، إن وتوصل البحث الى عدة نتائج أهمها: بقدر ما تتحقق البيئة اآلمنة ل

المجتمع المتنمر والعدائي يفرض نوعاً من العالقات السلبية التي تنعكس على المراهق وعلى صحته النفسية، إن عدم تناسب 

قدان رضاهم عن المراهق مع البيئة العدائية يزيد من مشاكله االجتماعية والنفسية في المراهق بسبب ممارسة العنف فيهم وف

في ضوء نتائج الدراسة فإنه يمكن تقديم بعض التوصيات أهمها: ضرورة تقديم برامج تدخل  البيئة وغياب رغبتهم ودافعيتهم.

للفئات المستهدفة والتي لديها اضطرابات سلوكية مرتفعة تعمل تلك البرامج على تقديم تدريبات سلوكية لخفض االضطرابات 

 سلوكية مقبولة.الوجدانية ووضع بدائل 

 جدة مدينة المراهقين، على العدوان التنمر، الوجدانية، االضطرابات الكلمات المفتاحية:
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Emotional disorders and their relationship to bullying and aggression against 

adolescents (a field study on a sample of adolescents of both sexes in Jeddah) 

 

Abstract: 

The current research aims to find out the relationship between emotional disorders with bullying 

and aggression among a sample of adolescents in Jeddah. As the study of emotional disorders 

resulting from bullying and aggression among adolescents is one of the necessary needs that 

prove its importance and need in our Arab societies in general and the Kingdom of Saudi Arabia 

in particular. These studies have become one of the basic necessities in our time, especially after 

the increase in suicide rates, which had a great impact on society. Also, the study of emotional 

disorders and linking them to bullying and aggression is a distinctive and clear feature in order to 

succeed in planning to reduce this phenomenon in Saudi Arabia and other countries. General. 

The analytical descriptive approach was relied upon in this research, and the study sample 

consisted of (40) male and female adolescents, (15) who were not subjected to bullying and 

aggression, and (25) who were subjected to bullying and aggression. The researcher used a 

questionnaire tool consisting of some statements from two scales (a scale of affective disorders - 

and a scale of bullying). 

The research reached several results, the most important of which are: The more a safe 

environment is achieved for the adolescent, the more psychological stability we get. The bullying 

and hostile society imposes a kind of negative relationship that is reflected on the adolescent and 

his psychological health. The adolescent's incompatibility with the hostile environment increases 

his social and psychological problems. In the adolescent because of the practice of violence in 

them and the loss of their satisfaction with the environment and the absence of their desire and 

motivation. In the light of the results of the study, some recommendations can be made, the most 

important of which are: The need to provide intervention programs for target groups that have 

high behavioral disorders. These programs work to provide behavioral training to reduce 

emotional disorders and develop acceptable behavioral alternatives. 

Keywords: Emotional disorders, Bullying, Aggression towards adolescents, Jeddah city 
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 مقـدمة البحث:. 1

المستمر، مماا يسام  تظهر التأثيرات طويلة األمد للنفسية لدى المراهقين من التأثيرات قصيرة األمد الناتجة عن التنمر والعدوان 

"ألي شااخأ أن يبصااب  متنماار: وهااذا يعنااي أن التنماار مااتعلم ماان البيئااة االجتماعيااة التااي يعيشااها الفاارد، ويتااأثر باألساارة ونمااط 

 .1التنشئة، والعالقات فيها" 

ت شايوًعا مان أكثار االضاطرابا هايواالضاطرابات الوجدانياة للطرف المعتدي عليه،  االضطرابات الوجدانية عن ذلكمما ينتج 

ومع ذلك، ال يوجد إحصاء دقيق لعدد المبصابين باالضطرابات الوجدانية؛ بسابب أن فئاة الماراهقين في المملكة العربية السعودية 

 ا ما تتقدم هذه الفئة للعالج النفسي.قدم على دخول المستشفيات ونادرً قد ال ت  

أدت إلااى ارتباطهااا باالضااطرابات الوجدانيااة  العربيااة السااعوديةوإثاار توغاال ةاااهرة التنماار والعاادوان وانتشااارها فااي المملكااة 

ااراهقين، كمااا أن هااذه االضااطرابات الوجدانيااة متفاوتااة فااي درجاتهااا االنفعاليااة، وفااي الحاااالت الشااديدة  فئااة وخصوًصااا لاادى المب

 تصحبها سمات ذهنية غير سوية إن كان مصدرها التنمر أو العدوان.

 :مشكلة البحث. 1.1

األخيارة لادى فئاة  ةاآلونافاي  اوخصوًصا األمراض انتشار في المملكاة العربياة الساعوديةتعتبر االضطرابات الوجدانية من أكثر 

علااى اخااتالف توجهاااتهم النفسااية وقااد نااال مفهااوم االضااطرابات الوجدانيااة اهتمامااات العديااد ماان العلماااء والباااحثين المااراهقين، 

وأكثار مان السانوات الماضاية حتاى اآلن واالجتماعية، حتى أنه قد تم نشر المئات من المقاالت واألبحاث والدراسات عنها خالل 

 نصفها تختأ باالضطرابات الوجدانية.

ماعيااة المسااتفحلة فااي العصاار وقااد تكااون هااذه االضااطرابات الوجدانيااة نتاااد لتنماار والعاادوان وهمااا ماان أخطاار المشااكالت االجت

بعضاها يرجاع إلاى فالسالو  العادواني يتادخل فاي تكويناه عوامال عديادة " تجمع بين التاأثير النفساي، واالجتمااعي ألنهاالحديث، 

والمناا  االجتمااعي واالقتصاادي الاذي يحايط  ، وتاريخه االسري والبعض االخر يرجع إلى البيئاةالفرد نفسه وتكوينه البيولوجي

 .2بالفرد"

نتااد التنمار  الماراهقين بشاكل خاا  فئاة االضاطرابات الوجدانياة لادى إزياادمشكلة البحاث مان مالحظاة وجاود ومن هنا نشأت 

فار   إزياادقاد ياؤدي إلاى فار  التنمار والعادوان  إزيااد نلادى الماراهقين، فاإاللذان قد يؤثران على الصحة النفساية  والعدوان

والفشال فاي ، وضعف المهاارات االجتماعياة ،عدم القدرة على ضبط النفسوبالتالي قد يؤدي إلى االضطرابات الوجدانية  حدوث

 بناء شبكة اجتماعية.

 فيمكننا من أن نحدد صياغة مشكلة البحث على النحو التالي:ومن هذا المنطلق 

 .االضطرابات الوجدانية لدى المراهقين التنمر والعدوان على مدى تأثيرالتعرف على 

 :الرئيس التالي ة اإلجابة عن التساؤلالحالي الدراسة وتسعى

                                                           
 .51،  )مفهومه ـ أسبابه ـ عالجه(الصبحيين، علي موسى. القضاة، محمد فرحان، سلو  التنمر عند األطفال والمراهقين  1

 .٩٥، العوامل المؤثرة في السلو  العدواني،  عبد هللاالزعبي،  2
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وهااي مشااكلة البحاث التااي ينب ااي ، بمدينااة جادة   المااراهقينعينااة مان االضاطرابات الوجدانيااة بااالتنمر والعادوان علااى ماا عالقااة 

 تشخيصها والوقوف عندها.

 وتتفرع من هذا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية اآلتية: 

التحادي  –التاوتر  -تشاتت االنتبااه -االندفاعياة –انعادام الحاس الوجاداني  –)القلاق  االضاطرابات الوجدانياةما معدل انتشاار  .5

 المصحوب بالمعارضة( لدى عينة من المراهقين بمدينة جدة  . 

   ما معدالت انتشار التعرض للتنمر والعدوان لدى عينة أفراد الدراسة من المراهقين .5

  بين االضطرابات الوجدانية والتعرض للتنمر والعدوان لدى عينة من المراهقين بمدينة جدةما مدى العالقة االرتباطية  .3

ما مدى الفروق في االضطرابات الوجدانية لدى الماراهقين مان أفاراد عيناة الدراساة بمديناة جادة والتاي تعازى إلاى مت يار"  .0

  النوع" 

دراسة من المراهقين بمدينة جدة، والتاي تعازى إلاى مت يار" ما مدى الفروق في التعرض للتنمر والعدوان لدى أفراد عينة ال .1

    النوع"
 

 مية البحثأه. 1.1

التي تثبت المراهقين، تّعد حاجة من الحاجات الضرورية  فئة لدى التنمر والعدوانالناتجة عن االضطرابات الوجدانية  إن دراسة

 خاصة.العربية عامة والمملكة العربية السعودية  في مجتمعاتناأهميتها والحاجة إليها 

والتاي كاان لهاا تاأثير نساب االنتحاار  هذه الدراسات من المستلزمات األساسية في وقتنا الحاضر خاصاة بعاد تزايادولقد أصبحت 

من أجل النجاح تّعد سمة مميزة وواضحة االضطرابات الوجدانية وربطها بالتنمر والعدوان المجتمع، كمان أن دراسة كبير على 

 ة العربية السعودية والدول بصورة عامة.في التخطيط لتقليل من هذه الظاهرة في المملك

إلاااى ةهاااور أعاااراض تاااؤدي  –فاااي ال الاااب  -الظاااروف أو المواقاااف المجهااادة إلاااى أن "فكماااا تشاااير بعاااض الدراساااات النفساااية 

فجاوة كبيارة باين ضالعي ، وهذا يشاكل التنمر والعدوان اسبابها والتي اشهر 3"-اضطراب ثنائي القطب-االضطرابات الوجدانية 

مماا يجعال مان المهام التطارق بالمزياد مان  هماا العقال مان جهاة والوجادان والعاطفاة مان الجهاة األخارى، الحياة النفسية لإلنسان

 .لهذا الجانب وإلقاء مزيًدا من الضوء عليهالبحث 
 

 :البحث هدف. 1.1

 .بمدينة جدة المراهقينعينة من لدى بالتنمر والعدوان االضطرابات الوجدانية عالقة بين معرفة الحالي إلى هدف البحث ي
 

 مصطلحات البحث:. 1.1

 :التنمر

اا والوعيااد، والظلاام، وقااول  ، ويقااوم بالتهديااد،مر، لماان كااان ساايء الخلااق، فيت ياار وجهااه عبوًسااا وم ضاابًاالتشاابه بااالن بأنااه " ّرفعب

رمةً   .4"كرامةأو  الفحش، وال يرع ألحد حب

                                                           
 لصحة، األمراض النفسية العقلية.وزارة ا 3

 .٥  القصير، علي، سلوكية التنمر، 4
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 يصدر من الفرد إليذاء الضحية إما جسديًا أو لفظيًا أو كالهما. سلو  سلبي غير متوازنويعرف الباحث التنمر اجرائيا بأنه 

 العدوان:

باشرة أو غير مباشرة بهدف إلحاق األذى والضررإيذاء لآلخرين بأنه " يعرف  .5"بالمعتدي عليه بطريقة مب

 اجرائيًا بأنه نوع من أنواع السلو  العنيف ال ير مرغوب فيه اجتماعيًا. العدوانويعرف الباحث 

    :ةالوجداني اتاالضطراب

 .6إذ تسبب للمريض الكثير من اآلالم النفسية والض ط النفسي"شيوًعا، النفسية  االضطرابات أكثر " هو أحد يعرف بأنه

انفعاااالت عاطفيااة مبعاكسااة لمواقااف الفاارد، وتااؤثر علااى الصااحة النفسااية ويعاارف الباحااث االضااطرابات الوجدانيااة إجرائيًااا بأنهااا 

 وتعوق عملية االنخراط في المجتمع.

 مرحلة المراهقة:

 .7"واالجتماعي االقتراب من النضج الجسمي والعقلي والنفسي" يعرف بأنه

 .البلوغهي المرحلة االنتقالية للفرد إلى مرحلة اجرائيًا بأنها  مرحلة المراهقةويعرف الباحث 

 

 أدبيات الدراسة: . 1

 :النظري اإلطار .1.1

وعالقتهااا االضاطرابات الوجدانياة ورد عان مفهااوم  ناه يساتعرض أهاام مااأكماا  البحااثفاي  اساساي وكاانالنظاري  اإلطااريعتبار  

 .أدوات الدراسة وفي تفسير وتحليل النتائجالمراهقين وبالتالي يستفاد من ذلك في بناء والعدوان لدى  بالتنمر

 :  االضطرابات الوجدانية أوالا

اا لالضااطرابات الوجدانيااة تعريااف الطااب النفسااي ف اضااطراب الوجاادان بأنااه نباارة انفعاليااة مساايطرة تمتااد ماان الحاازن إلااى رّ "عب

مشااعر اكتئااب أو انتعااش غيار االنتعاش وما بينهما مان درجاات متفاوتاة مان االنفعاال، وتتصاف اضاطرابات الوجادان بظهاور 

 .8سوية"

 هما: ثنائي القطب نجد أهم حالتين في االضطراب الوجدانيوهنا 

ماع  حيث أن المزاد يكون في حالة حزن ويأس، ويميل إلى التفكير السلبي والسالو  االنطاوائي)انخفاض المزاد(:  االكتئاب -١

 مصاحبته للنوم الكثير والخمول.

إلاى التفكيار  ، ويميالامتهًجاا أو عصابيً ، حيث تكون حالة المازاد حالة االكتئابوهي حالة معاكسة ل (:)ارتفاع المزاد الهوس -5

  بالنشاط وقلة الحاجة للنوم. مع مصاحبته والسلو  المندفع المفرط بالتفاؤل

                                                           
 .٩٥  ، السلو  العدواني،عبد هللاالزعبي،  5

 .١٩١  الزعبي، أحمد، أسس علم النفس الجنائي، 6

 .٣  الجبالي، حمزة، عندما يبلغ أطفالنا سن المراهقة، 7

 .١٤١  غانم، محمد، االضطرابات النفسية والعقلية والسلوكية، 8
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، ولكان عنادما تبادأ نوباات االكتئااب عادة مارات االكتئااب النفساي الحاادوهاو  وقد يكون هنا  اضطراب وجاداني أحاادي القطاب

 يوًماا،أربعاة عشار تساتمر أعاراض االكتئااب  والباد أن. ويليها نوبة هوس متأخرة فهذه الحالاة يبشاخأ الماريض بثناائي القطاب

 .أسبوع لكي تعد اضطرابًا وجدانيًا ثنائي القطبوأعراض الهوس 

عنادما يكاون أحاد األباوين مصاابًا،  ٪٣٥-١٩الوراثاة تمثال حاالت االضطراب الوجداني حياث  إزيادوالوراثة لها دور كبير في 

 بسبب الض وط من البيئة.، وتزيد احتماالت االنتكاس كالهمافي حالة إصابة  ٪١٩-٩٥وتزيد إلى 

 أعراضها على المراهقين:

. ويكاون مان الصاعب غالبًاا التحقاق إن المراهقينعند االضطرابات الوجدانية يمكن أن يكون من الصعب التعرف على أعراض 

قااد يصاااب المراهقااون بنوبااات اكتئاااب كباارى أو نوبااات هااوس أو هااوس خفيااف ، كاناات تلااك تقلبااات طبيعيااة، أو نتااائج لإلجهاااد

 واضحة. 

المااراهقين التقلبااات المزاجيااة الشااديدة المختلفااة عاان تقلباااتهم  ات الوجدانيااة لاادىقااد تتضاامن العالمااات األكثاار بااروًزا لالضااطراب

 المزاجية المعتادة.

التاي تقاوده إلاى والسالو   باألحاسايسعادم الاتحكم و عان المساتوى الطبيعاي،زياادة التفكيار  الناتجة عن هاذا المارضوالتأثيرات 

 حياة ومنها: المن خالل عدة جوانب في  عليه تؤثرمواضيع 

 األصدقاء والعائلة.المشاكل مع  -

  .نمر والعدوان في البيئة المحيطةالت -

  :والعدوانثانياا: التنمر 

وهو يعني استخدام القوة أو التهديد أو اإلكراه لإليذاء والتخويف من أجل فرض الهيمنة والسيطرة علاى اآلخارين بطارق "التنمر 

 .9"مشكلة قديمةعدوانية. والتنمر هو أحد أشكال السلو  العدواني، والعدوان 

وهنا  ن العدوان مشكلة قديمة تجلت في أول عدوان بين ولدي آدم هابيل وقابيل ومن أشكال السلو  العدواني هو التنمر، كما أ

 ثالث معايير تصنف السلو  العدواني بأنه تنمر: 

 .أن يكون االعتداء متعمداً  -١

 .أن يكون متكرراً  -٢

 .انعدام وجود توازن في القوة، سواء كان حقيقياً أو معنوياً  -٣

 وهي خمسة أنماط: وكما أن للسلو  العدواني معايير تصنفه بأنه تنمر فهنا  أيًضا أنماط لهذا التنمر

 التنمر الجسدي من ضرب أو ركل أو لكم أو خنق أو قر ." -5

 التنمر اللفظي ويشمل التهديد واإلغاةة والتسمية بأسماء سيئة.  -5

 التنمر في العالقات الشخصية أو التنمر غير المباشر من اإلقصاء أو اإلبعاد أو الصد أو األكاذيب والشائعات. -3

 التنمر الجنسي ويتمثل في سلو  المالمسة غير الالئقة والمضايقة الجنسية بالكالم.  -0
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ي وهو الضرر المتعمد والمتكرر الذي يلحق بالضحية من خاالل اساتخدام أجهازة الكمبياوتر والهواتاف التنمر اإللكترون -1

 .10"المحمولة واألجهزة اإللكترونية األخرى

وعادم اتجااه أبناائهم  التوجيهات السلوكية من الوالدينوافتقار نمط التربية ال ير سوي لألبناء، التنمر والعدوان تتمثل في وةاهرة 

 .باألمان واالستقرار العاطفي في المحيط العائليشعور الفرد 

جااراءات اإلتأديبيااة والسياسااات ال غياااب هااي إلااى التنماار التااي تااؤديالعواماال الرئيسااية أهاام أن ماان  دراسااات تعاادوقااد بيناات  

 . ةاهرة التنمر والعدوان عدم فعالية دور االختصا  االجتماعي في مواجهةمع  واضحة تجاه سلوكيات التنمرال

وخصوًصاا التاي تكاون متداولاة باين فئاة  األلعاب اإللكترونية العنيفاة والعدوان على انتشار التنمر تساهماألسباب التي أكبر  ومن

بعاض  األساسية فايالذي يكون هو الفجوة  وأفالم الرسوم المتحركة العنيفة والخلل التربويهم وانتشار أفالم العنف بينالمراهقين 

 .األسري والمجتمعي باإلضافة إلى العنفاألسر 

بااألمراض النفساية فاي فتارة مان فتارات  لإلصاابةهام أكثار عرضاة فضاحايا التنمار عديدة وخطيرة،  عن التنمرالمترتبة اآلثار و

 .، ضحايا التنمر قد حصلوا على درجات عالية في مقياس األفكار االنتحاريةفترة المراهقة في حياتهم خاصة

الخاالق ر ، وقاد حاذمن شخأ إلى آخر هاو إثام عظايمهبوط إلنسانية الشخأ ألن كبل أذى متعمد إن التنمر بأشكاله المختلفة هو 

إِْثًما ﴿ : وتعالىفي قوله سبحانه  لبوا ببْهت انًا و  ببوا ف ق ِد اْحت م  ا اْكت س  ْيِر م  ْؤِمن اِت بِ   اْلمب ْؤِمنِين  و  الَِّذين  يبْؤذبون  اْلمب بِينًاو   .11﴾مُّ

 :مرحلة المراهقة وخصائصهامفهوم ثالثاا: 

، لااذلك فهااي تحتاااد إلااى جهااد خااا  ماان الوالاادين ماان الجانااب مرحلااة المراهقااة هااي ماان المراحاال الحرجااة التااي يماار بهااا الفاارد

، ياـوم القياماة عّز وجالكبرى يسأل عنها أولياء األمور أمام هللا  ؤوليةلل اية وهي مسأمر مهم لذا فإن العناية بالمراهق  ،التربوي

رعايتهم وسد حاجتهم وإرشادهم ونصحهم واألخاذ بأياديهم إلاى الطرياق فلذلك يجب عدم إهمال الفرد في هذه المرحلة واالهتمام ب

 .المستقيم

   :المراهقة في اللغة

 .القدرةورهقاً استنفاد الطاقة وإنها   مراهقة إلى الفعل رهق:

وهو مان ال شايان أي ةهاـور عالماات تكساو الوجاه والجساد وت يارات نفساية وجسادية فاي النشاأة عناد اقتاراب وراهق مراهقة: 

 . بلوغه

هااي مرحلااة اقتااراب الاانشء ماان النضااج الجساادي والعقلااي والنفسااي واالجتماعااـي وهااـي إعااالم بانتهاااء المراهقةةة فةةي اإلصةةال : 

 .الطفولة

 ، فهاي التادرد تحات النماو البادني والنضاج الجنساي والعقلاي والفكاريإلاى الثامناة عشارة بين الثانية عشرةففترة المراهقة تكون 

 المسئولية.ويعتبر من دالئل مرحلة االستعداد للتكليف 
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 خصائص مرحلة المراهقة: 

ْعف ٍۢ ): قال تعالى ل  ِمنٍۢ ب ْعِد ض  ع  ْعف ٍۢ ثبمَّ ج  ن ض  ل ق كبم مِّ ب ٱلَِّذى خ  لِايمب ٱَّللَّ هباو  ٱْلع  ااءءب   و  ا ي ش  ْيب ةً ۚ ي ْخلبقب م  ش  ْعفًا و  ة ٍۢ ض  ل  ِمنٍۢ ب ْعِد قبوَّ ع  ةً ثبمَّ ج  قبوَّ

اال شااخأ يفخاار ويااأنس عناادما يتحاادث عاان مراحاال حياتااه فماان 12 (ٱْلق ااِديرب  ؛ بساابب باسااتثناء مرحلااة المراهقااة المتعااارف أن كب

 لمت يرات هي:المت يرات التي تطرأ على اإلنسان ومن أهم هذه ا

: بآثاار، وتصاب  وزناه وحجماه وشاكله فإنهاا تعاود علياه ت يار مان خاالل عند يواجه المراهق عملية التحول  النمو الجسمي: أوالا

حينهاا تكثار و يشعر بأنه أقوى أقرانهوفي هذه الفترة  ة الظاهرة،الفسيولوجي اتبسبب الت يرمسيطرة على التنظيم السلوكي للفرد 

 المراهقين حـول الجسم، ويتنابـذون باأللقاب واألشكال، وذلك بسبب الت يرات الجسمانية.تعليقات 

، فينمو الذكاء الطبيعاي فاي هاذه ونضجها به المراهق في مرحلة مراهقته هي نمو القدرات العقليةيتميز  فماالنمو العقلي:  ثانياا: 

 وباإلضافة إلى العمليات العقلية.المرحلة 

يصب  غاضبًا ألسباب تافهاة، ويمتااز هاذا حدة االنفعال، حيث هي الت يرات النفسية وهي من هذه الت يرات  النمو النفسي:ثالثاا: 

  .الجانب بالتقلبات المزاجية

، كما أن عادات وتقالياد البيئة األسريةهي العوامل المؤثرة في جانب النمو االجتماعي واحد من إحدى  رابعاا: النمو االجتماعي: 

المراهاق فاي االساتقالل عان األسارة  ة، وأكثر ما يمياز هاذا الجاناب رغباوثقافة البيئة المحيطة بالمراهق لها دور فعال في التأثير

 أكثر بأقرانه.  لالرتباطويميل ، وميله لالعتماد على نفسه وتحمل مسئوليته

ا: النمو الوجداني واالقتصادي: ومن الطبيعي في هذه  يثبت للناس أنه رجاًل وال يعبأ به،ا الجانب يهتم المراهق بأن في هذ خامسا

، علاى الارغم بأناه علاى علام فلاذلك يظهار علياه عادم الرضاا عناد توجيهاه المرحلة أن يرفض المراهق تدخل األبوين في شاؤونه

 معتمادا علاى نفساه االساتقالل الماادي، ويحااول جاهاـدا أن يساتقلإلاى  يساتند والمراهـق في هذه المرحلاةبسالمة هذه التوجيهات 

 ماديًا.
 

 الدراسات السابقة:  .1.1

ساعودية تناولات مت يار السالو  العادواني أال وهاو  هنا : دراساتدبيات الدراسة مراجعة متأنية، فتبين أن قام الباحث بمراجعة أ

لادى  السالوكية سعودية تناولتاه كمجاال مان المشاكالت أخرىودراسات  التنمر وعالقته باالضطرابات الوجدانية لدى المراهقين،

 فاعلية العالد النفسي للتخفيف مان االضاطرابات الوجدانياة الناتجاة عان الهجاوم العادواني والتنمار، ودراسات تناولت المراهقين

 لدى المراهقين، وفيما يلي بعض هذه الدراسات: 

بمديناة جادة  االبتدائياةلادى تالمياذ المرحلاة  االجتماعياة، التنمر المدرسي وعالقته بالمهارات (1111) حنان أسعد دراسة خوخ،

 بالمملكة العربية السعودية

هدفت الدراسة إلى التعارف إلاى الفاروق باين مرتفعاي ومنخفضاي التنمار المدرساي فاي المهاارات االجتماعياة إلاى التعارف إلاى 

( تلمياذا وتلمياذة 503م في التنبؤ بالتنمر المدرسي لدى عينة الدراسة التي اشتملت على )المهارات االجتماعية التي يمكن أن تسه

أةهارت  ،االجتماعياةبمدينة جدة، واشتملت أدوات الدراسة مقياس التنمر المدرسي: إعداد الباحثاة، ومقيااس المهاارات  من طلبة

 ات االجتماعية،النتائج وجود عالقة دالة وسالبة بين التنمر المدرسي وبين المهار
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كمااا أةهاارت النتااائج وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين متوسااطي درجااات مرتفعااي التنماار المدرسااي ومنخفضااي التنماار  

المدرسي في المهارات االجتماعية الصال  منخفضي التنمر المدرسي، كماا بينات النتاائج أن عوامال المهاارات االجتماعياة التاي 

 ي كانت على الترتيب: عامل الضبط االجتماعي، ثم الضبط االنفعالي، ثم الحساسية االجتماعية.تسهم في التنبؤ بالتنمر المدرس

 :دراسة مركز الملك عبد هللا لألبحاث

جد أن نسبة التنمر في السعودية تبلغ   في المائة عند المراهقين.  51في المائة عند األطفال، و 04وب

فااي المائااة ماان الفتيااات،  05.4فااي المائااة ماان الفتيااان، و 14.5بالمملكااة، فااإن « للطفولااةاللجنااة الوطنيااة »ووفقاااً لتقرياار أصاادرته 

 يعانون من التنمر بالمدارس السعودية.

 :دراسة مسحية بوزارة الحرس الوطني بالسعودية، بالتعاون مع وزارة التعليم

 في المائة من الطالب يتعرضون باستمرار. 51من األقران أحياناً، وللتنمر في المائة من الطالب يتعرضون  35.4أن نحو 

 (٠٢٠٢دراسة حفيظة سليمان أحمد البراشدية )

هاادفت الدراسااة إلااى التعاارف علااى أهاام عواماال انتشااار التنماار وقااد أةهاارت الدراسااة نتااائج ارتفاااع معاادالت انتشااار التنماار لاادى 

 محاوالت االنتحار المتكررة من قبل الضحايا.المراهقين. باإلضافة إلى ذلك، بينت النتائج أن أهم مخاطر التنمر وهي 

 (٠٢٠٢دراسة محمد الحامد )

لكة العربية السعودية وأةهرت النتائج أن ما يقارب ن باالضطرابات الوجدانية في الممتهدف الدراسة إلى إحصاء أعداد المصابي

 35.1الساعودية الاذين يتجااوز عاددهم  ألفا من إجمالي سكان المملكة من اضطرابات ثنائي القطب مان إجماالي عادد ساكان 354

 مليون نسمة.
 

 فرضيات البحث:. 1

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االضاطرابات الوجدانياة والتعارض للتنمار والعادوان لادى عيناة مان الماراهقين بمديناة  .5

 جدة. 

الدراسة بمدينة جدة والتي تعزى  في االضطرابات الوجدانية لدى المراهقين من أفراد عينةذات داللة إحصائية  توجد فروق .5

 إلى مت ير" النوع".

في التعرض للتنمر والعدوان لادى أفاراد عيناة الدراساة مان الماراهقين بمديناة جادة، والتاي  توجد فروق ذات داللة إحصائية .3

 تعزى إلى مت ير" النوع". 
 

 منهج البحث واجراءاته:. 1

والوسااائل اإلحصااائية المسااتعملة فااي اسااتخراجها، وفااي اسااتخراد نتااائج يتضاامن ماانهج البحااث ووصااف لمجتمااع وعينااة البحااث 

 البحث.

 المنهج المستخدم: . 1.1

في  التحليلي الذي يصف الظاهرة المراد البحث عنها وصفاً دقيقاً كما هي على أرض الواقع االعتماد على المنهج الوصفيتم 

 اجرائه لهذا البحث لمالئمته مثل هذا النوع من األبحاث.
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 عينة الدراسة: . 1.1

لااذا  تعرضااوا للتنماار والعاادوان.( 51و)لاام يتعرضااوا للتنماار والعاادوان ( 51)ومراهقااة،  مراهااق( 04) تمثلاات عينااة الدراسااة فااي

اقتصر الباحث أفاراد عيناة الدراساة علاى الماراهقين والمراهقاات الاذين تعرضاوا للتنمار والعادوان وهاؤالء هام الاذين تساتهدفهم 

 ( مراهق ومراهقة. 51) الدراسة؛ ليصب  عدد أفراد العينة الذين تشملهم الدراسة عدد

 ة: ــأدوات الدراس. 1.1

 .ومقياس التنمر( -)مقياس االضطرابات الوجدانية بعض العبارات من مقياسين أداة االستبيان المكونة مناستخدم الباحث 

 :. اجراءات الدراسة1.1

قام الباحث بتطبيق أداة البحث على العينة، عن طريق توزيع أداة االستبيان على أفراد العينة. حيث يطلب الباحث من أفراد  .5

وضي  آلية اإلجابة عليه، واإلجابة على استفساراتهم بشأن العبارات التي العينة القيام بتعبئة االستبيان المعد للدراسة؛ بعد ت

 تحتاد إلى توضي .

 ثم قام الباحث بإجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة للتحقق من الفروض. .5

 ثم قام الباحث بتفسير النتائج التي تم التوصل إليها، ووضع توصيات بناء عليها تفيد موضوع الدراسة.  .3
 

 األساليب اإلحصائية:. 4.1

( مستعيناً ببعض األساليب االحصائية معامل ارتباط SPSSالتحليل االحصائي لتحليل بيانات الدراسة )استخدم الباحث برنامج 

 كسل.على االالمعادالت اإلحصائية بيرسون، واختبار )ت( لمعرفة الفروق، والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، و

 ة: ـــالدراسنتائج . 4

 : التساؤل األول ومناقشتهنتيجة 

 –انعادام الحاس الوجاداني  –القلاق ) ماا معادل انتشاار االضاطرابات الوجدانياة علاى: " يانأ والذي التساؤل األوللإلجابة على 

 بمدينة جدة".  لدى عينة من المراهقين التحدي المصحوب بالمعارضة( –التوتر  -تشتت االنتباه -االندفاعية

 تم استخدام التكرارات والنسب لألعراض لكل اضطراب لدى أفراد عينة الدراسة كما يتض  من الجدول التالي: 

 الترتيب %النسبة التكرار األبـعــــــــــــــــــــــاد م

 5 %50 6 القلق 5

 1 %55 3 انعدام الحس الوجداني 5

 6 %0 5 االندفاعية 3

 3 %54 1 تشتت االنتباه 0

 5 %50 6 التوتر  1

 0 %56 0 التحدي المصحوب بالمعارضة 6

  %544 51 المجموع
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( يلاايهم %50) ( بنساابة6) أعاااله أن أعلااى معاادل انتشااار الضااطرابي القلااق والتااوتر حيااث بلااغ تكرارهمااايتضاا  ماان الجاادول 

، (%56) ( ونسابة0بتكارار)ثم اضطراب التحادي المصاحوب بالمعارضاة (، %54) ( ونسبة1اضطراب تشتت االنتباه بتكرار)

 ( فقط.%0) ( وبنسبة5(، وأخيراً اضطراب االندفاعية بتكرار)%55) ( ونسبة3يليه اضطراب انعدام الحس الوجداني بتكرار)

العدياد مان الت يارات فاي جمياع  -نظراً لطبيعة المرحلة –وبالنظر لخصائأ مرحلة المراهقة والتي يصاحبها ويمكن تفسير ذلك 

تنعكس في ارتفاع تلك االضطرابات، حيث أن المراهقين يكون لديهم نزعة إلى االستقاللية وتكوين  ي يمكن أنمظاهر النمو والت

ممااا انعكااس فااي ارتفاااع كبياار لمعاادالت االنتشااار لالضااطرابات عالقااات مااع الرفاااق وتطااور للعديااد ماان الجوانااب الشخصااية، 

 الوجدانية. 

 نتيجة التساؤل الثاني ومناقشته: 

هااذا التساااؤل والااذي ياانأ علااى:" مااا معاادالت انتشااار التعاارض للتنماار والعاادوان لاادى عينااة أفااراد الدراسااة ماان  لإلجابااة علااى

 ". المراهقين

 كما يتض  من الجدول التالي:  وتم استخدام التكرارات والنسب لألعراض لكل بعد، والدرجة الكلية
  
 

 

 

 

 

 

 

 

بعاد التنمار االلكتروناي  (، يليه%52) ( ونسبة4تكرار لبعد التسلط واالعتداء الجسدي بتكرار) أّن أعلى يتض  من الجدول أعاله

 ( وبنساابة3) بتكاارار ات(، ثاام بعااد المضااايق%56) ( وبنساابة0) (، ثاام بعااد التحاارش اللفظااي بتكاارار%50) (، وبنساابة6بتكاارار)

 (. %2) ( وبنسبة5) التحرش الجنسي بتكرار( وأخيراً بعد 55%)

بالرفاق ويساعى للتواصال االجتمااعي خاارد النتائج في ضوء خصائأ مرحلة المراهقة والتي فيها يهتم المراهق ويمكن تفسير 

نطاق األسرة، ومع تزايد التطور للتكنولوجياا ووساائل التواصال االجتمااعي وانادماد كافاة األفاراد فاي المجتمعاات ماع األجهازة 

م بهاا، حياث والتي يوجد فيها جانب التخفي وعدم المواجهة والسرعة التاي يات االلكترونية يمكن أن يتزايد معها التنمر االلكتروني

، حيث يمكن استخدام وسائل التواصال يتم توزيع المعلومات واستمرارية تواجد ضحايا التنمر والعدوان، وال يتقد بمكان أو زمان

االجتماعي كما تتعدد الوسائط كالصور ومقاطع الفيديو، إضافة إلى أن المتنمر يكاون مجهاول الهوياة، ولاذا يمكان أن يقاوم الفارد 

 وني بسرعة ويستمر لفترات طويلة، ويمكن أن تعمل هذه العوامل على ارتفاع التنمر االلكتروني والتعرض له.بالتنمر االلكتر

 

 

 الترتيب النسبة% التكرار األبـعــــــــــــــــــــــاد م

 0 %55 3 اتالمضايق 5

 3 %56 0  اللفظيالتحرش  5

 1 %2 5 التحرش الجنسي  3

 5 %52 4 الجسدي التسلط واالعتداء 0

 5 %50 6  التنمر االلكتروني 1

  %544 51 المجموع
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 نتيجة التساؤل الثالث ومناقشته: 

ما مدى العالقة االرتباطية بين االضطرابات الوجدانية والتعرض للتنمر والعدوان لإلجابة على هذا التساؤل والذي ينأ على:" 

 ".  من المراهقين بمدينة جدةلدى عينة 

 . حساب معامل االرتباط بيرسون بين االضطرابات الوجدانية وبين التنمر والعدوانوتم 

 الجدول أدناه يوض : معامالت االرتباط بين االضطرابات الوجدانية وبين التنمر والعدوان لدى أفراد عينة الدراسة. 
 

   4.45** دالة عند مستوى 

 والتعارض للتنمار والعادوان دالاة عناد مساتوى الوجدانيةيتض  من الجدول أعاله أن جميع معامالت االرتباط بين االضطرابات 

(؛ ممااا يبشااير إلااى وجااود عالقااة ارتباطيااة إيجابيااة بااين 0.491 – 0.297) (، حيااث تراوحاات معااامالت االرتباااط بااين4.45)

 االضطرابات الوجدانية والتعرض للتنمر والعدوان لدى أفراد عينة الدراسة من المراهقين بمدينة جدة. 

، حياث أن كاون ضاوء العالقاة التبادلياة باين االضاطرابات الوجدانياة والقياام باالتنمر أو التعارض للعادوانويمكن تفسير ذلك فاي 

الفرد مضطرباً وجدانياً يمكن أن يدفعه إلى القيام بالتنمر والعدوان، فالتنمر يبعد أحد أشكال السالو  العادواني والاذي يبعاد خاصاية 

يرتبط بتلك االضطرابات، ثم أن تعرض الفرد المراهق ياؤثر علياه نفساياً ويتار  لذوي االضطرابات الوجدانية ومن ثم يمكن أن 

آثار نفسية سلبية كالقلق والتوتر واالكتئاب، فيمكن أن تحدث االضطرابات الوجدانية كنتيجة للتنمر. فالعالقة بين التعرض للتنمر 

 ر. واالضطرابات الوجدانية عالقة تبادلية فكالهما يمكن أن يؤدي إلى اآلخ

 نتيجة التساؤل الرابع ومناقشته: 

فروق في االضطرابات الوجدانية لدى المراهقين مان أفاراد عيناة الدراساة ال ما مدىلإلجابة على التساؤل الرابع والذي نصه: " 

ت، وذلاك )ت( لداللة الفروق بين المتوسطا بمدينة جدة والتي تعزى إلى مت ير" النوع". وللكشف عن الفروق تم استخدام اختبار

، حيث تم حساب اختبار ليفين للتجانس بين المجموعاات وكانات جمياع القايم غيار دالاة مماا يشاير بعد التحقق من شروط االختبار

 إلى وجود تجانس بين المجموعات. 

 الجدول أدناه يوضح نتائج اختبار )ت( للفروق وفقاا لمتغير النوع.

 القلق ادــــــــــــــــــــاألبع
الحةةةةةةة  انعةةةةةةةدام 

 الوجداني
 االندفاعية

تشةةةةةةةةةةةةةةةةةةت  

 االنتباه
 التوتر

التحةةةدي المصةةةحو  

 بالمعارضة

الدرجااااااااااة الكليااااااااااة 

للتعاااااااارض للتنماااااااار 

 والعدوان

**.369 **.415 **.387 **.382 **.297 **.491 

 المتوسط النوع ادــــــاألبع
االنحراف 

 المعياري
 الداللة قيمة)ت( العدد

 القلق
 10 3.28155 16.4667 الذكور

3.132 0.00 
 15 4.03208 14.8000 اإلناث

 0.88 0.148 10 4.11629 11.3333 الذكور انعدام الحس الوجداني
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، وتشااتت االنتباااه، يتضاا  ماان الجاادول أعاااله وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين المااراهقين الااذكور واإلناااث فااي بعااد القلااق

علاى التاوالي،  4.697)– 2.368 – 3.132) واضطراب التحدي المصحوب بالمعارضة لصال  الذكور، حيث بل ات قيماة )ت(

 (، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على بقية األبعاد. 0.01)  وهي قيم دالة عند مستوى الداللة

 نتيجة التساؤل الخام  ومناقشته: 

لإلجابة على التساؤل الرابع والذي نصه: " ما مدى الفروق في التعرض للتنمر والعدوان لدى أفراد عينة الدراسة من المراهقين 

)ت( لداللاة الفاروق باين المتوساطات،  عان الفاروق تام اساتخدام اختبااربمدينة جدة، والتي تعازى إلاى مت يار" الناوع". وللكشاف 

وذلك بعد التحقق من شروط االختبار، حيث تم حساب اختبار ليفين للتجانس باين المجموعاات وكانات جمياع القايم غيار دالاة مماا 

 يشير إلى وجود تجانس بين المجموعات. 

 لمتغير النوع.الجدول أدناه يوضح نتائج اختبار )ت( للفروق وفقاا 

 15 3.95839 11.2476 اإلناث

 االندفاعية
 10 2.95281 8.6667 الذكور

0.717 0.47 
 15 2.96169 8.3619 اإلناث

 تشتت االنتباه
 10 3.65722 11.2000 الذكور

2.368 0.01 
 15 3.30495 10.0190 اإلناث

 التوتر
 10 1.88906 6.9333 الذكور

0.694 0.489 
 15 2.26807 6.7238 اإلناث

التحدي المصحوب 

 بالمعارضة

 10 3.53092 12.7333 الذكور

4.697 0.00 
 15 3.06693 10.5143 اإلناث

 المتوسط النوع األبعــــــاد
االنحراف 

 المعياري
 الداللة قيمة)ت( العدد

 اتالمضايق

 

 10 4.76881 11.3333 الذكور
4.948 0.00 

 15 2.75744 8.6190 اإلناث

 التحرش اللفظي

 10 4.47415 9.7333 الذكور

3.792 0.00 
 15 2.35934 7.8286 اإلناث

 التحرش الجنسي

 

 10 2.87883 5.2667 الذكور
2.422 0.01 

 15 1.34539 4.5048 اإلناث

 0.01 2.410 10 1.78492 4.5041 الذكور التسلط واالعتداء الجسدي
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الدرجاة الكلياة للتعارض للتنمار يتض  من الجدول أعاله وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية باين الماراهقين الاذكور واإلنااث فاي 

(، كما توجد فروق ذات داللاة إحصاائية 0.00) ( وهي دالة عند مستوى4.080والعدوان لصال  الذكور، حيث بل ت قيمة )ت( )

( علاى 2.422 – 3.792 – 4.948والتحرش اللفظي والتحرش الجنسي لصال  الذكور، حيث بل ت قيماة)ت( ) المضايقاتعلى 

 التنمر االلكتروني. ( وال توجد فروق ذات داللة إحصائية على ببعد 0.01التوالي، وهي قيم دالة عند مستوى الداللة)

وحيث أن التنمر يتصف بالقصد والتكرار ويعد فئة فرعية من العدوان، تهدف إلى التسبب في أذى جسدي أو نفسي للمراهق، 

حيث يقع الذكور كضحية للتنمر المباشر، أما اإلناث فيقعن ضحية  للتنمر،وحيث توجد فروق بين الجنسين في الوقوع كضحية 

 للتنمر غير المباشر. 

 بمقتضى التحليل ومناقشة فرضيات هذه الدراسة يمكننا القول: و

إن االضطرابات النفسية ال تعني أن يكون المراهق مجرداً من المرض النفسي فحسب، وإنما يتمتع بصحة نفسية على قدر 

اً لمعالجة العديد من المشاكل مؤشراً جيد ولهذا فإن نتائج هذه الدراسة ربما تبعد ه مع البيئة المحيطة،توافقه الداخلي وحسن تكيف

 النفسية الناجمة عن التنمر والعدوان لدى المراهقين في المملكة العربية السعودية وهذه النتائج تتلّخأ بما يلي:

 البيئة اآلمنة لدى المراهق بمقدار ما نحصل على استقرار نفسي. حققبقدر ما تت -5

 .وعلى صحته النفسية ات السلبية التي تنعكس على المراهققيفرض نوعاً من العال المتنمر والعدائيإن المجتمع  -5

 ممارسة العنف فيهم بسبب والنفسية في المراهقجتماعية الازيد من مشاكله يالبيئة العدائية مع  المراهقإن عدم تناسب  -3

تقبال  تاؤثر علاى مادىالوجدانياة وهاذه المشااكل واالضاطرابات ودافعياتهم، وغيااب رغباتهم  البيئاةفقدان رضاهم عن و

 .المراهق للمجتمع

من عدد اإلصابات باالضطرابات الوجدانية لاديهم، ألناه يقل الوعي ضد التنمر والعدوان بالمراهقين  إن ارتفاع مستوى -0

 يحفزه على السلو  اإليجابي.بكيانه وبوجوده وهذا ما  المراهق األمان ويشعريشعر  بزيادة الوعي

المراهاق مان خلاو ، ألن والعادوانن تزياد خطورتهاا عناد التعارض للتنمار وجود االضطرابات الوجدانية لادى الماراهقي -1

  ل الوحيد لضمان السالمة النفسية.هو السبياالضطرابات الوجدانية 

ألن الصاحة النفساية تحقاق للفارد  سالوكه،المراهق باالضطرابات الوجدانية ينعكس سلباً على مساتوى إن درجة إصابة  -6

وتجعلااه يحااس إحساساااً إيجابياااً بالسااعادة  حياتااه،مواجهااة األزمااات التااي تصااادفه فااي التوافااق مااع البيئااة وتساااعده علااى 

 لكفاية المنشودة.وتحقيق ا السلو والروح المعنوية العالية وهذا ما يضمن إمكانية التركيز على 

 15 1.57819 3.1258 اإلناث

 التنمر االلكتروني

 

 10 1.80636 4.2000 الذكور

1.734 0.08 

 15 1.56881 3.7810 اإلناث

 الدرجة الكلية
 10 12.48928 30.5333 الذكور

4.080 0.00 
 15 6.94382 24.7333 اإلناث
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وتقصااير كبيار فااي كشااف المجتمعاات السااعودية عان االضااطرابات الوجدانياة، هنالاك قصاار رؤياا واضاا  لادى غالبيااة   -4

 األمراض النفسية لدى المراهقين.حاالت 

للمراهقين من أفراد والعدوان والتنمر االضطرابات الوجدانية  ل منعالقة ارتباطية دالة بين كصلت الدراسة إلى وجود تولذلك 

  مما يثبت صحة الفرضية األولى. عينة الدراسة.

 

  :تفسير النتائج. 6

تعرضات  والتاي عيناة الدراساةارتفعات لادى أفاراد اإلصاابة باالضاطرابات الوجدانياة  فار إلاى أن درجاة  الدراسةئج نتاتشير 

عالقاة االضاطرابات  يؤكادمماا ين الاذين تعرضاوا للتنمار والعادوان، الماراهقلادى  ختبار، أي من خالل نتائج االللتنمر والعدوان

 الوجدانية بالتنمر والعدوان.

لعالقة باين التنمار والعادوان واالضاطرابات ا تحقيقفمن اجل في االختبار، المعتمدة  ئلةاالسهذه النتائج باالعتماد يفسر الباحث و

 . استخدام معامل االرتباط بيرسون للتحقق من العالقةتم  الوجدانية

مان  زيادوي، االضاطرابات الوجدانياة لاديهم ؤدي إلاى زياادة فار ؛ تاينممارسة التنمار والعادوان علاى الماراهقمن المرج  أن ف

اإلصااابة بااأعراض تزيااد ماان فاار  فااي مثاال هااذه المرحلااة الحرجااة ماان العماار وبالتااالي  مالمشاااعر الساالبية التااي قااد تنتااابه

 ضطرابات الوجدانية.اال

االضاطرابات الوجدانياة فاي حالاة توجد عالقة ارتباطية دالة في ارتفاع أنه  األولى ستنتج من النتائج السابقة والفرضيةهنا نمن و

 التعرض للتنمر والعدوان وسبب هذا التعرض: )قلة ثقة المراهق بنفسه، التربية الخاطئة، األلعاب اإللكترونية العنيفة، اإلهمال(.

المرحلاة ، كماا أن للممارساات التنمار والعادوان نتيجاة تكاناا بأنها عينة الدراسةعلى افراد االنتكاسة التي طرأت  ويفسر الباحث

عكاس اإلنساان ه ، فمان الساهل ت ييارإذ أن المراهاق فارد مارن نفساياً  الدراساة؛دقة نتائج كبيرا في  العمرية المستهدفة لعبت دوراً 

 .الراشد أو المسن
 

 يات:ــــالتوصأهم . 7

 في ضوء نتائج الدراسة فإنه يمكن تقديم بعض التوصيات اآلتية:

ضرورة تقديم برامج تدخل للفئات المستهدفة والتي لديها اضطرابات سلوكية مرتفعة تعمل تلك البرامج على تقديم   -5

 تدريبات سلوكية لخفض االضطرابات الوجدانية ووضع بدائل سلوكية مقبولة. 

حتى ال يتر  آثاراً نفسية  توجيه برامج إرشادية سلوكية معرفية لضحايا التنمر والعدوان لتعليمهم كيفية مواجهة التنمر -5

عليهم، وكذلك للمراهقين ذوي االضطرابات الوجدانية المرتفعة حيث توجد عالقة تبادلية بين االضطرابات الوجدانية 

 والتعرض للتنمر والعدوان. 

عدم توجيه خدمات إرشادية سلوكية معرفية عن ببعد للمراهقين الذكور لخفض االضطرابات الوجدانية لديهم، حيث أن  -3

 التدخل يمكن أن يترتب عليه زيادة خطورة تلك االضطرابات. 

توجيه برامج إرشاد سلوكية معرفية للمراهقين الذكور لتعليمهم كيفية مواجهة التنمر االلكتروني حتى ال يتر  عليهم  -0

 آثاراً نفسية سلبية. 
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 ى التنمر والعدوان لدى المراهقين.دراسات طويلة األمد متعددة المت يرات لتحديد العوامل المؤدية إلتكثيف ال -1

 زيادة الدراسات واألبحاث السعودية حول موضوع االضطرابات الوجدانية. -6

 للمساعدة في مواجهة المشكالت السلوكيات العدائية وتفعيل البرامج النفسية.برامج االرشاد التربوي  بناء -4
 

 المقترحات: . 8

 األخرى.  العمريةيقترح الباحث إجراء دراسات عن العالقة بين االضطرابات الوجدانية والتنمر بالمراحل  -

 

 :عـــالمراج. 9

 (: أسس علم النفس الجنائي. المملكة األردنية الهاشمية: المنهل.5455الزعبي، أحمد. ) .5

األطفاال والماراهقين، الريااض. جامعاة سالو  التنمار عناد : (5453الصبحيين، علي موساى. القضااة، محماد فرحاان. ) .5
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