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The problem of cyberbullying among high school students: A field study in a school in the Kingdom of 

Saudi Arabia 

 
 *د. تامر محمد عبد الغني إبراهيم

 صملخ
هدف البحث احلايل الوصول إىل مقرتحات للتخفيف من مشكلة 
التنمر اإللكرتوين يف اجملال املدرسي، وقد تكّونت عينة البحث من مجيع 
طالب وطالبات املرحلة الثانوية مبدرسة رؤية املستقبل األهلية مبحافظة 

(، 48اإلحساء حي اهلفوف باململكة العربية السعودية وكان عددهم )
قام الباحث  حيثهذه الدراسة إىل منط الدراسات الوصفية ،  وتنتمي

بتصميم استمارة استبيان لطالب املرحلة الثانوية للتعرف على أكثر 
أساليب وأشكال التنمر اإللكرتوين املستخدمة يف اجملال املدرسي ، 

أكثر األساليب الرسائل النصية هي من ظهرت نتائج الدراسة أن أو 
مقاطع الفيديو ر اإللكرتوين لطالب املدارس ، بينما املستخدمة يف التنم

تنمر اإللكرتوين لطالب فكانت أقل األساليب املستخدمة يف ال
شكال املستخدمة يف التنمر اإللكرتوين لطالب ألكثر اأما أ ،املدارس

املدارس هي تشويه السمعة ، كما أكدت الدراسة يف نتائجها بأنه ال 
ئياً بني استجابات طالب املرحلة الثانوية توجد فروق جوهرية دالة إحصا

الذكور واإلناث فيما يتعلق بتحديدهم ألشكال التنمر اإللكرتوين 
)العزلة، وتشويه السمعة، واملضايقات اإللكرتونية، واإلفشاء، وأشكال 

، واملستوي الدراسي ، وقد ّّتت مناقشة  التنمر اإللكرتوين ككل(
والوصول رتبطة بنتائج البحث النتائج وتقدمي بعض التوصيات امل

مقرتحات للتخفيف من مشكلة التنمر اإللكرتوين ومؤشرات لبحوث 
 مستقبلية.
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Abstract 

The aim of the current research is to reach proposals to 

alleviate the problem of cyberbullying in the school 

field; the research sample consisted of all high school 

students at the Future Vision National School in Al-

Ahsa Governorate, Al-Hofuf district in the Kingdom of 

Saudi Arabia. The number of participants was (48). 

This study belongs to the type of descriptive studies.  

Urgently, the researcher designed a questionnaire form 

for high school students to identify the most common 

ways and forms of cyber bullying used in schools. The 

results of the study showed that text messaging is one 

of the most common ways used in online bullying of 

school students, while video clips were the least used 

way for online bullying of school students. The most 

common form of cyberbullying used by school 

students is defamation. The study also confirmed in its 

results that there are no statistically significant 

differences between the responses of male and female 

secondary school students regarding their 

identification of forms of cyberbullying (isolation, 

defamation, electronic harassment, disclosure, and 

forms of cyberbullying as a whole).), also results 

indicated that there is no statistically significant 

differences between male and female concerning forms 

cyber bullying ways and their academic level. The 

results were discussed, and recommendations related 

to research results were presented, suggestions to 

elevate the problem of cyberbullying were introduced, 

finally, indications for future research are reported. 
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