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دادإـع
 الرتبية أصول مدرس

 املنوفية جامعة – الرتبية كلية

 ظتتاة   مواجفتت   اللفتتا متت  يمكتت  الدتت  المتتتا   علتت  الدعتت   الحاليتت  التراستت  استتدفت  
 مت  يمكت  تنفيذيت  وإجت ااات مقد حت  تآليتا عتت  وتقتتي  الجامعت   طتال  لتت  اإللكد ونت  الدنم 
 .الجامع  طال  لت  اإللكد ون  الدنم  عل  ظاة   تفعي  تلك المتا   والدغلب اتباعفا  الل

 مستتتتتد تم  لط يعدفتتتتتا  لمناستتتتت د  نظتتتتت ا الوصتتتتتف   المتتتتتنف  بتتتتتاج ااات التراستتتتت  استتتتتدعان 
 ةيئت   بي  ممثلت   ت  ضعءتااعين  م     اا الد عل  وتط يقفا وتقنينفا إعتادةا ت  الد  االسدبان 
 الدنمتتتتت  مواجفتتتتت  متتتتتتا   ضةتتتتت  علتتتتت  للدعتتتتت   المصتتتتت     بالجامعتتتتتات الد بيتتتتت  بكليتتتتتات الدتتتتتتر  
 ةيئ  عءو( 139) التراس  عين  بلغ  حيث. نظ ة  وجف  م  الجامع  طال  لت  اإللكد ون 
 ت صصتتتات  تتت  عءتتتوا ( 2771) البتتتال  األصتتتل  المجدمتتت  متتت %( 5) تمثيتتت  بنستتتب  تتتتتر   

 عتتتتتتد بلتتتتت  وقتتتتتت الدعلتتتتتي   وتكنولوجيتتتتتا الدتتتتتتر    وطتتتتت    والمنتتتتتاة  التتتتتنف  وعلتتتتت  الد بيتتتتت  ولضصتتتتت
 .اسدبان ( 119) اإلحصائ  والدحلي  للدف    الصالح  االسد يانات

 الجامع   طال  لت  اإللكد ون  الدنم  ظاة   مواجف  متا   ضن إل  التراس  وتوصل 
 األمت  -ال قميت  القتواني  تط يت  -األس ي  التع  -ن التي الوازع تنمي  –ال قم  األم )    تدمث 
يمك  م   إج ائي  وآليات توصيات عت  التراس  وقتم ( األق ان دع  –اإلعالم  التع  –النفس 
 . الجامع  طال  لت  اإللكد ون  الدنم  ظاة   لمواجف  المتا   تلك تفعي  اتباعفا  الل

 .الجامع  طال  –اإللكد ون  الدنم  مواجف  ا  مت –اإللكد ون  الدنم : الكلمات املفتاحية
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Approaches to facing the phenomenon of cyber bullying to 

students of the University from the viewpoint of some 

education experts 
Dr. Samah El Sayed Mohamed Elsayed  

 Lecturer of Foundations of Education -  

 Faculty of Education- Menoufia University 
 

Abstract 

The current study aimed to identify the approaches of educational, 

which can from which the face of the phenomenon of cyber bullying to the 

students of the university, the provision of several mechanisms proposed 

and procedures executive can be of through followers of overcoming the 

phenomenon of cyber bullying to the students of the university.  
The study used the descriptive method, in view of its relevance to 

nature, using the questionnaire that has been prepared and codified and 

applied to a sample of members of staff teaching by faculties of 

education in universities Egyptian, to identify the most important 

entrances to the face of cyber bullying I have university students from 

the point of view. Where the total sample study (139) member body of 

teaching, by representation (5 %) of the society the original adult (2771) 

member, in the disciplines of the assets of education and science of 

psychology, curricula and methods of teaching, and technology 

education, has reached the number of questionnaires are valid for 

unloading and analysis of statistical (119) Resolution. 

The study concluded that the approaches to confront the 

phenomenon of cyber bullying to students of the university  , is the 

(digital security - religious faith development - support family - the 

application of digital laws - psychological security - media support - peer 

support) and provided the study several recommendations and 

mechanisms of procedure can be followed to activate these approaches to 

confront the phenomenon of cyber bullying among university students. 

key words: Cyber bullying - approaches to facing cyber bullying - 

university students. 
. 
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 :ةـــــــدمـــــــاملق
 يعتي  الدت  الط  ق     تغيً ا   ض قت والمدصاعت المدالح  والدكنولوج  العلم  الدطور إن

 كمتا  صتغي   ق  ت  إلت  ليدحتول بتبع  بعء  العال  ربط ضتاح  قت  العال  ضنحاا شد     اإلنسان بفا
 مجتتتااًل  ضيًءتتتا وضتتتتاح  الد صصتتتات كا تتت   تتت  المعلومتتتات علتتت  الحصتتتول وستتتفول  تتتتو ي   تتت  ضستتتف 
 الشتتتتبك   تتتتتمات  تتتتالل متتتت  ومكتتتتان زمتتتتان ضي  تتتت  المجدمتتتت  ض تتتت اد جميتتتت  بتتتتي  والدواصتتتت   للدفاعتتتت

 االستتد تا  وبتتي  المدتتوازن  الستتلي  االستتد تا  بتتي  تدنتتوع الدقنيتت  لفتتذ  األ تت اد استتد تا  ضن إال  العنك وتيت 
 .والصحي  وال لقي  والمفني  االجدماعي  الف د حيا  مجاالت م دلف عل  يؤث  الذي المف ط

 ومنفتتتا: للشتتتبا  االجدمتتتاع  الدواصتتت  شتتتبكات الستتتد تا  اإليجابيتتتات متتت  العتيتتتت نتتتا  ف
  المعلومتتات علتت  الحصتتول  الثقتتا   الدبتتادل  المتتتار  توستتي   الجتيتتت  العالقتتات بنتتاا  الدفاعتت 
 االستد تا   تالل م  عتيت  وم اط  سل يات ةنا  المقاب     لك  التراسي  المدطلبات واسديفاا
 .(673   2018  ال حم  ع ت) وال  ام  والشبكات ألجفز ا لدلك الس ا

 الوجت  وتفاعلت  المكتان  الفيز قت  اإلطتار تدجتاوز عالقتات تشتكي   ت  اإلند ن  ضسف   قت
  طً ا يشكلون  رقميي  مجفولي  ض  اد م  يدواصلون  الطال   معظ   ومكان زمان ضي    بالوج 
 متتا كتت  م اقبتت  المستتدحي  شتتب  متت  وضصتتب   يتت   ط مشتت وة  مواقتت  يدصتتفحون  وقتتت  قوً تتا محتتدماًل 

 والكفيتتت  اللوحيتتت  األجفتتتز  اندشتتتار متتت  ضشتتت ا  متتت  بتتت  يدصتتتلون  ومتتت  صتتتفحات متتت  يشتتتاةتون 
 .(387  2014  الجزار) ومكان زمان ك     المحمول  الذكي  والفواتف

 ثت الحتي الدكنولوجيت  الوستائ  استد تا  كيفيت  علت  الطتال  تتتر ب يتد  ضنت  مت  ال غ   عل 
 بالشتتك  يدعلتت  فيمتتا   تت   لتيتت  معظمفتت  لتتي  ضنتت  إال  التراستتي  الدكليفتتات عمتت   تت  بتت  لالستتدعان 
 وضتت  وراا متت  الم تتاط  حجتت  يتتتركون  وال اإلند نتت   علتت  األ القتت  والدعامتت  للدواصتت  الصتتحي 
(  23  2016  لطفتتت ) الغ بتتتاا متتت  دردشتتت  وإجتتت اا اإلند نتتت  علتتت  الش صتتتي  والصتتتور الدفاصتتتي 

 األذ  نشت   ت  استد تا  ضستوض االجدماع  الدواص  شبكات يسد تمون  الطال  م   ئ  ةنا  لذلك
 مت  المعدتاد  المفتايي  ع  ي دلف الدنم  م  جتيت نوع ظفور إل  ضد  ما وةو باآل      والء ر
 ضك تت  وةتتو االلكد ونتت بتتالدنم   عليتت  يطلتت  متتا ظفتت  حيتتث  الجنستت  ضو اللفظتت  ضو الجستتتي الدنمتت 
 اال د اضي . ال يئ     الدكنولوجي  الوسائ  عل  العدماد  ض ًرا الدنم  اعضنو  وضشت
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 مت  يعتت والتذياإللكد ونت   الد و ت  او االرةتا  مت  نوعتا اعدبتار  األم  الت  وص  وقت
 إلتت  النظتت   تتالل متت  جليتتا ةتتذا و دءتت  اإلند نتت  شتتبك  ع تت  الدتت  ت تكتتب الجتت ائ  ضنتتواع ض طتت 
 (86  2018التةشان     فا تلك الظاة   )تسيمك  ان  الد  ال سائ   تاح 

 الحتيثتت  الدكنولوجيتتا استتد تا   تتالل متت  بتتاآل     األذ  إلحتتا  ةتتو اإللكد ونتت   تتالدنم 
 .(Smith, 2010, 9) ومدك ر  معدمت  بصور  وذلك الذكي  والدليفونات اإلند ن  م 

 ظًنا  الم اة   فاي تك الد  ال اطئ  السلوكيات ضم  م  اإللكد ون  الدنم  ضصب  لذلك
 متتنف  ضكثتت  ضنتت  لفتت  ليث تت   ضصتتتقائ  متت  الكثيتت    علتت  بتت  يدفتتو    احد ا تت  بعمتت  يقتتو  ضنتت  منتت 
 .ل غبات  و ًقا وتيسي ةا  الدكنولوجي  المسدحتثات م  الدعام     ومفار      

 إلتت  للوصتتول والمعلومتتات االتصتتاالت تقنيتت  الستتدغالل محاولتت  اإللكد ونتت  الدنمتت  و عتتت
 ذات المعلومتتتات عتتت  واإل صتتتاح العتوانيتتت  ال ستتتائ  ط  تتت  عتتت  اآل تتت    بحتتت  إج اميتتت  تا ضةتتت

 (187  2018  المكاني . )واإلح اج والمءايق  والس     اإلةان  وتعدمت الحساس  الط يع 
 إ فتتاا يتتد   اللتت  متت  ألن الدقليتتتي الدنمتت  متت  ضعمتت  اإللكد ونتت  الدنمتت  تتتيثي  يعتتت كمتتا

 المدعمتت الدفتيتت رستائ  كدابت  ط  ت  عت  وةذا ضحيد   ضما  تجست  وعت  المدنم  ةو   م  جزا
  عليفتتا م كز تت  ستتلط  توجتتت وال  باستتدم ار ق ااتفتتا و مكتت  ضتتيًقا تستت ب كلمتتات علتت  والمحدو تت 
    تغيي   و مك  لنفس  إلكد ون  ب  ت م  ضكث  عم  اإللكد ون  الدنم     المدنم  عل  فيسف 
 .(200  2017  والليث  درو  ) الد ف  عل  المدنم  قتر  م  يسف  مما ساع  م  ضق 

  اإللكد ونتت  االتصتتال وستتائ  مستتد تم  بتتي  اندشتتاًرا ضكثتت  اإللكد ونتت  الدنمتت  جعتت  ممتتا
 واندحتتتتال المباشتتتت   المواجفتتتت  وعتتتتت  المدنمتتتت  لش صتتتتي  والد فتتتت  الغمتتتتوض  تتتت   لدتتتتو   نظتتتتً ا

 .العقا  م  وإ الت  وةمي  ض     ش صيات
 متتت  يز تتتت الحتيثتتت  االتصتتتال لوستتتائ  المتتت اةقي  تعتتت ض ضن التراستتتات إحتتتت  ضشتتتارت  قتتتت

  Den Hamer & Konijn) إلكد ونيتتتا المدنمتتت    وضعتتتتاد اإللكد ونتتت  الدنمتتت  ستتتلو 

 مجتال  ت  التراستات مت  مز تت بتاج اا العلمتاا اةدمتا  األ يت   اآلون     تزايت لذلك (208 2015
 متت  666 علتت  ضج  تت  الدتت  Dilma(  2009) ديلمتتا  دراستت  ضشتتارت  قتتت  اإللكد ونتت  الدنمتت 
 اإللكد ونت  الدنمت  ستلو   ت  تتورطف  ضق وا الطال  م % 22 ضن إل  ت كيا    الجامع  طال 
 .اإللكد ون  للدنم  كءحايا باسدفتا ف  منف % 55.3 ضق  حي      واحت  لم   ولو األق  عل 
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 walker  sockman & koehnوكتوة  ) وستوكمان ولكيت  دراست  ندتائ  ضشتارت كمتا

 متتت % 11 ضن الشتتتمالي  بنستتتلفانيا جامعتتت  طتتتال  متتت  طالًبتتتا 120 علتتت  ضج  تتت  الدتتت  2011)
 استتدفت وا الءتتحايا ةتتؤالا متت % 29 وضن  اإللكد ونتت  الدنمتت  كءتتحايا باستتدفتا ف  ضقتت وا الطتتال 

  الم حلتت ضثنتتاا متت ات 10 متت  ضكثتت  باستتدفتا ف  متتنف % 14 ضقتت  حتتي   تت  متت ات 10 إلتت  4 متت 
 الدت ( zalaquett & chatters 2014وشتات   ) ذالكو ت  دراست  ندتائ  ضشتارت كمتا الجامعيت 
 للدنمتتت  كءتتتحايا استتتدفتا ف  تتتت  متتتنف % 19 ضن الجامعتتت  طتتتال  متتت  طالًبتتتا 613 علتتت  طبقتتت 

 .الجامعي  الم حل  ضثناا اإللكد ون 
 منفتتتا المتتتتار  طتتال  علتتت  الع بيتتت  المجدمعتتات  تتت  ضج  تتت  دراستتات عتتتت  ضشتتتارت كمتتا

 مستدو   بارتفتاع( 2018  )المكتاني  ودراست ( 2017  )العمتار ودراس ( 2008  )ج ادات دراس 
 .المتار  طال  لت  اإللكد ون  الدنم 

 إل ( 2014  وعل  )العثمان دراس  ضشارت  قت الع بي  مص  جمفور   مسدو   عل  ضما
  االبدتائيتت  الم حلتت  متت  ضكثتت   تت والثانو  اإلعتاديتت  الم حلتت  طتتال  بتتي  اإللكد ونتت  الدنمتت  اندشتتار
 واالتصتال اإللكد ونت  وال   تت النصتي  ال ستال  ع ت  اإللكد ونت  الدنمت  ضستاليب تنتوع إلت  وضشارت
 . يتيو ضو صور  وإرسال الفاتف 

 الثالتتتث الصتتتف طالبتتتات بعتتت  علتتت  طبقتتت  الدتتت ( 2016 )لطفتتت   دراستتت  ضكتتتتت كمتتتا
 ك يت   بترج  مندش  لتيف  اإللكد ون  الدنم  ضن إل  ندائجفا وتوصل  المنيا بمحا ظ  اإلعتادي

 .األكاديم  والنجاح اإللكد ون  الدنم  بي  سل يا ارتباًطا ةنا  وضن
 298 طتال  عل  طبق  الد ( 2018  ال حم  ع ت) دراس  ضيءا ذلك عل  ضكتت كما

 نستتب  ارتفتتاع فتتاندائج متت  وكانتت  الفيتتو   بمحا ظتت  واالبدتائيتت  اإلعتاديتت  بالم حلتت  وطالبتت  طالًبتتا
  اإللكد ونتتت  للدنمتتت  تع ضتتتف  عنتتتت  علتتت  يجتتتب بمتتتا وعتتتيف  ضتتتعف ضو لتتتتيف  اإللكد ونتتت  الدنمتتت 
 .السل ي  وآثار  اإللكد ون  بالدنم  واألس   المترس  وع  وضعف

 الزة انتتتتتت  دراستتتتتت  ضشتتتتتتارت  قتتتتتتت الجامعتتتتتت  طتتتتتتال  لتتتتتتت  اإللكد ونتتتتتت  للدنمتتتتتت  وبالنستتتتتتب 
Alzahrani,2015))  بالمملكت  العتال  الدعلتي  طتال  م  وطالب  طالبا 287 عل  ضج    الد 

 ضو واحتت  مت   اإللكد ون  الدنم  ارتك وا الطلب  م % 27 ضن ندائجفا م  وكان السعودي  الع بي 
( الدتت  ضج  تت  علتت  عينتت  عمتيتت  متت  االنتتا  متت  2018ودراستت  )يوستتف   األقتت   علتت  متت تي 

 40الت    18المصت ي يدت اوح ضعمتارة  مت   مسد تم  مواق  الدواصت  االجدمتاع   ت  المجدمت 
 .% م  عين  التراس 88عاما  وكان م  بي  ندائجفا اندشار ظاة   الدنم  االلكد ون  بنسب  
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ونظ ا لنتر  التراسات الد  تؤكت وجود تلك الظاة      الم حل  الجامعي  وللديكت مت  وجتود 
  تالل مت  الباحثت  إليفتا  لصت  الدت  يتانيت الم دل  الشواةت تلك الظاة      الم حل  الجامعي   قت

 مواقتت   تتالل لتتزمالئف  الطلبتت  بعتت  متت  مدكتت ر إيتتذاا وجتتود علتت   الد بيتت  كليتت   تت  العمتت  مجتتال
 البدتزازة  صتوًرا تدءتم  رستائ  ضو المحمول الفاتف  الل م  نصي  ك سائ  االجدماع  الدواص 

مت   استدطالعي  دراست  إجت اا تت  ذلتك م  ديكتولل  ضار  ب ام  وإرسال اإللكد ون  لل   ت اندحال ضو
 لستت  طالتتب( 100) قوامفتتا المنوفيتت  جامعتت  طتتال  متت  عينتت  علتت   تتالل اعتتتاد استتدبان  وتط يقفتتا

 آ ت ون  وثالثت  زراعت ( – ومعلومتات حاستبات - )علتو  عملي ؛ منف  ثالث  المنوفي  بجامع  كليات
 جامعتتت  طتتتال  لتتتت  اإللكد ونتتت  الدنمتتت   واقتتت علتتت  للدعتتت  ( اآلدا  – الحقتتتو   – الد بيتتت ) نظ  تتت 
 يدمدتت  حيتتث(  2014  )الشتتناوي  إعتتتاد متت  اإللكد ونتت  للدنمتت  مقيتتا  تط يتت   تتالل متت  المنوفيتت 
 اإللكد ونت  الدنمت  ظتاة   وجتود كالدتال  ندائجفتا وكانت   جيتت وثبات   ض تكو   بصت  المقيا 

يتث جتاات استدجاباتف  كالدتال : ح %  73.3 بنستب  نظت ة  وجفت  مت  المنوفيت  جامع  طال  بي 
 %(  71,1بذيئت " بنستب  ) قصتي   رسائ  %(   "تلق 84,4المحمول" بنسب  ) الفاتف ع   "الدفتيت

 صتتور  %(  "نشتت 71,1االلكد ونيتت " بنستتب  ) التردشتت  غتت   ع تت  واالستتدفزاا للستت     الدعتت ض"
 نشتتتت " %( 51,1ب  )االجدمتتتتاع " بنستتتت الدواصتتتت  وستتتتائ  ع تتتت  تشتتتتو فا بعتتتتت ال اصتتتت  و يتتتتتيوةاتك
 متتت  ال تتتتن  باإليتتتذاا %(  "الدفتيتتتت54االلكد ونيتتت " بنستتتب  ) المواقتتت  ع تتت  عنتتتك وضكاذيتتتب إشتتتاعات
 ع تت  وتتتتاولفا الئقتت  غيتت  عليتتك ضستتماا %(  "إطتتال 60االلكد ونتت " بنستتب  ) ال   تتت رستتائ   تتالل
 غتتتت    تتتت  مشتتتتاركدك الطتتتتال  بعتتتت  %(  "ر تتتت 66,7االجدمتتتتاع " بنستتتتب  ) الدواصتتتت  وستتتتائ 
عنتتك" بنستتب   رغمتتاً  للحيتتاا  ادشتت  وصتتوراً  رستتائ  %(   "تلقتت 71,1االلكد ونيتت " بنستتب  ) التردشتت 

ستتتيئ " بنستتتب   بصتتتور  وإظفتتتار  االجدمتتتاع  الدواصتتت  مواقتتت  علتتت  ش صتتتيدك %(  "اندحتتتال84,4)
%( 71,1إلح اجك" بنستب  ) عمت ع  اإلند ن  ع   الجماعي  األلعا  م  اإلقصاا" %(  75,6)

 بتت ام  %(   "تلقتت 64,4عمتتت" بنستتب  ) عتت  االجدمتتاع  الدواصتت  مواقتت  ع تت  تعليقاتتتك   "تجاةتت 
%(   88,9الش صتتتي  " بنستتتب  ) معلوماتتتتك علتتت  الحصتتتول ةتتتت فا االلكد ونتتت  ال   تتتت ع تتت  ضتتتار 
 ضو تصتتو   " %(  91,1ض القيتتًا " بنستتب  ) الئقتت  غيتت  دردشتت   تت  للتتت ول ودعتتاوي  رستتائ  "تلقتت 

 متت  %(  " إزعاجتتك75,6بتت  " بنستتب  ) للدشتتفي  الئقتت  وغيتت  مح جتت  فمواقتت  تت  لتتك زميتت  تصتتو  
 ذلك يؤكت %(  مما91,1الفور  " بنسب  ) الم اسالت ب ام  ع   عليك ضنفسف  يف ضون  ض  اد  الل
 .م تفع  بنسب  المنوفي  جامع  طال  بي  الظاة   تلك وجود عل 
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 ضظفت ت حيتث الطتال  عل   ي سل آثار اإللكد ون  الدنم  ظاة   اندشار عل  ت تب وقت
 التنف  وإيذاا والغءب واإلحباط االكدئا  بحاالت اإللكد ون  الدنم  ارتباط التراسات م  العتيت

 ,(Holfeld & Sukhawathanakui, 2017) األكتتتتاديم  الدحصتتتتي   تتتت  وان فتتتتاض
(Modecki et al, 2014), (Uusitalo malmivaara & lehto, 2016). 

 بالفعتتت  االندحتتتار ومحاولتتت  بتتت  االندحتتتار  تتت  الدفكيتتت  إلتتت  اإللكد ونتتت  الدنمتتت  يتتتؤدي قتتتت كمتتتا
 االندحتتار  كتت   ضن الباحثتتان وجتتت حيتتث( Crossline crossline,2014) دراستت  ذلتتك علتت  وضكتتتت
 دراست  ضكتتت كمتا  اإللكد ونت  للدنمت  تع ضتف  إثت  الجامعتات لطال  االنفعالي  ال دود ضة  م  كان 

(Litwiller & Brausch,2013) االندحتاري  الستلو  ةتو اإللكد ونت  للدنمت  الستل ي  اآلثتار مت  ضن 
 يقتت  ال متتا يوجتتت ضنتت ( Ferrin et al,2012) دراستت  ضيءتتا ضكتتتت كمتتا  العتتتوان  والستتلو  للمتت اةقي 

 .اإللكد ون  الدنم  بس ب اندح وا األم  كي  المدحت  الواليات    الم اةق  س     حاالت ضرب  ع 
 المتتتار  طلبتت  علتت ( 2010) العالميتت  الصتتح  منظمتت  ضج تفتتا مستت   ندتتائ ضظفتت ت كمتتا

العتا   وضن   تالل ضكثت  ضو مت   باالندحتار يفكت ون  واإلنا  الذكور م % 15.5 ضن  اإلمارات بتول 
 (.7  2016  مالوي )جمفور   مص  الع بي  تحد  الم تب  األول  ع بيا    ضعل  نسب  اندحار 

 الدنمت  ظتاة   اندشتار ضكتتت الدت  التراستات مت  العتيتت دوجتو  مت  س   ما عل  وتيسيًسا
 علتت  و يمتت  آثتتار متت  عليفتتا يد تتتب ومتتا  والمحلتت  واإلقليمتت  العتتالم  المستتدو   علتت  اإللكد ونتت 
 اإللكد ونت  الدنمت  ظتاة   لمواجفت  متا   ع  البحث إل  الماس  الحاج  إل  دعا مما  الطال 

 .الجامعي  الم حل  طال  لت 

 :ةـــــــــدراســـــــــال ةـــــــــمشكل
 طتتال  بتتي  اإلند نتت  استتد تا  لشتتيوع مالحظدفتتا متت  بالمشتتكل  الباحثتت  إحستتا  نبتت  لقتتت
 بتت  الم تبطتت  الدط يقتتات  تت  الدكنولتتوج  للدطتتور نديجتت  حيتتاتف  متت  جتتزًاا ضصتتب  بشتتك  الجامعتت 
 .االجدماع  الدواص  ومواق 

 المدناميتت  الدكنولوجيتت  الثتتور  بستت ب وتدحقتت   تحققتت الدتت  الفائلتت  المزايتتا متت  التت غ  وعلتت 
 مت  جملت  المقاب     صاح دفا م  امكانيات ةائل  يس ت عل  الف د الوق  والجفت والمال    قت

 .الدقني  ةذ  اسد تا  سوا ج اا وال طي   السل ي  االنعكاسات
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 مدقتمتت  وستتائ  متت  تقتمتت  ومتتا العلميتت  الم د عتتات استتدغالل يحتتاولون  األ تت اد بعتت   تتان
  بتادر ) المستدحتثات لفتذ  الفائلت  اإلمكانيات مسدغلي  واالندفاكات الج ائ  م  العتيت ارتكا    

2015  76 .) 
 الدنمتت  وةتتو ضال ق تت  متت  معفتتودا يكتت  االلكد ونيتت  لتت  الجتت ائ  متت  جتيتتتا نوًعتتا ض تت ز ممتتا

 إطتال  مدمثت   ت    اإللكد ون  الذي شاع واندش  بي  طال  الجامع  عل  مسدوي بلتان العتال 
 لتتتبدا  منافيتتت  بي عتتتال والقيتتتا  معينتتتي  ض تتت اد ش صتتتي  احديتتتال  معينتتت  ش صتتتي  عتتت  الشتتتائعات
 المجدمت  ألمت  تفتيتتا الجت ائ  مت  النتوع ةتذا يمثت  و اجدماعًيتا الم  وضت  السلوكيات م  وغي ةا

 (.2012واسدق ار   مما   ض عل  المؤسسات الد بو   جميعفا ض ور  مواجفد  )محمت   
 المنوفي  جامع  طال  م  لعين  الباحث  بفا قام  الد  االسدطالعي  التراس  ضكتت كما

 إلج اا الباحث  د   مما  م تفع  نسب  وة % 73.3 بنسب  بينف  اإللكد ون  الدنم  اندشار عل 
 طتتال  لتتت  اإللكد ونتت  الدنمتت  ظتتاة   مواجفتت  متتتا   علتت  الدعتت   ضجتت  متت  الحاليتت  التراستت 

 :الدالي  األسئل     المشكل  تلك وتدمث   المنوفي  ع جام
 ؟  مواجفد  ومتا   واسباب  ومظاة   اإللكد ون  المقصود بالدنم  ما -1
 بعتتتتت  ي اةتتتتتا كمتتتتتا الجامعتتتتت  طتتتتتال  لتتتتتت  اإللكد ونتتتتت  الدنمتتتتت  ظتتتتتاة   مواجفتتتتت  متتتتتتا   متتتتتا -2

 الد بي ؟    اا
 اإللكد ونتت  الدنمتت  ظتتاة   جفتت لدفعيتت  متتتا   موا يمكتت  اتباعفتتا االليتتات المقد حتت  الدتت  متتا -3

 الجامع ؟ لطال 

 :ةـــــــــدراســـــــــال دافــــــــــأه
 ظتتاة   مواجفتت   اللفتتا متت  يمكتت  الدتت  المتتتا   علتت  الدعتت   الحاليتت  التراستت  تستتدفت 

 متت  اليتتات مقد حتت  واجتت ااات تنفيذيتت  يمكتت  عتتت  تقتتتي   الجامعتت  طتتال  لتتت  اإللكد ونتت  الدنمتت 
 لت  اإللكد ون  الدنم  ظاة   عل  ا وتنفيذةا    الواق  تفعي  تلك المتا   والدغلباتباعف  الل
 .الجامع  طال 

 :ةـــــــــدراســـــــــال ةـــــــــــأهمي
 :يل  ما  الل م  التراس  ضةمي  تدء 

 اآلثتتتار متت   فتتتو اإللكد ونتت  الدنمتتت  موضتتوع ضةميتتت  متت  ضةميدفتتتا الحاليتت  التراستتت  تستتدمت -1
 .االتصاالت وسائ  تطور م  تبحث الد  المعاص   الد بو   للمسدجتات السل ي 
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 منت  لالستدفاد  مواجفد  ومتا   اإللكد ون  الدنم  ع  نظ  ا إطارا الحالي  التراس  تو   -2
 ومتتتا الحتيثتتت   االتصتتاالت الدكنولوجيتتتا متت  الدعامتتت  ومبتتاد  ألستتت  الطتتال  توجيتتت   تت 

 .اإللكد ون  للدنم  السل ي  اآلثار م  الد في  عل  يساعت
 إثبتتات م حلتت  وةتت  اإلنستتان حيتتا   تت  جتتًتا مفمتت  عم  تت  لم حلتت  الحاليتت  التراستت  تنتتاول -3

 الجامعت  م حلت  الشتبا  والمدمثت   ت  طتال  وةت  ضال واالستدقاللي   الذات وتيكيت الفو  
 منفتا والدت  والنفستي  االجدماعيت  والمشتكالت االنفعتاالت  ت  ست  ع  تغي ات م   يفا بما

 .اإللكد ون  الدنم  مشكل 
 م  لحمايدف  الجامع  طال  لت  الدنم  االلكد ون  مواجف  بكيفي  الحالي  التراس  تفد  -4

تلتتك الظتتاة   وذلتتك متت   تتالل تقتتتي  مجموعتت  متت  االليتتات المقد حتت  الدتت   وجتتود  طتت 
 يمك  م   الل اتباعفا تفعي  تلك المتا   .

 المع  تتت  إثتتت اا  تتت  المصتتت    بالجامعتتتات لقتتت ارا ومد تتتذي صتتتانع  الحاليتتت  التراستتت  تفيتتتت -5
 الدنمت  مت  الدعامت  كيفيت  عت  المعلومتات مت  قتتر تتو ي   الل م  وذلك لتيف  النظ   

 .الجامع  طال  لت  اإللكد ون 
 اآلثتار م  األبناا حماي     المحل  المجدم  م  المسدفيت  الجفات الحالي  التراس  تفيت -6

 .اإللكد ون  الدنم  ظاة   وجود عل  المد تب  السل ي 

 :وأداتها الدراسة منهج
 مستتتتد تم   التراستتتت  لط يعتتتت  لمناستتتت د  نظتتتتً ا الوصتتتتف  المتتتتنف  الحاليتتتت  التراستتتت  اتبعتتتت 

 بعتت   تت  ممثلتت  الد بيتت    تت اا بعتت  علتت  وتط يقفتتا إعتتتادةا تتت  والدتت  للتراستت  كتتيدا   االستتدبان 
 الالزمتت  المتتتا   ضةتت  علتت  للدعتت      المصتت   بالجامعتتات الد بيتت  بكليتتات الدتتتر   ةيئتت  ضعءتتاا
 .الجامع  طال  لت  اإللكد ون  الدنم  ظاة   لمواجف 

 :والعينة الدراسة جمتمع
 الدتتر   ةيئت  بعت    ت اا الد بيت  ممثلت   ت  ضعءتاا مت  الحاليت  التراست  مجدمت  تتيلف

 ا ديتار وتت   تتتر   ةيئت  عءو( 2771) عتدة  بل  والد  المص    بالجامعات الد بي  بكليات
 عءو( 139) عتدةا والبال  األصل  المجدم  م %( 5) بنسب  المجدم  ةذا م  عشوائي  عين 
 .الدعلي  وتكنولوجيا والمناة  النف  وعل  الد بي  ضصول ت صصات    تتر   ةيئ 
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 :ةـــــــــدراســـــــــال دودـــــــــح
 الدنمتتتت  ظتتتتاة   مواجفتتتت  متتتتتا   مع  تتتت  علتتتت  التراستتتت  اقدصتتتت ت: الموضتتتتوعي  الحتتتتتود 

الجامع  وتلك المتا   ة  )التع  األس ي  دع  األقت ان  األمت   طال  لت  اإللكد ون 
  .ال قم   تط ي  القواني  ال قمي   األم  النفس   التع  اإلعالم   تنمي  الوازع التين (

 يتتت  علتتت  ن بتتت  متتت    تتت اا الد ب الميتتتتان  جان فتتتا  تتت  التراستتت  اقدصتتت ت: البشتتت    الحتتتتود
 لمع  ت  المصت    بالجامعتات الد بيت  بكليتات الدتتر   ةيئت  ضعءتاا مت  عينت  ممثل     

 .الجامع  طال  لت  اإللكد ون  الدنم  مواجف  متا      نظ ة  وجف 
 2020 – 2019 الجامع  العا  م  نو م   شف     التراس  ضدا   تط ي  ت  الزمني  الحتود . 
 المص    بالجامعات الد بي  كليات عل  التراس  اقدص ت: المكاني  الحتود. 

 :ةــــــدراســــــال اتــــــمصطلح
 ال تا  النظ ي  اإلطار    الحالي  التراس  لمصطلحات الم دلف  المفايي  اسدع اض ت 
 .اإلج ائي  الدع  فات يل  وفيما  بالتراس 
 الجامعت طتال بعت  مت  والمدكت ر المدعمتت العتتوان  الستلو  ةتو: اإللكتروني التنمر    

الحتيثتتتت    المعلومتتتتات وتكنولوجيتتتتا اإللكد ونيتتتت  االتصتتتتال وستتتتائ  استتتتد تامف   تتتتالل متتتت 
 تجتاوز مت  لتزمالئف  واإليذاا الء ر إلحا  االسد تا  السيئ بفت  الم دلف  وتط يقاتفا

 .والمكان الزمان حتود
 يمكت   الدت  والدكنولوجيت  الستلوكي  واإلجت ااات األستاليب ة  اإللكتروني: التنمر مداخل

 علتت  الستتل ي  اإللكد ونتت  لحمايتت  طتتال  الجامعتت  متت  آثتتار  الدنمتت  لمواجفتت  استتد تامفا
 .واألكاديمي  والنفسي  االجدماعي  النواح 

 قامتتت  قتتتت   واألجن يتتت  الع بيتتت  المجدمعتتتات  تتت  اإللكد ونتتت  الدنمتتت  موضتتتوع ألةميتتت  نظتتتً ا
 الحاليتت  التراستت  بموضتتوع العالقتت  ذات والتراستتات البحتتو  متت  ك يتت  عتتتد علتت  بتتاالطالع الباحثتت 
 الدعت   إلت ( 2018 )يوستف  دراست  ةتت   حيتث اإللكد ونت   الدنمت  ظتاة   اندشار منفا واتء 
 الدنمتتتت  وضشتتتتكال  اإللكد ونتتتت  الدنمتتتت  لظتتتتاة   المصتتتت ي  المجدمتتتت   تتتت  اإلنتتتتا  تعتتتت ض متتتتت  علتتتت 
 استتد تا  ز تتاد  بتتي  العالقتت  عت  والكشتتف  حيالفتتا ض عتتالف  ردود ومتا لفتتا يدع ضتت  الدتت  لكد ونت اإل

 مت  عمتيت  عينت  علت  إج ائفتا وتت   اإللكد ونت  للدنمت  الدعت ض وز تاد  االجدمتاع  الدواص  مواق 
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 متا ضعمتارة  يدت اوح الشتبا  م    د 200 عتدةا االجدماع  الدواص  مواق  مسد تم  م  اإلنا 
 مت % 88 بنستب  اإللكد ونت  الدنمت  ظتاة   اندشتار إلت  التراست  وتوصتل   عاًمتا 40 إل  18 بي 
 الدجنتب وكيفيت  بالمشتكل  لتوعيف  نظتً ا بيتنف  المشتكل  ةتذ   طور  قل  ضيًءا واتء   التراس  عين 
 الدواصتتتت  مواقتتت  إدمتتتان بتتتي  عالقتتت  وجتتتود عتتتت  إلتتتت  توصتتتل  كمتتتا  ض تتت    متتت    يفتتتا الوقتتتوع  تتت 
 زاد اإللكد ونت  الدواصت  مواقت  إدمتان ضن إل  ذلك و  ج  اإللكد ون   للدنم  والدع ض دماع االج
 للدنمتت  الدعتت ض  تت   متت  قلتت  ممتتا الغ بتتاا  وحظتت  ال صوصتتي  ضتتبط بكيفيتت  اإلنتتا  وعتت  متت 

 العالقت  عت  الكشتف إل  ةت   الد ( 2017  )العمار دراس  عك  عل  النديج  وةذ  اإللكد ون 
 الكو تتت   بتولتتت  الدط يقتتت  الدعلتتتي  وطالبتتتات طتتتال  لتتتت  اإلند نتتت  وإدمتتتان اإللكد ونتتت  الدنمتتت  بتتتي 

 إلت  التراست  وتوصتل  عاًمتا 22-19 بتي  ضعمارة  ت اوح  وطالب  طالبا 140 م  العين  وتكون 
 .اإلند ن  وإدمان اإللكد ون  الدنم  بي  إحصائي  دالل  ذات موجب  ارتباطي  عالق  وجود

 عينت  لتت  اإللكد ونت  الدنمت  مستدو ات مع  ت  إلت ( 2018) المكاني   دراس ةت   كما
 طالبتا 117 مت  التراست  عينت  وتكونت  باألردن الزرقاا متين     سلوكًيا المءط بي  الطلب  م 

 ضن إل  ندائجفا وتوصل  الطلب  لت  اإللكد ون  الدنم  مسدو   ضن إل  ندائجفا وتوصل  وطالب 
 .3.77 الحساب  المدوسط بل  إذ عالًيا كان الطلب  لت  ن اإللكد و  الدنم  مسدو  

 اندشتار متت  بتراست ( mark & Rattliffe, 2011) وراتليت  متار  دراست  اةدمت  كمتا
 وقتتتت وطالبتتت  طالبتتتا 247 علتتت  الدط يتتت  تتتت  حيتتتث المدوستتتط  المتتتتار  دا تتت  اإللكد ونتتت  الدنمتتت 

 للدنمتتت  ضتتتحايا البحتتتث عينتتت  التتتذكور متتت % 20و اإلنتتتا  متتت % 33 ضن إلتتت  التراستتت  توصتتتل 
 شتتبكات ةتت  اإللكد ونتت  الدنمتت   تت  المستتد تم  الوستتائ  ضكثتت  ضن إلتت  توصتتل  كمتتا  اإللكد ونتت 
 بتتتي   طيتتت  عالقتتت  وجتتتود إلتتت  ضيءتتتا توصتتتل  كمتتتا  ال لو تتت  والدليفونتتتات اإللكد ونتتت  الدواصتتت 
 .اإللكد ون  والدنم  اإلند ن  اسد تا 

 علت  ضج  ت  الدت ( Duran & Pecino, 2015) نووبيستا ديتوران دراست  ضيًءتا ضشتارت كمتا
 للدنمتتتت  تع ضتتتتوا البحتتتتث عينتتتت  متتتت % 57.2 ضن ندائجفتتتتا متتتت  وكتتتتان طالًبتتتتا( 336) متتتت  مكونتتتت  عينتتتت 

 .اإلند ن   الل م  اإللكد ون  للدنم  تع ضوا% 27.4 بينما المحمول الفاتف  الل م  اإللكد ون 
 الدنمتت  لمقيتتا  الستتيكومد    ا الكفتتا متت  الدحقتت  إلتت ( 2014) الشتتناوي  دراستت  وةتتت  

 اآلدا  كليتتت  متتت  طتتتال  متتت  طالًبتتتا 492 متتت  تكونتتت  عينتتت  علتتت  تط يقتتت  تتتت  حيتتتث اإللكد ونتتت 
  المنوفيت  بمحا ظت  الثانو ت  المتتار  طتال  مت  طالًبتا 368المنوفي  و بجامع  الدم    ومعفت
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 اندشتتار إلتت  توصتتل  كمتتا  جيتتت وثبتتات   ضتت  تكتتو   بصتتت  يدمدتت  المقيتتا  ضن إلتت  وتوصتتل 
 .الجامعي  الم حل  م  ضكث  الثانو   الم حل  طال  بي  اإللكد ون  الدنم 

 الدنمتتتت  ستتتتلو  اندشتتتتار نستتتتب  علتتتت  الدعتتتت   إلتتتت ( 2017) العتتتتال ضبتتتتو دراستتتت  ةتتتتت   كمتتتتا
 طتال  مت  وم اةقت  م اةقتا 180 علت  طبقت  حيتث المت اةقي  مت  البحتث عينت  ض ت اد بتي  اإللكد ون 
 المتت اةقي  بتتي  اإللكد ونتت  الدنمتت  ستتلو  اندشتتار نستتب  ضن إلتت  التراستت  توصتتل  قتتتو  الثانو تت   الم حلتت 
 .التراس  عين  الم اةقي  لت  السلو  ةذا ممارس  نسب  ارتفاع إل  يشي  مما% 58.9 بلغ 

 والمجدم  األس   م  الطف  اكدسب  بما يؤث  و ديث   سلو  اإللكد ون  الدنم  ألن ونظً ا
 إلكد ونًيتا المدنمت  د ع  ودوا   ضسبا  عت  ةنا   كان  ك ام  وإةتار وإةان  واحدقار عتائي  م 

 متا وةتذا  اآل ت    مت   ارجيت  دوا ت  ضو وش صتي  ذاتيت  لتوا   يكون   قت السلو   ةذا لممارس 
 اإللكد ونت  الدنمت  دوا ت  علت  الدعت   إلت  ةتت   الدت ( 2017 )المصطف   دراس  إلي  ضشارت
 يدتتت اوح طفتتت  600 علتتت  طبقتتت  حيتتتث  الستتتعودي المجدمتتت   تتت  واإلنتتتا  رالتتتذكو  األطفتتتال لتتتت 

 بتاآل     تت تبط ودوا ت  ذاتيت  دوا ت  وجتود إل  التراس  توصل  وقت  عاًما 12-11 م  ضعمارة 
 دور تفعيتتتت  بءتتتت ور  التراستتتت  وضوصتتتت   واألستتتت    والنفستتتتي  االجدماعيتتتت  بحيتتتتاتف  تدعلتتتت  والدتتتت 

 .اإلند ن  م اط  م  األبناا حماي     واألس   المترس 
 الدنمتت  ضستتبا  ضحتتت ضن( Rost & Frey, 2016) و تت ي  روستت  الباحثتتان وجتتت كمتتا
 العنتف مت  مز تت علت ( المدنم   ) المسد تمي  يشج  إن  حيث بالمصتر الجف  ةو اإللكد ون 

 متتتت  عنًفتتتتا ضكثتتتت  كتتتتانوا المجفتتتتولي  األشتتتت ا  ضن إلتتتت  التراستتتت  توصتتتتل  حيتتتتث اإلند نتتتت   ع تتتت 
 ,Grozig & Frumkin) و ت ومك  جت وزج دراست  ضضتا   كمتا  الفو ت  ضتح وا األشت ا 

 الدتت  النفستتي  المشتتاك  زادت كلمتتا وضنتت  نفستتي  مشتتاك  متت  يعتتان  بتتالدنم  يقتتو  متت  ضن( 2013
 اإللكد ون . بالدنم  القيا  معتل زاد كلما المدنم  منفا يعان 

 ةنتتا  ضن( Coburn & roesch, 2015) كتتوم     وروستت  الباحثتتان ضضتتا  كمتتا
 ووجتتتود اآل تتت    متت  الدواصتتت  علتت  القتتتتر  عتتت   تتت  تدمثتت  اإللكد ونتتت  للدنمتت  اجدماعيتتت  ضستتبابا

 لألبناا. األس   م  رقاب  وجود وعت  ضس    مشكالت
 ت تتتب التراستت  الم احتت  جميتت   تت  الطتتال  بتتي  اإللكد ونتت  الدنمتت  ظتتاة   اندشتتار وضن 

 دراست  ضشتارت  قتت  االندحتار ومحاولت  وال تو  والقلت  ا كاالكدئ السل ي  اآلثار م  العتيت عليفا
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(Campbell et al, 2013 ) ودراست (Barbara et al, 2015) يتتم  اإللكد ونت  الدنمت  بتين 
 .باالكدئا  واإلصاب  النفسي  الصح 

 إجت اا إلت ( Huang & Chin – Chou, 2010) شتو وتشت  ةتوان  دراست  وةتت  
 طتتال  متت  وطالبتت  طالًبتتا 545 علتت  وطبقتت  اإللكد ونتت  الدنمتت  وضتتحايا المدنمتت    بتتي  مقارنتت 

 للد ةيتتب الءتتحايا الطتتال  تعتت ض إلتت  التراستت  وتوصتتل   بدتتايوان والثانو تت  اإلعتاديتت  المتتتار 
 مت  والقلت  التراست  المستدو   علت  ضثت  مما اإللكد ون   الفءاا    اآل     م  وال و  والقل 

 .ضحاياة  حسا  عل  النفس  باألم  شعوًرا م ون المدن ضظف  بينما التراس  المسدق  
 ودراست ( Litwiller & Brausch, 2013) وب ايست  ليدتول  مت  ك  دراس  ضث د  كما

 وتعتتاط  اإللكد ونتت  الدنمتت  بتتي  عالقتت  وجتتود( kanyinga et al, 2014) وآ تت ون  كانينجتتا
 والدفكيتت  االكدئابيتت   اضاألعتت وارتفتتاع المنحتت   الجنستت  والستتلو  العنتتف وستتلو  الم تتتر  المتتواد
 إرشتتادي  عالجيتت  وضستتاليب استتد اتيجيات إلتت  بالوصتتول التراستتات بعتت  واةدمتت  االندحتتار   تت 

 إلت  ضشتارت الدت ( Riebel. et al, 2009) وآ ت ون  ر  يت  دراست  منفتا الظتاة   تلتك لمواجفت 
  تتتتالل متتتت   االجدماعيتتتت المواجفتتتت  منفتتتتا اإللكد ونتتتت  الدنمتتتت  لمواجفتتتت  استتتتد اتيجيات ضربتتتت  وجتتتتود

  كالدجنتتتب المواجفتتت  عتتت  العجتتتز  العتائيتتت  والمواجفتتت   والمعلتتت  واألصتتتتقاا األستتت   متتت  المستتتانت 
 . العقالن  كالدفكي  المع في  المواجف 

 علتت  للدعتت  ( Slelove & cerna, 2011) وكي نتتا ستتليجولف دراستت  ةتتت   كمتتا
 منفتتا ضستتاليب مجموعتت   إلتت وتوصتتل   المتتتر  طتتال  بتتي  اإللكد ونتت  الدنمتت  مواجفتت  ضستتاليب
  الت اعيتتت  االستتتد اتيجيات  الدجنتتتب  المدنمتتت  تستتتدفت  إجتتت ااات  الدكنولوجيتتت  الحمايتتت  إجتتت ااات
 وجتود إلت ( wachs  et al, 2012) وآ ت ون  واشت  دراست  ضضتا   كمتا االجدمتاع  المستانت 

 المع  تت  و األستتل  العتتتوان  الفعتت  رد مثتت  الطتتال  لتتت  اإللكد ونتت  الدنمتت  لمواجفتت  طتت    عتت 
 .واليي  األم   قتان  والدكنولوج 
 بالدتت الت اإلرشتاد استد تا  كفاا  عل  الدع   إل ( 2016) لطف  التراس  ةت   كما
 للطالبتتتتتات اإللكد ونتتتتت  الدنمتتتت  مستتتتتدو    فتتتت   تتتتت  الش صتتتتي  القتتتتتو   علتتتت  المعدمتتتتتت اإليجابيتتتت 
 المنيتا بمحا ظت  إلعتتاديا الثالتث الصتف طالبتات مت  طالبت  254 عل  الدط ي  وت   المدنم ات
 بتتتي  اإللكد ونتتت  الدنمتتت  اندشتتتار إلتتت  التراستتت  وتوصتتتل  ستتتن  16-15 متتت  ضعمتتتارة  وت اوحتتت 
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 القتو   عل  المعدمت اإليجابي  بالدت الت اإلرشاد كفاا  إل  توصل  كما  التراس  عين  الطالبات
 .لتيف  اإللكد ون  الدنم  مسدو    ف     الش صي 

 استتتتتد اتيجي   اعليتتتت  علتتتتت  الدعتتتت   إلتتتت ( 2017) والليثتتتتت  درو تتتت  دراستتتتت  ةتتتتت   كمتتتتا
 الدط يت  تت  حيتث الثانو ت  الم حلت  لطال  اإللكد ون  الدنم  مواجف     االجدماعي  المفءالت

 18-16 بتي  متا ضعمتارة  ت اوحت  وقتت الثتانوي  والثالتث الثتان  بالصتف وطالبت  طالبا 651 عل 
 لتتيف  اإللكد ونت  الدنمت  مستدو    فت      اتيجي االسد تلك  اعلي  إل  التراس  وتوصل  عاما
 .األكاديم  لإلنجاز التا   وز اد 

 لت  الدتتي  ضن( Storavk & styffeler , 2015) وستدفيل  ستلو ا  دراست  ضضتا   كما
 دراستت  ضوصتت  كمتا  الجامعتت  طتتال  بتي  اإللكد ونتت  الدنمتت  ظتاة   اندشتتار عتتت  علت  ةتتا  تتيثي 

 اآلبتتاا متت  ودعتت  رقابتت  وجتتود ضتت ور ( Monks & Mahdafi , 2016) ومفتتتا   متتونك 
 .اإللكد ون  للدنم  كءحي  الوقوع م  األبناا لحماي 

 :السابقة الدراسات على التعليق
 الدنمتت  بظتتاة   ك يتت ا اةدمامتتا ةنتتا  ضن الستتابق  التراستتات متت  ع ضتت  ستت   ممتتا يدءتت 

 اةدمتتت  الدتتت  التراستتتات معظتتت  نض يدءتتت  كمتتتا  واألجن يتتت  الع بيتتت  المجدمعتتتات لتتتت  اإللكد ونتتت 
 كانت  الظتاة   تلتك بتراست  المفدمت  الع بيت   التراستات ضجن يت   دراستات كان  اإللكد ون  بالدنم 
 الدنمتت  واقتت  تناولتت  الستتابق  التراستتات معظتت  ضن ضيءتتا اتءتت  كمتتا  الباحثتت  علتت  حتتت علتت  قليلتت 

 الدنمت  تنتاول إلت  تطت    ممتا تاجت وقليت  الستل ي  وآثتار  المتتار  طتال  مستدو   عل  اإللكد ون 
 , Zahrani) زة انت  دراست  والدت  منفتا الع بيت  بالتتول الجامع  طال  مسدو   عل  اإللكد ون 

( 2014  )الشتتتناوي  ودراستتت  الستتتعودي  الع بيتتت  المملكتتت   تتت  العتتتال  الدعلتتتي  طتتتال  علتتت ( 2015
 ومعفت اآلدا  كلي  طال  وبع  المنوفي  بمحا ظ  الثانو   المتار  طال  بع  عل  طبق 

 اإللكد ونت  الدنم  لمقيا  السيكومد    الكفاا  مت  م  للدحق  المنوفي   بجامع   قط الدم   
 لتت  الدتت  موضتتوعفا  تت  الستتابق  التراستتات عتت  الحاليتت  التراستت  ت دلتتف كمتتا الباحثتت  ضعتتتت  التتذي
 الدت  الد بو ت  متتا  ال علت  الدعت      المدمث  الباحث   عل  حت عل  سابق  دراسات ل  يدط   
 حاجتت   تت   ئتت  وةتت  الجامعتت   طتتال   ئتت  عنتتت  اإللكد ونتت الدنمتت  ظتتاة   تعتتال  ضن الممكتت  متت 
 عالجيت  إرشتادي  بت ام  كانت  السابق  التراسات تناولد   ما  اآل     ق   م  المسانت  إل  ماس 
 .ت بو   منفا ضكث  نفسي 
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  تتت  ندتتتائ  متتت  إليتتت  توصتتتل  ومتتتا ستتتابق ال التراستتتات متتت  الحاليتتت  التراستتت  استتتدفادت وقتتتت
 األستتتتاليب وا ديتتتار التراستتتت  ضدا   إعتتتتاد و تتت  للتراستتتت  النظتتت ي  واإلطتتتار التراستتتت  مشتتتكل  صتتتياغ 

 .الحالي  التراس  تفسي  ندائ  و   ال يانات لدحلي  المناسب  اإلحصائي 
 كد ونت اإلل الدنمت  ظتاة   واقت  علت  الدعت   لمحاولت  الباحثت  دعتا متا ةتو تقتت  متا ولع 

 لتتت  اإللكد ونتت  الدنمت  ظتتاة   لمواجفت  ت بو تت  متتتا   واسديءتاح  المنوفيتت  جامعت  طتتال  لتت 
 الد بو ت  المؤسستات تنفيتذةا علت  تعم  تنفيذي  وإج ااات آليات لوض  اسدفتاً ا  الجامع  طال 
  .اإللكد ون  للدنم  كءحايا الوقوع م  الطال  وحماي  ومساعت  الظاة   تلك عل  للدغلب

 :ةـــــــــدراســـــــــال راءاتـــــــــإج
 :يل  فيما الحالي  التراس   طوات ضو إج ااات تمثل 

  م اجعتتت  إلتتت  باإلضتتتا   اإللكد ونتتت  والدنمتتت  بتتتالدنم  يدعلتتت  فيمتتتا الد بتتتوي  األد  م اجعتت 
 .الحالي  التراس  بموضوع الصل  ذات السابق  التراسات ندائ 

 ةيئتت  ضعءتتاا متت  التراستت  عينتت  علتت  وتط يقفتتا وتقنينفتتا( دبان االستت) التراستت  ضدا   إعتتتاد 
 الالزمت  الد بو   المتا   ضة  عل  للدع   المص     بالجامعات الد بي  بكليات الدتر  
 .الجامع  طال  لت  اإللكد ون  الدنم  لمواجف 

  نمت الد ظتاة   علت  الدغلتب اتباعفتا  تالل مت  يمكت  وآليات إج ائي  مقد حات عت  تقتي 
 .الجامع  طال  لت 

إن ظفور الفواتف الذكي  وتط يقات المواق  عل  ةذ  الفواتتف  واندشتار مواقت  الدواصت  
وز اد  اسد تامفا م  ق   جمي  الفئات العملي  وتتا لفا    جمي  مناح  الحيا   ظف ت مشكل  

لذي حظ  باةدما  كثي  م  الباحثي  الد بو ي  والنفستيي   لمتا لت  مت  آثتار الدنم  اإللكد ون   وا
ستل ي  ستواا علت  القتائ  بتالدنم  ضو علت  ضتتحي  المدنمت  ضو علت  المجدمت  ككت   وةتو متا ستتو  

 ندحت  عن  بالدفصي .

 ر:ــــــوم التنمــــــمفه
  ضن  ستلو  ال الدنم  لفظ مشد  م  الالتيني   وةو مصطل  يعن  نقص الدحء  بمعن

 (.73  2014يحد   قواعت الحيا     المجدم  )شطي    
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تتبع ع   تت ع وجفتت  ضي غيبتت  وعع والدنمتت  لغتت  ةتتو متتا يقتتال لل جتت  ستت ا ال لتت  بينتت  نمتت   ونعمب
 وقيتتتت  تنمتتتت وا ضن تنكتتتت وا لعتتتتتوة   وضصتتتتل  متتتت  النمتتتت  ضي ضمكتتتت  الستتتتباع وض  ثفتتتتا تشتتتت ًفا بتتتتالنم  

 (.2013)المعج  الغن   
طالًحا ةتتتتو ضتتتتغط جستتتتتي ضو معنتتتتوي ذو طتتتتاب   تتتت دي ضو جمتتتتاع  يوقعتتتت  والدنمتتت  اصتتتت

 (.5  2003اإلنسان باإلنسان اآل   )صال   
بينما الدنم  كظاة   ةو حال  عتواني  يمارسفا ش ص ضو مجموع  م  األش ا  بح  

( كمتتا 174  2015شتت ص آ تت  بصتتور  مدكتت ر   و ستت ب لتت  ضذ  جستتتي ضو نفستت  )الزغ تت   
الذي يعد   م  ال واد    دراسات الدنم  بين  ضي سلو  عتوان  مدعمت  (olwes)يع    ضولو   

(  olwes 57 , 2002 ,ومدكتت ر نديجتت  عتتت  تتتوازن القتتو  و فتتت  إلتت  إلحتتا  األذ  بتتالغي  )
و دءتت  متت  ةتتذا الدع  تت  ضن المدنمتت  يقتتو  بفتتذا الستتلو  عتت  قصتتت وبشتتك  مدكتت ر مدعمتتًتا علتت  

   الط   اآل   م  ناحي  القو  الجستي  والطاق  النفسي .ا دال  ميزان القو  بين  وبي
و عت   ضيًءتا بينتت  مجموعت  ستتلوكيات موجفت  متت   ت د ضو مجموعتت  ض ت اد تجتتا   ت د آ تت  
بشك  مدك ر ي تو    ممارس  سلو  العتتوان ال تتن  ضو اللفظت  ضو استدفزاز نفست  بفتت  إزعتاج 

جعلتت  واقتت  تحتت  ستتيط   المدنمتت  واإلذعتتان لتت  وتفتيتتت وت و تت  الفتت د الواقتت  عليتت  الدنمتت   ممتتا ي
seals & young , 2003 , 735)  و دء  م  ةذا الدع    ضن الدنم  يدءم  ضنواعا مدعتد )

 م  اإليذاا الجستي  اللفظ   النفس   الجنس   وغي ةا.
   ضن العنف يسد ت   violenceع  مففو  العنف  Bullyingو  دلف مففو  الدنم  

الدفتيت  والوعيت بكا   ضنواع     حي  يعد   الدنمت  عنًفتا لفظًيتا ك يتً ا و شتم  علت  في  السالح  و 
 (.Smith  2016 513جانب السيط   وال غب     الدحك  بمقترات األ     )

و دتتت اد  مففتتتو  الدنمتتت  متتت  مففتتتو  ال لطجتتت   حيتتتث يدتتت ج  كتتتاًل منفمتتتا باإلنجليز تتت  إلتتت  
Bullying ف  جستي ضو نفس  مدك ر يق  عل  ش ص ضق  قو  و شي  مصطل  ال لطج  إل  ق

 (.6  2019م  ق     د ضو مجموع  ضكث  قو  )ال وب   
و مكتت  تع  تت  الدنمتت  إج ائًيتتا بينتت  ةتتو ذلتتك الستتلو  العتتتوان  المدعمتتت جستتتًيا ضو نفستتًيا 
بفت  إلحا  الء ر واإليذاا لش ص آ   بشك  مدك ر معدمًتا عل  وجود  ل     ميزان القو  

 نفما حد  يجعل  واق  تح  سيط   المدنم  وإذالل .بي
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 يدء  م  الدع  فات السابق  ضن الدنم  يمك  ضن يدحتد    النقاط الدالي :
 . سلو  عتوان 

 . يدءم  ط  ان ضحتةما الش ص المدنم  والثان  الش ص الءحي 

 . يشد ط تفاوت القو  بي  الط  ي 

 . تك ار سلو  الدنم  عل  متار الوق 

 عمت ومقصود.سلو  مد 

 .  يدءم  المواجف  المباش 

 .يدءم  ضنواع مدعتد  م  اإليذاا الجستي واللفظ  والنفس  والجنس  وغي ةا 

 مفهوم التنمر اإللكرتوني:
متت  تطتتور استتد تا  تكنولوجيتتا المعلومتتات ووستتائ  االتصتتال  تت  الحقبتت  الماضتتي   ظفتت  

تع  فاتتتت   قتتتت ع  تتت  بتتتو   وديتتتان  شتتتك  جتيتتتت متتت  الدنمتتت  وةتتتو الدنمتتت  اإللكد ونتتت   وقتتتت تعتتتتدت
(Buffy & Dianne  (2009 بينت  مءتايقات وتح شتات عت  بعتت باستد تا  وستائ  االتصتال

 اإللكد ون  م  ط   )مدنم ( يقصت بفا إيجاد جو نفس  لت  الءحي  يدس  بالدفتيت والقل .
 US Department ofكمتتا تع  تت  منظمتت  الصتتح  وال تتتمات االنستتاني  االم  كيتت 

Health and Human Services (2019 ضن ضنت ) األجفتز  ع ت  تحتت  الدت  ال لطجت  نتوع 
 متت  يحتتت  ضن يمكتت  اللوحيتت   والدتت  واألجفتتز  الكم يتتوت  وضجفتتز  المحمولتت  الفواتتتف مثتت  ال قميتت 
 وستتائ   تت  اإلند نتت  ع تت  ضو الدط يقتتات ضو النصتتي  ال ستتائ  ضو القصتتي   النصتتي  ال ستتائ   تتالل

 ضو المحدتتتتو   عتتتت ض لألشتتتت ا  يمكتتتت  حيتتتتث األلعتتتتا  ضو المندتتتتتيات ضو  االجدمتتتتاع الدواصتتتت 
  طتي ضو ضتار ضو ستل   محدتو   مشتارك  ضو نشت  ضو إرستال و دءم . مشاركد  ضو في  المشارك 

 عتت  ال اصتت  ضو الش صتتي  المعلومتتات تبتتادل يشتتم  ضن يمكتت  آ تت  كمتتا شتت ص عتت  مدوستط ضو
 إذالل  . ضو إح اج     يدس ب آ   ش ص

 ,Juvoven & Gross)ةتتتذي  الدعتتت  في  تع  تتت  جيو تتتو ي  وجتتت و  و دفتتت  متتت 

التتذي يشتتي  إلتت  ضن الدنمتت  اإللكد ونتت  ةتتو استتد تا  اإلند نتت  ضو ضي ضجفتتز  اتصتتال  (2008,15
 إلكد وني  إلةان  ضو تفتيت ش ص آ  .

( بينتت  اإليتتذاا Hinduja & Patchin, 2008,207 تت  حتتي  يع  تت  ةنتتتيوجا وباتشتت  )
 مت لب     م   الل اسد تا  األجفز  اإللكد وني  مث  الكم يوت  والفاتف ال لوي.المدك ر والمدع
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 ,Akbulut & Eristic, 2011و دفت  مت  ةتذا الدع  ت  تع  ت  ضك يليتوت وإيتيستد  )

( حيتتث يع  تت  بينتت  االستتد تا  المدعمتتت ألدوات االتصتتال اإللكد ونتت  إللحتتا  الءتت ر وبشتتك  83
   اد.مدك ر بف د ضو مجموع  م  األ

( إل  ضن الدنم  اإللكد ون  ةو سلو  لفظت  ضو ضدائت  ضتار 31  2016وتشي  لطف  )
مقصود ومدعمت ومدكت ر  يعدمتت علت  إمكانتات وتستفيالت استد تا  ضجفتز  الدواصت  اإللكد ونيت   
يصتر م  ش ص    الغالب غي  معلو  الفو   يسم  المدنمت  إلت  شت ص آ ت  معلتو  الفو ت  

 جود مدف جي  قت ال يع  وا ةو   المدنم .يسم  الءحي  م  و 
( ضن الدنمتت  اإللكد ونتت  ةتتو "ضي ستتلو  يتتد  متت   تتالل قتتتر  4  2014وتؤكتتت الشتتناوي )

 تتتت د ضو مجموعتتتت  متتتت  األ تتتت اد علتتتت  استتتتد تا  وستتتتائ  االتصتتتتال وتكنولوجيتتتتا المعلومتتتتات الحتيثتتتت  
   م  األ  اد".وتط يقاتفا الم دلف  بفت  اإليذاا المدعمت والمدك ر لف د ضو مجموع

و الحتتتظ متتت  الدع  فتتتات الستتتابق  ضن ستتتلو  الدنمتتت  اإللكد ونتتت  لتتت  ضبعتتتاد وةتتت  المدنمتتت  
اإللكد ون   ضحي  الدنم  اإللكد ون   المدف جون ولت  ضستاليب وةت  االتصتال تليفونًيتا ضو إرستال 
رستتتتائ  ضو ب  تتتتت الكد ونتتتت  ضو إرستتتتال صتتتتور ومقتتتتاط   يتتتتتيو ع تتتت  مواقتتتت  الدواصتتتت  االجدمتتتتاع  

اإلند ن   كما يدء  ضن عت  توازن القو  الذي يي ذ ضشكال م دلفت   ت  الدنمت  غيت  موجتود  ت  ب
الدنم  اإللكد ون  بمعن  ضن القو  الجستي  ليست  ضت ور   للمدنمت  اإللكد ونت   كمتا ضنفتا ليست  
  تت  عتتتد األ تت اد  وإنمتتا عتتت  تتتوازن القتتو   تت  الدنمتت  اإللكد ونتت  يكتتون  تت  القتتتر  علتت  استتد تا 
الوستتتائ  الدكنولوجيتتت  والقتتتتر  علتتت  الد فتتت  وعتتتت  الكشتتتف عتتت  الفو تتت  الش صتتتي . لتتتذلك ةنتتتا  
ا تتدال  بتتتي  الدنمتتت  اإللكد ونتت  والدنمتتت  الدقليتتتتي  تت  عتتتت  جوانتتتب منفتتا ضن الدنمتتت  اإللكد ونتتت  
يدحتتتد بقتتتر  المدنمتت  علتت  الد فتت  ضو عتتت  كشتتف ةو دتت    قتتت يستتد ت  المدنمتت  ضستتماا مستتدعار  

( و  ج  ذلك إل   صائص الدقنيات الحتيث  Akbulut & Eristic , 2011,85س  )لحماي  نف
المسد تم  الد  تسف  قتر  المدنم  علت  الد فت  وةتو متا يجعت  الدنمت  اإللكد ونت  ضكثت  اندشتاًرا 

 بي  مسد تم  وسائ  االتصال اإللكد وني .
ستا   وضعتاد المدنمت    باإلضا   إل  ضن الدنم  اإللكد ونت  لتي  لت  حتتود  ت  الوقت  والم

 (.Dooley et al , 2009,150إلكد ونًيا والءحايا والمدف جي     ز اد  بال حتود )
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عتتالو  علتت  ذلتتك الستتفول  الدتت  بفتتا نقتت  المحدتتو   وضتتعف الدعتتاطف الوجتتتان  التتذي ين ثتت  
  Akbulut & Eristic , 2011,89)م  ضن المدنم  ال يتري )يشع ( بآثتار ض عالت  علت  الءتحي  )

كمتتتا يدستتت  الدنمتتت  اإللكد ونتتت  بعتتتت  المواجفتتت  المباشتتت   بتتتي  المدنمتتت  والءتتتحي  علتتت   تتتال  الدنمتتت  
 (.206  2017الدقليتي الذي يدءم  مواجف  مباش   بي  الءحي  والمدنم  )درو   والليث   

كتتت  ةتتتذا يجعتتت  الدنمتتت  اإللكد ونتتت  ضكثتتت  اندشتتتاًرا  تتت  حيتتتا  الءتتتحي  متتت   تتتالل الفتتتاتف 
   ت اإللكد ون  ضو وسائ  الدواص  االجدماع  م  فتي  بتو  وواتت  ض  وغيت    ت  ال لوي ضو ال

ضي وق   الل اليو   ضي ضن  يدجاوز حتود الوق  والمكان  كمتا يصت  ستلو  الدنمت  اإللكد ونت  
إل  جمفور ضكث  اتساًعا نظً ا للقتر  الس  ع  عل  االندشتار  تالل الوستائ  الدكنولوجيت  الحتيثت   

ت  ذلك آثاًرا سل ي  ضكث  حت  مقارن  بالدنم  الدقليتي العتوان  المدعمت والمدك ر التذي مما قت يح
يتتد  متت   تتالل استتد تا  وستتائ  االتصتتال اإللكد ونيتت  وتكنولوجيتتا المعلومتتات الحتيثتت  وتط يقاتفتتا 
 الم دلف  بفت  إلحا  الء ر واإليذاا والعتوان لش ص آ   م  تجاوز حتود الزمان والمكان.

 ء  م  الدع  فات السابق  للدنم  اإللكد ون  ضن  صائص  تدحتد فيما يل :و د
 .    ضن  سلو  غي  سوي يقو  بع  األ  اد إليذاا ض  اد آ 

 . ضن  سلو  مقصود ومدعمت إليذاا الءحي 

  ضنتتت  ستتتلو  مدكتتت ر يدكتتت ر و ندشتتت   تتت  متتتت  واستتت  بتتتي  مستتتد تم  وستتتائ  االتصتتتاالت
 الحتيث  إليقاع وإيذائفا.

   متتتت   تتتتالل تقنيتتتتات المعلومتتتتات واالتصتتتتاالت الحتيثتتتت  وشتتتتبكات اإلند نتتتت  ومواقتتتت  يتتتتد
 الدواص  االجدماع  بقصت إيذاا ش ص آ  .

 . يدس  بعت  المواجف  المباش   بي  الط  ي 

  يدجتتاوز حتتتود الزمتتان والمكتتان  لتتي  لتت  حتتتود  تت  الوقتت  وال  تت  المستتا   وال  تت  ضعتتتاد
 لمدف جي .المدنم    وإعتاد الءحايا وإعتاد ا

   ضن عت  توازن القو  الجستي  بي  الطت  ي  ليست  ضت ور   للدنمت  اإللكد ونت  وقتت تدمثت
عتتتتت  تتتتتوازن القتتتتو   تتتت  الدنمتتتت  اإللكد ونتتتت   تتتت  القتتتتتر  علتتتت  استتتتد تا  وستتتتائ  االتصتتتتال 

 والدكنولوجيا الحتيث  والقتر  عل  الد ف  وعت  الكشف ع  الفو  .
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 أشكال التنمر اإللكرتوني:
تساع اسد تا  شبك  اإلند ن     م دلف المعامالت وتطتور  مت  الوقت   دعتتدت نظً ا ال

صتتور وضشتتكال الدنمتت  اإللكد ونتت  الدتت  يستتد تمفا األشتت ا  إللحتتا  األذ  بتتاآل     منفتتا متتا 
 (.531  2017(  )ضبو العال  2019يل : )ال    

يت والدت  تصت  : وذلك م   الل إرسال رسائ  غي  مفذب  ومفين  ورسائ  تفتالمضايقة -1
 م  مصتر مجفول إل  ال   ت ضو الحسا  الش ص     تط ي  ما وتك ار ذلك.

: وذلك م   الل إرسال معلومات مز ف  وغيت  صتحيح  عت  شت ص متا تشويه السمعة -2
 ضو نش  الشائعات حول  إللحا  الء ر ب  ضو بسمعد  ضو صتاقات .

ندحتتتال ش صتتتيد  : متتت   تتتالل ا دتتت ا  حستتتا  ش صتتت  بشتتت ص متتتا واانتحاااال الةوياااة -3
 إلرسال ضو نش  مواد معين  لإليقاع بفذا الش ص     ط  وتشو   سمعد .

: وذلك م   الل مشارك  ضس ار ش ص ما ضو معلومتات مح جت  عنت  ضو صتور اإلفشاء -4
 ونش ةا عل  اإلند ن .

: وةو اسدتراج ش ص ما للكشف ع  ضس ار  ضو معلومات مح ج  عن  ضو صتور الخداع -5
 ب     مشاةتت  ث  نش ةا عل  اإلند ن  ضو إرسالفا لب    .   وض  ال ي غب ل

: متتت   تتتالل إرستتتال رستتتائ  ستتتيئ  ومفينتتت  متتت اًرا وتكتتت اًرا ع تتت  قنتتتوات التحااارا وازاتااا ا  -6
 الدواص  اإللكد ون  المدعتد  ل ل  ال و  الشتيت لت  الط   اآل  .

  ن .: وةو إقصاا ش ص ما بدعمت وقسو  م  مجموع  ما عل  اإلنداإلقصاء -7

 أسباب )دوافع( التنمر اإللكرتوني:
إن ظاة   الدنم  اإللكد ون  ت ج  إل  مجموع  م  األستبا  النفستي  واالجدماعيت  الدت  

 يدع ض لفا الطالب  الجامع  منفا:
اضتتتط ا  العالقتتتات االجدماعيتتت  واألستتت    لمستتتيئ  استتتد تا  اإلند نتتت  إذ توجتتتت عالقتتت   -1

واضط ا  السلو  االجدماع   والمي  إلت  الفت و  ط دي  بي  إساا  اسد تا  اإلند ن  
متت  الواقتت  الفعلتت   وارتفتتاع مستتدو  الشتتعور بالوحتتت  وال تتو  متت  الدفاعتت  متت  اآل تت    

(Whang , L.S& Chang , G,2003.) 

كثتت   الدعتت ض لتتألذ  ال تتتن  واألضتت ار النفستتي  والمعاملتت  القاستتي  دا تت  المنتتزل  إذ تتتؤدي  -2
 S,2010,211) Hinduja&(  patchin, J.w,لو  الجان  إل  اتجا  سلوكف  نحو الس
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 محدمتت  والعكتت  والستتيط   بتتالقو  يشتتع  يجعلتت  قتتت للمدنمتت  الم تفتت  االقدصتتادي المستتدو   -3
 واإلحبتاط بتالنقص شتعورا لت  يس ب قت المادي وعوز   قي   طبق  إل  اندمائ    بما ضيًءا 

 (.255  2017 المصطف  ) شعور  ع  للدنفي  الدنم  فيمار  والءعف
( ضسبا  اندشار الدنم  االلكد ون     مص  والوط  2012كما ضضا   دراس  )محمت  

 الع ب  وة  كما يل :
 الج  مت   ت  مد صصت  قواني  لتيفا لي  الع بي  البالد : بع الرادعة القوانين ضعف -1

ل ال لتتتتتان متتتت ع  والقليتتتت  اإللكد ونيتتتت  والدتتتت  متتتت  ضنواعفتتتتا الدنمتتتت  االلكد ونتتتت    ستتتت  ُتحتتتتاو 
 إلتتت  وتعحدتتتاج األولتتت   م احل فتتتا  تتت  زالتتت  متتتا ضنَّفتتتا إال الجتتت ائ   متتت ع  النَّتتتوع لفتتتذا تشتت  عات

 .والدَّنقي  الدَّحسينات م ع  المز ت
 الطتت    ضكثتت  مت  المعلومتتات بتتيم  الدَّوعيت  بتت ام  :األمنيااة التوعيااة ااارام  فااي القصااو  -2

 بتتيم  الدوعيتت  بتت ام   تت  اجتتت   شتتتيت نقتتص  فنتتا  اإللكد ونتت   الدنمتت  محاربتت   تت   عاليتت 
 . طال  الجامع  مسدو   عل  المعلومات

 طتال  الجامعت  بعت  يقتت   قتت :الادين أمو  لبعض الخاطيء والفةم الديني الوا ع ضعف -3
 علتت  يقتتتمون  يجعلفتت  والتتذي التتتين   التتوازع ضتتعف بستت ب الدنمتت  االلكد ونتت  ارتكتتا  علتت 
 .ومبادئ  للتي  ومطابقدفا عيدفامش و  ع  النظ  بغ  المادي الكسب بغ ض ارتكاب 

( مجموعتت  متت  التتتوا   الدتت  تتتؤدي التت  ارتكتتا  الجتت ائ  2017 تت  حتتي  حتتتد الغتتا  ي )
 االلكد وني  والد  منفا الدنم  االلكد ون  منفا ما يل :

 :واالستيالء عليها المعلومات جمع في الولع -1
 متتتتت  الجتيتتتتتت علتتتتت  لالحصتتتتتو  بغيتتتتت  الدنمتتتتت  االلكد ونتتتتت  يكتتتتتون التتتتتتا   الرتكتتتتتا   وةنتتتتتا
 ضو الدنتا   بقصتت يكتون  قتت ذلتك وراا مت  نفائيتا  والتتا   وإلغائفتا حتذ فا ضو لدغيي ةا  المعلومات
 .اقدصادي  ومكاسب مزايا عل  الحصول ضو المكاسب تحقي  ضو االبدزاز

 :التقنية الوسائل تعقيد على التفوق في الرغبة -2
 إزاا ضن  لترج  ب اعدف  ارتقاا ومسدو   وقف تف إظفار إل  الج ائ  ةذ  م تك و يمي  حيث

 إيجتتاد يحتتاولون ( اآللتت  شتتغف) لتتتيف  ممتت  الجتت ائ  ةتتذ  م تك تت   تتان مستتدحتث  تقنيتت  ضي ظفتتور
 ةتتذا شتتيوع و تتزداد ينجحتتون  متتا وغالبتتا المستتدحتث  الدقنيتت  ةتتذ  علتت  الدفتتو    تت  المناستتب  الوستتيل 
 حواستت ف  ضمتتا  طتو ال وقدتتا يمءتتون  التذي  اآللتت  الحاستتب جت ائ  م تك تت  متت  الشتبا  لتتتي التتا  
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 وشتبكات اآللت  الحاسب ألنظم  األم  حواجز لكس  محاول     الش صي  وتليفوناتف  المحمول 
 .الدكنولوجيا وسائ  عل  تفوقف  وإظفار المعلومات

 الرغبة في االنتقام من األشخاص: -3
 ارتكابفتا وراا مت  لتتا  ا يكتون  اإلند نت  شبك  ع   ت تكب الد  الج ائ  م  بع  ةنا 

 ت تكتب مباشت   جت ائ  ةت  الجت ائ  تلتك تكتون  متا وغالبا بعينفا  جفات ضو بيش ا  األذ  إلحا 
 بمجموعت  ال تا  اإللكد ونت  ال   تت عل   الل السطو م  تشفي  ضو تفتيت ضو ابدزاز صور    
 مجموع  م  اإلند ن  بشبك   ا  موق  عل  ونش ةا الش صي  صورة  وس ق  األش ا  م 

 علتتت  الحصتتتول  تتت  تدمثتتت  مباشتتت   غيتتت  الجتتت ائ  تكتتتون  وقتتتت وابدتتتزازة  فيمتتتا بعتتتت  إباحيتتت   صتتتور
 .مباش   ج ائ  ارتكا     بعت فيما السد تامفا األش ا  بدلك ال اص  والمعلومات ال يانات

كمتا حتتدت العتيتتت مت  التراستات مجموعتت  مت  العوامت  واألستتبا  الدت  ضدت إلت  اندشتتار 
 اإللكد ون  بي  الطال     الجامع  منفا:الدنم  

 ة:ــــريــــل األســــوامــــالع

إن األس   تؤث     الدنشئ  االجدماعيت  للطفت  و ت  تكو نت  مت  جميت  الجوانتب   الطفت  
الذي ينشي    ضس   تتع  العنف والعتوان  ستو  ينشتي طفت  عتتوان  علت  عكت  األست   الدت  ال 

ينشتتي طفتت  ستتو    قتتت ضشتتارت إحتتت  التراستتات ضن األطفتتال التتذي   تتتتع  العنتتف والعتتتوان  ستتو 
تع ضوا لإليذاا الجستي م  والتيف  ضو اإلةمال ة  ضكث  عنًفا فيما بعت مقارن  بيطفال آ     ل  

 (.162  2012يدع ضوا لإليذاا )سيت  
( بتتتتين انعتتتتتا  الدواصتتتت  بتتتتي  اآلبتتتتاا 6  2014كمتتتتا ضكتتتتتت دراستتتت  )شتتتتطي   وبوطتتتتا   

ا يتتؤدي إلتت  اندشتتار الدنمتت  حيتتث يتتؤدي نقتتص التتت ا والمشتتارك  الوالتيتت   تت  األستت   إلتت  واألبنتتا
 تنم  الطف  وعتوانيد .

ممتتا يعنتت  ذلتتك ضن الدفكتتك األستت ي وانفيتتار كيتتان األستت   عتتاماًل مفًمتتا متت  العوامتت  الدتت  
ألستت ي ( ضن الدفكتتك ا7  2018ضدت إلتت  اندشتتار الدنمتت  اإللكد ونتت    قتتت ضكتتتت دراستت  )الحتتتاد  

متت  ضةتت  المشتتكالت الدتت  تتتؤث  ستتلبا علتت  األبنتتاا والدتت  تت عتت  إلتت  ضن يفتت   عتت  ك دتت  وشتتعور  
بالوحتاني  والعزلت   ت  ممارست  ضنتواع الستلو  العتتوان  علت  اآل ت     كمتا ضكتتت دراست  )يتون   

حال  م  حاالت األحتا  المج مي  والمش دي  والعتوانيي  بي   300( الد  ضج    عل  2018
 % منف  تق  ًبا ي ج   يفا ةذا الدش د والعتواني  إل  انفيار كيان األس  .75ضن 
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يدءتتت  متتت  ذلتتتك ضن متتت  ضةتتت  دوا تتت  الطالتتتب إلتتت  الدنمتتت  اإللكد ونتتت  ةتتتو الدفكتتتك األستتت ي 
وانفيار األس    كذلك النشي     جو ضس ي عني  بي  اآلباا واألبناا مما يز ت م  ممارست  العتتوان 

 ئ   وضيءا الحماي  الزائت  ع  الحت تقل  م  شين االب  وتءعف ثقد  بنفس .والدنم  عل  زمال
 العوامل الدراسية )األكاديمية(:

إن العالقتتات المدتتوت   والدغيتت ات المفاجئتت  دا تت  المترستت  ضو الجامعتت  واإلحبتتاط والك تت  
وميلت  ورغ دت   والقم  للطال  والمناخ الد بوي واألسلو  الدسلط  للمعل  ضو لعءو ةيئ  الدتر  

الملحتت  لمعاقبتت  الطلبتت  ممتتا قتتت يجعتت  الطالتتب المدنمتت  يقلتتت ةتتذا الستتلو  ممتتا يستتاعت ذلتتك علتت  
 (.30  2019تشجي  الطال  عل  ممارس  الدنم  )صو    

إل  جانب ذلك يمك  ضن يؤدي الدتر   بالط   الدقليتي  الد  تعدمت عل  م كز   المعل  
للمع  تت   ممتتا يدستت ب  تت  ضتتعف تنميتت  التا عيتت  لإلنجتتاز )عءتتو ةيئتت  الدتتتر  ( كمصتتتر وحيتتت 

لت  الطال  وتشد  اندباةف  دا   قاعت  التتر   ينصت  وا عت  التتر  واالنشتغال بيشتياا ض ت   
كالدنم   ةذا باإلضا   إل  غيا  األنشط  ال  اضي  ال تني  لدف    شحنات الدنم  لتت  الطتال  

 (.71  2019)مفيتات وحسي   
ك تستتاة  إدار  الجامعتت  ضو المترستت   تت  ات تتاذ اإلجتت ااات النظاميتت  ضتتت عتتالو  علتت  ذلتت

المدنمتتتت     نقتتتتص ال قابتتتت  دا تتتت  الجامعتتتت   وا دقتتتتاد الجامعتتتت  ضو المترستتتت  لف  تتتت  ت بتتتتوي ونفستتتت  
 (.20  2018مد صص يقو  بتراس  ظاة   الدنم  والدعام  معفا بشك  ت بوي )شقي   

علتتت  قيتتتا  الطتتتال  بمشتتتكالت ستتتلوكي  متتتا تل تتتث ضن  وبتتتذلك يدءتتت  ضن العوامتتت  التراستتتي  تستتتاعت
تدطور    شك  سلو  تنم  وم  الدقت  الدكنولوج     وسائ  االتصال يدطور ضيًءا ةذا الدنم  

 حد  يص  إل  الدنم  اإللكد ون .
 ة:ــــــع الشخصيـــدوافـــال

  قتتتتت يكتتتتون التتتتتا   وراا غءتتتتب المدنمتتتت  ود عتتتت  لدوجيتتتت  ستتتتلو  الدنمتتتت  تجتتتتا  الءتتتتحي 
 صائص ش صي  المدنم  نفس  الد  تدس  بالعتواني  ضمتا  ضق انت   اإلحبتاط التذي يت عت  للعتتوان 
لدف  تت  إحباطتت   بنيتت  جستتمي  قو تت  قتتت تت عتت  الستتدع اض قتراتتت  علتت  الءتتحي  و تت ض ستتيط ت  
علي   س ع  الغءب وس ع  ات اذ الق ار قت يت ع  للدفور  حتب الستيط   علت  اآل ت   . )نصت  

 (.160  2017 التي  
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وقتتت يكتتون التتتا   متت  ال صتتائص الش صتتي  للءتتحي  ومتتا يدميتتز بتت  متت  وةتت  وضتتعف 
جستي قت يجعل  ي ش  و  تا  مت  ستيط   المدنمت  عليت   وضتعف ثقت  الءتحي  بنفست    تو  
الءتتحي  وقلقتت  الزائتتت وإظفتتار تتتوت   ضمتتا  المدنمتت  فيشتتج  المدنمتت  علتت  ممارستت  الستتلو  الدنمتت  

اةتتتات الجستتتمي  لتتتت  الءتتتحي  تشتتتع   بتتتالنقص والقصتتتور الجستتتتي ضمتتتا  معتتت   وجتتتود بعتتت  الع
 (54  2018المدنم   ضعف قتر  الءحي  الت اع ع  نفس  وشعور  بالوحت  النفسي . )داود  

و دء  م  ذلك ضن ال صائص الش صي  لك  م  الءحي  والمدنم  قت تكون دا   م  
 .دوا   اندشار ظاة   الدنم  اإللكد ون     المجدم 

 عوامل إعالمية وتكنولوجية:

قت ضدت الثور  العلمي  والدكنولوجي  والمع في  إل  اندشتار العتيتت مت  األلعتا  اإللكد ونيت  
المندش   عل  وسائ  الدواص  االجدماع  وعلت  اإلند نت  بصتف  عامت   الدت  تحدتوي علت  كثيت  

ةتا مت  األلعتا  العنيفت  ممتا م  مشاةت العنف ومحاول  تقليت تلك األلعا  مثت  لعبت  بتابج  وغي  
 ضد  إل  اندشار العنف بي  األطفال.

كمتتتتا ضدت الثتتتتور  الدقنيتتتت  إلتتتت  ستتتتفول  تصتتتتف  الطفتتتت  والم اةتتتت  وال اشتتتتت مواقتتتت  الدواصتتتت  
االجدماع  ومشتاةت  مقتاط  الفيتتيو الدت  تحدتوي علت  كثيت  مت  مشتاةت العنتف  ومشتاةت  ض تال  

ولت  تقليتتةا  فيمارستون حيتاتف   ت  متارستف  ضو بتي  ال عب وض ال  القد  الفمجت  دون رادع ومحا
 (.86  2016معار ف  والمحيطي  بف  بنف  الكيفي  )العمار  

وبدحلي  بسيط لما يع ض    وسائ  اإلعتال  الم دلفت  مت  صت اعات ومشتاج ات تشتج  
ان  عل  العنف وممارس  سلو  الدنم   مما ضد  إل  تزايت مشاةت العنف والقدت  الفمجت  واالستدف

 بالنف  البش    بشك  ك ي     اآلون  األ ي  .
  2015وقت ضكتت عل  ذلك العتيت م  التراسات حيث ضشارت دراس  بفنستاوي وحست  )

( ضن ممارستت  األلعتتتا  اإللكد ونيتتت  العنيفتتت  علتتت  ضجفتتز  الحاستتتب ضو الفواتتتتف المحمولتتت   تقتتتو  6
 م  المحيطي  بف .عنتة  النزع  العتائي  لغي ة  فيمارسون بفا    حياتف  

( إلتتت  ضن ض تتتال  الكتتتارتون لتتت  تستتتل  ضيًءتتتا متتت  164  2012كمتتتا ضشتتتارت دراستتت  ستتتيت )
مشاةت العنف  حيث تعدمت عل  القتر  ال ارق  الزائت  والد يلي  ع  العم  البش ي  ومصطلحات 
استتد تا  الستتح   وستتح  ال صتتو   ممتتا يستتاة  ذلتتك  تت  إيجتتاد بيئتت   استتت  يد بتت   اللفتتا الطفتت  

ل  اسد تا  العنف كوسيل  وحيتت  لنيت  الحقتو  ضو لبستط الستيط   كمتا تزايتتت بشتك  ك يت   ت  ع
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الفد   األ ي   قنوات المصارع  الح   العنيف  علت  وستائ  اإلعتال  والدت  غالًبتا متا تندفت  بستيالن 
ي  دمتتاا ضحتتت المدصتتارعي  ضو كليفمتتا  تت  منظتت  شتتتيت  ممتتا ضثتت  كثيتتً ا علتت  الستتلو  العتتا  للمدتتابع

لفذ  القنوات  وبالدال  تكون  بذر  لنمو الدنم  دا   األوساط الطالبيت   ت  المتتار  والجامعتات  
Bulanch et al , 2012, 13).) 

و دءتت  ممتتا ستت   ضن ةنتتا  العتيتتت متت  األستتبا  والعوامتت  والتتتوا   الدتت  تتتت   المدنمتت  
دنمتتت  اإللكد ونتتت  دا تتت  لدوجيتتت  ستتتلو  الدنمتتت  تجتتتا  الءتتتحي  كمتتتا تتتتؤدي إلتتت  اندشتتتار ظتتتاة   ال

المجدمت  بصتف  عامت  ودا ت  المترست  ضو الجامعت  بصتتف   اصت   والدت  تدمثت   ت  دوا ت  ضستت    
ودراستتتي  وإعالميتتت  وش صتتتي   لتتتذا ينبغتتت  علتتت  األستتت   والمترستتت  والجامعتتت  وجميتتت  المؤسستتتات 

 ة  .الد بو   ضن تدت   وتواجف  المواجف  الد بو   الحاسم  للحت م  اندشار تلك الظا
 مظاهر التنمر اإللكرتوني:

إن اندشتتتار ظتتتاة   الدنميتتت  اإللكد ونيتتت  يد تتتتب عليفتتتا آثتتتار ستتتل ي  علتتت  الءتتتحي    فنتتتا  
حاالت كثي   لم اةقي  تع ضوا للدنم  اإللكد ون  واندف  بنفايتات ميستاو    وةنتا  حتاالت ضكثت  

متا حت  بفت  نديجت  الدنمت   تحطم   يفا قلو  ضش ا  وثقدف  وال زالوا يعانون ة  وعتائالتف  ضلت 
وتبعات   وم  ذلك  فنا  منف  اسدطاعوا ضن يدجاوزوا آثتار الدنمت  اإللكد ونت  التذي تع ضتوا لت   

 وقلياًل جًتا منف  ل  يشع وا باألل  بتا ل  ول  تديث  حيات  ب  بشك  ضو بآ  .
قتت وجتت كت  قت ضشارت التراسات إل  اآلثتار المد تبت  علت  الدعت ض للدنمت  اإللكد ونت    

( ضن الدنمتت  اإللكد ونتت  يتتؤدي إلتت  Coburn & Roesch|2015 ,متت  كتتوبي ن وروستت  )
 اإلحباط  الغءب  الحي    القل   إيذاا النف  ضو الدفكي     االندحار ومحاول  االندحار.

( عنتما وجت ضن  ك   االندحار Crosslin &Crosslin , 2014واتف  معف  ك وسلي  )
د االنفعالي  لطال  الجامعات إث  تع ضف  للدنم  اإللكد ون   حيث وجتت متا كان  م  ضة  ال دو 

ال يق  ع  ضرب  حاالت    س  الم اةق     الواليات المدحت  األم  كيت  اندحت وا بست ب تع ضتف  
 للدنم  اإللكد ون .

( بتتين Hinduja & Patchin ,2010, 216كمتا ضوضتتح  دراست  ةنتتتوجا وباتشت  )
ثار والعالمات الد  إذا ظف ت عل  الطالب  فذا يتل عل  تع ض  للدنمت  ةنا  مجموع  م  اآل

 اإللكد ون  م  ق   ضق ان  وم  تلك العالمات ما يل :
 . انسحاب  بشك  مدك ر م  األنشط  المفءل  إلي 

 .    ابدعاد  ع  ضصتقائ  ضو ضي تجمعات وصعوب  الثق  باآل 
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 . إةمال شكل  ال ارج  ومظف   العا 

 جبات  المترسي  وعت  االةدما  بالحيا  التراسي .إةمال وا 

 . الف و  م  الواق  الذي يعيش 

 .يعان  حال  م  العص ي  والغءب 

 . يعان  حال  مزاجي  مدقلب 

 . ال و  والقل  والدع ض ألم اض نفسي  وجستي 

 . تشد  الذة  وتتن  المسدو  التراس 

 .ضعف الثق  بالنف  والنظ   التوني  للذات 

( ودراستت  دلفتتا بتت وا Eslea et al, 2004  ذلتتك دراستت  إيستتال وآ تت ون )وضكتتتت علتت
(Delfa bbro et al, 2006  ضن الطلبت  التذي  يكونتون ضتحي  للدنمت  يعتانون مت  ضتعف  ت )

المفتتارات االجدماعيتت  والدواصتت   و فدقتت ون إلتت  مفتتارات الدعتتاون واالتصتتال متت  اآل تت    للتتت اع 
 تتت  العالقتتتات االجدماعيتتت   ولتتتتيف  صتتتعوبات  تتت  تكتتتو    عتتت  ضنفستتتف   وةتتت  ضقتتت  الفئتتتات تكيًفتتتا

صتتتتاقات  وتتتتتن  تتت  الدحصتتتي  التراستتت  وعتتتت  ال ضتتتا عتتت  المترستتت   والدتتتوت  التتتتائ  والشتتتعور 
بال و  وعت  االسدق ار واالكدئا  وان فاض الثق  بالنف   و دء  م  ذلك مت   طور  الدنمت  

مت  آثتار ستل ي  علت  األ ت اد  لتذلك ينبغت   اإللكد ون  عل  الطال  وعل  المجدم  ككت   لمتا لت 
ضن تسع  مؤسسات المجدم  جاةت  للحت م  ةذ  المشكل  م   الل وض  بع  االسد اتيجيات 

  األساسي  للدعام  م  الدنم  اإللكد ون  لحماي  ضبنائنا م  ةذا ال ط .

 :اإللكرتوني التنمر أساليب

 المدنمت   اللفتا مت  يقتو  الدت  األدواتو  األستاليب مت  العتيتت اإللكد ون  الدنم  يدءم 
  االجدمتاع  الدواصت  مواقت  مثت  اإللكد ونيت  الوستائط باستد تا  المدعمتت والءت ر األذ  بالحا 
 .والدسجي  الدصو      الحتيث  بامكانياتفا الذكي  الفواتف  االجدماع  الو ب ضدوات

 تكنولوجيت  يبضستال عتت (  (smith & et al, 2008, 380وآ ت ون  ستميث حتتد وقتت
 :يل  كما وة  اإللكد ون  للدنم 
 والدتتتت  الو تتتتب ضو الفتتتتاتف ع تتتت  الصتتتتوتي  المكالمتتتتات بفتتتتا يقصتتتتت: الةاتفيااااة المكالمااااا  (أ 

 بحصتول الءتحي  إبتال  ضو والدفتيتت والقتذ  السب  الل م  الءحي  ت و   تسدفت 
 .الش صي  بيانات  عل  المدنم 
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 الفيتتيو مقتاط  ضو الصتور علت  باالستديالا المدنمت  يقتو  حيث: الفيديو ومقاطع الصو  (ب 
 تع ض إلمكاني  الدنب  دون  اإلند ن  ع   ضصتقائ  م  الءحي  يدتاولفا الد  الش صي 
 .إلكد وني  لق صن  حساب 

 ضو الفءتتائ  ا دعتتال ضو األستت ار با شتتاا بالدفتيتتت المدنمتت  يقتتو  حيتتث: النصااية الرسااا ل (ج 
 .الفاتف ع   نصي  رسائ  ل ال م  االبدزاز محاوالت ضو السب عبارات

 التت ابط علتت  يتتت   ضن مجتت د للءتتحي  إلكد ونيتت  رستتال  تصتت  حيتتث: اإللكترونااي البريااد (د 
 ال   تتتت علتت  المدنمتت  استتديالا  تتالل متت  الءتتتحي  وت و تت  وت و تت  لدفتيتتت بتت  ال تتا 

 والمحادثتتات وال يانتتات الش صتتي  ال ستتائ  علتت  واطالعتت  بالءتتحي  ال تتا  اإللكد ونتت 
 .االجدماعي  المشكالت م  والعتيت الح ج    الءحي  يوق  مما حي  بالء ال اص 

 وبمجتت د الو تتب  علتت  لالندبتتا  ال دًتتا   تتً ا المدنمتت  ينشتت  حيتتث: الخداعيااة الوياا   واباا  (ه 
 صتتفح  علتت  الئقتت  غيتت  وصتتور ض بتتار نشتت  متت  المدنمتت  يتتدمك  الءتتحي  عليتت  د تتول

 الكتتتامي ا  تتتد  متتت  المدنمتتت  يتتتدمك  التتت ابط علتتت  الءتتتحي  د تتتول بمجتتت د حيتتتث  الءتتتحي 
 ضو وتفتيتتتتةا الءتتتحي  تصتتتو   متتت  يمكنتتت  ممتتتا للءتتتحي  الش صتتت  بالحاستتتب ال اصتتت 
 .مدك ر  بصف  وت و عفا ابدزازةا

 حستا  م  الءحي  م  مباش   بالدحت  المدنم  يقو  حيث: الوي  عبر الد دشة غرف (و 
 ثتت   لش صتت ا حستتاب  علتت  الق صتتن  ضو األذ  بتت  يوقتت  ضن و حتتاول الو تتب ع تت  مز تت 
 .الش ص  حساب  عل  إباحي  مواق  روابط نش  ضو للءحي  ش صي  صور بنش  يقو 

 الدنمت  ضن إلت ( Ortega & et al , 2009 , 199) وآ ت ون  ضورتيجتا دراست  ذلتك عل  وضكتت
   اإللكد ونتتت ال   تتتت  تتتالل متتت  المحمولتتت  الفواتتتف ضو اإلند نتتت  ةمتتتا طتتت  قدي ؛ ع تتت  يحتتتت  اإللكد ونتت 

 النصي . ال سائ   الفاتفي  االتصاالت  اإللكد ون  الدصو  (  التردش ) حادثاتالم غ  
 التت  ضد  و دءتت  متت  ذلتتك ضنتت  بستت ب الدطتتور الفائتت   تت  تقنيتت  المعلومتتات واالتصتتاالت

 الكد ونًيتتا المدنمت     ئتت  استد تامفا ضستتاا والدت  الدكنولوجيتت  واألدوات الوستائ  متت  العتيتت اندشتار
 .باآل     ء روال األذ  إللحا 
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 :ياإللكرتون التنمر أنواع

 األستتتاليب علتتت  تقتتتو  الدتتت  الظفتتتور الحتيثتتت  الدنمتتت  ضنتتتواع متتت  اإللكد ونتتت  الدنمتتت  يعتتتت
 & Vandebosch) التراستتتات إحتتتت  ضشتتتارت وقتتتت  واالندشتتتار الستتت ع   ائقتتت  الدكنولوجيتتت 

Vancleemput , 2009 , 135) كالدال  وةما نوعي  اإللكد ون  للدنم  ضن: 

 الءتتحي  يتتؤذي متتا بارستتال فيتت  المدنمتت  يقتتو  التتذي وةتتو: المباشاار اإللكترونااي التنماار (ض 
 ضو اإلند نتت  باستتد تا  اللفظتت  اإللكد ونتت  الدنمتت  النتتوع ةتتذا تحتت  و نتتترج مباشتت  بشتتك 
 رسو  ضو صور بارسال اللفظ  غي  اإللكد ون  والدنم   واإلةان  للدفتيت ال لوي  الفاتف

 .مفتد  ضو  احش  توضيحي 

 الءتحي  يتؤذي متا بارسال المدنم  في  يقو  الذي وةو: المباشر غير اإللكتروني التنمر (  
 الءتتحي  يالحتتظ ضن دون  االجدمتتاع  الدواصتت  كمواقتت  آ تت ون   يفتتا يدشتتار  مواقتت   تت 
 .الحال    ذلك

 

  يفتا و ي تذ يندشت  الدنمت  ألن وذلتك  األ طت  ةتو المباشت  غيت  الدنم  ضن يدء  ذلك وم 
 المدنمتت  نتتت  لتتو حدتت   للستتيط   قابلتت  وغيتت  مدشتتبع  الدنمتت  ذلتتك تبعتتات تكتتون  متتا وعتتاد   اواستتعً  متتت 
 .علي  السيط   ضو إيقا   الصعب م  يصب   الء ر وإيقا  ال طي تصحي  وضراد  ع  ما عل 

 اإللكد ونت  الدنمت   (Nocentini et al. 2010,270) وض ت ون  نوستندن  صتنف كمتا
 :إل  االعدتاا ط يع  ضوا   
 المكدتتو  ضو اللفظت  الدنمتت  ستلو  تستتد ت  الدت  األ عتال يدءتتم  وةتو :الكتااااي اللفظاي (ض 

 .اإللكد ون  وال   ت النصي  وال سائ  الفاتفي  المكالمات مث 

 صتور نشت  مثت  الدنمت  م  بص    ضشكاال تسد ت  الد  االعدتااات و دءم : البصري  (  
 .المحمول والفاتف تردش ال وب ام  اإللكد ون  ال   ت ع   م جل  ضو مسيئ 

 يستدبعت ومت  الجماعتات إحتت  عءتو    ت  يتت   مت  تحتيت إل  يشي  وةو: اإلقصا ي (ج 
 .التردش  ضو اإلند ن  جماعات م  األ  اد ضحت إقصاا مث   ذلك م 

  ت  تدمثت  والدت  تطتوًرا األكث  االعدتااات إل  يشي  وةو: (انتحالي) الشخصية انتحال (د 
 استد تا  ضو الش صتي  المعلومتات علت  التت ول مثت  الش ص ةو   س ق  م  االسدفاد 
 .آ   ش   حسا 
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 الءت ر إلحتا  حتول جميعفا وتجدم  كثي   ضنواع ل  اإللكد ون  الدنم  ضن س   مما يدء 
 مت  الدنمت   يفتا تحتول الدت  الدنمت   ستيط   تح  إ ءاعف  ليد  قصت ع  آ     ضش ا  وإيذاا
 االجدمتتتتتاع  الدواصتتتتت  ووستتتتتائ  ضدوات ع تتتتت  اال د اضتتتتتي  ال يئتتتتت   إلتتتتت الدقليتيتتتتت  االجدماعيتتتتت  ال يئتتتتت 

 للشت ص والغمتوض الشتتيت لالنفدتاح نظتً ا  طور  وضشت ضوس  نطا  إل  الظاة    دحول   الم دلف 
 .المدنوع  الدنم  مظاة     الصتار  موق  يي ذ  اإللكد ون الدنم  جع  مما المدنم 

 :اإللكرتوني املتنمر شخصية خصائص

 تقو تتت   تتت  اإللكد ونتتت  الدواصتتت  ضجفتتتز  استتتد تا  ضستتتاات  ئتتت  ةتتت  إلكد ونًيتتتا مدنمتتت ال إن
 ودراست ( calvere et al , 2010 , 1131) مت  كت  دراست  ضشتارت ولقتت  االجدمتاع  الدفاعت 

Campbell et al , 2012 ,390) ) بجانتب الشتبا  م حلت   ت  اإللكد ونت  المدنمت  ضن إلت 
 :بالدال  يدصف  ان  الذات إثبات ومحاول  وعصيان تم د م  الم حل   صائص

  المشكالت ح     عتواني  ضكث. 

  (.القل  – ال و  – اكدئا ) النفسي  االضط ابات م  العتيت م  يعان 

 االجدماع  للدفاع  اإليجاب  الدقيي  علي  يصعب. 

    الدكنولوجيا اسد تا     الح. 

 االجدماعي  المفارات    ان فاض. 

  اإلند ن  عال  وب اص  االتصاالت تكنولوجيا تا اسد     المفار. 

  الءغوط تحم  عل  من فء  قتر. 

  وم تف  مدوسط اقدصادي مسدو   ذوي. 

  (.االجدماع  – االنفعال  – اللفظ  – ال تن ) الدنم  م  ض     ضشكال يسد ت 

 اإلند ن  عل  االسد تا  مف ط. 

  دوني  نظ   ضحايا  إل  ينظ. 

  كءحايا ضو كمدنم    الدنم   م م دلف  ألشكال تع ض. 

 تكنولوجيتتا استتد تا  مفتتار  لتيتت  ضن اإللكد ونتت  المدنمتت  ش صتتي   صتتائص متت  و دءتت 
 المؤسستتات وكتت  األستت   علتت  يجتتب لتتذلك اإللكد ونتت   الدواصتت  ضجفتتز  متت  والدعامتت  االتصتتاالت
 نشت  مت  والحتت  االجدماعيت الت وابط لدقو ت  الطال  عنت المفارات تلك تنمي  الد بو   االجدماعي 

 .اإللكد ون  الدنم  ظاة   وجود م  والد في  لب     األذ 
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 مداخل مواجهة التنمر اإللكرتوني:
 جميت   ت  ككت  المجدمت  تواج  الد  الدحتيات ض ط  م  اإللكد ون  الدنم  ظاة   تعت 

اتباعفتتا الواجتتب  المتتتا   متت  مجموعتت  علتت  الد كيتتز األ يتت   العقتتود شتتفتت لتتذلك  العتتال  ضنحتتاا
 :المتا   لدلك ع ض يل  وفيما  اندشار  م  والحت اإللكد ون  الدنم  لمواجف 

 ري :ـــــــــم األســـــــــدعــــــال  -1

المستتئول  عتت  تكتتو   نمتتط ش صتتي  الفتت د وتشتتكي  ستتلوك   تت   األولتت  ال يئتت  األستت   ةتت 
لوكياتف  وتصت  اتف    األست   م دلف م اح  حيات  الم دلف    ف  تقو  بم اقب  ض  ادةا وضتبط ست

ليستتت  مستتتئول   قتتتط عتتت  تتتتيمي  الحاجتتتات الفستتتيولوجي  ألبنائفتتتا وإنمتتتا يقتتت  علتتت  عاتقفتتتا تتتتيمي  
  تتتت  بالغتتتت  ضةميتتتت  تكدستتتتب بتتتتذلك وةتتتت   الحاجتتتتات النفستتتتي  واالجدماعيتتتت  واالقدصتتتتادي  والثقافيتتتت 

 .اإللكد ون  الدنم  لظاة   كعالج تسد ت  الد  والمتا   األساليب
حدواا والمسانت  األس    يعن  ضن تحيط األس   األبناا بعنايدفا واةدمامفتا وضن تحتا ظ  اال

 (.12 2011عل  عقولف  كما تحا ظ عل  ضبتانف  )ع ت العال 

 ميتانيت  دراست   تالل مت ( Scott, E. et al., 2016) وولست  ستك  دراست  ضشتارت  قت
 مت  التتع  مت  مز تت الت  .ضنف     حاجت  اإلند ن  ع   للدنم  تدع ض الد  األبناا عل  ضج   
 والتتتع  واالةدمتتا  ال قابتت  وجتتود بءتت ور  وضوصتت   بتتالنف  والثقتت  باالةدمتتا  إلمتتتادة  اآلبتتاا ق تت 

 .اآلباا ق   م  والمسانت 

 الوقتوع مت  األبنتاا يحم  الذي األس ي  التع  ض ور  عل  ض     توصيات دراس  ضكتت كما
 التتتي  )نصتت  دراستت  ضوضتتح  كمتتا  (Fanti.K.A et al., 2012) اإللكد ونتت  للدنمتت  كءتتحي 
 مت  اإللكد ونت  الدنمت  مت  لحمايدف  ضبنائفا تجا  حيوي  دور لفا األس   بين( 266  2018  وآ  ون 
 وتوضتي   ةكتذا يدصت   جعلدت  الد  األسبا  عل  مع  والوقو  بفتوا المدنم  االب  مناقش   الل
  لتت  المعتت ض الطفتت  علتت  وانعكاستت  الستتلو  ةتتذا ندتتائ   حشتت ضيًءتتا وعلتتيف   صتتحي  غيتت  ستتلو  ضنتت 
 .اآل     ضما  و اص  المدنم  ضو بالمعدتي الطف  وصف ع  االبدعاد عليفا كما

ضبتتتو ( و)2017و) درو تتت  والليثتتت     (2016 كمتتتا ضوصتتت  دراستتت  كتتتال متتت  )لطفتتت   
ناا المدنم    والد  ( ال  مجموع  م  االساليب الد  تسد ت  لدعتي  سلوكيات االب2017  العال

ينبغ  عل  االس   اتباعفا    حال  ظفتور مظتاة  الدنمت  االلكد ونت  علت  االبنتاا منفتا ضستلو  
 استتدغاللمتت   تتالل  الش صتتي  عنتتت االبنتتاا  القتتو   علتت  المعدمتتت  اإليجابيتت  بالدتتت الت اإلرشتتاد
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االرشتتاد االندقتتائ   والدفتتا،ل  وضستتلو  األمتت  وز تتاد  الستتوي  ط  قفتتا  تت  الش صتتي   تت  اإليجابيتتات
 متتت  معقتتتول قتتتتر تحقيتتت   تتت  يستتتاعتة  قتتتت بمتتتا بتتتاآل      االبنتتتاا عالقتتتات تحستتتي  ط  تتت  عتتت 

 متتتت  االبنتتتاا يمكتتت  التتتذيوضستتتتلو  المفءتتتالت االجدماعيتتت   اآل تتت     ومتتت  ذواتفتتت  متتت  الدكيتتت 
 وتستم  المستد ت   الكم يتوت  جفاز ع  النظ  بغ  لتي  المفءل  المواق  إل  الفوري  الوصول

  تت  مفتتارات االبنتتاا تطتتو   علتت  يستتاعت ممتتا مشتتد    اةدمتتا  لتتتيف  جماعتتات بدكتتو   ضيًءتتا لتت 
اإلند نتت . و دءتت  متت  تلتتك االستتاليب انفتتا  علتت  المعلومتتات تنظتتي  وإعتتاد  والمشتتارك  االكدشتا  

تستتتاعت علتتت  ز تتتاد  القتتتتر  علتتت  تحمتتت  المستتتئولي  والثقتتت  بتتتالنف  والشتتتعور بال ضتتتا والقتتتتر  علتتت  
 والدحصي  و ف  مسدوي الدنم  االلكد ون  لتيف .االنجاز 

تلعتتب دورا رئيستتيا  تت  تحقيتت  االستتدق ار والطمينينتت   التتتع  والمستتانت  األستت     تتان وبتتذلك
وال احتت  النفستتي  ألبنائفتتا ووقتتايدف  متت  م تتاط  شتتبكات الدواصتت  االجدمتتاع  والدتت  منفتتا  طتتت  

 باستتتدم ار ضبنتتتائف  وم اقبتتت  مدابعتتت  الل تتت متتت  التتتتور ةتتتذا تفعيتتت  متتت  الدنمتتت  اإللكد ونتتت    البتتتت
 .بينفسف  الثق  وبناا اآل     م  باالنتماج لف  تسم  الد  االجدماعي  النشاطات    وإش اكف 

 :رانــــــــــــاألق مــــــــدع -2

 والدنمتت  عامتت  بصتتف  الدنمتت  مشتتكل  حتت   تت   اعليتت  ضكثتت  بشتتك  الط  قتت  ةتتذ  تستتد ت 
 بتتور طالتب يقو  حيث والدصالحي   الوساط  عل  االعدماد  الل م   اص  بصف  اإللكد ون 
 المدنمتتتت  متتتت  كتتتتاًل  نظتتتت  وجفدتتتت  بعتتتت ض الوستتتتيط ةتتتتذا و قتتتتو   والمدنمتتتت  الءتتتتحي  بتتتتي  الوستتتتيط
  الءتحي  وضت  لدحستي  اقد احات تقتي  منف  و طلب  آ     طالبا يء  اجدماع    والءحي 

 متتت  كتتت  لتتتت  واستتتدعتاد رغبتتت  ةنتتتا  يكتتون  ضن بحيتتتث  للطتتتال  المشتتتكل  حتتت  مستتتئولي  يدتتت   ثتت 
 (.24  2019  ال وب ) الوساط     والءحي  المدنم 

 وتتو ي  تصت  اتف  علت  المستئولي  تحمت  الطال  تعلي  عل  األق ان دع  ضسلو  و عم 
  ت  األقت ان ومشتارك  النزاعتات وح  واالجدماعي  الش صي  المفارات م  مجموع  عل  الدتر ب
 .(Kessel & smith, 2015 , 617) الدنم  معالج 

و دءتتتت  متتتت  ذلتتتتك ضن متتتتت   دعتتتت  األقتتتت ان يشتتتتع  الفتتتت د باالندمتتتتاا واالحدتتتت ا  والدقتتتتتي  
 والدشجي  و قل  م  الشعور باالكدئا  والقل  واإلحباط واالنعزالي  )الوحت (.
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 : يــــــــــرقمــــــــــن الــــــــــاألم  -3
 الم تاط  علت  الد كيتز يستدتع  الحتيثت  الدكنولوجيا عل  والدبعي  االعدماد ز اد  ضصب 

 ضبتت ز ومتت  الدكنولوجيتت   والوستتائ  االتصتتال لشتتبكات الستت ا االستتد تا  ذلتتك جتت اا تنتتد  قتتت الدتت 
 .الدحدي  وبناةا االتصال شبكات ضم  يواج  حيث اإللكد ون  الدنم   ط  الم اط  تلك

 واألمتان  والحمايت  الوقايت  لءتمان ال قمت  المجدمت  ضعءتاا ببتاق  الثقت  مجت د يكفت   ال
 حمايتت  ب نتام  ال قميت  ال يئت  ع تت  والستالم  األمت  يطلتب مستد ت  كتت  لتت  يدتو   ضن البتت وإنمتا
 متتت  لتيتتت  متتتا بحمايتتت  يفتتتد  وضن  ال يانتتتات متتت  احدياطيتتت  نستتت  بعمتتت  يقتتتو  وضن الفي وستتتات متتت 

 والستتتطو المعلومتتتات ةتتتذ  تتتتتمي  ضو بد   تتتب تقتتتو  ضن شتتتينفا متتت   ارجيتتت  قتتتو  ضي متتت  معلومتتتات
 (.727  2016  يشي ) عليفا

 الش صتي  المعلومتات المدنمت  استديالا ستابًقا ذك نتا كمتا اإللكد ونت  الدنمت  ضستاليب  م 
 ضو اآل ت    الت  اإلساا  بقصت حاسوب  اسدغالل ضو المسد ت  بملفات للبعث وا د اقفا للمسد ت 

 علتت  علتت  المستتد ت  يكتتون  ضن البتتت لتتذلك  بدتتزازاال ضو االندحتتال بقصتتت الش صتتي  ال يانتتات ستت ق 
 يستم  متا وذلك ال قمي  تعامالتف  ضثناا األمني  الدتابي  وات اذ الش صي  معلومات  حماي  بكيفي 
 .الذاتي  الحماي  البع  علي  يطل  ما ضو ال قم  باألم 

 الش صتتتتي  الستتتتالم  لءتتتتمان الالزمتتتت  االحدياطتتتتات ات تتتتاذ ال قمتتتت  بتتتتاألم  يقصتتتتت حيتتتتث
 الش ص معلومات جع  عل  يساعت ال قم  األم  ضن ذلك و عن (  204  2014  المسلمان )

 إذنتتت  دون  آ تتت  شتتت ص ضي متتت  لفتتتا الوصتتتول إمكانيتتت  وعتتتت   والكاملتتت  المباشتتت   ستتتيط ت  تحتتت 
 .واالبدزاز واالحديال النصب م  المش وع  غي  األنشط  ضصحا  م  لحمايدفا

 ال قميت  ال يئت  مت  الشت ص تعامت  ضثنتاا ضن( 2011) حسي  دراس  ذلك عل  ضكتت وقت
 غيتتت  المواقتتت  حجتتتب ميتتتز  واستتتد تا  والفي وستتتات الدجستتت  مكا حتتت  بتتت ام  استتتد تا  عليتتت  يجتتتب

  الدواصتت  وستتائ  علتت  اآل تت    متت  الحتتوار ضثنتتاا العتائيتت  وعتتت  األد  والدتتزا    يفتتا الم غتتو 
 اآل تت    إيتتذاا عتتت  علتت  حتت  وال  لب تت    الش صتتي  المعلومتتات إرستتال عتتت  علتت  والحتت  

 تحقيًقتا واالحديال بالق صن  والوع   الغ باا م  الدحت  وعت   االجدماع  الدواص  وسائ  عل 
 اإللكد ون . الدواص  شبكات لم اط  والدصتي ال قم  لألمان

 الدصتتتي  تت  رئيستت  دور لتت  ال قمتت  األمتت  متتت   ضن يدءتت  ستت   متتا علتت  وتيسيًستتا 
 وبيانتتتات معلومتتتات متتت  لتيتتت  متتتا حمايتتت  متتت  الفتتت د تمكتتت   تتتالل متتت  كد ونتتت اإلل الدنمتتت  لظتتتاة  

 ضحتتتت يستتتدطي  ال وبالدتتتال  إليفتتتا  الوصتتتول متتت  اآل تتت    تمكتتت  وعتتتت  عليفتتتا والستتتيط   ش صتتتي 
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 إلت  الدنم  اإللكد ون  عل  المسد ت  لألم  ال قم   لعتت  قترتت  علت  الوصتول ضساليب ممارس 
  تتالل متت  وذلتتك  منتت  تصتت    ض تتذ بتتتون  ال قمتت  متت لأل المستتد ت  الشتت ص ت تتص معلومتتات
 .باسدم ار وم اق دفا للطال  اآلمن  ال  مجيات وت كيب المسدم  والدثقي  الدوعي 

 :الرقمية القوانين تطبيق -4
  الدكنولوجيتتتا مجدمتت  دا تتت  المدبعتت  باأل القيتتات المعنتتت  ةتتو ال قميتت  القتتتواني  متتت   يعتتت

 .ال قمي  الج  م  ضو ال قمي  الس ق  صور     المدمث  للدكنولوجيا األ الق  غي  االسد تا  لمعاقب 
 القتتتواني   فتتت  إلتتت  بحاجتتت  ال قميتتت  لل يئتتت  المستتتد تمي  ضن( 16  2015) التةشتتتان  يتتت   

 ضو اآل تت    ممدلكتتات وإةتتتار ستت ق  تشتتم  ضن يمكتت  والدتت  اإللكد ونيتت  الجتت ائ  تكتتا   الدتت  ال قميتت 
 والدحمي  اآل     معلومات كا د ا  األ القي  غي  األعمال إل    باإلضا اإلند ن   ع   ةو دف 
  مز فتت  معلومتتات وإرستتال  بالمستتد ت  الءتت ر إللحتتا  الشتتائعات ونشتت   للصتتوتيات القتتانون  غيتت 

   .ال قم  القانون  ضما  وج  م  لأل ال  منافيا عمال يعت ذلك وك   واالبدزاز والدح ش
 لإلجتت ااات اإللكد ونيتت  المستتئولي  بينفتتا( Bailey & Ribbl , 2007) ع  فتتا وقتتت

 .الدكنولوجيا اسد تا  تحك  الد  الدش  عي  القيود ة  ضو واأل عال
ونظ ا لدزايت الج ائ  االلكد وني  غي  اال القي  عل  شبكات االند ن   قت تعال  نتتااات 

تصال االلكد ون    كثي    بس  قواني  وتش  عات تدوا   م  الدطور الدكنولوج  المدسارع    اال
 لمكا ح  ج ائ  االند ن  واحد ا  حقو  االنسان وتحقي  األم  واألمان ل  رقميا و  ض عقوبات 

 . القانوني  المالحق  طائل  تح  يق  لفا م الف لك 
لمكا حتتت  الجتتت ائ  اإللكد ونيتتت   القتتتواني  متتت  مجموعتتت  ضقتتت ت مصتتت   قتتتت ذلتتتك ألةميتتت  ونظتتتً ا      

 رقتتت  اإللكد ونتتت  الدوقيتتت  قتتتانون   2003 لعتتتا  (10؛ قتتتانون االتصتتتاالت رقتتت  )والمعلوماتيتتت  منفتتتا
 إلت  مصت  انءتما  بشتين 2014 لستن ( 267) رقت  الجمفور ت  رئي  وق ار  2004 لعا ( 15)

 رقتتت  القتتتانون  الجمفور تتت  رئتتتي  قتتت ار وض يتتتً ا المعلومتتتات تقنيتتت  جتتت ائ  لمكا حتتت  الع بيتتت  االتفاقيتتت 
 تجتتتت    األولتتتت  للمتتتت   وتءتتتتم  المعلومتتتتات  تقنيتتتت  جتتتت ائ   حتتتت مكا بشتتتتين 2018 لستتتتن ( 175)

 علتت  للدشتتجي  مواقتت  وإنشتتاا اإللكد ونتت  الدزو تت  ومنفتتا المشتت وع  غيتت  اإللكد ونيتت  الممارستتات
وجت ائ   اإللكد ونيت  الجت ائ  مت  وغي ةتا اإللكد ونت  واال دت ا   وتز يففتا المعلومات ونق  اإلرةا 
 تصت  للستج  عقوبتات إلت  ماليت  غ امت  مت  القتانون  ةتذا    قوباتالع وتد اوح المعلومات  تقني 
 (.2018  ال سمي  الج  ت ) القوم  األم  تفتيت عليفا يد تب الد  الج  م  جسام  حسب عل 
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 قتواني  علت  الطتال  مت  ال قمي  لل يئ  المسد تمي  إطالع م   البت ذلك عل  وتيسيًسا
 ال اصت  والحواستيب األنظم  ا د ا  بعت  وعيف  ز اد ل المعلومات ج ائ  مكا ح  نظا  وعقوبات
  ت  اآل ت    احدت ا   بتاآلدا  الم ت  ال قمت  المحدتوي  تبتادل بعت  والوع   المنظمات ضو باأل  اد
 لوحتتةا القتواني  س  تسدطي  ال لذلك  حقوقف  عل  الدعتي ضو لف  اإلساا  وعت  اإلند ن  شبك 
 االجدماعيتتت  المؤسستتتات كتتت  تكتتتاتف متتت  البتتتت وإنمتتتا د ونيتتت  اإللك الجتتت ائ  كتتت  تتتت دع ضو تمنتتت  ضن

 شبكات اسد تا  إساا  بعت  الشعب ض  اد لجمي  توعي  بحمل  للقيا  والتيني  واإلعالمي  والد بو  
 ج  مت  ضي مت  ضست ع اندشتارةا ست ع  ألن اإللكد ونيت   الج ائ  عل  للقءاا االجدماع  الدواص 
 .ك     ضةمي  اإللكد ون  الدنم  مواجف  متا   م  المت   ةذا يول  ضن البت لذلك  ض    

 ي:ــــــــالنفس نــــــــاألم -5
 العصت   ت  اإللكد ونت  الدنمت  لمواجفت  األساستي  المتا   م  النفس  األم  مت   يعت

 الفتت د ثقتت  ضتتعف ةتتو اإللكد ونتت  الدنمتت  ودوا تت  ضستتبا  متت  ضن إلتت  ستتابًقا تط قنتتا  كمتتا  الحتتال 
 مت  للعتتوان يت ع  الذي واإلحباط واالكدئا  والقل  وال و  النفسي  بالوحت  التائ  عور وش بنفس 
 متت  البتتت لتتذلك  النفستتي  اإلستتاا  ضنتتواع متت  قتتوي  نتتوع اإللكد ونتت   تتالدنم   إحباطتت  لدف  تت  ضق انتت 
 .الطال  لفؤالا النفس  األم  تو ي  عل  العم 

 ولت   ومجدمعت  ضست ت  لت  مح و   نفس  عل  آم  بين  الف د شعور ةو النفس   األم 
 ضو إحباًطا ل  تس ب وال باالندماا تشع   تحدءن  اجدماعي  بيئ  ول   المسدق   االجدماعي  مكاند 
 .(92  2017  العنزي ) واإلسفا  العطاا عل  بالقتر  وتشع   تفتيًتا

 صتيق  بيئ  ة  بالجامع  بيئد  بين الف د شعور بين ( 244  2018) الحوال تع    كما
 .الدفتيت ضشكال ك  ع  بعيت بين  وشعور   و دق لون  و قترون  يحد مون  اآل     بين وإحساس 

 وإنمتتتا   قتتتط ش صتتتيد  جوانتتتب متتت  واحتتتت جانتتتب علتتت  للفتتت د النفستتت  األمتتت  يقدصتتت  وال
 الفت د تحت ر ةتو النفست   تاألم   وعقليت  ووجتانيت  اجدماعيت  جوانتب عتت  النفست  األمت  يدءم 

  اآل ت    تجتا  بالثقت  والشتعور  ومستدق ل  نفست  علت  االطمئنتان حالت  إل  والوصول ل و ا م 
 .(Afblabi & Balogun, 2017, 3اإليجابي  ) السلوكيات لتي  يعزز مما

 متتت  وباالستتتدق ار والدحتتت ر مشتتتبع  حاجاتتتت  ضن يشتتتع  التتتذي ةتتتو نفستتتًيا اآلمتتت   الشتتت ص
 توا تت  ضو تتتوازن  حالتت   تت  وضنتت   لل طتت  مع ضتت  غيتت  لحياتتت  األساستتي  المقومتتات وضن  ال تتو 
. وت تتتو فف  ابدتتتزازة  ضو تفتيتتتتة  ضو اآل تتت    إيتتتذاا وعتتتت  للمجدمتتت  اندمائتتت  متتت  يز تتتت ممتتتا  ضمنتتت 
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 لت  النفس  األم   قتان ضن إل ( 2009 )مفنت   دراس   كما ضشارت(241  2018  الحوال)
 .االسدق ار وعت  وال و  القل  علي  يد تب الم ا  

 طتال  مت  طالبتا 186 علت  ضج  ت  الدت ( 2011  ابت  ع ) دراس  ذلك عل  ضكتت قتو 
 تعت ض بست ب مدتتن لتتيف  النفست  األمت  مستدو   ضن بالجزائ  تيس  بوالي  الثانو   الثان  الصف
 المعاملتتت   تتت  والدف قتتت  والد و تتت  والدفتيتتتت العقتتتا  وكثتتت   والقستتتو  والءتتتي  العنتتتف إلتتت  الم اةتتت 
  .الج ائ  وارتكا  للعتوان بعءف  يت   مما زمالئ  بي  اإلنساني  لعالقاتا و دور واإلةمال

 لأل تت اد النفستت  االستتدق ار مستتدو   ان فتتاض ضن علتت   (2012) ة متتز دراستت  ضكتتتت كمتتا
 ضوجتتتت ستتل ي  توابتت  متت    ضتد  ومتتا ورقميتت   تكنولوجيتت  تطتتورات مت  المجدمتت  يشتتفت  لمتتا ي جت 
 .النفس  االتزان عت و  بالقل  والشعور السوا  م  حال 

 تحتت الدت  األساستي  المتتا   مت  النفست  األمت  مت   ضن يدء  س   ما عل  وتيسيسا
 .الطال  بي  اإللكد ون  الدنم  مشكل  اندشار م 

 ي:ــــــــــالمـــــــاإلع مـــــــدعـــــال -6
 تشتتكي  لتت ع قتتتر  متت  لتت  لمتتا  الجمتتاةي ي  الدتتيثي  وستتائ  متت  وستتيل  ضةتت  اإلعتتال  يعد تت 

 الدطتتورات ومتت  نعيشتفا  الدتت  اليوميت  الحياتيتت  والمواقتتف المواضتي  نحتتو المجدمت  ض تت اد اتجاةتات
 عل  وقترت  ووسائل  اإلعال  تيثي  م  ذلك زاد المعلومات وتكنولوجيا االتصال مجال    الفائل 
 .والمجدم  األ  اد عل  الفيمن 

 ضن إال اإلعالميت  الح  تات تعز تز  ت  الاالتصت ميتتان    الدكنولوج  الدطور ساة  كما
 إلت  الم دلفت  اإلعتال  وستائ  بتي  المنا ست  ضدت  قتت  تدالشت  ضصتبح  والم اقب  السيط   وسائ 
 للت ضي ومءتلل  صتحيح  غيت  معلومتات ونشت  الحتواد  م دلتف  ت  والج ح  القدل  صور نش 
 اإلعتتال  وستتائ  بتتي  المنا ستت  لتتكت ضدت كمتتا  التولتت  واستتدق ار األمتت  زعزعتت  إلتت  ضد  ممتتا العتا  

 واستدفان  ةمجت  وقدت  عنتف مشتاةت بفتا دراميت  ومسلستالت ض تال  بث    المنا س  إل  الم دلف 
 الفواتتتف علتت  العنيفتت  اإللكد ونيتت  األلعتتا  بتتث وإلتت   التتتماا مصاصتت  وض تتال  البشتت    بتتالنف 

 دعتتا ممتتا العتائيتت  لنزعتت ا والشتتبا  األطفتتال عنتتت يغتت   ذلتتك كتت (  2017  ال يتتات ) المحمولتت 
 .وال قمي  الدقليتي  اإلعالمي  للوسائ  إعالم  ضم  وجود إل  الحاج 

 واإلرشتتتاد النصتتت  وتقتتتتي  الدوعتتتوي  بالتتتتور القيتتتا  الحتيثتتت  اإلعتتتال  وستتتائ  علتتت   ينبغتتت 
 متت  متتا وكتت  والممدلكتتات  األرواح حمايتت  وإجتت ااات واأل بتتار بالمعلومتتات يدعلتت  فيمتتا للمجدمتت 
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 الفتتت د علتتت  ارتكابفتتتا عواقتتتب متتت  والد ةيتتتب الج  متتت   تتت  الوقتتتوع متتت  المتتتواط  يجنتتتب ضن شتتتين 
 الج  مت  ارتكتا   ت  الدتورط عتت  يءتم  بيستلو  الجت ائ  وم تاط  بي طتار والدوعيت   والمجدمت 

 (.2013  الظاة  ع ت)
 وم تتاط  بي طتار للطتتال  إعالميت  توعيتت  إلت  حاجتت   ت   تتنح  ست   متتا علت  وتيسيًستا

 لعقت  اإلعالمت  الطت ح واحدت ا    يفتا الوقتوع لدجنتب لت  الستل ي  واآلثتار اإللكد ونت  مت الدن ظاة  
 اإلعتتتتتال  لوستتتتتائ  األمثتتتتت  والدوظيتتتتت   وتجستتتتتيتةا الحقيقتتتتت  إظفتتتتتار متتتتت  يتتتتتؤةلف  بمتتتتتا الطتتتتتال 

 علتت  تحتتث دراميتت  مسلستتالت وبتتث  الدعليميتت  الد بو تت  العمليتت  ل تمتت  الدكنولوجيتت  واالتصتتاالت
 .وال لطج  والعتائي  العنف ع  والبعت  اآل    إيذاا عت 

 الديني: الوازع تنمية -7
 والمصتتتر األ تتال  حصتت  باعدبتتار  اإلنستتاني  الطموحتتات ألعلتت  تجستتيما يعتتت التتتي  إن
 لف . التا ل  السال  لدحقي  األ  اد ألم  األساس 
فتت د  تت  ال يتتزود حيتتث والمجدمتت   الفتت د علتت  واجدماعيتت  نفستتًيا وآثتتاًرا وظتتائف للتتتي  إن 

 لتتت  تتتتو   الدتتت  االجدماعيتتت  والمحكتتتات والمعتتتايي  والمبتتتاد  القتتتي  متتت  بنستتت  جميتتت  م احتتت  عمتتت  
 الدت  الص اع صور م دلف مواجف  عل  والقتر  النفس  باالسدق ار وشعور  حول  م  م  الدكي 
 .(45  2006  شفب  ضبو) تواجف 

بتون رقاب  وعت  وجتود ضتوابط وم  ظفور الثور  ال قمي  واندشار الدط يقات االلكد وني  
لحماي  المدواصلي     ال يئ  ال قميت  مت  م تاط  شتبكات الدواصت  ال قمت   جعت  اال ت اد  ت ائ  
للدواصت  غيت  اال القت  وتت دت القتتي  اال القيت  وضتعف التوازع التتتين  لتتيف  . وقتت ضكتتت علتت  

  لتتالد  واال تتال  والدقاليتتتمنافيت  ( ضن نشت  الصتتور والفيتتتيوةات ال2011ذلتك دراستت  ) اللبتتان   
واندشار الدزو   والغ  واالندحال واالبدتزاز ونشت  الشتائعات والمعلومتات المز فت  اللحتا  الءت ر 
بتتاال      كتتان متت  ضحتتت ضستتباب  ضتتعف التتوازع التتتين  لتتتي ض تت اد المجدمتت  التتذي يعمتت  كءتتابط 

التت  االستتد تا  غيتت   لستتلو  اال تت اد ع تت  شتتبكات الدواصتت  االجدمتتاع  غيتت  الم اقتتب. ممتتا ضدي
ال شيت لشبكات االند ن  ومواقت  االتصتال ال قميت  وةتو متا تست ب  ت  اندشتار الجت ائ  االلكد ونيت  

 والمعلوماتي     المجدم  ومنفا ظاة   الدنم  االلكد ون .
 منفتتتا  الشتتت اا اإلباحيتتت   المواقتتت  ارتيتتتاد جتتت ائ  ضن إلتتت ( 2002) منشتتتاوي  كمتتتا ضضتتتا  

 الوقتتت   تتت  عتتتالم  اةدمتتتا  ذات قءتتتي  يشتتتك  اإلند نتتت  شتتتبك  علتتت  نشتتتائفاإ ضو  يفتتتا  االشتتتد ا 
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 اإلباحي  المواق  وت دلف العال  حول اإلند ن  مسد تم  ضعتاد    الفائ  االزدياد بس ب ال اة  
 اإلباحيت  المواقت  ضن  ت  - الجنستي  واأل تال  الصور لدبادل ت صص الد  - ال   تي  القوائ  ع 
 ةتذ  مدصتف  علت  يستدوجب حيتث المتادي ال ب  االباحي  المواق  نش  م   الفت يكون  ما غالبا

 مقابت  ستنوي  ضو شتف ي  اشتد ا  د ت  ضو محتتد لوقت   تيل  مشاةت  مقاب  مقطوع م ل  د   المواق 
 بدقتتي  م تاديفتا استدتراج تحتاول المواق  ةذ  بع  كان  وضن المواق   ةذ   تمات م  االسدفاد 
 يدطلتب الموقت  تصتف  ضن كمتا ال   تيت   عنتاو نف  علت  يومي  مجاني  جنسي  صور إرسال  تم 
اإلند ن  مما ضدي ال  ضعف الوازع التتين  واندشتار الجت ائ   بشبك  المباش  االتصال الغالب   

 غي  األ القي  والمنافي  لبدا .
ان االستد تا  الستيئ والغيت  منءتبط لشتبكات  (32  2019كما ضكتا )التةشان وبتوي  

دواص  االلكد ون   ونش  صور ومقاط  م الفت  لألعت ا  االجدماعيت  والقواعتت التينيت    زادت ال
م  تنام  التعوات الد  تنادي بوض  ميثتا  شت   أل القيتات استد تا  مواقت  الدواصت  بعتت ضن 
بات مت  المستدحي  حظت  استد تامفا  ت  عتال  ضصتب  كالق  ت  الصتغي   كمتا صتب  ضستلو  المنت  

عتتتت ةتتتو االستتتلو  االمثتتت  متتت  ضدوات عصتتت  المعلومتتتات طالمتتتا كتتتان ةنتتتا  انحتتتتار والحجتتتب لتتت  ي
 ض الق  ونقص    الدوعي  التيني  لد شيت السلو  االلكد ون  . 

لمتا لت   تنميت  التوازع التتين   ت  البحتث  ت  كيفيت  البتاحثي  والمفكت     مت  الكثيت  دعا مما
 النفستي  واصت   ت  ال يئت  ال قميت  واالضتط اباتم اط  شتبكات الد م  الوقاي     إيجابًيا دوًرا م  
المتت اةقي  الناتجتت  متت  الدعتت ض لدلتتك الم تتاط  المتتتم   للوجتتتان والتتنف    قتتت ضشتتار )موستتت   لتتت 

 لتت  اإليجابيت  الجوانتب مت  بتالكثي  الدتتي  مستدو   بتي  ارتفتاع ال  وجتود ارتبتاط (2009ومحمت  
تنميتت  التتوازع  ضن ذلتتك و عنتت    لتتذواتف  تيكيتتًتا وضكثتت  اكدئاًبتتاو  قلًقتتا ضقتت  تتتتيًنا األكثتت   تتاأل  اد  األ تت اد

 والدغلتب األمت اض النفستي  مجابفت  علت  ضك ت  وقتتر  ض ءت  نفسي  صح  إل  يؤدي التين  للطال 
 .القاسي  الحيا  ضحتا  م  الناتج  الءغوط تحم  عل  والقتر  السل ي  آثارةا عل 

 واإليمتان والقناعت  وال ضتا بالستعاد  اإلحسا  إل  ز اد  ايمان الف د التين  يؤدي قت كما
 لمواجفت  والقتو  الثقت  و متن   الءغوط مواجف  عل  الف د يعي  الذي  وش    ي   والقتر بالقءاا
 والشتتتعور التتتنف  ضتتتبط علتتت  والمستتتاعت   حياتتتت  مجتتت     تتت  تعد ضتتت  الدتتت  واألزمتتتات الدحتتتتيات
 .(173  2013  إشملي ) والدشا،  ال و  وعت  باألمان



  السيد حممد السيد مساح/ د
 

 216 

  فت  النفستي  اإلنستان لصتح  وقائي  وسيل  يعت التين  وتنمي  الوازع المبك   التيني   الد بي 
 ضساستي  ركيتز  ذلتك بعتت تصتب  والدت  األ القيت  والمعتايي  القي  م  ثاب  نظا  تكو   عل  تساعت 
 .(2001  وال طيب الزبادي) في  يعي  الذي المجدم  م  اإلنسان تكي  ضساليب عليفا تقو 

 الستتلوكيات إصتتالح  تت  التتتين  تنميتت  التتوازع ضةميتت  إلتت ( 2006)  تتاط  دراستت  وضكتتتت
 .السلو     ث  وم  النف     قو   تيثي  م  ل  لما الءار  السيئ 

 الحتتال  العصتت   تت  التتتين  تنميتت  التتوازع ضتت ور  إلتت  الماستت  الحاجتت  ستت   ممتتا و دءتت 
 لشتتبكات الستتيئ لالستتد تا  نظتتً ا يتتو  بعتتت يوًمتتا الجتت ائ  فيتت  تدزايتتت التتذي ال قميتت ( الثتتور  عصتت )

 جميتتتتت  علتتتتت  يجتتتتتب لتتتتتذلك  المجدمتتتتت  ض تتتتت اد لتتتتتت  التتتتتتين  التتتتتوازع ولءتتتتتعف ومواقعفتتتتتا  اإلند نتتتتت 
 لتتت  التتتين  التتوازع تنميتت  متت  العبتتاد  ودور والجامعتت  والمترستت  األستت   متت  الد بو تت  المؤسستتات

 ال بتاه اإليمتان مت  ال او ت   تالنف   ضطيا ت  ا ت بك المجدمت  ض ت اد لت  هللا م ا   وغ   الشبا 
 بتتتالوعظ ولتتتي   البشتتت    بتتتالنف  واالستتتدفان  والمح متتتات الجتتت ائ  بارتكتتتا  تبتتتال  وال هللا ت شتتت 
 تؤث  حسن  وقتوات نماذج وجود بء ور  وإنما الشبا  سلو  عل  تيثي  ل  يعت ل  ألن  الكالم 

 .الحتيث  الدقنيات م  اإليجاب  ام للدع الصحي  الط    لف  وتني  سلوكف    

 أوال: أهداف اجلانب امليداني للدراسة:  
اسدفت   التراس     جان فا الميتان  الدع   عل  ضة  المتا   الد  تساة     الحت م   

بعتت    تت اا الد بيتت  ممثلتت   تت    متت  وجفتت  نظتت  الجامعتت طتتال    لكد ونتت  لتتتظتتاة   الدنمتت  اإل
 ضعءاا ةيئ  الدتر   بكليات الد بي  بالجامعات المص   .

 جراءات اجلانب امليداني للدراسة:إثانًيا: 
 ة:ـــــــدراســـــــة الـــــــعين -1

ن بتتت  متتت    تتت اا تتتتيلف المجدمتتت  األصتتتل  التتتذي اشتتتدق  منتتت  عينتتت  التراستتت  الحاليتتت  متتت  
ضعءتتاا ةيئتت  الدتتتر   بكليتتات الد بيتت  بالجامعتتات المصتت     والدتت  بلتت  عتتتد  الد بيتت  الممثلتت   تت  

( عءتتو ةيئتتت  تتتتر    وتتتت  ا ديتتار العينتتت  بط  قتتت  عشتتوائي  مندظمتتت  والدتت  بلتتت  عتتتتدةا 2771)
% متتتت  المجدمتتتت  األصتتتتل  للعينتتتت   وقتتتتت بلتتتت  عتتتتتد 5( عءتتتتو ةيئتتتت  تتتتتتر   بواقتتتت  تمثيتتتت  139)
(  و  جتتت  ذلتتتك إلتتت  استتتدبعاد الباحثتتت  119ستتتد يانات الصتتتالح  للدف  تتت  والدحليتتت  اإلحصتتتائ  )اال
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  جاب  عل  بع   ق ات االسدبان   ضو لعت  الحصتول علتبع  االسد يانات إما لعت  اكدمال اإل
نظت ا النشتغالف   ت  الكثيت  مت  المفتا  األكاديميت     االسدبان  م  ضعءاا ةيئ  الدتتر   مت   ض ت  

 دار  . حثي  واإلوالب
 ة:ـــــــدراســـــــأداة ال  -2

للدع   علت  آراا ضعءتاا ةيئت  الدتتر   بكليتات  االسدبان   اعدمتت التراس  الحالي  عل
طتتتال  الجامعتتت   وفيمتتتا يلتتت  وصتتتفا   الد بيتتت  حتتتول ضةتتت  متتتتا   مواجفتتت  الدنمتتت  اإللكد ونتتت  لتتتت

 ل طوات بنائفا  وصتقفا وثباتفا.

 ة ــــدراســــاء أداة الــــبن

 االسدبان  للدط ي  الميتان  بال طوات الدالي : إعتادم ت عملي  
   االطالع عل  األدبيات الد بو   والتراسات السابق  المدعلق  بموضوع التراس   واالستدفاد

 منفا    بناا االسدبان  وصياغ   ق اتفا.
 لتت  طتال  الجامعت  تحتيت المتا   الد  تساة     الحتت مت  ظتاة   الدنمت  اإللكد ونت  

( عبتتار   53 تت  عتتت  ضبعتتاد تشتتك  الصتتور  األوليتت  ألدا  التراستت   حيتتث بلغتت  عباراتفتتا )
األمتت   –دعتت  األقتت ان  -واندظمتت  تحتت  عشتت   محتتاور  وةتت  تحتتتيات )التتتع  األستت ي 

تنميتتت  التتتوازع  -التتتتع  اإلعالمتتت  –التتتتع  النفستتت   –تط يتتت  القتتتواني  ال قميتتت   -ال قمتتت 
ا اشتتدمل  األدا  علتت  محتتور يدعلتت  بال يانتتات الش صتتي  للمستتدجي ي   مثتت  التتتين (  كمتت

عتتتتتد ستتتتنوات ال  تتتت    تتتت  العمتتتت   –الد صتتتتص  –ال تبتتتت  األكاديميتتتت   -النتتتتوع –)االستتتت  
موا تت   –بتتتائ  لترجتت  الموا قتت   وةتت  )موا تت  بترجتت  ك يتت     الجتتامع (  وتتت  وضتت  ثالثتت

 موا   بترج  ضعيف (. –بترج  مدوسط  
 ة:ــــدراســــن أداة الــــتقني

 قام  الباحث  بدقني  ضدا  التراس  )االسدبان ( باسد تا  الصت  والثبات كما يل :

 ة: اااااااااااااناااااااادق ازستبااااص
ت  الدحق  م  صت  االسدبان  م   الل صت  المحكمي   حيث قامت  الباحثت  بعت ض 

  الد بيتت   تت  مجتتال ضصتتول الد بيتت   واإلدار  األدا   تت  صتتورتفا األوليتت  علتت  مجموعتت  متت  ضستتاتذ
الدعليميتتت  والد بيتتت  المقارنتتت   علتتت  التتتنف  والصتتتح  النفستتتي   منتتتاة  وطتتت   الدتتتتر   وتكنولوجيتتتا 
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  للدع   عل  آرائفت  ومالحظتاتف  حتول متتي شتمول ضبعتاد األدا       اا 10الدعلي   بل  عتدة  
كتت  عبتتار   كمتتا طلتتب متتنف  تعتتتي  ضو  ارتبتتاط كتت  عبتتار  بمحورةتتا  ودرجتت  دقتت  ووضتتوح  ومتتت

 حذ  ضو إضا   ما ي ون  مناسًبا م  وجف  نظ ة .
 تتت  ضتتتوا مالحظتتتات الستتتاد  المحكمتتتي  تتتت  تعتتتتي  عبتتتارات األدا  حيتتتث تتتت  حتتتذ  بعتتت  

وحتذ  بعت  الكلمتات مت  العبتارات  وبتذلك ضصتبح  األدا   ت    العبتارات وإضتا   التبع  اآل ت 
الدتتت  تمثتتت  متتتتا   الستتتبع  بعتتتاد األ( عبتتتار  توزعتتت  علتتت  ستتتبع  55صتتتورتفا النفائيتتت  تدكتتتون متتت  )

عبارات(   10) مواجف  الدنم  اإللكد ون  لت  طال  الجامع  وة : مت   التع  االس ي  ومثلد 
عبتتارات(  ومتتت    10متت  ال قمتت   مثلدتت  )عبتتارات(  ومتتت   األ 7ومتتت   دعتت  األقتت ان  ومثلدتت  )
عبتارات(  ومتت    7عبتارات(  ومتت   التتع  النفست   ومثلدت  ) 6تط ي  القواني  ال قمي   ومثلد  )

عبتارات(  واقدءت   8عبارات(  ومت   تنمي  التوازع التتين   ومثلدت  ) 6) التع  اإلعالم   ومثلد 
 .يع   ع  درج  الموا ق  الذي ال تي  ضما ( √االسدجاب  عل  ةذ  العبارات وض  عالم  )

 ا النفائي  ت  حسا  الثبات لفا.ن اصبح  االسدبان     صورتفضوبعت 

 ة:ااااااانااااااا  ازستبااااااثب
تتت  حستتا  معامتت  الثبتتات عتت  ط  تت  استتد تا  معامتت  ثبتتات )ضلفتتا ك ونبتتاخ( للدحقتت  متت  

 ثبات جمي  محاور االسدبان  واالسدبان  كك   كما ةو موض  بالجتول الدال :
 ة ككل باستخدام معامل )ألفا كرونباخ(معامل الثبات حملاور االستبانة واالستبان (1جدول )

 قيمة معامل ألفا اراتــــــدد العبــــــع اد )املداخل(ــــــــاألبع م
 886,0 10 الدعم األسري 1
 904,0 7 دعم األقران 2
 879,0 10 األمن الرقمي 3
 746,0 7 تطبيق القوانني الرقمية 4
 805,0 7 الدعم النفسي 5
 881,0 6 الدعم اإلعالمي 6
 870,0 8 تنمية الوازع الديين 7

 853,0 55 االستبانة ككل 

( ضن قيمتتتت  معامتتت  )ضلفتتتتا كتتتت و نبتتتتاخ(  تتت  االستتتتدبان  ككتتتت  كانتتتت  1يدءتتت  متتتت  جتتتتتول )
  وة  قيم  مق ول  تشي  إل  تجان  عبتارات االستدبان   ومت  ثت  صتالحيدفا  كمتا تشتي  0,853

 قيم  ثبات عالي  تصل  للدط ي  الميتان .إل  ضن األدا  المسد تم     التراس  تدمد  ب
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  ثالثا: تطبيق أداة الدراسة املعاجلة اإلحصائية  
بعت الدحق  م  صت  وثبات االسدبان  وصالحيدفا للدط ي  قام  الباحث  بدط يقفا عل  

  (    وث  تحو   اسدجابات ض  اد العينت  إلت2019/ 2018ض  اد العين     بتاي  العا  الجامع  )
لالستتدجابات )تدحقتت  بترجتت  ك يتت    تدحقتت  بترجتت   1.  2.  3ت حيتتث تتت  إعطتتاا التتترجات درجتتا

 مدوسط   تدحق  بترج  ضعيف (  عل  الد تيب.
الموا قتتت  علتتت    الفئتتت ( للحكتتت  علتتت  متتتت  االستتتدجابات )متتتت  االعدمتتتاد  تتت  تحتيتتتت متتتت

 المعايي  الدالي :
  3  لإ 2,34بترج  ك ي   م   الموا ق 
  2,33  لإ 1,67مدوسط  م    جبتر  الموا ق 
  1,66  لإ 1بترج  ضعيف  م   الموا ق 

  تتتت  حستتتا  الدكتتت ارات Spssحصتتتائي  للعلتتتو  االجدماعيتتت  باستتتد تا  ب نتتتام  الحزمتتت  اإل
والنستتتب المئو تتت   والمدوستتتط الحستتتاب  واالنحتتت ا  المعيتتتاري  والد تيتتتب لتتتترجات كتتت  عبتتتار  متتت  

 عبارات االسدبان  ولك  بعت م  ضبعادةا.

 وتفسريها:امليدانية بعا: نتائج الدراسة را
 :ل  الندائ  الدالي إبدط ي  ضدا  التراس  )االسد يان( عل  عين  التراس   ت  الدوص  

 النتائج الخاصة باالستبانة ككل: -1
  :تدء  الندائ  ال اص  باسدجابات ض  اد العين  حول االسدبان   وذلك عل  النحو الدال 

 حلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة حول االستبانة ككلاملتوسطات ا (2) جدول
 املوافقة الرتتيب االحنراف املعياري املتوسط احلسابي عدد العبارات ادـــــــــــــــاألبع

 كبرية 3 135,0 88,2 10 مدخل الدعم األسري
 كبرية 7 341,0 74,2 7 مدخل دعم األقران

 كبرية 1 120,0 93,2 10 مدخل األمن الرقمي
 كبرية 4 126,0 90,2 7 مدخل تطبيق القوانني الرقمية

 كبرية 5 221,0 84,2 7 مدخل األمن النفسي
 كبرية 6 327,0 83,2 7 مدخل الدعم اإلعالمي

 كبرية 2 202,0 91,2 8 مدخل تنمية الوازع الديين
 كبرية  210,0 86,2 55 االستبانة ككل

موا قتت  ض تت اد العينتت  متت    تت اا الد بيتت  علتت  ضن درجتت  ( 2رقتت  )لستتاب  و دءتت  متت  الجتتتول ا
حيتتتث بلتتت  المدوستتتط الحستتتاب  الستتتدجابات ض تتت اد عينتتت  التراستتت   ك يتتت   كانتتت  بترجتتت   االستتتدبان  ككتتت 

  ( وةتت  الفئتت  الدتت3-2,34لمقيتتا  ليكتت ت الثالثتت  ) األولتت وةتتو مدوستتط يقتت  ضتتم  الفئتت   (2,86)



  السيد حممد السيد مساح/ د
 

 220 

ض ت اد العينت  يجمعتتون علت  ضت ور  تفعيت  تلتك المتتتا   ضن   لتإممتتا يشتي    الك يت   الموا قت تشتي  إلت  
لمواجفتتت  ظتتتاة   الدنمتتت  اإللكد ونتتت  لتتتت  طتتتال  الجامعتتت   نظتتت ا لألثتتتار الستتتل ي  الدتتت  تحتتتتثفا ظتتتاة   
الدنمتت  اإللكد ونتت  لتتت  طتتال  الجامعتت  متت  االكدئتتا  واإلحبتتاط والغءتتب والقلتت  وال تتو  ومحاولتت  

سد تا   ئ  م  الطال  شبكات الدواص  االجدماع  ضسوض استد تا   ت  نشت  األذ  االندحار  نظ ا ال
والءت ر بتتزمالئف  عتت  ط  تت  ال ستتائ  العتائيتت  واإل صتتاح عتت  معلومتتات ذات ط يعتت  حساستت  وتعمتتت 

 Holfel & sukha)ات   وةتتتذا متتتا كشتتتف  عنتتت  دراستتتاإلةانتتت  والستتت     والمءتتتايق  واإلحتتت اج

wathanakul, 2017), (Uusitalo Malamivaara & Lento,2016  (Crossline 

crossline, 2014)(Modecki et al ,2014).(Litwiller & Brausch, 2013), علت  ضن 
اإللكد ونتت  يعتتت متت  ضستتوض مظتتاة  االستتد تا  الستتل   لإلند نتت  والدواصتت   تت  العصتت  ال قمتت    الدنمتت 

 توت  ك ي  لأل  اد والجماعات.و وقل   حباط واكدئا زعزع  األم  النفس  وإوةذا مما يس ب 
 تت  درجتت   ولحصتت  علتت  الد تيتتب األ متتت   األمتت  ال قمتت ضن  كمتتا تشتتي  الندتتائ  إلتت 

( احد  الم تب  األول     درج  الموا قت  )ك يت  (  و مكت  تفستي  2,93بمدوسط حساب  ) الموا ق 
الواجتتتب ات اذةتتتا  المتتتتا   ض ءتتت   يتتت ون ضن   تتت اا الد بيتتت ةتتتذ  النديجتتت  بتتتين ض تتت اد العينتتت  متتت  

  وقتت يعتود ذلتك لمواجف  ظاة   الدنم  اإللكد ون  لت  طال  الجامع  ةتو متت   األمت  ال قمت 
ضةميتتت  تتتتو ي  األمتتت  والستتتالم  ع تتت  ال يئتتت  ال قميتتت   حيتتتث يستتتاعت ةتتتذا المتتتت   علتتت  جعتتت    لتتتإ

يفتا معلومات الش ص تح  سيط ت  المباش   والكامل  وعت  إمكاني  ضي ش ص آ   الوصتول إل
دون إذنتتت   ممتتتا يستتتاعت علتتت  حمايتتت  المعلومتتتات الش صتتتي  متتت  اال دتتت ا  واالحديتتتال واالبدتتتزاز  
وبالدتتال  ال يستتدطي  المدنمتت ون إلكد ونيتتا متت  ممارستت  ضستتاليب الدنمتت  اإللكد ونتت  علتت  الشتت ص 

 (.                 2014  المسلمان (  )2011حسي   )اآلم   وةذا ما ضكتت  دراس  
 متتت  درجتتت  الموا قتتت   يتتت حصتتت  علتتت  الد تيتتتب األمتتتت   دعتتت  األقتتت ان ضن يءتتتا ضكمتتتا يدءتتت  
(  و مكتت  تفستتي  ةتتذ  النديجتت   بينتت  علتت  التت غ  متت  ضن ض تت اد العينتت  يقتت ون بتتين 2,74بمدوستتط حستتاب  )

ال ضنفت  قتت يعدقتتون مت   دع  األقت ان يمثت  متت ال لمواجفت  الدنمت  اإللكد ونت  لتت  طتال  الجامعت   إ
نظتت ة  متت  وجفت   مواجفتت  تلتك الظتاة    نظتت ا ألن متت   دعتت  األقت انيمثتت  ضةميت  ك يتت    ت   ت  ضنت  ال 

يعدمت عل  الوساط  م  ق   الزمالا وةذا نادرا ما يحت     ظت  العصت  الحتال  التذي نعيشت    يغلتب 
 الطتتال  ال يدطوعتتون للدصتتال  بتتي  زمالئفتت  لحتت  مشتتكل  الدنمتت  اإللكد ونتت  لتتت  التتزمالا  كمتتا قتتت ال
 يكون ةنا  رغب  واسدعتاد م  المدنم    والءحايا    اإل صاح ع  مشاكلف  ألحت مت  زمالئفت   و ت 

   (.2019)ال وب     حت م  زمالئف  لح  مشاكلف   وتدف  تلك النديج  م  دراسضوساط  
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نتائج االستجابة على أبعاد األداة التي تمثل مداخل مواجهة التنمر اإللكتروني لدى  -2
 لجامعة بشكل مفصل:طالب ا

 :البعد األول: النتائج الخاصة باستجابات أفراد العينة حول مدخل الدعم األسري

 :  ( عبارات وكان  ندائج  كما ةو موض  بالجتول الدال10و شدم  ةذا البعت عل  )
 واالحنرافات املعيارية ،التكرارات، واملتوسطات احلسابية (3) جدول
 مدخل الدعم األسري عبارات  الستجابات أفراد عينة حول 

 ارةـــــــــــــــــــالعب م
املتوسط  صغرية متوسطة كبرية

 ياحلساب

االحنراف 
 ياملعيار

 الرتتيب
 % ك % ك % ك

1 
احلوار املستمر بني اآلباء واألبناء باستمرار 

 حول اآلثار السلبية للتنمر اإللكرتوني.
101 84,9 12 10,1 6 5 2,81 0,514 9 

2 
املتابعة غري املباشرة لألبناء عند استخدامهم 

 لألجهزة اإللكرتونية وبرامج التواصل املختلفة.
107 89,9 6 5 6 5 2,86 0,481 7 

3 
التعرف على املواقع اليت يرتادها األبناء 

 باستمرار.
107 89,9 12 10,1 0 0 2,90 0,302 4 

4 
 

حتديد أوقات لألبناء الستخدام األجهزة 
 ية وبرامج التواصل االجتماعي.اإللكرتون

95 79,8 24 20,2 0 0 2,80 0,403 10 

5 
األبناء للسلوك اإلجيابي عرب تواصلهم  إرشاد

 اإللكرتوني مع اآلخرين
113 95 6 5 0 0 2,95 0,220 1 

6 
 

تشجيع األبناء على املشاركة يف أنشطة 
اجتماعية تسمح هلم باالندماج مع اآلخرين 

 وبناء ثقته بنفسه.

113 95 6 5 0 0 2,95 0,220 1 

7 

ضعاف الشخصية مثل إاالبتعاد عن كل عوامل 
هانة املستمرة والتخويف همال واإلالقسوة واإل

 وكثرة العقاب.

107 89,9 12 10,1 0 0 2,90 0,302 4 

 8 0,360 2,85 0 0 15,1 18 84,9 101 مراعاة عدم التفرقة بني األبناء يف املعاملة. 8
 4 0,302 2,90 0 0 10,1 12 89,9 107 لشجار بني الوالدين أمام األبناءمراعاة عدم ا 9

10 
سري املشبع احلرص على توفري املناخ النفسي األ

 )احلب واحلنان واالحرتام والتقدير(. مبشاعر
113 95 6 5 0 0 2,95 0,220 1 

ا قتتون متت    تت اا الد بيتت  يو ضن ض تت اد عينتت  التراستت  ( 3رقتت  )يدءتت  متت  الجتتتول الستتاب  
 المدوستتتط يعكستتت  متتتا بترجتتت  ك يتتت   وذلتتتك علتتت  العبتتتارات الدتتت  يدءتتتمنفا متتتت   التتتتع  األستتت ي 

 المدوستتتط كتتتان حيتتتث  (2) رقتتت  العتتتا  بالجتتتتول والموضتتت  البعتتتت ةتتتذا علتتت  لالستتتدجاب  الحستتتاب 
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ك ي     و مك  تفسي  ذلك  موا ق  درج  وة   (0.135) المعياري  واالنح ا   (2.88) الحساب 
العينت  يجمعتون علت  ضةميت  متت   التتع  االست ي  ت  حمايت  االبنتاا مت  ظتاة   الدنمت   بين ض  اد

االلكد ون  وضثار  السل ي  م   الل مدابعدف  وم اق دف  باستدم ار وتتوجيفف  الت  كيفيت  االستد تا  
ال شتتيت لشتتبكات االند نتتت  ومواقتت  الدواصتتت  االلكد ونتت  .وةتتذا متتتا اكتتتت  دراستتتات ) نصتت  التتتتي  

 (.Fanti et al , 2016( و)2018   وض  ون 
الد تيتب   الم تبت  األولت   ت   ( جاات 10و 6و 5ات )العبار  كما تشي  الندائ  ال  ان

يوا ت   اتالعبتار تلتك يستدنت إليفتا البحتث يدءت  ضن   ( وو ًقا للمعايي  الدت2,95)  بمدوسط حساب
يتتوي التتذي تقتتو  بتت  األستت   تجتتا  التتتور الح  لتتإبترجتت  ك يتت   وربمتتا يعتتود ذلتتك  عليفتتا   تت اا الد بيتت 

ضبنائفا لحمايدف  م  الدنم  اإللكد ون   وذلك م   الل إرشادة  باسدم ار للستلو  اإليجتاب   ت  
الدواصتتت  اإللكد ونتتت  متتت  اآل تتت    وتتتتوعيدف  بم تتتاط  ظتتتاة   الدنمتتت  اإللكد ونتتت  وإشتتت اكف   تتت  

ل  األس   ضن تو   منا ا ضس  ا نشاطات اجدماعي  تتع  االسدقالل واالعدماد عل  النف   كما ع
مشبعا بالحتب والحنتان  ألن الشت ص التذي ينشتي  ت  ضست   تتتع  العنتف والعتتوان ونقتص التت ا 
ينعك  علي  و صب  ش صا عتوانيا مدنم ا غي  سوي  وتدفت  ةتذ  النديجت  مت  دراستات )ضحمتت  

 (.2018( و) محمت   2014( و)شطي   وبوطا   2012
و عن    (2,80)  الد تيب بمدوسط حساب  الم تب  األ ي        (4كما جاات العبار  )

وقتت ذلك موا ق  ض  اد العين  بترج  ك ي    ولك  تيت  تلك العبار     الم تب  األ ي    ت  الموا قت   
إلتتت  صتتتعوب  قتتتتر  اآلبتتتاا علتتت  تحتيتتتت ضوقتتتات ألبنتتتائف  الستتتد تا  شتتتبكات الدواصتتت  ي جتتت  ذلتتتك 

الجامعت  يقءتون معظت  ضوقتاتف   تارج المنتزل   معظت  الجامعتات  االجدماع   ألن معظ  طال 
ممتتتا  Wi-MAXوالتتتواي متتتاك   Wi-Fiمدتتتاح بفتتتا شتتتبكات إند نتتت  ال ستتتلكي  مثتتت  التتتواي  تتتاي 

يستتاعت الطتتال  علتت  التتت ول علتت  اإلند نتت   تت  ضوقتتات تواجتتتة  بالجامعتت  لالستتدفاد  منتت   تتت  
 شتيت لدلتك الشتتبكات يشتك   طتت ا ك يت ا علتت  دراستدف   إال ضنت   تت  نفت  الوقتت  االستد تا  غيتت  ال

ضبنائنا  مما يز ت م  اندشار ضساليب الدنم  اإللكد ونت   وبتذلك ضصتب  مت  شتب  المستدحي  تحتيتت 
ضوقتتتات لألبنتتتاا للدصتتتف  علتتت  شتتتبكات اإلند نتتت  وم اقبتتت  كتتت  متتتا يشتتتاةتون  متتت  اندشتتتار شتتتبكات 

(  )ال  بت ي   2015ةشتان والفتو ف   اإلند ن     ك  مكان وزمان  وةذا ما ضكتت  دراستات )الت
2015(  )Ribble& Bailey, 2006.) 
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 :راء أفراد العينة حول مدخل دعم األقرانآالبعد الثانى: النتائج الخاصة ب

 ( عبارات وكان  ندائج  كما ةو موض  بالجتول الدال :7و شدم  ةذا البعت عل  )
 فات املعيارية الستجابات أفراد عينة حول مدخل دعم األقرانالتكرارات، واملتوسطات احلسابية، واالحنرا (4جدول )

 ارةـــــــــــــــــــــــــالعب م
املتوسط  صغرية متوسطة كبرية

 ياحلساب

االحنراف 
 ياملعيار

 % ك % ك % ك الرتتيب

1 
اشرتاك الطالب يف أنشطة دعم األقران للقيام 

 7 0,491 2,61 0 0 39,5 47 60,5 72 بدور الوساطة بني األقران.

2 
تنمية املهارات الشخصية واالجتماعية لدى الطالب 

 2 0,397 2,81 0 0 19,3 23 80,7 96 ملساعدة األقران يف معاجلة التنمر اإللكرتوني

3 
تدريب الطالب على القيام بدور الوسيط يف حل 

 6 0,477 2,66 0 0 34,5 41 65,5 78 النزاعات بني األقران

4 
 

الب على املناقشة اجلماعية عرب تشجيع الط
يذاء من التنمر اإلنرتنت حول جتارب اإل

 اإللكرتوني وكيفية الوقاية منها.
83 69,7 36 30,3 0 0 2,70 0,461 5 

5 
نشر برامج إلرشاد األقران تتعلق بتمكينهم من نقد 

 1 0,360 2,85 0 0 15,1 18 84,9 101 ما يتلقونه عرب اإلنرتنت وأشكال التواصل.
 2 0,397 2,81 0 0 19,3 23 80,7 96 مسئولية تصرفاتهم تدريب الطالب على حتمل 6
7 

نشر ثقافة دعم األقران يف مواجهة مشكالت 
 التواصل الرقمي

95 79,8 24 20,2 0 0 2,80 0,403 4 

 علتتت  يوا قتتتون  الد بيتتت    تتت اا متتت  التراستتت  عينتتت  ض تتت اد ضن (4رقتتت  ) يد تتتي  متتت  الجتتتتول الستتتاب 
 لالستدجاب  الحستاب  المدوستط يعكست  متا وذلتك ك يت   بترجت  دعت  األقت ان متت   يدءتمنفا الد  العبارات
 واالنحتت ا   (2.74) الحستتاب  المدوستتط كتتان حيتتث  (2) رقتت  العتتا  بالجتتتول والموضتت  البعتتت ةتتذا علتت 

ضةميت   العينت  يوا قتون علت  ض ت اد بتين ذلتك تفستي  و مكت    ك يت   موا ق  درج  وة   (0.341) المعياري 
ةذا المت      ز اد  شعور الطالب باالندماا واالحد ا  والقتر  عل  تحم  المستئولي  و قلت  مت  شتعورة  

 (.(Kessel & Smith , 2015باالكدئا  وال و  واالنعزالي    وةذا ما ضكتت  دراس  
  الد تيتتب بمدوستتط حستتاب  ( الم تبتت  األولتت   تت5العبتتار  ) كمتتا تشتتي  الندتتائ  التت  احتتدالل

 ك يت   بترجت   الموا قت  مت  ق ت  ض ت اد العينت يسدنت إليفا البحث يدء    وو ًقا للمعايي  الد  (2,85)
ضةمي  دع  ووساط  األق ان    مواجف  مشتكالت الدواصت  ال قمت  ع ت  ال يئت    لإوربما يعود ذلك 

ي  متت   تتالل توعيتت  ال قميتت   وبالدتتال  الحتتت متت  ظتتاة   الدنمتت  اإللكد ونتت  والدقليتت  متت  آثارةتتا الستتل 
التتتتزمالا بم تتتتاط  تلتتتتك الظتتتتاة    واالستتتتدماع إلتتتت  مشتتتتاكلف  وحتتتت  النزاعتتتتات بتتتتي  األقتتتت ان وتقتتتتتي  
االقد احات لدحسي  وض  الءتحي   ممتا يقلت  مت  شتعور زمالئفت  الءتحايا للدنمت  اإللكد ونت  مت  

ع   شبكات الدواص   االكدئا  والقل  واإلحباط الذي يندابف   و ز ت م  قترتف  عل  نقت ما يدلقون 
  الم تبتتت  األ يتتت    تتت  (  تتت1كمتتتا جتتتاات العبتتتار  )ال قمتتت  وتنميتتت  االحدتتت ا  والدقتتتتي  بتتتي  األقتتت ان  

وو قا للمعايي  الد  يسدنت إليفا البحث يدء  موا ق  ض  اد العين    (2,61)  الد تيب بمدوسط حساب
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األنشتتتط  نقتتتص   لتتتإي جتتت  ذلتتتك  وقتتتتبترجتتت  ك يتتت    ولكتتت  تتتتيت   تتت  الم تبتتت  األ يتتت    تتت  الد تيتتتب  
ق تت  كليتتات الجامعتت  إلتت  الطتتال   ونقتتص النتتتوات ال اصتت  الدتت  تقتتت  متت  ال اصتت  بتتتع  األقتت ان 

بدوعيتتت  وتشتتتجي  الطتتتال  علتتت  القيتتتا  بتتتتور الوستتتاط  بتتتي  األقتتت ان لمشتتتاركدف   تتت  معالجتتت  الدنمتتت  
ستاط  بينفمتا  وعتت  ال غبت  اإللكد ون   باإلضا   إل  عت  رغب  كال م  الءحي  والمدنم  مت  الو 

 تتت  اإل صتتتاح عتتت  تجتتتار  اإليتتتذاا الدتتت  تع ضتتتوا إليفتتتا متتت  الدنمتتت  اإللكد ونتتت    ءتتتال عتتت   دتتتور 
ممتتا يتتؤدي إلتت  عتتزو  معظتت  الطتتال  عتت  االشتتد ا   تت  ضنشتتط    العالقتتات اإلنستتاني  بتتي  األقتت ان

ذلتتك متت  ضكتتتت علتت  ت وقتتدعتت  األقتت ان إن وجتتتت بالكليتت  وعتت  القيتتا  بتتتور الوستتاط  بتتي  األقتت ان  
(  حيتتث ضشتتاروا إلتت  ضن ةتتذا المتتت   Kessel & Smith, 2015و)( 2019روبتت   دراستتات )

يصل     الحت م  ظاة   الدنم  اإللكد ونت   ت  حالت  وجتود رغبت  واستدعتاد لتت  كت  مت  المدنمت  
 .والءحي     الوساط   و   حال  عت  وجود ا دالل    توازن القو  بي  المدنم  والءحي 

  :البعد الثالث: النتائج الخاصة باستجابات أفراد العينة حول مدخل األمن الرقمي

 وكان  ندائج  كما ةو موض  بالجتول الدال   عبارات (10و شدم  ةذا البعت عل  )
 رقميمدخل األمن العبارات راء أفراد عينة حول التكرارات، واملتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية آل (5جدول )

 ارةـــــــــــــالعب م
املتوسط  صغرية متوسطة كبرية

 احلسابي

االحنراف 
 ياملعيار

 % ك % ك % ك الرتتيب

1 
استخدام برامج مكافحة التجسس 

 8 0,439 2,90 5 6 0 0 95 113 والفريوسات بشكل دوري.

2 
حتديث أنظمة التشغيل والربامج 

 9 0,360 2,85 0 0 15,1 18 84,9 101 التكنولوجية احلديثة بانتظام

 9 0,360 2,85 0 0 15,1 18 9,84 101 استخدام ميزة حجب املواقع غري املرغوب فيها. 3
4 

 

التزام األدب وعدم العدائية أثناء احلوار مع 
 3 0,220 2,95 0 0 5 6 95 113 اآلخرين على وسائل التواصل

5 
رسال املعلومات الشخصية إاحلرص على عدم 

 3 0,220 2,95 0 0 5 6 95 113 لألخرين

6 
 

احلرص على قراءة التعليمات املوضوعة 
 3 0,220 2,95 0 0 5 6 95 113 للربامج قبل تثبيتها

7 
استخدام كلمات مرور قوية للحماية من 

 1 0,092 2,99 0 0 1,7 2 98,3 117 املخرتقني لألجهزة الرقمية

8 
استخدام خاصية تشفري البيانات املهمة لعدم 

 1 0,092 2,99 0 0 1,7 2 98,3 117 درة أخرين على االطالع عليها.ق

9 
جتنب فتح الرسائل جمهولة املصدر اليت ترسل 

 3 0,220 2,95 0 0 5 6 95 113 عرب الربيد اإللكرتوني

10 
التأكد من التفعيل الدائم لربنامج اجلدار 

 الناري املوجود على نظام التشغيل.
113 95 6 5 0 0 2,95 0,220 3 
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 علتت  يوا قتون  الد بيت    تت اا مت  التراست  عينتت  ض ت اد ضن( 5) رقت  الستتاب  الجتتول مت  يد تي 
 الحستتتاب  المدوستتتط يعكستتت  متتتا وذلتتتك ك يتتت   بترجتتت  األمتتت  ال قمتتت  متتتت   يدءتتتمنفا الدتتت  العبتتتارات

 الحستتتتاب  المدوستتتتط كتتتتان حيتتتتث  (2) رقتتتت  العتتتتا  بالجتتتتتول والموضتتتت  البعتتتتت ةتتتتذا علتتتت  لالستتتتدجاب 
 ض ت اد بتين ذلتك تفستي  و مكت    ك يت   موا قت  درجت  وة   (0.120) المعياري  واالنح ا   (2.93)

   الدصتي لم تاط  الجت ائ  االلكد ونيت  والدت  منفتا ظتاة    المت   ةذا ضةمي  عل  يوا قون  العين 
  الدنم  االلكد ون  لءمان األمت  واألمتان ال قمت  للطتال  ضثنتاا تعتامالتف  ال قميت  ممتا يمكتنف  مت

الستتتتتيط   الكاملتتتتت  علتتتتت  كا تتتتت  معلومتتتتتاتف  وحمايتتتتت  معلومتتتتتاتف  الش صتتتتتي  متتتتت  الستتتتت ق  واالندحتتتتتال 
 (.2012(   )محمت  2017( . )الغام ي  2018واالبدزازوةذا ما ضكتت  دراسات ) التةشان   

الد تيتتب بمدوستتط   الم تبتت  األولتت   تت  (  تت8و7) اتالعبتتار كمتتا تشتتي  الندتتائ  التت  احتتدالل 
ك يت   و شتي  ذلتك بترجت   الموا قت يدءت    يستدنت إليفتا البحتث  وو ًقتا للمعتايي  الدت( 2,99)  حساب

إل  ضن ض  اد العين  م     اا الد بي  يجمعتون علت  ضت ور  ات تاذ الدتتابي  األمنيت  ضثنتاا الدعتامالت 
ال قمي ؛ لحماي  المعلومات الش صي  م  اال دت ا  والنصتب واالحديتال واالبدتزاز  وذلتك مت   تالل 

استتتد تا   اصتتتي  تشتتتفي  ال يانتتتات المفمتتت  للحمايتتت  متتت  الم دتتت قي  و  استتتد تا  كلمتتتات متتت ور قو تتت 
 (. 2016( و)بشي   2011لألجفز  ال قمي  م  االطالع عليفا  وةذا ما ضكتت  دراسات )حسي   

(  2,85)  الد تيتب بمدوستط حستاب  الم تبت  األ يت    ت   ت (3و2ات )كما جاات العبتار 
نتت  علتت  التت غ  متت  الحمتتالت الدوعو تت  الدتت  نظمدفتتا بعتت  الكليتتات بالجامعتت   و  جتت  ذلتتك إلتت  ض

للدوعي  بم اط  الدنم  اإللكد ون   إال ضن ةنا  قصورا    العتيت م  كليات الجامع     إعتاد 
دورات تتر  ي  للطال  ع  كيفي  حمايت  معلومتاتف  الش صتي   وات تاذ احدياطتات األمت  ال قمت  

ل قميتتت  وتنميتتت  مفتتتاراتف   تتت  استتتد تا  الدكنولوجيتتتا ال قميتتت    ءتتتال عتتت  ط يعتتت  ضثنتتتاا تعتتتامالتف  ا
المق رات التراسي  الد  يترسفا طال  الجامع  الد  ال تساعتة  عل  الدفكي  النقتي لنقت ك  ما 
يدلقون  ع   شتبكات الدواصت  ال قمت   وال تستاعتة  علت  إدار  ةو تاتف  ال قميت  وحستاباتف  علت  

  مت  معلومتات مت  ضي قتو  فا يؤدي إل  ان فاض قتر  الطتال  علت  حمايت  متا لتتياإلند ن   مم
 ارجي  م  شينفا ت   ب وتتمي  المعلومات والسطو عليفا  مما يز تت مت  اندشتار ظتاة   الدنمت  
اإللكد ون   باإلضا   إل  الدطور الس       تكنولوجيا االتصاالت والمعلومتات وز تاد  االعدمتاد 
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جيتتتا ال قميتتت   تتت  الحصتتتول علتتت  المعلومتتتات  ممتتتا ضد  إلتتت  صتتتعوب  حجتتتب بعتتت  علتتت  الدكنولو 
  (2016  ع تتتتتت القتتتتتوي (  )2017  المصتتتتت ي وقتتتتتت اتفتتتتت  ذلتتتتتك متتتتت  دراستتتتتات ) المواقتتتتت  ال قميتتتتت  

طتال  الجامعتت  لتتتيف  ضتتعف  ت  القتتتر  علتت  حمايتت  ضن   لتتإحيتتث ضشتتاروا ( 2018)الستليحات  
 واالبدزاز والدجس  واال دال . معلوماتف  الش صي  و صوصيدف  م  اال د ا  

 البعد الرابع: النتائج الخاصة باستجابات أفراد العينة حول مدخل تطبيق القوانين الرقمية 

 عبارات وكان  ندائج  كما ةو موض  بالجتول الدال : (7و شدم  ةذا البعت عل  )
 التكرارات، واملتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية (6جدول )

 مدخل تطبيق القوانني الرقميةعبارات عينة حول الأفراد  راءآل

 ارةـــــــــــــــــالعب م
املتوسط  صغرية متوسطة كبرية

 ياحلساب

االحنراف 
 ياملعيار

 الرتتيب
 % ك % ك % ك

1 
عدم تبادل احملتوي املخل باآلداب وسرعة 
 حذفه لتعارضه مع املتعارف عليه قانونيا

115 96,6 4 3,36 0 0 2,97 0,192 2 

2 
احلذر من اخرتاق أجهزة اآلخرين والتعدي 

 على حقوقهم
113 95 6 5 0 0 2,95 0,220 3 

3 

معرفة القوانني والعقوبات املختصة 
مبكافحة اجلرائم اإللكرتونية واليت منها 

 التنمر اإللكرتوني
96 80,7 23 19,3 0 0 2,81 0,397 6 

4 
 

استخدام برامج الدردشة بشكل واع 
 وأخالقي

108 90,8 11 9,2 0 0 2,91 0,291 5 

5 
دراك خطورة برامج القرصنة والربجميات إ

 احلديثة وعدم استخدامها
113 95 6 5 0 0 2,95 0,220 3 

6 
 

توظيف التكنولوجيا احلديثة خلدمة 
 اجملتمع وليس إليذاء اآلخرين

117 98,3 2 1,68 0 0 2,99 0,092 1 

7 
على شبكة  احرتام اآلخرين وخصوصيتهم

 اإلنرتنت وعدم اإلساءة هلم
84 70,6 35 29,4 0 0 2,71 0,458 7 

 علتت  يوا قتتون  الد بيتت    تت اا متت  التراستت  عينتت  ض تت اد ضن( 6) رقتت  الستتاب  الجتتتول متت  يد تتي 
 الحستاب  المدوستط يعكس  ما وذلك ك ي   بترج  تط ي  القواني  ال قمي  مت   يدءمنفا الد  العبارات
  (2.90) الحستاب  المدوستط كتان حيتث  (2) رقت  العتا  بالجتول والموض  البعت ةذا  عل لالسدجاب 
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 العينتتت  ض تتت اد بتتتين ذلتتتك تفستتتي  و مكتتت    ك يتتت   موا قتتت  درجتتت  وةتتت   (0.126) المعيتتتاري  واالنحتتت ا 
الدوعيتتت  بقتتتواني  مكا حتتت  جتتت ائ  تقنيتتت  المعلومتتتات واال دتتت ا  االلكد ونتتت  والستتتب  ضةميتتت  علتتت  يوا قتتتون 
علتت  وستتائ  الدواصتت  االلكد ونتت  والستتلوكيات غيتت  المنءتتبط  ضثنتتاا الدواصتت  االلكد ونتت     والقتتذ 

 (.  2014( و) عطي    2012( و) محمت    2019وةذا ما ضكتت  دراسات ) التةشان وبتوي   
  الد تيتب بمدوستط حستاب  الم تبت  األولت   ت  (  6العبار  )كما تشي  الندائ  ال  احدالل 

بترجت  موا ق  ض  اد العين  م    ت اا الد بيت  يدء    يسدنت إليفا البحث  ا للمعايي  الد( وو قً 2,99)
التولتت  علتت  حمايتت  حقتتتو  الفتت د رقميتتا وعتتت  إيتتذاا الشتتت ص حتت     لتتتإوربمتتا يعتتود ذلتتك  ك يتت   

لأل تت    والدعتتتي علتت  حقتتوقف  ضثنتتتاا الدعامتت  متت  ال يئتت  ال قميتت    قتتتت ضقتت ت التولتت  مجموعتت  متتت  
للدكنولوجيتتتا ال قميتتت   اي  لدجتتت    الممارستتتات اإللكد ونيتتت  غيتتت  المشتتت وع  وتحكتتت  استتتد تاماتنالقتتتوان

الد تيتتب   الم تبتت  األ يتت    تت  (  تت7كمتتا جتتاات العبتتار  )ل تمتت  المجدمتت  ولتتي  إليتتذاا اآل تت     
و عنتتت  ذلتتتك موا قتتت  ض تتت اد العينتتت  بترجتتت  ك يتتت   ولكتتت  تتتتيت   تتت  نفايتتت  (  2,71)  بمدوستتتط حستتتاب

وعتتت  الطتتتال  بتتتالقواني  والقواعتتتت الدشتتت  عي  الدتتت  تصتتتترةا  ضتتتعفإلتتت  ذلتتتك  يتتتب  ربمتتتا ي جتتت الد ت
التولتتت  بشتتتين مكا حتتت  جتتت ائ  تقنيتتت  المعلومتتتات والممارستتتات اإللكد ونيتتت  غيتتت  المشتتت وع  والمنافيتتت  
لأل تتتال    كثيتتت ا متتت  الطتتتال  يقومتتتون بنشتتت  ضو تنز تتت  متتتواد م دلفتتت  باستتتد تا  ال   تتتت اإللكد ونتتت  

  الدواص  اإللكد ون  دون ضن يتركوا ما قت يد تب عل  ض عالف  م  عقوبات  و عود ذلك إل  ومواق
ضعف الحمالت الدوعو   الد  تنظمفتا كليتات الجامعت  عت  الحقتو  والمستئوليات ال قميت  والقتواني  
 ت  والدش  عات ال قمي  الد  تصتترةا التولت  لمكا حت  الجت ائ  ال قميت    ءتال عت  صتعوب  تحتيتت ةو 

المستتتتئول المباشتتتت  عتتتت  الجتتتت ائ  اإللكد ونيتتتت    قتتتتت يستتتتد ت  المدنمتتتت  اإللكد ونتتتت  ضكثتتتت  متتتت  إيميتتتت  
إلكد ونتت  وضكثتت  متت  استت  مستتدعار  ممتتا يستتف  متت  قترتتت  علتت  الد فتت  لحمايتت  نفستت   ممتتا يجعتت  

  وقتت تدفت  تلتك النديجت  متالدنم  اإللكد ون  ضكث  اندشارا بي  مسد تم  وستائ  االتصتال ال قميت   
 (.2017و) المص ي   (2015( و)التةشان  2017درو   والليث   دراسات )



  السيد حممد السيد مساح/ د
 

 228 

   :النفسي األمنالبعد الخامس: النتائج الخاصة باستجابات أفراد العينة حول مدخل 

 ( عبارات وكان  ندائج  كما ةو موض  بالجتول الدال :7و شدم  ةذا البعت عل  )
 النفسي عبارات مدخل األمنواالحنرافات املعيارية ألراء أفراد عينة حول التكرارات، واملتوسطات احلسابية،  (7جدول )

 ارةـــــــــــــالعب م
املتوسط  صغرية متوسطة كبرية

 ياحلساب

االحنراف 
 ياملعيار

 % ك % ك % ك الرتتيب

1 
تدريب الطالب على اسرتاتيجيات تنمية 

 4 0,360 2,85 0 0 15,1 18 84,9 101 دارة الغضب وحل الصراعاتإمهارات 

2 
تقديم املشورة النفسية والرتبوية 

 6 0,436 2,75 0 0 25,2 30 74,8 89 لكرتونيا وضحاياهمإللمتنمرين 

3 
شراك الطالب يف أنشطة تدعم االستقالل إ

 1 0,092 2,99 0 0 1,7 2 98,3 117 واالعتماد على النفس

4 
 

بالغ اجلهات املسئولة إ علىتشجيع الطالب 
ت التنمر اإللكرتوني اليت قد عن حاال

 يتعرضون هلا
107 89,9 12 10,1 0 0 2,90 0,302 3 

5 
ية مع الطالب رشادتكثيف املقابالت اإل

 6 0,436 2,75 0 0 25,2 30 74,8 89 املتنمرين للوقوف على حل املشكلة

6 
 

شباع احلاجات النفسية للمحافظة إمراعاة 
 2 0,220 2,95 0 0 5 6 95 113 على النمو السوي لدى طالب اجلامعة

7 

منة تشعر الطالب آتوفري بيئة جامعية 
باالنتماء واالستقرار النفسي والقدرة 

 على العطاء

95 79,8 18 15,1 6 5 2,76 0,540 5 

 علتتت  يوا قتتتون  الد بيتتت    تتت اا متتت  التراستتت  عينتتت  ض تتت اد ضن( 7) رقتتت  الستتتاب  الجتتتتول متتت  يد تتتي 
 لالستدجاب  الحستاب  المدوستط يعكست  ما وذلك ك ي   بترج  م  النفس األ مت   يدءمنفا الد  العبارات
 واالنحتت ا   (2.84) الحستتاب  المدوستتط كتتان حيتتث  (2) رقتت  العتتا  بالجتتتول والموضتت  البعتتت ةتتذا علتت 

 ضةميت  علت  يوا قتون  العينت  ض ت اد بتين ذلتك تفستي  و مكت    ك يت   موا ق  درج  وة   (0.221) المعياري 
م  النفست  الن الدنمت  االلكد ونت  نتوع قتوي مت  ضنتواع االستاا  النفستي    لتذلك البتت مت  تفعي  مت   األ

العم  عل  األم  النفس  للطتال   الطالتب األمت  نفستيا يشتع  دائمتا بالثقت  بتالنف  واالستدق ار والدحت ر 
 (.  2018( و) الحوال   2009م  ال و  وةذا ما ضكتت  دراسات )مفنت   

الد تيتتتب بمدوستتتط   الم تبتتت  األولتتت   تتت  (  تتت3العبتتتار  )التتت   احتتتدالل كمتتتا تشتتتي  الندتتتائ  
موا قتت  ض تت اد العينتت  متت    تت اا يدءتت    يستتدنت إليفتتا البحتتث  ( وو ًقتتا للمعتتايي  الدتت2,99)  حستتاب
كليتات الجامعت  علت  تشتجي  الطتال  لالشتد ا  حت     لإوربما يعود ذلك  ك ي   بترج   الد بي 

متتت  ضنشتتتط  ثقافيتتت  ور اضتتتي  واجدماعيتتت  وغي ةتتتا  ممتتتا تتتتتع   ليتتت  تتت  األنشتتتط  الم دلفتتت  بكتتت  ك
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االستتدقالل لتتتيف  واالعدمتتاد علتت  التتنف  وشتتعورة  بتتين ال يئتت  الجامعيتت  صتتتيق  تحدءتتن  وتشتتع   
بالقتتتتر  علتتت  العطتتتاا واإلستتتفا  واالستتتدق ار النفستتت  والبعتتتت عتتت  ضشتتتكال الدفتيتتتت والقلتتت  وال تتتو  

بالثقتتت  تجتتتا  اآل تتت     واتفقتتت  تلتتتك النديجتتت  متتت  دراستتتات  والدحتتت ر متتت  الوحتتتت  النفستتتي  والشتتتعور
 (.2017( و)العنزي  Afblabi& Balogun,2017( و)2017)الحوال  

(  وو قتا 2,75)  الد تيب بمدوسط حساب  الم تب  األ ي      (  5و2) اتكما جاات العبار 
  ولكتتت  تتتتيت   تتت  الد تيتتتب ك يتتت  بترجتتت  موا قتتت  ض تتت اد العينتتت  ليفتتتا البحتتتث يدءتتت  إللمعتتتايي  الدتتت  يستتتدنت 
بت ام  ومقتابالت إرشتادي  بكليتات الجامعت  لدقتتي  عتت  تتو     لتإي ج  ذلك ربما و األ ي     ضةميدفا  

المشتتتور  النفستتتي  والد بو تتت  للطتتتال  المدنمتتت    وضتتتحاياة    ءتتتال عتتت  عتتتت  إ صتتتاح الطتتتال  عتتت  
  انفءتتاح ضمتت ة  ضمتتا  زمالئفتت   تجتتار  اإليتتذاا الدتت  تع ضتتوا إليفتتا متت  الدنمتت  اإللكد ونتت    و تتا متت

وبالدال  يصعب تحتيت الطال  المدنم    وضحاياة  لدقتتي  المشتور  إلتيف  للوقتو  علت  حت  لمشتكل  
 (.2011  اب  ع )و(  2009  مفنت تلك النديج  م  دراسات ) تدف وقت الدنم  اإللكد ون   

 :دخل الدعم اإلعالميالبعد السادس: النتائج الخاصة باستجابات أفراد العينة حول م

 ( عبارات وكان  ندائج  كما ةو موض  بالجتول الدال :6و شدم  ةذا البعت عل  )
عبارات مدخل راء أفراد العينة حول التكرارات، واملتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية آل (8) جدول

 الدعم اإلعالمي

 ارةــــــــــــالعب م
املتوسط  صغرية متوسطة كبرية

 يحلسابا

االحنراف 
 ياملعيار

 % ك % ك % ك الرتتيب

1 
ذاعة املسلسالت الدرامية اليت تبعد عن إ

 4 0,403 2,80 0 0 20,2 24 79,8 9 مشاهد العنف وسفك الدماء

2 
لكرتونية تتعلق بأساليب إبث برامج توعية 

 4 0,514 2,80 5 6 10,1 12 84,9 101 التنمر اإللكرتوني وطرق مواجهتها

3 
بث أفالم قصرية عن أسباب التنمر اإللكرتوني 

 ثاره السلبية وطرق الوقاية منهآو
101 84,9 18 15,1 0 0 2,85 0,360 2 

4 
 

تكثيف بث برامج إرشاد الكرتونية تتعلق باحرتام 
 2 0,360 2,85 0 0 15,1 18 84,9 101 اآلخرين وتقديرهم وعدم اإلساءة هلم

5 
نية على األجهزة لكرتوإالبعد عن نشر ألعاب 

 6 0,540 75,2 5 6 15,1 18 79,8 95 احملمولة بها مشاهد سلوك عدواني

6 
 

احلرص على عدم نشر صور القتلى واجلرحى يف 
 خمتلف احلوادث عرب الوسائل اإلعالمية املختلفة.

113 95 6 5 0 0 2,95 0,220 1 

 علت  يوا قتون  الد بيت   ت اا  مت  التراست  عينت  ض ت اد ضن( 8) رقت  الستاب  الجتتول م  يد ي 
 الحستاب  المدوستط يعكست  متا وذلتك ك يت   التع  اإلعالمت  بترجت  مت   يدءمنفا الد  العبارات
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 الحستتتاب  المدوستتتط كتتتان حيتتتث  (2) رقتتت  العتتتا  بالجتتتتول والموضتتت  البعتتتت ةتتتذا علتتت  لالستتتدجاب 
 بتتتين ذلتتتك ستتتي تف و مكتتت    ك يتتت   موا قتتت  درجتتت  وةتتت   (0.327) المعيتتتاري  واالنحتتت ا   (2.83)

ض ور  وجود دع  اعالم  مت   تالل قيتا  الوستائ  اإلعالميت  الدقليتيت   عل  يوا قون  العين  ض  اد
وال قمي  بدوعي  الطتال  بم تاط  الدنمت  االلكد ونت  وضثتار  الستل ي  لمتا لوستائ  االعتال  الم دلفت  

  م  دع  نفس  وش ص  م  القتر  الك ي   عل  الديثي     سلوكيات الطال  نظ ا لما تقتم  لف
(  2014وح  تتت   تتت  الدع يتتت  غيتتت  المشتتت وط عتتت  ضرااةتتت   وةتتتذا متتتا ضكتتتتت  دراستتتات ) عطيتتت    

( عل  ضةمي  تفعي  مت   التع  االعالم     مواجف  الج ائ  االلكد ونيت   2018و)التةشان   
 والد  منفا الدنم  االلكد ون . 

الد تيتب بمدوستط حستاب    الم تب  األول   ت  (  6العبار  )كما تشي  الندائ  إل  احدالل 
موا قت  ض ت اد العينت  مت    ت اا الد بيت   يدء  ضن  يسدنت إليفا البحث  ( وو ًقا للمعايي  الد2,95)

  ضن ضصتتبح  وستتائ  اإلعتتال  الحتيثتت  تدنتتا    تت  نشتت  صتتور لتتإبترجتت  ك يتت   وربمتتا يعتتود ذلتتك 
النزع  العتائيت  مت  العنتف وال لطجت  والدنمت  القدل  والج ح     م دلف الحواد   مما يز ت م  

عنتتت الشتتبا   ممتتا دعتتا إلتت  ضتت ور  دعتت  وتطتتو   ثقا تت  الد بيتت  اإلعالميتت  للحتتت متت  نشتت  صتتور 
القدلتت  والج حتت  ومشتتاةت العنتتف والقدتت  علتت  وستتائ  اإلعتتال  الم دلفتت   واتفقتت  تلتتك النديجتت  متت  

 (.2017( و)ال يات   2013دراسات )ع ت الظاة   
و عنتت  ( 2,75الد تيتتب بمدوستتط حستتاب  )  الم تبتت  األ يتت    تت  (  تت5جتتاات العبتتار  )كمتتا 

وقتتت ي جتت  ذلتتك موا قتت  ض تت اد العينتت  بترجتت  ك يتت    ولكتت  جتتاات  تت  الم تبتت  األ يتت    تت  الموا قتت   
إلتتت  ابدعتتتاد شتتتبكات الدواصتتت  ال قمتتت  عتتت  ضنظتتتار ال قابتتت  والستتتيط   الدتتت  تمارستتتفا األجفتتتز   ذلتتتك

لتولتتتتت   وصتتتتتعوب  وضتتتتت  سياستتتتت  م اقبتتتتت  ومحاستتتتتب  ومستتتتتاال  لشتتتتتبكات الدواصتتتتت  األمنيتتتتت   تتتتت  ا
االجدماع   و اص  ضن الش كات الد  تقت   تتمات اإلند نت  معظمفتا توجتت  تارج التولت    مت  
الصتتتتعب حوكمتتتت  تلتتتتك الشتتتتبكات ومنعفتتتتا متتتت  بتتتتث األلعتتتتا  اإللكد ونيتتتت  العنيفتتتت  علتتتت  األجفتتتتز  

 (.2014 الجزار ( و)2016   ت القوي ع  وقت اتف  ذلك م  دراسات )المحمول 
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 :نة حول مدخل تنمية الوازع الدينيراء أفراد العيآالبعد السابع: النتائج الخاصة ب

  :( عبارات وكان  ندائج  كما ةو موض  بالجتول الدال 8و شدم  ةذا البعت عل  )
عبارات مدخل راد العينة حول راء أفالتكرارات، واملتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية آل (9) جدول

 تنمية الوازع الديين

 ارةــــــــــــــالعب م
املتوسط  صغرية متوسطة كبرية

 احلسابي

االحنراف 
 ياملعيار

 الرتتيب
 % ك % ك % ك

1 
توعية الطالب بااللتزام باملبادئ األخالقية ومعايري 

 السلوك احلسن عند استخدام التقنيات الرقمية
107 89,9 12 10,1 0 0 2,90 0,302 4 

2 

عقد ندوات توعية دينية للطالب عن كيفية 
التعامل مع كل من حياول اإلساءة هلم عرب 

 شبكات اإلنرتنت
112 94,1 7 5,9 0 0 2,93 0,236 2 

3 

تنظيم ندوات وحماضرات دينية بكليات 
اجلامعة حول اآلثار الوخيمة للتنمر 

 اإللكرتوني وموقف الدين منها
101 84,9 18 15,1 0 0 2,85 0,360 7 

4 
 

توعية الطالب بأهمية املشاركة يف املنتديات 
 الثقافية واإلسالمية عرب شبكة اإلنرتنت

105 88,2 14 11,8 0 0 2,88 0,324 6 

5 
تدريب الطالب على معاتبة النفس باستمرار 

 على جوانب التقصري يف أدائهم
100 84 19 16 0 0 2,84 0,363 8 

6 
 

لفرصة للطالب للمشاركة يف أنشطة ذات ا إتاحة
 ميانيةاهتمامات دينية لرفع معنوياتهم اإل

107 89,9 12 10,1 0 0 2,90 0,302 4 

7 
جلنة داخل كل كلية تعمل على متابعة  إنشاء

 الطالب ودعم القيم األخالقية لديهم
113 95 6 5 0 0 2,95 0,220 1 

8 
 نشر مناذج للقدوة احلسنة من الرتاث الديين

 إلكساب الطالب قيم السلوك األخالقي
113 95 6 5 0 0 2,95 0,220 1 

 علت  يوا قتون  الد بيت     اا م  التراس  عين  ض  اد ضن( 9) رق  الساب  الجتول م  يد ي 
 المدوستتتط يعكستتت  متتتا وذلتتتك ك يتتت   بترجتتت  تنميتتت  التتتوازع التتتتين  متتتت   يدءتتتمنفا الدتتت  العبتتتارات
 المدوستتتط كتتتان حيتتتث  (2) رقتتت  العتتتا  بالجتتتتول والموضتتت  بعتتتتال ةتتتذا علتتت  لالستتتدجاب  الحستتتاب 
 ذلك تفسي  و مك    ك ي   موا ق  درج  وة   (0.202) المعياري  واالنح ا   (2.91) الحساب 
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ض ور  تنمي  الوازع التين  لطال  الجامع  لما ل  مت  اةميت  ك يت    عل  يوا قون  العين  ض  اد بين
اص  ال قم  الد  ض  زت العتيت م  الج ائ  االلكد وني  ومنفا    الوقاي  م  م اط  شبكات الدو 

الدنم  االلكد ون   حيث يساعت الطالب الجتامع  علت  االتتزان النفست  والثقت  بتالنف  والقتتر  لت  
(  قتتت ضشتتارت التت  ضن األ تت اد 2009مواجفتت  اي تحتتتي وةتتذا متتا ضكتتتت  دراستت  )موستت  ومحمتتت   

 و ضكث  تيكيتا لذواتف  .     األكث  تتينا ضق  قلقا واكدئابا
الد تيتتب بمدوستتط حستتاب    الم تبتت  األولتت   تت  (  تت7العبتتار  )كمتتا تشتتي  الندتتائ  التت  احتتدالل 

بترجتتت  ك يتتت   علتتت  ض تتت اد العينتتت  يجمعتتتون  يستتتدنت إليفتتتا البحتتتث يد تتتي  ضن  ( وو ًقتتتا للمعتتتايي  الدتتت2,95)
وات حسن  تؤث     سلوكف   ألنت  لتي  ضةمي  وجود لجن  دا   ك  كلي  بالجامع   ووجود نماذج وقت

يعتتتل متت  ستتلوكف  وإنمتتا بمدتتابعدف  باستتدم ار متت   تتالل وجتتود لجنتت  للطتتال   قتتط بتتالوعظ الكالمتت  
األ القيتت  ومعتتايي  الستتلو  والقتتي   بالمبتتاد  بالكليتت  ووجتتود نمتتاذج حستتن  تغتت    تت  نفوستتف  االلدتتزا 

كمتتا  اآل تت    ع تت  شتتبكات الدواصتت  ال قميتت  يتت  والدفاعتت  متت  عنتتت استتد تا  الدقنيتتات ال قمالصتتحي  
وو قتتا للمعتتايي  الدتت    (2,84 يتت    تت  الد تيتتب بمدوستتط حستتاب  )(  تت  الم تبتت  األ5جتتاات العبتتار  )

ولكتت  تتتيت   تت  الم تبتت    ك يتت  بترجتت   يوا قتتون عليفتتا ض تت اد العينتت ليفتتا البحتتث يد تتي  ضن العبتتار  إيستتدنت 
تتتر ب الطتال  علت  معاتبت  التنف  علت  نتواح  ضن   لتإي جت  ذلتك  األ ي      الموا ق  عليفا  وربما

الدقصتتي   تت  ضدائفتت  صتتعب تحقيقفتتا متت  وجفتت  نظتت ة   نديجتت  اندشتتار الدط يقتتات اإللكد ونيتت  بتتتون 
رقاب  عليفتا  وعتت  وجتود ضتوابط لحمايت  المدواصتلي  علت  شتبكات الدواصت  ال قمت  واندشتار المواقت  

تيوةات جنستتتي  م لتتت  بتتتاألد  واأل تتتال    دجتتتذ  الطتتتال  ضتتتعا  اإلباحيتتت  الدتتت  تنشتتت  صتتتورا و يتتت
اإليمان التين  إليفا وتبعتة  عت  االلدتزا  بتالقي  والمبتاد  األ القيت  وم ا ت  هللا   تالنف  ال او ت  مت  
اإليمتتان بتتاه ال ت شتت  ارتكتتا  الجتت ائ  والمح متتات  وبالدتتال  يصتتعب معاتبتت  ضنفستتف    ءتتال عتت  ضن 

  نتتتتوات ومحاضتتت ات دينيتتت  لدوعيتتت  الطتتتال  بم تتتاط  االستتتد تا  غيتتت  ال شتتتيت كليتتتات الجامعتتت  تتتتنظ
لإلند نت   ولكتت  يوجتتت قصتتور بكليتات الجامعتت   تت  تنظتتي  بتت ام  تتر  يت  لدتتتر ب الطتتال  علتت  كيفيتت  

. األميتت ي ) اتكتتتت علتت  ذلتتك دراستتضوقتتت  معاتبتت  التتنف  باستتدم ار علتت  جوانتتب الدقصتتي   تت  ضدائفتت  
 (.2013 اشملي  )( و2011و)اللبان  ( 2004
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نمـــر االلكرتونـــي األليـــات املقرتحـــة لتفعيـــل مـــداخل مواجهـــة التاســـتخالص نتـــائج الدراســـة و
 :لدي طالب اجلامعة

 أ( استخالص نتائج الدراسة:
  متتتا   مواجفتت  الدنمتت  اإللكد ونتت  لتتت  طتتال  الجامعتت لتت  ضن ضةتت  إتوصتتل  التراستت  

 تدمث  فيما يل : و قا ألةميدفا م  وجف  نظ     اا الد بي  
 مدخل األمن الرقمي، ويتضمن ما يلي: -1

 .اسد تا  ب ام  مكا ح  الدجس  والفي وسات بشك  دوري 
 . تحتيث ضنظم  الدشغي  وال  ام  الدكنولوجي  الحتيث  باندظا 
 .اسد تا  ميز  حجب المواق  غي  الم غو   يفا 
      عل  وسائ  الدواص .الدزا  األد  وعت  العتائي  ضثناا الحوار م  اآل 
   رسال المعلومات الش صي  لبإالح   عل  عت.     
 .الح   عل  ق اا  الدعليمات الموضوع  لل  ام  ق   تث يدفا 
 . اسد تا  كلمات م ور قو   للحماي  م  الم د قي  لألجفز  ال قمي 
   عل  االطالع عليفا.آاسد تا   اصي  تشفي  ال يانات المفم  لعت  قتر      
 جنب  د  ال سائ  مجفول  المصتر الد  ت س  ع   ال   ت اإللكد ون .ت 
 . الديكت م  الدفعي  التائ  ل  نام  الجتار الناري الموجود عل  نظا  الدشغي 

 مدخل تنمية الوازع الديني، ويتضمن ما يلي: -2

   توعيتتتت  الطتتتتال  بتتتتااللدزا  بالمبتتتتاد  األ القيتتتت  ومعتتتتايي  الستتتتلو  الحستتتت  عنتتتتت استتتتد تا
 لدقنيات ال قمي .ا

   عقت نتوات توعي  ديني  للطال  ع  كيفي  الدعام  م  ك  م  يحاول اإلساا  لف  ع ت
 شبكات اإلند ن .

   تنظي  نتوات ومحاض ات ديني  بكليات الجامع  حتول اآلثتار الو يمت  للدنمت  اإللكد ونت
 وموقف التي  منفا.

 واإلسالمي  ع   شبك  اإلند ن .توعي  الطال  بيةمي  المشارك     المندتيات الثقافي   
 . تتر ب الطال  عل  معاتب  النف  باسدم ار عل  جوانب الدقصي     ضدائف 
 يماني .إتاح  الف ص  للطال  للمشارك     ضنشط  ذات اةدمامات ديني  ل    معنو اتف  اإل 
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  إنشاا لجن  دا   ك  كلي  تعم  عل  مدابع  الطال  ودع  القي  األ القي  لتيف. 
 . نش  نماذج للقتو  الحسن  م  الد ا  التين  إلكسا  الطال  قي  السلو  األ الق 

 :ما يليمدخل الدعم األسري، ويتضمن  -3

 . الحوار المسدم  بي  اآلباا واألبناا باسدم ار حول اآلثار السل ي  للدنم  اإللكد ون 
   ونيتتتتتتتت  وبتتتتتتتت ام  المدابعتتتتتتتت  غيتتتتتتتت  المباشتتتتتتتت   لألبنتتتتتتتتاا عنتتتتتتتتت استتتتتتتتد تامف  لألجفتتتتتتتتز  اإللكد

 الدواص  الم دلف .
 .الدع   عل  المواق  الد  ي تادةا األبناا باسدم ار 
 . تحتيت ضوقات لألبناا السد تا  األجفز  اإللكد وني  وب ام  الدواص  االجدماع 
 .    إرشاد األبناا للسلو  اإليجاب  ع   تواصلف  اإللكد ون  م  اآل 
   اجدماعيتت  تستتم  لفتت  باالنتتتماج متت  اآل تت    تشتتجي  األبنتتاا علتت  المشتتارك   تت  ضنشتتط

 وبناا ثقد  بنفس .
   ةانتتت  المستتتدم   ةمتتتال واإلضتتتعا  الش صتتتي  مثتتت  القستتتو  واإلإاالبدعتتتاد عتتت  كتتت  عوامتتت

 والد و   وكث   العقا .
 . م اعا  عت  الدف ق  بي  األبناا    المعامل 
 .م اعا  عت  الشجار بي  الوالتي  ضما  األبناا 
 الحتتتتتتب والحنتتتتتتان  ستتتتتت ي المشتتتتتتب  بمشتتتتتتاع   المنتتتتتتاخ النفستتتتتت  األالحتتتتتت   علتتتتتت  تتتتتتتو ي(

 واالحد ا  والدقتي (.

 مدخل تطبيق القوانين الرقمية، ويتضمن ما يلي: -4

 .عت  تبادل المحدوي الم   باآلدا  وس ع  حذ   لدعارض  م  المدعار  علي  قانونيا 
 . الحذر م  ا د ا  ضجفز  اآل     والدعتي عل  حقوقف 
  اني  والعقوبتتتتتتتات الم دصتتتتتتت  بمكا حتتتتتتت  الجتتتتتتت ائ  اإللكد ونيتتتتتتت  والدتتتتتتت  منفتتتتتتتا مع  تتتتتتت  القتتتتتتتو

 .الدنم  اإللكد ون 
 . اسد تا  ب ام  التردش  بشك  واع وض الق 
 درا   طور  ب ام  الق صن  وال  مجيات الحتيث  وعت  اسد تامفا.إ 
 .    توظي  الدكنولوجيا الحتيث  ل تم  المجدم  ولي  إليذاا اآل 
    و صوصيدف  عل  شبك  اإلند ن  وعت  اإلساا  لف .احد ا  اآل   
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 مدخل األمن النفسي، ويتضمن ما يلي: -5

  دار  الغءب وح  الص اعات.إتتر ب الطال  عل  اسد اتيجيات تنمي  مفارات 
     لكد ونيا وضحاياة .إتقتي  المشور  النفسي  والد بو   للمدنم 
 عدماد عل  النف .ش ا  الطال     ضنشط  تتع  االسدقالل واالإ 
   بتتتال  الجفتتتات المستتتئول  عتتت  حتتتاالت الدنمتتت  اإللكد ونتتت  الدتتت  قتتتت إتشتتتجي  الطتتتال   تتت

 يدع ضون لفا.
 . تكثي  المقابالت اإلرشادي  م  الطال  المدنم    للوقو  عل  ح  المشكل 
   شباع الحاجات النفسي  للمحا ظ  عل  النمو السوي لت  طال  الجامع .إم اعا 

 م اإلعالمي، ويتضمن ما يلي:مدخل الدع -6

  دار  الغءب وح  الص اعات.إتتر ب الطال  عل  اسد اتيجيات تنمي  مفارات 
     لكد ونيا وضحاياة .إتقتي  المشور  النفسي  والد بو   للمدنم 
 ش ا  الطال     ضنشط  تتع  االسدقالل واالعدماد عل  النف .إ 
   حتتتاالت الدنمتتت  اإللكد ونتتت  الدتتت  قتتتت بتتتال  الجفتتتات المستتتئول  عتتت  إتشتتتجي  الطتتتال   تتت

 يدع ضون لفا.
 . تكثي  المقابالت اإلرشادي  م  الطال  المدنم    للوقو  عل  ح  المشكل 
   شباع الحاجات النفسي  للمحا ظ  عل  النمو السوي لت  طال  الجامع .إم اعا 
   عل  العطاا. من  تشع  الطال  باالندماا واالسدق ار النفس  والقتر آتو ي  بيئ  جامعي 

 مدخل دعم األقران، ويتضمن ما يلي: -7

 .اشد ا  الطال     ضنشط  دع  األق ان للقيا  بتور الوساط  بي  األق ان 

   تنمي  المفارات الش صي  واالجدماعي  لت  الطال  لمساعت  األق ان    معالج  الدنمت
 اإللكد ون .

 ات بي  األق ان.تتر ب الطال  عل  القيا  بتور الوسيط    ح  النزاع 

 يتذاا مت  الدنمت  تشجي  الطال  عل  المناقش  الجماعي  ع ت  اإلند نت  حتول تجتار  اإل
 اإللكد ون  وكيفي  الوقاي  منفا.

 . نش  ب ام  إلرشاد األق ان تدعل  بدمكينف  م  نقت ما يدلقون  ع   اإلند ن  وضشكال الدواص 

 . تتر ب الطال  عل  تحم  مسئولي  تص  اتف 

 قا   دع  األق ان    مواجف  مشكالت الدواص  ال قم .نش  ث 
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أليات مقترحة وتوصـيات اجرائيـة لتفعيـل مـداخل مواجهـة التنمـر االلكترونـي لـدي         ب( 
 :طالب الجامعة

متتا   مواجفت  الدنمت  لي  التراس  الحاليت  مت  ندتائ  تعلقت  بتية  إ   ضوا ما توصل  
 ج ائيتت اإل الدوصتتياتاالليتتات المقد حتت  و تدا متت   انفتتا تقتتت  عتتاإللكد ونتت  لتتت  طتتال  الجامعتت   

لمواجفتت  ظتتاة    لدفعيتت  تلتتك المتتتا  الدتت  يمكتت  اتباعفتتا متت  ق تت  المؤسستتات الد بو تت  الم دلفتت   
 و قا لما يل :الدنم  اإللكد ون  لت  طال  الجامع   

 أليات تتعلق بتفعيل مدخل األمن الرقمي:  -1

  والدوجيتت  عتت  ط  تت  النتتوات وعقتتت الحلقتتات النقاشتتي  متت   تتالل اإلرشتاد  الجامعتت تفعيت  دور
 للدنم  اإللكد ون  وضساليب  وضشكال  ودوا ع . واآلثار الو يم  حول ت شيت الدواص  ال قم 

   تنظي  ب ام  توعو   لطال  الجامع  بالمدغي ات الدكنولوجي  وكيفي  الدعام  معفا بشتك
  يؤم  لف  إيجابياتفا و قيف  سل ياتفا.

 يدلقونتت  متتا نقتتت متت  لدمكيتتنف  النقتتتي الدفكيتت  علتت  لدتتتر  ف  للطتتال  تتر بتت  وراتد عقتتت 
 .ال قم  الدواص  وشبكات الم دلف  اإلند ن  مواق  ع  

 بيانتتتاتف  حمايتتت  ضجفتتتزة  علتتت  الحمايتتت  بتتت ام  باستتتد تا  الطتتتال  إلرشتتتاد بتتت ام  إعتتتتاد 
 .واالبدزاز والنصب اال د ا  م  الش صي  ومعلوماتف 

  الجامعت  بكليتات المدبعت  الد بو   واألساليب التراسي  المناة  م  الكثي     لنظ ا إعاد 
 علت  القتتر  الطال     تنم  ضن بحيث الجتيت العص  مدطلبات م  و نسج  يدالا  بما

 .والنقت واإلبتاع اإلنداج
  لإلند نتت   اآلمتت  االستتد تا  ضستت  حتتول والدعليميتت  اإلعالميتت  الدوعيتت  حمتتالت إطتتال 

 طال  الجامع  . بي  لإلند ن  اآلم  االسد تا  ثقا    ونش
  االتصتتتال وستتتائ  ع تتت  الطتتتال  لستتتلو  إلكد ونيتتت  مدابعتتت  نظتتتا  بوجتتتود الجامعتتت  اةدمتتتا 

  .الم دلف  اإللكد ون 
 مكا حتت  بتت ام  استتد تا   تت  مفتتاراتف  تنميتت  علتت  لدتتتر  ف  للطتتال  تتر  يتت  دورات إعتتتاد 

  .باندظا  الحتيث  الدكنولوجي  وال  ام  الدشغي  م ضنظ وتحتيث والفي وسات  الدجس 
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  علت  اآل ت    م  الحوار ضثناا العتائي  وعت  األد  بالدزا  الطال  لدوعي  نتوات تنظي 
 الش صتي  المعلومتات إرستال عتت  علت  الحت    صوصتيدف   واحدت ا  الدواص  وسائ 

 .اإللكد ون  ال   ت ع   ت س  الد  المصتر مجفول  ال سائ   د  وتجنب لب     
   االمنتت  والمواقتت  قيتتا  شتت كات توز تت   تتتمات االند نتت  بتتتورةا  تت  حجتتب المصتتادر غيتت

  .الفادم  لال ال 
 ضمتتت  مقتتت ر مثتتت  المقتتت رات بالالئحتتت  التا ليتتت  لكليتتتات الجامعتتتات المصتتت    بعتتت  طتتت ح 

 والشبكات وتتر سفا لكا   طال  الجامع . المعلومات 
 :الديني الوازع تنمية دخلم بتفعيل أليات تتعلق -2

  الطال  نفو     واأل القي  التيني  القي  لد سي  التي  ب جال االسدعان. 
  وغتت   والتينيتت  والد بو تت  والفاد تت  الناجحتت  بتتالمواق  إلرشتتادة  للطتتال  إرشتتادي  بتت ام  تتتو ي 

 .   والمجدم الذات يفيت الذي العلم  والبحث االسدكشا     اإلند ن  ضةمي  نفوسف    
  اإليماني  معنو اتف  ل    ديني  اةدمامات ذات ضنشط     للمشارك  للطال  الف ص  إتاح  . 
  ثقا ت  ونشت  والدستام  واإليمتان الصتت  علت  الم نت  الطتال  بتي  العلم  الحوار تعمي 

 .الجامعات    الطال  بي  والمناقش  الحوار
 ع تت  واإلستتالمي  الثقافيتت  تياتالمندتت  تت  المشتتارك  بيةميتت  الطتتال  لدوعيتت  بتت ام  إعتتتاد 

 .اإلند ن  شبك 
 األ القيت  القتي  ودعت  الطتال  مدابعت  علت  تعمت  بالجامعت  كليت  كت  دا ت  لجنت  إنشتاا 

 .ومعالجدف  اإللكد ون  الدنم  حاالت واكدشا  لتيف 
  وستتائ  ع تت  التينيتت  المحاضتت ات بتتث  تتالل متت  الم دلفتت  التينيتت  المؤسستتات دور تفعيتت 

  .السل ي  وآثار  اإللكد ون  الدنم  بم اط  الطال  لدوعي  قم ال   االتصال

  مشتوق  بيستاليب لتتيف  التتين  التوازع تنميت  معوقتات علت  الدغلتب علت  الطتال  مساعت 
 .واالجدماعي  النفسي   صائصف  ت اع 

  توعو تت  دينيتت  ومحاضتت ات نتتتوات لعقتتت الجامعتت  متت  بايجابيتت  التينيتت  المؤسستتات تواصتت 
 .منفا التي  وموقف اإللكد ون  للدنم  الو يم  اآلثار ع  للطال 
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   اإلند نتتت  شتتتبكات ع تتت  التتتتين  الدتتت ا  متتت  الحستتتن  للقتتتتو  نمتتتاذج نشتتت  علتتت  الحتتت 
 عنتتتتت اآل تتتت    متتتت  الدعامتتتت   تتتت  األ القتتتت  والستتتتلو  االنءتتتتباط قتتتتي  الطتتتتال  إلكستتتتا 
 .ال قمي  الدقنيات اسد تا 

 :  ياألسر الدعم مدخل بتفعيل تتعلق أليات -3

 مت  اإلند نت  مت  الدعامت   طتور  مت  ضبنتائف  ووقايت  رعايت   ت  األست   دور علت  الديكيت 
 .معف  الط يع  والدواص  المسدم   وال قاب  والدوجي  المدابع   الل

 علتت  لمستتاعتتف  األبنتتاا متت  الدعامتت   تت  التتتين  الجانتتب وتعز تتز الحستتن  القتتتو  اعدمتتاد 
 .اآل     م  ن العتوا السلو  ممارس  ع  الدوقف

  ( الزمنيتتتتت  المتتتتتت ) الفدتتتتت   حيتتتتتث متتتتت  لإلند نتتتت  استتتتتد تامف  ضثنتتتتتاا لألبنتتتتتاا اآلبتتتتتاا مدابعتتتت
 .اإللكد ون  للدنم   صب  ت ب  تشك  الد  المواق  إل  د ولف  لمن  والمءمون 

 الد بيت  مظتاة  وكت  العقتا  وكثت   والد و ت  واإلةمتال والقسو  الدسلط ع  االباا ابدعاد 
 .اآلباا ط    م  ن المدواز  غي 

 الثقتت  روح ل تتث بتتي  األبنتتاا المستتدم  والحتتوار والدق تت  التتدفف  ضستتلو  علتت  االبتتاا اعدمتتاد 
 .المسئولي  حم  عل  والقتر   يف  بالنف 

 الثقافيتت  والمنتتاظ ات الفك  تت  والنتتتوات الشتتبابي  باألنشتتط  األبنتتاا لتتت  الفتت ا  ضوقتتات متت ا 
 معطيات م  للدعام  وتفيئدف  واإلبتاعي  والثقافي   العلمي المجاالت نحو قتراتف  وتوجي 
 .مدفدح  علمي  بعقلي  الدكنولوجي  الثور 

  والعمت  األبنتاا لتت  واالجدماعيت  النفستي  بالحاجتات لالةدمتا  الجامعت  مت  االس   تعاون 
 .النفس  االسدق ار لدتعي  الحاجات تلك تحقي  عل 

  متت  باالنتتتماج لفتت  تستتم  اجدماعيتت  نشتتاطات  تت  االشتتد ا  علتت  لألبنتتاا االبتتاا  تشتتجي 
 .بالنف  الثق  وبناا اآل    

   والدقتي  واالحد ا  والحنان الحب بمشاع  المشب  األس ي  المناخ تو ي  عل  الح. 
  ع تت  ت ستت  الدتت  المصتتتر مجفولتت  ال ستتائ   تتد  بدجنتتب باستتدم ار االبتتاا لألبنتتاا توعيتت 

 اآل ت    مت  الم ئيت  التردشت  بت ام  استد تا  نتبوتج التردشت   وب ام  اإللكد ون  ال   ت
 .والدفتيت االبدزاز    الصور اسد تا  م   و ا
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  األ بتار نقت  تتتع  الدت  المغ    اإللكد وني  ال سائ   لف االنج ا  بعت  االباا لألبناا توعي 
 .الش صي  ال يانات عل  السيط   ي  تون  لصو  ورا،ةا ال سائ  تلك ضغلب ألن السار  

 وستائ  ع ت  اآل ت    مت  الحتوار ضثنتاا العتائيت  وعتت  األد  بتالدزا  االباا لألبنتاا وعي ت 
 . ال قم  الدواص 

 اإللكد ونتتت  الستتتلو  رقابتتت   تتت  بتتتيدوارة  لدعتتت  فف  األمتتتور ألوليتتتاا تثقيفيتتت  لقتتتااات عقتتتت 
 .األبناا عل  ظفور  وعالمات ومظاة   اإللكد ون  الدنم  عل  والدع   ألبنائف 

  ليات تتعلق بتفعيل مدخل تطبيق القوانين الرقمية:أ -4

 ادعت  للجت ائ  اإللكد ونيت   ونشتت ةا الدشت  عات القواني  و تنظتي  بت ام  توعو ت  للطتال  بتال 
 .لحمايدف  م  م اط  الدنم  اإللكد ون    مواق  الدواص  

 صتتت     إضتتتا   مقتتت ر الثقا تتت  القانونيتتت   تتت  الالئحتتت  التا ليتتت  لكتتت  كليتتتات الجامعتتتات الم
 ضجزائفا بع     الماد  ةذ  وتدناول الطال   جمي  عل  عام  الماد  ةذ  تكون  بحيث

  اللفتتا متت  الطتتال  يدعتت   بحيتتث اإللكد ونيتت   للجتت ائ  الدشتت  عي  و القانونيتت  الجوانتتب
 اإلجتت ااات وكتتذلك الجتت ائ  )الدنمتت  االلكد ونتت (  متت  النتتوع بفتتذا الم تبطتت  القتتواني  علتت 

 . للدنم  االلكد ون  الدع ض حال     اتباعفا يمك   الد القانوني 
  اضتا   جتزا عت  القتواني  ال قميت  لمكا حتت  الجت ائ  االلكد ونيت   ت  مقت ر حقتو  االنستتان

  الذي يتر     معظ  الجامعات المص    .
 الشتبكات االلكد ونيت   ع   االجدماع  الدواص  قي  نش     الد بو   المؤسسات تكاتف 

 .للدواص  ع   الشبكات ال قمي   الحاكم  والمباد  والءوابط القواني  ا احد   وض ور 
 -الدواصتتتتت  شتتتتتبكات ع تتتتت  ض القيتتتتت  غيتتتتت  ممارستتتتتات رصتتتتتت عنتتتتتت للتتتتت دع آليتتتتتات وجتتتتتود 

 االلكد ونت   لإلبتال  المعنيت  بشتبكات االند نت  تسجي  الجفات  الل م  االجدماع   
 .اإلطار ةذا    جفودةا عن  تسف  ما مدابع  م 

 يتتت  طتتتال  الجامعتتت  باتبتتتاع القنتتتوات القانونيتتت  عنتتتت الدعتتت ض لإلستتتاا  او الدجتتت    او توع
 االبدزاز م  اال     . 

 أليات تتعلق بتفعيل مدخل األمن النفسي: -5

   العمتتت  علتتت  شتتتغ  ضوقتتتات الفتتت ا  لتتتت  طتتتال  الجامعتتت  بمتتتا ةتتتو مفيتتتت ونتتتا   عتتت  ط  تتت
  والفني  والعلمي . ال حالت الد  يفي  والدعليمي  والمسابقات الثقافي 
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 االستدق ار وتحقيت  الحاجتات باشتباع الكفيلت  بالست   الطال  لدوعي  إرشادي  ب ام  إعتاد 
 لتيف . النفس 

     النف  عل  واالعدماد االسدقالل تتع  ضنشط  إش ا  الطال. 
   تكثيتتتتتت  المقتتتتتتابالت االرشتتتتتتادي  والنفستتتتتتي  متتتتتت  الطتتتتتتال  المدنمتتتتتت    الكد ونيتتتتتتا للوقتتتتتتو

 كل .عل  ح  للمش
 .  تو ي  بيئ  جامعي  صتيق  للطالب الجامع  تحدءن  وتح ر  م  ال و  والقل 
 مت  الصت اع ومواقتف األزمات م  والدعام  الذات بناا اسد اتيجيات الطال  عل  تتر ب 

 .لتيف  النفس  االسدق ار تنمي  ضج 
  لنف  لكستتتتت  الثقتتتتت  بتتتتتا المستتتتت ب  ال طتتتتت   االلكد ونيتتتتت  بالدط يقتتتتتات الدوعيتتتتت  بتتتتت ام  نشتتتتت

 االندحار. ضو واالكدئا 
  تلتتك تحقيتت  علتت  طتتال  الجامعتت  والعمتت  لتتت  واالجدماعيتت  النفستتي  بالحاجتتات االةدمتتا 

 .النفس  االسدق ار لدتعي  الحاجات
 :االعالمي الدعم مدخل تتعلق بتفعيل أليات -6

  الطال توعي     اإلعال  وسائ  كا   تسد ت  وقائي  إعالمي  اسد اتيجي  وض  ض ور  
 .اإللكد ون  للدنم  السل ي  واآلثار والم اط  باألض ار

 ظتاة   ضتت الدحصتي  م  مز ت لدحقي  التيني  والمؤسسات الجامعات م  الدعاون  تعز ز 
 .اإللكد ون  الدنم 

  إلكد ونيت  توعي  ب ام  ب ث الم دلف  اإلعال  وسائ  وجود ارشاد إعالم  م   الل قيا 
 .مواجفدفا وط    د ون اإللك الدنم  بيساليب تدعل 

   م دلتتتتف  تتتت  والج حتتتت  القدلتتتت  صتتتتور نشتتتت  عتتتتت  علتتتت  اإلعالميتتتت  المؤسستتتتات حتتتت 
 .الم دلف  اإلعالمي  الوسائ  ع   الحواد 

   مشتتتاةت عتتت  تبعتتتت الدتتت  التراميتتت  المسلستتتالت إذاعتتت  علتتت  اإلعالميتتت  المؤسستتتات حتتت 
 .وغي ةا الفءائي  قنواتفا جمي  عل  التماا وسفك العنف

  توعيت  م  الطال  لوجتان المتم   العتواني  اإللكد وني  األلعا  بحذ  معنيي ال مطالب 
 .معفا الدعام  بدجنب الطال 
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   اإللكد ونتتتتت  الدنمتتتتت  عتتتتت  قصتتتتتي   ض تتتتتال  بتتتتتث علتتتتت  الم دلفتتتتت  اإلعتتتتتال  وستتتتتائ  حتتتتت 
 .وضسباب  وضثار 

  جفدفاموا وكيفي  اإللكد ون  الدنم  بيساليب تدعل  إلكد وني  توعي  ب ام  بث تكثي 
 :  االقران دعم مدخل بتفعيل تتعلق أليات -7

  األقت ان بتي  الوستاط  بتور للقيا  األق ان دع  ضنشط     االشد ا  عل  الطال  تشجي 
 . بينف  اإللكد ون  الدنم  مشكل  لح 

  تتتتتتتت  األقتتتتتتتت ان لمستتتتتتتتاعت  الطتتتتتتتتال  لتتتتتتتتت  واالجدماعيتتتتتتتت  الش صتتتتتتتتي  المفتتتتتتتتارات تنميتتتتتتتت  
 . اإللكد ون  الدنم  معالج 

 ووجفتتات بح  تت  آرائفتت  عتت  للدع يتت  ألقتت انف  مستتاح  تتت   علتت  الجامعتت  طتتال  شتتجي ت 
 . قمعف  دون  نظ ة 

 وآرائف  بمواقفف  االقدناع عت  لمج د األق ان عل  الفجو  تجنب  . 
 األق ان بي  النزاعات ح     الوسيط بتور القيا  عل  الجامع  طال  تتر ب. 
  واالستتتتتتدعتاد ال غبتتتتتت  لز تتتتتتاد  الجماعيتتتتتت  شتتتتتت المناق بالجامعتتتتتتات علتتتتتت  الطتتتتتتال  تشتتتتتتجي 

 . الوساط  تحقي    
 بتتتتتي  لإلند نتتتتت  اآلمتتتتت  االستتتتتد تا  ثقا تتتتت  ضستتتتت  نشتتتتت  الجامعتتتتتات علتتتتت  طتتتتتال  تحفيتتتتتز 

للحتتتتتتت  نتتتتتتتوات لدنظتتتتتتي ( جامعيتتتتتت  ضستتتتتت  ضو) مجموعتتتتتتات تكتتتتتتو   علتتتتتت  والعمتتتتتت  ضقتتتتتت انف  
 .م  م اط  الدنم  االلكد ون 
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(: األم  النفس  لت  الم اةقي  )دراس  ميتاني  عل  عين  مت  الطلبت  2011سامي  )  ع  إب   -1
جامعتت  قاصتتتي   (6العتتتد )  مجلااة د اسااا  نفسااية وتر ويااة  الم حلت  الثانو تت  بواليتت  تبستت (

 .279 – 250      م باح
  .2013المغ       دار الكدب العالمي  للنش  معجم الغنيضبو العز   ع ت الغن :  -2
(:  عاليتتتت  اإلرشتتتتاد االندقتتتتائ   تتتت   فتتتت  مستتتتدو  الدنمتتتت  2017ضبتتتتو العتتتتال  حنتتتتان  تتتتوزي ) -3

  مجلتتت مجلااة يليااة التر يااةإرشتتادي    –اإللكد ونتت  لتتت  عينتت  متت  المتت اةقي  دراستت  وصتتفي  
 .563 – 527(  كلي  الد بي   جامع  ضسيوط      6( عتد )33)

بحاو  واإلرشاد العالجت  النفست   ت  ضتوا اإلستال    (: الدش يص2006ضبو شفي   ةناا ) -4
   ايت     13-12  كليت  اآلدا  جامعت  المنصتور   مؤتمر العاجج النفساي  ةياة تكاملياة

  39 – 78. 
(: دور اإلرشاد النفس  التين     عالج االضط ابات النفسي : 2013اشملي   نجا  موس  ) -5

(  مصت   3(  المجلتت )14  العتتد )التر ياة مجلاة البحاا العلماي فايمقارب  إرشادي  ديني   
    171-181. 

(: استد تا  شتبكات الدواصت  االجدمتاع  وعالقدت  بتذكاا 2015ال  ب ي  نشو  ع تت الحلتي  ) -6
 المااؤتمر العلمااي الخااامو )الاادولي األول(الوجتتتان ومففتتو  المواطنتت  لتتت  طتتال  الجامعتت   

كليتت  الد بيتت   جامعتت   والتحااديا (ل  بعنااوا" لالتر يااة العر يااة فااي العصاار الرقمااي )الفاار 
 .248-199ضكدوب        13-12المنوفي   

(: ضثتتت  الثتتتور  ال قميتتت  واالستتتد تا  المكثتتتف لشتتتبكات الدواصتتت  2016بشتتتي   جيتتتتور حتتتاج ) -7
لتتت  المتتتواط  إاالجدمتتاع   تتت  رستتت  الصتتتور  الجتيتتت  لمففتتتو  المواطنتتت  متتت  المتتواط  العتتتادي 

 .735 – 720(  الجزائ       15العتد )  دفاتر السياسة والقانو" ال قم   
(: الدنمتت  المترستت  وعالقدتت  بتا عيتت  2015بفنستتاوي  ضحمتتت  كتت ي وحستت   رمءتتان علتت  ) -8

(  17  جامعت  بورستعيت  العتتد )مجلاة يلياة التر ياةاإلنجاز لت  تالميذ الم حل  اإلعتاديت   
 .40-1يناي       

  مدتتتاح علتتت  ة فاااي اإلعاااجم الرقماااياألخجقياااا  المةنيااا(: 2017ال يتتتان   ياستتت   ءتتتي  ) -9
http://alarab.co.uk  
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(: االستتتتتتدقواا لتتتتتتت  طلبتتتتتت  المتتتتتتتار  األساستتتتتتي  اندشتتتتتتار  2008جتتتتتت ادات  ع تتتتتتت الكتتتتتت    ) -10
(  العتتتتتتد 4  مجلتتتتتت )المجلاااااة األ دنياااااة فاااااي العلاااااوم التر وياااااةوالعوامتتتتت  الم تبطتتتتت  بتتتتت   

(2      )109 – 124. 
في شأ" مكافحة جرا م تقنياة  2018نة لس 175قانو"  قم (: 2018الج  ت  ال ستمي  ) -11

ضغستتط   مدتتاح علتت   14( مكتت ر )ج(  32  الستتن  الحاديتت  والستتدون  العتتتد )المعلومااا 
www.laweg.net/dafault.aspx?action=viewactivepages&Item.ID=11

2278&Type=6 
(: دور المؤسستت  الد بو تت   تت  غتت   قتتي  المواطنتت  2014الجتتزار  ةالتت  حستتي  بتت  ستتعت ) -12

(  رابطتتت  56  عتتتتد )  د اساااا  عر ياااة فاااي التر ياااة وعلااام الااانفو قميتتت : تصتتتور مقدتتت حال
 .418 – 385   الد بو ي  الع    ديسم     

مكدبت  الحبادر ت  للنشت   ازحتيال اإللكتروني األسباب والحلول  (: 2011حسي   ضستام  ) -13
 ال  اض  السعودي .

ندماا الدنظيم  دراست  ميتانيت  علت  (: عالق  األم  النفس  باال2018الحوال  سعاد  فت ) -14
(  رابط  األد  الحتيث  س دم      123  مجلت )فكر وإاداعالعاملي  بجامع  الكو    

  239 – 267. 
(:  اعلي  ب نتام  اإلرشتاد النفست  التتين   ت   فت  تتيثي  ضتغط ضحتتا  2006 اط   إب ايي  ) -15

 كلي  الد بي   جامع  الزقاز  .   سالة ماجستيرالحيا  لت  عين  م  الشبا  الجامع   
(:  اعليتت  بيئتت  تعلتت  مع  تت  ستتلوك  2017درو تت   عمتت  ومحمتتت والليثتت   ضحمتتت حستت  ) -16

قائمتتت  علتتت  المفءتتتالت االجدماعيتتت   تتت  تنميتتت  استتتد اتيجيات مواجفتتت  الدنمتتت  اإللكد ونتتت  
      ضكدتوب   (4العتتد )  (1مجلتت )  مجلة العلاوم التر وياة  لطال  الم حل  الثانو  

197 – 264. 
(: المواطن  ال قمي  مت ال لمساعت  ضبنائنا عل  الحيا  2015جمال عل   لي  )  التةشان -17

(  كليتتت  الد بيتتت   جامعتتت  4(  عتتتتد )3  مجلتتتت )مجلاااة يلياااة التر ياااة تتت  العصتتت  ال قمتتت   
 .42 – 1المنوفي   ضكدوب       

ا  ( : اإلرةتتتتتتتتتتا   تتتتتتتتتت  العصتتتتتتتتتت  ال قمتتتتتتتتتت  ) اإلرةتتتتتتتتتت 2018_________________) -18
المجلااة الدوليااة للبحااو  فااي العلااوم االلكد ونتت  (: صتتور    م تتاط     ضليتتات مواجفدتت    

 .121-83(       3(  العتد)1  المجلت )التر وية 
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نحتتتو ميثتتتا  ض القتتت  الستتتد تا  (: 2019) محمتتتود  تتتوزي  جمتتتال علتتت  وبتتتتوي  التةشتتتان  -19
 العتتتتد  34 الستتتن   المنوفياااة جامعاااة التر ياااة كلياااة مجلاااة شتتبكات الدواصتتت  االجدمتتتاع  

 .62-1     2019 يناي  االول 
(: االتجاةتتتات الحتيثتتت   تتت  المواجفتتت  الد بو تتت  للدنمتتت  بتتتي  2019ال وبتتت   حنتتتان ضحمتتتت ) -20

و قااة علميااة مرجعيااة مقدمااة للجنااة العلميااة الدا مااة ألصااول طتتال  الم حلتت  اإلعتاديتت   
 .36-1      2019  المجل  األعل  للجامعات  التر ية والتخطي  التر وي 

(: درجتتت  وعتتت  الطالبتتتات المدتتتتربات بيستتتبا  ظتتتاة   الدنمتتت   تتت  2015الزغ تتت   ر تتت  صتتتاي  ) -21
مجلااة جامعااة القاادت المفتوحااة ل بحااا  لدصتتتي لفتتا  ات االصتتفو  الثالثتت  األولتت  وإجتت اا

 .196 – 163(   لسطي       12(  العتد )3  المجلت )والد اسا  النفسية والتر وية
: ثقا تت  العمتت  الدطتتوع  ودورةتتا  تت  مواجفتت  مشتتكل  ال لطجتت  (2012ستتيت  حمتتتي ضحمتتت ) -22

(  م كتز 145  العتتد )المجلاة العر ياة لعلام ازجتمااع  دراس  ميتاني     محا ظت  ضستيوط
 .197-10      يوليو  جامع  القاة    كلي  اآلدا   البحو  والتراسات االجدماعي 

مواطن  ال قمي  لت  طلب  م حل  (: درج  الوع  بمففو  ال2018السليحات  روان يوسف ) -23
مجلتتت د اسااا  العلااوم التر ويااة  البكتتالور و   تت  كليتت  العلتتو  الد بو تت  بالجامعتت  األردنيتت   

 .33-19(  عماد  البحث العلم   الجامع  األردني       3(  عتد)45)
(: واقتتت  الدنمتتت   تتت  المترستتت  الجزائ  تتت  2014شتتتطي     اطمتتت  الزةتتت اا وبوطتتتا   علتتت  ) -24

(  م كتتتز البصتتتي   71  العتتتد )د اساااا  نفساااية  الدعلتتتي  المدوستتط: دراستتت  ميتانيتتت   بم حلتت
 .104-11للبحو  واالسد يانات  الجزائ       

 صتائص  –(: بطار   تش يص الدنم  ضشكال سلو  الدنمت  2018شقي   ز نب محمود ) -25
  آثتتتتار  علتتتت  المدنمتتتت  والءتتتتحي  لتتتتت  العتتتتاديي –دوا عتتتت   -ش صتتتتي  المدنمتتتت  والءتتتتحي  

 .كراسة تعليما مص (   –والمعاقي     ال يئ  الع بي  )سعودي  

(: الكفاا  السيكومد    لمقيا  الدنمت  االلكد ونت  )المدنمت  2014الشناوي  ضمني  اب ايي  ) -26
  جامع    كلي  اآلدا   عتد نو م  مجلة مري  الخدمة لجستشا ا  البحثية الءحي (  –

 . 50-1المنوفي       
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(:  عاليتت  اإلرشتتاد االندقتتائ   تت   فتت  مستتدو  ستتلو  2008ت هللا ضبتتو عتت اد )الشتتف ي  ع تت -27
  كليتتت  الد بيتتت   جامعتتت  ض  القتتت     ساااالة ديتاااو ا العنتتتف لتتتت  المتتت اةقي  دراستتت  تج   يتتت   

 المملك  الع بي  السعودي .
  مؤسستتتتتتتتت  اساااااااااتراتيجية مواجةاااااااااة العناااااااااف الطجااااااااااي(: 2003صتتتتتتتتتال   ستتتتتتتتتامي  ) -28

 الطوباج  للنش   القاة  .
(: المنتتاخ المترستت  وعالقدتت  بتتالدنم  المترستت  لتتت  تالميتتذ 2018صتتو     اطمتت  زةتت اا ) -29

   سااالة ماجسااتيرالم حلتت  الثانو تت  دراستت  ميتانيتت  علتت  عينتت  متت  تالميتتذ الثتتانوي بستتعيت   
 كلي  العلو  االجدماعي  واإلنساني   جامع  د. موالي الطاة  سعيت   الجزائ .

(: تصتور مقدت ح للدغلتب علت  الدنمت  اإللكد ونت   ت  2018ع ت الت حم   حستني  حستي  ) -30
متتتتار  الدعلتتتي  األساستتت  بجمفور تتت  مصتتت  الع بيتتت  علتتت  ضتتتوا   تتت ات كتتت  متتت  ضستتتد اليا 

(  كليتتت  177(  العتتتتد )2  المجلتتتت )مجلاااة التر ياااةو نلنتتتتا والواليتتتات المدحتتتت  األم  كيتتت   
 .730 – 670الد بي   جامع  األزة   يناي       

دو  وسااا ل اإلعااجم الحديثااة فااي التوعيااة (: 2013   وجتتتي حلمتت  عيتتت )ع تتت الظتتاة -31
مدتتتتاح علتتتت    جامعتتتت  ض  القتتتت     كليتتتت  العلتتتتو  االجدماعيتتتت   ومواجةااااة األ مااااا  األمنيااااة

http://researchgate.net/publication/309195835. 
بالتذكاا (: المستانت  األست    والمترستي  وعالقدفمتا 2011ع ت العال  ضمتان  ع تت اللطيت  ) -32

  كليتتت   ساااالة ماجساااتيرالوجتتتتان  والدحصتتتي  التراستتت  لتتتت  طتتتال  الم حلتتت  اإلعتاديتتت   
 الد بي   جامع  المنصور .

-(: المواطنتتت  ال قميتتت  لتتتت  طتتتال  الجامعتتت  بمصتتت  2016ع تتتت القتتتوي  حنتتتان ع تتتت العز تتتز ) -33
(  5  المجلتتت )مجلااة البحااا العلمااي فااي التر يااةكليتتات ال نتتات جامعتت  عتتي  شتتم  نموذجتتا  

 .440-387(  كلي  ال نات لبدا  والعلو  والد بي   جامع  عي  شم       17العتد )
(: االستتدقواا الدكنولتتوج  لتتت  تالميتتذ م احتت  الدعلتتي  2014العثمتتان   التتت وعلتت   ضحمتتت ) -34

 .212 – 185(      2(  العتد )24  مجلت )د اسة نفسيةالعا   

حتيثتتتتت  للحتتتتتت متتتتت  الجتتتتت ائ  المستتتتتدحتث  (: دور االليتتتتتات ال 2014عطيتتتتت    ضيستتتتت  محمتتتتتت ) -35
و قاااة عمااال مقدماااة للملتقاااي العلماااي ل الجااارا م االرةتتتا  االلكد ونتتت  وطتتت   مواجفدتتت    

"   كلي  العلتو  االستد اتيجي    المستحدثة في ظل المتغيرا  والتحوز  ازقليمية والدولية 
 .49-1     4/9/2014-2عمان   األردن   
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(: الدنمتت  اإللكد ونتت  وعالقدتت  بادمتتان اإلند نتت   تت  2016العمتتار  ضمتت  يوستتف ع تتت هللا ) -36
ضوا بع  المدغي ات التيموغ افي  لت  طتال  وطالبتات الدعلتي  الدط يقت  بتولت  الكو ت   

(  كليتت  ال نتتات لتتبدا  والعلتتو  17(  العتتتد )3مجلتتت ) مجلااة البحااا العلمااي فااي التر يااة 
 .249 – 223والد بي   جامع  عي  شم       

(  423(  عتتتتد )36  مجلتتتت )األمااان والحياااا (: األمتتت  النفستتت   2017   اطمتتت  )العنتتتزي  -37
 .95-92جامع  ناي  الع بي  للعلو  األمني   يوليو      

مفايي    وضستاليب      الجرا م المتعلقة بشبكة ازنترنت(: 2017الغام ي   حسي  ب  سعيت ) -38
 http://www.f-law.net/law/showthread.php?43402و صائص   مداح عل  

  مدتاح ما هو التنمر اإللكتروني  وسا له  وأسالي  عججه(: 2019ال    حسي  بستا  ) -39
 علتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

http://www.new.educ.com/fbclid=IWAR2FV77at10/7/2019 8:34pm  
(:  عاليتت  اإلرشتتاد بالدتتت الت اإليجابيتت  المعدمتتت علتت  القتتو  2016لطفتت   ضستتماا  دحتت  ) -40

لكد ونًيتتتتا بالم حلتتتت  إلكد ونتتتت  لتتتتت  الطالبتتتتات المدنمتتتت ات الش صتتتتي   تتتت   فتتتت  الدنمتتتت  اإل
ستكنتر    (  كليت  الد بيت   جامعت  اإل4(  عتتد )26  مجلتت )مجلة يلياة التر ياةاإلعتادي   
    23-66. 

دار مااداخج  فااي اإلعااجم البااديل والنشاار اإللكترونااي  (: 2011اللبتان  شتت    درو ت  ) -41
 العال  الع ب   القاة  .

د اسة مستقبلية لادو  الجامعاا  المصارية فاي (: 2012   ي محمود )  محمت   متيح  -42
-http://www.f  مدتتتتتتتتاح علتتتتتتتت   مواجةااااااااة الجاااااااارا م ازلكترونيااااااااة لاااااااادي الطااااااااجب

law.net/law/threads/62640. 
  عالم التر ية(: الدعلي  والمواطن  ال قمي   ر،   مقد ح   2014المسلمان   لمياا إب ايي  ) -43

 .94 – 15(  القاة        47(  العتد )15السن  )
(: دور الدنم  اإللكد ون  لتت  ضطفتال المنطقت  2017المصطف   ع ت العز ز ع ت الك    ) -44

(  عتتتد 18  مجلتتت )مجلااة العلااوم التر ويااة والنفساايةالشتت قي  بالمملكتت  الع بيتت  الستتعودي   
 .260 – 243(  م كز النش  العلم   جامع  البح         3)
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(: دور الدنم  اإللكد ون  لتت  ضطفتال المنطقت  2017عز ز ع ت الك    )المصطف   ع ت ال -45
(  العتتتد 18  مجلتتت )مجلااة العلااوم التر ويااة والنفساايةالشتت قي  بالمملكتت  الع بيتت  الستتعودي   

 .260 – 243(  م كز النش  العلم   جامع  البح     س دم        3)
 ونتتتتتت  لتتتتتتت  عينتتتتتت  متتتتتت  الطلبتتتتتت  (: الدنمتتتتتت  اإللكد2018المكتتتتتتاني   ةشتتتتتتا  ع تتتتتتت الفدتتتتتتاح ) -46

  مجلتت مجلة الد اساا  التر وياة والنفساية  المءط بي  سلوكًيا وانفعالًيا    متين  الزرقتاا
 .197 – 179      (  يناي 1(  عتد )12)

دولتتت  اإلمتتتارات الع بيتتتت    للنشتتت  ال يتتتان  نااادو  حقاااوق الطفااال(: 2016ماجتتتت  )  متتتالوي  -47
    اي . 25  المدحت 

( : جتت ائ  االند نتت  متت  منظتتور شتت ع  وقتتانون  مدتتاح 2002 تتت هللا )المنشتتاوي  محمتتت ع -48
 www.khayma.com/education-technology/study33.htmعل  

أسالي  المعاملة الوالدية والشعو  باألمن النفسي (: 2009ميساا يوسف بك  )  مفنت  -49
  مدتتتتتاح علتتتتت  والقلااااا  لااااادط عيناااااة مااااان طالباااااا  المرحلاااااة المتوساااااطة بمديناااااة جاااااد 

eref.uqu.edu.sa/files/thesis/ind599/pdf  
(: الدنمتتتتت  اإلداري  تتتت  الجامعتتتتتات 2019مفيتتتتتات  رزان علتتتت  وحستتتتتي   نتتتتوا  موستتتت  ) -50

 ساالة األردني     محا ظ  إربت وعالقد  بال وح المعنو   للعاملي   يفا م  وجفت  نظت ة   
   كلي  الد بي   جامع  الي مو   األردن.ماجستير

  دار الفتارو  النفساية ل مارا العاجج الاديني (: 2003ف )موس   رشتاد ومحمتت  يوست -51
 الحتيث  للنش   القاة  .

(: العالقت  بتي  الدنمت  المترست  2018نص  التي   نتا وستليمان  ستناا و وستف  متاج  ) -52
مجلاااة لتتت  تالميتتتذ الم حلتت  اإلعتاديتتت  وبعتت   صتتتائص الش صتتي  والعالقتتتات األستتت     

(  كليتتتت  ال نتتتتات لتتتتبدا  والعلتتتتو  19(  عتتتتتد )257  مجلتتتتت )البحااااا العلمااااي فااااي ا داب
 .286 – 254والد بي   جامع  عي  شم       

مجلاااة العلاااوم (: االستتتدق ار النفستتت  لتتتت  طلبتتت  كليتتت  الد بيتتت   2012ة متتتز  وحيتتتت ضبلحتتتا ) -53
 .309-279(  الع ا       87العتد )التر وية والنفسية  
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  وعالقدت  بادمتتان مواقت  الدواصتت  (: الدنمت  االلكد ونتت2018يوستف  ر فتتا  ستام  حستتي ) -54
(   جامعتت  االةتت ا  22  العتتتد )المجلااة العر يااة لبحااو  ازعااجم وازتصااال  االجدمتتاع   

 .216-212الكنتي        
د اسااا  (: ظتتاة   الدنمتت  المترستت  بتتي  الدنظيتت  والعتتالج  2018يتتون   صتتبح  محمتتت ) -55

 .98 – 79(      41(  العتد )11  مجلت )تر وية
56- Abbitt, J. (2009): evaluating the implementation of asocial 

bookmarking activity for an under graduate course, journal of 

interactive on learning vol. (8), No. (1), pp. 83 – 101. 
57- Afolabi, olukayode & balogun, Anthony (2017): impacts of 

psychological security, emotional intelligence and self – efficacy on 

undergraduates' life satisifaction, department of pure and applied 

psychology, adekunle a jasin university, akungba – akoko, on do 

state, Nigeria, vol. (10), No (12), pp. 3-4. 
58- Alzahrani, A. M (2015): cyber bullying among saudi's higher 

education students: implications for education, vol. (5), No. (3), 

pp.15 – 32. 
59- Anderson, J. , Bresnahan, M. & Musatics, C. (2014): cobting weight 

– based cyber bullying on facebook with the dissenter effect. Cyber 

psychology, behavior and social networking, vol. (17), No. (5), 

pp. 281 – 286. 
60- Bailey, Gerald & ribbl, mike (2007): digital citizen ship in schools, 

international society for technology in education, USA, washigton, 

Dc. 
61- Barbara. A. S, carmel. M. T, Anthony. L.D, Alexander. S & larisa. 

T. K (2015): cyber bullying, help – seeking and mental health in 

young Australians: implactions for public health, international 

journal of public health, vol (60), No. (2), pp. 219 – 226. 
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62- Buffy, F. & Dianne, O. (2009): cyber bullying aliterature review, 

aper presented at the annual meeting of the Louisiana education 

research association Lafayette. 
63- Bulach, T., Osborn, R. & samara, M. (2012): Bullying insecondary 

schools: what it looks like aiitl how to manage it? New york, sage 

publishing. 
64- Calvete. E, orue. I, Estevez. A, villardn. L & padilla. P (2010): 

cyber bullying in adolescents, modalities and aggressors' profile, 

computers in human behavior, vol. (26), No. (5), pp. 1128 – 1135. 
65- Campbell. M, spears. B , slee. P, butter. D & kifts.s (2012): victims, 

perceptions of traditional and cyber bullying, and the psychosocial 

correlates of their victimsation, Emot behave diffic, vol. (17), pp – 

389 – 401. 
66- Coburn, patricia & roesch, Ronald (2015): cyber bullying is fedral 

criminal legislation the solution?, Canadian journal of 

criminology & criminal justice, vol. (57), No. (4), pp. 566 – 579. 
67- Compbell. M, spears. B, slee. P. Butler. D & kift.s, (2013): docyber 

bullyies suffer too? Cyber bullies' perceptions of the harm they 

cause to others and to their own mental health, schpsychology int, 
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68- Crosslink, k.& crosslink, M. (2014): cyber bulling at atexas university 

– Amixed methods approach to examining online aggression, texas 

public health journal, vol. (66), no. (3), pp. 26 – 31. 
69- Delfabbro, p., wine field, T., rainor, S., Dollard, M., Anderson, s., 
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