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 دادإـع
 مدرس بقسم علم النفس الرتبوي
  كلية الرتبية، جامعة قناة السويس

هددت ا درتسد ددت رق منددال هدد  دن دد لت درر ددذا ر نددتتن درددلدع  ددا در رذدد   ددلر  ن  رق  ددق   
نرك نونددا رتنعي ددا وهر يلددا درتاددلسات در وتدنحددتم ودر منددال هدد  عددماحن درملرددت دنو تل حددت  ددا د

در  دددن  رق  دددق  دنرك نوندددا  ود  تدددتع درتسد دددت  قدددم درتدددر و در دددذذا درتندددلس   وعك ندددا  حردددت 
طلرددددا وطلرذددددت هدددد  درت  دددد  ح  هدددد  طدددد    151درتسد ددددت هدددد   حرددددت  ادددد د حت   ددددح ت  ق ددددا 

ع در قحدددل ر  دددد ىل ت  قدددم درر ددد ت دنرك نونحددددت ستودع درتسد دددت  ود دددد  تها درذكلر سي   درتسد دددل
درتسد ددددت هنحددددلا عنددددتتن درددددلدع رنو ددددرذن  وت ددددت درذلنددددق هنحل ددددا در  ددددق  دنرك نونددددا وهنحددددلا 
درتاددلسات در وتدنحددت  وخل دد  تدت ت ددق   عمقحددب درت ددلس  ذددن درتىت  ددلع ع  ددقا درتسد ددت  رددم 

 ددا درتاددلسات در وتدنحدت  اتددل ع  ددقا درتسد دت  رددم ت  درت قددال عيد   نتدد ت  عمقحددب درت دلس رتنعي
 ودس ز  ودرت زو  تا سًد وإنلاًل تكثن  نضه رق  ق  دنرك نونا  قم در نعحا 
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: 

ع ت شذكلع در  د ب دنو تل ا درت    دن  ندضا رأل ندت  د  دندتهلو ف  دا درتمدح  
ه تلهددلع وهثلرحددت در   ددلعم ودرددلو  ددذا  ددزو  دركثحددن هدد  دنو تددل ا ودر ددا ع رتحددز   نددت  دن

دس ندت    درتالسات  ا دركثحن ه  درت د ف دنو تل حت درمنحنحت وي ت دن ندط دريدنت  دا    دلع 
د  ندضدددحت  دددا شدددذكلع در  د دددب دنو تدددل ا ع  يلدددًل ني دددحًل وعريح دددًل دني لرحدددًل رقكذدددا درردددلعو  ددد  

 ددحًل و لطيحددًل  قددم دريددنت  ور ددب دسهددن ترتدد  رددت  دس ددندت  ددا  دد  خت درذدد أل  ددلسه س درلددل  ت ني
در نت درثلنا ودرثلرق ه  در تدنم  ت جىدت دريدنت  د  خت  دا درذد أل  تدل جاد ن نيلادًل  قدم درت دلتذن 

 دنو تل حت رقتى تع در نخا درلو ترال  حه 

ني   حدده ون حىدت در نددت  درري ددحت در ددا جتددن   ددل دريددنت وشد  س دريددنت  ددرن   ددا عنددتتن دس دد
 ص  دددًل  ندددا درتدددنوس  يادددب  دددا تندددت در ىدددلس  در لطيحدددت ودر دددا نن  دددل درذلندددق  دددا   ددد  

 ن ل لع در    ودر لرذلع  ا درتسد لع در قحل  ذن دريح ذ ك 

 ت ج دددد   دريددددنت هدددد   دددد ا ع ددددلطف دس ددددني  ودرتاددددلسات در وتدنحددددت ه دددده ع نحذددددًل  ددددم 
 ل ه  لدعهم تو نص ره  قم ع قحنلع عن ع هرا سدعه درا صحت  صيمت دريح ذ كم ودر ا عزيت دن

 ه  درلدع درتثلرحت رتجه  وه  اف تنعيع ه     عنتتن درلدع رتجه 

و قددم درصدد حت دس ددن  ددت جنددع دريددنت  ددح   ددندا  د  ددزدم ني ددا تو هددلتو تو ه ردد و ن حىددت 
ن دن  يلضدت ودرذدد أل   ذندعده در لطيحددتم ودر ددا  دت ع  دد س  رددم ندت ع سطدده  ددا   د  در   ددلع  حدد

درتنذ رت  لرن ا تو دري بم ودر ا  ت ع م  لرينت  ا عريحل     دسه س رقت  ق     ًل ه  دنكادل  
 تهنه رآل ني م تو عز   ه  رم نت درن   وخلر لرا ت  ن  درلمحت رر ع ه  دريلح دنرك نونا 

وخ  دددن  دريدددنت سندددت تنددد دع دريلدددح در دددا عزيدددت هددد  شدددك ك دس دددني  ن ردددهم  ددد   هندددتدس 
ت دنني لرحت تر ي  رتجه ن حىت در ذدن  دنني لرحدت در دا ع دن  ر دلم وهد  ادف ج د تس  تندت درتالسا

درا صحلع در ا عذتو ه   يلع عنتتن درلدع رتت ل هر يلت؛ وهرل ت م ا درينت درلمحت  رم  نت 
ه   ب رأل ني  وختل ت  درت  ق  ه  ش   هر ي  در  لطف ودرتالسات در وتدنحدتم   نده جىدت 

  تسد  ضملجله  ذن دريح ذ ك  ت تنه ش   رتجه ه   يلع در تنادز ند ا دردلدع رتجده تدعه  ا د
هنعيدعم وي د م  ل د تندس ر مكحددت دردلدع وس دع  دد سعه ردت  ني دهم و د س  دس ددني   رده هتدل جىددت 

  حه ع  يلًل ر نتتن درلدع درتر ي  رتجه  
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Cyberbullying

 ت هًل مندده در ددتود  درتددتسك ودرتنصدد ت درددلو ت لددت  تنددتداًل  Bullying ُج دن  در  ددق 
ه كدددنس  تو  دددق احلع عمتددددب دركندهحدددت عىدددله  ددددنت تو وتل دددت ون جتكددد   ددددتهلم تو هددد  نددد ع هدددد  
درتلددلجنلع در ددا ع  تددت  قددم  دد    حددن ه  دمنددت ود دد  تدت هتددر و رقندد    صدد س   ددح ت و تودنحددت  

درت ق هددلع در ددا ج نن ددل درلددمحت  دد  ني ددهم تو در ددا وي  تددت درت  ددق   ددا درتسوددت دسورددم  قددم 
جىت  ددل درت  ددق  هدد   دد ا دنعصددلا درت ذددلتا تو  اددكب  حددن هذلشددن   حرتددل در  ددق  دنرك نونددا 

م تو د دد  تدت ه ددذذلع دننددند    د دد ت humiliation ح ددن   من لر  تتددت تو در ادد يه ود تنا 
 تو ه  تو  ق ك جن ت  ده ت دندت تو وتل دلع Kopecký, 20)(14در كر ر وحل درن تحت ودر يل قحت 

ه    ا و ل   درك نونحت وس تحت عمتدب س دل ب  تد حدت تو  تودنحدت ع دت   ردم  رمدل  دست  دو 
  وي ددلنا ضددملجل در  ددق  دنرك نونددا هدد  د  نددلس )(Tokunaga, 2010 ددتت درندنددت  ددلس ني  

 دو تل حًل  رق   لع هع دس ند  و حنهف  ا در د عم و تت   لرح  ف
وي صدف در  دق  دنرك نوندا  منده  دق ك  دتودنا  صدتوم  حدن ه د دم   دا درند  م وي ددت 
 ق ك ه كنس ه اء رآل ني   وي ت در  دق  دنرك نوندا دن كل دًل رتي د ت در  دق  در نقحدتو  و دلت  
هل ت  سط  ح ل   لس در د    صدلء   لد ف دردذ    د    د  درت د دف تو  دحل لع دنعصدلا  

 deliberate  در  ددق  دنرك نونددا  قرحددًل ت تثددب  ددا  دد س  ه ددلست  درك نونحددت ه  تددت  و ددت جكدد  

cyberstalking  تو د دد  تدت س ددل ب عمتددب د هلنددت ودركندهحددت(Hemphill & Heerde, 

2014; Selkie, Fales & Moreno, 2016)  وركدد  در  ددق  دنرك نونددا ج  قددف  دد  
 هكلنحددت ع يددا درت  ق   دد  خت lkie et al.(2016)Seدر نقحددتجيا  دد   درددرت  دسوا اتددل تددن  

 كاف ه ي ه 

 الفروق بني العدوان والتسلط:
 Doane, Pearson)ويى تع درذلنث    قم ت  هرلك  نو ًل  ح  در تود  ودر  دق  هثدب 

& Kelley, 2014; Hemphill & Heerde, 2014; Jolliffe & Farrington, 2006) 
ا ت  در دددتود  ست   دددب ر دددق ك  حدددن هن ددد    حددده ت ىددده نمددد   ح  قدددف در دددتود   قدددم در  دددق   ددد

درلدددمحت  حت  ددده ر ن ندددلت وإاذدددلع دردددلدع ع ذحدددنًد  ددد  د ددد ركلس در دددق ك؛ هتدددل ج ردددا عكدددل   طن دددا 
در ددتود  تهددل در  ددق    دد   ددق ك هنصدد ت وه  تددت وه  دد  ردده ه ددذنًل و ددلت  هددل تدد ف هدد  شدد   

درلددمحت ع ددلنا هدد   ددتت ست دري ددب  ننو ددا تو ه لدد ف  ددا هي دد ت دسنددل  قددم درلددمحتم و ددلت 
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وعددددددم ن دن دددددد ىل ت    ووددددددتعم وع تحددددددز درلددددددملجل  لر ددددددلت   ت دددددد    هددددددر ي  هدددددد  در  احتجددددددت 
Assertiveness  وهلد تت  رل رق  لؤا هب دسش لص ه  توو در ق ك در  احدتو درتدر ي  هدف

 تكثن درلملجل ع   ًل رقا   درت  ق ؟
 دددددتجًلتو هدددددلد اقددددده  ن تنددددده ج  قدددددف  رلر  دددددق  و دددددت جكددددد   در دددددتودنقي حًل تو ه ر يدددددًل تو و

و ص  ًل در  ق  دنرك نونا درلو ت  ف درثلنا  منه  ذلس     ع وحده س دلرت تو دن  دلك تو  متسدء 
ري دددا تو ني دددا  نددد م  ن ت  عدددماحنه درري دددا جكددد   تشدددت  تندندددب هددد  در دددتود م ترددد  ت  در دددتود  

تهل در  ق      تنلتو دنعىدله هد  نلنحدت رم ا جمتث  ا ه  ف طلسئ ت ف  حه عذلتا در تود م 
و ددت جكدد   هك  خددًل تو هصدد سًد درك نونحددًل هدد  نلنحددت ت ددن  و ددت جكدد   ه قرددًل  ددحتك  در  ددن   قحدده 
ودرنودد ع  رحدده  ددا تكثددن هدد  و ددا  قددم  دديمت درلددمحت درا صددحت  ذددن دريح ددذ كم و ددت جصدد ا 

 ز تو  يت ه حرت تر    يلء درا صحت درمنحنحت رقت  ق  وسدء د ف ه   لس تو سه

 مسات كاًل من الضحية ومرتكب التسلط:
ع  دددددددددددب   ددددددددددد  درذدددددددددددلنثح  هثدددددددددددب  لنكنياددددددددددد م وتو نع ددددددددددد نيا واددددددددددد ي  وهدددددددددددلس م 

) ;Balakrishnan, 2018; Overstreet, Quinn & Marsh, 2015و دد خنهلنحل 

Subramanian, 2013)  رددم عيدد   درددلا س  دد  دننددلث  ددا در  ددق  د رك نونددا   حرتددل عنددب 
درلدددددملجل  دددددح  دردددددلا س وخدددددلس   هنعي دددددا در مصدددددحب  ويدددددزتدت  دددددتت ضدددددملجل در  دددددق   ندددددلنع

د رك نونددا هدد  طدد   درتننقددت درثلن يددت  وهدد  نلنحددت ت ددن  ت مدد ا دس ددندت  حددن درتنذدد رح   ددا 
درتمدح  د و تددل ا  رددم در ددزو  هدد  در   ددلع د و تل حددت  رددم درتمددح  دن  ندضددام وهددل تددنعذ  

منحددال د عددزد  د و تددل ا  و ددلت  هددل ج ددذا در  ددق     ددل ت درلددمحت   ددل هدد  تنادد ت اردد ع هدد  ع
 ذ   دس ند  دنك  ل حت در ا ع ندوأل  ح  در يكحن  ا د ن ملس تو در ق ك د ن ملسو  و لت  هل 

 ,.Selkie et al)ع ددلنا درلددمحت هدد   دد  خلع درردد ت وخ دد  ت ددند  درنقددال هنلسنددت  ددم ندن ف 

   ددرن   ددا عنددتتن درددلدع هتددل تت  دده رق  ددق  در نقحددتو تو    حرتددل ت صددف هنعكددا در  ددق(2016
 در  دددددددق  د رك نوندددددددام اتدددددددل تدددددددر ي  عندددددددتتن دردددددددلدع ردددددددت  درلدددددددمحت  ندددددددا ع نضددددددده رق  دددددددق 

(Yang, Stewart, Kim, Kim, Shin, Dewey & Yoon, 2013)   

 تصنيفات التسلط االلكرتوني:
 دددددا و ددددد ه وهددددد  شددددد    حدددددن هنذددددد ا  و تل حدددددًل  :aggressorالمتسلللللعد اليللللل  ا   -1

د و تددل ام ويندد ت    تتددت مه  دده رقمصدد ا  قددم هري ددت هلتجددت تو  لطيحددت  وتردد   دد حًل 
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ر ندددتتن دردددلدع درت دددتنا رتجددده  و دددلت  هدددل ج ددد  تت ت دددلرحا در  يدددا  تد ادددل  ه نو دددًل  دددا 
وتل  دده درتمح ددت  وي دد  تت د  دد   ا ود تنا رقمصدد ا  قددم هري ددت هلتجددت هدد  نيدد  

ج دد  تت دن دد تسد  در دلطيا تو درىر ددا  ردتهل عكدد   درلددمحت وتل  ده درتنو حددتم  حرتدل 
  (Kopecký, 2017)هى  رت رتجه 

و دددت جكددد   دراددد   دردددلو و دددع  قحددده درلدددنس ه دددذنًل  دددا در  دددق   :Victimالضللل     -2
در نقحددتو هدد  ضددمحت رق  ددق  د رك نونددام وهدد  شدد   تضدد ف  ددا درندد   هدد  درت  ددق  

(Çikrıkci & Gençdoğan, 2015)ج دل  درلدمحت  د  د  د    د     و دلت  هدل
د تلدء د رك نونا درلو ع ن  ره    ًل ه  عا ه   س  دردلدع  دا ود  ده درمنحندا  اتدل 
تقىدددم درلدددمحت ر ن مدددلس ع قصدددًل هددد  دراددد  س  ل هلندددت  ص  دددًل  تد ادددل   قدددم ه ن دددت 

  )(Balakrishnan, 2018ش صحت  لرت  ق  

 ذددن دنن ننددا ورددف جنددف تو جنددع  هدد  شدد   شدد ت نلرددت در  ددق  :Bystanderالمتفلل    -3
 قحدده تو ضددنس هدد  در  ددق  د رك نونددا وي  ذددن ه ينوددًل وي ددن  وحددتًد اددً  هدد  درلددمحت 

  )(Balakrishnan, 2018ودرت  ق   صيت ش صحت 
وي قدال  :cyberbullying victimizationالتسلعد اللتت   ل  المسلتلض لضل       -4

  ددق  دنرك نونددا  ددا دس ددب شدد      لرتBully-victimتو  قحدده درلددمحت درت  ددق  
 ددت جك نتدد سا  قحدده در  ددق م ودرددتدسا را صددحت درت  ددق  دنرك نونددا تددن  ت  درت  ددق  
جنلددا ت قددا و  دده  ددا احيحددت د  ددزدم دس ددني   م ددق   عكر ردد وا  رك نونددا  وردد  عتددا 
تسد ددددت درت  ددددق  دنرك نونددددا تسد ددددت ني ددددحت  تحنددددت  ددددا در د ددددع  ددددلس   طددددلس در كر ر وحددددل 

تذن ر وتت  درت  ق  ش صدًل دن  د حدًل  حدن ه يل دب هدع درتى تدع درمنحندا ن رده  دب ودر ل
ويصب  ه تنه  ت جينت درندتس   قدم در  د دب درقي دا ودنو تدل ا هدع درذح دت درتمح دت وت  

) ,Balakrishnanه ددد  يلع درنقدددال دنو تدددل ا رتجددده هنعيدددع ودددتًد  ويدددن   لنكنياددد  

ا رق  ددددق م ود دددد  تها ت ددددلرحا ه دددد س  تندددده ضددددمحت  ددددل نت  ددددذال وت  ع نضدددد (2018
 ر   يف ت ني   ذن دنن ننا 

ت  اددً  هدد  در صددرحيلع دسسخ ددت در ددل نت  )(Balakrishnan, 2018ويددن   لنكنيادد  
عي دددن  ت   دددذا ندددتوث در  دددق  دنرك نوندددا هددد  ووددد ت ه ن دددت ش صدددحت  دددل نت  دددح  درت  دددق  

 حددًل  ددا تردد   دد  جي ددن  درت ن ددت ودرلددمحت  ددا ه ددنأل در  ددق م  ن ت  درذلنددق ج  قددف ه دده وز 
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درا صددحت دو درت ددذنت  لرلددمحتم  نددت جكدد   درت  ددق   لدد ًد  ددا تنددت هىت  ددلع دريح ددذ ك تدع 
دنه تلهددلع درتادد نات تدع دس لددلء دركذحددن   ددا در ددتت و ددت ننددا  لرصددت ت ت   ددنتًد هددل ج ددلنا 

رحت  دح تم هتدل جى قده تارلء درمتتق    ه ض ع ه ح  وت ل ق نتتثه عمتب  ذ ت تو  ذن  دني ل
و دددحقت   دددندم درتادددلسات در وتدنحدددت  صددد س  عىدددل  دن ذدددله درلدددمحت  مثدددًل  ددد  در ينيددد  دنني دددلرا 
رقت د ف درلل  ت در ا ع ن  ر ل  وه  اف عصدذح ت دندسه ونتتثده تتد  ن د تسدوه رقنحدلت  دذ   

 ر ا حن دس تلا در ا ع  ذن هرل حت رقت لتحن ودستد  در لهت وإن ع ن  رقيلح ود

 مراحل التسلط االلكرتوني:
ج قددال  قددم هددله در تقحددت هتلس ددت تنادد ت ه ددلتن  :  Cyber-loafingتجلل ا اللتت   لل  ال (أ 

سهتد  در تب  قم دسن ننا  و لت  هل عتدس هله دسنا ت  ا ع  ين درم ل   ذن شذكلع 
س دددندت  ادددم  در  د دددب د و تدددل ام ودر  ددد   د رك نوندددام وعذدددلتا درت ق هدددلع ودرتدددزدأل  دددح  د

شاء ه دح   و دلت  هدل تقىدم درت ايد   رق ىد ا د رك نوندا  د ا  دل لع در تدب  دلرن ف هد  
در مهح  دنرك نونا رترع عصيح ن ل لع ف دنرك نونحتم  ن تنه ر نا ت  ا دس ندت  رم ه د دع 

 Loafer  وي تحددددز  ددددق ك درت ىدددد ا (Kidwell, 2010) لسوددددت  دددد  درت ددددلتحن در لهددددت 
در د عم ونن  دنن ذلهم ودر  قحت ودرق د  هدع درت ىد رح  دي دني م ودعيدال تكذد نع   لر نو  ه 

 ,Akbulut, Dursun, Dönmez & Şahin)وتوس   ومنتا وشلهح م وتووني  وخحن    

2016; Ugrin & Pearson, 2013)  قدم ت  دردلا س هدف تكثدن دري دلع د د  تدهًل ر دله 
   نتت در تن  دسنا ت ه  دننلثم وعزتدت هله دسنا ت

ويكددد   دن ددد تسد   لرذدددًل رألطيدددلا   دددن  : Cyber-groomingالسلللت  ا  اللتت   للل   (ب 
دن    ا تو   لهت در ر حتلع ودر   لع  حن درتر نحت د  تلتًد  قم عنتجف     درت نيلع  
 ت ع  ن شذكلع در  د ب د و تل ا  هكلنحت عنت  ه يلع ه  دتت  و يحدت  و دلت  هدل جىردا 

  ا اتلسًد  حن ه    ت سنه ج  تت  قم اف درت ق هلع درت نو دت  د  درلدمحتم وعتكد  دن  
درت  دق  هد  ع  ي  دل وع نذدده ود د   ره  و دلت  هددل عم دل  تقحدت دن دد   ا  دت  هندندب هددا 

(Pranoto, Gunawan & Soewito, 2015)  : 
قحت  قم هدت  : وع  تت    رت هله در تFriendship formingهننقت عك ي  درصتد ت  -1

 ع  ن ه ق هلع    درلمحتم ون  حت دن    ا درترل ا ره 
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: وهددا ده دتدت رقتننقددت در دل نت ودر ددا تدد ف Relationships formingعكد ي  در   ددلع  -2
 ح ل نتوث دننتهل   ح  درلمحت ودرت  ق  ه    ا درترل ادت ودرمد دسم و دلت  هدل عذدتت 

ودر لطيحت ودرت رحتم ووهتًل ه  درلمحت ج   هله درتننقت  لر     ا درمحل  درا صحت 
 مندده جمنددال در ينيدد  دنني ددلرا ر ددنو   ذندعدده درلددل  ت  وع  قددا هددله درتننقددت ع تحددال 

 :(Kopecký, 2017)دسريت  ح  در ن ح   وعرن ف هله درتننقت  رم   تح  هتل 

 د دد ثلس  نن ددت درلدد ف: و ح ددل جندد ت درت  ددق   ل دد ثلس  نن ددت درلدد ف رددت  درلددمحتم 
 تددثً   تد اددل  هي دد ت درددلدع درى ددتا رتجدده ضدد حيًلم   ندده جمصددب  قددم ت ددف  جىددل ا 
وتًد ر ح  ه وخرح هم ودر ا عى قه تران تو تن ب درتزيت ه    سه رقت  ق م تو ج ق ه 
 قم     درى دنا در ا تندهل  نيت رتىنت تنه جمدلوا درمصد ا  قدم ت دف دني دلرا 

 ج حته  رم دعزدنه دنني لرا 

 هد  در  يدت درمنحنحدت رقلدمحت: وهرددل ت مد ا درت  دق   دا دعصدلره هدع درلددمحت  در مكدت
 ه  در د ع دن  ندضا  رم در د ع درمنحنا    طنيال درتنل قت تو دنعصلا در لعيا 

: وعادحن  ردم ودزء هد  درتملتادت  دح  طن دا Risk assessmentهننقت عنحدحف درت دلطن  -3
  د تسد   ص  دًل  ردتهل جكد   درت  دق  در   ت ودر ا تتسك  ح ل درلمحت تنه  نضت ر

  تد لع هع ت ت لء درلمحت 

: وع  تدددت  قدددم هدددت   دددن ت  جندددلع ع حدددندع Exclusiveهننقدددت در ص  دددحت ودن ددد ثرلء  -4
درتملتاددتم و قددم هددت  درتصددتد حت درتادد نات  ددا عددتدوا دس ددندس  ددح  درلددمحت ودرت  ددق  

 ت  رح ل ودر ذلسدع درت ذن     ن  حت درتال ن در ا ت  قع درلمح

 وي لدددددددددت  دن ددددددددد تسد  دنرك نوندددددددددا رأل دددددددددندت ا ادددددددددت تنددددددددد دع هدددددددددا: د ددددددددد   ا دردددددددددلدع
Grooming the self  م ود    ا همح  هل ه  دس ندت رقمص ا  قم عنتتن ت قم ه  دي ني

رقدددلدع تو رقميدددلت  قدددم عددد دم  دردددلدعم ويكددد   ضدددمحت هدددلد دن ددد   ا هندهدددال تو  ددد حن در ددد   
 ددلرحا هر ددل   ددنلط دررزدهددت وااددف درت لنددل  ودر ددح ن  ودر   ددا وي لددت  دن دد   ا   دد  دس

در قردددا ودر نهحدددا؛ وي  تدددت د ددد  تدت هدددله دس دددلرحا  قدددم ش صدددحت درلدددمحت ودر ضدددع در دددلت ر دددل 
وض ف هي  ت درلدع رتت ل ووض أل نلو  ف در ذح حت رقا  س  لرما ودرن لجت وه  اف د    ر ل 

  ورندت ritsis, Beech & Collings, 2013)Giach-(Whittle, Hamiltonهد  درت  دق  
دن دد تسد  درددلو جندد ت  دده درت  ددق   دد  طنيددال دن دد   ا  (Kopecky, 2017)  ددف ا خ ددكا 
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Blackmail   س ذددت  ددا درمصدد ا  قددم درتددلا تو تو شدداء  حرددا توو  حتددت تو در  تتددت   رمددل
طيحددددددت ودرىر ددددددحت جكدددددد    ددددددا درردددددد دنا در ل Extortionدست  درذددددددتنا رقلددددددمحت   حرتددددددلدن  زدم 

 ودرمتحتحت وخلر لرا     ن ع ه   وذلس درلمحت  قم درىنيتت دنرك نونحت 
ويرن ف ن دعو  تت دن  ىل ت رق  ق  د رك نونا  :Cyber-Exposureالفضح اللتت      (  

  رم   تح :

   المالحقللللل  اللتت    لللللCyberstalking : وهدددددا تندددددت  دددددذب درت دددددلست  دنرك نونحدددددت
دراددل  لع د رك نونحددت  ددا تندده جمددتث  صدد س   نتجددت و حددن هن حددت  رقلددمحت وي  قددف  دد 

وتر   د  طنيدال  س دلا س دل ب درك نونحدت  لر  تتدت   رمدل  دستو ودرلدنسم تو  ل د  تدت 
  سه درا صحت  صد س  ه قدت  اتدل ت  درت  دق  جكد   ه نو دًل ه دذنًل ردت  درلدمحت تهدل 

 ا تو ن دددل لع وهتحدددت عمتدددب  دددا ندددلنع درادددل  لع د رك نونحدددت   ددد ف هددد  ه  دددق  هى ددد
  (Hango, 2016)ه يلع د  ندضحت هى  رت 

   اللتت    لل   الشل عيCyber-gossip: دح  طددن ح   د  طددن   هدا تنلتتددق عنححتحدت 
 دلس  ه دلتحن درتىت  دت و  د دت دنن تدلء  وهدا ست  شد     صدلءتتد    يت  االرق وه

  (Subramanian, 2013) لدءت  ب نلعو     تت دنصحلع درلمحت رق  تتت  لررذل ود 
درادددل  ت  من دددل نادددلط  )(Cole & Scrivener, 2013ورنددت  دددن  اددد ا و دددكنييرن

 و تددل ا ه كددنس ع تددب  قددم عدد  حن د عددزد  درري ددا رقتددنو  رن ددع عنددتتن درددلدع رتجدده  تو 
ها در مد ا د جىدل ا تو در دقذا  دا درت ق هدلع درا صدحت  دا عنحدحف ه دلس طدن  الردق 

ل  لع  دمسخع وادل ف هدا: در دماحن  دا دس دني م وعدنويو درت ق هدلعم  ل ا  وعدنعذ  دراد
 قدددم  -  ال ي دددل دسسخ دددت-وعددد  حن در  دددقحت وت دددف در   دددلع درندهردددت  وعددد ان درادددل  لع 

 در ضع د و تل ا درتنعيع رينت هل تد ب وتل  ه  

وي دد  تت هددنو  دراددل  ت درتاددلسات در وتدنحددت هددع ه  ددف درلددمحت  ت ت  درمددتتق  صدد س  
 قذحت    تو ش   هرل  رىتحع درت دلتحن دنو تل حدت  دا  رحدت درلدمحت وهد  ادف ندتوث  دتس 
ه  در نلس  ودرثنت ه  ه  ت حه هتل ج ذا س ع ه     عنتتن درلدع ردت  درتدنو   اتدل ت   مد   

  وتاذدا (Cole & Scrivener, 2013)درال  لع درتنوودت ع دتت دس دند  درا صدحت رقتدنو  
 ;Cole & Scrivener, 2013)ا  دلسدتدا وسوهحدند وادلمدا ودوسعىنويدزكد ا و دكنييرنم رد خ
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Ruiz, 2017)-Pradas, Romera, Casas & Ortega-López  حدددت ت  درادددل  لع 
 دنرك نونحت عن ع عنتتن درلدع رتنووح ل وع ي  رت  درلمحت وتر  ر ن ت دنن الس ودنط ع 

دردلدع دجىل دًل تو  دقذًل ج  تدت  دا درتندلت دسوا  و ت وودت ن نيدًل ت  عدماحن  ذدن  درادل  ت  قدم عندتتن
 قددم  دددت    دهدددب هر دددل هددد  هدددت  دراددد  س  لر  دددلطف هدددع دس دددني  ودرندددن  هدددر ف ردددت  درت  دددق  
ود دد  تدت   دد  درتميددزدع ال  ملددلس وهاددلسات   دد  درتاددلهت هددع درىت دد س ودر ددا عددت ف هددل 

  (Cole & Scrivener, 2013)تنو  ره درت  ق  

 :General Deterrence Theoryسيطرة نظرية عمومية ال
وعرذثدددال هدددله درر نيدددت هددد   قدددف نيددد  درىنيتدددت  ت عن دددنأل د ددد  تدت در ندددل   مندددت تشدددكلره 
وت لرحذه  ل  ذلسه درندتع ركب ه لرف وتتد  رق  تتت درري ا رأل ني   وعن  هله درر نيت ت  در ندل  

ن درتاددنو ت وعصددمحح ه ددلس جنددتت  نددتس و ددلهت در ددق كم وعن ددنأل عي ددحنًد رقمددت هدد  دسنادد ت  حدد
 :(Hassan, Reza & Farkhad, 2015)در ق ك  وعي ن  هله درر نيت ا ات عت  ع ها 

: وينصددت  دده جنددح  دريددنت     ددع   د ددا عردد و  دد   دد ء عيل قدده  ددا Sanctionsدر ن خددلع  -1
دسنا ت دنرك نونحت درت  قيت  وخلرن ف ه      هلد در  تتدت  ن تنده ن جتكد   دته   دذا 

 وت درينت  رم عريح  دني لنعه  نل

: تو وضددع در ذددندع در ددل نت در ددا ع ددن  ر ددل Past Enforcementع  يددال درتلضددا  -2
وندء دن  لك درت لتحن دنو تل حت تارلء عيل قه درتذلشن هع ت ت لء درذح ت درمنحنحت نصا 
ا  حرحده ودر ددا تتع  رددم ا ددن هي دد ت درددلدع رتجدده هتددل  ددذا  زو دده  رددم در د ددع دن  ندضدد

 مثًل    توو عىنخت هتلاقت تو هت  تثال   ف وه  جىت هاكق ه دنني لرحت هحرت هتل تن ع 
 عنتتنه رلدعه هن  ت ن  

: وعي ددن  درر نيددت ت  ع  ددع دريددنت دن  لكددلع در ددن  دس ددن  يلددح Detectionدر مددنو  -3
ت دددندسه وعىنخ ددده؛ وهددد  ادددف تقىدددم ن ددد تسد  طدددن  دنعصدددلا دس دددن رق  دددن   قدددم ت دددل ال 

ه دنني لرحددت تو در لطيحددتهتل جى قدده  ددا دعددزد  ني ددح نا ع ددنو درددلدع درددلو  ددلت  دده عىنخ دد
 تهلت  تجنه تو  تجن ه دن  ندضحح  
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 :Theory of Reasoned Actionنظرية احلدث املنطقي 
وعي دددن هدددله درر نيدددت درددد مكف در دددلت  دددا  دددق ك دريدددنت ودرت  ددد   دددقيًل و دددت وضددد ا هدددله 

ا دنن نندا هد  درتننقدت درىله حدت ضدملجل در  دق  دنرك نونددا درر نيدت ر ي دحن  دق احلع ه د  ته
(Doane, Pearson & Kelley, 2014) و دلت  هدل ج د  تت درت  دق  ت دلرحا در  يدا  دا  

 شذلع تود ع تدعحت ره؛ هع در مكحت  قم ت  درت  دق   دا هدله درر نيدت  قدم  قدف  ت دلتحن درىتل دت 
ودن يددل  عنددتتن درددلدع رددت  وتل  دده درت حلسيددت  در ددا تر تددا  رح ددل ركردده ج ددلنا هدد   نددت  نندد  

و دلت    دد  جتدن  تندنددب در ىدد ا دنرك نوندا وعددنويو دراددل  لع رقلدمحت تو  درتددنوس  لن دد تسد  
وتردد  ر دد  ن  ددتس اددل  هدد  درت ق هددلع  دد  درلددمحت رتجه و ددت جصددذح دريددنت ضددمحت ر ددلد در ددق ك 

تددددل تدددد تو  رددددم  يدددد  ه دددد  يلع   ددددذا درددددت لع  دددد  درت ددددلتحن درا صددددحت ودرلدعحددددت رآل ددددني م ه
درتاددددلسات در وتدنحددددت رقت  ددددق  ويذددددتت  ددددا د دددد  تدت درتننقددددت در  دددد م رقق  ددددق  وهددددا دن دددد تسد  
د ني ددلرا رلددمح ه اددف در ددنويو ريلددم ل  ويددزتدت هدددلد در ددق ك رددت  درتددندهنح   ردده رددت  طددد   

 درىله ت  

 العالقة بني تقدير الذات والتسلط االلكرتوني:
 نونددا تنددت در  دهددب درمل ددتت ر يدد  عنددتتن درددلدعم و لرذددًل هددل ج ددن  ج ددت در  ددق  دنرك

  ويدددددن  (Rosenberg, 1965)عنددددتتن درددددلدع  منددددده ه  ددددف دجىدددددل ا تو  ددددقذا نمددددد  درددددلدع 
(Fergusson, McLeod & Horwood, 2013)   ت  عددتنا عنددتتن درددلدع تنوددع ر  ددلء

تاددل ن دن ددتدت درنحتددت و ددتت دركيلجددت در د  ددت  قددم دريددنتم و لرذددلب هددل تددنعذ  دن يددل  عنددتتن درددلدع  
  وه  هل جي ن وو ت درتال ن در قذحت رت  ضملجل در  ق  (Rosenberg, 1965)ودن تدت درثنت 

 ,Whittle, Hamilton-Giachritsis, & Beech)دنرك نونا ه  ش  س  لرلنا ور ت رقلدع 

  د  ندلتًد هرده   دتت   اتل ت  درا  س  لن دتدت درنحتدت جصدن  درلدمحت  د  طقدا درت دل ت(2014
عصتتال دي ني  رهم و تت ده تلت دي ني   تل جمدتث رده وهدلد جاد ن درتدندهنح  ودرندشدتت   لرتقدب 
ودر نددددت  درري ددددحت   ددددف  ملوددددت  لرحددددت  رددددم درتدددد ت  ودنه تددددلت ودر ثدددد س  قددددم در ن حدددده ودر  دددد ي  

)aumgartner, Bدنو تدل ا وخلر دلرا   دف تكثدن  نضدت ر عصدلا  ذدن دنن نندا هدع در نخدلء 

Valkenburg & Peter, 2010; Valkenburg, Peter & Schouten, 2006) وي صف  
هددد  ج دددلنا دن يدددل  عندددتتن دردددلدع  ردددم عيلدددحب در كر ر وحدددل  تدددل  ح دددل دنعصدددلنع درن تحدددت  ددد  

  وي  دد س دسهددن رددت  هدد  ج ددلنا دن يلضددًل  ددا عنددتتن (Joinson, 2004)در يل ددب وو ددًل ر ودده 
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  ودرذمددق  د  هزيددتًد هد  دس ددت لء درىددتت flirt onlineت لمرددت  ذدن دنن ننددا دردلدع  رددم ندت در
 ود  ندط  ا   لهت در   لع  ذن دريح ذ ك وه  هل تزيت ه   نص دنتلدء دنرك نونا 

 على تقدير الذات لدى املتسلط والضحية: Nostalgiaتأثري احلنني للذكريات 
   ذدن  د  ندضدحت ه كدنس  عذندا تادنًد تدنيح هد Nostalgia   درمرح  رقتلضا )رقدلانيلع  

درينت ني حًل  تل نتث  ا درتلضا  وووت ت  درمردح  رقدلانيلع تزيدت هد  عندتتن دردلدع هد   د ا 
ميدددلت  در يدددلؤا وو دددب عصددد سدع درت ددد نذب تكثدددن  جىل حدددت هددد   ددد ا در  دددن   قدددم ت  دددلء دردددلدع 

درمردح  رقدلانيلع  ردم  (Chou & Singhal, 2017)وع شدح ل ه د نذً   ورندت   دف عاد  و در ب
وع  قدددال   ذدددندع دراددد   درتلضدددحت  Personal nostalgia  دددتح  هتدددل: درمردددح  درا صدددا 

رألشدددحلء ودسندددتدث دسكثدددن  جىل حدددت در دددا ندددتاا  دددا درتلضدددام ودرثلنحدددت وهدددا درمردددح  رقدددلانيلع 
ندهرددت ودر ددا تن ددا درادد    ددا در  ددتتب  ح ددل هدد  درمحددل  در Historical nostalgiaدر لسي حددت 

 ددلرنو ع  رددم در ىددلس  درند ددت  در ددل نت وهدد  اددف   ددا تدكددن  هىت ددت رددذ   دسنددتدث  ويددن  شدد د  
ت  درمردددح   )(Cheung, Sedikides & Wildschut, 2016و دددحتالتتم وودتقتشددد ع 

عدددد تو  رددددم شددددد  س دريددددنت  لن دددددتدت  - ص  ددددًل  دددددا درت د ددددف تدع درر لجددددت درتسدهحدددددت-رقددددلانيلع 
 ددددع  رددددم دريح ددددذ اقملو ه  رددددم در يددددلؤا ودر  ددددن  د جىددددل ا  قددددم ت  ددددلء  حت   دن ددددمل ه هدددد  در د

  وينادز (Rosenberg, 1965)درلدع شد  سه   دتت دركيلجدت ودن دتدت درثندت  لن يدل  عندتتن دردلدع 
ر م دددح   ددد س  تدع دريدددنت ردددت  دي دددني م  ego idealدرمردددح  رقدددلانيلع  قدددم دسندددل درتثلرحدددت 
ا ت ح  دس ني   حتل ت  قال  لن حلولعه درا صحت در لطيحت ود  ا لس وزء ه  د  م ل  درلدع  

   (Whittle et al., 2014)ودرري حت در ا ت يال  ح ل

 الذات يف الفيسبوك والواقع االفرتاضي:
ت  درددلدع هددا ن ددل  رق ددحل  درت ودد ت   دده دريددنت وع ذقدد س  )(Evans, 2012تددن  دجيددل  

ر مهدت وتاردلء   دتدس دننكدلت  قدم دن دني   دا درلدع  د ا در يل دب هدع درت دلتحن دنو تل حدت د
 هت  دنر زدت   له درت لتحن  وع لت  درلدع ن نعح  هتل:

: وي ك   رت  درينت و ا تدعدا  رليسدءدرصدلتس   د  ش صده اتدل تدنده   ظ ة األخ ين له -1
  حنهمه    ا هلت   دن   لسدع ودر صنيملع ومنع درمتتق تارلء در يل ب 
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: وي   تت در  ا درلدعا تارلء عذلتا هملتالعده  ذدن دريح دذ ك  لرصد س  سه ظ ة الف د لنف -2
در ددددا ع  ددددنه تو  ددددتلع ش صددددحت  نيددددت  ج نددددا  ح ددددل عذددددلتا دستودس  حردددده وخددددح  طددددن  
درتملتاددددت دي ددددن  دددد ا  ددددحل لع درمددددتتق درت  قيددددت  و ددددت ج دددد  تت دريددددنت  ددددا دريح ددددذ ك 

ت دن م و دت ترد و د  صدلأل  ر دل  د  ندعحىحلع درلذ   رت  نت عيل حب ه حردت وي د ذ ت
 رتهل ع   ن رت  طن ا درتملتات ن ع ه  درتالسات در وتدنحدت ودرثندت  ردتهل ج د  نت  دا 

 درمتتق    هكر نلع تدعه 
ع  تددت  قددم هددت  در  ددلتن  ددح  دردددلدع  Avatar imageوع ى ددت  دد س  سهزيددت رقددلدع 

ع ت هزيىًل  ح  درلدع در د  حت ودرتثلرحت در د  حت ودرلدع درتثلرحتم وين  درذلنق تنه اتت تدع ت ن  
 & Borcsa)عرت  وع ى ت  ا دريح ذ ك ع تم درلدع دن  ندضحت وع  ن انت   ب ر لهقح  هتل 

Pomini, 2017; Overstreet, Quinn & Marsh, 2015) : 
  دنعصلا دررلعو    ل ب در كر ر وحل ودر ا عمتث  ا و  هد  دسريدت ودر  د دال وعد د ن  دتس

  دددلع در  دددلطف ودرتادددلسات در وتدنحدددت  ص  دددًل  تد ادددل  طن دددا دنعصدددلا هدددد  هددد   
درىر ح  هت  رف ج ن ل   ل تل وو ًل ر وه ه ذنًل  وادنت   دب ردلر  ج ندا  قدم طن دا 
دنعصددلا  زو دددًل  ددد  در ددلرف درمنحندددا  تدددل  حدده هددد   دددذب در يل ددب ودننذ دددلطحت  وييلدددب 

 منت  ذب دسه  درري ا طن ا در   ت در  د ب درقي ا    درتك    ا

  در دددددتلع درلدددددنوسيت در مهدددددت ر كددددد ي  در   دددددلع دنو تل حدددددت  ذدددددن دريح دددددذ ك وع صدددددف
عيل  عه  لر نو     در ق ك درت حلسو؛  ت ت ف عذلتا درتزيت ه  درت ق هدلع در دا ع  دا 
رأل ددددن  دددد س  هثلرحددددت تو  جىل حددددت  دددد  تدعدددده در ددددا هدددد  درتم تددددب ت  عكدددد    ددددت شدددد ه  ل 

 ف درمنحنا عيل  ع در لر

وع ددت نحقددت ت ل حددت رق ددنو  هدد   Forgedويددن  درذلنددق ت  هثددب هددله در   ددلع هزييددت 
در د ددع درددلو ج حادده دريددنت  ددا درذح ددت در د  حددت  وي دد م ر كدد ي   ل قددت د  ندضددحت  تتقددت ر قدد  در ددا 
عم تا  ا عيل  ع وو ًل ر وه     ج  م رقذمق     تتب تد ف تذتت ه  نحق دن  دم در يل دب 

نحندددا  وي ددد م دريدددنت  رح دددل اذدددتتب رقمصددد ا  قدددم هري دددت تو س لجدددت دني لرحدددت هادددلسات  كنيدددت  درم
وع  قف هله در يل  ع ودر   لع درىتتت     عق  در د  حت  من دل عذدتو  قح دل درتثلرحدت درتد تدت ون 

 عت ب  ا  طلس درصندع هن  ت ن   وي تو د   تدت   يلء در  يت درا صحت  رم در تدع 
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 لدى املتسلط: Empathyاملشاركة الوجدانية  مستويات
درتاددلسات در وتدنحددت )(Jolliffe & Farrington, 2006 ددن  و رحددف و نيرى دد   

Empathy  منه  تت ووتدنحت ع ك   ذن  دني لرحت ردت  دس دندت  وعرن دف درتادلسات در وتدنحدت  دا 
 دددني م ودرثدددلنا هددد  ن نهتدددل رم   دددتح : تندددتهتل ه ن دددا ج كددد  درندددتس   قدددم   دددف دني دددلنع دي

در  دددلطف دنني دددلرا درت ردددا    دددتدء د ددد ىل لع دني لرحدددت هرل دددذت رقاددد   دس دددن نمددد  ه ضددد ع 
در  ددلطف  وي تددب واددب هدد  در  ددلطف درت ن ددا ودنني ددلرا هريددنتًد تو هى ت ددًل  قددم ت ددف درت د ددف 

 دنو تل حت د جىل حت واذح درت د ف دنني لرحت درت لتجت  
رقادددد  س  ددددلس ني م وتردددد    ددددذا درتاددددلسات در وتدنحددددت هددددر ي  ي  قددددا در  ددددق   ددددنتًد و 

در ددق ك درت ددلتو دو تل حددًل رددزه   ف  وي ددت درددلا س تكثددن ع ددق ًل هدد  د نددلث  ن  ددا نلرددت در  ددق  
) ,Jolliffe & Farringtonون دا و رحدف و نيرى د   درقي دا   ندب دريىد    دح  درىر دح   

-در مقحددب درنحتددت   ءهددل وسد ل دد  تدت ات در وتدنحددت ودرتاددلس در   ددت  ددح  در ددق ك درت ددح   (2004
 رددم  )(Doane, Pearson & Kelley, 2014كتددل ع  ددب تود  وخحن دد   واحقددا    0.27

دن دتدت دريددن   دح  درت  ددق  ودرلدمحت در ددا ع مدد ا  حتدل   ددت  ردم ه  ددق  تو ه د  ب  ددا در  ددلطف 
 دنني لرا 

در  دق   دا اد ث  )on, 2006)Jolliffe & Farringtورندت  دريى رحف و نيرى د   
 دد س هددا:  طدد   ه ددتحلع هاددحرتم تو ع ددق   لر  تتددت   رددفم تو ع ددق   حددن هذلشددن  وتوددن  

 لهًلم و لس   ح  هله دسن دع درث ادت   حدن درت  دق ح   15تسد  ه  قم  حرت ه  درتندهنح    تن 
اددلسات در وتدنحددت   ددا اددب هددن ؛ وع  ددقا تسد دد ه  رددم تنلرددلا س ت ي  دد    حددن درت  ددق ح   ددا درت

و ددت عيدد   د نددلث  حددن درت  ددق لع  ددا در  ددلطف دنني ددلرا ودرتاددلسات در وتدنحددت  اددكب  ددلت  ددا 
 در  ق   حن درتذلشن  

 التسلط االلكرتوني واحلالة االجتماعية:
ت  دس دز  تو دسن دت تكثدن  نضده رق  دق   (Al-Zahrani, 2015)وع  دب درزهندندا 

   درىله دددلع در دد  تجت وع  ددب  رددم ت  درددلا س تكثددن عر ي دددًل دنرك نونددا هدد  درت ددزو  هدد  طدد
 Newton)رملنع در  ق  در ا ع نض د ر ل    دننلث؛  حرتل د  قف ه ه نح ع  واح   ىق ن 

Glaser, 1995)-& Kiecolt   دددا ت  درت دددزو  تكثدددن  نضددده هددد   حدددن درتدددنعذ  رق  دددق 
ًل  ددا در ددر دع درددث ث دسورددم   ددا دنرك نونددا وهددلد   ددذا  ددتت در  د ددال  ددح  درددزووح   ص  دد
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 رم ت  در  ق  دنرك نونا تكثن دن السًد  دا درتى تدع دركردتو  (Hango, 2016)نح  تكت هرى  
ت  تكثدددن  (Schwartz, 1988) ددح  دردددلت  ردددف ت زووددد د وخدددلس   درر ددلء   حرتدددل تكدددت  شددد دسعز 

 ت لع دسورذحه  درر لء  نضه ر تلدء درري ا هف درتريصقح  اف درت قنلع  ا درتى 

تدددن  درذلندددق درمدددلرا ت  دريدددنت  ردددتهل جيصدددح  ددد  هكر ندددلع تدعددده در دددا ج يح دددل  ددد  
دس ني      هلد ت رت  تسًد ه  در  قال در لطيا  ص  ًل  حره وخح  درت  ق ؛ وهذنس هلد ت  

هد  در  قدال در دلطيا  دح  جنع ضمحت ر دلد درت  دق  وت  د  صدلأل درت ذدلتا  حر تدل ت ردت ن  دًل 
درلدمحت ودرت  ددق  هدد  نلنحددت وي رددت ن  ددًل هد  درددنود   ودرددتود ع درن يددت ر  ددنو درددلدع ر  دد ا 
درلددمحت  رددم ت ددتم تسوددلع د  صددلألم  نددت عيصددح درلددمحت  دد  تت  عيل ددحب درت ضدد  لع 
در لطيحددددت ودرمتحتددددت  ت نصددددقا درلددددمحت  قددددم درىلنددددا د جىددددل ا رقددددلدع ودرددددلو س ددددع هدددد  

 نتتن درلدع رت  درلمحت  ه   يلع ع
و دت جمدتث تاردلء در يل دب  دح  درلددمحت ودرت  دق  ت  جصدحا تندت عيل دحب  ذدن  دني لرحددت 
رت  درت  ق  هتل تزيت  تس درتالسات در وتدنحت رتجه ودر ا  ذذا ره  ص سًد وتشد نعه   دتنا عندتتن 

ًل ت  د  صدلأل درلدع رتجه دسهن درلو جى ب ه  درت  ق  ضمحت وه  درلدمحت ه د  ً   ص  د
 )(Tsaousis, 2016درت ذلتا  ت جم ل شكً  ه  قيًل  ا د  صلأل    درلدع  وع  ب ع  مي  

 ل   تدت هلوسدء در مقحب رت  ط   درتننقدت دن  تد حدت  0.27- رم وو ت    ت دسعذلطحت  لرذت 
 ا د  تدتع  قدم ودرتندهنح  ودر زها هله درتسد ت  ذ   درتمتتدع هر ل: هنلتح  عنتتن درلدع در

تنلتجت درذ ت ودر  ق   ويتك  دن  تلت  قم ن دل و هدله درتسد دت  ت تن دل ع ادل ه  ردم ندت اذحدن هدع 
هددل جندد ت  دده درذلنددق  ت تن ددل  لسنددا  ددح  عنددتتن در  ددق   صدد سعح  تنددتهتل تسد ددلع د  تددتع  قددم 

ر  ددق  ط  دده  در نددتتن درددلدعا رقتيمدد ص درت  ددق  ودرثلنحددت تسد ددلع د  تددتع  قددم عنددتتن درت قددف 
 ووتحع در حرلع در ا طذال  قح ل ه  درلا س 

 ,Steffgen, Konig, Pfetsch & Melzer)تون    حيرى  وا نو و ح ش وهحقدزس 

طلرذددًل هدد  هتس ددت ر ا ددتذن  درثلن يددت رق  ددن   قددم طذح ددت در   ددت  2070تسد ددت  قددم  (2011
ت  ردم وود ت    دت دسعذلطحدت  دلرذت  ح  در  دق  دنرك نوندا ودرتادلسات در وتدنحدت وع  دقا درتسد د

 ح  درت  حني   و ت تكت ت   ذا ننصل  درتادلسات در وتدنحدت ردت  درت  دق  سدو دًل  ردم    ده هد  
 و   ددددددددددده  ني دددددددددددت رق  دددددددددددق   رك نونحدددددددددددًل وتسا تددددددددددد خنو ونيدددددددددددلسو ودتقدددددددددددش ورننلودددددددددددل وتو ىحدددددددددددنو
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 Yubero, Navarro, Elche, Larrañaga & Ovejero, 2017)(    دهدب عدماحن   د  در
دنني لرحت ودنو تل حت درت ذذت رمتوث ضدملجل در  دق  د رك نوندا ردت  طد   درىله دت دس دذل  
درتدس ددح  رق دد ت د و تل حددت و ددت د دد  تت عمقحددب دننمددتدس درق و دد ا وع  ددقا تسد دد ه  رددم  ددتت 
  ددد لت عندددتتن دردددلدع  دددا ندددتوث در  دددق  د رك نوندددا رقلدددمحت  دددا ووددد ت ه ددد  يلع ه تنحدددت هددد  

 رحت د و تل حت ودر نت  درري حت درتنذ  
 ,Cénat, Hébert, Blais)وعمندال  دحرلع وهحذدنع وخد ا ون د د وود سين وتسييد دا 

Lavoie, Guerrier & Derivois, 2014)   ه     لت در  ن  رق  ق  دنرك نونا  ا در رذد
درنددتس   هندهددال و ددت ت ددينع درر ددل و  دد  8194 لرلدد  ط درري ددحت وعنددتتن درددلدع رددت   حرددت  ق ددت 

در رذ يت ره  ا  ي  عنتتن دردلدع وس دع درلد  ط درري دحت ردت  در د    تننقدت درتندهندت ود  ذن 
درنددتس  در رذ يددت ركددب هدد  عنددتتن درددلدع  (Brewer & Kerslake, 2015) ددنوس واحن دد ك 

ودر ندددت  درري دددحت ودرتادددلسات در وتدنحدددت  دددا در رذددد   مدددتوث در  دددق  دنرك نوندددام و دددت طذدددال تتودع 
 لهددًل وخل دد  تدت  18 -16سد ددت  قددم  حرددت هدد  درتددندهنح  دننىقحددز درددلت  ت ددندوأل  تددنهف  ددح  درت

دننمدتدس درت  دتت   د      د   ع  ددقا درتسد دت  ردم   د لت عنددتتن دردلدع هريدنتًد  دلر رذ   لر  ددق  
دنرك نونددددام  حرتددددل ت دددد ف عددددتنا عنددددتتن درددددلدع وعددددتنا درتاددددلسات در وتدنحددددت  ددددا در رذدددد   لر  ددددق  

 ردم تنده اقتدل دن يد  ه د     Doane, Pearson & Kelley (2014)رك نوندا  وع  دب دن
در  ددلطف دنني ددلرا رددت  درت  ددق  عنددب  تقحددلع در  ددق   لرلددمحت  لرر ددذت رقددلا سم واددلر  تددزتدت 
عكندس  تقحلع در  ق   لن يل  ه   يلع در  لطف درت ن ا رت  درلمحتم وهلد ه ردله تنده اقتدل 

س دنني ددلرا رتجدده وع ددن   قددم درنصدد س  ددا تتد دده دنني ددلرا اقتددل دن يلددا   ددف درلددمحت درتر دد  
 تقحدددددلع در  دددددق  در د  دددددت  قحددددده  وع  دددددقا ن دددددل و تسد دددددت ط رحدددددت  دددددلت   دددددل  نو ددددد   وهكقددددد ي  

ت  دن يدل  عندتتن دردلدع رددت   )McLeod & Horwood, 2013)Fergusson ,وهنيد وت
 وت تو ه شن  ا درتسد ت تثذا عدماحن در تدن درت  ق  تت ع ر   تدء درىر ا  قم دسطيلا ورف ت

  قم     هلد در ماحن  و ا ض ء درتسد لع درري حت جتك  طنأل در  ا در لرا رقتسد ت:

هددب ج  قددف   ددد لت عنددتتن درددلدع  دددا در رذدد   لر  ددق  دنرك نوندددا رددت  درت  ددق  هنعي دددا  -1
 وهر يلا درتالسات در وتدنحت؟

  تل حت  ا در  ن  رق  ق  دنرك نونا؟هب ع وت  نو   ح  ه   يلع درملرت دنو -2
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 ت ان عنتتن درلدع  قم در  ق  د رك نونا رت  هنعي ا درتالسات در وتدنحت  -1
 ن ج  قف در  ن  رق  ق  دنرك نونا  ل     درملرت دنو تل حت رقينت  -2

ت درر ددذا ر نددتتن درددلدع  ددا در رذدد   لر  ددق  دنرك نونددا ع ددت  درتسد ددت  رددم تسد ددت دن دد ل
رددت  هنعي دددا وهر يلدددا درتادددلسات در وتدنحددت  اتدددل عمنندددا درتسد دددت هدد  دريدددنو   دددح  ه ددد  يلع 

 درملرت دنو تل حت  ا در  ق  دنرك نونا 

عنددتت درتسد ددت عي ددحنًد ني ددحًل رمددتوث اددلهن  در  ددق  دنرك نونددام ن ددم ج ددز  ه دد  تها 
دريح ذ ك    عك ي     لع هى  رت تو دن ندط ف  دا  دنت عيل دحب وهزيدت هد  درت ق هدلع  د  
نحدددددلع ف درري دددددحت ودر لطيحدددددت ودنو تل حدددددت ودر دددددا  دددددت ع  دددددع  ددددده الدددددمحت ر  ددددد   ا تو دنتدددددلدء 

رتسد دددت  ددد س  ه  قيدددت رتنحدددلا در  دددق  دنرك نوندددا ع ردددا  ددد  درصددد سعح  دنرك نوندددا  و دددتها د
درت ددد  ته ل   دددا درذح دددت در نخحدددت رقلدددمحت ودرت  دددق   عندددتجف توسدع دسشدددلتجت  ردددم درتنذقدددح   قدددم 

 درزود  وضملجل در    رقمت ه  در يل  ع دن  ندضحت  لريح ذ ك 

قدم  حردلع ه  قيدت هد  ه د  تها دريح دذ ك درتصدنيح  هد  جتك  ع تحف ن ل و درتسد ت  
 ددددلطرا درترددددلطال درتتنحددددت ودرنييحددددت هدددد  طدددد   درىله ددددت  ت دددد  يلع ل )درذكددددلر سي ا ودرقح دددددلن  
ودردددددت ق هلع ودرتلو ددددد حن ودردددددتا  سد  م هدددددع دن دددددل  دددددا دن  ذدددددلس دن ددددد     دددددا در  صصدددددلع 

حت دسورم  اتدل ع دلنا درتسد دت هد   صد س دسكلتجتحت ر    درتسد لع در قحل  ا درتسولع درىله 
 ا ع تحف درر ل و  ا ض ء ه  حن درملردت دنو تل حدت  ص  دًل ندلنع در د   وديسدهدب  ت تن دل 

 % ه   وتلرا نىف در حرت  4كلنا ن ع  ت  

 ةــــريقـــــالط
 دم: ـــــج المستخـــــأواًل: المنه

تنلسندددت  دددح  ه شدددندع نتددد توا دننمدددتدس ع  تدددت درتسد دددت  قدددم درتدددر و در دددذذا درتندددلس  رق
 در  احتو ركب ه  توو درتالسات در وتدنحت درتنعي ت ودرتر يلت 
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 ة: ـــــثانيًا: العين
هد  طد   درذكدلر سي ا ودرقح دلن  ودرتسد دلع در قحدل هد   151عك نا  حرت درتسد ت ه  

درىله دددددت هددددد  درت  ددددد  ح  ر  ددددد ىل ت  قدددددم درصددددد س دنرك نونحدددددت ستودع درتسد دددددت هددددد  طددددد   
 ه   تها دريح ذ ك  

 اييس:ـــثالثًا: المق
 :Rosenberg (1965)مق  س تق ي  الذا  للل  (أ 

و ندًل رتنحدلا رحكدنع  Rosenberg (1965)عكد   درتنحدلا هد   ادن هيدنتدع وضد  ل 
   وركدد  درذلنددق درمددلرا د  تددت هنحددلا رحكددنع 0  و حددن ه د ددال  اددت  )3درنخددل ا تود ددال  اددت  )

   ودرتسوددت در لرحددت هيلتهددل هنعي ددا عنددتتن 1  وتود ددال  تسوددت  قحقددت وددتًد )5اددت  )در تل ددا تود ددال  
 درلدع ودرتسوت درتر يلت ع ذن    عنتتن تدع هر ي  

ن ددذا درتسد ددت درملرحددت اذددلع درتنحددلا و ددت  قدد  ه لهددب تريددل رذحلنددلع  حرددت درتسد ددت درنحتددت 
ر مقحدددب در دددلهقا دن  كادددل ا   وخددد وندء د0.60ود ددد ذ تع هيدددنت  ودندددت   م دددذح درثذدددلع  0.55

ودر دددتوين درتل دددب  نوهدددلك  رقتيدددنتدع در  دددع عدددف د ددد   ص  PCA  نيندددت درتك ندددلع دس ل دددحت 
% هدد  عذددلت  درتصددي  ت  وخلر ددلرا  دد   عنددتتن درددلدع ات  حددن اددله  تهكدد  44.03 ددلهقح    ددند 

 عتثحقه  مزه ح  
 مق  س المش  ك  ال ج ا    )إع اد الب حث(: (ب 
 :ندددح   دددتس  دريدددنت  قدددم وضدددع ني ددده ه ضدددع درلدددمحت وإ دددتدء دنني دددلنع ج  صلللل المق للل س

درترل ذت در ا ع ندوأل  ح  درا  س  لسرف تو دريننت تو در لا دردلو جاد ن  ده در دن  دي دن 
تو عنتددد  درلدددمحت  لطيحدددًل وع حدددب ني ددد  هكدددل  هددد  وعاددد ن  اددد  سه هثدددب: )تعددد عن رنؤيدددت 

ودلع در لطيحدت رآل دني    عكد   درتنحدلا ش   ج لهب ه لهقت  ل حت م )تندل ن دلا ر ن حل
  2  وتنحلنددًل )3هيددنت  ودن دد ىل ت  قح ددل  ددا ضدد ء هنحددلا رحكددنع درث اددا تد تددًل ) 11هدد  

   1ونلتسًد )
 :ن دددا درذلندددق  دددت  درتنحدددلا  ل ددد  تدت در مقحدددب در دددلهقا دن  كادددل ا  صللل ل المق للل س

لهدددددب  دددددلت   دددددن و دددددت د   قصدددددا درتيدددددنتدع  قدددددم   PCA  نيندددددت درتك ندددددلع دس ل دددددحت 
% ه  عذلت  هصي  ت دنسعذلط  و ت تون  درذلنق در مقحب در لهقا در  احتو   نينت 52.98

و ددت ت ددينع ن ددل و در مقحددب در  احددتو  Maximum Likelihood (ML)د صددم دن تددلا 
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  (GFI= 0.90; AGFI= 0.90)   ه ل نت ن رت  ا ض ء ه شندع درت ل ندت درت ل ندت 
X)  درت ل ندت كتل و  دا  دحف ه شدندع ن د

2
/df= 3 P=0.61; RMSEA= 0.012)  دا 

درتدددت  درتثدددلرا ر دددل  و دددت و  دددا  دددحف ه شدددندع درت ل ندددت درت  مهدددت  دددا درتدددت  درتثدددلرا ر دددل 
(CFI= 0.90; NNFI= 0.94)  و حتددل تقددا عاددذ لع درتيددنتدع  قددم در لهددب در ددلت هدد  

 درنعذت دسورم:

 (1جدول )
 دات مقياس املشاركة الوجدانية.تشبعات النموذج العاملي التوكيدي ملفر

 قيمة ت اخلطأ املعياري التشبع ردةـــــــــــــاملف م
 7.19 0.058 0.42 أشعر بفرح األخرين 1
 7.29 0.058 0.51 أواسي صديق يشعر باألمل 2
 8.52 0.060 0.51 أبتسم عند رؤية األخرين يضحكون 3
 7.16 0.058 0.41 أفسح املكان لشخص كبري السن للجلوس 4
 4.53 0.055 0.25 استخدم الفكاهة حتى ال أشعر االخرين حبزني 5
 7.05 0.059 0.42 اجنرف وراء عواطف االخرين بسهولة 6
 9.03 0.059 0.53 أتوتر لرؤية شخص يعامل معاملة قاسية 7
 7.97 0.060 0.47 إحساسي الشديد ملشاعر األخرين جيعلين مشفقًا عليهم 8
 8.73 0.062 0.54 تياجات العاطفية لألخرينأنا حساس لالح 9
 8.98 0.062 0.56 استطيع فهم مشاعر األخرين بسهولة 10

 7.46 0.060 0.45 أقرأ مشاعر األخرين من تعبريات وجوههم 11

 :ن ا ه لهدب تريدل انونذدلم رتيدنتدع هنحدلا درتادلسات در وتدنحدت وخقد   حت ده  ثب   المق  س
م  حرتدددل عندوندددا  دددحتف 0.704 ردددم  0.616ل رقتيدددنتدع  دددح  وعندوندددا ه دددله ع تريددد 0.656

  ود ددد ذ تع درتيدددنت  در له دددت هدددد  0.442 ردددم  0.217 دددله ع دنسعذدددلط درتصدددمح  دددح  
  0.704 رم  0.656درتنحلا  لسعيع درثذلع ه  

 مق  س التسعد اللتت     )إع اد الب حث(: (  
 :ل   درك نونحددت وس تحددت جنددح  هددت  ع ددن  دريددنت سو  ددق ك هدد   دد ا و دد  صللل المق لل س

جمتب س ل ب  تد حت دو  تودنحت ع ت   رم  رمل  دست  تو  تت درندنت  لس ني  هثب: )هب 
 ددددذال د  ددددزدمك  ددددا دو شدددداء  ذددددن دريح ددددذ ك؟  م )هددددب  ددددذال د  ددددزدمك  ددددا تو شدددداء  ذددددن 

هينت  ودن  ىل ت  قح ل  ا ض ء هنحلا رحكنع درث اا  16دريح ذ ك؟   عك   درتنحلا ه  
   1  ون )2  وسختل )3) ن ف
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 :ن ا درذلنق  ت  درتنحدلا  ل د  تدت در مقحدب در دلهقا در  احدتو   نيندت  ص ل المق  س
و ددت ت ددينع ن ددل و در مقحددب در  احددتو  Maximum Likelihood (ML)د صددم دن تددلا 

  (GFI= 0.93; AGFI= 0.91)   ه ل نت ن رت  ا ض ء ه شندع درت ل ندت درت ل ندت 
X) شدندع ن د  درت ل ندت كتدل و  دا  دحف ه

2
/df= 2.3 P=1.00; RMSEA= 0.092) 

  دد   تح ددده  حددن هنذ رددت  و دددت و  ددا  دددحف  RMSEA ددا درتددت  درتثدددلرا ر ددل هل ددتد ه شدددن 
  و حتدل (CFI= 0.95; NNFI= 0.94)ه شندع درت ل نت درت  مهت  ا درتت  درتثلرا ر دل 

 م:تقا عاذ لع درتينتدع  قم در لهب در لت ه  درنعذت دسور
 (2جدول )

 تشبعات النموذج العاملي التوكيدي ملفردات مقياس التسلط االلكرتوني.
 قيمة ت اخلطأ املعياري التشبع ردةـــــــــــــــــــاملف م
 1.37 0.045 0.062 هل سبق لك أن أرسلت رسائل مهينه عرب اهلاتف أو االنرتنت؟ 1
ــل االن   2 ــن قبـ ــه مـ ــات مهينـ ــتقبال مكاملـ ــبق لـــك اسـ ــكايب، هـــل سـ ــايرب، رتنـــت )سـ فـ

 ...(؟واتساب،
0.39 0.050 7.78 

 9.48 0.051 0.48 هل تعرضت العتداء وُنشر على الفيسبوك من قبل؟ 3
 7.78 0.056 0.72 هل تعرضت للمساومه مقابل عدم نشر انتهاكات خاصة بك؟ 4
 4.71 0.053 0.25 هل ألتقط أحدهم صورًا لك دون إذن ونشرها على صفحات الفيسبوك؟ 5
 9.88 0.053 0.53 هل سبق وأن تلقيت مكاملة جمهولة حتمل ختويفًا لك؟ 6
 11.20 0.054 0.61 هل سبق ابتزازك يف أي شيء عرب الفيسبوك؟ 7
 7.31 0.053 0.39 هل ضايقك أحدهم بإرسال صور منافية لألداب العامة خالل فيسبوك لك؟ 8
 7.31 0.053 0.48 تك؟هل سبق ألحدهم استخدام حساب فيسبوك حيمل هوي 9
 9.58 0.053 0.51 هل نشرت أسرار لك بافيسبوك حيمل حمتواها أحداث كاذبة؟ 10
 8.32 0.048 0.40 هل سبق سرقة كلمة مرورك ملنعك من استخدام حساب فيسبوك؟ 11
 5.53 0.054 0.30 هل سبق استغالل أحد الصور أو الفيديوهات اخلاصة وتداوهلا عرب حسابات فيسبوك؟ 12
 4.90 0.046 0.23 هل حذرك أحدهم من فيسبوك جملرد كتابة رأيك بصراحة؟ 13
هل هددت بنشـر صـورك احلميمـة خـالل فيسـبوك لرفضـك القيـام  دمـة مـا           14

 ألحد األشخاص؟
0.57 0.055 10.49 

 8.49 0.047 0.40 هل هددت بااليذاء عرب فيسبوك صراحة أو ضمنيًا يف أحد احملتويات أو التعليقات 15
 12.04 0.050 0.60 هل تعرضت مسعتك للشائعات عرب فيسبوك؟ 16
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ت دددينع ن دددل و در مقحدددب در  احدددتو  ددد  د ددد ذ لت درتيدددنت  دسوردددم هددد  در مقحدددب ر دددتنا  حتدددت 
وها  حتت  حن تدرت دنصل حًل  رت ه     تنرت  0.062ودر ا  ق  عاذ  ل  1.96د  ذلس ع    

(0.05   
 :ريدل انونذدلم رتيدنتدع هنحدلا در  دق  دنرك نوندا دررلعىدت هد  ن ا ه لهدب ت ثب   المق  س

وعندونددا ه ددله ع تريددل رقتيددنتدع  ددح   0.781در مقحددب در ددلهقا در  احددتو وخق ددا  حتددت تريددل 
 ردددم  0.214م  حرتدددل عندوندددا  دددحتف  دددله ع دنسعذدددلط درتصدددمح  دددح  0.789 ردددم  0.758
  0.789 رم  0.781ذلع ه  ه  درتنحلا  لسعيع درث 13  ود  ذ تع درتينت  0.574
 راءات:ـــــــرابعًا: االج

عف ع ذحال هنلتح  درتسد ت وها )درتادلسات در وتدنحدتم عندتتن دردلدعم در  دق  دنرك نوندا  
 قددم ت ددندت در حرددت درددلت  ع   دد د ر  دد ىل ت  قددم درتنددلتح   رك نونحددًل  و ددت ت ددتع درتنددلتح   ددا 

ا   ددنك تو هيددنت   ددتو  د دد ىل ت  ون ج ددتح سو درصدد س  دنرك نونحددت  محددق ن ج ددتح رقت دد ىح
  نت ه  عكندس دن  ىل ت  حتل   ت 

 خامسًا: إجراءات التحليل االحصائي:
عددف عنددتتن هنعي ددا وهر يلددا درتاددلسات در وتدنحددت هدد   دد ا تسوددلع درت   دد  درم ددل ا  -1

سودت  م وتر    ت در مكت هد   دتت وود ت  دحف ه  ن دت  دا د د ىل لع دس دندت   لرت45.37)
دس قم ه  درت     عاحن  رم درتالسات در وتدنحت درتنعي تم  حرتل عادحن تسودت درت   د  

  م ب  رم هالسات ووتدنحت هر يلت 

د   تدت عمقحب درت لس  ح  درتىت  لع رتنعي ا وهر يلدا درتادلسات در وتدنحدت رتسد دت  -2
    لت عنتتن درلدع  قم در  ق  دنرك نونا 

 االحصائي: سادسًا: نتائج التحليل 

ويددر   قددم ج  قددف عددماحن عنددتتن درددلدع  قددم در  ددق  دنرك نونددا   تلل عا اختبلل   الفلل : األ ا:
 رت  هنعي ا وهر يلا درتالسات در وتدنحت 

و دددت   دددف درذلندددق  حردددت درتسد دددت  دددا ضددد ء ه  حدددن درتادددلسات در وتدنحدددت  ردددم هىتددد   ح  
رتنعي دتم ودرثلنحدت تدع تسودت هر يلدت تنتهتل تدع تسولع  لرحت عاحن  رم درتالسات در وتدنحدت د

عاحن  رم درتالسات در وتدنحت هر يلت  و لت درذلنق  م ل  ه لهب دسعذلط  حن     ح  در  دق  
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م (r= 0.170; p ≤ 0.05)دنرك نوندا وعندتتن دردلدع وخقد  ردت  هر يلدا درتادلسات در وتدنحدت 
  و دت (r= 0.259; p ≤ 0.05)ت  حرتل  ق   حتت ه لهدب  حن د   ردت  هنعي دا درتادلسات در وتدنحد

 Multi-Groups Path Analysis (MGPA)تون  درذلنق عمقحب درت لس  دح  درتىت  دلع 
ودرىددتوا ت ضددح  ددحف ه شددندع درت ل نددت ررتددلت  عمقحددب درت ددلس  Lisrel 8.51 ل دد  تدت  ننددلهو 
  ح  درتىت  لع:

 (3جدول )
 وعات.مؤشرات املطابقة لنماذج االحندار التوكيدي بني اجملم

X اجملموعة
2

 RMR SRMR GFI 

 1.00 0.010 0.011 0.014 مرتفعي املشاركة الوجدانية

 1.00 0.012 0.012 0.015 منخفضي املشاركة الوجدانية

 ΔX
2

 ΔRMR ΔSRMR ΔGFI 

 الفروق بني اجملموعات
0.03 

P= 0.86 
0.012 0.012 1.00 

   نتد ت  عمقحدب درت دلس    عيد MGCRوتاذ ا ن ل و عمقحب درت لس  ح  درتىت  لع 
Xرتنعي ددا درتاددلسات در وتدنحددت  ص  ددًل  ددا ضدد ء ه شددندع 

  اتددل ت  SRMRو  RMRو  2
دريدددنو   دددا درت شدددندع  دددح  دررتددد توح  الندددا  دددا درتدددت  درتثدددلرا هتدددل ج ردددا ووددد ت  دددنو   دددح  

 هنعي ا وهر يلا درتالسات در وتدنحت  و حتل تقا  حف عماحندع ررتلت  عمقحب درت لس: 
 (4)جدول 

 تأثريات منوذج حتليل املسار بني اجملموعات.
 معامل الصدق قيمة ت اخلطأ املعياري التأثري اجملموعة

 0.066 )*( 2.34 0.11 0.26 مرتفعي املشاركة الوجدانية
 0.029 1.46 0.12 0.17 منخفضي املشاركة الوجدانية

   0.05تدرت  رت ه     تنرت ) )* 
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وودد ت عددماحن  ددذذا تدا دنصددل حًل هدد  عنددتتن درددلدع  رددم     دد 4ت ددينع ن ددل و درىددتوا )
در  دق  دنرك نوندا  وهددلد ج ردا ت  اقتدل دسعيددع عندتتن درددلدع درردلعو  د  درندنددت درري دحت ن دد  تدت 
دريح ذ ك ودر يني  دنني لرا درلو ج  ا نه درينت اقتل تت  تر   رم هزيتًد ه  در  ق  هلد  لرر دذت 

  تهددددل  لرر ددددذت رقت  ددددق    ندددده Cyberbullyingvictimizationرلددددمحت دنتددددلدء دنرك نونددددا 
ت منال تدعه وينعيع عنتتنه رلدعه  رىلنه  دا د د   ا دن دني  تو عمنحدال دست  درري دا ودرت رد و 
 ا صحت دي ني  وهلد تت  ه  رم هزيدتًد هد  در  دق  دنرك نوندا وهدلد  ل  ذدلس ت  در  دق   تقحدت 

   Cyberbullyingpreparationه كنس  ر تلدء 
 دددلوو درتادددلسات در وتدنحدددت ت صدددف  لرذمدددق  ددد  وددد  در  دددل  ودسريدددت درتي ندددت  دددا در د دددع 
ود  ادد لس  ددتس هدد  در  ددلطف هتدد  ن رددهم وخلر ددلرا   دد  ج ددنت عيل ددحب تانيلعدده در ددا  ددذذا ردده 
  ه لنل  وه  اف ع ق  درلدع درتسات رتجهم اتل ش  سه  لرلنا ودرتونحه  ا در د ع جمناده رقذمدق  د

تدعده وخلر دلرا  حددنوو عيل دحً  تكثدن اددا جمصدب  قدم د  م ددل  دي دني  وهد  اددف جكد    نضدده 
 & Borcsa & Pomini, 2017; Overstreet, Quinn)رق  ق  دنرك نونا وهدلد ت يدال هدع 

Marsh, 2015)  
كتل ع يال ن دل و درتسد دت  دا د  هذدتو در  دلطف ودرتادلسات در وتدنحدت  ص  دًل درت  دق  

ه لمرت درك نونحت هتل تن ع هد  دردلدع درتثلرحدت ردت  دريدنتم وين دع تدعده   دذا دنطدندء  هت  تذتو  
درت ددددد تنم وهددددد  ادددددف   ددددد   نضددددده ر تدددددلدء درردددددلعو  ددددد  در  دددددق  دنرك نوندددددا وهدددددلد ت يدددددال هدددددع 

(Valkenburg et al., 2006)  
ا و ددت تذددتو درت  ددق  تر دنددًل هدد  درثنددت  ص  ددًل  تد نددتث وتشدد ندكل درلددمحت ودرت  ددق   دد

 ذدددندع دني لرحدددت ه دددذنت ر ىنخدددت دني لرحدددت دو  لطيحدددتم   ردددل تذدددتو درت  دددق  درتزيدددت هددد  درتادددلسات 
در وتدنحددت ويثذددا وو ددت ن ددن درلددمحت  ددا ن دد  در صددن  نحددلا تانيلعدده دسرحتددت وهددلد ت يددال هددع 

  (Joinson, 2004)و ن    
 ددًل  ددا و ددت ت مدد ا دسهددن رددت  درلددمحت  نددا هنوسهددل   ىنخددت در  ددق  ودرت ددلست   ص  

هننقدددت درثندددت درت ذلتردددت وووددد ت درن د دددف درتاددد نات و ددد  طنيدددال د ددد  تدت ن دددل   ح دددذ ك وهتدددا 
وي مد ا  ردم ه د  ب جتدلسا در  دق   قدم درت  ددق  درصدقا  قحده  ت ت  عندتتن دردلدع رتجده هنعي ددًل 

  (Kopecky, 2017)ه ذنًل وهلد ت يال هع ا خ كا 
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در  دن  رق  دق  دنرك نوندا  دل     درملردت ويدر   قدم: ج  قدف  ت عا اختب   الف : الثل   :
دنو تل حت رقينت ويتك  عنوت ه  ردم دريدن  دننصدل ا دسعدا: ع ودت  دنو  تدع 

 تنرت  نصل حت  ا تسولع در  ق  دنرك نونا سدوع ر ماحن درملرت دنو تل حت 

و م و ت د  تت درذلنق عصدرحيًل رت د  يلع درملردت دنو تل حدت وهدا ت دز  تو ون دهم وه دز 
  وينصددت درذلنددق  ددلرتنعذ  Engagedم هددنعذ  separatedم تسهددبم هريصددب Divorcedه قددال

هددد  تو ش صدددح  وودددت  حر تدددل  ندددتًد  لن نحدددًل وردددف جمدددتث درز دددل م تهدددل درتريصدددب  حنصدددت  ددده تو 
ش   دنيصب  لطيحًل    شنيكه تو شنيك ه  مب  نت درنند   وهرل جملوا درذلنق عنتجف عي دحنًد 

ع در  ددن  رمددلنع در  ددق  رقلددمحت  و ددت د دد  تت درذلنددق د  ذددلس عمقحددب در ذددلت  ت حنددًل رت دد  يل
 دسنلتو دنعىله و حتل تقا ن ل و د  ذلس درين :
 (5جدول )

 الفروق بني مستويات احلالة االجتماعية يف التسلط االلكرتوني.

 مصدر التباين
جمموع 
 املربعات

 د.ح
متوسط 
 املربعات

 الداللة ف
حجم 
 التأثري

 136.1 4 544.2  اجملموعاتبني
6.3 

0.000 
 دالة

0.611 
 مرتفع

 21.7 146 3172.7 داخل اجملموعات
  150 3716.9 الكلي

وت دددددددينع ن دددددددل و در مقحدددددددب  ددددددد  ووددددددد ت  دددددددنو  تدردددددددت دنصدددددددل حًل  دددددددا ه   ددددددد  تسودددددددلع 
در  دددددددق  دنرك نوندددددددا سدو دددددددت ر دددددددماحن درملردددددددت دنو تل حدددددددت  وهددددددد  ادددددددف تودددددددن  درذلندددددددق عمقحدددددددب 

لع درذ تجددددددت ه دددددد  تهًل د  ذددددددلس عدددددد اا و ددددددت ردددددد نا وودددددد ت  ددددددنو  تدرددددددت دنصددددددل حًل  ددددددح  درتنلسندددددد
نددددلنع در دددد   وه ددددد  يلع درمددددلنع دنو تل حددددت  م دددددا و حتددددل تقددددا دريدددددنو   ددددح  درمدددددلنع 

 دنو تل حت  ا در  ق  دنرك نونا:
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 (6جدول )
 املقارنات البعدية ملستويات احلالة االجتماعية يف التسلط االلكرتوني.

 الداللة اخلطأ املعياري متوسط الفروق )ب( ()أ

 مطلقة/ مطلقة

 0.000 2.13 9.25 أعزب/ آنسه

 0.000 2.28 10.60 متزوج/ متزوجة

 0.011 2.55 8.40 مرتبط/ مرتبطة

 0.916 3.90 3.30 منفصل/ منفصلة

وع ددت هددله درر حىددت هر نحددت  ت ت  ندد دعو در دد   علددع دريددنت عمددا ضدد   ني ددا وهدد  اددف 
  تو هددددا  ملودددده  ردددم درردددد دنا در لطيحددددت درتي ندددن  رح ددددل  ويم ددددل   ردددم ه دددد  يلع ت قددددم هدددد    ددد

در  دددلطف ودرتادددلسات در وتدنحدددت ردددهم وهددد  ادددف   ددد   دددا نلوددده رق ريدددح  دني لرحدددًل  نودجدددت عيل دددحب 
عىنخ دده  تو  ددت جكدد    ددا نلودده رقددت  ا  ددا    ددلع د  ندضددحت ع  ضدده  دد  عقدد  در د  حددت در ددا 

 رلتًد رق   ددلع درتثلرحددت در ددا جنددته ل دريح ددذ ك ودر ددا ع صددف  لر صددرع ودر ددا  اددب  ح ددل وهددلد د دد
   (Selkie et al., 2016)عذنم  ح ل دسنل درتثلرحت وهلد ت يال هع اً  ه  

 ت ت  درت زوود   (Al-Zahrani, 2015)وع  قدف درر دل و هدع هدل ع  دب  رحده درزهندندا 
رمصدددن د دددد  تده ف رقيح ددددذ ك  ددددا ه ل  ددددت تنددددتدث هدددف تكثددددن د دددد نندسًد  ددددا    ددددلع ف وخلر ددددلرا  ح

 قددم  تقحددلع در  ددق  در ددا عتددلسا  قددم  Bystandersدن ددني  تو جنددع دريددنت  ددا توس درت يددن  
  )(Balakrishnan, 2018توي ف وهلد هل ع  قا  رحه تسد ت   كنيار  

 دا ت  درت زوود    Glaser, 1995)-(Newton & Kiecoltوع يدال درر دل و اقحدًل هدع 
ثدن  نضدده رق  د  هدد   حدن درتددنعذ ح    دلد  ددت تنودع  رددم  د  خلع در  د ددال  دح  درددزووح   ددا تك

در در دع دسورددم  تو  ددت جكدد    دذذه دنصددند  تنددت طن ددا در   دت وسدء نتدد ت  د  ندضددا هدد  عقدد  
درتىت  لع در ا تران هم  يلع  حن هر نحت ويتك  در منال هد  هدله درر حىدت  دا ضد ء درر دل و 

س هنخددع اددلو ن دد ن رحت ه  حددنو درملرددت دنو تل حددت وعيلددحب درمددتتق هددع وددر   ل دد  تدت د  ذددل
 ه ح  اتل تقا:
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 (7جدول )
 استقاللية متغريي احلالة االجتماعية وتفضيل الدردشة مع جنس معني.

 
 تفضيل الدردشة االلكرتونية مع جنس معني

 ذكور إناث اجلنسني

 احلالة االجتماعية

 3 42 64 أعزب/ آنسه
 5 6 14 وج/ متزوجةمتز

 0 2 3 مطلق/ مطلقة
 0 3 7 مرتبط/ مرتبطة
 1 0 1 منفصل/ منفصلة
 0 0 0 آرمل/ آرمله

X)والنا هرلك  نو  تدرت 
2
 = 19.88, P ≤ 0.05)  هتل ج را د  تلتجدت درت  حدني  تو

 ددا  ت  هردلك    دت  ددح  درملردت دنو تل حدت وعيلددحب درتستشدت هددع ودر  ه دح  تو درىر ددح  ه دلً 
 درتاك ع دنو تل حت ودر لطيحت 

 ,Borcsa & Pomini)وع يال ن ل و درتسد ت هع   س ل وخد هحرام ودو ن د نيا وو دنو  

2017; Overstreet et al., 2015) ت  طتدد أل دس ددز  تو دسن دده  رددم دن دد نندس درري ددا
رحدت رقت  دق  ودردلدع وخلر لرا جنع  ا  ندا  در   لع دن  ندضحت  ت جمتث دنتهل   ح  دردلدع درتثل

در د  حدددت رددده الدددمحت ويرددد و  ددد  هدددلد دنندددتهل  دردددت ف در ودددتدنا درت ذدددلتا  دددح  طن دددا در   دددت 
 دن  ندضحت  

تهل درتريصب  نت تت  ه درمرح  رقلانيلع رقمتتق    نلو ه ر يد  دراد  س  دلن  ند  
ر دددل نت رددده وهددد  ادددف وس ذدددت هرددده  دددا ع دددتتب ادددنو  درمحدددل  درندهردددت  حل دددًل  قدددم در ىدددلس  درند دددت  د

ع احف تدكن  دسنتدث رق  ن  د جىل ا  قم ت  لء درلدع ه    ا درذمدق  د  طدن  هملتدت 
)et al., 2016; Cheung حددن ه ددنو  رقمددتتق ه دده  دد  عىلسخدده وهددلد ت يددال هددع تسد ددلع 

Chou & Singhal, 2017) ون ددنًد ر ددزو  دس ددندت  دد  درمددتتق  دد  هاددك ع ف درري ددحت  
 ددددنيت رقددددزه   ف وت ددددندن ف  ددددا در د ددددع درمنحنددددا  دددد ن ف جىددددتود  ددددا درندنددددت درري ددددحت ودر لطيحددددت ودس

ودرتالسات در وتدنحت درتنعي ت ودررلعىت    ع  ا درلدع درتثلرحت رقت  ق  ودرلدع در د  حت رقلمحت 
  ضددًل ر شددذلع درري ددا ودريددند  در ددلطيا درددلو ج حادده دريددنت تاددنًد اددل  تو تنثددم  تهددل  دد  عيلددحب 
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شت دنرك نونحدت  د  درتادك ع در لطيحدت ودس دنيت ودرري دحت  ندت  دلت درذلندق  م دل  د  ذدلس درتست
 هنخع الو ن  ن رحت ود  تلتجت ه  حني  اتل تقا:
 (8جدول )

 استقاللية متغريي اجلنس وتفضيل الدردشة مع جنس معني.

  املتغري
 تفضيل الدردشة االلكرتونية مع جنس معني

 ذكور إناث اجلنسني

 جنس الضحية
 5 8 38 ذكور
 4 45 51 إناث

X)والنا هرلك  نو  تدرت 
2
 = 13.35, P ≤ 0.01)  هتل ج را د  تلتجدت درت  حدني  تو

ت  هردددلك    دددت  دددح  ودددر  درلدددمحت وعيلدددحب درتستشدددت هدددع ودددر  ه دددح  تو درىر دددح  ه دددًل  دددا 
ت تدت درلملجل د نلث درلو درتاك ع درري حت ودر لطيحت  وخلر مهب  ا درر ل و در ل نت ج نا ت  

 لددق د درمددتتق هددع درىر ددح  ه ددًل  دد  هاددك ع ف درري ددحت ودر لطيحددت تكثددن هدد  درددلا سم وهددلد  ددت 
ج را تن ل عنح  ه   يلع عنتتن دردلدع ردتت ل هدب هد  ن دذا ردت  درىر دح   تو  دت عقىدم درلدمحت 

لسخ ددل در لطيحددت تو رقمددتتق هددع درىددر  دي ددن س ذددت  ددا عنحددحف درددلدع رقذمددق  دد  دس  ددلء  ددا عى
درري حت درت رتتم تو  مثًل    ستوت ت  لا ه  درت  ق  تكثن ع لطيدًل وهادلسات ووتدنحدت عد تو  ردم 

 س ع ه   يلع سنتت درلدع رت  درلمحت 
وي قدددد  درذلنددددق  ل  ندضددددًل دن   ددددًل هدددد  درر ددددل و در ددددل نتعن ا  ددددم  دنددددت لع دس ددددز  تو 

  لع دريح ذ ك هع در نخلءترام  تد  ح  هتل:درت قال تانًد ال  تو تنثم وسدء عك ي    
  تود دددددع ع دددددتت درت  دددددق : نلودددددت درت قدددددال تو درت قندددددت  لت  عنحدددددحف در   دددددت ودرن ذدددددت  دددددا

د دد  لتع ل   نيددال تو  ددو ن  تو د  لاددت ر ددن  در   ددت دسورددمم تو  مثددًل  دد  شدد   
د   تل شدددذلع تدد ي ف ه  يددده ويت تددده ووددتدنحًل  تهدددل  لرر دددذت رأل دددز  ودين ددت  ندددت عكددد   تو 

 دريند  در لطيا ونلو ه ر ك ي     لع  لطيحت وه  اف دن ندطه وسدء در   لع درزد يت 

  تود دددع ع دددتت درلدددمحت ودرت  دددق : و ح دددل جنددد ت درت  دددق   ل ددد تسد  ضدددمح هم   رادددم تود دددع
 جىل حت وانت  حر تل ر ال ه  ذن  دني لرحت عال  ا هدع عىنخده  لطيحدت  دل نتوخلر لرا عرتد  

ع در  ددددق  دنرك نونددددا ركدددد  عر ددددتت درر لجددددت درتم  هددددت وهددددا دريلددددح  دددد  طنيددددال  تقحددددل
 درت لست  دنرك نونحت تو درال  لع دنرك نونحت اتل تان  ا هندنب در  ق  
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ودرتسد ددت ع ددلنا هدد    دد  درنصدد س ر ددتت عدد د ن در حرددت دركل حددت ن ددنًد رم ل ددحت ه ضدد ع 
 لس  ح  درملنع دنو تل حت درت  قيدت  اتدل درتسد ت وتر  رق منال ه  هصتد حت نتلت  عمقحب درت

تنه ن جتك  ع تحف ن ل و درتسد ت رص ن نىف در حرتم وهلد تت   درذلنثح    لت  ع ذحدال درتسد دت 
  قم  حرلع اذحن  رق منال ه  درصت  در ذ سو رر ل و درتسد ت 

  عيلددحب ودرت مهددب  ددا ن ددل و درتسد ددت جىددت هر نحددت در   ددت  ددح  درملرددت دنو تل حددت وخددح
ت  د     درىر ح  طن ا  -و قم نت  قف درذلنق-درتستشت ود  حلس ور  ه ح  رقمتتق ه ه 

درتستشدددت  دددت تددد تو  لرلدددمحت  ردددم د ددد تسدوه رقتننقدددت درثلرثدددت هددد  هندندددب در  دددق  وهدددا دريلدددو 
دنرك نونا   دء   نويو شل  لع تو درت نندت     وهدلد  دذا تت دم س  جم دل ه د  تت  ح دذ ك 

لنا هادددك ع ت دددنيت تو  لطيحدددت ادددب درمدددلس  ذدددب در مدددتث هدددع درت  دددق  وهدددلد س  ستوت هتددد  ج ددد
دري ب درتتسات ه  درت  ق   رم درلمحت  ت عرتا انت درلمحت  ا درت  ق  وخلر لرا  دتت درد ميا 
 ا سودجت تت  در يل دحب تدرىف  رده ت  ع د  تت هدله درت ق هدلع ضدته وهد  ادف د د تسدوه رق دنو  

هددتم رددلد تددن  ت  تدد ف دنن حددلط نددح  درمددتتق هددع شدد    حددن ه ددنو م و ددتت  دد  درت ددلتحن در ل
دننصحلع وسدء تو هرا س جتدا  ردم عىنخدت ش صدحت  دمو تندتدث س  تو ست   دب  ت ق هدلع  دت 

 ج  ر و  ره ه ق هلع ت ن  
كتل تنه ودن   ًل ه  ن ل و درتسد ت ووت ت  تكثدن ضدملجل در  دق  دنرك نوندا هد  دنندلث 

رت قندددلع هتددد  رى ددد د  ردددم درمدددتتق هدددع طدددن ح  تندددتهتل ور ددده ودرثدددلنا هددد  درىدددر  وخدددلس   د
دي نم وهلد  ذا تت م  رم در يكحن هب ع تت  نص درتستشت تكثدن هد  هدن  هدع تكثدن هد  ودر  
ج  ب  تقحلع در  دق  دنرك نوندا دردلو تر  دا  لريلدح دنرك نوندا؟ وهدب درتستشدت هدع درىر دح  

 لع دنرك نونحددت  دد  درلددمحت؟  وخلر مهددب  ددا درر ددل و ووددت دمتجددلت ه ددًل ع ددل ت  قددم عددنويو دراددل 
 تت نلنع درلملجل دررلعىت    نتوث در  ق  ه  دنثم  رم تنثدم وهدلد  دت جكد    دتد ع در حدن  
 ص  ددًل  ددا درمددلنع در ددا عكدد    ح ددل ه ن ددت ش صددحت ه ددذنت  حر تددلم اتددل ووددت ت  درلددملجل 

  ويتكررل در   ا  رم د  ر ل   لت ه  ت  نلنع در  ق  درلا س دررلعىت    ع ق  دننلث تكذن
دنرك نونا عزتدت   و ت تنثم ات  تع رق ىلس  درري حت ودر لطيحت   ا دريح ذ كم وعدزتدت  ردتهل 

 ع كنس هملونع عك ي  درصتد ت هع در نخلء ه  درىر  درت لتن 

 ر:  ــــديــر وتقـــــــشك
لت درددددددتا  س طددددددلهن در ددددددلتو رتى  تدعدددددده  ددددددا ت  ودددددده درذلنددددددق   ددددددلر  در نددددددتتن رآل دددددد 

 تقحددددلع در  ذحددددال ودر  وحدددده  ددددا عي ددددحن ن ددددل و درذمددددق در ددددا النددددا رذصددددتلعه درددددتوس دس ددددحف  ددددا 
 عي حن ن ل و درذمق 
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Self-esteem predictive of cyberbullying among low  

and high-level empathy college majors 
 

Abstract 
This study aimed at investigating relative contribution of self-

esteem in prediction of exposure to cyberbullying. The study adopted the 

comparative casual approach. the study was composed of a random 

sample of 151 male and female volunteer students was enrolled in both 

under and post-graduate studies in order to respond to the e-version of 

the study tools. The study used Rosenberg’s self-esteem scale and the 

researcher prepared a cyberbullying and Empathy scales. Using Multi-

group path analysis method, the study concluded that supremacy of the 

path method of high level empathy. The study also concluded that 

divorced, single, and married male and female students are more 

exposed to cyberbullying.  

Keywords: Cyberbullying, Self-esteem, and Empathy. 

 

 


