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 مكدمة :

المجتمعػػات المعاصػػرة مػػف ظػػاةرة مطيػػرة تتم ػػؿ عػػ  ظ ػػكر مجمك ػػة مػػف بعػػض تعػػا         
الفػػزع أك الر ػػب لػػدل  إ ػػارة التػػت ت ػػدؼ إلػػتالػػدكؿ كاألعػػراد   المكج ػػة  ػػد اإلجراميػػةاألععػػاؿ 

حيػات ـ  تعػرضأك  بإيػذاه ـكتػركيع ـ جما ات مف ال اس أك لدل العامة   شمصيات معي ة أك
أحػػد المراعػػؽ أك األمػػبلؾ العامػػة أك ال ػػرر بالبيهػػة أك  إلحػػاؽأك حريػػات ـ أك أمػػ  ـ لممطػػر أك 

  لمػػكارد الكط يػػة لممطػػر دكف كجػػ  حػػؽ أك تعػػريض ا الماصػػة أك احتبلل ػػا كاالسػػتيبلا  مي ػػا
 .اإلرةابتمؾ الظاةرة يطمؽ  مي ا   الفساد ع  األرضكبشتت ص كؼ العدكاف كصكر 

 

ذا       بظػركؼ كػؿ  صػر متعػددة  كارتبطػت  ك أشػكاالن  اكا ت تمػؾ الظػاةرة  ػد اتمػذت صػكرن  كا 
المعمكمػػات  عػػ  تك كلكجيػػا ؿؿ مػػا يشػػ دع العػػالـ اليػػـك مػػف تطػػكر ةاهػػعػػ  ظػػ- ػػ  عإ  كتحدياتػػ 

بػػرزت أ مػػاط جديػػدة مػػف الجػػراهـ بال ػػة المطػػكرة   كظ ػػرت تمػػؾ الجػػراهـ بعػػد أف تػػـ  كاالتصػػاالت
ربط شبكات الحاسب كأ ظمة المعمكمات بالشبكة العالمية لبل تر ت   ةذع الجراهـ تتميػز بسػر ة 

شػكال ا  لػيس ةػذا عحسػب الت فيذ كحدا ة األسمكب كالقدرة  مت محك آ ارةػا   كتعػدد صػكرةا كأ
 .كأطمؽ  مت تمؾ الظاةرة اإلرةاب االلكترك    بؿ اتصفت بالعالمية كبأ  ا  ابرة لمحدكد 

 

 ػحاياع  يسػت دؼاإلرةاب التقميدم .كةػك مف  االلكترك يةعاإلرةاب االلكترك   ةك ال سمة     
ال ػركب مػف العدالػة ع  أم مكاف كأم زماف ع  العالـ دكف   اا الت قؿ كالقػدرة  مػت التمفػ  ك 

)حسػػػػف الشػػػػ رم  بصػػػػكرة كبيػػػػرة جػػػػدان.   حيػػػػث زاد  ػػػػدد مكا ػػػػا جريمػػػػة اإلرةػػػػاب االلكترك ػػػػ
 (5 ص5102 
 

:  ا تشار تحديات كألعاب غريبة كمميفة  مت مكا ػا  كمف أبرز صكر اإلرةاب االلكترك       
ة مكمػك ككا ػت التكاصؿ االجتما   كمعبة الحكت األزرؽ كتحدم تشارل  كبككيمكف كأميػرا لعبػ

مػػف الشػػباب المػػراةقيف ك يػػام ـ بعمميػػات تمريبيػػة  كبيػػر سػػببان عػػ  ا تحػػار  ػػدد ةػػذع األلعػػاب
   المعبة . عت أ  ااتطمب م  ـ  ف طريؽ تتبا  دد مف الم اـ ع  ممتمؼ دكؿ العالـ  مطيرة 

 

كأك ػر   مف أك ػر الفهػات تج يػدان  لشباب  امة كطبلب المرحمة الجامعية ماصةكيعتبر عهة ا     
كذلػػؾ بسػػبب طبيعػػة ةػػذع المرحمػػة كمشػػكبلت ا  ؛اإلرةػػابعػػ  ةػػذا ال ػػكع مػػف الفهػػات المسػػت دعة 

 .المتعددة مف ج ة كك رة تعامم ـ ما التك كلكجيا مف ج ة أمرل 
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االلكترك   كا تشارةا تتطمب  ركرة  اإلرةابمما سبؽ يمكف القكؿ أف مماطر ظاةرة     
ماصة بتمؾ الظاةرة ا لتك ية أعراد المجتما  امة كالشباب دراست ا كبح  ا مف كاعة جكا ب 

لي  الدراسة الحالية مف مبلؿ تقديـ  دد مف اآلليات التربكية لمكاج ة ةذع كةذا ما تسعت إ
 1ماصة طبلب المرحمة الجامعيةظاةرة لدل الشباب  امة ك ال
 

 :مصهلة الدراسة 
 

 ديد مف العكامؿ ال فسية ج تشابؾ ؛ ع ك  تاظاةرة معقدة  -بشكؿ  اـ-إف اإلرةاب     
لذا مف الصعكبة التصدم ل  دكف دراسة  ؛كاالجتما ية كال قاعية كاال تصادية كالسياسية

يـ كالف ـ الماطئ غياب العدالة االجتما ية كالفقر كأزمة التعم :العكامؿ الت  تسبب  كم  ا
اب عاإلرةببة المذككرة سمفا؛ العكامؿ المس  كأف أم محاكلة لمعبلج تكجب تف ـ لمديف اإلسبلم 

ذا ا تقم ا إل  كر ال يكابؿ ةك عكرة كالف  ليس  كة عقط لك  تكاج  بالقكة   ج  إال بفكر . كا 
ذلؾ ا تشاران ك راكة مف بقية األ كاع؛ ك اإلرةاب اإللكترك     جد إ   أصبح أك ر مطران ك 

التكاصؿ بيف    كأصبح مف الس كلةحدث كساهؿ التطكر التك كلكج  م  أ ال تمادع
كبالتال  أصبح مف الصعكبة   مما أدم إل  اتساع مسرح  مميات ـ المتطرعة ؛فاإلرةابيي

 الق اا  مي ـ .
 

كاست بلؿ  كالتق ية الحدي ةالعممية  اإلمكا ياتلكترك    مت استمداـ اإل  اإلرةابكيعتمد        
لحاؽ مريف مف أجؿ تمكيؼ كتركيا اآل ؛كساهؿ االتصاؿ كالشبكات المعمكماتية ال رر ب ـ  كا 
 I loveا تشار عيركس الحاسكب "  أدلحيث ؛ 5111أك ت ديدةـ م ؿ ما حدث ع   اـ 

you" 5112كع   اـ  .مميارات دكالر أمريك  01معمكمات  درت  يمت ا ب حك  إتبلؼ إلت 
االتفا ية  ك درت1حاسكب زة الأشاع عيركس ببلستر الدمار ع   صؼ مميكف ج از مف أج

الفيركسات   اتسببتالت   اإل رار إصبلح بر اال تر ت "كمفة  اإلجراـية لمكاعحة الدكل
أ بؿ  دد كبير مف الشباب المراةقيف  5102كع   اـ 1مميار دكالر  05المعمكماتية ب حك 

 تسمت الحكت األزرؽ بلؿ ألعاب  اتمة كمعبةمف ممف ممتمؼ أ حاا العالـ  مت اال تحار 
كة   بارة  ف تطبيقات تحمؿ  مت أج زة ال كاتؼ الذكية كتتككف   كلعبة أمرل تسمت مكمك 

  تباع بعض التعميمات ال ريبة.يتـ السيطرة  مت البل ب مف مبلؿ اك   مف  دد مف الم اـ
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مريبية كالعمميات االلكترك    مت ممارسة األ ماؿ الت اإلرةابكال يقتصر مطر      
رة تم مت ع  االستمداـ اليكم  لبل تر ت مف  بؿ امتد ليشمؿ أ شطة أك ر مطك بؿ  اال تحارية
حيث أشار أحد   ـ المتفر ة كالم تشرة حكؿ العالـلت ظيـ كت سيؽ  مميات  اإلرةابيةالم ظمات 

تمفة تستمدم ا بم ات مم ألفا 41لؼ صفحة بالم ة العربية كالمبراا األم ييف أ   يكجد أ
ال شط  مت الشبكة الع كبكتية تتم ؿ  اب اإلرةكما أف مطكرة الكجكد  .دا ش  مت اال تر ت

عسر اف ما ي ير  مط    ظ ر مك ا الكترك   اليـك عإذاع  ت ك  ا كمراكغت ا بصكرة كبيرة 
                      بعد عترة  صيرة بشكؿ ك  كاف الكترك   جديد  االلكترك   كيظ ر

conway,2006,283)                                                        ) 
 

بؿ  ؛ال تماطب أ كا  ا كممكلي ا عحسب أ  الكترك ية ع  كتكمف مطكرة تمؾ المكا ا اإل      
رةاب اكالجم كر الماص بالمجتمعات الت  تقكـ بتركيع ا  لئل بلـتكج  رسالت ا  لؾ كذ؛ كا 

أ  اا عت ا مر بة لمرةاهف كاألسرل ع   تعرض أعبلمن   ب دؼ شف حمبلت  فسية  د الدكؿ
 1 ت يد كف بأ  ـ أصحاب   ايا  بيمةكع   فس الك  إ دام ـ

 

كيتميز اإلرةاب اإللكترك    ف غيرع مف أ كاع اإلرةاب بالطريقة العصرية المتم مة ع        
ح ارة التق ية ع   صر استمداـ المكارد المعمكماتية كالكساهؿ اإللكترك ية الت  جمبت ا 

  المعمكماتية ة  ةدؼ اإلرةابييف إللكترك ية كالب ية التحتيةلذا عإف األ ظمة ا المعمكمات؛
ك ظران الرتباط المجتمعات العالمية عيما بي  ا ب ظـ معمكمات تق ية  ف طريؽ األ مار 
الص ا ية كشبكات االتصاؿ الدكلية   عقد زادت المطكرة اإلجرامية لمجما ات كالم ظمات 

مف تمؾ التق ية كاست بلل ا ع  إتماـ  مميات ا  ادةلبلستفاإلرةابية   عقامت بتكظيؼ طا ت ا 
اإلجرامية كأغرا  ا غير المشرك ة كما أصبح مف الممكف امتراؽ األ ظمة كالشبكات 

ية التحتية المعمكماتية الت  تعتمد  مي ا الحككمات كاستمدام ا ع  تدمير الب  كماتية  المعم
   ا  يار الب   إمكا يةة اؾ ما يشير إل    ك عامة كالشركات اال تصادية الكبرلكالمؤسسات ال

  كليس ع  بعض المؤسسات كالشركات شبكات المعمكماتية ع  العالـ كم التحتية لؤل ظمة كال
 (5102) بدالقادر الشيممت  المست دعة.أك ع  بعض الدكؿ  الكبرل

 

ة استمداـ   كيكمف المطر ع  س كل   أصبح مطران ي دد العالـ بأسرععاإلرةاب اإللكترك       
ةذا السبلح الر م  ما شدة أ رع ك ررع   حيث يقكـ مستمدم  بعمم  اإلرةاب  كةك مسترخ 
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ع  م زل  أك ع  مكتب  أك ع  غرعت  الف د ية   كبعيدان  ف أ ظار السمطة كالمجتما   كتجدر 
   مب ال  يارم ا فة  بأ عاؼاإلشارة إل  أف تدمير شبكة معمكماتية تقدر مساهرةا اليكمية 

بؿ البحرم الذم طاهرة   عم بل   دما ا قطا الكأك  صؼ م شأة أك تفجير جسر أك امتطاؼ 
ا قطاع أمر   كما أ قب  مف ـ 5112ط ع    اية ش ر ي اير  اـ يربط أكربا بالشرؽ األكس

بؿ القريب مف ساحؿ دب  كمميج  ماف    درت المساهر المتكلدة مف ذلؾ كالت  لحقت لمك
كالتعامبلت اإللكترك ية بمهات المبلييف مف الدكالرات   كال تزاؿ األسباب  بقطاع االتصاالت

 1ة مف كراا ذلؾ اال قطاع المفاجئ مج كل
  
ع  الدكؿ المتقدمة كالت  تدار ب يت ا التحتية  تزداد مطكرة اإلرةاب اإللكترك  كما       

  عبدالن مف استمداـ لم اؿمما يجعم ا ةدعان س ؿ ا ؛بالحكاسب اآللية كالشبكات المعمكماتية
المتفجرات تستطيا الجما ات كالم ظمات اإلرةابية مف مبلؿ ال  ط  م  لكحة المفاتيح 

يمت ا المستمدـ عي ا المتفجرات ؛ تدمير الب ية المعمكماتية   كتحقيؽ آ ار تدميرية تفكؽ م 
لحاؽ الشمؿ بأ  ظمة القيادة حيث يمكف شف ةجكـ إرةاب  مدمر إلغبلؽ المكا ا الحيكية كا 

ؿ بيف الكحدات كالقيادات المركزية أك تعطي االتصاؿكالسيطرة كاالتصاالت   أك  طا شبكات 
  أك التحكـ ع  مطكط المبلحة الجكية أ ظمة الدعاع الجكم  أك إمراج الصكاريخ  ف مسارةا

لحاؽ كالبرية كالبحرية   أك شؿ محطات إمداد الطا ة كالماا   أك امتراؽ ال ظاـ المصرع   كا 
  (5102.)جماؿ الدةشاف  ال رر بأ ماؿ الب كؾ كأسكاؽ الماؿ العالمية 

 

   يمر بت يرات اجتما ية مجتمعات العربية ع  ك ت ا الراةف  يجد إكالمتأمؿ ع  ال      
را مف ب يت  كطالت أعرادع بممتمؼ عهات  العمرية   ماصة ك قاعية كا تصادية ةاهمة  غيرت ك ين 

العشر الس كات مبلؿ فت ع  ت يرات بحدك  ا السريا كالمتبلحؽتصؼ تمؾ ال.كتعهة الشباب 
اف ل ا أ ر كبير  مت عكرع مف التحديات كالت ييرات الت  ك اكاج  الشباب  ددن  األميرة 
م األك اع كترد  كاال فتاح اإل بلم   لعؿ مف أبرزةا: ت ير كظاهؼ األسرة  كسمكك 

لت امتبلؿ لت إ ا ة الشباب العرب  ل كيت  كا  أدل إ مماكالعكلمة؛   اال تصادية ع  المجتما
   5114)ةبلؿ حسيف      كس كل  تج يدع مف  بؿ الم ظمات كالمكا ا اإلرةابية  التكازف لدي

00) 
 



 ........................... آليات تربوية مقترحة لمواجهة االرهاب اإللكتروني لدى طالب المرحلة الجامعية

- 42 - 

األسباب الت  مف أةـ  ة العربي اتع  المجتمع كاحتياجات ـ   ايا الشبابإةماؿ أف كما      
بؿ الم ظمات اإلرةابية تحت شعارات ال تمت إلت الديف أدت إلت س كلة تج يد الشباب مف  

مشكبلت  كاحتياجات  كذلؾ  ف طريؽ بصمة   لذا يجب االةتماـ بق ايا الشباب ك مكاج ة 
 الدراسات العممية الم  جية كالبحث ال  ف طريؽ القكة كالسيطرة كالقما .

 

التقدـ  إلتلكؿ أمة تر ك  ركيزة أساسية ماصة طبلب المرحمة الجامعية الشبابحيث أف      
ت ـ  ركة بطا ا لتق ية كالص ا ية   كما أ  ـ يم مكفالح ارم ع  شتت مجاالت  اال تصادية كا

ك مم ـ  ك مم ـ.   كةمت ـ  ك كت ـ  كعكرةـك زيمت ـ   كحيكيت ـ  ك شاط ـ   كحماس ـ
  المير ك ف أحس ت است بلؿ تمؾ المصاؿ ع  إككؿ تمؾ المصاؿ إ ما ة  أسس ب اا األمة

معاكؿ ةدـ ل ا إف أساات األمة است بلل ا  -ع  الك ت ذات - د تككف لك  ا   الصبلح كالب اا
 ا يعكد  مي ا بال فا كالفاهدة . عيم

 

  اب اإللكترك   ةك إرةاب المستقبؿبأف اإلرة أي ان  القكؿ كتأسيسان  م  ما سبؽ يمكف     
أساليب  كاتساع مجاؿ األةداؼ الت  يمكف مف  كةك المطر القادـ  ظران لتعدد أشكال  كت كع

  كبعيد  ف اإلز اج كةادئ مبلؿ كساهؿ االتصاالت كتق ية المعمكمات م اجمت ا ع  جك مريح
 كالفك ت  ما تكعير  در كبير مف السبلمة كاألماف لئلرةابييف .

 

 كا  ا ألتعرؼ كا ب ا الممتمفة تستد    ركرة البحث ع  ج ظاةرةالشؾ أف ةذع  الك     
ذع الظاةرة كحماية طبلب المرحمة ة ةلمكاج  ؛تربكية مقترحة آليات  كمف  ـ تقديـ كمظاةرةا
 1 مف الك كع ع  برا   الجامعية 

 تساؤالت الدراسة:

 تبمكرت مشكمة الدراسة ع  التساؤؿ الرهيس  التال  :    
طبلب المرحمة ) الشباب لااللكترك   لد اإلرةابما اآلليات التربكية المقترحة لمكاج ة ظاةرة 

 دد  كيتفرع مف ةذا السؤاؿ؟ بجامعة أسكاف  مف كج ة  ظر أ  اا ةيهة التدريس  (الجامعية
 مف األسهمة  كة  كاآلت  : 

  باإلرةاب االلكترك   ؟ما المقصكد  (0)
 احتياجات ـ الفعمية ؟  كما   اهص طبلب المرحمة الجامعيةما مص (5)



 ........................... آليات تربوية مقترحة لمواجهة االرهاب اإللكتروني لدى طالب المرحلة الجامعية

- 44 - 

رحمة الجامعية مف  بؿ الم ظمات طبلب الم الشباب ماصةأسباب س كلة تج يد  ما (2)
 إلرةاب االلكترك   ؟اإلرةابية ع  ا

لمكاج ة تمؾ الظاةرة كالحد م  ا مف كج ة اآلليات التربكية كالتكصيات المقترحة  ما  (4)
 ؟   ظر أ  اا ةيهة التدريس

    

 أٍداف الدراسة :

 .  اإلرةاب االلكترك   كمظاةرع كأسباب التعرؼ  مت  مف ـك  .1
 .مصاهص طبلب المرحمة الجامعية كاحتياجات ـ الفعمية اسة در  .2
 ةذا ال كع مف اإلرةاب .دراسة أسباب س كلة تج يد طبلب المرحمة الجامعية  ع   .3
 .آليات تربكية لمكاج ة اإلرةاب االلكترك   لدل طبلب المرحمة الجامعية تقديـ  .4
 

 أٍنية الدراسة: 
اإلرةاب االلكترك   لدل طبلب المرحمة ـ  درة الدراسات العربية الت  ت اكلت مف ك  .1

 الجامعية.
 اإلرةابيةتمؾ الت ظيمات  إلي اتك ية طبلب المرحمة الجامعية بالكساهؿ كالطرؽ الت  تمجأ  .2

 كاستقطاب ـ .لتج يدةـ 
أةميت ا الرهيسية مف أةمية المرحمة الجامعية  حيث أف مرحمة التعميـ تستمد الدراسة  .3

رية ةامة مف الطبلب  كة  شريحة تم ؿ عترة الشباب الت  الجامع  مع ية بشريحة  م
 تعتبر مرحمة غاية ع  األةمية  مت صعيد المجتما .

 . االلكترك   ك ركرة مكاعحت  اإلرةابمماطر  إلتالمساةمة ع  تكجي   ظر الشباب  .4
 ميَج الدراسة: 

 ؿ الكا ا تشميصان ي تـ بتحمي الذم الم  ج الكصف   تا ت ت طبيعة الدراسة اال تماد  م    
اإلرةاب االلكترك   كأ كا   كتحميؿ كذلؾ مف مبلؿ تك يح مف ـك  لم تاهج ان بلصكاستم كتفسيران 
 طبلب المرحمة الجامعية كأسباب اتجاة ـ ل ذا ال كع مف اإلرةاب   تاحتياجا
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 أدوات الدراســة:

 سكؼ تستمدـ الدراسة األدكات التالية:
 المقاببلت الشمصية .0
المرحمة الجامعية ( ع   لشباب )طبلباس كلة تج يد التعرؼ  مت أسباب  دؼ :  استبا ة ب .5

كمف  ـ ك ا آليات االلكترك   مف كج ة  ظر أ  اا ةيهة التدريس بجامعة أسكاف  اإلرةاب
 تربكية لمكاج ة تمؾ الظاةرة كالحد م  ا .

  
 حدود الدراسة :

 الحد المكا   : .0

 ا الدراسة الميدا ية كة  جامعة أسكاف تتم ؿ ع  البيهة الت  تجرم عي     
 : الحد البشرم .2

 بجامعة أسكاف مف أربا أ  اا ةيهة التدريس كمعاك ي ـ يتم ؿ ع   ي ة مف    
كمية – كمية المدمة االجتما ية – اآلدابكمية  –)كمية التربية  ممتمفة ة  : كميات

لمرحمة الجامعية أسباب س كلة تج يد الشباب ع  ا ف  ـ الستطبلع أراه ( الحقكؽ
 .ع  ةذا ال كع مف اإلرةاب 

 ـ 02/2/5102الت   02/5/5102مف  الحدكد الزم ية : -2
 

   مصطلخات الدراسة: 
 اإلرٍاب االلهرتوىي – 0 

العدكاف أك التمريؼ أك الت ديد المادم أك المع كم الصادر مف الدكؿ أك الجما ات أك األعراد  
ك  ر   أك  قم  أك مال  ب ير حؽ   باستمداـ المكارد  م  اإل ساف   ع  دي   أك  فس  أ

المعمكماتية كالكساهؿ اإللكترك ية بشت  ص كؼ العدكاف كصكر اإلعساد . عاإلرةاب اإللكترك   
يعتمد  م  استمداـ اإلمكا يات العممية كالتق ية كاست بلؿ كساهؿ االتصاؿ كالشبكات 

لحاؽ ال رر ب ـ   أك ت ديدةـالمعمكماتية   مف أجؿ تمريؼ كتركيا اآلمريف  )يك س    كا 
 (52 ص5101 رب  
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األععاؿ اإلجرامية المكج ة  د دكؿ أك جما ات   كة لئلرةاب االلكترك  المف ـك اإلجراه   
أك أعراد كالت  يككف ةدع ا أك مف شأ  ا إ ارة الفزع أك الر ب لدم شمصيات معي ة أك 

 .  لتق يات الحدي ة باستمداـ ا جما ات مف ال اس أك لدم العامة
 

 :بخحخطوات السري يف ال

 لية :التحقيؽ أةداؼ الدراسة كاإلجابة  ف تساؤالت ا اتبعت الدراسة المطكات الت
 ما المقصكد باإلرةاب االلكترك   ؟   ف التساؤؿ األكؿ لئلجابةالمطكة األكلت :   

    كأ كا   لكترك  اال  اإلرةاب  رض دراسة  ظرية  ف مف ـك سيتـ                      
 كمظاةرع.                     
 ما مصاهص طبلب المرحمة الجامعية  :ال ا   التساؤؿلئلجابة  ف  المطكة ال ا ية : 
 مصاهصدراسة  ظرية  ف سيتـ  رض كما احتياجات ـ الفعمية ؟                 
 ية  الفعم ـطبلب المرحمة الجامعية كأةـ احتياجات                 

الشػباب ماصػة  أسباب سػ كلة تج يػدما  1 : ال الث  التساؤؿلئلجابة  ف  المطكة ال ال ة  :  
إلرةاب االلكترك ػ  مف  بؿ الم ظمات اإلرةابية ع  ا طبلب المرحمة الجامعية 

اتجػػػاع الطػػػبلب عػػػ  تمػػػؾ  أسػػػباب طسػػػيتـ تحميػػػؿ الكا ػػػا الجػػػامع  كاسػػػت با ؟
 . اإلرةابالمرحمة ل ذا ال كع مف 

 : ما اآلليات التربكية كالتكصيات المقترحة لئلجابة  ف التساؤؿ الراباالمطكة الرابعة :   
 لمكاج ة اإلرةاب االلكترك   لطبلب المرحمة الجامعية   ؟ سيتـ تقديـ                 
 مقترح يت مف  دد مف اآلليات التربكية لمكاج ة ظاةرة اإلرةاب  تصكر                

 لدل طبلب المرحمة الجامعية . االلكترك                  

 اإلطار اليظري للدراسة

 االرٍاب االلهرتوىي  احملور األول : 

 تعريف اإلرٍاب 

اإلرةاب ع  الم ة : اإلرةاب مصدر أرةب يرةب إرةابان كترةيبان   كأصم  مأمكذ مف الفعؿ 
أم ماؼ   كرةب  –كبالتحريؾ بال ـ كبالفتح  –يرةب رةبة كرةبا  –بالكسر  –ال بل   رةب 
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)ابف عارس الش ا ماع    كأرةب  كاسترةب  أماؼ   كترةب  تك دع   كالرةبة المكؼ كالفزع 
 (24 ص0424 

: لقػد تعػددت تعػاريؼ اإلرةػاب كامتمفػت كتباي ػت عػ  شػأ   االجت ػادات  االصػطبلحاإلرةاب ع  
ؽ  مي  لئلرةاب   كيرجػا ذلػؾ إل  تعريؼ جاما ما ا متف اآلفكلـ يصؿ المجتما الدكل  حتت 

إلػػػ  ت ػػػكع أشػػػكال  كمظػػػاةرع   كتعػػػدد أسػػػاليب  كأ ماطػػػ    كامػػػتبلؼ كج ػػػات ال ظػػػر الدكليػػػة 
كاالتجاةات السياسية حكل    كتبايف العقاهػد كاأليػديكلكجيات التػ  تعت ق ػا الػدكؿ تجاةػ    عمػا 

لشأف ج كد مشككرة مػف أةػؿ يراع البعض إرةابان يراع اآلمر  مبلن مشرك ان . كما بذلت ع  ةذا ا
العمـ كاإل صػاؼ   كمػف بعػض المجػاما اإلسػبلمية كالعربيػة   ككػذلؾ حاكلػت بعػض االتفا يػات 
الدكليػػة أك اإل ميميػػة تحػػدد المػػراد مػػف ةػػذا المصػػطمح   كمػػا  امػػت بعػػض القػػكا يف الج اهيػػة 

مجمػا الفقػ   الكط ية بتعريؼ اإلرةاب   كيمك  ا ذكػر أةػـ التعػاريؼ ل ػذا المصػطمح عقػد  ػرؼ
اإلسبلم  التابا لرابطة العالـ اإلسبلم  اإلرةاب بأ   : العدكاف الذم يمارسػ  أعػراد أك جما ػات 
أك دكؿ ب يػػان  مػػ  اإل سػػاف عػػ  دي ػػ  كدمػػ  ك قمػػ  كمالػػ  ك ر ػػ    كيشػػمؿ صػػ كؼ التمكيػػؼ 

 (ق0455)مجما الفق  االسبلم  .كالت ديد كالقتؿ ب ير حؽ كاألذل
 

أيا  ععؿ مف أععاؿ الع ؼ أك الت ديد ية العربية لمكاعحة اإلرةاب بأ   : كؿ ك رعت االتفا     
كا ت دكاعع  أك أغرا   يقا ت فيذان لمشركع إجرام  أك جما   كي دؼ إل  إلقاا الر ب بيف 
ال اس أك تركيع ـ بإيذاه ـ أك تعريض حيات ـ أك حريت ـ أك أم  ـ لممطر أك إلحاؽ ال رر 

 مي ا أك  االستيبلاراعؽ أك األمبلؾ العامة أك الماصة أك احتبلل ا أك بالبيهة أك بأحد الم
 (0442)مجمس كزراا الداممية العرب   تعريض المكارد الكط ية لممطر 

 

ـ اإلرةاب بأ   :  0422كما  رعت االتفا ية الدكلية لمكاعحة اإلرةاب ع  ج يؼ  اـ      
الت  يككف ةدع ا أك مف شأ  ا إ ارة الفزع أك حدم الدكؿ   ك ‘األععاؿ اإلجرامية المكج ة  د 

الر ب لدم شمصيات معي ة أك جما ات مف ال اس أك لدم العامة . ككذلؾ  رؼ اإلتحاد 
إلرةاب بأ   : أ ماؿ ترتكب ب دؼ تركيا األةال  أك اجبار حككمة أك اـ  5115األكرب   اـ 

ما   أك تدمير ال ياكؿ األساسية ةيهة دكلية  م  القياـ بعمؿ أك االمت اع  ف القياـ بعمؿ 
أك االجتما ية لدكلة أك ةيهة دكلية   أك ز ز ة  اال تصاديةالسياسية أك الدستكرية أك 

 (04  ص5112)أحمد عتح  سركر   استقرارةا 
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ي طمؽ تعريؼ اإلرةاب اإللكترك   مف تعريؼ اإلرةاب   كع   كا التعريفات السابقة  ك      
يؼ أك الت ديد المادم أك المع كم لكترك   بأ   : العدكاف أك التمك اإل  يمك  ا تعريؼ اإلرةاب

الصادر مف الدكؿ أك الجما ات أك األعراد  م  اإل ساف   ع  دي   أك  فس  أك  ر   أك 
 قم  أك مال  ب ير حؽ   باستمداـ المكارد المعمكماتية كالكساهؿ اإللكترك ية بشت  ص كؼ 

   س  رب   مرجا سابؽ () يك العدكاف كصكر اإلعساد .
    

اإلرةاب اإللكترك   يعتمد  م  استمداـ اإلمكا يات العممية كالتق ية مما سبؽ يمكف القكؿ أف 
لحاؽ الشبكات المعمكماتية   مف أجؿ تمك كاست بلؿ كساهؿ االتصاؿ ك  يؼ كتركيا اآلمريف   كا 
رحمة الجامعية لتحقيؽ كغاليا يتـ تج يد الشباب ماصة طبلب المال رر ب ـ   أك ت ديدةـ 

 أةداع  .
 

 أٍداف اإلرٍاب االلهرتوىي 

 (04  5112  العجبلف  بدالعزيز ) بداهلل أبرز أةداؼ  صابات اإلرةاب االلكترك   ة  
الفك ت  كا  ارةت طكم  مت   ؼ يست دؼ حياة األعراد كسبلمت ـ   إرةابيةأةداؼ  -0

 متمفة .كالدكؿ كالشعكب الم األشماصك شر المكؼ كالر ب بيف 
تعطيؿ األداا الطبيع  ل ظـ السيطرة كالر ابة االلكترك ية كتعطيؿ  مؿ األج زة  -5

 ع  الدكلة . اإلستراتيجيةكال يهات الحككمية كالمراعؽ 
 كز ز ة الطمأ ي ة كتعريض سبلمة  ألمعمكمات بال ظاـ العاـ كاألمف  اإلمبلؿ -2

 المجتما كأمت  لممطر  كا ارة الرأم العاـ .
بكساهؿ االتصاالت كتق ية  كاإل رارالمعمكماتية كتدميرةا   بالب  رر ال  إلحاؽ -4

 المعمكمات  أك باألمكاؿ كالم شآت العامة كالماصة .
 ت ديد السمطات العامة كالم ظمات الدكلية كابتزازةا . -2
 .جما األمكاؿ كاالستيبلا  مي ا  -4
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 اإلرٍاب اإللهرتوىي وأساليب سائل و

 -الربيد اإللهرتوىي :-0

مدمة تسمح بتبادؿ الرساهؿ كالمعمكمات ما اآلمريف  بر شبكة لممعمكمات   كتعد ةذع      
المدمة مف أبرز المدمات الت  تقدم ا شبكة اإل تر ت   لما تم مة مف سر ة إيصاؿ الرسالة 
كس كلة اإلطبلع  مي ا ع  أم مكاف   عبل ترتبط الرسالة اإللكترك ية المرسمة بمكاف معيف   

طبلع  مي ا ك راات ا ع  أم مكاف ع  العالـ ك م  الرغـ مف أف البريد اإللكترك   بؿ يمكف اإل
E-mail    أصبح أك ر الكساهؿ استمداما ع  ممتمؼ القطا ات كماصة  طاع األ ماؿ لكك

أك ر س كلة كأم ا كسر ة إليصاؿ الرساهؿ إال أ   يعد مف أ ظـ الكساهؿ المستمدمة ع  
بلؿ استمداـ البريد اإللكترك   ع  التكاصؿ بيف اإلرةابييف كتبادؿ اإلرةاب اإللكترك   مف م

المعمكمات بي  ـ   بؿ إف ك يران مف العمميات اإلرةابية الت  حد ت ع  األك ة األميرة كاف 
البريد اإللكترك   عي ا كسيمة مف كساهؿ تبادؿ المعمكمات كت ا م ا بيف القاهميف بالعمميات 

 (522  5114) بد الرحمف  بداهلل الس د    اإلرةابية كالممططيف ل 
ع  س كلة استمدام  تكمف مطكرة استمداـ البريد االلكترك    مماسبؽ يمكف القكؿ أف     

عيقـك اإلرةاب  بذلؾ كةك ع  بيت  أك ع  مكتب  كما أ  ا كسيمة سريعة ع  تبادؿ المعمكمات 
ك ار اإلتباع مف ا لمتعاطفيف مع ـ  بر المراسبلت بي  ـ ك شر أعكارةـ كالتركيج ل ا كا 

 االلكترك ية. 
 

 -إىصاء مواقع علي اإلىرتىت : -9
يقـك اإلرةابيكف بإ شاا كتصميـ مكا ا ل ـ  م  شبكة المعمكمات العالمية اإل تر ت      

ل شر أعكارةـ كالد كة إل  مباده ـ بؿ تعميـ الطرؽ كالكساهؿ الت  تسا د  م  القياـ 
قد أ شهت مكا ا لتعميـ ص ا ة المتفجرات   ككيفية امتراؽ كتدمير بالعمميات اإلرةابية   ع

المكا ا   كطرؽ امتراؽ البريد اإللكترك     ككيفية الدمكؿ  م  المكا ا المحجكبة   كطريقة 
   شر الفيركسات كغير ذلؾ .

كتسع  الج ات الرسمية كالمؤسسات   كالشركات   كحتت األعراد إل  إيجاد مكا ا 
 . مميكف مك ا  55ـ إل  أك ر مف  5111 م  اإل تر ت  اـ ؿ  دد المكا ا  ل ـ حتت كص

George Michel,2013,P50)                                                                     ) 
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مما سبؽ يمكف القكؿ أف تمؾ المكا ا س مت  ممية التقاا االرةابيف كالمجرميف ع  مكاف      
ادؿ اآلراا كاألعكار كالمعمكمات ككاف صعب جدا أف يحدث ةذا االلتقاا  ع  الكا ا معيف لتب

لتبادؿ الحديث  عمف مبلؿ اال تر ت يمكف اف يمتق   دة أشماص مف أماكف متعددة 
كاالستماع لبع  ـ البعض  كيمكف أف يجمعكا أ صارا كأتباع ل ـ  بر إشا ة أعكارةـ 

 تديات الحكار لذا أ شأت الم ظمات االرةابية أالؼ المكا ا كمباده ـ مف مبلؿ تمؾ المكا ا كم
  حتت ي م كا ا تشارا أكسا .

 

 اخرتام املواقع   -3

التكصؿ إل  المعمكمات السرية كالشمصية  Hackersيستطيا  راص ة الحاسب اآلل   
كامتراؽ المصكصية كسرية المعمكمات بس كلة   كذلؾ راجا إل  أف التطكر المذةؿ ع   الـ 

يصحب  تقديـ أ ظـ ع  الجريمة المعمكماتية كسبؿ ارتكاب ا   كال سيما كأف مرتكبي ا  حاسب لا
 .ليسكا مستمدميف  ادييف   بؿ  د يكك كف مبراا ع  مجاؿ الحاسب اآلل  

 

تتـ  ف طريؽ تسريب البيا ات الرهيسية كالرمكز الماصة   اإللكترك  االمتراؽإف  ممية      
ت   أك  ف طريؽ  شر الفيركسات كة   ممية تتـ مف أم مكاف ع  ببرامج شبكة اإل تر 

العالـ دكف الحاجة إل  كجكد شمص الممترؽ ع  الدكلة الت  امتر ت عي ا المكا ا عالبعد 
اإللكترك ية كال تزاؿ  سبة كبيرة مف االمترا ات  تاالمترا االج راع  ال أةمية ل  ع  الحد مف 

 م يتصؼ ب   ظاـ تش يؿ الحاسب اآلل  لـ تكتشؼ بعد بسبب التعقيد الذ
 (24  5111مكزة المزرك     )                                                     

 

 االلهرتوىية : املواقعاخرتام  إىلومً أٍه األسباب اليت تؤدي 

  ػػعؼ الكممػػات السػػرية لػػبعض مسػػتمدم  اال تر ػػت ممػػا يسػػ ؿ  مميػػة تممػػيف كممػػة 
 ؽ .السر مف الممتر

  ػػدـ ك ػػػا بػػػرامج حمايػػػة كاعيػػػة لحمايػػػة المكا ػػػا مػػػف االمتػػػراؽ أك التػػػدمير أك  ػػػدـ 
 التحديث المستمر ل ذع البرامج .

  دـ القياـ بال سخ االحتيػاط  لممك ػا لمممفػات كالمجمػدات المكجػكدة عيػ   ك ػدـ  سػخ 
المكجػػػكدة بػػػالمك ا  ممػػػا يعػػػرض جميػػػا المعمكمػػػات لم ػػػياع  ك ػػػدـ   ا ػػػدة البيا ػػػات
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.لػػػذلؾ تبػػػرز أةميػػػة كجػػػكد  سػػػخ احتياطيػػػة لممك ػػػا كمحتكياتػػػ   اسػػػترجا  ا   يػػةإمكا
ـ مػف أك ػر 5115ماصة ما تفػا ـ مشػكمة االمترا ػات عػ  اآلك ػة األميػرة .كيعػد  ػاـ 

األ ػػكاـ امترا ػػا عقػػد ت ػػا فت حػػاالت االمتػػراؽ كالتػػدمير بسػػبب اكتشػػاؼ المزيػػد مػػف 
لمستمدمة ع  مزكدات اال تر ػت كا تشػار ع  أ ظمة التش يؿ كالبرامج ا ال  رات األم ية

 (544ك ير مف الفيركسات .) بد الرحمف  بداهلل الس د   مرجا سابؽ  ص
 

 : اإللهرتوىي اإلرٍاب خصائص
 

 للدول : عابر ( أ
ع   صر الجريمة اإللكترك ية كما ا تشار شبكة المعمكمات العالمية اإل تر ت مما أدم 

لحكاسيب  بر العالـ   حيث ي دك أمر الت قؿ إل  ربط إ داد ةاهمة ال حصر ل ا مف ا
ف سبب تميزةا بعابرة الدكؿ إذ غالبان ما يككف الجا    كاالتصاؿ عيما بي  ا أمرا س بلن . كا 

 (4  0442) محمد مح  الديف  كض   ع  بمد كالمج    مي  ع  بمد آمر.
 

 صعوبة اإلثبات : ( ب

س ليس كمجـر اليكـ كبالتال  جريمة إف المجـر كالجريمة ع  تقدـ مستمر عمجـر األم      
األمس ليس كجريمة اليكـ كأف صعكبة حصر تمؾ الجراهـ الت  تست دؼ  كا د المعمكمات 
ف استعماؿ كساهؿ ع ية تق ية معقدة ع  ك ير مف  المحكسبة يرجا إل  تطكرةا المستمر . كا 

 م   كلدليؿ المادم التقميدعتقار إل  ااالاإلحياف كالتبا د الج راع  بيف الجا   كالمج    مي  ك 
 أمكر تزيد صعكبة اإل بات .  عؼ مبرة الشرطة كمعرعت ـ الف ية بأمكر تك كلكجيا المعمكمات

 

  ج ( مغرية للنجرو :

ككف الجريمة اإللكترك ية جراهـ سريعة الت فيذ إذ غالبان يتم ؿ الركف المادم عي ا ب  ط      
ؾ  ف بعد كال يشترط التكاجد المادم ع  مسرح زر معيف ع  الج از ما إمكا ية ت فيذ ذل

م ؿ  با تراؼتحقيق ا  المعمكمات الجريمة   كما  مامة الفكاهد كالمكاسب الت  يممؾ الجا   
 ةذع الجريمة دكف ج د يذكر كدكف أف يكتشؼ آمرع .
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 ىاعنة : د( 

ما كجراهـ الجريمة بالصكرة لدم العامة تحتاج ع  األغمب إل  مج كد   م  مف  كع       
القتؿ كالسر ة كاالغتصاب   عأف الجريمة اإللكترك ية  م  العكس مف ذلؾ ع   ال تحتاج إل  
مج كد   م    بؿ ترتكز  م  الدراية الذة ية كالتفكير العمم  المدركس القاهـ  م  المعرعة 

 (25   0444)ةشاـ محمد عريد   بتق يات التك كلكجيا كالمعمكمات .
  

 لسيطرة والرقابة على الصبهات املعلوماتية :( غياب جَة اـٍ

 دـ كجكد ج ة مركزية مكحدة تتحكـ عيما يعرض  مت الشبكة  كتسيطر  مت مدمبلت ا      
االلكترك    حيث يمكف ألم شمص  اإلرةابع  تفش  ظاةرة  م مان  كممرجات ا يعد سببان 

حاكؿ عرض الر ابة ةك الدمكؿ كك ا ما يريد  مت الشبكة  ككؿ ما تممك  الج ات الت  ت
 أك إغبل  ا كتدميرةا بعد  شر المجـر ما يريد المكا ا المحجكبة  بعض الم ا مف الكصكؿ الت

 (42) بداهلل العجبلف   مرجا سابؽ   ص.
 

مما سبؽ يمكف القكؿ أف اإلرةاب االلكترك   يتميز بمصاهص ممتمفة مف حيث الت ظيـ      
ج سيات ممتمفة كما يمك  ـ الت قؿ مف مكاف  إلتمكف كاألةداؼ ع   ممكف ت ـ أعرادا ي ت

اع ـ كيتسـ أي ا ب آلة تكاليف  آمر مما يجعؿ مف الصعب متابعت ـ أك تعقب ـ أك است د إلت
أصبح اإلرةاب االلكترك   ةك األسمكب األم ؿ كالميار األس ؿ  لكؿ ةذع األسباب كالمصاهص
 .لمم ظمات كالجما ات اإلرةابية 

  اإللهرتوىيصور اإلرٍاب 

 (22) كدة  بدالقادر    : شرة  كع ة  أحدم 5111أ رت كزارة العدؿ األمريكية س ة 
 السطك  م  بيا ات الكمبيكتر . -
 االتجار بكممة السر . -
  مميات ال اكرز .... الفرص ة  -
 سر ة األسرار التجارية باستمداـ الكمبيكتر . -
 تزكير الماركات التجارية . -
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 ـ الكمبيكتر .تزكير العممة باستمدا -
 الصكر الج سية باست بلؿ األطفاؿ . -
 االحتياؿ  بر شبكة اال تر ت . -
 اإلز اج  ف طريؽ شبكة اإل تر ت . -
كغسؿ األمكاؿ  بر شبكة  اإلتجار بالمتفجرات كاألسمحة ال ارية أك الممدرات -

 .اإل تر ت
   أما تص يؼ مكتب التحقيقات األمريكFBI :  بحيث يص ف ا إل 
 ال كاتؼ العامة أك الرسمية  ا تحاـ شبكات -
 ا تحاـ المكا ا الرسمية  -
 ا ت اؾ سرية بعض المكا ا  -
 التجسس -
 (42ق  0451)داككد حسف طاةر    البرامج المسرك ة  -

 

 ولعبة مومو نأبرز صور لإلرٍاب االلهرتوىي : احلوت األزرملعبة 

تسمت  كمف أةـ صكر اإلرةاب االلكترك   ظ كر بعض األلعاب المطيرة م ؿ لعبة
كة  ألعاب   مت الترتيب 5102  5102 ام   الحكت األزرؽ كلعبة أمرل تسمت مكمك

مطيرة ك اتمة كتست دؼ عهة الشباب كالمراةقيف الص ار كتدعع ـ لمقياـ بعمميات ا تحارية 
ك مميات تمريبية ع  جميا أ حاا العالـ . كةذع األلعاب  بارة  ف تطبيقات تحمؿ  مت 

ية كتتككف مف  دد مف الم اـ كيتـ السيطرة  مت البل ب مف مبلؿ إتباع أج زة ال كاتؼ الذك
بعض التعميمات ال ريبة الت  تعتبر جزا مف طقكس المعبة كم  ا االستيقاظ ع  ك ت مبكر 
كمشاةدة بعض األعبلـ الت  تحتكل  مت مشاةد مر بة كسماع أ كاع  معي ة مف المكسيقت 

ألشماص كذلؾ ل ماف كصكؿ البل ب الت حالة  فسية بجا ب العزلة التامة ك دـ محاد ة ا
 سيهة تم يدان لممرحمة األميرة كة  ت فيذ التحدم األمير كةك اال تحار. 
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 5102كتسببت ع  أكؿ ا تحار  اـ  5102كبدأت لعبة الحكت األزرؽ ع  ركسيا  اـ    
لذ ر األمبل   كابتكر ةذع المعبة طالب يد ت عيميب بكديكيف كسببت ةذع المعبة مكجة مف ا

ع  ركسيا كالعالـ بأسرع  كع  ك ت الحؽ تـ القبض  مت بكديكيف كأديف بت مة تحريض 
 المراةقيف  مت اال تحار.

كع  مصر يدرس البرلماف المصرم إدراج لعبة الحكت األزرؽ  مف الجراهـ االلكترك ية       
اب الذيف يمارسكف المعبة حرصان  مت األمف القكم  المصرم كحماية ألركاح المراةقيف كالشب

 بداعا الف كؿ كيدععكف حيات ـ  م ان لذلؾ .
 

مكمك ة  لعبة  مت تطبيؽ كاتس آب تحمؿ صكرة عتاة مميفة ذات أما بال سبة لمعبة       
 يكف جاحظة   مأمكذة مف أ ماؿ ع اف يابا    كتبدأ المعبة  ف طريؽ تبادؿ الرساهؿ كطمب 

ع  الدمكؿ ع  تحدم مف األكامر ال ريبة الت  تفر  ا معمكمات شمصية  ـ يبدأ الشمص 
  كمصدر تمؾ المعبة ةك دكلة الياباف ألف الر ـ الذم تتحدث مف مبلل   بر مكمك  مي  

الكاتس آب يحمؿ أر اـ الياباف  الت جا ب ر ميف آمريف أحدةـ مف المكسيؾ كال ا   مف 
 ككلكمبيا .

  
تفكير الباح ة ع  ةذع الدراسة ماصة بعد تسجيؿ كةذع األلعاب كا ت سببا مف أسباب     

 دد مف حاالت اال تحار كالقتؿ    مصر بسبب ا .كأش ر تمؾ الحاالت كا عة ا تحار مالد 
 الفمرا    جؿ البرلما   المصرم السابؽ حمدم الفمرا   بسبب لعبة الحكت األزرؽ .
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 دوافع ارتهاب جرائه اإلرٍاب االلهرتوىي : 

 يدة تحرؾ الج اة الرتكاب جراهـ اإلرةاب االلكترك   م  ا : تكجد دكاعا  د 
 (04-05)محمد محمد األلف    ص                                                     

 

 أواًل : السعي اىل حتكيل الهسب املادي 

 تر ت   عقد يعتبر ةذا الداعا مف أك ر الدكاعا تحريكا لمج اة ال تراؼ جراهـ اإلرةاب  بر اال    
تقـك الجما ة اإلرةابية باالتفاؽ ما الشمص الممترؽ مرتكب الجريمة كم فذةا  بر الشبكة 
 مت مبمغ مال  غير  ميؿ. ذلؾ أف مصاهص ةذع الجراهـ   كحجـ الربح الكبير الممكف 
تحقيق  مف بع  ا ماصة جراهـ ب اا كتصميـ المكا ا اإلرةابية الممتمفة  بر الحاسكب يتيح 

يز ةذا الداعا كةذا ما أكدت  دراسة حدي ة  امت ب ا باح ة بريطا ية  ف است بلؿ شبكة تعز 
اال تر ت ع  تجارة الر يؽ األبيض  ف طريؽ  قد صفقات لبيا الفتيات مف أربعيف دكلة  امية 
كمف أكركبا الشر ية مف  بؿ  صابات متمصصة ع  تجارة الر يؽ األبيض محققة بذلؾ أرباح 

مبلييف الدكالرات أ ؼ الت ذلؾ ممارسة القمار  بر شبكة اال تر ت كتجارة مادية تقدر ب
 الممدرات الت  أصبحت شبكة اال تر ت أرض مصبة ل ا .

 

 مما سبؽ يمكف القكؿ أف حب الماؿ كاالحتياج الي  يدعا الفرد لمقرص ة كالسر ة كاالمتبلس 
  ف طريؽ الحاسكب رغبة ع  ال راا السريا ال ير مكمؼ .

 

 ثاىيًا : االىتكاو مً السلطة املؤسسية وإحلام الضرر بَا   
 

كةـ  ك ير مف األعراد يفصمكف تعسفيان أك ب ير كج  حؽ مف شركة أك م ظمة حككمية       
يممككف المعمكمات كالتدريب البلزمة كالمعرعة الكاعية بمفايا ةذع الج ة  لذلؾ يرتكب الجا   

عؿ الشركة أك المؤسسة تتكبد المساهر المالية الكبيرة مف رغبة م   ع  اال تقاـ ليج الجريمة
 جراا ما يسبب  ل ا مف  رر يحتاج إصبلح  إلت ك ت ال بأس ب  .

 

كس جد ع  ت اكل ا لجراهـ الحاسكب كتحديدان جراهـ إتبلؼ البيا ات كالبرامج أم مة ك يرة        
ؿ أ شطة زرع الفيركسات ع   ظـ كاف داعا الج اة عي ا إشباع الرغبة كاال تقاـ كربما تحت
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الكمبيكتر ال شاط الرهيس  ال الب لمفهة الت  تم ؿ األحقاد  مت رب العمؿ الداعا المحرؾ 
 الرتكاب الجريمة .

 

 ثالجاً  : الرغبة يف قَر اليظاو والتفوم على تعكيد وسائل التكيية : 

   ر ال ظاـ أك ر مف ش كة  د يككف الداعا مف ارتكاب بعض مف ةذع الجراهـ الرغبة ع       
الحصكؿ  مت الربح المادم   حيث يميؿ مرتكبك ةذع الجراهـ الت اظ ار تفك  ـ كمستكل 
ارتقاا برا ت ـ لدرجة أ   ازاا ظ كر أم تق ية مستحد ة عاف مرتكب  ةذع الجراهـ ممف لدي ـ 

 ة )ش ؼ اآللة ( يحاكلكف ايجاد الكسيمة الم اسبة ع  التفكؽ  مت ةذع التق ي
 المستحد ة كغالبان ما ي جحكف  كيزداد شيكع ةذا الداعا لدل عهات ص ار السف مف مرتكب  
أماـ حكاسب ـ الشمصية ع  محاكلة لكسر   جراهـ الحاسب اآلل  الذيف يم كف ك تان طكيبل ن

حكاجز األمف أل ظمة الحاسب اآلل  كشبكات المعمكمات كاظ ار تفك  ـ  مت كساهؿ 
 التك كلكجيا.

 

 عًا : تَديد األمً الكومي والعسهري "دوافع سياسية " راب

  ديد مف الجراهـ الت  ترتكب بكاسطة اال تر ت يككف ال دؼ مف ارتكاب ا ةك ة اؾ     
 المعمكمة ذات ا كيتم ؿ ةذا ال دؼ اما بالحصكؿ  مت المعمكمة المحفكظة أك الم قكلة أك

ل اه ا   اهيان. كالداعا م االبتزاز أك  ف كراا ذلؾ  د يككف بقصد الت اعس أكت ييرةا  أك حذع ا كا 
تحقيؽ المكاسب أك الحصكؿ  مت مزايا كمكاسب ا تصادية .عك ير مف الم ظمات ع   صر ا 
الحال   كالت  تتب ت بعض اآلراا كاألعكار السياسية  أك الدي ية أك األيديكلكجية   كمف أجؿ 

 معار ي ا  .ع اآلراا تقكـ بأععاؿ إجرامية  د الدعاع  ف ةذ
 

 استخدامات االىرتىت يف األعنال اإلرٍابية 

يستمدـ اإلرةابيكف الشبكة العالمية لممعمكمات بشكؿ يكم  ل شر أعكارةـ ال دامة كتحقيؽ    
 أةداع ـ السيهة  كمف الممكف إبراز أةـ  استمدامات ـ لمشبكة عيما يم  : 
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 (االتصال والتخفي :0)

 ظمات اإلرةابية الشبكة العالمية لممعمكمات ع  االتصاؿ تستمدـ الجما ات كالم     
كالت سيؽ عيما بي  ـ  ظرا لقمة تكاليؼ االتصاؿ كالرساهؿ مقار ة بالكساهؿ األمرل كما تكعر 

رةابيف عرصة  مي ة ع  االتصاؿ كالتمف   كذلؾ  ف طريؽ البريد االلكترك   أك لئل الشبكة 
 (542  5112كترك   .)محمد حسيف م صكر  المكا ا كالم تديات كغرؼ الحكار االل

 

 ( مجع املعلومات اإلرٍابية : 9)

الشبكة المعمكماتية بكعرة المعمكمات المكجكدة عي ا . كما أ  ا تعتبر مكسك ة تمتاز    
الكترك ية شاممة متعددة ال قاعات  كمت ك ة المصادر  كغ ية بالمعمكمات الحساسة الت  

ي ا  كمكا ا الم شآت ال ككية  كمصادر تكليد الطا ة  كأماكف يسعت اإلرةابيكف الحصكؿ  م
القيادة كالسيطرة كاالتصاالت  كمكا يد الرحبلت الجكية الدكلية   كالمعمكمات الممتصة بسبؿ 

 مكاعحة اإلرةاب  ك حك ذلؾ مف المعمكمات الت  تعتبر بم ابة الك ز ال ميف بال سبة 
 مات تفصيمية مد مة بالصكر ال كهية.لئلرةابييف   ظرا لما تحتكي  مف معمك 

 

 ( التخطيط والتيسيل للعنليات اإلرٍابية :3)

العمميات اإلرةابية  مؿ  مت جا ب مف التعقيد كالصعكبة  ع   تحتاج الت تمطيط محكـ     
كت سيؽ شامؿ  كتعتبر الشبكة العالمية لممعمكمات كسيمة اتصاؿ بال ة األةمية لمجما ات 

تيح ل ـ حرية التمطيط الد يؽ كالت سيؽ الشامؿ لشف ةجمات ارةابية محددة االرةابية  حيث ت
ع  جك مريح كبعيد  ف أ يف ال اظريف  مما يس ؿ  مت االرةابييف ترتيب تحركات ـ  كتك يت 

 (www.arblaw.com .) ةجمات ـ
 

 ( احلصول على التنويل :4)

ابيكف ببيا ات إحصاهية سكا ية م تقاة مف المعمكمات الشمصية الت  يدمم ا يستعيف اإلرة   
المكا ا  المستمدمكف  مت الشبكة مف مبلؿ االستفسارات كاالستطبل ات المكجكدة  مت

االلكترك ية  يقـك اإلرةابيكف بالتعرؼ  مت األشماص ذكم القمكب الرحيمة كمف  ـ يتـ 
اص ا تبارييف يكك كف كاج ة ل ؤالا اإلرةابييف  كيتـ استجداؤةـ لدعا تبر ات مالية ألشم

ذلؾ بكاسطة رساهؿ البريد االلكترك   أكمف مبلؿ ساحات الحكار االلكترك ية بطريقة ذكية 

http://www.arblaw.com/
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كأسمكب ممادع  بحيث ال يشؾ المتبرع بأ   سيسا د إحدل الت ظيمات اإلرةابية )محمد 
 (545حسيف م صكر  مرجا سابؽ   

 

 رٍابي ن :التعبئة وجتييد اإل (5)

اف استقداـ   اصر جديدة دامؿ الم ظمات اإلرةابية يحاعظ  مت بقاه ا كاستمرارةا  كةـ     
ا   اياةـ  كيجتذبكف ةؤالا السذج يست مكف تعاطؼ اآلمريف مف مستمدم  اال تر ت م

بعبارات برا ة كحماسية مف مبلؿ غرؼ الدردشة االلكترك ية ك حف  عمـ تسمية الشباب 
ف ة  الجمكس بالسا ات الطكيمة ع  مقاة  اال تر ت لم ر رة ما جميا ا كاع البشر كالمراةقي

 (544ع  ممتمؼ أ حاا العالـ . )محمد حسيف م صكر  مرجا سابؽ  
 
 إعطاء التعلينات والتلك ن االلهرتوىي : (6)

رشادات شرح طرؽ ص ا      يمتمئ اال تر ت بكـ ةاهؿ مف المكا ا الت  تحتكم  مت كتيبات كا 
ق ابؿ  كاألسمحة الكيماكية الفتاكة  كبمغ  دد ةذع المكا ا حكال   ما ية آالؼ  مك ا  اـ  ال

 (02)محمد محمد األلف    مرجا سابؽ ص 5112
 

تتعدد مف  بؿ اإلرةابييف ع ـ يستمدمك  ا  تسبؽ يمكف القكؿ اف استمدامات اإل تر  امم   
كتج يد إرةابييف جدد كا  طاا التعميمات  ع  تصميـ مكا ا ل ـ كالد كة إلت مباده ـ الم حرعة

ما يككف كسيمت ـ لتحقيؽ ذلؾ الشباب  مة  كبث سمكم ـ ع  المجتما كغالبان كالتدريبات البلز 
المتقدمة مف  مت التعامؿ ما تق ية المعمكمات  ماصة طبلب المرحمة الجامعية أل  ـ  ادريف

 الصعبة .  كيست مكف احتياج ـ لمماؿ ع  ظؿ الظركؼ اال تصاديةج ة 
 

   :مراحل جتيد طالب املرحلة اجلامعية مً قبل امليظنات اإلرٍابية 

 يتـ ت ميؿ كاست بلؿ الشباب مف  بؿ بعض الجما ات الم حرعة كالت ظيمات اإلرةابية   
 لتحكيم ـ الت أدكات تستمدـ  د المجتما  بر المراحؿ التالية : 

 ( 4  5112) بد الرحمف ممؼ الع زم                                                
 مرحمة اصطياد ال حية  ف طريؽ شمص مدرب ل ذا العمؿ . -
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مرحمة الحصار ال فس  كاالجتما    مت ال حية مف مبلؿ مبلحقت  ع  الزماف  -
كالمكاف باألعراد الذيف يقكمكف بدكر العزؿ  حيث يم عك   مف التعامؿ ما اآلمريف 

 غيرةـ .
  (  تعميـ م مفضطراب  فس مبلؿ  قاط ال عؼ )عقر شديد ا  مرحمة التأ ير مف -
مف  سريان بمجمك ة  مرحمة زرا ة األعكار التمريبية دامم ـ كذلؾ  ف طريؽ إ  ا   -

 األعكار المدمرة .
 كع  تمؾ المرحمة يككف الطالب  د  اإلرةابيةمرحمة التكجي  لمتكرط ع  العمميات  -

ما تمؾ الجما ة الت  أصبح يعتمد  مي ا ا تمادان   تشبا عكريان كاجتما يان كتكحد كميان 
 كميان ع  حيات  بحيث يصعب  مي  أف يرعض أم طمب يطمب م   

 

 بعض اجلَود الدولية للتصدي لظاٍرة اإلرٍاب االلهرتوىي 

 ال ت جراهـ االرةاب االلكترك   اةتماما  الميا ععقدت المؤتمرات كال دكات الممتمفة  
 ج كد الدكلية ع  ةذا المجاؿ مايم  :لمكاعحت  كابرز ال 
 

 0442 قدت ع  مصر المؤتمر السادس لمجمعية المصرية لمقا كف الج اه   اـ  مصر :     
كما كالذم ت اكؿ مك كع جراهـ الحاسب اآلل  كالجراهـ األمرل ع  مجاؿ تق ية المعمكمات 

ككصمت العقكبة ع   5112حة الجريمة االلكترك ية  اـ  ا ش البرلماف المصرم  ا كف مكاع
القا كف الجديد إلت حد اإل داـ لكؿ مف ركج لمع ؼ كاإلرةاب . كما  امت مصر بحجب  مك عا 
الكترك يا دامؿ الببلد لت م  ا محتكل يد ـ اإلرةاب كالتطرؼ كيتعمد  شر األكاذيب أبرزةا 

) جريدة  شرؽ.كالشعب ك  اة الالمكا ا االلكترك ية لق اة الجزيرة كمكا ا "مصر العربية 
 (04024  العدد 5102الشرؽ األكسط   

 

   قدت ع  العاصمة اإلماراتية  أبكظب  "المؤتمر الدكل  لتجريـ اإلرةاب :  اإلمارات     
بمشاركة  مبة مف الشمصيات العالمية مف  5102مايك  04  02االلكترك   يكم  

ميمية كم ظمات المجتما المد   كالمبراا المتمصصيف كالم ظمات الدكلية كاإل  فاألكاديميي
محاكالت  كتـ التكصؿ ال  اتفا ية دكلية تحظر اإلرةاب االلكترك   بكاعة إشكال  بما ع  ذلؾ

  مت اإلرةاب  كالد كة إلي  كاإلشادة ب   كتمكيم   ك دـ  ضالتج يد  كالتحري
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 ( 5102) جريدة االتحاد  االمارات   مايك  التبميغ    .
 

صاد ت المممكة  مت ك يقة الرياض الماصة بالقا كف المكحد  السعودية :املنلهة العربية 
كالت   صت  مت 5105لمكاعحة جراهـ التق ية المعمكماتية بدكؿ مجمس التعاكف الدكل   اـ 

 ركرة معا بة مف يقكـ بإ شاا مكا ا الكترك ية أك ي شر معمكمات  ف طريؽ الشبكة 
عمكمات مف أجؿ تس يؿ االتصاالت بيف أ  اا االلكترك ية اك إحدل كساهؿ تق ية الم

الجما ة اإلرةابية  أك بقصد تركيج أعكارةا أك تمكيم ا أك  شر كيفية ص ا ة األج زة الحار ة 
 أك المتفجرة أك أية أدكات أمرل يمكف استمدام ا ع  أ ماؿ إرةابية .

 (024  5102  ) مايا حسف مبل                                                   
 : اكؿ دكلة تشف تشريعات ماصة بجراهـ الحاسب اآلل  كاال تر ت  حيث صدر السويد     

الذم  الج   ايا االحتياؿ  ف طريؽ الحاسب اآلل   0422 ا كف البيا ات السكيدم  اـ 
إ اعة الت شمكؿ عقرات  امة تشمؿ جراهـ الدمكؿ غير المشركع  مت البيا ات الحاسكبية أك 

  رةا أك تحكيم ا أك الحصكؿ غير المشركع  مي ا .تزكي

 شر ت  ا ك ا ماصة بحماية أ ظمة الحاسب اآلل   كحدد الواليات املتخدة األمريهية :    
مع د العدالة القكم  ممسة أ كاع رهيسية لمجراهـ المعمكماتية كة  : جراهـ الحاسب اآلل  

 جراهـ التبل ب بالحاسب اآلل   د ـ الداممية  جراهـ االستمداـ غير المشركع  ف بعد 
التعامبلت اإلجرامية  كسر ة البرامج الجاةزة كالمكك ات المادية لمحاسب  ك مت أ ر ذلؾ  امت 

 ا كف  الكاليات الداممية بإصدار تشريعات ا الماصة ب ا لمتعامؿ ما ةذع الجراهـ كمف ذلؾ
ريكية ممسة ج ات م  ا مكتب تكساس لجراهـ الحاسب اآلل   ك د مكلت كزارة العدؿ األم

 التحقيقات الفيدرال  لمتعامؿ ما جراهـ الحاسب اآلل  كاال تر ت .
 

تكجد  كا يف ماصة بجراهـ الحاسب اآلل  كاال تر ت  ك صت تمؾ القكا يف  مت   الياباٌ :    
ا ا   ال يمـز مالؾ الحاسب اآلل  المستمدـ ع  جريمة ما التعاكف ما ج ات التحقيؽ أك إعشا

 كممات السر الت  يستمدم ا .إذا ما كاف سيؤدم إلت إدا ت   كما أ رت شر ية 
 (42  5110 ممدكح  بد الحميد التص ت  مت شبكات الحاسب اآلل  .)
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 الباح ة مف ال ركرم التعاكف كالتكاتؼ بيف جميا األج زة األم ية ع  جميا دكؿكترل  
الج كد ماصة عيما يتعمؽ ع  مجاؿ تبادؿ  العالـ مف مبلؿ االتفا يات الدكلية ل جاح تمؾ

 قة بمكاعحة الجريمة االلكترك ية المعمكمات كتسميـ المجرميف ككاعة األ شطة المتعم
  احملور الجاىي :

 طالب املرحلة اجلامعية واحتياجاتَه الفعلية : خصائص  )أ(

 فس  الطالب الجامع  ةك كاهف بشرم يقترب شيها عشيها مف ال  ج الجسم  كال    
  يتمقت تعميم    كتككي   ع  مؤسسات التعميـ الجامع    حيث ال  كاالجتما  كالعقم  

تمتمؼ مصاهص  كمميزات     ف تمؾ المصاهص الت  تتفرد ب ا مرحمة الشباب سكاا ال فسية  
  إذ يطرأ  مي  ع  ةذع المرحمة العديد مف الت يرات  مت  ادات   االجتما ية كأ العقمية  كأ

الت يرات ب  ك مت  بل ات  كتصرعات  ما اآلمريف   تتصؿ ةذع الت يرات   اتجاةات  ك يمة
  ع ك ب ذا يتأ ر بمجمك ة مف العكامؿ الذاتية كالحالة الصحية  كاال فعاليةالجسمية كالعقمية 

كالبد ية   كمدل ممكع مف العاةات   كالعيكب الجسمية   كحالت  ال فسية كمستكل ذكاه  
كالحياة المدرسية كرعاؽ السف   ك ادات  األسرمذلؾ العكامؿ البيهية كالجك كتعميم    كك

 تكجد مصاهص كمميزات  امة تميز سمكؾ الطالب الجامع    كرغـ ذلؾالمجتما كتقاليدع 
  م  ا :

 اخلصائص اجلسنية : -0
ر ألج زة الداممية ال يا عت مك يعتبر ال مك الجسم  مف أةـ جكا ب ال مك ع  ةذع المرحمة   

ال مك ع  ك مك الع كم المتم ؿ ع   مك األبعاد المارجية لمطالبالت ال  باإل اعة ظاةرة 
 .الكزف  الطكؿ ك

ال احية كتبدك أةمية ال مك الجسم  ع  األ ر الذم يترك   مت سمكؾ الطالب سكاا مف     
ح الطالب سا دع ذلؾ  مت تصال عإذا كاف الطالب  مكع الجسم  سميمان  االجتما يةال فسية أك 

 ما ذات  كما اآلمريف كما المجتما .
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 اخلصائص العكلية : -9
 ع مك ةك اكتماؿ العمرية  ةمرحمةذع ال مف المصاهص العقمية لمطالب الجامع  ع  

كال  سف السادس  شر  ع   عقد أكد  مماا ال فس أف  مك الذكاا العاـ يصؿ أ صاع م  العق
لف ـ كاإلدراؾ بعد ةذا السف   إ ما ةك  تيجة ي مك بعد ذلؾ   ككؿ ما تشاةدع مف زيادة ا

لممبرة كالتجارب المكتسبة ال الذكاا المكركث   ك د الحظكا أف الذكاا العاـ   د المراةقيف 
المكةكبيف  د يستمر بعد السادسة  شر إلت ال امف  شر   كةذا مع اع أف الطالب الجامع  

صدار أحكاـ  مت ما يحيط ب  مف  ذا  كل  قمية تجعم   ادرا  مت تحمؿ المسؤكليات   كا 
الق ايا  كما يزداد الطالب الجامع  تركيزع ع  ةذع المرحمة ع  المك ك ات الفكرية المتميزة 
  ع جدع مياال إلت  رااة المك ك ات الدي ية كالسياسية   كمتابعة الحكادث كاألمبار المحمية 

  يككف  د  ما كاكتمؿ كيصبح يفكر   كما أف ميالكاال تر ت كالمارجية ع  الصحؼ كالمجبلت 
لت   مت الم طؽ  اال تمادتفكيرا عمسفياّ   كةك ع  ةذع المرحمة يميؿ إلت التفكير الدي     كا 

  كأ   يريد أف يككف ل فس  مبادئ ية كيمجأ إلت الم ا شة أك ر مف إ تمادع  مت الذاكرة اآلل
 ف الحياة كالمجتما   كما تزداد  درة الطالب ع  ةذع المرحمة كذلؾ  مت التحصيؿ كالقدرة 
 مت القرااة كيستطيا الطالب اإلحاطة بقدر اإلمكاف بمصادر المعرعة المتزايدة   كما تزداد 

كالحكـ كال قة  االمتيارت مف ذلؾ القرارات كالتفكير ل فس  ب فس    كي اتماذ درة الطالب  مت 
دكف الرجكع ك يرا أك مطمقا إلت  االستكشاؼع  التفكير كالحرية ع   كاالستقبلؿع  ال فس   

 اآلمريف   كيت مف كذلؾ التفريؽ بيف المرغكب عي  كالمعقكؿ   كبيف الكا ع  كالم ال    كما
 ا شة الم طقية كا   اع اآلمريف   ما اآلمريف كاستمداـ الم  العقم االتصاؿتزداد القدرة  مت 

 (22   5114)مركة شاكر     كتتطكر الميكؿ كالمطامح كتصبح أك ر كا عية .
 

 اخلصائص اليفسية : -3
 يمتمؾ الطالب ع  ةذع المرحمة درجة كبيرة مف ال بط ال فس  كمف أةـ مظاةرع :

 اإل فعالية. القدرة  مت المشاركة -
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 القدرة  مت األمذ كالعطاا. -
 لكالا .زيادة ا -
 تحقيؽ األمف اإل فعال . -

شجار بيف .عالكما يتأ ر ال مك ال فس  لدل الطبلب بالعبل ات العاهمية   كجكةا الساهد 
 مت ك  فس    متالسكم الصحيح  ك د ي كر الطالب يؤمر  مكع  ك ا فعاالت كالدي  يؤ ر ع  

ت إكتماؿ   ج    كيؤدم ب  ال زاع ال فس    أما العبل ات الصحيحة تسا د  م بيهت  
 صالح لم مك. ال فس  الجك تكعر ل  الاإل فعال  ك 

 

 اخلصائص االجتناعية : -4
  كتف ـ الشباب لحقكؽ  األ ا يةع  ةذع المرحمة  مة  االجتما  مف مظاةر السمكؾ 

الجما ة الت  يعيش عي ا   كرغبت  ع  تمبية الكاجب حتت لك أدل ب  ذلؾ إلت الت حية   
  كتظ ر مطكرة ذلؾ   دما تتقارب معايير ةذع ر بالكاجب الشعك  غير أ   يسرؼ ع  ةذا

الكالديف   عتطفك إلت السطح  الجما ة مصكصا إذا كاف جما ة أ راف الطالب ما معايير 
عيقؼ االبف  األب اا .بيف اآلباا ك ظاةرة يعا   م  ا الك ير مف الطمبة   كالمتم مة ع  ال زا ات 

  األسرة  تمبية متطمبات أك الرعاؽ يف تمبية متطمبات جما ةحاهرا ع  العديد مف المكا ؼ ب
  كالتطبا  االجتما يةالت شهة ك ع  ةذع المرحمة بعدة  كامؿ  االجتما  كيتأ ر  مك الطالب 

كذلؾ تأ ير األسرة كحجـ األسرة ك ك ية العبل ات األسرية   المستكل التعميم   االجتما  
 .كالمؤسسات التعميمية   ككساهؿ اإل بلـكال قاع  لؤلسرة   كجما ة الرعاؽ 

  ( 412  0442)حامد  بد السبلـ                                                      
ت الت  تطرأ  م كال فسية كاالجتما يةعقمية الت يرات الجسمية كال مما سبؽ يمكف القكؿ أف

ة الت  يتمقاةا مف كالدي  ممةذع المرحمة   كالكسط الذم يعيش عي  كالمعا الطالب ع  
تؤ ر بدرجة كبيرة  مت  مكع كتكاعق  ك د تست ؿ بعض الجما ات كالم ظمات كرعا    أساتذت ك 

 تمؾ المصاهص كاالحتياجات لتج يدةـ ع  برا ف االرةاب .   اإلرةابية



 ........................... آليات تربوية مقترحة لمواجهة االرهاب اإللكتروني لدى طالب المرحلة الجامعية

- 44 - 

  : أسباب التطرف لدى الصباب اجلامعي)ب( 

جة م طقية لمقدمات كحي يات التطرؼ ليس حالة  ار ة أك طارهة كلك    تي   
 :ع  تككيف المجتمعات  دد مف األسباب م  ا  أكجدت  كجعمت  كجكدا أساسيان 

 (02   5112هلل  بد العزيز العجبلف   )  بدا                                         
 التفهو األسري :  (0)

  فصاؿ أك تعدد الزكجاتالشاب الذم  شأ طفبلن ع  أسرة غير مترابطة بسبب الطبلؽ أك اال   
 ال يجد مف يشبا ل  حاجات  المادية مف غذاا ككساا كال مف يمب  متطمبات  اإلةماؿأك 

 العاطفية مف حب كاحتراـ كتقدير.ك  دما تككف   كات االتصاؿ مفقكدة بيف أعراد األسرة
 م ؿ ةذع.ع    يشعر الشباب بال ربة ع  بيت  كال يجد مف يسمع  كال يجد مف يحد  الكاحدة 

ما  األجكاا ال يعرؼ أعراد األسرة بع  ـ البعض لذلؾ يبحث األعراد  ف مبلذ مارج البيت  األـ
 ريا يان  صديقات ا كاألب ع   مم  كاألب اا يبح كف  ف أم جما ة تح   ـ  د يككف  اديان 

 مؿ كيككف اال تماا الت أم ت ظيـ أع ؿ مف الشعكر بال ربة دا إرةابيان  ك د يككف ت ظيمان 
 البيت .

 

طريقة تربية األب اا دكرا كبيرا ع  تككيف شمصية األب اا .عاألسرة الت  ال تعرؼ   كتؤدم    
 كيككف االتصاؿ بيف الكالديف كاألب اا  ةك إ طاا األكامر كالتعميمات كال صاهح  الحكار

م ؿ اؿ .ببل حكار أك  قاش أك سؤ  كاإلرشادات مف الكالديف كي حصر دكر األب اا ع  الت فيذ
الذم ال يعرؼ متت يقكؿ  عـ كمتت يقكؿ ال عالبيت  اإلمعةةذا الم  ج ع  التربية يكلد الفرد 

كما أف القسكة  أشب  بج دم ع  معسكر ك مي  ت فيذ التعميمات ببل تفكير أك تعميؿ . إلتاحال  
الع ؼ م  جا عكرة تب    إلتيؤدياف  كاإلةماؿع  التعامؿ ما األطفاؿ كاستمداـ العقاب البد   

ال رب كالع ؼ  مت لحؿ المشكبلت كتحقيؽ الرغبات كالت مب  مت الصعاب .ألف مف يرب  
 . كاإلرةابع  تعامم  ما اآلمريف ألف الع ؼ يكلد الع ؼ  يصبح   يفان 

 

 غياب احلوار : (9)

كال يسمح ب  ع  المدرسة كيم ا ع  كساهؿ اإل بلـ   دما ي يب الحكار دامؿ األسرة         
ف البديؿ ةك سيطرة الرأم الكاحد كةيم ة الفكر الذم يممؾ الع بلت ال الفكر الذم يممؾ يكك

ال الحجة  كع  م ؿ ةذع األجكاا ت شأ األعكار الم حرعة.كالرأم اآلمر ع   الم ا العرب  م يب 
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المجاؿ ل  ليعبر  ف  فس  ككؿ كساهؿ االتصاؿ م مقة أمام   لذلؾ يمجأ الت الكساهؿ   يفسح
لمشرك ة كي تقؿ بيف األعراد ع  المفاا  كيتجاةم  الذيف ع  مكا ا السمطة متكةميف أف غير ا

اإلةماؿ سكؼ يق    مي  كالحكار مع  سكؼ يم ح  عرصة اال تشار .كلكف الفكر الذم ال 
 .  ي ا ش كال يقبؿ الحكار ت مك ع  دامم  التطرؼ كاإلرةاب

 

 البطالة والفساد والوضع االقتصادي السيئ (3)

 كال يكاد  كحدي ان  الشؾ أف البطالة ظاةرة مكجكدة ع  أغمب المجتمعات اإل سا ية  ديمان      
مجتما مف المجتمعات اإل سا ية  مت مر العصكر يممك مف ةذع الظاةرة  كلكف  د يمتمؼ 
حجم ا ك سبت ا كطبيعت ا مف مجتما آلمر  حيث تكجد  بل ة طردية بيف حالة البطالة 

 سبت ا ع  كتزداد  ايا اإلرةاب ع  المجتما .كتظ ر ةذع البطالة جميان كحدكث الجريمة  ك  
 حالة الرككد اال تصادم العاـ ألم دكلة  كذلؾ   د حدكث أزمات ا تصادية مؤ تة  اتجة أما

ممرجات التعميـ  بسبب  كامؿ داممية تتعمؽ بإجرااات العمؿ كالتكظيؼ أك سكا تكاعؽ بيف 
  ك  كط مارجية تتعمؽ بم ظكمة اال تصاد الدكل  .  كسكؽ العمؿ  أك  تيجة لعكامؿ

 

 مما سبؽ يمكف القكؿ أف كجكد آالؼ مف الشباب العاطميف ع  مجتمعات ػا يم مػكف مػادة مػاـ   
كيػأت  ة ػا دكر الحككمػات   كشبكات الجريمة الم ظمة  اإلرةابيةلبلست بلؿ مف  بؿ الت ظيمات 

د كا  امػػة مشػػرك ات ت مكيػػة  مبل ػػة مػػف أجػػؿ عػػ   ػػركرة إصػػبلح األك ػػاع اال تصػػادية لمػػببل
 . الق اا  مت مشكمة البطالة 

 

 الفَه اخلاطئ لإلسالو : (4)

الشباب الذيف يتب كف إيديكلكجيا التكفير كالع ؼ ةـ  حية الف ـ الماطئ لئلسبلـ كالتفسير   
عراغ التكفير كالع ؼ مف  اليدكلكجياالشاذ لم صكص الشر ية  عالشباب ال ي طمقكف ع  تب ي ـ 
 .الت  يؤم كف ب ا  اإليديكلكجيةبؿ يست دكف الت  صكص شر ية ع مكةا حسب ما تستمزم  

 

 االحباط السياسي :  (5)

الذم السياسات غير العادلة الت  ت ت ج ا بعض الدكؿ  د مكاط ي ا كالكبت السياس       
   ك دـ تمارس   مي ـ كت ميش دكر الشباب كت ييب   ف المشاركة السياسية كا ت اؾ حقك 

 . تمبية متطمبات التكازف االجتما   كا عداـ تفعيؿ دكر مؤسسات المجتما المد  
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 أسباب ودوافع شخصية : (6)

 ع  تحقيؽ بعض األةداؼ أك الرغبات اإلحباطكالرغبة ع  الظ كر كحب الش رة  أك         
 أك  المجتماأك الكصكؿ الت المكا ة الم شكدة  أك اعتقاد الشمص ألةمية دكرع ع  األسرة ك 

 بسبب اإلمفاؽ الحيات  كالفشؿ المعيش  كبالتال   قمت   مت المجتما الذم يعيش عي  .
االلكترك   ال   مما سبؽ يمكف  تص يؼ أسباب تج يد طبلب المرحمة الجامعية ع  اإلرةاب

أسباب دي ية  أسباب ا تصادية  أسباب اجتما ية  أسباب سياسية  أسباب  فسية كما أف تمؾ 
 سباب يكجد بي  ا  بل ة تأ ير كتأ ر كمف الصعب الفصؿ بي  ـ .األ

 احملور الجالح : الدراسة امليداىية 

 حتديد اهلدف مً الدراسة امليداىية:-0

ك ػػا  ػػدد مػػف اآلليػػات التربكيػػة لمحػػد مػػف ظػػاةرة   إلػػتت ػػدؼ الدراسػػة الميدا يػػة الحاليػػة 
ةػذا ال ػدؼ  امػت الباح ػة بب ػاا    كلتحقيػؽاإلرةاب االلكترك   لطبلب المرحمػة الجامعيػة 

 ػػػف أسػػػباب سػػػ كلة تج يػػػد طػػػبلب المرحمػػػة الجامعيػػػة مػػػف  بػػػؿ  لجمػػػا البيا ػػػات اسػػػتبا  
    الم ظمات اإلرةابية ع  ةذا ال كع مف اإلرةاب مف كج ة  ظر أ  اا ةيهة التدريس 

 

 تصنيه أداة الدراسة امليداىية وإعدادٍا: -9

مصػاهص طػبلب المرحمػة سات السابقة كع   كا ع   كا اإلطار ال ظرم لمدراسة كالدرا  
  اسػػتطا ت الباح ػػة التكصػػؿ ألةػػـ المحػػاكر المتعمقػػة بمشػػكمة الدراسػػة    ك ػػد الجامعيػػة 

ي ػػدرج تحػػت كػػؿ محػػكر مجمك ػػة مػػف العبػػارات  محػػاكر رهيسػػية  مػػف سػػت تكك ػػت األداة
 * الفر ية 

 
 التخكل مً صدم وثبات االستباىة  -3

 

 صدم االستباىة  -

 أ  اا مف   كا (01مف) تألفت المحكميف مف مجمك ة  مت االستبياف الباح ة  ر ت   
 كمبلحظات ـ آراه ـ بإبداا المحكمكف األساتذة  اـ ك د (0التدريسية بالجامعة.)ممحؽ ال يهة
 ك د االستبياف  محاكر مف محكر كؿ إلت ا تماه ا االستبا ة كمدل عقرات م اسبة حكؿ
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  كا  اعةكتعديؿ  حذؼ مف يمـز ما بإجراا ك امت المحكميف  دةالسا آلراا الباح ة استجابت
 مقترحات ـ       كا ع 

 

  ـ  حساب التقدير الكم  الستجابات المحكميف  ف طريؽ حساب المطأ المعيارم لم سبة  -
 (241)عؤاد الب   السيد         ستمداـ المعادلة اآلتية :با
 
 ف ÷   ب( × (=       ) أ  خالمطأ المعيارم)ع  
 

 حيث أ =  سبة المكاعقة  =  )  دد المكاعقيف /  دد الكم  لممحكميف (   
 أ (  سبة غير المكاعقيف  – 0  ب = ) 

   0.44×    خك =  ع 12كتـ حساب حد الداللة   د 
 اذا كا ت ب < حد الداللة  تحذؼ العبارة أك تعدؿ. 

 ك اذا كا ت ب > أك =  حد الداللة تبقت العبارة .
 

األكؿ  ( ع  المحكر  2العبارة ) كةـ : صياغة  بلث  بارات  إ ادةـ ؽ ةذا القا كف تتطبيكب
كتـ ا اعة  بارة  مت  المحكر الرابا  ع ( 4كالعبارة )( ع  المحكر ال ا     4 كالعبارة )
 (5)ممحؽ  . الرابا المحكر 

 

 ثبات االستباىة: 
  

قيػاس كاتسػا  ا ك ػدـ ت ا  ػ ا عيمػا لم بات أةمية كبيػرة عػ  تك ػيح د ػة األداة عػ  ال
( 22تسػػفر   ػػ  مػػف  تػػاهج  حيػػث تػػـ تطبيػػؽ االسػػتبياف  مػػ   ي ػػة اسػػتطبل ية بمػػغ  كام ػػا )

كحصػمت األداا  مػت معامػؿ  كرك بػاخ ألفػا طريقػة اسػتمدمت الباح ػة   ك ػد    ػكان تدريسػيان 
 (2( كةك م اسب ألجراا الدراسة الميدا ية .)ممحؽ 1.24 بات بمغ ) 

           

ممتمفة كبعد  إحصاهيةالتأكد مف صدؽ ك بات االستبا ة باستمداـ أساليب كبذلؾ تـ      
 آلراا السادة المحكميف بارات جديدة استجابة  كا  اعةالتعديبلت كحذؼ بعض العبارات  إجراا
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  ي درج تحت ا محاكر رهيسية ست م   ع  صكرت ا ال  اهية مشتممة األداةأصبحت 
 (4ممحؽ ) ( بارة .45)
 عيية الدراسة: 

 201 ػػػدد مػػػف أ  ػػػاا ةيهػػػة التػػػدريس كمعػػػاك ي ـ بجامعػػػة أسػػػكاف بمػػػغ  ػػػددةـ 
كميػػػة  -كميػػػة المدمػػػة االجتما يػػػة –كميػػػة اآلداب  –كميػػػات ) كميػػػة التربيػػػة  أربػػػامػػػف   ػػػكا ن 
( با تبارةػػا كميػػات ت ػػتـ بػػالعمـك كالق ػػايا االجتما يػػة كيك ػػح الجػػدكؿ التػػال  كيفيػػة الحقػػكؽ
 لعي ة :تكزيا ا

 إٌظجخ اٌّئىَخ       هُئخ اٌزذرَض  أععبءعذد  اٌىٍُخ           

 %32               99                 وٍُخ اٌززثُخ     

 %24            44                وٍُخ اِداة      

 %25    47                وٍُخ اٌخذِخ االخزّبعُخ    

 %99      59                وٍُخ اٌحمىق    

   %933           393              اٌعُٕخ إخّبٌٍ        

 ملعاجلة اإلحصائية: ا  

 كعقان لممطكات التالية : إحصاهياتمت معالجة ال تاهج     
 حساب التكرارات الستجابات أعراد العي ة. -0
 الممتمفة حساب الكزف ال سب  لكؿ  بارة مف  بارات االستبا ة ع  محاكرةا -5
 (512   0422) بد الجكاد    كتـ حساب الكزف ال سب  )ك( مف المعادلة:   

  
  
                                       الكزف ال سب  )ك( =     

  
باستمداـ القا كف  كحساب  يمت ا كداللت ا لمعي ة الكمية (5استمداـ امتبار الداللة )كا -5

 5ـ( ت    -  كت  ) ع مجمك                 :التال
 ـت                                    

   التكرار المتك ا ـ ت    يم ؿ التكرار الكا ع       كتحيث 
 (244  0420)رمزية ال ريب                                                        

 = العدد الكمت لبلستجابات /  دد االمتيارات  ـ  ت  

 5+ص4ص2+  3ص3+  2ص4+  9ص5

5 ْ 
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 ( مف مبلؿ جداكؿ الداللة حيث أ  ا:5ؼ  ف  يمة )كاكتـ الكش
o  5كا ت  يمة كا إذا 1.110تككف دالة   د مستكل

≤  02.202. 
o  5كا ت  يمة كا إذا 1.10تككف دالة   د مستكل

≤  4.501. 
o  5كا ت  يمة كا إذا 1.12تككف دالة   د مستكل

≤  2.44  
 (  0221  ص  5101ـ  )صبلح  بل                                          

 مياقصة ىتائج نل حمور مً حماور االستباىة 

لسػ كلة تج يػػد الشػػباب )طػػبلب المرحمػػة األسػػباب الدي يػػة  "  اليتـائج املتعلكــة بــاحملور األول:  -(0) 
 " الجامعية مف كج ة  ظر أ  اا ةيهة التدريس ع  االرةاب االلكترك   

 

  فزاد اٌعُٕخ عٓ اٌجٕىد اٌخبصخ ٌٍّدىر األوي ( اطزدبثبد أ9خذوي )                   

 
 
 
َ 

 
 

 
 
 
 

 اٌعجبرح

رأثُز اٌظجت ِذي  

اٌىسْ 
 إٌظجٍ

 
 و

 
 
 
وب

2  

 
 

ِظزىي 
 اٌذالٌخ

 وجُز
 ظعُف ِزىطػ وجُز خذا

غُز 
 ؤثزِ

 اغاللب  

 5ص 4ص 3ص 2ص 9ص

9 
اٌدهً ثمىاعذ 
اٌذَٓ اٌحُٕف 
 وأداثه وطٍىوه .

997 76 22 2 2 3.99 449.5 
 

3.339 
 

2 
اٌفهُ اٌخبغئ 
ٌٍذَٓ وِجبدئه 
 وأحىبِه.

999 67 33 6 4 3.79 429.43 3.339 

اٌّغبالح اٌذَُٕخ  3
 واٌزشذد اٌذٍَٕ .

229 
 

42 
 

39 
 

4 
 

4 
 

3.99 
 

573.3 
 

 
3.339 
 

4 
االخزالفبد 

واالٔمظبِبد ثُٓ 
اٌزُبراد اٌذَُٕخ 

 3اٌّخزٍفخ 

974 
 

75 
 

33 
 

6 
 

2 
 

3.79 
 

375.4 
 

 
3.339 
 
 

5 
غُبة دور عٍّبء 
اٌذَٓ واٌفمهبء فٍ 
رصحُح اٌّفبهُُ 

 اٌخبغئخ .

997 
 

954 
 

93 
 

25 
 

3 
 

3.73 
 

337.9 
 

 
 

3.339 
 

6 
غُبة اٌمذوح 

اٌحظٕخ اٌّىخهخ 
 ٌّىبرَ األخالق .

225 
 

44 
 

29 
 

96 
 

9 
 

3.99 
 

553.4 
 

 
 

3.339 
 

4 

أعذاَ اٌززثُخ 
اإلَّبُٔخ اٌمبئّخ 
عًٍ ِزرىشاد 
ودعبئُ لىَخ ِٓ 
 إٌصىص اٌمزآُٔخ

236 
 
 

92 
 
 

27 
 
 

24 
 
 

93 
 
 

3.77 
 
 

694.2 
 
 

 
 

3.339 
 

7 
عذَ وخىد 

ِمزراد رذرَظُخ 
دَُٕخ فٍ ِزحٍخ 
 اٌزعٍُُ اٌدبِعٍ .

996 
 

74 
 

22 
 

2 
 

6 
 

3.93 
 

439.9 
 

 
 

3.339 
 

 
 اٌّحىر األوي

3.79 
 

467.2 
 

3.339 
 

 :يت ح مف الجدكؿ السابؽ ما يم 
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 ( 2(  )0احتمت العبارات) ( المركز األكؿ بكزف  سب  4 )كدالة إحصاهيا   د  1.40
 حيث ات ح مف استجابات  ي ة الدراسة أف الج ؿ بقكا د الديف كآداب   1.110المستكل 

كالم االة الدي ية كالتشدد الدي   كغياب القدكة الحس ة مف أةـ األسباب الدي ية لتج يد 
 كةذا يتفؽ   مف  بؿ الم ظمات االرةابية طبلب المرحمة الجامعية  ع  اإلرةاب االلكترك 

الشباب الذيف يتب كف إيديكلكجيا ما دراسة  بداهلل  بد العزيز العجبلف الت  جاا عي ا أف 
التكفير كالع ؼ ةـ  حية الف ـ الماطئ لئلسبلـ كالتفسير الشاذ لم صكص الشر ية) 

  بداهلل  بد العزيز العجبلف   مرجا سابؽ (
 

  ( ع  المركز ال ا   بكزف  سب  2جاات العبارة )د المستكل  إحصاهياكدالة  1.41  
تجاع حيث أكدت  ي ة الدراسة أف  دـ كجكد مقررات تدريسية دي ية مف أسباب ا 1.110

 الطبلب لئلرةاب االلكترك   .
 

  ( 4(  )5جاات العبارتيف )(  كدالتيف إحصاهيا   د 1.24بكزف  سب  ) ع  المركز ال الث
حيث أشارت  ي ة الدراسة أف الف ـ الماط  لمديف كاال قسامات بيف   1.110المستكل 

الف ـ الماطئ لمديف  ألفالتيارات اإلسبلمية مف األسباب الدي ية لس كلة تج يد الطبلب .
كبالتال  يككف عريسة س مة كتمؾ اال قسامات تجعؿ الطالب ع  حالة تمبط ك دـ اتزاف 

 . اإلرةابيةلمم ظمات 
 

  د المستكل  إحصاهياكدالة  1.22( ع  المركز الرابا بكزف  سب  2ارة )جاات العب   
ا عداـ التربية اإليما ية القاهمة  مت مرتكزات كد اهـ حيث أكدت  ي ة الدراسة أف  1.110

 .مف األسباب الدي ية لس كلة تج يد طبلب المرحمة الجامعية   كية مف ال صكص القرآ ية
 

  ( ع  المر 2جاات العبارة )  د المستكل  إحصاهياكدالة  1.22كز المامس بكزف  سب  
"غياب دكر  مماا الديف كالفق اا ع  تصحيح  ي ة الدراسة أف  اتفقتحيث  1.110

 . اإلرةابيةتؤدم ال  تج يد الشباب مف  بؿ الت ظيمات " المفاةيـ الماطهة
ا المعتدليف مف كترل الباح ة أ   مف ال ركرم تصحيح المفاةيـ الماطهة مف  بؿ العمما

تاحةالحيف لآلمر بعقد المؤتمرات الدي ية دامؿ الحـر الجامع    الفرصة لمطبلب بالتحاكر  كا 
 ما العمماا حتت ال يقعكا عريسة س مة لؤلعكار المتطرعة .
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 تعكيب على احملور األول : 

  اإلحصػػاهية يات الداللػػةارتفػػاع  ػػيـ األكزاف ال سػػبية لعبػػارات المحػػكر األكؿ كارتفػػاع مسػػتك 
سػ كلة المؤديػة الػت سػباب األاألسػباب الدي يػة مػف أةػـ  أف اتفاؽ  ي ة البحث  مػت يؤكد  5كا

 كأةـ ةذع األسباب : لطبلب مف  بؿ الم ظمات اإلرةابيةتج يد ا

 .  الج ؿ بقكا د الديف الح يؼ كأداب  كسمكك 
 . الف ـ الماطئ لمديف كمباده  كأحكام 
  الدي   .الم االة الدي ية كالتشدد 
  1االمتبلعات كاال قسامات بيف التيارات الدي ية الممتمفة 
 . غياب دكر  مماا الديف كالفق اا ع  تصحيح المفاةيـ الماطهة 
 . غياب القدكة الحس ة المكج ة لمكاـر األمبلؽ 
 ا عداـ التربية اإليما ية القاهمة  مت مرتكزات كد اهـ  كية مف ال صكص القرآ ية 
 ت تدريسية دي ية ع  مرحمة التعميـ الجامع  . دـ كجكد مقررا 

األسػباب اال تصػادية لسػ كلة تج يػد الشػباب )طػبلب  " اليتائج املتعلكة باحملور الجـاىي:  -(9)  
 "  االلكترك   اإلرةابالمرحمة الجامعية مف كج ة  ظر أ  اا ةيهة التدريس ع  

  
  اٌثبٍٔ  حىرٌٍّ( اطزدبثبد أفزاد اٌعُٕخ عٓ اٌجٕىد اٌخبصخ 2خذوي )

 

 

َ 

 

 

 

 

 

 

 اٌعجبرح

 ِذي رأثُز اٌظجت

اٌىسْ 

 إٌظجٍ

 

 و

 

 

 

وب
2  

 

 

 

 

 

 

ِظىي 

 اٌذالٌخ

خذاوجُز  ظعُف ِزىطػ وجُز 

غُز 

 ِؤثز

 اغاللب  

 9ص

 

 2ص

 
 4ص 3ص

 5ص

 

9 

اٌجطبٌخ ثظجت 

عذَ اٌزىافك 

ثُٓ ِخزخبد 

اٌزعٍُُ وطىق 

 اٌعًّ .

249 

 

42 

 

24 

 

2 

 

9 

 

3.94 

 

664.6 

 

 

3.339 

 

2 

أخفبض 

ِظزىي 

اٌّعُشخ ٌّعظُ 

 األطز .

234 53 23 5 9 3.93 623.4 3.339 

3 

أزشبر اٌىطبغخ 

واٌّحظىثُخ فٍ 

عٍُّبد رىظُف 

 اٌشجبة .

67 237 33 2 2 3.72 444.33 

 

 

3.339 

 

 3.339 424.5 3.74 9 2 93 946 929ظعف رارت  4
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اٌخزَح اٌحذَث  

وعذَ لذرره 

عًٍ اٌىفبء 

 ثبحزُبخبره .

        

 

 

5 

اٌزفبود اٌطجمٍ 

ثظجت طىء 

رىسَع ِمذراد 

 اٌذوٌخ

975 

 

93 

 

33 

 

2 

 

3 

 

3.93 

 

396.9 

 

 

 

3.339 

 

6 

االحزُبج اٌّبدٌ 

واٌزغجخ فٍ 

 اٌثزاء اٌظزَع.

293 

 

43 

 

29 

 

5 

 

4 

 

3.99 

 

477.9 

 

 

 

3.339 

 

4 

رعذد اٌّشىالد 

االلزصبدَخ 

وّشىالد 

اإلطىبْ وغالء 

 األطعبر

244 

 

36 

 

23 

 

5 

 

2 

 

3.94 

 

439.737 

 

 

 

3.339 

 

 

 اٌّحىر اٌثبٍٔ

3.93 

 

 

539.4 

 

3.339 

 : يت ح مف الجدكؿ السابؽ ما يم 
 ( 0احتمت العبارتيف  ) (2  )  المرتبػة األكلػت مػف كج ػة  ظػر  ي ػة الدراسػة كبػكزف  سػب

  حيػػػث ات ػػػح مػػػف اسػػػتجابات  ي ػػػة  1.110  ػػػد المسػػػتكل  إحصػػػاهيا كدالتػػػيف 1.44
بطالػػة بسػػبب  ػػدـ التكاعػػؽ بػػيف ممرجػػات التعمػػيـ كسػػكؽ العمػػؿ .ك تعػػدد الأف الدراسػػة  

األسػػباب اال تصػػادية مػػف أةػػـ   المشػػكبلت اال تصػػادية كمشػػكبلت اإلسػػكاف كغػػبلا األسػػعار
أف ا تشار البطالػة عػ  المجتمػا كالمشػكبلت .كترل الباح ة لتج يد طبلب المرحمة الجامعية 

عػػ  امت ػػاف الجريمػػة كالسػػر ة كتفشػػ  ظػػاةرة اال تصػػادية مػػف أ ػػكل العكامػػؿ المسػػاةمة 
 اإلرةاب .

 

   ( 5كجػػاات العبػػارة " )  ػػد  ن إحصػػاهياكدالػػة  1.42كبػػكزف  سػػب   رتبػػة ال ا يػػة عػػ  الم   
مػف  أخفبض ِظتزىي اٌّعُشتخ ٌّعظتُ األطتز   حيث أكدت  ي ة الدراسة    1.110المستكل 

 .األسباب اال تصادية المؤدية لس كلة تج يد الطبلب 
 

   ػد المسػتكل ن إحصػاهياكدالػة  1.40( "  المرتبػة ال ال ػة كبػكزف  سػب  4العبارة ) احتمتك    
مػف حزُتبج اٌّتبدٌ واٌزغجتخ فتٍ اٌثتزاء اٌظتزَع.أْ اال  ي ة الدراسة   حيث أجمعت    1.110

كةػذا يتفػؽ مػا دراسػة محمػد محمػد األلفػ  التػ  أسباب اتجاع الطبلب ل ػذا ال ػكع مػف اإلرةػاب 
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ف السع  الت تحقيؽ الكسب المادم مػف أك ػر الػدكاعا تحريكػا لمج ػاة ال تػراؼ جػراهـ جاا عي ا أ
 )محمد محمد األلف    مرجا سابؽ ( تر ت .              اإلرةاب  بر اال 

 

 ( عػ  المرتبػة الرابعػة  كبػكزف  سػب  2كما جػاات  العبػارة   " )كدالػة إحصػاهيا ن   ػد  1.41
اٌزفتتبود اٌطجمتتٍ ثظتتجت طتتىء رىسَتتع ي ػػة الدراسػػة أف   حيػػث أجمعػػت     1.110المسػػتكل 

.كتػػرل مػػف أةػػـ األسػػباب اال تصػػادية التجػػاع الطػػبلب ل ػػذا ال ػػكع مػػف اإلرةػػاب   ِمتتذراد اٌذوٌتتخ
مػػف التفػػاكت الطبقػػ  بسػػبب  ػػدـ المسػػاكاة عػػ  الباح ػػة أف معظػػـ المجتمعػػات العربيػػة تعػػا   

ةػػذا مػػا يػػدعا الشػػباب لبلتجػػاع لمت ظيمػػات تكزيػػا ال ػػركة الكط يػػة كاالسػػتيبلا  مػػت المػػاؿ العػػاـ ك 
 .   ة ع  اال تقاـ مف السمطة الحاكمةاالرةابية رغب

 

 كدالة إحصاهيا ن   د المسػتكل  1.40( " المرتبة المامسة كبكزف  سب  4العبارة  )  كاحتمت
 ػػعؼ راتػب المػػريج الحػديث  ك ػػدـ  درتػ   مػػت أْ    حيػث أجمعػت  ي ػػة الدراسػة    1.110

الذم يكعر ل ـ مبػالغ طاهمػة أسباب اتجاع الطبلب ل ذا ال كع مف اإلرةاب .مف ياجات الكعاا باحت
 دكف الحاجة ال  بذؿ أم مج كد   م  .

  ( احتمػػت المرتبػػة السادسػػة بػػكزف  سػػب  2العبػػارة )كدالػػة احصػػاهيان   ػػد المسػػتكل  1.25
د رىظُتتف أزشتتبر اٌىطتتبغخ واٌّحظتتىثُخ فتتٍ عٍُّتتب حيػػث أشػػارت  ي ػػة الدراسػػة أف  1.110

 مف أةـ األسباب اال تصادية التجاع الطبلب ل ذا ال كع مف اإلرةاب  . اٌشجبة
 تعكيب على احملور الجاىي:   

ارتفاع  ػيـ األكزاف ال سػبية لعبػارات المحػكر ال ػا   كارتفػاع مسػتكيات الداللػة اإلحصػاهية يؤكػد  
لمؤديػة الػت سػ كلة تج يػد اتفاؽ  ي ة البحث  مت أف األسػباب اال تصػادية مػف أةػـ األسػباب ا

 بية .كمف أةـ األسباب اال تصادية : الطبلب مف  بؿ الم ظمات اإلرةا
 . ًّاٌجطبٌخ ثظجت عذَ اٌزىافك ثُٓ ِخزخبد اٌزعٍُُ وطىق اٌع 

 . أخفبض ِظزىي اٌّعُشخ ٌّعظُ األطز 

 . أزشبر اٌىطبغخ واٌّحظىثُخ فٍ عٍُّبد رىظُف اٌشجبة 

 ذَ لذرره عًٍ اٌىفبء ثبحزُبخبره .ظعف رارت اٌخزَح اٌحذَث  وع 

 اٌزفبود اٌطجمٍ ثظجت طىء رىسَع ِمذراد اٌذوٌخ 

 .االحزُبج اٌّبدٌ واٌزغجخ فٍ اٌثزاء اٌظزَع 

 رعذد اٌّشىالد االلزصبدَخ وّشىالد اإلطىبْ وغالء األطعبر 
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)طػبلب  لس كلة تج يد الشػباب االجتما يةاألسباب  " "  اليتائج املتعلكة باحملور الجالح: -(3) 
 "" المرحمة الجامعية( مف كج ة  ظر أ  اا ةيهة التدريس ع  االرةاب االلكترك   

  اٌثبٌث ( اطزدبثبد أفزاد اٌعُٕخ عٓ اٌجٕىد اٌخبصخ ٌٍّدىر 3خذوي )

 

 

َ 

 

 

 

 

 

 اٌعجبرح

 ِذي رأثُز اٌظجت
اٌىسْ 

 إٌظجٍ

 

 و

 

 

وب
2  

 

 

 

 

ِظىي 

 اٌذالٌخ

خذاوجُز  ظعُف ِزىطػ وجُز 

غُز 

 ؤثزِ

اللب  اغ  

 5ص 4ص 3ص 2ص 9ص

9 
اٌزفىه األطزٌ 

 ثىبفخ أٔىاعه .
222 00.66 26 2 2 6..2 557.5 

 

6.660 

 

2 
اٌعٕف األطزٌ 

 ثىبفخ أشىبٌه.
222 00.66 22 0 0 6..0 500.7 6.660 

 5.6.2 0..6 0 0 20 02.66 .22 أصذلبء اٌظىء 3
 

6.660 

4 

عذَ اٌمذرح عًٍ 

اطزغالي أولبد 

 اٌفزاغ.

0.7 

 

.5.66 

 

26 

 

0 

 

2 

 

6... 

 

 

2.5.76 

 

 

6.660 

 

 

 

5 

لٍخ األِبوٓ 

اٌززوَحُخ واألٔذَخ 

 ٌٍشجبة .

20. 

 

50.66 

 

06 

 

25 

 

2 

 

6..6 

 

505.0 

 

 

 

6.660 

 

6 

أزشبر اٌظٍُ فٍ 

ٌّدزّع )غُبة ا

اٌعذاٌخ 

 (االخزّبعُخ

225 

 

07.66 

 

20 

 

00 

 

0 

 

6..0 

 

552.00 

 

 

 

6.660 

 

4 

غُبة ٌغخ اٌحىار 

شجبة وأفزاد ثُٓ اٌ

 اٌّدزّع

226 

 

2..66 

 

. 

 

20 

 

06 

 

6... 

 

57..5 

 

 

 

6.660 

 

7 

أخفبض اٌّظزىي 

اٌثمبفٍ ٌجعط 

 األطز

0.6 

 

.6.66 

 

22 

 

2 

 

0 

 

6... 

 

000.0 

 

 

 

6.660 

 

 اٌّحىر اٌثبٌث

 

6..6 

 

505.5 

 

6.660 

 

 َزعح ِٓ اٌدذوي اٌظبثك ِب ٍٍَ:   
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 ( ع 0جاات العبارة ) كدالة  1.45بكزف  سب    يث درجة التأ يرمف ح المرتبة األكلت
التفكؾ األسرم بكاعة  أف   حيث أكدت  ي ة الدراسة  مت  1.110احصاهيا ن   د المستكل 

مف األسباب االجتما ية المؤدية لس كلة تج يد طبلب المرحمة الجامعية مف  بؿ   أ كا  
الشاب العجبلف الت  أكد عي ا  كةذا يتفؽ ما دراسة  بداهلل  بد العزيزالت ظيمات االرةابية .

الذم  شأ طفبلن ع  أسرة غير مترابطة بسبب الطبلؽ أك اال فصاؿ أك تعدد الزكجات أك 
اإلةماؿ ال يجد مف يشبا ل  حاجات  المادية مف غذاا ككساا كال مف يمب  متطمبات  العاطفية 

كف ةذا المبلذ  مف حب كاحتراـ كتقدير  لذلؾ يبحث الشاب  ف مبلذ يمجأ الي    ك د يك
                ت ظيمان إرةابيان  كيككف اال تماا الت أم ت ظيـ أع ؿ مف الشعكر بال ربة دامؿ البيت . 

 ( 02 مرجا سابؽ  ) بداهلل  بدالعزيز العجبلف
 

   ( المرتبة ال ا ية 4(  )2(  )5كاحتمت العبارات )  كبداللة إحصاهية  1.40بكزف  سب
 أصذلبء اٌظىء واٌعٕف األطزٌ ثىبفخ أشىبٌه.  الدراسة أف  حيث أجمعت  ي ة 1.110

كغياب العدالة االجتما ية مف أةـ األسباب االجتما ية المؤدية لتج يد الشباب ع  ةذا ال كع 
إلت تب   عكرة الع ؼ م  جا لحؿ المشكبلت كتحقيؽ  يؤدم عالع ؼ األسرم  مف اإلرةاب .

ياب العدالة االجتما ية يدعا الشباب الت االرةاب كما أف غ الرغبات كالت مب  مت الصعاب 
 كالتطرؼ .

 

 ( عػػ  المرتبػػة ال ال ػػة مػػف حيػػث درجػػة التػػأ ير  بػػكزف  سػػب   2جػػاات العبػػارة )كدالػػة  1.41
أف  مػة األمػاكف التركيحيػة    حيث أكدت  ي ة الدراسػة  مػت  1.110   د المستكل  ن إحصاهيا

ة المؤدية لس كلة تج يػد طػبلب المرحمػة الجامعيػة مػف مف األسباب االجتما ي كاأل دية لمشباب 
ألف تمػػؾ األمػػاكف التركيحيػػة تمػػتص طا ػػات الشػػباب كتشػػ ؿ عػػراغ ـ  بػػؿ الت ظيمػػات اإلرةابيػػة .

 بطريقة ايجابية .
 

 ( 2(  )2(  )4كجاات  العبارات)  كبداللػة إحصػاهية  1.24بػكزف  سػب   تبػة الرابعػةالمر  ع
 ػػدـ القػػدرة  مػػت اسػػت بلؿ أك ػػات الفػػراغ كغيػػاب ل ػػة  أف حيػػث أشػػارت  ي ػػة الدراسػػة 1.110

مػػػف أةػػػـ  الحػػػكار بػػػيف الشػػػباب كأعػػػراد المجتمػػػا ك ا مفػػػاض المسػػػتكل ال قػػػاع  لػػػبعض األسػػػر
كتػػرل الباح ػػة أف  األسػػباب االجتما يػػة المؤديػػة لتج يػػد الشػػباب عػػ  ةػػذا ال ػػكع مػػف اإلرةػػاب .

األجػػكاا الم اسػػبة ل شػػأع األعكػػار   يػػأغيػػاب الحػػكار عػػ  المدرسػػة كاألسػػرة ككسػػاهؿ األ ػػبلـ ي
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لمسػػتكل ال قػػاع  لؤلسػػرة لػػ  دكر كبيػػر عػػ  ادارة ةػػذا الحػػكار  مػػت الم حرعػػة المتطرعػػة كمػػا أف ا
 ال حك الصحيح .

 

 :تعكيب على احملور الجالح   

كارتفػاع مسػتكيات الداللػة اإلحصػاهية يؤكػد   زاف ال سػبية لعبػارات المحػكر ال الػثارتفاع  يـ األك 
مػف أةػـ األسػباب المؤديػة الػت سػ كلة تج يػد  االجتما يػةؽ  ي ة البحث  مت أف األسػباب اتفا

 كمف أةـ تمؾ األسباب : الطبلب مف  بؿ الم ظمات اإلرةابية .
 . اٌزفىه األطزٌ ثىبفخ أٔىاعه 

 .اٌعٕف األطزٌ ثىبفخ أشىبٌه 

 أصذلبء اٌظىء 

 .عذَ اٌمذرح عًٍ اطزغالي أولبد اٌفزاغ 

 زوَحُخ واألٔذَخ ٌٍشجبة .لٍخ األِبوٓ اٌز 

 ) أزشبر اٌظٍُ فٍ اٌّدزّع )غُبة اٌعذاٌخ االخزّبعُخ 

  غُبة ٌغخ اٌحىار ثُٓ اٌشجبة وأفزاد اٌّدزّع 

 أخفبض اٌّظزىي اٌثمبفٍ ٌجعط األطز  

 لس كلة تج يد الشباب )طبلب  لسياسيةااألسباب  "  " اليتائج املتعلكة باحملور الرابع
 (كج ة  ظر أ  اا ةيهة التدريس ع  االرةاب االلكترك   المرحمة الجامعية( مف 

   الرابع( استجابات أفراد العينة عن البنود الخاصة للمجور 0جذول)           

 

 

َ 

 

 

 

 

 اٌعجبرح

 ِذي رأثُز اٌظجت
اٌىسْ 

 إٌظجٍ

 

 و

 

 

وب
2  

 

 

ِظزىي 

 اٌذالٌخ

 ظعُف ِزىطػ وجُز وجُزخذا

غُز 

ِؤثز 

 اغاللب  

 5ص 4ص 3ص 2ص 9ص

9 

اٌظُبطبد غُز 

اٌعبدٌخ اٌزٍ 

رٕزهدهب ثعط 

 اٌذوي

262 066 7 6 6 6..2 
500.7 

 

6.660 

 

2 

رهُّش دور 

اٌشجبة 

وغُبثهُ عٓ 

اٌّشبروخ 

 اٌظُبطُخ

206 

 

.2 

 

 

00 

 

 

2 

 

6 6..2 

502.. 

 

 

 

6.660 

3 
افزمبر حزَخ 

اٌزأٌ 

002 

 

066 

 

0. 

 

6 

 

6 

 

6..7 

 

200.7 

 

 

6.660 
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واٌزعجُز)اٌىجذ 

 اٌظُبطٍ

 

4 
أزهبن حمىق 

 االٔظبْ

22. 

 

00 

 

22 

 

0 

 

6 

 

6..2 

 

5.0..7 

 

 

6.660 

 

5 

عذَ رزوُش 

اٌّمزراد 

اٌذراطُخ عًٍ 

رُّٕخ لُُ 

اٌىالء 

 واالٔزّبء

206 

 

00 

 

0 

 

2 

 

0 

 

6..5 

 

07..7 

 

 

6.660 

 

6 

اٌزغجخ فٍ 

االٔزمبَ ِٓ 

 اٌظٍطخ اٌحبوّخ

076 

 

00 

 

00 

 

22 

 

6 

 

6..0 

 

20... 

 

 

6.660 

 

 6.660 0.0.02 6..6 حىر اٌزاثعاٌّ

 

 :يت ح مف الجدكؿ السابؽ ما يم    

 

 ( 2جاات العبارة )  ػد المسػتكل  ن إحصاهياكدالة  1.42بكزف  سب   األكلت ع  المرتبة   
 ػدـ تركيػز المقػررات الدراسػية  مػت ت ميػة  ػيـ    حيث أكدت  ي ة الدراسة  مػت  1.110

 لتج يد الطبلب مف  بؿ الت ظيمات اإلرةابية .   كيان  سياسيان  تم ؿ سببان  الكالا كاال تماا
 

 ( عقػد احتمػت المرتبػة ال ا يػة بػكزف  سػب  0كبال سبة لمعبارة )ػد  إحصػاهياكدالػة  1.42  
سياسػػات غيػػر العادلػػة التػػ  ت ت ج ػػا  حيػػث أجمعػػت  ي ػػة الدراسػػة أف  1.110المسػػتكل 

جامعيػػة لمتج يػػد عػػ  الت ظيمػػات لطػػبلب المرحمػػة ال تم ػػؿ داععػػا سياسػػيا  كيػػان  بعػػض الػػدكؿ
 . اإلرةابية

 ( 4(   )5كاحتمػػت  العبػػارتيف )  ػػد  ن إحصػػاهياكدالػػة  1.45بػػكزف  سػػب  المرتبػػة ال ال ػػة   
ت مػيش دكر الشػباب كغيػاب ـ أف       حيث أكدت  ي ة الدراسػة  مػت  1.110المستكل 

ياسػػية التجػػاع  ػػف المشػػاركة السياسػػية  ك ا ت ػػاؾ حقػػكؽ اإل سػػاف مػػف أةػػـ األسػػباب الس
كةذا يتفؽ ما دراسة مالػد يكسػؼ البر ػاكم التػ  أكػد عي ػا اف الشباب لئلرةاب االلكترك   

السياسػية كاال تصػادية كاالجتما يػة كال قاعيػة بالتعػذيب أك السػجف  اإل سػافا ت اؾ حقػكؽ 
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) مالػد يكسػؼ  لئلرةابأك الجكع أك الحرماف أك الج ؿ مف أةـ العكامؿ السياسية المؤدية 
 (502  مرجا سابؽ بر اكم 

 ( ع  المرتبة الرابعػة بػكزف  سػب  2كجاات العبارة )ػد المسػتكل  إحصػاهياكدالػة  1.22  
( اعتقػػار حريػػة الػػرأم كالتعبير)الكبػػت السياسػػ  حيػػث أجمعػػت  ي ػػة الدراسػػة أف   1.110

 كتػرل الباح ػة أف الكبػت السياسػ   يسػا د. اإلرةػابتؤدم التجاع الشػباب ل ػذا ال ػكع مػف 
  مت  مك األعكار المتطرعة لدل الطالب الجامع   كبالتال  يس ؿ    ممية ا قيادع .

 ( المرتبػػة المامسػػة بػػكزف  سػػب  4احتمػػت العبػػارة  )ػػد المسػػتكل  إحصػػاهياكدالػػة  1.24  
مػػف  الرغبػػة عػػ  اال تقػػاـ مػػف السػػمطة الحاكمػػة  حيػػث بي ػػت  ي ػػة الدراسػػة أف  1.110

ب لئلرةػاب االلكترك ػ  ع ػك يػرل أف ةػذع السػمطة الحاكمػة األسباب السياسية التجاع الطال
لػ  األمػف كاالسػتقرار كلػـ تػكعر لػ  الكظيفػة كلػـ  لـ تػكعر لػ  العدالػة االجتما يػة كلػـ تػكعر

 تكعر ل  العيشة الكريمة .
 : تعكيب على احملور الرابع

اإلحصػػاهية  ارتفػػاع  ػػيـ األكزاف ال سػػبية لعبػػارات المحػػكر األكؿ كارتفػػاع مسػػتكيات الداللػػة
مػف أةػـ األسػباب المؤديػة الػت سػ كلة  األسػباب السياسػية  يؤكد  اتفاؽ  ي ة البحػث  مػت أف

 كمف أةـ تمؾ األسباب : بلب مف  بؿ الم ظمات اإلرةابية تج يد الط
 السياسات غير العادلة الت  ت ت ج ا بعض الدكؿ. 
  ت ميش دكر الشباب كغياب ـ  ف المشاركة السياسية. 
  ية الرأم كالتعبير)الكبت السياس  اعتقار حر. 
  اإل سافا ت اؾ حقكؽ. 
  دـ تركيز المقررات الدراسية  مت ت مية  يـ الكالا كاال تماا . 
  الرغبة ع  اال تقاـ مف السمطة الحاكمة. 
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األسباب التك كلكجية  لس كلة تج يد الشباب  "اليتائج املتعلكة باحملور اخلامس:  -(ـ5)
 معية( مف كج ة  ظر أ  اا ةيهة التدريس ع  االرةاب االلكترك   )طبلب المرحمة الجا

  اٌخبِض ( اطزدبثبد أفزاد اٌعُٕخ عٓ اٌجٕىد اٌخبصخ ٌٍّدىر 5خذوي)

 
 
َ 

 
 

 اٌعجبرح

 ِذي رأثُز اٌظجت

اٌىسْ 
 إٌظجٍ

 
 و

 
2وب  

ِظىي 
 اٌذالٌخ

 ظعُف ِزىطػ وجُز وجُزخذا
غُز 
ِؤثز 
 اغاللب  

 5ص 4ص 3ص 2ص 9ص

9 
اٌزغجخ فٍ إظهبر 

اٌزفىق عًٍ اٌزمُٕبد 
 اٌحذَثخ

220 52 26 0 0 6..2 060.2 6.660 

2 
طهىٌخ إٔشبء اٌّىالع 

 االٌىززؤُخ .
266 .0 0. 7 0 6..0 055 

 
 

6.660 

3 
طهىٌخ اطزخذاَ  
 اٌّىالع االٌىززؤُخ

20. 06 2. 2 2 6..2 527.0 
 
 

6.660 

4 
لٍخ رىبٌُف االرصبي 

 واٌزطبئً .
220 70 06 2 0 6..2 572.0 

 
 

6.660 

5 

رعذد وطبئً االرصبي 
وجزَذ االٌىززؤٍ 
وِٕزذَبد اٌحىار 
 وغزف اٌذردشخ .

0.6 
 

.. 
 

26 
 

2 
 

6 
 

6..6 
 

000.70 

 
 
 

6.660 

6 
وفزح وغشارح اٌّعٍىِبد 
 اٌحظبطخ عًٍ االٔززٔذ .

206 76 20 5 0 6..0 0...0 
 
 

6.65 

4 
غُبة اٌظُطزح واٌزلبثخ 

عٍىِبرُخ عًٍ اٌشجىخ اٌّ
. 

257 20 06 0 2 6..5 77..2 
 
 

6.660 

 6.660 507.70 2..6 اٌّحىر اٌخبِض

 يت ح مف الجدكؿ السابؽ ما يم  :   
 ( ع  المرتبة األكلت مف حيث د2جاات العبارة   ) كدالػة  1.42بػكزف  سػب   رجة التأ ير

يطرة كالر ابػة أف غيػاب السػ    حيث أكدت  ي ة الدراسة  1.110   د المستكل  ن إحصاهيا
  مت الشبكة المعمكماتية مف األسباب التك كلكجية التجاع الطبلب ل ذا ال كع مف اإلرةاب .

 ( المرتبػػة ال ا يػػة  مػػف كج ػػة  ظػػر  ي ػػة الدراسػػة كبػػكزف 4(   )0كاحتمػػت العبػػارتيف   )
  حيث ات ػح مػف اسػتجابات  ي ػة  1.110كدالتيف إحصاهيا   د المستكل  1.42 سب  

الرغبػػة عػػ  إظ ػػار التفػػكؽ  مػػت التق يػػات الحدي ػػة ك  مػػة تكػػاليؼ االتصػػاؿ أف الدراسػػة  
كلة تج يػػػد طػػػبلب المرحمػػػة مػػػف أةػػػـ األسػػػباب التك كلكجيػػػة المؤديػػػة لسػػػ   كالرسػػػاهؿ . 

 .الجامعية



 ........................... آليات تربوية مقترحة لمواجهة االرهاب اإللكتروني لدى طالب المرحلة الجامعية

- 22 - 

 ( 2جػػاات العبػػارة   ) 1.45مػػف حيػػث درجػػة التػػأ ير  بػػكزف  سػػب   عػػ  المرتبػػة ال ال ػػة 
ف سػػػ كلة أ   ي ػػػة الدراسػػػة حيػػػث أشػػػارت    1.110كدالػػػة إحصػػػاهيا ن   ػػػد المسػػػتكل 
مػػف األسػػباب التك كلكجيػػة التجػػاع الطػػبلب ل ػػذا ال ػػكع مػػف  اسػػتمداـ  المكا ػػا االلكترك يػػة 

كترل الباح ة أف مطكرة تمؾ المكا ا تكمػف بالفعػؿ عػ  سػ كلة اسػتمدام  عيقػـك  اإلرةاب .
يعة عػػ  تبػػادؿ المعمكمػػات الطالػػب بػػذلؾ كةػػك عػػ  البيػػت أك ال ػػادم   كمػػا أ  ػػا كسػػاهؿ سػػر 

 . ا ك شر األعكار كالتركيج ل
 ( المرتبػة الرابعػة بػكزف  سػب  4(   )5كاحتمت العبارتيف   )كدالتػيف إحصػاهيا   ػد  1.40

سػ كلة إ شػاا المكا ػا    حيث ات ح مف اسػتجابات  ي ػة الدراسػة  أف 1.110المستكل 
األسػػباب  مػػف أك ػػر اال تر ػػت . ك كعػػرة كغػػزارة المعمكمػػات الحساسػػة  مػػت  االلكترك يػػة .

 التك كلكجية المؤدية لس كلة تج يد طبلب المرحمة الجامعية .
  ( 2كبال سػػبة لمعبػػارة"  ) ن إحصػػاهياكدالػػة  1.41بػػكزف  سػػب   احتمػػت المرتبػػة المامسػػة  

تعػػدد كسػػاهؿ االتصػػاؿ كبريػػد   حيػػث أكػػدت  ي ػػة الدراسػػة  مػػت  1.110  ػػد المسػػتكل 
كار كغرؼ الدردشة  تؤدم إلت س كلة تج يػد الم ظمػات اإلرةابيػة االلكترك   كم تديات الح
اهلل السػ د التػ  جػاا  الػرحمف  بػد . كةذا يتفػؽ مػا دراسػة  بػد لطبلب المرحمة الجامعية 

األميػرة كػاف البريػد اإللكترك ػ   اآلك ػةعي ا أف ك يران مف العمميات اإلرةابية الت  حد ت عػ  
كت ا م ا بيف القػاهميف بالعمميػات اإلرةابيػة كالممططػيف كسيمة مف كساهؿ تبادؿ المعمكمات 

 (522  اهلل الس د   مرجا سابؽ  بد ل  ) بد الرحمف
 

 : تعكيب على احملور اخلامس     

كارتفػػاع مسػػتكيات الداللػػة اإلحصػػاهية  زاف ال سػػبية لعبػػارات المحػػكر المػػامس ارتفػػاع  ػػيـ األك 
 المػؤ رة  مػت  مميػةمػف أةػـ األسػباب  تك كلكجيةاألسباب ال يؤكد  اتفاؽ  ي ة البحث  مت أف

   كأةـ تمؾ األسباب :تج يد الطبلب مف  بؿ الم ظمات اإلرةابية 

  الرغبة ع  إظ ار التفكؽ  مت التق يات الحدي ة 
 . س كلة إ شاا المكا ا االلكترك ية 
  س كلة استمداـ  المكا ا االلكترك ية  
 . مة تكاليؼ االتصاؿ كالرساهؿ  
 اهؿ االتصاؿ كبريد االلكترك   كم تديات الحكار كغرؼ الدردشة .تعدد كس 
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 . كعرة كغزارة المعمكمات الحساسة  مت اال تر ت 
 . غياب السيطرة كالر ابة  مت الشبكة المعمكماتية 

األسباب الشمصية  لس كلة تج يد الشباب )طبلب  " اليتائج املتعلكة باحملور السادس: -(6
  ج ة  ظر أ  اا ةيهة التدريس ع  اإلرةاب االلكترك  المرحمة الجامعية( مف ك 

 اٌظبدص  ( اطزدبثبد أفزاد اٌعُٕخ عٓ اٌجٕىد اٌخبصخ ٌٍّدىر 6خذوي )
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696.25 
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 3.339 563.43 3.92 اٌّحىر اٌخبِض

 يت ح مف الجدكؿ السابؽ ما يم :   

  ( المرتبػػة األكلػػت  بػػكزف  سػػب  4(   )2كاحتمػػت العبػػارتيف   )كدالتػػيف إحصػػاهيا  1.42
اإلحبػاط عػ    .     حيث ات ح مف اسػتجابات  ي ػة الدراسػة  أف  1.110  د المستكل 

اعتقػػاد أةميػػة  الػػدكر عػػ  األسػػرة كالمجتمػػا بم ابػػة  ك  تحقيػػؽ بعػػض األةػػداؼ كالرغبػػات 
 . الطبلب لئلرةاب االلكترك   دكاعا كأسباب شمصية التجاع 

 

  كمسػتكل داللػة 1.45بػكزف  سػب     ا يػةعػ  المرتبػة ال  (4 )( 2) ( 0ات )جاات العبار 
اإلمفػاؽ كالفشػؿ الحيػات  كالمعيشػ   أف    حيث أشارت  ي ػة الدراسػة  1.110 إحصاهية

األسػػباب الشمصػػية  مػػف  حػػب الظ ػػكر كالشػػ رة  كك اإلصػػابة بػػبعض األمػػراض ال فسػػية  
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كةػػذا يتفػػؽ مػػا دراسػػة مالػػد  . لئلرةػػاب االلكترك ػػ  تػػؤدم التجػػاع الطػػبلب  أل  ػػا المػػدمرة 
يكسؼ البر اكم الت  جػاا عي ػا أف حػب الظ ػكر كالشػ رة ك ػعؼ اإلرادة الذاتيػة مػف أةػـ 

                                                               .                                       ةػػػػػػػاب مػػػػػػػف كج ػػػػػػػة  ظػػػػػػػر الشػػػػػػػباب الجػػػػػػػامع  العكامػػػػػػػؿ الشمصػػػػػػػية المؤديػػػػػػػة لئلر 
   (522)  مالد يكسؼ البر اكم  مرجا سابؽ  

 

  ( احتمػت المرتبػة ال5كبال سبة لمعبارة "  )كدالػة إحصػاهيا ن   ػد  1.22بػكزف  سػب    ال ػة
ة ال قػػػك أف  ػػػعؼ اإلرادة الذاتيػػػة   حيػػػث أكػػػدت  ي ػػػة الدراسػػػة  مػػػت  1.110المسػػػتكل 
 . اإلرةابيةمف األسباب الشمصية لتج يد الطبلب ع  الت ظيمات بال فس 

   :تعكيب على احملور السادس 

  ارتفػػاع  ػػيـ األكزاف ال سػػبية لعبػػارات المحػػكر األكؿ كارتفػػاع مسػػتكيات الداللػػة اإلحصػػاهية
مػف أةػـ األسػباب المؤديػة  األسػباب كالػدكاعا الشمصػية يؤكد  اتفاؽ  ي ة البحث  مػت أف

 كأةػػـ تمػػؾ األسػػباب كالػػػدكاعا طػػبلب مػػف  بػػؿ الم ظمػػات اإلرةابيػػة لػػت سػػ كلة تج يػػد الا
  الشمصية ة  :

 . اإلمفاؽ كالفشؿ الحيات  كالمعيش 
 . عؼ اإلرادة الذاتية ال قة بال فس  
 . اإلصابة ببعض األمراض ال فسية 
  حب الظ كر كالش رة 
  اإلحباط ع  تحقيؽ بعض األةداؼ كالرغبات 
 ية  الدكر ع  األسرة كالمجتما اعتقاد أةم 

اآلليػػػات التربكيػػػة المقترحػػػة لمكاج ػػػة اإلرةػػػاب االلكترك ػػػ  لػػػدل طػػػبلب المرحمػػػة 
  الجامعية

بعد دراسة األسػباب الدي يػة كاال تصػادية كاالجتما يػة كالسياسػية كالشمصػية كالتك كلكجيػة  
ف كج ػة  ظػر أ  ػاا المؤدية لس كلة تج يد الطالػب الجػامع  مػف  بػؿ الم ظمػات اإلرةابيػة مػ

ةيهة التدريس بجامعػة أسػكاف عػ  ظػاةرة اإلرةػاب االلكترك ػ  تقتػرح الباح ػة  ػدد مػف اآلليػات 
 التربكية لمكاج ة ةذع الظاةرة كالحد م  ا تتم ؿ ع  اآلت  :
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 أواًل : الدور الرتبوي للجامعة :

  قيػاد لؤلعكػار التممص مف الم ػاةج القاهمػة  مػت الحفػظ أل  ػا تجعػؿ مػف الطالػب سػ ؿ اال
ال دامػػة كأك ػػر صػػرامة عػػ  تطبيق ػػا ك ػػركرة ك ػػا م ػػاةج  اهمػػة  مػػت التعمػػيـ الحػػكارم 

 كاإلبداع كالتفكير حتت ال يككف الطالب عريسة س مة لؤلعكار المتطرعة .
 ال ظػر عػ  الم ػاةج التعميميػة كالعمميػة التعميميػة بحيػث تػد ـ  يمػة التسػامح ك بػكؿ  إ ادة

 . اإلسبلم األصيمة ع  الديف اآلمر تمشيا ما القيـ 
  إ اعة م اةج جديػدة حػكؿ الك ايػة مػف الجريمػة كتك ػا لمطالػب الجػامع  كيفيػة تحصػيف

 أ فس ـ .
  ا تقػػاا أ  ػػاا ةيهػػة التػػدريس بد ػػة كحػػذر بحيػػث يتصػػفكف بالػػذكاا كالفط ػػة كالقػػدرة  مػػت

 ر .اإل  اع كالتأ ير  مت الطبلب كيحفز طبلب   مت الم ا شة كاإلبداع كالتفكي
   كا  شػػااتفعيػػؿ الحػػكار الػػكط   كتجديػػد الفكػػر التربػػكم كتجديػػد المطػػاب الػػدي   كاإل بلمػػ 

 .كالفكرم  االلكترك   اإلرةابكحدات ماصة بالجامعة لمكاعحة 
   تك يػػة الطػػبلب مػػف مػػبلؿ المركػػز اإل بلمػػ  عػػ  الجامعػػة  بمطػػكرة اإلرةػػاب االلكترك ػػ 

رةابيػة عػ  اسػتدراج األعػراد ك شػر المكا ػا كبياف طػرؽ ككسػاهؿ الجما ػات المتطرعػة أك اإل 
االلكترك ية المشبكةة كالتحػذير مػف التعامػؿ مع ػا أك الػدمكؿ عي ػا .كالتركيػز  مػت  ػحايا 

كعهػػات ـ كأ ػػدادةـ ماصػػة ال ػػحايا مػػف ال سػػاا كاألطفػػاؿ حتػػت تكػػكف مػػؤ رة  مػػت  اإلرةػػاب
  فكس ـ .

  رة الطػػبلب كم ا شػػت ـ دامػػؿ الفكػػرم لمحػػاك است ػاعة  ممػػاا ديػػف معػػركؼ  ػػ  ـ اال تػػداؿ
الحػػـر الجػػػامع  مػػا تػػػك يت ـ ب ػػركرة البعػػػد  ػػػف التعصػػب كالم ػػػاالة عػػ  تطبيػػػؽ الػػػديف 

 . اإليمافكتك يح اف اال تماا لمكطف ةك جزا مف 
  االةتمػػاـ باأل شػػطة الطبلبيػػة ألةميت ػػا عػػ  شػػ ؿ أك ػػات الفػػراغ بطريقػػة مفيػػدة مػػا التركيػػز

 فيدة . مت اكساب ـ المعارؼ كالم ارات الم
  .  تدريس مقررات حقكؽ اإل ساف ليعرؼ الطالب حقك   ككاجبات 
   تكعير عرص العمؿ لمشباب مػف مػبلؿ تفعيػؿ دكر الجامعػة عػ  تحقيػؽ االتصػاؿ المجتمعػ

 بمؤسسات المجتما .
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  عػػتح بػػػاب الحػػػكار مػػػا الشػػػباب الجػػػامع  مػػػف مػػػبلؿ  قػػػد ال ػػػدكات كالمػػػؤتمرات كبح ػػػكر
 .ممتمفة لتعديؿ االتجاةات السمبية ـ ك ا البرامج ال متمصصيف ع  كاعة المجاالت كمف

    إدماؿ مادة أمبل يات استمداـ اال تر ت  مف الم اةج الدراسية ع  التعميـ  الجامع 
  إ شاا  سمان جديدان بكميات الحقكؽ بالجامعات المصرية لدراسة الحماية القا ك ية

اال تر ت أك  ا كف الحاسب اآلل  لممعمكماتية   أك تحت مسم  أمر  ا كف المعمكماتية ك 
 كاال تر ت .

 ثاىيًا : الدور الرتبوي لألسرة

 . غرس المفاةيـ الدي ية الصحيحة ع   فكس األب اا بدكف م االة أك تسيب 
 . متابعة األب اا بصكرة مستمرة كمعرعة أصد اه ـ  مت شبكة اال تر ت 
  كرة تمؾ المكا ا .مف الدمكؿ ع  المكا ا المشبكةة كبياف مط األب ااتحذير 
 . احتكاا األب اا  اطفيان كمتابعة سمككيات ـ كتقكيم ا 
  عراغ ـ بطريقة مفيدة أك اتتشجيا األب اا  مت المشاركة ع  أ شطة مت ك ة لش ؿ. 
 

 ثالجأ : دور احلهومة واجملتنع 

   المشػاركة السياسػػية لمشػػباب مػف ممتمػػؼ البيهػػات كالطبقػات عػػ  اتمػػاذ جميػا القػػرارات التػػ
 مس حياة المكاط يف .ت
 . التحاكر المستمر ما الشباب لمعرعة مشاكم ـ كاحتياجات ـ الفعمية 
  مشػػرك ات  كميػة  مبل ػػة تسػتك ب أ ػػداد كبيػرة مػػف الشػباب لمحػػد  بإ امػةمبػادرة الحككمػػة

 مف البطالة .
  اال تصادم . اإلصبلحاالجتما   بجا ب  لئلصبلحك ا مشركع متكامؿ 
 جتما ية كمحاربة الفساد بكاعة أشكال  كصكرع . كا د العدالة اال إرساا 
  العمػػؿ  مػػت  شػػر ال قاعػػة الك اهيػػة كتك يػػة المجتمػػا بممػػاطر اإلرةػػاب كالتصػػدم لػػ  ماصػػة

 .اـ الديا ات كال قاعات كالح اراتالشباب ك شر  قاعة التسامح كالحكار ما اآلمر كاحتر 
 تشػريعية  كالق ػاهية كالت فيذيػة ت سيؽ الج كد بيف الج ػات الممتمفػة عػ  الدكلػة كال يهػة ال

 لمصد لمجراهـ اإلرةابية .
  قػد االتفا يػات بػيف الػػدكؿ بمصػكص جػراهـ اإلرةػاب االلكترك ػػ  لتبػادؿ المعمكمػات كاألدلػػة 

 كتسميـ الج اة .
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