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 املدمص العزبٌ

،  وتحميػؿ النظريػات االجتماةيػة التنمر االلكتروني إلى تعرؼ ماهية يهدؼ هذا البحث
يف طػػبلب بػػ ذالمفسػػرة لػػذ، وذلػػؾ سػػعيًا نحػػو تعػػرؼ والػػر التنمػػر االلكترونػػي و ليػػات مواجهتػػ

 الجامعة
، ولد اةتمد البحث ةمى منهج دراسة الحالػة مسػتمدمًا أسػموب (دراسة حالة لجامعة الفيـو)  

تحميؿ المضموف لعينة مف منشورات الطبلب ةمى أحػد صػفحات التواصػؿ االجتمػاةي، وتوصػؿ 
اةي البحث إلى وجود العديد مف الجوانب اإليجابيػة السػتمداـ الطػبلب لشػبكات التواصػؿ االجتمػ

منهػػا تبػػادؿ المعمومػػات والمحاضػػرات الماصػػة بػػالميررات الدراسػػية، كمػػا اتاحػػت هػػذ  الصػػفحات 
حريػػة التعبيػػر ةػػف الػػرأي وتنميػػة بعػػض اليػػيـ اإليجابيػػة، إال أف البحػػث رصػػد بعػػض الجوانػػب 
السػػمبية التػػي تمفمػػت  ػػي كسػػر كفيػػر مػػف المعػػايير المتعػػارؼ ةميهػػا، ولػػد ظهػػرت العديػػد مػػف 

طفيػػة ةمػػى ةينػػة الدراسػػة والػػذي أدى بػػدور  إلػػى ظهػػور كفيػػر مػػف السػػموكيات التعمييػػات العا
تنميػػة فيا ػػة جامعيػػة : ولػػد أوصػػى البحػػث بضػػرورةمفػػؿ السػػب والتشػػهير والتهديػػد،  ةالبلأمبلليػ

مشػاركة المجتمػر الجػامعي  ػي وماصة احتراـ الجنسػيف لعضػهـ الػبعض، و  أكفر احترامًا لآلمر
، وتشػجير الطػبلب لممشػاركة  ػي أنشػطة طبلبيػة لكترونػيوضر سياسة واضػحة ضػد العنػؼ اإل 

 تدةـ الروابط االجتماةية.
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Abstract: 
This research aims at identify the Cyberbullying Concept 

and analyze the social theories that explain it, in order to know the 
reality of Cyberbullying and the mechanisms of confronting it 
among university students (Fayoum University case study). The 
research relied on the case study methodology using the content 
analysis method for a sample of students' posts. The results found 
that there are many positive aspects of the students' use of social 
networks, including the exchange of information, these pages also 
provided freedom of expression and the development of some 
positive values. The research recommended monitoring some of 
the negative aspects that were represented in breaking many of 
the accepted standards. There were many emotional comments on 
the sample of the study which led to the emergence of many 
ethical behaviors such as libel, defamation and threats. The 
research recommended the development more respectful 
university culture, respect of the sexes of each other, the 
participation of the university community in developing a clear 
policy against Cyberbullying, and encouraging students to 
participate in student activities that support social relationships. 
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ليد أدى اندمج العالـ إةبلميًا والتصاديًا وفيا يا بصورة كبيرة إلى ظهور رؤى جديدة 
لمفهـو سيادة الدولة واستيبلليتها،  يد استطاةت الفيا ة العالمية أف تتغمغؿ بيوة لتصيب 

لمحمية؛ النسؽ الييمي لممجتمعات بتغييرات كبيرة نتيجة لمصراع بيف الفيا ة الوا دة والفيا ة ا
ونتيجة لذلؾ بات الفرد أما مبهورًا بهذ  الفيا ات ومتبعًا لها أو مترددًا ومتشككًا  يها ولد ال 
ف اتبعها دوف هدؼ  يدري كيفية التعامؿ معها؛  إف ر ضها جممة  سيظؿ منعزاًل ةف العالـ وا 

 مدروس  يد يسيء استمدامها. 

االتصاالت توا ر مدمة اإلنترنت ولد اتاح التطور الكبير  ي تكنولوجيا المعمومات 
لعدد كبير مف المجتمعات الستمداـ كا ة المدمات التي تو رها هذ  الشبكات مفؿ المعامبلت 
البنكية واستمداـ الموالر التر يهية والتواصؿ االجتماةي وغيرها مف المدمات التي ظمت لفترة 

د زيادة كبيرة  ي استمداـ مف الجدير بالذكر وجو بعيدة ةف متناوؿ الكفير مف األ راد،  
والرسـ البياني التالي يوضح  لبلتصاالتاإلنترنت سنويا طبيًا إلحصائيات االتحاد العالمي 

 ذلؾ.

 
 (: ةدد مستمدمي اإلنترنت  ي بعض دوؿ العالـ1شكؿ رلـ )

يتضح مف الشكؿ السابؽ تزايد نسبة مستمدمي اإلنترنت سنويا بمعدالت كبيرة حيث 
%(  ي 74.91،  ي حيف كانت ةند مستوى )7115%(  ي 99.45ى )وصمت  ي مصر إل

، وتزايدت هذ  النسبة  ي المممكة العربية السعودية مف 7111%(  ي 71.51، و)7112
                                                           

   المصدر: بتصرف من الباحث من االتحاد العالمي لالتصاالت، متاح في-http://www.itu.int/en/ITU
Pages/stat/default.aspxD/Statistics/  
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سبانيا  يد اشتركوا  ي 7115%(  ي 51.15إلى ) 7111%(  ي 91) ، اما بالي الدوؿ سنغا ورا وا 
%(  ي 55لسكاف الدولة حيث تراوحت ما بيف ) ارتفاع نسبة مستمدمي اإلنترنت مف العدد الكمي

، وهذا يدؿ بشكؿ كبير ةمى تسارع نسبة مستمدمي اإلنترنت 7115%(  ي 59.51، إلى )7111
ف امتمؼ  ي المعدالت،  امتبلؼ ةدد سكاف كؿ دولة،  في  ويجب األمذ  ي االةتبار ي العالـ، وا 

ومف فـ يمكف مبلحظة العدد الحيييي مصر ةدد السكاف أضعاؼ أةدادهـ  ي إسبانيا وسنغا ورا 
 لُمستمدمي اإلنترنت.

والذي أدى إلى سرةة انتشار استمداـ اإلنترنت ليس  يط توا ر شبكات االتصاؿ 
باإلنترنت بؿ أيضًا توا ر األجهزة الداةمة لذلؾ،  مكي تتصؿ باإلنترنت ال يعتمد بشكؿ كمي 

اؿ موجود بشكؿ كبير ةف طريؽ ةمى امتبلؾ الفرد لحاسب  لي بؿ أصبحت وسائؿ االتص
 ي هذا  اتزايد استمداـ التكنولوجيالهاتؼ المحموؿ،  بالتركيز ةمى المجتمر المصري ُيبلحظ 

بمغ معدؿ انتشار الهاتؼ المحموؿ  ذالمجاؿ بشكؿ  ائؽ السرةة  يكفي اإلشارة إلى أن
 ية أبريؿ% بنها 111.55ميارنة بنحو  7115يونيو  -أبريؿ  % بنهاية الفترة 119.52

بمغ معدؿ انتشار الهاتؼ  %، مف ناحية أمرى 5.42 -بمعدؿ تغير سنوي  7115يونيو 
 اؽ ةدد مستمدمي ، ومف فـ 7115يونيو  -أبريؿ  %، بنهاية الفترة 5.57الفابت نحو 

)وزارة االتصاالت وتكنولوجيا  %(119الهاتؼ المحموؿ ةدد السكاف حيث تمطت النسبة )
 . (7115المعمومات، يونيو 

اما ةف استمداـ اإلنترنت  ي مصر  يد دلت اإلحصاءات إلى أف ةدد المشػتركيف  ػي مدمػة 
( مميػوف مشػترؾ وزاد العػدد 9.55( )7115) يونيػو -أبريػؿ  ي  لئلنترنت  ائؽ السرةة (ADSLالػ )

)وزارة االتصػػاالت وتكنولوجيػػا المعمومػػات،  7115 يونيػػو -أبريػػؿ ( مميػػوف مشػػترؾ  ػػي 5.57إلػػى )
ويجدر هنا اإلشارة إلى أف كؿ اشػتراؾ إنترنػت لػد يشػترؾ  يهػا ةػدد كبيػر مػف . (1، ص 7115يو يون

 األ راد ومف فـ ُيبلحظ العدد الحيييي لمستمدمي اإلنترنت  ي مصر.
ومف ضمف استمدامات وسائؿ اإلةبلـ الجديدة، تأمذ شبكات التواصؿ االجتماةي النصيب 

 Socialلفتت موالر الشبكات االجتماةية ) ذ،  يداألكبر مف انشغاؿ الشباب واستمدامات
Networking االجتماةي( أو ما ُتعرؼ بموالر التواصؿ (Social Networking Website's )

أنظار الكفير مف الشباب  ي جمير أنحاء العالـ بصفة ةامة، وجذبت انتبا  العديد مف الفئات ةمى 
أف الشبكات  إلى وتجدر اإلشارة ،وااللتصاديةكا ة وممتمؼ المستويات السياسية واالجتماةية 

االجتماةية لد أحدفت فورة  ي االتصاؿ؛ وذلؾ لجمعها لمبلييف مف المستمدميف الذيف يتبادلوف 
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 ي ولت لصير وبسهولة ويسر،  باإلضا ة إلى مساهمتها  ي تيوية  كميات هائمة مف المعمومات
بر حرة إلبداء الرأي ومنالشة اليضايا بحرية بالغة العبللات االجتماةية وتسهيؿ التواصؿ، تعتبر منا

 عمى سبيؿ المفاؿ  (،7115بعيدًا ةف الحدود التي يرسمها المجتمر بوسائؿ إةبلمذ )ةائشة لصمج، 
مميوف مشترؾ حوؿ العالـ، وكذلؾ شهدت  57إلى أكفر مف  Facebookوصؿ ةدد المشتركيف  ي مولر 

% 111زيادة مّطردة  ي أةداد المشاركيف  يها بنسبة تفوؽ  Myspaceو tagged.comموالر أمرى مفؿ 
 ,.Drucker, C.B. & Marisol, D.S)لمسنة الواحدة، معظمهـ مف طمبة المدارس والجامعات والشباب 

2010). 
وشبكات التواصؿ  ؾ يد دلت اإلحصائيات العالمية ةمى تسارع ةدد مستمدمي الفيس بو 

الفيس بوؾ ةمى مستوى العالـ أكفر مف مائتي مرة  ياالجتماةي ةامة، حيث تضاةؼ ةدد مستمدم
(، وظهرت هذ  الزيادة بشكؿ ممحوظ  ي أ ريييا والشرؽ 7115-7111مبلؿ السبعة أةواـ األميرة )

مرة  ي أ ريييا وأكفر مف  ةضاةؼ ةدد الُمستمدميف لمفيس بوؾ أكفر مف فمانمائاألوسط حيث ت
 ستمائة مرة  ي الشرؽ األوسط مبلؿ نفس الفترة، والجدوؿ التالي يوضح هذ  اإلحصائيات.

 .9102(: إحصآًات استدداً الفًس بىك بالٍسبُ لسهاُ العامل يف يىًٌى 0جدوه رقي )

 7115عالـ  ي يونيو إحصائيات الفيس بوؾ وسكاف ال

النسبة مف ةدد  ةدد السكاف المنطية
 سكاف العالـ

مستمدمي الفيس 
 بوؾ

نسبة 
مستمدمي 

الفيس إلى ةدد 
 السكاف

النمو مف 
7111- 
7115 

 %809.90 %12.90 160,207,000 %16.60 1,246,504,865 أ ريييا

 %686.40 %17.70 736,003,000 %55.20 4,148,177,672  سيا

 %111.80 %41.70 343,273,740 %10.90 822,710,362 أوروبا

 %444.00 %57.30 370,975,340 %8.60 647,604,645 امريكا البلتينية

 %641.10 %34.60 86,700,000 %3.30 250,327,574 الشرؽ األوسط

 %166.50 %72.40 263,081,200 %4.80 363,224,006 شماؿ أمريكا

 %67.80 %48.10 19,463,250 %0.50 40,479,846 استراليا

 %282.30 %26.30 1,979,703,530 %100.00 7,519,028,970 العالـ
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Source: Internet world stats: 
http://www.internetworldstats.com/facebook.htm 

الفيس بوؾ وسكاف العالـ  ي يونيو  والشكؿ التالي يوضح نسبة نمو مستمدمي
7115: 

 
 7115إلى  7111( معدؿ النمو  ي استمداـ الفيس بوؾ  ي الفترة مف 7)شكؿ 

ويتضح مف هذا الشكؿ أف أكبر معدؿ لنمو  ي ةدد مستمدمي الفيس بوؾ  ي  سيا 
ف %، وهذا يدؿ ةمى أ51%، وتأتي بعدها أ ريييا والشرؽ األوسط بنسبة أكفر مف 72بنسبة 

الزيادة الكبيرة  ي مستمدمي الفيس بوؾ مف أ ريييا و سيا والشرؽ األوسط، وتيؿ هذا النسب 
بشكؿ كبير  ي أمريكا وأروبا وأستراليا، ولعؿ هذا ُيعزى إلى ارتفاع معدالت البطالة  ي أ ريييا 

 7115والشرؽ األوسط بصفة ةامة حيث أشارت منظمة العمؿ الدولية  ي تيريرها لعاـ 
ف " البطالة والنيص  ي العمؿ البلئؽ" إلى ارتفاع معدالت البطالة  ي أ ريييا حيث وصؿ بعنوا
%  ي أمريكا الشمالية ) منظمة العمؿ الدولية، 9.5%  ي حيف أف هذا المعدؿ 11.5إلى 

% 11.5وصؿ إلى  7115(، ومف الجدير بالذكر أف معدؿ البطالة  ي مصر  ي ةاـ 7115
 (.7115العامة واإلحصاء،  )الجهاز المركزي لمتعبئة
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وبالنظر إلى استمداـ شبكات التواصؿ االجتماةي  ي مصر،  طبيًا لمتيرير الرلمي 
(Simon Kemp, Jan,2018)   مميوف نسمة  94.72جاء ةدد مستمدمي اإلنترنت

% مف  54.77مميوف نسمة بنسبة  24وةدد مستمدمي شبكات التواصؿ االجتماةي 
مميوف نسمة يستمدموف شبكات التواصؿ االجتماةي ةف  25مستمدمي اإلنترنت، وةدد 
% مف مستمدمي شبكات التواصؿ االجتماةي. وهذا يدؿ 54.5طريؽ التميفوف النياؿ بنسبة 

ةمى ارتفاع ةدد مستمدمي شبكات التواصؿ االجتماةي ةامة ومستمدميها ةف طريؽ 
 التميفونات النياؿ ماصة.

تعّمؽ مفهوـ المشاركة : مف اإليجابيات منها وتتمتر الشبكات االجتماةية بمجموةة
والتعمـ بأنماط وطرؽ ممتمفة، وتحّيؽ لدرًا ال بأس بذ وتبادؿ األ كار، والتواصؿ مر اآلمريف، 

، وهذا ما أكدتذ دراسة نورة إبراهيـ الصوياف، حيث أشارت هذ  الدراسة مف التر يذ والتسمية
 : (555-557، ص ص 7119)نورة إبراهيـ الصوياف، إلى 

ُتعد شبكات التواصؿ االجتماةي منبرًا إلبداء اآلراء وتبادؿ التعمييات حوؿ األحداث  -
 راد بالتحرر مف الييود الفيزيائية التي ترسـ سمحت لؤل ؾالمهمة،  شبكة الفيس بو 

إلى حد بعيد وجود المرء و راء ، ...، وهذا االنعتاؽ وهذ  الحرية تفتح المجاؿ واسعًا 
لحرية التعبير، وبالتالي يمكف أف تكوف  ضاء لغويًا رحبًا لممطالبة بالحيوؽ، أو 

بار )ةائشة لصمج، أسموب تعبير ور ض لموالر المعاش، أو  رصة سانحة لرد االةت
 (.15، ص 7115

كذلؾ التسمية والتر يذ مف مبلؿ األلعاب اال تراضية الجماةية أو الفردية، ومف مبلؿ  -
 مشاركة الصور والفيديوهات الهزلية، 

تنمية المعمومات: وذلؾ مف مبلؿ البحث ةف المعمومات، وتكويف مجموةات العمؿ  -
 فات وغيرها مف األنشطة، بهدؼ إنجاز مهمة محددة وتبادؿ اآلراء والمم

التواصؿ االجتماةي مف مبلؿ: البحث ةف األصدلاء اليدامى  ي الدراسة أو  ي  -
العمؿ، حيث تـ إنشاء شبكات التواصؿ االجتماةي إلةادة االلتياء والتواصؿ مر 
األصدلاء اليدامى، التواصؿ مر األلارب البعيديف بسهولة ويسر، وبصورة مستمرة، 

 (.745، ص 7119ًا )جماؿ العيفة، وبتكمفة لميمة جد
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تنمية الييـ: تعدد الييـ التي يتـ الترويج لها مف مبلؿ الفيس بوؾ مفؿ الحرية  -
ف كاف يوجد بعض الييـ السمبية التي  وحيوؽ اإلنساف وليـ المواطنة كييـ إيجابية، وا 

 تُنشر مف مبلؿ شبكات التواصؿ االجتماةي.

ها الشبكات االجتماةية إال أنها ال تممو مف وبالرغـ مف اإليجابيات التي تتمتر ب
بعض السمبيات، كإدماف الجموس ةميها مما يعّطؿ الكفير مف األةماؿ، وظهور لغة جديدة 
بيف الشباب مف مبلؿ تحويؿ بعض حروؼ المغة العربية إلى رموز وأرلاـ متعارؼ ةميها بيف 

ؾ التأفير ةمى استمداـ المغة ، كذل"9والصاد "" 3" والعيف "7المستمدميف،  باتت الحاء "
 youامتصار U2 أراؾ الحيًا، و CU مفؿ  مف االمتصارات العديداالنجميزية بسبب ظهور 

too ( بمعنى أيضًا، ولوؿLol امتصار )Laughing out Loud  بمعنى اضحؾ بصوت
تعّرض المستمِدـ لمجرائـ باإلضا ة إلى ، بمعنى "إنني مضطر لمذهاب اآلف" g2gةالي، و

، وهذا ما افبتتذ دراسة نورة إبراهيـ الصوياف وغيرها مف الدراسات،  لكترونية مف مبللهااإل 
)نورة إبراهيـ الصوياف، والتي اكدت ةمى أف شبكات التواصؿ االجتماةي لد تؤدي إلى  

 : (154، 155، ص ص 7119، ةبير الرحباني،555-555، ص ص 7119

 اليضاء ةمى مصوصية األ راد -

ستمدمي شبكات التواصؿ االجتماةي ةف إنجاز واجباتهـ المنزلية انشغاؿ معظـ م -
 اتجا  اسرهـ

 ) التسوؽ، العناية باألطفاؿ، تنظيؼ المنزؿ، ...(.

لمة نشاط مستمدمي شبكات التواصؿ االجتماةي  ي المناسبات العائمية، كحفبلت  -
يرها مف الزواج، أو العزاء أو ةيادة الرضى مف أ راد األسرة، أو مف األلارب، وغ

 المناسبات.

ضعؼ التواصؿ مر أ راد األسرة، نتيجة لطوؿ الولت الذي ييضيذ مستمدمي شبكات  -
التواصؿ االجتماةي ةمى صفحات شبكات التواصؿ االجتماةي، ومف فـ تفضيؿ 
المجتمر اال تراضي ةمى المجتمر الوالعي؛ بسبب ضعؼ التواصؿ االجتماةي ومف فـ 

 ر ض الوالر واالنسحاب منذ.
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عؼ ةبللات الجوار، بسبب االنشغاؿ الدائـ وكفرة االلتزامات االجتماةية، واالنشغاؿ ض -
، 7115 ي ولت الفراغ  ي شبكات التواصؿ االجتماةي )هناء  رغمي ةمى محمود، 

 (.255ص 

ضاةة الولت،  - تغير الييـ االجتماةية وانتشار بعض الييـ السمبية مفؿ الكذب، وا 
عات،  مف الجدير بالذكر أف شبكات التواصؿ وتضير األمانة، وترويج الشائ

االجتماةي لد تؤدي إلى انتشار الشائعات، وتسبب بعض األضرار  ي حياة اآلمريف، 
وهذا ما هد ت دراسة رائد بف حزاـ الكرناؼ التغمب ةميذ مف مبلؿ تيديـ تصور 
استراتيجي لمكا حة الشائعات  ي شبكات التواصؿ االجتماةي بالمممكة العربية 

حيث أنذ و ي ظؿ الفضاء اإللكتروني ، (7119الكرناؼ، )رائد بف حـز السعودية 
لجمير لتبادؿ اآلراء ووجهات ودور   ي حياتنا، ومر وجود الساحة المفتوحة أماـ ا

انتشرت بعض السموكيات  (،Nicknamesالنظر باستمداـ األسماء الوهمية )
الماطئة مفؿ: السب، إطبلؽ الشائعات ةف شمصية معينة، احتياؿ شمصية أ راد 
معينيف واليياـ بأ عاؿ منا ية لآلداب، وغيرها مف السموكيات المر وضة اجتماةيًا، 

ةبر هذ  الشبكات وضعؼ الروابط االجتماةية، وضعؼ  مفؿ التجسس والتسمؿ
المجتمر مف مبلؿ وجود  ئات تنادي بالعنؼ وأمرى تنادي بالعنصرية )بهاء الديف 

 (.255، ص 7115، هناء  رغمي ةمى محمود، 75، ص 7111محمد، 

كذلؾ يعد انتشار العنؼ المساني  ي شبكات التواصؿ االجتماةي أحد أنواع العنؼ  -
مبلاًل بالبنية الييمية لمغة،  المغة تحية وتؤفر إيجابيًا  ي المستمر إذا كانت الرمزي، إ

ـً إ راغها  مشحونة بالييـ، وتنحصر أو تصبح غير  اةمة أو أداة محايدة إذا ممت وت
جزئيًا مف هذا المضموف،  العنؼ الذي ينتاب  عؿ الكبلـ ال يعود إلى انكسار لواةد 

تزاز البنية الييمية التي هي أساس المغة )ةبد النحو  حسب، لكف يؤدي إلى اه
(. إذا يشمؿ العنؼ المساني االجتماةي أساليب 55، ص 7114الرحمف ةزي، 

تجاهؿ اآلمر، والتعدي ةميذ واحتيار ، أو إهانتذ، مّما يفكؾ أواصر المجتمر، وينهؾ 
 (.55، ص 7114ةبد الرحمف ةزي، )لوا ، ويحيد  ةف ليمذ 

رية  ي مفاهيـ االتصاؿ والمكاف والزماف والفضاء تحوالت جذ حدفتيد  
، وبدأت تسيطر ةمى نتيجة وسائط التواصؿ االجتماةي وتكنولوجيا المعمومات االجتماةي
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مجاالت الفيا ة والفف والتعميـ والتواصؿ الحضاري اإلنساني واإلةبلـ والتسمية والتر يذ، 
أيًضا،  ميد دةـ اإلنترنت اليياـ  عنؼفيا ة الوممتمؼ مكونات االجتماع البشري، بما  يها 

 بأنماط العنؼبأشكاؿ جديدة مف االنحراؼ، كما أّنذ ساةد ةمى اإلتياف بأشكاؿ لديمة مف 
منحت وسائؿ االتصاؿ الحديفة وتطبيياتها ةبر شبكة اإلنترنت، بعض مف ؛ ومف فـ جديدة

اسطة التميفونات الشباب واألطفاؿ اليدرة ةمى ممارسة العدواف والتحرش بألرانهـ بو 
، وهذا السموؾ هو ما يطمؽ (7115)هناء  رغمي ةمي،  المحمولة والرسائؿ اإللكترونية

، ومر انتشار ممارسة ةديد مف األطفاؿ Cyber Bulling "ةميذ "التنمر اإللكتروني
والشباب لمتنمر اإللكتروني، أصبحت بعض الدوؿ والمجتمعات تتعامؿ معذ باةتبار  مشكمة 

هتمت العديد مف الدراسات ببحث لضية التنمر اإللكتروني  ي التعميـ لبؿ ، وامطيرة
الجامعي والتعميـ الجامعي سواء بيف الطبلب بعضهـ البعض أو بيف الطبلب وأةضاء 

 هيئة التدريس أو بيف أةضاء هيئة التدريس بعضهـ البعض.

 ًي قبن اجلاوعٌفىَ الدراسات اليت اِتىت بدراسُ التٍىز اإللهرتوٌٌ بني طالب التعم

إسبلـ ةبد الحفيظ محمد بعنواف " التنمر التيميدي واإللكتروني بيف طبلب ‘دراسة 
التعميـ ما لبؿ الجامعي" والتي هد ت إلى الكشؼ ةف العبللة بيف التنمر التيميدي واإللكتروني 

يف بيف طبلب التعميـ ما لبؿ الجامعي، وكشفت نتائج الدراسة ةمى وجود ةبللة ارتباطية ب
)إسبلـ ةبد الحفيظ محمد،  التنمر التيميدي واإللكتروني بالنسبة لمضحايا والمتنمريف

7115) . 
أيضا دراسة مناور ةبيد صالح العنزي بعنواف " التنمر اإللكتروني ةبر شبكات 

)مناور ةبيد صالح السبيعي العنزي، التواصؿ االجتماةي وةبللتذ بأنماط العنؼ المدرسي 
)أنماط التنمر اإللكتروني األكفر انتشارًا ةبر  إلى  الدراسة إلى التعرؼ هد ت هذ، و (7115

شبكات التواصؿ االجتماةي، أنماط العنؼ المدرسي األكفر انتشارًا، مف وجهة نظر طبلب 
الصؼ الفالث فانوي والمرشديف الطبلبييف  ي مدارس المرحمة الفانوية الحكومية بمدينة 

لة ذات داللة إحصائية بيف أنماط التنمر اإللكتروني ةبر التيصػي مف وجود ةبلو الرياض، 
التوصؿ إلى توصيات لد تسهـ  ي و شبكات التواصؿ االجتماةي وأنماط العنؼ المدرسي، 

الولاية مف التنمر اإللكتروني ةبر شبكات التواصؿ االجتماةي( ولتحييؽ هذ  األهداؼ 
تكوف ، و االستبانة كأداة لدراستذ استمدـ الباحث المنهج الوصفي االرتباطي كما استمدـ
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مجتمر الدراسة مف  ئتيف وهما: الفئة األولى: طبلب الصؼ الفالث فانوي  ي المدارس 
( طالب. الفئة 915) الحكومية  ي مدينة الرياض، أما ةينة الدراسة لهذ  الفئة  يد بمغت
مميف  ي مكاتب اإلشراؼ الفانية: المرشديف الطبلبييف بمدراس المرحمة الفانوية الحكومية والعا
أهـ النتائج ، و ( مرشد25التربوي  ي مدينة الرياض، وتكونت ةينة الدراسة لهذ  الفئة مف )

 التي توصمت إليها الدراسة:
أف طبلب الصؼ الفالث فانوي والمرشديف الطبلبييف  ي مدارس المرحمة الفانوية  .1

ي األكفر انتشارًا ةبر بمدينة الرياض موا يوف بشدة ةمى أنماط التنمر اإللكترون
شبكات التواصؿ االجتماةي وكانت أبرز أنماط التنمر االلكتروني مف وجهة نظرهـ 
)وضر صورة أو ميطر  يديو لمسمرية مف الشمص الذي يظهر  ي الصورة أو 

 الفيديو، نشػر صور األشماص دوف موا يتهـ.
مرحمة الفانوية ف طبلب الصؼ الفالث فانوي والمرشديف الطبلبييف  ي مدارس الأ .7

الحكومية بمدينة الرياض موا يوف بشدة ةمى أنماط العنؼ المدرسي األكفر انتشارًا 
 نظرهـ )السمرية، السب(. وجهةوكانت أبرز أنماط العنؼ المدرسي مف 

وجود ةبللة طردية ذات داللة إحصائية بيف أنماط التنمر اإللكتروني ةبر شبكات  .2
المدرسي مف وجهة نظر طبلب الصؼ الفالث  التواصؿ االجتماةي وأنماط العنؼ

 الرياض.الفانوي والمرشديف  ي مدارس المرحمة الفانوية الحكومية بمدينة 
أف المرشديف الطبلبييف  ي مدارس المرحمة الفانوية بمدينة الرياض موا يوف بشدة  .9

ةمى التوصيات التي لد تسهـ  ي الولاية مف التنمر اإللكتروني ةبر شبكات 
)تعزيز الفية بيف هي وتبيف مف النتائج أف أبرز هذ  التوصيات  ،االجتماةي التواصؿ
 ، تشػرير اليوانيف الرادةة لممارسي التنمر االلكتروني بكا ة أشكالذ(.وأبنائهـاألهؿ 

 أبزسِا:مجىىعُ وَ التىصًات مب الدراسُ وقد أوصت

 لذ تشػرير اليوانيف الرادةة لممارسي التنمر االلكتروني بكا ة أشكا -
وتعزيز  االلكتروني،ةمى األسر تفييؼ أبنائها باستمرار حوؿ مشكمة التنمر  -

 .الفية بينهـ وبيف أبنائهـ
 االلكتروني.تفعيؿ دور المدرسة  ي مجاؿ الولاية مف التنمر  -
 االلكتروني.توةية أ راد المجتمر بمماطر التنمر  -
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 كمًدٍ والتٍىز اإللهرتوٌٌ: ووَ الدراسات أيضًا اليت تٍاولت العالقُ بني التٍىز الت

 kanyinga, Roumeliotis and Xu دراسُ ناًٌٍمجا، وروًمًىتًس ونسى  -

هد ت إلى تعرؼ العبللة بيف ضحايا التنمر التيميدي والتنمر اإللكتروني بيف  واليت
طبلب المدارس الكندية، ولد توصمت الدراسة إلى أف ضحايا التنمر اإللكتروني مف 

الضحايا مف الذكور، كما أف طوؿ الولت الذي ييضيذ الطالب اإلناث يصؿ لضعفي 
 ,.Kanyinga, H)ةمى اإلنترنت يرتبط ارتباطًا طرديًا بتعرضذ لمتنمر اإللكتروني 

Toumeliotis, P., & Xu, H., 2014). 

دراسة هد ت  Sticca, Perren and Castroوأجرى ستيكا وبيريف وكاسترو  -
ي والتنمر اإللكتروني وأيهما أسوأ تأفيرًا ةمى الضحية، تعرؼ الفرؽ بيف التنمر التيميد

ولد أجريت هذ  الدراسة  ي سويسرا ةمى ةينة مف طبلب الصؼ السابر والصؼ 
طالب وطالبة، ولد توصمت الدراسة إلى أف التنمر الذي  54الفامف يبمغ ةددهـ 

كتروني يحصؿ أماـ ةدد مف أكبر مف الحضور يكوف أسوأ ومف فـ ُيعد التنمر اإلل
األسوأ  ي حالة انتشار  بشكؿ كبيرة ويتساوى مر التنمر التيميدي إذا كاف ذلؾ ةبر 
الرسائؿ الفردية الماصة، كما توصمت الدراسة أيضًا إلى أف التنمر الذي يحصؿ مف 
لبؿ أشماص مجهوليف أسوء مف حاالت التنمر التي تحصؿ مف لبؿ أشماص 

 . (Sticcal, F., Perren, S., & Castro, J., 2014) معرو يف

 Menesini, Nocentini andدراسة منسيني ونوسينتيني وكاموديكا  -
Camodeca  والتي هد ت تعرؼ الجوانب األمبللية والييـ اإلنسانية المرتبطة بالتنمر

التيميدي والتنمر اإللكتروني لمكشؼ ةف الفروؽ بيف هذيف النوةيف، ولد توصمت 
فؿ التسامي الذاتي والتعزيز الذاتي لد تيمؿ مف حدوث الدراسة إلى وجود ليـ معينة م

ضعؼ األمبلؽ والعزلة لد تؤدي بصورة كبيرة إلى حدوث  فالتنمر بنوةية،  ي حيف أ
 ,.Menesini, E., Nocentini, A., & Camodeca, M)التنمر بنوةية 

2013). 

تأفير  Butron, Florell and Wygantولد درس بورتوف و موريؿ وويجنت  -
معتيدات تجا  السموؾ العدواني واالتصاؿ مر الزمبلء ةمى التنمر التيميدي والتنمر ال
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اإللكتروني وضحايا كبل النوةيف، ولد توصموا إلى أف هناؾ ةبللة ارتباطية طردية بيف 
المشاركة  ي التنمر التيميدي والمشاركة  ي التنمر اإللكتروني، وأف الطبلب ذو التوجذ 

العدواني أكفر ميبًل لممشاركة  ي التنمر بنوةيذ ) تيميدي  اإليجابي نحو السموؾ
لكتروني(، كما يوجد ةبللة ارتباطية ةكسية بيف المشاركة  ي التنمر بنوةية ولوة  وا 
العبللة مر الزمبلء  كمما لويت العبللة مف الزمبلء لؿ احتماؿ االشتراؾ  ي  التنمر 

 .(Burton, K.A., Florell, D., & Wygnat, D.B., 2012)بنوةية 

حاوؿ العديد مف :  يد أوا عَ التٍىز اإللهرتوٌٌ بني طالب التعمًي اجلاوعٌ
 online classesااللكتروني دامؿ الفصوؿ الدراسية مف اإلنترنت  التنمرالباحفيف رصد 

بالجامعات، كذلؾ المدونات والموالر االلكترونية، ولد بدأ الباحفوف البحث  ي مصائص 
 Finnوني، والسموكيات المرتبطة بذ  ي المجتمر الجامعي،  يد وجدت  يف التنمر االلكتر 

 Newطالب بجامعة نيو هامبشير  224% مف 15% إلى 11أف مف  (2004)
Hampshire  ،تعرضوا لمتهديد أو المضايية ةف طريؽ البريد اإللكتروني أو رسائؿ الموبايؿ

، (Finn, J., 2004)ها % مف الطبلب استيبموا صور غير مرغوب  ي51وأكفر مف 
بالواليات المتحدة  Midwestern Universityوأوضحت دراسة أمرى بجامعة ميدويسترف 

طالب لاموا بالتنمر اإللكتروني ضد  مريف، و  924% مف ةينة لدرها 5.5األمريكية أف 
 ,.MacDonald, C. & Roberts-Pittman, B) % تعرضوا لمتنمر اإللكتروني71.4

 لدراسات التي اهتمت بدراسة التنمر بيف طبلب الجامعات: . ومف ا (2010

بعنواف" نوع جديد مف العنؼ  ي هذا   Turan, N. et allدراسة توراف وأمروف  -
 ,.Turan, N., Polat, O) العصر: العنؼ االلكتروني بيف طبلب الجامعات

Karapirli, M., Uysal, C., & Turan, S.G., 2011)  ولد هد ت هذ "
إلى تعرؼ مدى انتشار التنمر االلكتروني بيف طبلب الجامعات  ي تركيا،  الدراسة

 Istanbulحيث تـ تطبيؽ دراسة مسحية ةمى طبلب جامعة بيجمي بإسطنبوؿ 
Bilgi University وجامعة تكريت ،Ticaret University  وجامعة مارمرا

Marmara Universityولد توصمت الدراسة إلى أف أكفر مف نصؼ ةينة ، 
الدراسة تعرضوا لمتنمر االلكتروني، لذا اوصت بضرورة البحث ةف استراتيجيات 

 لمواجهة هذا النوع مف التنمر. 
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بعنواف إدراؾ طبلب  Ozden & Icellioglu و سيرا أيسميوجمو دراسة اوزيدف  -
 الجامعات ألةماؿ التنمر االلكتروني والولوع ضحية لذ  ي ضوء صفاتهـ الشمصية.

والولوع  اإللكترونيإلى تعرؼ إدراؾ طبلب الجامعة لمعنؼ  لدراسةهذ  اسعت  حيث
لذ  ي ضوء ةبللتذ بصفاتهـ الشمصية، ولد تـ االةتماد ةمى استبانة ايزنؾ  ضحية

، وميياس لمعنؼ Eysenck Personality Questionnaireلمشمصية 
ـ بأةماؿ إلى وجود ةبللة بيف السيكوباتية والييات الدراسة االلكتروني. ولد توصم

العنؼ االلكتروني، وبالنسبة لعامؿ الجنس  يد توصمت الدراسة إلى أف الذكور أكفر 
مف اإلناث، كذلؾ يتعرضوف لسموكيات ةنؼ  اإللكترونيميبًل نحو اليياـ بالعنؼ 

 ,Ozden, M. & Icellioglu)الكتروني أكفر لسوة وشدة مما تتعرض لذ اإلناث
S., 2014). 

 بعنواف James P. Lawler and John C. Molluzzoدراسة جيمس وجوف  -
 ي إحدى الجامعات متعددة  اإللكترونيالطبلب لمعنؼ  إلدراؾدراسة مسحية شاممة 

اإللكتروني بإحدى  لمتنمرهد ت هذ  الدراسة التعرؼ إلى إدراؾ الطبلب  ،الجنسيات
يكية، ولد توصمت الدراسة إلى الجامعات متعددة الجنسيات بالواليات المتحدة األمر 

ضعؼ  ي إدراكهـ ، ووجود وجود إدراؾ ةالي لمطبلب لمعنؼ اإللكتروني كيضية
 ) & ,.Lawler, J. Pالعنؼلمطرؽ المؤسسية الُمستمدمة لموجهة هذا 

)Molluzzo, J. C, 2015.  

 ,Francisco, S.M., Simao, A. M., Ferreira) دراسة  رانسيسكو و مريف  -
P.C., & Martins,  M.J.)  بعنواف" التنمر اإللكتروني: الجانب المفي لطبلب

الجامعات" حيث هد ت هذ  الدراسة إلى تعرؼ كيفية إدراؾ طبلب الجامعة لمتنمر 
اإللكتروني بهدؼ تعرؼ كيفية حدوث التنمر اإللكتروني وكيفية تعامؿ الطبلب معذ 

لطبلب الذكور أكفر ةرضة وكيؼ يمكف التغمب ةميذ، ولد توصمت الدراسة إلى أف ا
أف يكونوا متنمريف مف اإلناث،  ي حيف أف اإلناث أكفر ةرضة أف يكونوا ضحايا 
لمتنمر اإللكتروني، كما توصمت أف الطبلب يمجئوف إلى إيياؼ تفعيؿ البريد 
اإللكتروني أو الصفحة الشمصية ةمى مولر التواصؿ االجتماةي، كما أوصت 

ب بمماطر التعامؿ االلكتروني مر حسابات الكترونية الدراسة بضرورة توةية الطبل
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مجهولة المصدر، واالستراتيجيات الواجب اتباةها ةند التعرض لمتنمر اإللكتروني 
مفؿ إغبلؽ التعامؿ مر الحسابات المتنمرة، التواصؿ مر اإلدارة المسئولة لبلستشارة 

 ,Francisco, S.M., Simao) ي كيفية التعامؿ، تجنب التواصؿ مر التنمريف 
A. M., Ferreira, P.C., & Martins, M.J., 2015). 

 البعض  وٍِاك دراسات حاولت تعزف العىاون اليت تهىَ وراْ التٍىز اإللهرتوٌٌ -
يرى أف حب السيطرة والتحكـ  ي اآلمريف مف اهـ الدوا ر التي تكمف ممؼ التنمر 

ةمى أف حب السيطرة ( والتي تؤكد Reiss, 2011اإللكتروني؛ مفؿ دراسة رايس )
والتحكـ  ي اآلمريف مف الدوا ر التي تكمف وراء التنمر اإللكتروني،  كما يسود 
المجتمعات والمنظمات تأفير السمطة واليوة، يسعى بعد الناس إلى السيطرة وممارسة 

كد الكفير مف . أيضا أ(Reiss, 2011, p. 21) التحكـ واليوة ةمى اآلمريف
الباحفيف أف األطفاؿ يسعوف إلى جذب انتبا  اآلمريف دوف لصدهـ إلحاؽ الضرر 
باآلمريف ةمدًا، ومف الدوا ر أيضا التي تكمف ممؼ التنمر االلكتروني الرغبة  ي 

أف  Wong وونج  Xioاليبوؿ االجتماةي أو استحساف اآلمريف، حيث يرى اكزيو 
اليبوؿ االجتماةي واالستحساف مف اآلمريف هـ أكفر  األ راد األكفر رغبة  ي تحييؽ

 ي الميؿ نحو التنمر اإللكتروني وماصة مف الصغار والشباب، ولد توصموا أيضا 
إلى أف المعايير االجتماةية، والعوامؿ الشمصية مفؿ: تيدير الذات، والدوا ر ومبرة 

 & Xio) ضحية التنمر االلكتروني مف أهـ ةوامؿ حدوث التنمر االلكتروني
Wong, June 2013, p. 42) . 

ومل يكتصز التٍىز االلهرتوٌٌ عمِ طالب اجلاوعات فكط بن ٍِاك دراسات اِتىت 

بتعزف واقع تأثري التٍىز االلهرتوٌٌ بني أعضاْ ًُِٔ التدريس داخن اجلاوعات ووَ ِذه 

 ,Cassidyدراسة واندا كاسيدي وشانتاؿ  يتشر ومارجريت جاكسوف  :الدراسات
Faucher, & Jackson  بعنواف: " الجانب المظمـ مف برج ايفوري: العنؼ االلكتروني

تنالش هذ  الورلة البحفية نتائج الدراسة ، حيث ألةضاء هيئة التدريس بالجامعات"
االستطبلةية  ي طبيعة ومدى وتأفير العنؼ االلكتروني ألةضاء هيئة التدريس بإحدى 

الدراسة ةمى التحميؿ الكيفي والكمي لبيانات استبانة الجامعات الكندية، ولد اةتمدت هذ  
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% مف ةينة الدراسة تعرضوا لمعنؼ 15ُطبيت ةمى اإلنترنت، ولد أسفرت النتائج ةف 
سواء مف مبلؿ الطبلب أو أةضاء هيئة التدريس  ي العاـ الماضي. ولد  اإللكتروني

 ,.Cassidy, W) رتباط ةاممي النوع والعرؽ بالعنؼ االلكترونيااوضحت الدراسة 
Faucher, C., & Jackson, M., 2014) . 

 وَ خاله الطزح السابل ُيالحظ: 
لكترونػي  يػد يػؤدي كػؿ منهمػػا وجػود ةبللػة ارتباطيػة بػيف التنمػر التيميػدي والتنمػر اإل  -

(، ودراسػػة )منػػاور 7115إلػػى اآلمػػر وهػػذا مػػا أكدتػػذ دراسػػة )إسػػبلـ ةبػػد الحفػػيظ، 
 (.7115السبيعي العنزي، 

انتشار التنمر االلكتروني بيف طبلب المدارس وطبلب الجامعات بصفة ةامػة وهػذا مػا  -
 ,.Turan, N)، ودراسة (Finn, J., 2004)أكدتذ دراسة مناوري السبيعي ودراسة 

Polat, O., Karapirli, M., Uysal, C., & Turan, S.G., 2011) ولػد ،
 & ,.Cassidy, W., Fancher, Cأشػػارت دراسػػة وانػػد كاسػػيدي و مػػروف 

Jackson, M. ,2014) (  بوجػػػود التنمػػػر اإللكترونػػػي أيضػػػًا بػػػيف أةضػػػاء هيئػػػة
 الممتمفة.التدريس، ومف فـ انتشر التنمر اإللكتروني بيف الفئات العمرية 

اكػػػدت بعػػػض الدراسػػػات أف حػػػب السػػػيطرة والػػػتحكـ  ػػػي اآلمػػػريف، وتحييػػػؽ اليبػػػوؿ  -
االجتماةي واالستحساف مف اآلمػريف مػف الػدوا ر التػي تكمػف وراء التنمػر االلكترونػي 

وأكػدت  ، (Xio & Wong, June 2013)، ودراسػة Reissوهػذا مػا أكدتػذ دراسػة 
ير الػذات ومبػرة ضػحية التنمػر .  أف تيػد(Xio & Wong, June 2013)دراسػة 

 اإللكتروني مف ةوامؿ حدوث التنمر اإللكتروني.

أوصت بعض الدراسات بضرورة البحػث ةػف اسػتراتيجيات لمواجهػة التنمػر اإللكترونػي  -
ونشر الوةي بيف الطبلب بمماطر التنمر اإللكتروني ومف هذ  الدراسات دراسة منػاور 

 ,.Turan, N., Polat, O)ةبيػػد صػػالح العنػػزي ودراسػػة تػػوراف و مػػروف 
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Karapirli, M., Uysal, C., & Turan, S.G., 2011).  بػذ أوصػتولػد 
 .Minor, M. A., Smith, G)دراسػة ماريػا مينػور وجينػا سػميث وهنػري براشػف 

S., & Brashen, H., 2013, p. 25) :والتي بضرورة 
 .تبني سياسة ةدـ التسامح مطميًا مر حاالت التنمر اإللكتروني 
 سياسة واضحة وممعنة لمطػبلب وأةضػاء هيئػة التػدريس لكيفيػة التعامػؿ مػر  وضر

 حاالت التنمر اإللكتروني.
  تدريب الطبلب وأةضاء هيئة التدريس ةمى اإلجراءات الواجب اتباةها ةنػد حػدوث

 التنمر اإللكتروني.
  إجػػراء دراسػػات لتحديػػد اتجاهػػات التنمػػر اإللكترونػػي والتوةيػػة المسػػتمرة ألةضػػاء

التػدريس والطػبلب بالصػور الممتمفػة والمسػتحدفة لمتنمػر اإللكترونػي وكيفيػة هيئة 
 التعامؿ معها.

 وشهمُ البحح

، التنمرظهور شكؿ  مر مف أشكاؿ مف الطرح السابؽ والدراسات السابية ُيبلحظ 
ُيعد ، حيث لكتروني الناجـ ةف الفورة التكنولوجية ودورها  ي الحياة االجتماةيةاإل  التنمروهو 

تشار تبادؿ رسائؿ السب، واإلشهار باآلمريف، والتجمر نحو ةزؿ شمص ما مارج مجموةة ان
العمؿ أو األصدلاء ةمى شبكات التواصؿ االجتماةي مف أحدث المشكبلت التي تواجذ الكبار 

التنمر اإللكتروني يسمى والصغار ةمى السواء، ماصة دامؿ المؤسسات التربوية، وهذا ما 
Cyber bulling االةتداء ةمى اآلمريفويعّرؼ بأنذ التنمر التيني، أو التنمر الرلمي، ، أو 

مارس مف مبلؿ موالر الصحؼ اإللكترونية، واستمداـ كاميرات الموبايؿ، والبموتوث، الذي يُ و 
والتسجيبلت الصوتية، باإلضا ة المتراؽ المصوصيات ةبر موالر اإلنترنت؛ بهدؼ ايياع 

ؾ بشكؿ واضح مف مبلؿ صفحات التواصؿ االجتماةي وماصة ، ولد انتشر ذلاألذى باآلمريف
 .ؾالفيس بو 

 ومف فـ تتمفؿ مشكمة البحث  ي السؤاؿ الرئيس التالي:

 ما والر التنمر اإللكتروني بيف طبلب الجامعات المصرية و ليات التغمب ةميذ؟
 ويتفرع مف هذا السؤاؿ الرئيس مجموةة التساؤالت التالية:
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 تروني؟التنمر االلكهية ما 
  ؟النظريات المفسرة لمتنمر اإللكترونيما 
  ؟الجامعات المصرية )جامعة الفيوـ نموذجًا( ي  اإللكترونيما والر التنمر 
  الجامعات المصرية؟االلكتروني  ي  التنمرمواجهة اآلليات الميترحة لما 

 أِداف البحح:

جاهػػات النظريػػة االلكترونػػي، وتحميػػؿ االتالتنمػػر  إلػػى تعػػرؼ ماهيػػة يهػػدؼ هػػذا البحػػث
المفسػػػرة لمتنمػػػر اإللكترونػػػي بػػػيف الطػػػبلب، وذلػػػؾ سػػػعيًا نحػػػو تعػػػرؼ والػػػر التنمػػػر االلكترونػػػي 

، مػف أجػؿ التوصػؿ الفيـو نموذجًا( )جامعة ي الجامعات المصرية  وظواهر  بيف طبلب الجامعة
 .تذإلى  ليات لمواجه

 أِىًُ البحح:

 :إلى البحث الحالي أهمية تنيسـ

 األهمية النظرية: 

أهمية موضوع البحث وهو التنمر اإللكتروني ومدى مطورتذ ةمى العممية  -
 التعميمية  ي الجامعات المصرية.

وصور   ي جامعة الفيـو  التنمر اإللكترونيوالر يميي هذا البحث الضوء ةمى  -
 .كدراسة حالة

 رجى تطبيييًا أف ُيفيد البحث الحالي كؿ مف:يُ  :أهمية تطبييية  

مف المعمومات لصانعي  اً لد يو ر البحث لدر  :ارة التعميـ العاليمتمذي اليرار بوز  -
 اليرار لمتعامؿ مر التنمر اإللكتروني  ي الجامعات المصرية.

باألمذ  ي االةتبار التنمر  :المحمي ماصة الجهات المستفيدة المجتمر -
 .وتبني  ليات لمواجهتذ االلكتروني
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 وٍّج البحح:

،  التحميؿ Content Analysisأو المضموف  اةتمد البحث ةمى تحميؿ المحتوى
ُيعني إرجاع الشيء إلى ةناصر ، وحمؿ الشيء أي أرجعذ إلى ةناصر ، حمؿ الشيء: درسذ 
وكشؼ مبايا . واصطبلحًا تحميؿ المحتوى أو المضموف أسموب أو أداة لمبحث العممي 

ميمها مف حيث ُتستمدـ لوصؼ المحتوى الظاهر والمضموف الصريح لممادة التي ُيراد تح
شكمها، ومحتواها تمبية لحاجات البحث المصوغة  ي تساؤالت البحث أو  روضذ األساسية 
و ؽ التصنيفات الموضوةية التي يحددها الباحث بهدؼ اكتشاؼ الممفية الفكرية، أو الفيا ية 

يف أو السياسية، أو العيائدية التي تنبر منها المادة العممية أو بهدؼ تعرؼ مياصد اليائم
)محسف ةمي  باالتصاؿ مف مبلؿ الكممات والجمؿ والرموز والصور، وأساليب التعبير األمرى

 .(199، ص 7114ةطية، 

 وصطمحات البحح:

 .Christakis, N. A.& Fowler, Jيتبنى البحث تعريؼ  شبهات التىاصن االجتىاعٌ:

H اإلنترنت  والذي يعر ذ ةمى أنذ مصطمح ُيطمؽ ةمى مجموةة مف الموالر ةمى شبكة
ظهرت مر الجيؿ الفاني لمويب تتيح التواصؿ مر األ راد  ي بيئة مجتمر ا تراضي يجمعهـ 

حسب مجموةات لها نفس االهتمامات )بمد، مدرسة، شركة، ...( ةف طريؽ مدمات التواصؿ 
 &.Christakis, N. A)مفؿ إرساؿ الرسائؿ أو االطبلع ةمى الممفات الشمصية لآلمريف 

Fowler, J. H, 2011, P.12) 

ةمى أنذ أي سموؾ  .Reynolds,G.W رينولدسيتبنى البحث تعريؼ  :التٍىز اإللهرتوٌٌ
بصورة متكررة بهدؼ  الجامعة(يتـ مف مبلؿ الوسائؿ االلكترونية أو الرلمية )بواسطة طبلب 

صورة األمريف وذلؾ لمتحكـ  تشويذإلحاؽ األذى باآلمريف مفؿ رسائؿ تحتوي ةمى تهديد أو 
 (Reynolds,G.W., 2012) طالب  مر أو احكاـ السيطرة ةميذ ي 

 اإلطار الٍظزٍ:

الشبكة االجتماةية هي وسيمة الكترونية لمتواصؿ االجتماةي وهي بيئة اجتماةية 
ا تراضية تجمر بيف أشماص أو منظمات تتمفؿ  ي نياط التياء متصمة بنوع محدد مف 
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ا صدالة أو لرابة أو مصالح مشتركة، او توا ؽ الروابط االجتماةية؛ إذ يجمر المشاركيف  يه
 ي الهواية أو الفكر، أو رغبة  ي التبادؿ المادي أو المعر ي، أو محبة أو كراهية لشيء 
معيف، أو ةبللات ةيدية أو دينية، أو تناسؽ  ي المعر ة أو المركز االجتماةي أو أي معيار 

ف أمفمة شبكات التواصؿ االجتماةي (.  وم2، ص7117 مر )مركز الدراسات االستراتيجية، 
Sixdegrees.com ومولر ،MySpace.com و ،Facebook.com  وُيعد األمير

األكفر انتشارًا  ي الوطف العربي،  ومف فـ يستعرض الباحث  ي هذا الجزء تحميؿ لمفهـو 
ات التنمر االلكتروني، كذلؾ الفرؽ بيف التنمر التيميدي والتنمر اإللكتروني وبعض النظري

المفسرة لمتنمر اإللكتروني فـ ينتيؿ الباحث إلى تحميؿ محتوى بعض صفحات الويب التي 
 يستمدمها طبلب جامعة الفيـو و يما يمي ةرض ذلؾ و يًا لمترتيب المشار إليذ.

أمػػا ةػػف التنمػػر اإللكترونػػي  نتيجػػة لتعػػدد اشػػكاؿ العنػػؼ وتنوةاتػػذ ظهػػر مصػػطمحات 
والعنػؼ المسػاني والعنػؼ الرمػزي وغيرهػا مػف المصػطمحات ةديدة لمعنؼ منها العنؼ الجسدي، 

التػػي تصػػؼ صػػور ممتمفػػة لمعنػػؼ ومػػف هػػذ  المصػػطمحات مصػػطمح التنمػػر اإللكترونػػي الػػذي 
 تتعدد تعريفاتذ والتي منها: 

بأنػذ شػكؿ حػديث مػف العنػؼ العبلئيػي يعتمػد ةمػى  Beran & Liُيعر ػذ بيػريف ولػي  -
بشػكؿ أساسػي إحػدى هػذ  الممارسػات: التنػابز استمداـ التكنولوجيا الرلميػة، ويتضػمف 

باأللياب، التهديدات، نشر الشائعات، مشػاركة المعمومػات الماصػة بشػمص مػا، العػزؿ 
االجتمػاةي، ويكػوف هػػذا النػوع اكفػر مفػػاء، وأسػرع هجومػًا وانتشػػارًا  ػي بيئػات ممتمفػػة 

ويػروا ، (Beran, T. & Li, Q. 2005, pp. 265,266)ةػف العنػؼ التيميػدي 
أيضًا أنذ "شكؿ مف أشكاؿ العدواف، يعتمػد ةمػى اسػتمداـ وسػائؿ االتصػاؿ الحديفػة 
وتطبييػػات اإلنترنػػت )الهواتػػؼ المحمولػػة، الحاسػػوب المحمػػوؿ، كػػاميرات الفيػػديو، 
البريػػد اإللكترونػػي، صػػفحات اإلنترنػػت(  ػػي نشػػر منشػػورات )بوسػػتات( أو تعمييػػات 

ار كاذبػػػة، أو إرسػػػاؿ رسػػػائؿ إلكترونيػػػة تسػػبب الضػػػرر لمضػػػحية، أو التػػػرويج ألمبػػ
 ,Beran, T. & Li, Q., 2008) إللحػاؽ الضػرر المعنػوي والمػادي بالضػحية.

p. 17). 

وُيعر ذ لسـ التربية بوالية  يكتوريا بأستراليا ةمى أنذ العنؼ الذي يتـ مف مبلؿ  -
بالعنؼ  استمداـ التكنولوجيا الحديفة اإلنترنت والتميفونات الذكية، وهو مرتبط ةادة
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التيميدي، ولد يتكوف هذا النوع مف العنؼ مف مبلؿ: إطبلؽ اإلشاةات، أو األلفاظ 
غير المناسبة ةمى الضحية، أو إرساؿ رسائؿ نصية تحتوي ةمى الفاظ بذيئة، أو نشر 
معمومات ماصة بالضحية، أو نشر صفحة انترنت ُتسيئ لمضحية، أو إجراء ةزؿ 

 Department of Education)ؿ االجتماةيمجتمعي لمضحية ةمى شبكات التواص
and Training, 2016). 

التسمط االلكتروني، أو التنمر  Mark & Ratliffe ويعرؼ مارؾ وراتمؼ -
يفة ةمى أنذ الفعؿ الُمتعمد باستمداـ التكنولوجيا الحد  Cyberbullyingاإللكتروني

 & Mark) الذي لد ُيسبب لآلمريف اإلحراج  أو التجريح او التيميؿ مف شأنهـ
Ratliffe, 2011, p. 92) .تعمد إيذاء األ راد  ويعر ذ توراف و مروف ةمى أنذ "

 Turan N., Polat O., Karapirli)بصورة مستمرة ةبر الوسائؿ اإللكترونية" 
M., Uysal C., & Turan S. G., 2011) 

ةمى أنذ أي سموؾ يتـ مف مبلؿ الوسائؿ  .Reynolds,G.W ويعر ذ رينولدس -
بصورة متكررة بهدؼ إلحاؽ  جامعة(الااللكترونية أو الرلمية )بواسطة طبلب 

صورة األمريف وذلؾ  تشويذاألذى باآلمريف مفؿ رسائؿ تحتوي ةمى تهديد أو 
. (Reynolds,G.W., 2012) لمتحكـ  ي طالب  مر أو احكاـ السيطرة ةميذ

 :(Room, D., 2012) ومف أمفمة سموكيات التنمر االلكتروني

 مريف، لد تحتوي ةمى صور أو إرساؿ رسائؿ بهدؼ إلحاؽ الضرر النفسي باآل
 رسائؿ جنسية أو ةنصرية. 

  منالشة موضوةات ةمى شبكات التواصؿ االجتماةي تسبب ضرر نفسي لطبلب
  مريف.

  رساؿ رسائؿ و يديوهات تسيئ لهذا الطالب انتحاؿ شمصية طالب  مر وا 
 ولؤلمريف.

التكنولوجيا  مف التعريفات السابية، ُيبلحظ أف التنمر اإللكتروني يتضمف استمداـ
 يمي: االحديفة  ي واحد أو أكفر مم
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 ،نشر الشائعات ةف شمص ما 

 مشاركة المعمومات الماصة بشمص ما 

  ،العزؿ االجتماةي لشمص ما 

  ،اإلحراج او التجريح لشمص ما 

وغيرها مف السموكيات التي تحدث بصورة متعمدة ومتكررة بهدؼ إلحاؽ األذى المعنوي 
 أو المادي باآلمريف.

 ٍىز التكمًدٍ والتٍىز اإللهرتوٌٌ:الت

ُيعّرؼ العنؼ بأنذ لغة التماطب التي يستمدمها الفرد ةندما يشعر بالعجز ةف ايصاؿ 
وأنذ استمداـ اليوة الجسدية استمدامًا غير مشروع بهدؼ  صوتذ بوسائؿ الحوار العادية

. (1559، ص 7115االةتداء او التدمير أو التمريب أو اإلساءة )أحمد ممتار ةمر، 
، ويعرؼ ةمماء االجتماع العنؼ بأنذ سموؾ يهدؼ اليائـ بذ إلى إيذاء اآلمريف ةف لصد

وتشمؿ أشكاؿ العنؼ حسب لاموس معجـ كامبردج لعمـ االجتماع الضر واالغتصاب والتعذيب 
واليتؿ...، والعنؼ هو التعبير األكفر تطر ًا ةف اليوة، باحتوائذ ةمى ألصى مكامف اليوة 

 العنؼ لمة صراع الييـ، حيث يهدؼ محتر و  .(Bryan, S. T., 2006, P.652)الكمية 
العنؼ إلى تحييؽ أهدا هـ المتمفمة بتمفيؼ األلـ الناتج ةف الشعور باإلحباط بصرؼ النظر 

غرابة  ي ذلؾ، مصوصا  وال ةف الوسيمة، وماصة  ي ظؿ تعدد الوسائؿ التي تحيؽ لهـ ذلؾ،
رونية، وتغير أنماط الحياة االجتماةية، وشيوع المحطات التمفازية  ي ظؿ الفورة التينية اإللكت

 ,.Drucker, C., B. & Marisol, D. S) واأللعاب اإللكترونية، وموالر اإلنترنت
2010, p. 137). 

ةمى  Face to face bullyingُيعرؼ التنمر التيميدي أو التنمر وجهًا لوجذ كما 
أنذ سموؾ ُمتعمد وُمكرر ينتج ةنذ إلحاؽ األذى باآلمريف سواء كاف هذا األذى بدنيًا أو 
نفسيًا. وهذا العنؼ هو السائد  ي المدارس، ولد يكوف هذا العنؼ مباشر كالعنؼ البدني، أو 

 & ,.Boulton, M. J., Trueman, M)االجتماةي، ونشر اإلشاةاتغير مباشر كالعزؿ 
Murray, L., 2008, pp. 474,475) . 
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كاآلتي: يتعرض اإلنساف لمتنمر ةندما ُيوجذ لذ  Tokunagaوُيعر ذ توكيوناجذ 
أ عاؿ سمبية مف أشماص  مريف بشكؿ متكرر  ي  ترة زمنية، و ي نفس الولت ضعؼ لدرتذ 

وجوهر العنؼ .  (Tokunaga, R. S., 2010, P.12)ةمى الد اع ةف نفسذ أو نفسها
هو إلحاؽ األذى باآلمر، وهذا األذى يكاد يكوف هبلميًا يصعب معها تيييد ،  هو يتنوع مف 
الذي الجسدي مف مبلؿ اليوة العضمية، إلى األذى المفظي مف مبلؿ المغة، إلى األذى 
المعنوي مف مبلؿ إذالؿ اآلمر وتهميشذ، بؿ ومحاولة إلصائذ، وبيف العنؼ الجسدي الظاهر 

 (:5، ص 7115عنؼ الرمزي تمايزت تصنيفات العنؼ ومظاهر ، ومنها )ةائشة لصمج، وال

مف حيث األداء: هناؾ ةنؼ  ردي ةندما يتعمػؽ األمػر بالشػمص الواحػد، كػأف يمػارس  -
الشػػمص العنػػؼ ةمػػى نفسػػذ سػػواء بطرييػػة جسػػدية كاالنتحػػار أو التعػػذيب أو بطرييػػة 

ةي، والػذي يتمفػؿ  ػي الحػاؽ الضػرر رمزية مف مبلؿ جمد الػذات، ويوجػد العنػؼ الجمػا
 بمجموةة مف مبلؿ استمداـ اليوة بشييها العنيؼ والناةـ.

مف حيث أسموب األداء: ويصنؼ إلى ةنػؼ مباشػر، مفػؿ أةمػاؿ التمريػب أو العػدواف،  -
والعنػػؼ غيػػر المباشػػر وهػػو العنػػؼ الػػذي يػػؤدي إلػػى األذى بطرييػػة ضػػمنية، مػػف مػػبلؿ 

وهو ما يدمؿ  ػي العنػؼ الرمػزي، والعنػؼ الرمػزي ةنػد بيػار بورديػو الرموز واإلشارات، 
هػػو كػػؿ نفػػوذ أو سػػمطة تػػأتي مػػف مػػبلؿ طػػرح مجموةػػة مػػف الػػدالالت، حيػػث يعنػػي أف 
يفرض المسػيطروف طػرييتهـ  ػي التفكيػر والتعبيػر والتصػور الػذي يكػوف أكفػر مبلءمػة 

 يػػػة تعتمػػػد ةمػػػى لمصػػػالحهـ، ويتجمػػػى  ػػػي ممارسػػػات ليميػػػة ووجدانيػػػة وأمبلليػػػة وفيا
الرمػػػوز كػػػأدوات  ػػػي السػػػيطرة والهيمنػػػة مفػػػؿ المغػػػة، والصػػػورة، واإلشػػػارات، والػػػدالالت 

 (.5، ص 1449والمعاني )بيير بورديو، 

يتسـ التنمر اإللكتروني ةف التنمر التيميدي بأف األوؿ يسمح لممتنمر بمضايية و 
كاف الدراسة أو  ي الضحية  ي أي ولت، و ي أي مكاف  التنمر اإللكتروني يحدث  ي م

المنزؿ أو أي مكاف ةف طريؽ الرسائؿ أو التميفونات المحمولة، كما أنذ ييمؿ مف مستوى 
المسئولية والمحاسبية لممتنمر حيث أف هذا النوع مف مصائصذ التمفي أو الظهور بأسعار 
مستعارة، ومف فـ ال يمكف محاسبة الشمص المتنمر،  الفرؽ بيف التنمر الذي يحدث بيف 
الطبلب وجها لوجذ والتنمر اإللكتروني الذي يحدث ةمى شبكة اإلنترنت هو الغموض الذي 
يتسـ بذ النوع الفاني مف التنمر، إذ بإمكاف األشماص ةمى شبكة اإلنترنت أف يتيمصوا 
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هويات متعددة وممتمفة مف أجؿ مضايية اآلمريف، حيث يأمذ التنمر اإللكتروني أشكااًل ةدة، 
االلكتروني لشمص ما، أو السطو ةمى حسابذ  ي مولر ما، فـ إرساؿ رسائؿ  كامتراؽ البريد

بذيئة أو صور غير ميبولة، أو نشر صور معّدؿ ةميها، أو إ شاء مصوصيات شمص ما 
ومنالشتها بصورة غير مناسبة، أو سرلة معمومات مهمة، أو نشر رلـ هاتؼ لشمص ما 

إرساؿ  يروسات بغرض تدمير البيانات دوف إذنذ، أو إفارة شائعات سيئة وكاذبة، أو 
الفرؽ  Smithالموجودة ةمى جهاز شمص ما، وغيرها مف األشكاؿ واألهداؼ، لذا حصر 

 :  (Smith, P., et all,2008, P.22)بيف التنمر التيميدي واإللكتروني  ي

 اةتماد التنمر اإللكتروني ةمى وجود مبرة تكنولوجية،  -

ير مباشرة وليس وجهًا لوجذ كما يحدث  ي التنمر يتـ التنمر اإللكتروني بصورة غ -
 التيميدي، ومف فـ ال يرى المعتدي رد  عؿ الضحية بعد حدوث االةتداء، 

وأدوارهـ  يد يكونوا مر المعتدي أو  bystandersأيضًا امتبلؼ رد  عؿ المتفرجيف  -
 الضحية، 

 ي اإللكتروني  يد اما بالنسبة لمدا عية  ي كؿ نوع  تمتمؼ مف التنمر التيميدي ةنذ  -
يكوف أحد دوا ر االةتداء  ي التنمر التيميدي هو إظهار اليوة أماـ اآلمريف،  ي حيف 
لد يكوف الدا ر الغالب  ي حالة التنمر اإللكتروني هو ةدـ اليدرة ةمى إظهار اليوة 

 أماـ األمريف، 

كتروني يكوف ومف االمتبل ات أيضا بيف النوةيف ةدد المشاهديف لمتنمر  في حالة اإلل -
 العدد كبير بالميارنة بعددهـ  ي حالة التيميدي. 

 يد والعبللة بينهما وبالنسبة ةف مدى انتشار نوةي التنمر االلكتروني والتيميدي 
ف  بيف الذكور واإلناث الواسر لمتنمر االلكتروني االنتشار ةمىالعديد مف الدراسات  أكدت وا 

دراسة كانينجا، بيرة بيف اإلناث وهذا ما أكدتذ زادت ضحايا التنمر اإللكتروني بصورة ك
توصمت الدراسة إلى أف حيث  kanyinga, Roumeliotis and Xu ورميميوتيس وكسو 

ضحايا التنمر اإللكتروني مف اإلناث يصؿ لضعفي الضحايا مف الذكور، كما أف طوؿ الولت 
لمتنمر اإللكتروني الذي ييضيذ الطالب ةمى اإلنترنت يرتبط ارتباطًا طرديًا بتعرضذ 

(Kanyinga, H., Toumeliotis, P., & Xu, H., 2014). 
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ستيكا وبيريف أما ةف أيهما أسوأ التنمر التيميدي أـ اإللكتروني  يد أكدت دراسة 
أف التنمر الذي يحصؿ أماـ ةدد مف أكبر  ةمى Sticca, Perren and Castroوكاسترو 

اإللكتروني األسوأ  ي حالة انتشار  بشكؿ كبيرة  مف الحضور يكوف أسوأ ومف فـ ُيعد التنمر
ويتساوى مر التنمر التيميدي إذا كاف ذلؾ ةبر الرسائؿ الفردية الماصة، كما توصمت الدراسة 
أيضًا إلى أف التنمر الذي يحصؿ مف لبؿ أشماص مجهوليف أسوء مف حاالت التنمر التي 

كتروني األسوأ حيث أنذ يتيح ف ومف فـُ ةد التنمر اإللتحصؿ مف لبؿ أشماص معرو ي
 . (Sticcal, F., Perren, S., & Castro, J., 2014) ماصية التمفي بصورة كبيرة

وبالنسبة لمجوانب األمبللية والييـ اإلنسانية المرتبطة بنوةي التنمر التيميدي  
 Menesini, Nocentiniمنسيني ونوسينتيني وكاموديكا واإللكتروني  يد أكدت دراسة 

and Camodeca  إلى وجود ليـ معينة مفؿ التسامي الذاتي والتعزيز الذاتي لد تيمؿ مف
ضعؼ األمبلؽ والعزلة لد تؤدي بصورة كبيرة إلى حدوث  فحدوث التنمر بنوةية،  ي حيف أ

ولد  .(Menesini, E., Nocentini, A., & Camodeca, M., 2013)التنمر بنوةية 
إلى أف هناؾ ةبللة  Butron, Florell and Wygantبورتوف و موريؿ وويجنت  توصؿ

ارتباطية طردية بيف المشاركة  ي التنمر التيميدي والمشاركة  ي التنمر اإللكتروني، وأف 
الطبلب ذو التوجذ اإليجابي نحو السموؾ العدواني أكفر ميبًل لممشاركة  ي التنمر بنوةيذ ) 

لكتروني(، كما يوجد ةبللة ارتباطية ةكسية  بيف المشاركة  ي التنمر بنوةية ولوة تيميدي وا 
العبللة مر الزمبلء  كمما لويت العبللة مف الزمبلء لؿ احتماؿ االشتراؾ  ي  التنمر بنوةية 

(Burton, K.A., Florell, D., & Wygnat, D.B., 2012). 

ُيبلحظ أف الدراسات أكدت ةمى أف اإلناث أكفر ةرضة مف مبلؿ الطرح السابؽ، 
وني مف الذكور، وأف هناؾ ةبللة ارتباطية بيف التنمر التيميدي والتنمر لمتنمر اإللكتر 
التنمر اإللكتروني أسوأ مف التنمر التيميدي وذلؾ بسبب لزيادة احتمالية حدوفذ  اإللكتروني،

مف شمص مجهوؿ، كما أنذ أكفر انتشارًا، وجود ةبللة ةكسية بيف لوة الروابط االجتماةية 
 بنوةيذ التيميدي واإللكتروني.واحتمالية حدوث التنمر 
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 :اإللهرتوٌٌ الٍظزيات املفسزَ لمتٍىزبعض 

مف النظريات التي سعت إلى تفسػير التنمػر اإللكترونػي  ػي التعمػيـ الجػامعي: منظػور 
   العػػدواف العبلئيػػػي، ومنظػػور العجػػػز العػػػاطفي واإلدراكػػي، ونظريػػػة الرتػػػب االجتماةيػػة

(Cassidy, W., Fancher, C., & Jackson, M., 2014)   و يمػا يمػي ةػرض لهػذ
 :النظريات كما يمي

: وهػػذا المنظػػور يصػػؼ سػػموؾ التنمػػر بػػيف منظػػور العػػدواف العرلػػي أو العنػػؼ العبلئيػػي -
الفتيات حيث يعد  أكفر سرية منذ  ي حالة الذكور، حيث يسعى هذا العػدواف العبلئيػي 

لحالػػة االجتماةيػػة إلػػى اإلضػػرار بالصػػدالات، واالنػػدماج  ػػي مجموةػػات أو اإلضػػرار با
بصػػفة ةامػػة مػػف مػػبلؿ اإلشػػاةات واال تػػراءات والحػػديث ةػػف اآلمػػريف بشػػكؿ سػػيء، 
 امتفاء الهوية لمتنمر  ػي حالػة التنمػر اإللكترونػي تناسػب الفتيػات  ػي تفضػيمها لهػذ  

 الطريية.

 The affective and cognitive deficitsمنظػور العجػز العػاطفي واإلدراكػي  -
Perspective الواضػػح والمعػػروؼ أف المػػرأة تحصػػؿ ةمػػى درجػػات اةمػػى  ػػي :  مػػف

مييػػاس التعػػاطؼ ولػػديها لػػدرات أكفػػر  ػػي المهػػارات غيػػر المفظيػػة،  عمػػى سػػبيؿ المفػػاؿ 
لممػػرأة لػػدرات أكبػػر مػػف الرجػػؿ  ػػي تحديػػد العواطػػؼ ومبلحظػػة اإلشػػارات المغويػػة مفػػؿ 

االلكترونػػي لػػد  التغيػػرات  ػػي نغمػػة الصػػوت وتغيػػرات تعبيػػرات الوجػػذ، ومػػف فػػـ  ػػالتنمر
 يتأفر بػ: 

  التواصػػؿ ةمػػى اإلنترنػػت ال يػػو ر تغذيػػة راجعػػة بصػػورة  وريػػة لتػػأفير الكممػػات او
 التصر ات ةمى الفرد.

  التغيرات  ي نبػرة الصػوت أو لغػة الجسػد غيػر متاحػة كمػا هػي  ػي الوالػر والتػي
 تمعب دور كبيرة  ي ةمميات التنمر.

  التواصػؿ االجتمػاةي إللامػة ةبللػات السبب الحيييي السػتمداـ الشػباب لشػبكات
ةاطفيػػة ا تراضػػػية هػػػو تفريػػغ شػػػحناتذ العاطفيػػػة أو إحساسػػذ بفػػػراغ اجتمػػػاةي 

 وةاطفي. 
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يفترض هذا (: نظرية الرتب االجتماةية وممارسة اليوة) اليوة ونموذج التحكـ -
المنظور أف جماةة األلراف ةبارة ةف بنية هيراركية، يستمدـ مف مبللها بعض 

عدواف ضد ةدد مف ألرانهـ بهدؼ السيطرة ةميهـ وممارسة اليوة، األلراف ال
والوصوؿ إلى الرتبة والمكانة االجتماةية بينهـ، وحيازة أكبر رصيد مف اليوة، 
والوصوؿ لمموارد المتاحة، وةندما يمضر األلراف لهذ  السيطرة بواسطة الموؼ 

د يستمر هذا لفترات الشديد أو الهروب، يتـ  رض اليوة ةميهـ والتحكـ  يهـ، ول
طويمة، حيث أف الضحية ال تمتمؾ رصيد اليوة أو المكانة االجتماةية التي تمكنها 

 .(Beran, T. & Li, Q., 2008, p. 18) مف المياومة أو الد اع ةف نفسها

  General Strain)تفسر نظرية الضغوط العامة: نظرية الضغوط العامة -
Theory) وف، مف مبلؿ اليوى والدوا ر الكامنة  ي ةمميات االنحراؼ ومرؽ اليان

البناء االجتماةي، أو مف مبلؿ االستجابة لمحوادث والظروؼ البنائية، التي تعمؿ 
كضغوط أو ميميات، ماصة ةندما ال تتاح لؤل راد الفرصة لتحييؽ أهدا هـ الميبولة 

ا تسد اجتماةيًّا، وال تتولؼ مصادر الضغوط ةمى اإلحباط الذي يعيشذ الفرد ةندم
نما تتضمف أيًضا المشاةر السمبية التي تحدث  أمامذ الطرؽ لتحييؽ هدؼ ما، وا 

  .(17 ص، 7119)ذياب موسى البداينة،  ي الموالؼ االجتماةية المتنوةة 

 حتمًن املضىىُ:

يسعى هذا البحث إلى دراسة والر التنمر االلكتروني  ي الجامعة المصػرية وتػـ تنػاوؿ 
الة، وذلؾ بهدؼ تعرؼ حجػـ التنمػر وطػرح  ليػات لمواجهتػذ، ولتحييػؽ جامعة الفيـو كدراسة ح

ذلػػؾ يسػػعى الباحػػث إلػػى تحميػػؿ محتػػوى بعػػض صػػفحات التواصػػؿ االجتمػػاةي التػػي يسػػتمدمها 
الطبلب. و يما يمي ةرض لطبيعة مجتمر البحػث وكيفيػة امتيػار العينػة، وكيفيػة صػياغة  ئػات 

وليػاس فباتهػا وصػدلها مػف أجػؿ تطبييهػا، وبالتػالي  التحميؿ وأدواتذ، ومف فـ بناء أداة التحميؿ
 تحميؿ المحتوى ةينة البحث والتوصؿ إلى نتائج ُيمكف االةتماد ةميها، و يما يمي ةرض لذلؾ 
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 دلتىع البحح:

ف كانػػت  7115( لسػػنة 59صػػدر اليػػرار الجمهػػوري رلػػـ ) ، وا  بإنشػػاء جامعػػة الفيػػـو
كفػرع لجامعػة اليػاهرة، وتتكػوف جامعػة الفيػـو مػف فمػاني ةشػر كميػة  1455موجودة مػف ةػاـ

طالبػًا  ػي العػاـ الجػامعي  21511ومعهديف بأجمالي طبلب مييديف بالمرحمة الجامعية األولى 
 55.9%،  29.5، ويتوزع المجتمر الجػامعي بػيف الطػبلب والطالبػات بنسػب 7115-7114

جمالي ةدد طبلب الدراسػا ، طالبػًا  5415ت العميػا بالجامعػة % ةمى التوالي، وا  )جامعػة الفيػـو
7115). 

ويتمفؿ مجتمر البحث  ي شبكات التواصػؿ االجتمػاةي التػي يسػتمدمها طػبلب جامعػة 
الفيـو مفؿ المجموةات الطبلبية الماصة باأللسػاـ، والمجموةػات الطبلبيػة الماصػة بكػؿ كميػة، 

واصػػؿ االجتمػػاةي وماصػػة الفػػيس والمجموةػػات الطبلبيػػة الماصػػة باألنشػػطة ةمػػى شػػبكات الت
كمػا اكدتػذ اإلحصػائيات  Facebookاألشهر استمدامًا بيف شػبكات التواصػؿ االجتمػاةي  ؾبو 

% مػػف مسػػتمدمي اإلنترنػػت  ػػي مصػػر يسػػتمدموف مولػػر الفػػيس بػػوؾ 15.7حيػػث أف حػػوالي 
(Simon Kemp, Jan, 2018) حيػػث يعمػػد الطػػبلب  ػػي بدايػػة التحػػالهـ بالكميػػة إلػػى .

بهػػذ  المجموةػػات بهػػدؼ التعػػرؼ ةمػػى امبػػار اليسػػـ مػػف المحاضػػرات والمممصػػات االلتحػػاؽ 
 واالمتحانات وتكويف الصدالات. 

 عًٍُ البحح:

ييـو البحث ةمى امتيار ةينة لصدية مف مجموةات التواصؿ االجتماةي بالفيسبوؾ 
ر أكبر ةدد التي يتردد ةميها طبلب جامعة الفيـو وذلؾ ألنها األكفر انتشاًر، بحيث تتسـ بتجم

 ؾمف الطبلب وتتسـ بحرية التعبير، حيث الحظ الباحث أف المجموةات ةمى مولر الفيس بو 
يشرؼ ةميها إما أةضاء هيئة تدريس مف الكميات أو مجموةات طبلبية، وتمتـز بالعديد مف 

( ةمى المشرؼ أو مجموةة اإلشراؼ Postsاليواةد والتي منها مرور اآلراء ) البوستات( )
ومف فـ مف حيذ تأكيد أو منر أي رأي لد يمالؼ لواةد صفحة  ؾحة الفيس بو ةمى صف
، ونتيجة لذلؾ اتجذ الباحث إلى امتيار صفحة ييؿ  يها هذ  الييود، بحيث يتـ ؾالفيس بو 

تحميؿ ةناصرها، لذا تـ امتيار صفحات يتحكـ  يها الطبلب بأنفسهـ وتتسـ بنوع مف الحرية 
ةميها الييود، ولـ تـ االطبلع ةمى الصفحات الماصة بالفرؽ وييؿ  ـ ي التعبير ةف  رائه
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الدراسية الممتمفة والماصة بالتمصصات الممتمفة، أيضًا تـ االطبلع ةمى الصفحات التي 
" حيث يتابر هذ   تجمر طبلب جامعة الفيـو ولد تـ امتيار صفحة "ماطبة جامعة الفيـو

)ماطبة ( متابر 91515دراسة وباألرلاـ )الصفحة أكفر مف أربعيف ألؼ متابر ولت إةداد ال
 ، وتـ متابعة الصفحة مبلؿ  ( وتتسـ بيمة الييود الموضوةة بالصفحة،7115جامعة الفيـو

 .7115إلى منتصؼ ديسمبر  7115الفترة مف منتصؼ سبتمبر 

 فٔات التحمًن:

 مف مبلؿ مراجعة األدبيات والدراسات السابية ومفهوـ التنمر اإللكتروني تـ صياغة
مجموةة مف  ئات التحميؿ تمفمت  ي: الفئات الرئيسية: التنمر موجذ نحو طالب، والتنمر 
موجذ نحو طالبة، ويتفرع مف هاتيف الفئتيف المظاهر التالية: )تشويذ السمعة، السب، العزؿ 
االجتماةي، السمرية، التهديد والترهيب( باإلضا ة إلى سؤاؿ مفتوح ةف مظهر  مر مف 

 إللكتروني، و يما يمي تحديد لمفاهيـ هذ  الفئات:مظاهر التنمر ا

 شو  الشيء أي لبحذ، أ سد مظهر  المارجي " شو  وجهذ/ ةبارتذ / تشويذ السمعة :
شو  المبر: حر ذ، وشو  الحييية: أمفاها وطمسها أو اوردها بغير  –صورتذ / ذكر  

، 7115)أحمد ممتار ةمر، شائف  ؼأمانة، وشو  سمعتذ: ةرضذ لبلمتهاف بتصر 
. ومف فـ يمكف تعريؼ تشويذ السمعة إجرائيًا ةمى أنها نشر أمبار (1751ص 

 ماطئة ةف شمص بهدؼ إهانتذ.

 :(955هو شتـ وةاب أو أهاف بكبلـ جارح )لساف العرب، ص  السب 

 ةزؿ الشمص ةف منصبذ أي نحا  وأبعد ، وةزؿ مريضًا ةف العزؿ االجتماةي :
بذ، وةزؿ الشيء ةف غير  أي  صمذ ةف األصحاء أي  صمذ وأبعد  ةما يحيط 

. ومف فـ ُيمكف تعريؼ (1949، ص 7115)أحمد ممتار ةمر،  اتحاد  مر  مر
العزؿ االجتماةي إجرائيًا ةمى أنذ العمؿ ةمى استبعاد أحد الطبلب مف مجموةة 

 معينة.

 :سمر بػ / سمر مف: وسمر بمنا سذ/ او سمر مف منا سذ، بمعنى هزئ  السمرية
، 7115)أحمد ممتار ةمر، بكبلـ تهكمي، احتير ، سمر مف اآلمريف بذ، ولذةذ 

. " ال يسمر لوـ مف لـو ةسى أف يكونوا ميرًا منهـ" )سورة الحجرات، (1199ص 
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(، ومف فـ يمكف تعريفها إجرائيا ةمى أنها االستهزاء بشمص ما بهدؼ 11اآلية 
 اإليزاء النفسي

 هدد   –هدد سبلمتذ “وةد  بالعيوبة : هدد  بلنًا أي مًو ذ وتالتهديد والترهيب
، ورهب  بلنًا أي مًو ذ وأ زةذ (7227، ص 7115)أحمد ممتار ةمر، باالستيالة 

، ومف فـ يمكف تعريفذ اجرائيًا ةمى أنذ (494، ص 7115)أحمد ممتار ةمر، 
 توجيذ ةبارات تحمؿ التمويؼ بإحداث ضرر ما  ي الضحية.

لمتبادؿ أي ال تدامؿ بينها وتتضح الفروؽ  ولد تـ مراةاة أف تكوف الفئات مانعة
رشدي ( بينها بشدة وذلؾ مف مبلؿ ةرضها ةمى متمصصيف  ي مجاؿ تحميؿ المضموف

 .)757، ص 7119أحمد طعيمة، 

 وحدات التحمًن:
يستند تحميؿ المضموف  ي هذا البحػث ةمػى وحػدة الفكػرة والتػي ُتعػد مػف أهػـ وحػدات 

وحػػدة الفكػػرة  ػػي كممػػة أو ةبػػارة أو رمػػز تتضػػمف الفكػػرة التػػي التحميػػؿ، وأكبرهػػا والتػػي لػػد تمفػػؿ 
 .(157، ص 7114)محسف ةمي ةطية، يدور حولها موضوع التحميؿ 

 تصىًي أداَ التحمًن:

 ي ضوء ما تـ تحديد  مسبيًا مف  ئات التحميؿ وتعريفاتها ووحدات التحميؿ يمكف صياغة  
 أداة التحميؿ كما يمي:

 

 

 

 
                                                           

   تم عرض الفئات على أ.د. يوسف سيد محمود: أستاذ ورئيس قسم أصول التربية، كلية التربية جامعة الفيوم، و د. أسماء
عبد السالم: مدرس أصول التربية كلية التربية جامعة الفيوم، و د. سحر عويس: مدرس أصول التربية جامعة الفيوم، و 

 باسيلي: مدرس أصول التربية جامعة الفيوم، وتم إجراء التعديالت بحيث ال يحدث تداخل بين الفئات. د. فيفيان فتحي
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ألداة التحميؿ ( الصورة النهائية7جدوؿ )  

 م

الوحدات 
 )الجملة

أو 
 الكلمة
 (او رمز

 فئات التحليل

 نحو الطالبة نحو الطالب

 تشويه
 السمعة

 السب
العزل 

 االجتماعي
 السخرية

التهديد 
 والترهيب

مظهر 
آخر من 
مظاهر 
 اإلساءة

 تشويه
 السمعة

 السب
العزل 

 االجتماعي
 السخرية

التهديد 
 والترهيب

مظهر 
آخر من 
مظاهر 

 إلساءةا

              

              

ولد تـ ةرض أداة التحميؿ ةمى مبراء لمتأكد مف صدؽ وفبات أداة التحميؿ ومف فـ صدؽ 
 وفبات نتائج هذا التحميؿ بحيث يتـ التأكد مف:

 كوف مفردات االستمارة واضحة. -
 كوف المغة المستمدمة واضحة وسميمة. -
 ة.كوف االستمارة مرتبطة بمشكمة الدراس -
 كوف الوحدات محددة تحديدًا دلييًا بعيدة ةف الغموض والمبس. -
 وضوح الوحدات وبساطتها. -
تدريب المرمزيف وزيادة مبراتهـ  مف الجدير بالذكر أف المرمزيف )د. سحر ةويس  -

مدرس بيسـ أصوؿ التربية كمية التربية جامعة الفيوـ، د.  يفياف  تحي باسيمي مدرس 
لد لامتا باستمداـ أسموب تحميؿ المضموف  ي  الفيوـ( بيسـ أصوؿ التربية جامعة

بحوفهف  ي مرحمة الدكتورا  ومف فـ  مديهف مبرة  ي استمداـ أسموب تحميؿ 
 المضموف، كما تـ تدريبهـ ةمى تحميؿ محتوى مادة الدراسة الحالية.

 
 

                                                           
   يتوجه الباحث بخالص الشكر والتقدير للزميلتين لمساعدتهما في تحليل مضمون جزء من المحتوى للوقوف معي على

ئيس القسم، و د. أسماء عبد السالم المدرس بالقسم ر ثبات وصدق التحليل، كما يتقدم لألستاذ الدكتور يوسف سيد محمود
 على تحكيمهما لفئات ووحدات التحليل.
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 صدم وثبات أداَ التحمًن: 

موف وتـ إجراء تـ ةرض أداة التحميؿ ةمى متمصصيف  ي مجاؿ تحميؿ المض
التعديؿ البلـز  ي الفئات وأداة التحميؿ بحيث يتجنب الباحث حدوث التدامؿ والتبادؿ  ي  ئات 
التحميؿ، ولد تـ حساب فبات أداة التحميؿ مف مبلؿ تحميؿ المحمميف المارجييف والباحث ةمى 

تعادؿ ( ورلة لممحتوى المراد تحميميذ اي بنسبة 95( ورلة مف إجمالي )15ةينة ةدد )
 %( مف العينة، وتـ حساب معامؿ االتفاؽ بيف المحمميف مف مبلؿ معادلة هولستي95)

(Holsti, O. R., 1969): 
R=2C12/(C1+C2) 

 يمفؿ معامؿ االتفاؽ بيف المحمميف،  Rحيث أف 
 تمفؿ ةدد الفئات التي اتفؽ ةميها المحمموف،  C17و
 موف.تمفؿ مجموع الفئات التي توصؿ إليها المحم C1+C2و

 وكانت نتائج التحميؿ كما يمي:
( معامؿ االتفاؽ بيف الباحث والمحمميف االمريف2جدوؿ )  

 نوع الفبات ـ
التي  تةدد الفئا

اتفؽ ةميها 
 المحمموف

مجموع الفئات 
التي توصؿ 
 إليها المحمموف

درجة 
 الفبات
 ) R)ليمة 

مستوى 
 الفبات

 مرتفر 1.515 280 112 بيف الباحث والمحمؿ األوؿ 1
 مرتفر 1.545 286 175 بيف الباحث والمحمؿ الفاني 7
 مرتفر 1.595 286 171 بيف المحمؿ األوؿ والمحمؿ الفاني 2

يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فبػات مرتفػر بػيف الباحػث والمحممػيف المػارجيف حيػث 
، وبػػػيف الباحػػػث والمحمػػػؿ الفػػػاني 1.1515تمفػػػؿ معػػػدؿ الفبػػػات بػػػيف الباحػػػث والمحمػػػؿ األوؿ 

وهػػي نسػػب مرتفعػػة غالبػػًا حيػػث أنهػػا أكبػػر مػػف  1.595وبػػيف المحمػػؿ األوؿ والفػػاني  1.545
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، 7119، وذلؾ بنػاء ةمػى سػمـ التيػدير الػذي حػدد  النػدز وكػودز )رشػدي أحمػد طعميػة، 1.5
 ( كما يمي:721ص 

 ( وعاون االتفام وودّ الجبات4)جدوه 

 مدى الفبات معامؿ االتفاؽ
 ضعيؼ 1.1

 سطحي 1.7 -   1.1
 ةادي 1.9 - 1.7
 متوسط 1.5 - 1.9
 مرتفر 1.5 – 1.51
 مرتفر غالباً  1.1 – 1.51

وهذا يدؿ ةمى فبات التحميؿ وامكانية االةتماد ةمى ما يصدر ةنذ مف نتائج، و يما يمي 
 ةرض لما أسفرت ةنذ نتائج التحميؿ.

 ٌتآج التحمًن:

مريف، تـ رصد مظاهر التنمر بعد التأكد مف فبات التحميؿ بيف الباحث والمحمميف اآل
 االلكتروني  ي ةينة البحث وتمفمت النتائج كما هو موضح  ي الجدوؿ التالي
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( نتائج تحميؿ المحتوى لمشاركات الطبلب ةمى ةينة التحميؿ5جدوؿ )  
 انُطجخ انًئٕتخ انتكراراد فئبد انتذهثم

 َذٕ انطبنت

 1.095 3 انطًؼخ تشٕتّ

 37.96 104 انطت

 0 0 جتًبػةانؼسل اال

 12.41 34 انطخرتخ

 6.57 18 انتٓدتد ٔانترْثت

 0 0 اإلضبءحيظٓر آخر يٍ يظبْر 

 َذٕ انطبنجخ

 9.85 27 انطًؼخ تشٕتّ

 16.058 44 انطت

 0 0 انؼسل االجتًبػة

 12.409 34 انطخرتخ

 3.655 10 انتٓدتد ٔانترْثت

 0 0 اإلضبءحيظٓر آخر يٍ يظبْر 

 100 274 انًجًٕع

 ويمكف تمفيؿ هذ  البيانات بيانيًا  ي الشكؿ التالي:
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  اتحمتىّ عًٍُ الدراسُالتٍىز اإللهرتوٌٌ يفِز ( تىسيع وظا3)شهن 

  

 :ووَ اجلدوه والشهن السابكاُ ُيالحظ

انتفاء وجود ظاهرة العزؿ االجتماةي بيف المحتوى )ةينة البحث( بيف الطبلب  -
مرحمة العمرية التي يمروف بها ومصائصها، حيث والطالبات ولعؿ هذا ُيعزى لطبيعة ال

 %.1جاءت التكرارات صفرية بنسب 

زيادة نسبة حدوث تشويذ السمعة الموجذ نحو الطالبات بصورة كبيرة ةف مفيمتها  -
%،  ي حيف بمغت هذ  4.55الموجهة نحو الطبلب،  يد بمغت  ي الحالة األولى 

 نحو الطبلب. 1.145النسبة 

لطػبلب لمسػب بصػورة كبيػرة ةػف مفيمتهػا الموجهػة نحػو الطالبػات، زيادة نسبة تعػرض ا -
%  ػػي حالػػة 15.155%  ػػي حالػػة الطػػبلب، وبمغػػت 25.54حيػػث بمغػػت هػػذ  النسػػبة 

الطالبات، وهذا ما يوضحذ التعميؽ السابؽ مػف كػوف تعػرض الطالبػات لتشػويذ السػمعة 
البػػة معينػػة، بصػػورة كبيػػرة؛ لػػد يػػؤدي إلػػى ليػػاـ أحػػد الطػػبلب بمحاولػػة تشػػويذ سػػمعة ط

 ييـو بالي الطبلب والطالبات بتوجيذ السب واإلهانػة لهػذا الطالػب ومػف فػـ زادت نسػبة 
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تعػػرض الػػذكور لمسػػب بصػػورة كبيػػرة بسػػبب زيػػادة ليػػاـ بعػػض الطػػبلب بتشػػويذ سػػمعة 
 بعض الطالبات. 

وهػػذا مػػا يوضػػح أيضػػا زيػػادة نسػػبة تعػػرض الطػػبلب لمتهديػػد مػػف اآلمػػريف ةػػف نظيرتهػػا  -
لبػػػػات،  طبيػػػًا لنتػػػػائج ةينػػػة الدراسػػػػة، تعػػػرض الطػػػػبلب لمتهديػػػد بنسػػػػبة بالنسػػػبة لمطا

%،  عنػػد محاولػػة أحػػد 2.555%،  ػػي حػػيف تعػػرض الطالبػػات لمتهديػػد بنسػػبة 5.55
الطبلب تشويذ سمعة طالبة معينة؛ لد ييـو اآلمريف أو الطالبة نفسها بتوجيػذ التهديػد 

 لهذا الطالب.

% 17.91غت نسب حدوث حاالت السمرية أما بالنسبة لمسمرية مف اآلمريف،  يد بم -
  ي الحالتيف، ومف فـ تساوت نسب السمرية التي يتعرض لها الطبلب والطالبات. 

اتفؽ الباحث مر المحمميف المارجييف بعػدـ وجػود مظػاهر أمػرى لمتنمػر اإللكترونػي  ػي  -
 محتوى ةينة الدراسة مبلؼ ما تـ رصد  مف  ئات التحميؿ.

يبلحظ زيادة ةدد حاالت التنمر  ع:التٍىز االلهرتوٌٌ وفكًا لمٍى وعٍد حتمًن إمجالٌ حاالت
االلكتروني التي تعرض لها الطبلب ةف التي تعرضها لها الطالبات والجدوؿ التالي يوضح 

 ذلؾ.

 ( إجمالي ةدد حاالت التنمر اإللكتروني و يًا لمنوع5جدوؿ )

 المجموع نحو الطالبات نحو الطبلب التنمر االلكتروني

 274 115 159 الي حدوث المظاهر بالنسبة للفئةاجم

 100 41.97 58.03 النسبة المئوية

ويعزى زيادة أجمالي حاالت التنمر االلكتروني التي يتعرض لها الطػبلب ةػف الطالبػات 
إلى الر ض االجتماةي لفكرة التنمػر بالطالبػات وتشػويذ سػمعتهف ومػف فػـ زيػادة غضػب بعػض 

ة مػػف السػػباب والشػػتـ والسػػمرية والتهديػػد لمطالػػب التنمػػر، لػػذا الطػػبلب ومػػف فػػـ توجيػػذ مجموةػػ
يمكف اليوؿ بأف الطالب المتنمر سببًا  ػي هػذ  الموجػذ مػف السػباب والشػتائـ والسػمرية، ومػف 
الجػػدير بالػػذكر بػػأف الطالػػب الػػذي ييػػـو بالػػد اع ةػػف الطالبػػات ضػػحايا التنمػػر لػػد يكػػوف أحػػد 
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يفسر  التحضر الزائؼ أو األمبلؽ الضائعة التػي يػتـ المتنمر أنفسهـ  ي موالؼ أمرى وهذا ما 
 ر ضها أماـ الجمير ولد ُتمارس  ي حالة االنفراد بالضحية.

 نىا ميهَ عزض دلىىعُ وَ املالحظات وَ خاله حتمًن املٍشىرات ناآلتٌ: 

امتفػػاء الهويػػة لممتنمػػر  ػػي حالػػة التنمػػر اإللكترونػػي لػػد يتػػيح الفرصػػة لمفتيػػات لمتنمػػر  -
وهػػذا لػػد ظهػػر بشػػكؿ لػػوي بػػيف الفتيػػات  يػػد يػػتـ تفسػػير ، مػػر إمفػػاء هويتهػػا بزميبلتهػػا

بعض البوستات التي  ي الظاهر أنها مرسمة مف لبؿ طالب وهػي  ػي األصػؿ لػد تكػوف 
مرسمة مف لبؿ طالبة تريد تشوية صورة زميمة موجودة  ي اليسـ بسبب أي ةامؿ مػف 

اءات ةمػى اآلمػريف وهػذا مػا يفسػر  العوامؿ النفسية بينهـ، ومف فـ نشر شػائعات وا تػر 
يصػػؼ سػػموؾ التنمػػر بػػيف الفتيػػات والػػذي  منظػػور العػػدواف العرلػػي أو العنػػؼ العبلئيػػي

يعد  أكفر سرية منذ  ي حالة الذكور، حيث يسعى هذا العدواف العبلئيي إلػى اإلضػرار و 
اإلضػػػػرار بالحالػػػػة االجتماةيػػػػة بصػػػػفة ةامػػػػة مػػػػف مػػػػبلؿ اإلشػػػػاةات أو بالصػػػػدالات، 

راءات والحديث ةف اآلمريف بشكؿ سيء،  امتفاء الهوية لمتنمر  ي حالػة التنمػر واال ت
 ، ومف األمفمة ةمى ذلؾ المنشور التالي:اإللكتروني تناسب الفتيات

 
 



 يومـــــامعة الفـــدراسة حالة لج -اعي بين طالب الجامعةـــــل االجتمــــات التواصـــــلى شبكـــــتروني عــــمر االلكـــع التنــــــواق

- 542 - 

 
 

 مف مػبلؿ هػذا المنشػور ُيبلحػظ أنػذ لػد يكػوف منشػور بواسػطة زميمػة أرادت 
لمسمرية منهػا ماصػة أف  السمرية مف زميمتها وتشويذ سمعتها ودةت بالي الزميبلت

بالي التعمييات مف بنات تسمر ةمى الطالبة بسبب أنها سمينة، ولد يحتمػؿ المنشػور 
أيضػػًا أنػػذ مػػف طالػػب أراد السػػمرية مػػف زميمتػػذ. والمفػػاؿ التػػالي يوضػػح أيضػػًا محاولػػة 

 طالبة أو طالب نشر بوسط لمسمرية مف زي طالبة أمرى.
  



 يومـــــامعة الفـــدراسة حالة لج -اعي بين طالب الجامعةـــــل االجتمــــات التواصـــــلى شبكـــــتروني عــــمر االلكـــع التنــــــواق

- 549 - 

 
 تها واستمداـ ألفاظ غير مناسبة لمسمرية مف الطالبة.وهذا يتضح مف تعمييات بالي زميبل 

 
ومف األمفمة ايضا المفاؿ التالي الذي يوضح محاولػة طالبػة أو طالػب أف تشػو  صػورة 

 أو سمعة طالبة أمرى، وذلؾ بوصفها أنها ةمى ةبللة بأكفر مف طالب.
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ائعة أما  ي المفػاؿ التػالي  يشػير إلػى ليػاـ طالبػة أو طالػب بمحاولػة إفػارة شػ

مطوبة طالبة بطالب  مر و ي نفس الولت ينفي الطالب هذا الحدث وييػـو بسػب مػف 
لاـ بنشر هذا المبر سواء كػاف طالػب أو طالبػة حيػث اف ناشػر المبػر لػـ يفصػح ةػف 

 شمصيتذ.
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كؿ هذ  األمفمة تفسر  نظرية العنؼ العبلئيي بػيف الطالبػات الػذي تسػعى  يػذ 

ة طالبة أمرى، ولد يكػوف هػذا العنػؼ العبلئيػي موجهػذ طالبة أف تشو  سمعة أو صور 
مػػف طالػػب نحػػو طالبػػة أو العكػػس، ولكػػف النظريػػة تػػرجح أف أكفػػر هػػذ  الحػػاالت تكػػوف 

 موجذ مف طالبة نحو طالبة أمرى.
لياـ بعض الطبلب بمحاولة إفارة انتبا  اآلمريف إليذ بادةػاء ميػوؿ الجػنس آلمػر نحػو   -

توحي بوجػود طالبػة تميػؿ إليػذ، وهػذا مػا يفسػر   مف مبلؿ نشر بوستات بحساب مزيؼ
 The affective and cognitive deficitsمنظػور العجػز العػاطفي واإلدراكػي 

Perspective :ومف أمفمة هذ  البوستات المنشور التالي ، 
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وكتابػػة  وهميػػةعمػػؿ حسػػابات ببعػػض الشػػباب  مػػف مػػبلؿ هػػذا المنشػػور ُيبلحػػظ ليػػاـ 

ود  تا  تحبذ مف دامػؿ اليسػـ، بهػدؼ جػذب االنتبػا  إليػذ بػأف البنػات رسائؿ لممولر توحي بوج
معجبذ بذ، وهذا واضح مف هذا الحسػاب حيػث يتحػدث  ػي البدايػة بصػيغة المؤنػث و ػي نهايػة 

 التعميؽ يتحدث بصيغة المذكر. ويتضح ذلؾ مف تعمييات أصدلائذ التالية
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ب وهمي لطالب وليس لطالبة،  مف مبلؿ التعمييات ُيبلحظ اكتشاؼ الزمبلء أف الحسا
وأف الطالب الذي لاـ بنشر هذا المنشور هو الطالب نفسذ الذي ارسؿ طمب إضا ة لمفرلة 

 كمها.
ومف فـ اتاحت ماصية التمفي  ي موالر التوصؿ االجتماةي الفرصة لمعديد مف 

إلى تغير المتنمريف تحييؽ تحررهـ مف المعيارية والييود  ي التعامؿ مر اآلمريف والذي أدى 
ضاةة الولت، وتضير األمانة،  الييـ االجتماةية وانتشار بعض الييـ السمبية مفؿ الكذب، وا 

و ي "حيث أنذ ، (7119الكرناؼ، وترويج الشائعات، وهذا يتفؽ مر دراسة )رائد بف حزاـ 
ظؿ الفضاء اإللكتروني ودور   ي حياتنا، ومر وجود الساحة المفتوحة أماـ الجمير لتبادؿ 

انتشرت بعض  (،Nicknamesاآلراء ووجهات النظر باستمداـ األسماء الوهمية )
معينة، احتياؿ شمصية أ راد السموكيات الماطئة مفؿ: السب، إطبلؽ الشائعات ةف شمصية 

 معينيف واليياـ بأ عاؿ منا ية لآلداب، وغيرها مف السموكيات المر وضة اجتماةيًا".
ظهار اليوة وذلؾ مف اجؿ  - يحاوؿ بعض الطبلب  رض السيطرة ةمى اآلمريف وا 

الوصوؿ إلى رتبة اجتماةية أةمى مف مبلؿ بعض البوستات وهذا ما يفسر  منظور 
يفترض هذا حيث (: نظرية الرتب االجتماةية وممارسة اليوة) تحكـاليوة ونموذج ال

المنظور أف جماةة األلراف ةبارة ةف بنية هيراركية، يستمدـ مف مبللها بعض 
األلراف العدواف ضد ةدد مف ألرانهـ بهدؼ السيطرة ةميهـ وممارسة اليوة، 

صيد مف اليوة، والوصوؿ إلى الرتبة والمكانة االجتماةية بينهـ، وحيازة أكبر ر 
والوصوؿ لمموارد المتاحة، وةندما يمضر األلراف لهذ  السيطرة بواسطة الموؼ 
الشديد أو الهروب، يتـ  رض اليوة ةميهـ والتحكـ  يهـ، ولد يستمر هذا لفترات 
طويمة، حيث أف الضحية ال تمتمؾ رصيد اليوة أو المكانة االجتماةية التي تمكنها 

 .(Beran,T. & Li, Q., 2007, p. 18) ف نفسهامف المياومة أو الد اع ة
ومف األمفمة ةمى وجود هذا التصور بيف صفحات التواصؿ االجتماةي بيف طبلب 

 جامعة الفيوـ البوست التالي
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يتضػػح مػػف البوسػػت ليػػاـ أحػػد الطػػبلب بتهديػػد البػػالي  ػػي حالػػة التعميػػؽ بشػػكؿ غيػػر 

د اآلمريف، ومف المبلحػظ أيضػًا أنػذ ييصػد مناسب ةمى صفحتذ الشمصية، ولد ال يتيدبؿ انتيا
 شمص ما بهذا البوست حيث أنذ امتتـ البوست بكممة ميصودة.

 ووَ املالحظات العاوُ ايضًا اليت مت والحظتّا أثٍاْ التحمًن وا يمٌ:

يوجد العديد مف الجوانب اإليجابية التي ظهرت  ي الصفحات التي يتردد ةميهػا الطػبلب  -
والمحاضػػرات الماصػػة بػػالميررات الدراسػػية، والمهػػاـ المطموبػػة  منهػػا تبػػادؿ المعمومػػات

منهػا، واالشػػتراؾ  ػػي تنظػػيـ العديػػد مػػف األنشػطة الطبلبيػػة، كمػػا اتاحػػت هػػذ  الصػػفحات 
حرية التعبير ةف الرأي وتنمية بعض اليػيـ اإليجابيػة والنياشػات الممتمفػة حػوؿ بعػض 

 اليضايا.
التػػي تمفمػػت  ػػي اضػػمحبلؿ كفيػػر مػػف إال أف الدراسػػة رصػػدت بعػػض الجوانػػب السػػمبية  -

المعايير المتعارؼ ةميها ومنها معايير الحبلؿ والحراـ، ومعايير احتػراـ الكبيػر، وطبيعػة 
العبللة بيف الجنسيف نظرا لممحددات الكفيرة المفروضة ةمى طبيعػة العبللػة بػيف البنػيف 

ذ مػف لػيـ، والبنات،  يد اتجذ كفير مف الشباب لفعؿ ةكس ذلؾ، أو ةكػس مػا يظهرونػ
 يػػد لػػوحظ محاولػػة بعػػض الشػػباب إضػػا ة  تيػػات والحػػديث معهػػـ بشػػكؿ  ػػردي ةمػػى 
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لمحػديث المػاص وهػذا مػا اوضػحتذ  شبكات التواصؿ االجتماةي ور ض بعض الطالبات
 بشكؿ واضح احدى الفتيات بعدـ لبوؿ الحديث ةمى الماص مر البنيف.

ة والػذي أدى بػدور  إلػى ظهػور ظهرت العديد مف التعمييات العاطفية ةمػى ةينػة الدراسػ -
كفير مف السموكيات الؤلمبللية مفؿ السب والتشهير والتهديد كـ ظهر مف نتػائج تحميػؿ 

، ص 7115المضػػػموف وهػػػذا يتفػػػؽ مػػػر مػػػا توصػػػمت إليػػػذ دراسػػػة ) شػػػريفة طبيػػػب، 
229.) 

تػػدني مسػػتوى المغػػة المتداولػػة بػػيف الطػػبلب  ػػي كفيػػر مػػف التعمييػػات وذلػػؾ  ػػي الجانػػب  -
،  يد يستمدموف كممات غير مناسبة لمبيئة الجامعية التي تػدةو إلػى مسػتوى األمبللي

ر ير مف األمبلؽ، كممات  ي مجممهػا بذيئػة ال يصػمح اسػتمدامها  ػي المجتمػر بصػفة 
ةامة، وهذا ما تؤكد  ةائشة لصمج باةتبارها أف أمطر مظاهر العنؼ الرمػزي المنتشػر 

والعبػػارات النابيػػة المنتشػػرة  ػػي تعمييػػات تمػػؾ الكممػػات البذيئػػة  ؾةمػػى  ضػػاء الفػػيس بػػو 
ف كانػت هػذ  العبػارات لػد تبللػي اسػتهجانًا ور ضػًا، إذا تػـ  البعض مف زوار الموالػر، وا 
ترديدها  ي الحيػاة الوالعيػة، إال أنهػا تجػد مجػاؿ واسػعًا ومفتوحػًا ةمػى صػفحات الفػيس 

واألمطػر مػف بسبب ضعؼ وجود الرلابػة أو سػمطة رادةػة وبػداةي حريػة التعبيػر،  ؾبو 
وجودهػػا هػػو تيبػػؿ ظهورهػػا وتػػداولها، إذ تممػػس  ػػي أ ػػراد المجتمػػر جػػوانبهـ البلواةيػػة 
 تصبح ميبولة  ي هذ  المجتمعات  بل يتـ التصدي لها أو محاربتها، وال يػتـ تصػنيفها 
ةمػػى أنهػػا مسػػاس بالحيػػاء واألمبلليػػات نظػػر لتعػػّود المجتمػػر ةميهػػا، وهػػذا مػػا ُيصػػطمح 

 اإلةبلميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ةميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 (.14، ص 7115)ةائشة لصمج،  )إضعاف احلساسًُ ضد املىٍىعات الجكافًُ(

اتجا  الطبلب إلػى اسػتمداـ المغػة العاميػة  ػي معظػـ محادفػاتهـ ةمػى شػبكات التواصػؿ  -
االجتمػػاةي، باإلضػػا ة إلػػى وجػػود لػػدر كبيػػر مػػف األمطػػاء اإلمبلئيػػة، وهػػذا لػػد يعػػود 

يئػػة والتػػي تػػؤفر بصػػورة كبيػػرة ةمػػى المغػػة  هنػػاؾ السػػتمداـ بعػػض الطػػبلب لؤللفػػاظ البذ
ةبللة تبادلية بيف البنية الييمية لمغة والعنؼ الرمػزي الُمسػتمدـ ةمػى شػبكات التواصػؿ 
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 ػػي أف انتشػػار العنػػؼ المسػػاني  ػػي  وهػػذا يتفػػؽ مػػر ةبػػد الػػرحمف ةػػزياالجتمػػاةي، 
بنيػة الييميػة لمغػة، شبكات التواصؿ االجتماةي أحد أنواع العنؼ الرمزي، ُيعػد إمػبلاًل بال

 المغة تحية وتؤفر إيجابيًا  ي المسػتمر إذا كانػت مشػحونة بػالييـ، وتنحصػر أو تصػبح 
ـً إ راغهػػا جزئيػػًا مػػف هػػذا المضػػموف،  ػػالعنؼ  غيػػر  اةمػػة أو أداة محايػػدة إذا ممػػت وتػػ
الذي ينتاب  عؿ الكبلـ ال يعود إلى انكسار لواةد النحو  حسب، لكف يػؤدي إلػى اهتػزاز 

(، ولػد تػـ 55، ص 7114ة الييمية التي هػي أسػاس المغػة )ةبػد الػرحمف ةػزي، البني
ويظهػر ذلػؾ  اإلمبلؿ بالبنية الييمية لمغة منذ  ترات تسػبؽ ظهػور الموالػر االجتماةيػة،

 ػػي بعػػض كتابػػات شػػعراء وأدبػػاء ةنػػدما اتجهػػوا إلػػى العاميػػة ةمػػى حسػػاب الفصػػحة 
تمدامها مفؿ كتاب )تحيا المغػة العربيػة وةندما اتجهوا إلى كسر لواةد المغة لتسهيؿ اس

(، وانتشػػار كممػػات األغػػاني والمهرجانػػات 7119ويسػػيط سػػيبويذ )شػػريؼ الشوباشػػي، 
كما أف استمداـ بعض األلفاظ غير المنضبطة لغويػًا لػد يعػود إلػى  التي غزت اإلةبلـ، 

س إلػى التورية مو ًا مػف ديكتاتوريػة السػمطة  مػر هبػوط الحريػة  ػي التعبيػر يمجػأ النػا
   استمداـ مصطمحات بديمة وكممات بديمة و ي العادة تميؿ إلى العامية واالسفاؼ.

 اآللًات املكرتحُ لمدفض وَ التٍىز اإللهرتوٌٌ بني طالب اجلاوعُ:

 باستيراء األدبيات ونتائج تحميؿ المضموف يوصي البحث بما يمي:

نسػيف لعضػهـ الػبعض مػف وماصػة احتػراـ الج تنمية فيا ة جامعية أكفر احترامًا لآلمر -
مبلؿ التوةيػة  ػي المحاضػرات والنػدوات التفييفيػة دامػؿ الجامعػة بطبيعػة العبللػة بػيف 

 الجنسيف وأدوار كؿ منهـ اتجا  اآلمر.

مشػػاركة الطػػبلب وأةضػػاء هيئػػة التػػدريس  ػػي بػػرامج توةويػػة لمنالشػػة طبيعػػة التنمػػر  -
 اإللكتروني وكيفية معالجتذ.

مػف مػبلؿ  وضر سياسة واضحة ضد العنؼ اإللكتروني مشاركة المجتمر الجامعي  ي -
 .ةيد حميات نياشية وندوات لمنالشة هذ  اليضية

 تشجير الطبلب لممشاركة  ي أنشطة طبلبية تدةـ الروابط االجتماةية. -
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 .مف مبلؿ مجموةات الدةـ اإللكتروني التنمرتو ير مدمات الدةـ لضحايا  -

 التنمػػػرتابػػػة تيريػػػر ةػػػف حػػػاالت تشػػػجير الطػػػبلب وأةضػػػاء هيئػػػة التػػػدريس ةمػػػى ك -
 اإللكتروني التي يتعرضوف لها.

لمطػػبلب وأةضػػاء هيئػػة التػػدريس لكيفيػػة التعامػػؿ مػػر  ومعمنػػةوضػػر سياسػػة واضػػحة  -
 حاالت التنمر اإللكتروني.

تػدريب الطػػبلب وأةضػػاء هيئػة التػػدريس ةمػػى اإلجػػراءات الواجػب اتباةهػػا ةنػػد حػػدوث  -
 التنمر اإللكتروني.
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 املزاجع:

 املزاجع العزبًُ:  :أواًل

   ياااااااااٍ 2012َااااااااإفًجر  2االتذاااااااااب  انؼااااااااابنًة ندت ااااااااابالد  تاااااااااى االضاااااااااتر ا   (1
D/Statistics/Pages/stat/default.aspx-http://www.itu.int/en/ITU  

 .ػبنى انكتتانقبْرح: انؼرثثخ انًؼبصر. (. يؼجى انهغخ 2002أدًد يختبر ػًر. ) (2

(. التنمر التيميػدي واإللكترونػي بػيف طػبلب الػتعمـ 7115إسبلـ ةبدالحفيظ محمد ةمارة ) (2
 .595 – 515. (55)ما لبؿ الجامعي، مجمة دراسات ةربية  ي التربية وةمـ النفس، 

 –د انٕاقؼثاخ (. انًجتًؼابد االفتراياثخ ثادتدد نهًجتًؼاب2011ثٓبء اندتٍ يذًد يستاد ) (4

كتاابة انٕجاإِ ًَٕ،جاابع  جبيؼااخ اإلياابراد انؼرثثااخ انًتذاادح: يكتاات انترثثااخ انؼرثثااخ ناادٔل 

 انخهثج.

(. انؼُا  انرياسب ثذاي فاة أصإل ػهاى االجتًابع انترثإب  ترجًاخ 1994ثثبر ثٕر تٕ ) (5

 َظثر جبْم  انًركس انثقبفة انؼرثة  ثثرٔد  نجُبٌ.

   ياا2012ٍ   تطااًجر 30تاابرتا االضااتر ا  (. جبيؼااخ انوثاإو. 2012) جبيؼااخ انوثاإو (6

 http://www.fayoum.edu.eg/sd11/main.aspx 

(. االت ااابل انشخ اااة فاااة ػ ااار لاااجكبد انتٕاصااام االجتًااابػة: 2014جًااابل انؼثواااخ ) (7

  جبيؼااخ ػُبثااخ  ياارٔرح اجتًبػثااخ فااة ػاابنى يتغثاار  يجهااخ ػهاإو اإلَطاابٌ ٔانًجتًااغ

 (.10انجسائر  )

(. يؼدل انجطبنخ انطُٕب  تى 2012انجٓبز انًركسب نهتؼجئخ انؼبيخ ٔاإلد بء انً رب ) (2

  يٍ 2012 تطًجر   30االضتر ا  

orsPage.aspx?Ind_id=1https://www.capmas.gov.eg/Pages/Indicat

117  

   يااااا2012ٍ تطاااااًجر   2(. تااااابرتا االضاااااتر ا  2012خبطجاااااخ جبيؼاااااخ انوثااااإو ) (9

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=76023074

 d=3887849781329304321683&i 

(. انجااارائى اإلنكترَٔثاااخ: انًوٓااإو ٔاجضاااجبة. انجااارائى 2014،تااابة يٕضاااا انجداتُاااخ. ) (10

االر ٌ: كهثاخ انؼهإو -انًطتذدثخ فة ظم انًتغثاراد ٔانتذإالد اإلقهثًثاخ ٔاندٔنثاخ. ػًابٌ

  يااااااااااٍ 2012اكتاااااااااإثر  2  تاااااااااابرتا االضااااااااااتر ا  اإلضااااااااااتراتثجثخ

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/stat/default.aspx
http://www.fayoum.edu.eg/sd11/main.aspx
https://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?Ind_id=1117
https://www.capmas.gov.eg/Pages/IndicatorsPage.aspx?Ind_id=1117
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=760230744321683&id=388784978132930
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=760230744321683&id=388784978132930
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ory.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456789/5847https://reposit

8/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6

%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%8

3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9

%20%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9

%88%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D

 8% 

(. ت ااإر اضاااتراتثجة نًكبفذاااخ انشااابئؼبد فاااة يٕاقاااغ 2014نكرَاااب  )رائاااد ثاااٍ داااسو ا (11

يبجطاتثر(  جبيؼاخ َابت  نهؼهإو رضابنخ انتٕاصم االجتًبػة ثبنًًهكخ انؼرثثخ انطؼٕ تخ. )

 اجيُثخ  انًًهكخ انؼرثثخ انطؼٕ تخ.   

(. تذهثم انًضًٌٕ فاة انؼهإو اإلَطابَثخ: يوٕٓياّ  أضطاّ  2004رلدب أدًد طؼثًخ. ) (12

 .تّ. انقبْرح:  ار انوكر انؼرثةاضتخدايب

(. نتذثاااب انهغاااخ انؼرثثاااخ.. تطاااقظ ضاااثجٕتّ  انقااابْرح: انٓثئاااخ 2004لااارت  انشٕثبلاااة ) (13

 انً رتخ انؼبيخ نهكتبة.

(. انشجبة انجسائرب ٔثقبفبد انؼدقبد انؼبطوثخ االفترايثخ فاة ظام 2017لرتوخ طجثت ) (14

انذكًااخ نهدراضاابد اإلػديثااخ انؼٕنًااخ اإلػديثااخ: يطااتخدية انوبتطااجًٕ ًَٕ،جاابع  يجهااخ 

 .335-323(  9ٔاالت بنثخ  انجسائر: يؤضطخ كُٕز انذكًخ نهُشر ٔانتٕزتغ  )

(. انؼُ  انريسب ػجر انشجكبد االجتًبػثخ االفتراياثخ: قاراءح فاة 2016ػبئشخ ن هج ) (15

 ثؼض صٕر انؼُ  ػجر انوثص ثًٕ  يؤضطخ يؤيٌُٕ ثد ددٔ .

وكك انجُثابد انقثًثاخ فاة انًُطقاخ انؼرثثاخ  قاراءح (. اإلػدو ٔت2009ػجد انردًٍ ػسب ) (16

 يؼرفثخ فة انرٔاضت انثقبفثخ  تَٕص: اندارش انًتٕضطثخ نهُشر.

ػًاابٌ:  ار أضاابيخ  –(. االضااتؼًبر االنكترَٔااة ٔاإلػاادو  اجر ٌ 2014) ةػجثاار انردجاابَ (17

 نهُشر ٔانتٕزتغ.

ٔاتااّ  ٔضاابئهّ (. انجذااي انؼًهااة فااة انترثثااخ: يُبْجااّ  أ 2009يذطااٍ ػهااة ػطثااخ. ) (12

 .االجتًبػثخ. ػًبٌ  اجر ٌ:  ار انًُبْج نهُشر ٔانتٕزتغ

يذًد ثٍ يكرو ثٍ ػها  أثٕ انوضم  جًبل اندتٍ اثٍ يُظٕر اجَ برب انرٔتوؼا  (19

(. نطبٌ انؼرة  ثثرٔد:  ار صب ر  يتبح فة: 2010) اإلفرتقة
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(. انًؼرفااااخ ٔلااااجكبد انتٕاصاااام االجتًاااابػة 2012يركااااس اندراضاااابد االضااااتراتثجثخ ) (20

اإلنكترَٔثخ: َذٕ يجتًغ انًؼرفخ  جبيؼخ انًهاك ػجاد انؼستاس  انًًهكاخ انؼرثثاخ انطاؼٕ تخ  

(39.) 

صاام (. انتًُاار اإلنكترَٔااة ػجاار يٕاقااغ انتٕا2017صاابنخ انطااجثؼة انؼُااسب ) ديُاابٔر ػجثاا (21

االجتًبػة ٔػدقتّ ثأًَبط انؼُ  انًدرضة  )رضابنخ  كتإراِ(  كهثاخ انؼهإو االجتًبػثاخ  

 جبيؼخ َبت  انؼرثثخ نهؼهٕو اجيُثخ.

انؼًبناااخ انؼبنًثاااخ ٔانتٕقؼااابد االجتًبػثاااخ: اتجبْااابد (. 2012يُظًاااخ انؼًااام اندٔنثاااخ ) (22

يااااااااااااااااااااااااااٍ  2012 تطااااااااااااااااااااااااااًجر  30  تااااااااااااااااااااااااااى االضااااااااااااااااااااااااااتر ا  2012

-https://www.ilo.org/beirut/media

ar/index.htm--centre/news/WCMS_615881/lang  

(. تاااأثثر لاااجكبد انتٕاصااام االجتًااابػة ػهاااا انثقبفاااخ 2014َااإرح اثاااراْثى ان ااإتبٌ. ) (23

نؼثُاخ ياٍ انشاجبة انجابيؼة. يجهاخ ثذإ   نهشجبة انطاؼٕ ب:  راضاخ يثداَثاخ خاالجتًبػث

خ  يركاس ثذإ  انشارق اجٔضاظ ثجبيؼاخ ػاثٍ انشرق اجٔضظ فة انؼهٕو اإلَطبَثخ ٔاج ثث

 .(34) لًص 

(. أثر اضتخداو لجكبد انتٕاصم االجتًبػة ػهاا انجُابء 2015ُْبء فرغهة ػهة يذًٕ  ) (24

  كهثااخ انترثثااخ  جبيؼااخ انقثًااة نطاادة انجبيؼااخ:  راضااخ يثداَثااخ  يااؤتًر لااجبة انجاابدثثٍ

  ياااااااااااااااااااااٍ: 2012 تطاااااااااااااااااااااًجر  25أضاااااااااااااااااااااثٕط  تاااااااااااااااااااااى االضاااااااااااااااااااااتر ا  

https://search.mandumah.com/Record/907779  

(. َشاارح يؤلااراد االت اابالد 2012ٔزارح االت اابالد ٔتكُٕنٕجثااب انًؼهٕياابد. )تَٕثاإ  (25

 5  تاى االضاتر ا  د. ي ر: ٔزارح االت بالد ٔتكُٕنٕجثب انًؼهٕيابدٔتكُٕنٕجثب انًؼهٕيب

ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٍ:  2012ضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجتًجر 

http://www.mcit.gov.eg/Indicators/Ar/Indicators.aspx 
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