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 الثاني والعشرون العدد

مر التن برنامج ارشادي مقترح من منظور طريقة العمل مع الجماعات للتخفيف من اآلثار السلبية لسلوك
 اإللكتروني علي الشباب الجامعي 

  :  الملخص
تحديد و الدراسة إلى تحديد العوامل المؤدية إلى سلوك التنمر اإللكتروني بين الشباب الجامعي  هدفت        

 ،لجامعيباب الشالجوانب النفسية واالسرية والتعليمية واالجتماعية ل لتنمر اإللكتروني علىاآلثار السلبية لسلوك ا
امعة جوذلك باالعتماد علي منهج المسح االجتماعي بالعينة لطالب الفرقة الرابعة بكلية الخدمة االجتماعية 

ة العمل مع الجماعات وتوصلت الدراسة إلى برنامج إرشادي مقترح من منظور طريق ،(325حلوان وعددهم )
 للتخفيف من اآلثار السلبية لسلوك التنمر اإللكتروني على الشباب الجامعي.

 . التنمر االلكتروني – البرنامج االرشادي :المفتاحية الكلمات 
Abstract : 

The Present Study Aims To Determine The Factors Leading To 

Cyberbullying Behavior Among University Youth And To Determine The 

Negative effects Of Cyberbullying behavior On The Psychological , Family , 

Educational , Social Aspects Of University Youth, Throuth The Use Of 

Social Survey Method In The Sample For Students Of The Fourth Division 

At The Faculty Of Social Work, Helwan University, And Their Number 

(325) , and The Study Reached A Suggested Counseling Program From The 

Perspective Of Social Group Work Method To Reduce The Negative Effects 

Of Cyberbullying Behavior On University Youth 

Key words : Counseling Program , Cyberbullying .  
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  واًل: مشكلة الدراسة:أ
لتي أتاحت ربط أنحاء مى بالشبكة العنكبوتية )اإلنترنت( ااسفرت ثورة تكنولوجيا المعلومات عن ما يس    

 لمعلومات فيآنية وسهولة الحصول على اكما أسهمت في توفير  ،العالم بعضه ببعض ليتحول إلى قرية صغيرة
ة خدمات منها غرف الدردش عتمادها على عدةاصل بين الناس بإو مجاال للتفاعل والت فة التخصصات وأتاحتكا

 كانالحصول عليها في أي زمان ومكانية تخزين المعلومات الشخصية و إضافة إلم ،والبريد اإللكتروني وغيرها
أ المعلومات أصبحت جزءا ال يتجز بالنظر إلى مجتمعنا الحالي نجد أن تكنولوجيا و  ،(224ص ،2006،العمار)

كونها بار ولارات ومعرفة األحداث واألخمن حياتنا اليوميه نظرا الستخداماتها المتعددة في اكتساب المعارف والمه
ية ة اللوحاألجهز  ،الحديثة كالحواسيب توافر األجهزة ومع ،شر في شتى بقاع الكرة األرضيةوسيلة للتواصل بين الب
 ،وصادق حنفي)قد جعلت من استخدام التكنولوجيا أمرا سهال وبسيطا للصغار أو الكباروالهواتف الذكية ف

 . (4ص ،2019
ساان جعلات لننكماا  ،إن التكنولوجيا الحديثة جعلت اإلنساان قاادرا علاى االتصاال بكال أنحااء العاالم بثاوان        

ت وبالتاالي اصاابح العاالم الياوم شاابكة القادرة علاى جماع المعلومااات واألبحااث بكال بساااطة عان طريار شاابكة اإلنترنا
  .(2، ص2015،يالصواف) واسعة من االتصاالت

وتعااد مواقااع التواصاال االجتماااعي ماان أهاام تطبيقااات اإلنترناات فااي الساانوات االخياارة فقااد خلقاات مجتمعااات 
افتراضااااية تنطااااوي علااااى انماااااس ماااان التفاعاااال والساااالوك وقااااد اجتااااذبت ماليااااين المسااااتخدمين ماااان مختلااااف األماااااكن 

كمااا ادت ثااورة تكنولوجيااا المعلومااات واالتصاااالت إلااى تااراكم  ،(6ص  ،2018 ،ين العاباادين واخاارون ز )عمااارواأل
مذهل في المعرفة وحصيلة هائلة في المعلومات غير ان هذه االبتكارات افرزت جرائم جديدة غير معتاادة عكسات 

 "جاارائم تقنيااة المعلومااات"طلر عليهااا واتصاافت بسااماته حتااى أنهااا اقترناات بإساامه فاا  ههااذا الواقااع واسااتخدمت أدواتاا
وماان اباارز األضاارار التااي تلحاار بااالمجتمع نتيجااة ذلااك اسااتغالل  ،"عصاار تقنيااة المعلومااات"تناغمااا مااع مصااطلح 

وسائل التواصل االجتماعي عبر اإلنترنات لايف فاي أغاراص الصاداقة وتباادل المعلوماات فحساب و نماا فاي مواقع و 
 . (1 ص 2017 ،فهمي) يه مخاطر اجتماعية وأمنية متعددةاألمر الذي يترتب عل ،ارتكاب جرائم

ان مواقع التواصل االجتماعي على الرغم من أهميتها على الصعيد النفسي حيث تساعد مستخدميها علي       
اشباع حاجاتهم ودوافعهم وعلى الصعيد االجتماعي حيث تسهل عملية التواصل مع اآلخرين والتفاعل معهم مما 

ال انها تؤدي بهم إلى اإلدمان السيبراني فتزيد من عزلتهم هرة إالشوتحقر بالحضور االجتماعي  يعزز األحساس
االجتماعية وتخفف من تواصلهم المباشر مع اآلخرين فيقعون ضحية معلومات مغلوطة تؤدي بهم غالبا إلى 

 سلوكياتا جديدة من كما ظهرت أنواع ،(260 ص ،2018  ،الحلو وآخرون ) اإلحباس والشعور بالغيرة والحسد
أو  ويفلشخص المتنمر بالتهديد أو التخالترهيب أخذت في االنتشار تحت مسمى التنمر اإللكتروني حيث يقوم ا

في ازدياد ظاهرة  المواقعشبكة اإلنترنت وبذلك فقد ساهمت هذه  أو لشائعات من خالل الهواتف المحمولةنشر ا
أكثر إيذاءا اآلن عن بعد وبطريقة  يحدث ال وجها لوجه اصبحيحدث إ فبعد أن كانت التنمر الالتنمر اإللكتروني 

انتشارا من خالل الرسائل النصية والصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل االجتماعي والبريد اإللكتروني و 
ى المعتمد علتنمر االلكتروني احدث صور التنمر حيث يعد ال ،(185 ص ،2019  ،محمد)  والهواتف المحمولة

الوسائل التكنولوجية وبالتالي تحولت المواجهة بين الشخص المتنمر والضحية من مواجهة مباشرة إلى مواجهة 
غير مباشره تعتمد على بيئة افتراضية يوظف خاللها المتنمر ادوات التكنولوجيا الرقمية الحديثة في توجيه االيذاء 

من خالل حسابات مجهولة مما يلحر األذى النفسي والتهديد المتكرر للضحية او افتعال الفضائح الشخصية 
واختراق الحسابات الشخصية حيث يقوم  واقع الويبم،  كالرسائل النصية بالضحية ويتم ذلك ب ساليب متعددة
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 ،الليثي)درويش و  االبتزاز للضحيةالصور الشخصية ويمارس التهديد و  باالستيالء على البيانات أوالمتنمر 
شكال التنمر اإللكتروني اشارت إلى بعض أ والتي( 88ص ،2018 ،غباشي)دته دراسة وهذا ما أك .(199ص

استغالل المواقف نشر الصور والفيديوهات، يد بهدالت ،الشخصي و رسال رسائل لالصدقاءاختراق الحساب ومنها 
أن الي  (7ص  2019 ،احمدت نتائج دراسة )كما أشار  ،االبتزاز بها واستقبال رسائل إلكترونية غير الئقة ادبياو 

االجتماعي يمكن أن تنتهك خصوصيته بشكل غير علي مواقع التواصل الشخص الذي يقدم معلومات شخصية 
فالجريمة اإللكترونية تعتمد أساسا على البيانات التي يقدمها  ،قيل له أن هذه المعلومات سريةو ن مباشر حتى 

ان أشكال التنمر اإللكتروني األكثر ممارسة ( 2019،حمدم)كما أوضحت نتائج دراسة  ،اإلنترنتدم علي المستخ
 أوالتحرش  ،لشائعاتالتشهير بشخص ما من خالل ا ، السخرية : من وجهة نظر أفراد عينة البحث هي

معلومات  تقاسم افشاء األسرار عن طرير ،و سرقة الهوية الحراج شخص مانتحال ااإل ،االهانات المتكررة
لي قيام شخص ما باستثناء شخص آخر من جماعة عوهو االستبعاد  ،نترنتعلى اإل هصور شخص ما أو 

 . اإلنترنت وذلك عن عمد وبقصد
ولى وهي فالصورة األ ثرتان ت ثيرا شديدا على المجتمعونجد أن لظاهرة التنمر اإللكتروني صورتان مؤ          

حيث  ،(228 ص ،2016،العمار) نمري الت السلوكاألولى باالهتمام والحل هي صورة الضحية التي يقع عليها 
 : (26 ص ،2018  ،مقراني) تحديات عديدة ومنها لتنمر االلكترونيتواجه ضحية ا

  . الخوف من اإلفصاح لكي ال تخلر مشاكل إضافيةااا 
د عن و قاسياأمعظم االباء ال يعرفون ما يدور في حياة ابنائهم من التنمر وربما يكون موقف بعض اآلباء سلبيا ااا 

  . معرفتهم
 . من استخدام اإلنترنت تفهم او أجهزتهم األخرى أو يحرمون قلر من أن تؤخذ هواااا 
  . الخوف من انتشار االساءة بشكل اكبر نظرا لدخول اطرافا أخرى في الموضوعااا 
  عدم التسبب في دخول أولياء امورهم في مشكالت تسبب لهم القلر واألذيااا 

ي رة الطالب او الطالب المتنمرين الذين يتخذون صورة العنف سلوكا ثابتا فوالصورة األخرى هي صو 
ء يشكالن عنصري بنامعا وخاصة أنهما  يفكالهما ضحية وكالهما يحتاج للعالج النفسي والسلوك ،تعامالتهم

 .( 228 ص ،2016، العمار) األمة المستقبلي
التقليدي ربما يكون ذلك راجعا إلى  شكال التنمرأكثر خطورة من كافة أاإللكتروني  التنمر كما نجد ان  

دي شعور الشخص الضحية بالقلر عندما تصله رسائل تهديد عبر اإلنترنت فيبدأ الشك في المحيطين به مما يؤ 
جعا كون رابه إلى حالة من الخوف من التعامل معهم وقد يؤدي به األمر إلى العدائية والنفور االجتماعي وربما ي

 . (186 ص ،2019  ،محمد)هوية حساب القائم بالتنمر االلكترونيكشف بة عو صأيضا إلى 
وفي ضوء ما سبر يتضح ان التنمر االلكتروني ايا كان صورته يتنافى مع التقاليد اإلسالمية وفطرة  

العفو  عليالمبني تعامل اإلنسان مع أخيه اإلنسان  اإلنسان حيث يت كد ذلك من خالل مبدأ اإلسالم في
 . (1714 ص ، 2014 ،علي) سان والتسامح ال على القوة والقسوة والعنفواإلح

ء سوامجتمعات المتقدمة والنامية على حد ونجد أن الشباب يعتبر من أهم عناصر اإلنتاج في ال           
ة ي كافف في تحقير التقدم والتنمية من خالل جهود الشبابتمعات النامية لرغبتها ويزداد هذا االهتمام في المج

بشرية الشباب من أهم الطاقات ال حيث ان مجاالت اإلنتاج والخدمات و مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين
 ص  ،2013 ،ابو زيد)اسي وفعال في التنمية التي يجب أن يشارك في تنمية المجتمع و أن يكون له دور أس

6887). 
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بناء شخصية الفرد و فيها يستطيع التعبير عن  وتعد مرحلة الجامعة من أهم المراحل التي يتم فيها 
عد مشاعره وآرائه من خالل عملية التفاعل االجتماعي ومن خاللها يكتشف ذاته و يفهمها ويفهم اآلخرين وي

يعتبر الشباب حيث  ،(85ص  ،2019 ،خليل وآخرون )الشريحة الهامة في تقدم المجتمع  طالب الجامعة
ة ة لحركاألكثر تثقيفا و األكثر متابع يمثلون الشريحة الواعية المتعلمة حيث الجامعي من أهم قطاعات الشباب

جتمع المجتمع المتنوعة نظرا لما يّطلع به الشباب الجامعي من مسؤوليات وأدوار اجتماعية يحتاج إليها الم
 . (461 ص ، 2020، عبد العزيز) للمساهمة في نهضته

بحر جيل اإلنترنت فهم يمتلكون من القدرات والمهارات التي ونالحظ أن الشباب في عصرنا الحالي هم  
ك اخل ذلتمكنهم من التفاعل والتآلف االجتماعي وبناء الهوية الرقمية ويستطيعون قضاء جزءا كبيرا من وقتهم د

مواقع كما أن الشباب أكثر الفئات االجتماعية استخداما ل ،(160ص  ،2019 ،عطية) العالم االفتراضي بال ملل
رفي أو لنشباع المعوتحقيقا للمنفعة لتواصل االجتماعي هروبا من مشقات الروتين اليومي وأعباء الحياة ا

 ثيرها وبهذا فهم أكثر عرضة لت ،والوجداني خاصة في ظل زيادة األوقات التي يقضيها في استخدام تلك المواقع
 .(16، ص 2018  ،)زين العابدين واخرون 

دم بشكل تطبيقاتها المختلفة يمكن أن تستخت الحديثة و نترنت و كافة وسائل االتصاالومن المؤكد أن اإل       
  .االنحراف التي ظهرت من خالل تلك الثورة االتصاليةاو سلبي ولهذا تعددت صور  إيجابي ومثمر

ولعل التنمر اإللكتروني من الممارسات السلبية التي ظهرت وبرزت من خالل االستخدام السلبي 
 بي الفعاليجب على األسرة المتابعة المستمرة لألبناء والحرص على الحوار اإليجاولذلك ،  لتلك الوسائلللشباب 

ت معهم و رشادهم باالستخدام الصحيح لالنترنت لحمايتهم بواسطة برامج التصفح التي تسمح بتصفح اإلنترن
، 2017أبو النصر ، ) ر على اإلنترنتبصورة آمنة وتحميهم من خطر المواقع غير المالئمة والمنتشرة بشكل كبي

تخدموا ان معظم الشباب الجامعي يس الي (95 ،2019، خليل وآخرون )أشارت دراسة  ، حيث(  163ص 
وهذه  االلكترونية األلعابوممارسة التواصل مع بعضهم البعض وقضاء الوقت االنترنت إلجراء البحوث و 

ئهم وصول إلى مواقع اإلنترنت غير المناسبة ومشاركة أسماالسلوكيات محاطة بالمخاطر حيث أنهم يقوموا بال
لفة . المختاآلخرين بالوصول إلى الحسابات الشخصية لهم في الحسابات ت المرور مع اآلخرين عندئذ يقوم وكلما

 شبكة اإلنترنتوالتي اشارت الي ان الشباب يستخدمون ( 574 ص ،2006  ،حسنين)دراسة واكدت علي ذلك 
الجيد إلنترنت ي تي على حساب االستذكار مع شبكة ا همعاملت حيث نالحظ ان ،كما وكيفا بطريقة خاطئة

ة على حساب األنشطة األخرى الرياضية والثقافي ونهاوحضور المحاضرات وأيضا في اإلجازة الصيفية يستخدم
 دامات فير هذه االستخكما ان الشباب يستخدمون اإلنترنت في مواقع بعينها دون األخرى وأكث. الخ . ..والفنية 

م سلبيه من جراء استخدامخاطر قع الدردشة وانتهاك خصوصيات اآلخرين وكل هذه الجوانب تعتبر بمثابة امو 
ياء غير منظمة ودون رقابة من أولكما يالحظ أيضا ان الشباب يستخدمون تلك الشبكة بحرية  ،شبكة اإلنترنت

ر الشباب للتجسف على خصوصيات الغيسعي  يات السلبية مثلالعديد من السلوكاالمور باإلضافة الي ممارسة 
افة إلى عرص الصور من باإلض اص من دول أخرى إلى المواقع السيئة وعمل صداقات مع اشخ الوصول كذلك

مكان وفي أي سن وهو بذلك فرص على  وبالتالي اصبحت سهلة ومباحة لكل فرد في أي خالل شبكة االنترنت
 . (380 ص  ،2019 ،مصطفى)  على استعداد لهااألسرة تحديات لم تكن 

يقااع فااي المرتبااة الثانيااة بااين أسااباب الوفاااة أو االنتحااار بااين  ذا وتشااير بعااض الدراسااات إلااى أن التنماارهاا  
المااراهقين والشااباب وذلااك بساابب كثافااة الضااغوس النفسااية التااي تتعاارص لهااا الضااحية وعاادم الااوعي المجتمعااي إلااى 

زلااات رافضاااة أن تعتااارف بمااادي خطاااورة هاااذا األمااار وأن ن الكثيااار مااان المجتمعاااات مالدرجاااة اخطاااورة هاااذا السااالوك 
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فسااية بالغاااة فضااحية هاااذا النااوع ماان االعتاااداء تتولااد لااديها مشااااكل ن ،تتناااقش وتتحاااور إليجااااد الحلااول التربويااة لاااه
ضااحية ممكاان أن قلااة الثقااة بااالنفف والخااوف ماان المسااتقبل كمااا ان ال ،القلاار والتااوتر الاادائم ،كاااالنعزال االجتماااعي

  أو زيادة مفرطاة نقصا تتعرص لمشاكل صحية بسبب اضطرابات الطعام التي يمكن أن يسببها التنمر فتسبب إما
 .( 2019 ،آخرون و السيد )

أن معلمااي   ,Trachtenbroit, Mark Leopold Bennett 2011 كمااا أظهاارت نتااائج دراسااة
تروناي ومخااطره علاي المدرساة والمجتماع كماا أشاارت النتاائج المدارس الثانوية ليف لديهم وعي كافي باالتنمر االلك

 , Barrett تري دراسة كما ،  ايضا إلى احتمالية محاولة الطالب الذين تعرضوا للتنمر اإللكتروني إلى االنتحار
Jennifer L. (2010)  تطبيار الدراساة تام  حياثان ظاهرة التنمر اإللكتروني تؤثر على اعداد كبيارة مان الشاباب

من  %70تصوراتهم المرتبطة بالتنمر االلكتروني واظهرت نتائجها أن ارائهم و تم اخذ و شاب  268ى عينة من عل
عينة الدراسة اشاروا الي مشاركتهم فاي التنمار اإللكتروناي مارة واحادة علاى األقال كماا اشاار الشاباب عيناة الدراساة 

 .  عنه ومعاقبة من يمارسه أن سلوك التنمر اإللكتروني ضار ومؤذي ويقرون بضرورة االبالغ
التنماار اإللكترونااي بااين الشااباب فااي ظاااهرة الااي فهاام   Wan, Lap Man, (2018) وسااعت دراسااة

مان  %71شاب في ثالث مادن صاينية واظهارت النتاائج ان  2185 المجتمع الصيني حيث تم إجراء مسح شمل 
 حاولااات دراساااةكماااا ،  ا عالميااا للشاااباباصااابح يمثااال تهدياااد تنمااار االلكترونااي والاااذيا لسااالوك الالشااباب قاااد تعرضاااو 

Alleva, Neill, 2019))  لادي فتياات المادارس المتوساطة مان خاالل عمال  أوضاحفهم التنمار اإللكتروناي بشاكل
مقااااابالت مااااع معلمااااي الماااادارس المتوسااااطة واظهاااارت نتائجهااااا ان حاااال وتقااااديم المشااااورة للمتضااااررين ماااان التنماااار 

ا أن خطااورة التنماار اإللكترونااي تكماان فاي اثاااره الساالبية علااى الضااحايناي يسااتغرق مقاادار كبياار ماان الوقات و اإللكترو 
الاي  (2019  ،السايد واخارون )دراساة توصالت نتاائج كاذلك  ،في النواحي األكاديمياة واالجتماعياة والنفسايةخاصة 

اوضااحت  . كمااايااؤثر علااى دافايااة انجاااز التالميااذ المااراهقين ماان خااالل وسااائل التواصاال اإلجتماااعي ان التنماار 
ان التنماااار االلكترونااااي يضاااار بالمناااااع النفسااااي واالجتماااااعي المحاااايط ( 203ص ،2017 ،درويش والليثااااي)اسااااةدر 

 . بالطالب ويضعف الروابط والتفاعل االجتماعي بينهم ويشتتهم عن التحصيل الدراسي
ب الجامعي ومن هنا نالحظ أن سلوك التنمر اإللكتروني يترتب عليه العديد من اآلثار السلبية على الشبا      

كال من الشخص تمتد لتشمل اثاره السلبية  انتعليمية واالجتماعية كما ال ،األسرية ،سواء من الناحية النفسية
خاصة مع تزايد مواجهته والتخفيف من اثاره السلبية مما يتطلب ضرورة  ،المتنمر والضحية علي حد سواء

 (2018 ،غباشي)دراسة  اشارتحيث  ،الحديثة لوجياالتكنو استخدام الشباب لشبكة االنترنت وغيرها من وسائل 
ومنها عدم تحديد أي بيانات والتخفيف من اثاره السلبية التنمر اإللكتروني سلوك ساليب لمواجهة الي عدد من األ
ت على عدم الدخول في مجموعا، عدم الرد نهائيا على اي متنمر ،علي االنترنت بالشخصشخصية متعلقة 

إلى ضرورة  (2019 ،الشمري )كما أشارت دراسة  ،الدخول باسم مزيفتماعي و أخيرا مواقع التواصل االج
 أوصت بما يليو تكثيف التوعية والتدريب للطالب حول بعض القضايا المرتبطة بمواجهة التنمر اإللكتروني 

خصية ليف من المفترص أن تطلب معلومات ش ،عدم الدخول في مجادالت او نشر مواد مسيئة عبر اإلنترنت :
أخبار خاطئة عن زميل او صدير كنت  ال تنشر الشائعات او تختلر  ،عام 18 ره عن من أي شخص يقل عم

 ،حسن)كما اوصت دراسة  .يعد تهديدا أو إساءة او تشهير ال يسمح لك بتحميل أي شيء ،قد اختلفت معه
لكترونية مثل نشر الشائعات ( باستصدار التشريعات والقوانين الصارمة للتعامل مع كافة الجرائم اال2020

ضرورة قيام  في (2020 ،احمددراسة ) واكدت علي ذلك ،االلكترونية والتنمر االلكتروني والتحرش االلكتروني
المسؤولين بتشريع قوانين محددة تشّدد على حماية سرية الخصوصية المعلوماتية خاصة على مواقع التواصل 
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ترنت والمواطنين عموما دورات تثقيفية حول حماية خصوصيتهم مستخدمي اإلنتلقي الطالب و  ،االجتماعي
ها ية حول الجرائم اإللكترونية وأبعادالمعلوماتية على شبكة اإلنترنت واقامة الندوات والدورات والمؤتمرات التوعو 

ضرورة سن والتي اشارت الي  (95ص ، 2017دراسة )نصر،  كذلك ،وت ثيرها على أمن المجتمع واستقراره
تفعيل دور المؤسسات  ،الدول المتقدمةتشريعات خاصة بمعاقبة المتنمر اإللكتروني كما هو الحال في ين و قوان

التعليمية في مختلف المراحل وكذلك المؤسسات التربوية والدينية في التعريف بهذه الظاهرة والتوعية باثارها 
ئل اإلعالم المختلفة وكذلك المؤسسات الثقافية السلبية مع طرح أساليب وقائية سليمة لمواجهتها و تفعيل دور وسا

، مع اهمية شغل اوقات فراغ الشباب ب نشطة جذابة ومناسبة  المواجهةللتوعية بظاهرة التنمر اإلكتروني وسبل 
ومفيدة لهم وللمجتمع والعمل علي حمايتهم من مظاهر التقليد االعمي والتي تتنافي مع ثقافة المجتمع وقيم 

حنفي )أوصت دراسة كما (  163، ص 2017أبو النصر ، ن االسالمي الحنيف )واخالقيات الدي
والذي يتضمن تنظيم يقظة الضمير( ) الشخصيةورة االهتمام بتنمية سمة بضر  (34، ص 2019،وصادق

اإلنسان ألعماله والتخطيط ألهدافه وتحليه بالمثابرة والجد واالجتهاد والذي بدوره يعمل على خفض ارتكابه لسلوك 
ومن هنا يجب علي مهنة الخدمة االجتماعية بمؤسساتها المختلفة مواجهة  ،التنمر االلكتروني عبر اإلنترنت

 .ظاهرة التنمر وخاصة التنمر االلكتروني بين الشباب الجامعي 
يث يعتبر مجال رعاية الشباب الجامعي من اهم مجاالت الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية حهذا و       
 ن خاللمن خالله التعامل مع ظاهرة التنمر اإللكتروني ومواجهة االثار السلبية المترتبة عليها وذلك م يمكن

 تعتبرحيث  ،من برامج وانشطة وخبرات متنوعةاجهزة رعاية الشباب بالجامعات وما تقدمه للشباب الجامعي 
وهي  االجتماعي وتحسين أدائهابشرية الخدمة االجتماعية من المهن اإلنسانية التي تستهدف تنمية الموارد ال

ية الدين أقرب المهن للتعامل مع اإلنسان داخل المؤسسات المتنوعة بهدف تنمية االتجاهات اإليجابية وبث القيم
لذلك اخذت مهنة الخدمة االجتماعية  بصفة عامة ومشكالت الشباب الجامعي بصفة خاصة وحل المشكالت

 العزيز )عبد علمية ومهنيةداده وتوجيهه بما لديها من قدرات لية الشباب و ععلى عاتقها الجزء األكبر من مسؤو 
 .(463 ص ،2020
وطريقة العمل مع الجماعات كطريقة من طرق الخدمة االجتماعية تحاول دائما أن تستجيب للمتغيرات        

غيرات العالمية و التي اثرت على التي يمر بها المجتمع حتى يكون لها دورا فعاال في مواجهة االثار السلبية للمت
ت وغزوها معظم حياة األفراد والجماعات من ناحية والمجتمع من ناحية أخرى وهذا ينطبر على شبكات اإلنترن

كن جميعها مع ما قد تحمله من تيارات ثقافية وفكرية مخالفة لثقافاتنا اإلسالمية دول العالم ان لم ي
طريقة العمل مع الجماعات تستخدم الجماعة في أحداث ان  كما ،(578 ص ،2006 ،حسنين) والعربية

التغييرات المقصودة في شخصية األعضاء واكسابهم المهارات المختلفة والسلوكيات المقبولة والمناسبه حيث أن 
الفرد في الجماعة يسهل التاثير عليه ويكون أكثر مرونة كما ان الجماعة اكثر تاثيرا على أعضائها من خالل 

يمكن لطريقة  كذلك (،6901ص  ،2013 ،أبو زيد) التفاعل واالتصاالت المختلفة بين أعضاء الجماعة عملية
تساعد ان العمل مع الجماعات بما تمتلكه من نظريات ونماذج علمية تتضمن استراتيجيات وأدوات فنية 

المشكالت المختلفة قف و متوقع بشكل مناسب وفقا للموااالخصائيين االجتماعيين علي تحقير األداء المهني ال
التي يتعاملون معها للعمل على تعديل البنية المعرفية والتعديل السلوكي للشباب والتخفيف من االثار السلبية 

، ص 2019رزق، ) حيث سعت دراسة ،(1720 ص ،2014 ،)علي لسلوك التنمر وخاصة التنمر االلكتروني
لمرحلة ام في خدمة الجماعة لتخفيف سلوك تنمر طالب االي اختبار استخدام نموذج التركيز على المه (270

اعة إيجاد حلول من اهداف نموذج التركيز على المهام في خدمة الجم وأشارت نتائجها إلى أن ،اإلعدادية 
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تقع مسؤولية لها حيث  ايجاد حلفي تي تواجه أعضاء الجماعة ويرغبون والنفسية الللمشكالت االجتماعية 
يات ل مع المشكالت والتخلص من السلوكتحسين قدرات أعضاء الجماعة للتعام ،األعضاءر على يالتغي احداث

كما أشارت دراسة  ،ملمهالمساعدتهم على إنجاز االهداف وا لألعضاءة المعارف والمهارات الالزمة السلبية وتنمي
توعيتهم  الطالب وت جماعاعقد ندوات تثقيفية لتنمية الوازع الديني لدى الي اهمية ( 283 ص، 2020 ،ربيع)

 ،سيد)كما أوصت دراسة  . بخطورة األلعاب اإللكترونية العنيفةو  اإلنترنتبخطورة ترويج الشائعات عن طرير 
الخدمة االجتماعية بمرحلة البكالوريوس مشاكل وظواهر حديثة مثل التنمر طالب ( بان يتضمن تعليم 2018

لفة لتنمية الوعي المجتمعي بمشكلة التنمر واضرارها وضرورة التعاون مع منظمات المجتمع المدني المخت
مع الجماعات  كما ان طريقة العمل.  وعلي المتنمر وعلى المجتمع ب كمله االجتماعية والنفسية على الضحية 

ر ممكن ألوقات مساعدة الشباب على النمو والتقدم واكتساب السلوكيات المرغوبة و تحقير أفضل استثما يمكنها
لتحقير هذا الهدف يستخدم اخصائي خدمة الجماعة مجموعه من ادة قدرتهم على مواجهة مشكالتهم و فراغهم وزي

يساعد اإلرشاد  حيث ،(6891 ص ،2013 ،ابو زيد) األساليب المهنية والتي من بينها أساليب اإلرشاد الجماعي
لدى الشباب الجامعي كما يوجه تدعيم بعض القيم واألهداف اإليجابية ي على تنمية الشعور بالمسؤولية و الجماع

نطقية التي يعتنقها هؤالء االرشاد الجماعي الشباب الجامعي من خالل الحوار الذي قد يعدل األفكار غير الم
خاصة ان إنسان هذا العصر أصبح في حاجة ماسة إلى التوجيه واإلرشاد  ،(580 ص ،2006 ،حسنين)الشباب

نظرا توجيه واإلرشاد موازية او قريبة من الحاجات اإلنسانية األساسية برامج الحيث تعتبر أيا كان موقعه وعمره 
جعلت من التوجيه واإلرشاد ضرورة ملحة يفرضها والتي المهنية والتقنية  ،االقتصادية ،االجتماعية للتغيرات
 بتبني (195 ص ،2017 ،المكانين وآخرون )اوصت دراسة  حيث( 36 ص ،2012 ،عبد العظيم. ) الواقع
مع التوعية بمخاطر االستخدام  ،لنستفاده من التكنولوجيا على نحو ايجابي إرشادي توعوي لتوجيه الطالبمنهج 

في أنشطة وبرامج ثقافية  مشاركة الطالبو الخاطئ لننترنت وتكنولوجيا االتصال الحديثة علي المجتمع والفرد 
 . ي البناءواجتماعية ورياضية هادفة لمنحهم فرص االتصال االجتماعي اإليجاب

اوصت دراسة حيث  كما أوصت العديد من الدراسات والبحوث ب همية اإلرشاد والتوجيه خاصه لألبناء      
أبنائهم لشبكات اإلنترنت بصفة  ولياء االمور على متابعة استخدامحث أب همية ( 184 ص ،2019 ،عطية)

دورات  وعقد دامها فقط فيما يجلب الفائدة لهمعامة ومواقع التواصل االجتماعي بصفة خاصة والت كد من أن استخ
وري الضر  ك من. كذل تدريبية لالخصائيين االجتماعيين باجهزة رعاية الشباب الجامعي لتنمية ثقافة الحوار لديهم
  ،ضاةوالق ،الصبيحين)زيادة االهتمام والمتابعة للسلوكيات والمؤشرات التي تدل علي مواقف االستقواء بين الطلبة 

ببناء برامج عالجية ارشادية للحد من مشكلة التنمر وذلك  (2019 ،العمري )كما اوصت دراسة  (،2013
مراقبة  ضرورةعلي  (2016 ،علوان)أكدت دراسة كما  ،بالتعاون مع اسر الطلبة إلنجاح البرامج العالجية
عمل روح ال التي تنمي الطالبيةعلى األنشطة كذلك التركيز  استخدام االبناء لوسائل االتصاالت الحديثة واإلنترنت

ر من الندوات العلمية اباالكث (222 ص ،2014 ،الطيار)دراسة أوصت كما  ،الجماعي والتعاون المشترك
 عليصة وخاوالبرامج اإلرشادية الهادفة التي توضح لطالب الجامعة الت ثير السلبي لشبكات التواصل االجتماعي 

 . القيم االجتماعية
يتضح أهمية مواجهة سلوك التنمر االلكتروني نظرا لخطورته واثاره السلبية من خالل تحديد ومما سبر       

ولقد نبع إحساس  ،العوامل المؤدية لهذا السلوك بين الشباب الجامعي و تحديد اآلثار السلبية المترتبة عليه
ظهور أشكال و  الجامعيالشباب لسيئ لننترنت بين الباحث بمشكلة البحث من مالحظته لشيوع االستخدام ا
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مشكلة البحث تتجسد في الحاجة الماسة إلى اعداد برامج إرشادية  وبالتالي فإن ،متنوعة للتنمر اإللكتروني بينهم
 .  تساعد على التخفيف من االثار السلبية للتنمر االلكتروني على الشباب الجامعي

مقترح من ما البرنامج اإلرشادي ال : و التاليومما سبر يمكن للباحث صياغة مشكلة الدراسة على النح       
 جامعياإللكتروني على الشباب المن االثار السلبية لسلوك التنمر  منظور طريقة العمل مع الجماعات للتخفيف

 ؟
 تكمن أهمية الدراسة في النقاط التالية: ثانيًا: أهمية الدراسة:

كة ره من اكثر القطاعات قدرة على المشار أهمية قطاع الشباب الجامعي في المجتمع المصري باعتبا  -1
 ج إلى االهتمام والتوجيه المستمر.وتحمل المسؤولية والذي يحتا

لبية تنبع اهمية الدراسة من خطورة الموضوع الذي تتناوله وهو سلوك التنمر االلكتروني واثاره الس -2
  وخاصة على الشباب الجامعي.

 عاملينعات فيما يتعلر بدور االخصائيين االجتماعيين الالجانب النظري لطريقة العمل مع الجمااثراء  -3
لشباب التخفيف من االثار السلبية لسلوك التنمر اإللكتروني على اب جهزة رعاية الشباب الجامعي في 

 . الجامعي
 التنمر لتخفيف من االثار السلبية لسلوكلقد تسهم نتائج الدراسة من خالل البرنامج اإلرشاد المقترح  -4

ة جهز لعاملين ب دور ومكانة االخصائيين االجتماعيين ا تعزيزني على الشباب الجامعي في و اإللكتر 
 . رعاية الشباب الجامعي

 ثالثا : أهداف الدراسة : تسعي هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية
 العوامل المؤدية الي انتشار سلوك التنمر اإللكتروني بين الشباب الجامعي . تحديد  -1
 الشباب الجامعي .  عليسلوك التنمر اإللكتروني الثار السلبية لاتحديد  -2
باب التي تسهم في التخفيف من االثار السلبية لسلوك التنمر اإللكتروني علي الشتحديد المقترحات  -3

 الجامعي . 
تصميم برنامج ارشادي مقترح في طريقة العمل مع الجماعات للتخفيف من االثار السلبية لسلوك  -4

 لكتروني علي الشباب الجامعي .التنمر اإل
 رابعا تساؤالت الدراسة : تحاول هذه الدراسة اإلجابة علي التساؤالت التالية

 ااااا ما العوامل المؤدية الي انتشار سلوك التنمر اإللكتروني بين الشباب الجامعي ؟ 1
 االثار السلبية لسلوك التنمر اإللكتروني علي الشباب الجامعي ؟ااااا ما  2
لشباب المقترحات التي تسهم في التخفيف من االثار السلبية لسلوك التنمر اإللكتروني علي اما ااااا  3

 الجامعي ؟
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 : ناول الدراسة المفاهيم التالية تت خامسًا: مفاهيم الدراسة:
  :  التنمر اإللكترونيمفهوم  /1
ع ماللفظي واإلقصاء االجتماعي  سلوك متعمد ومتكرر يتضمن اإليذاء التنمر اإللكتروني ب نهيعرف        

فحات ص ،الهاتف المحمول ،اخفاء الهوية بهدف االساءة المتعمدة من خالل استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة
 ،الشناوي )تعرفه و ،  (161ص ،2019  ،عطية)التواصل االجتماعي وغرف المحادثات عبر اإلنترنت . 

ة فرد أو مجموعة من األفراد على استخدام وسائل االتصال ( ب نه أي سلوك يتم من خالل قدر 2ص  ،2014
ن مجموعة وتكنولوجيا المعلومات الحديثة و تطبيقاتها المختلفة يهدف إلى االيذاء المتعمد والمتكرر لفرد أو م

سماء باستخدام أخالل مواقع التواصل االجتماعي و  كما أنه العنف الذي يحدث على شبكة اإلنترنت من ،األفراد
 يبالتنمر االلكترونكما يقصد  ،(85ص ،2012 ،وخالد حمادنه) تعارة في أغلب األحيان وليف وجها الوجهمس

ام نشر الشائعات وااألكاذيب والصور الخاصة للتشهير ببعض األشخاص وزمالئهم إلحداث مشكالت لهم واالنتق
فرد وذلك باستخدام وسائل أنه فعل عدواني متعمد من قبل مجموعة أو كما  (،281ص  ،2019 ،رزق ) منهم

نمر فالت ،االتصال اإللكترونية مرارا وتكرارا وعلى مر الزمن ضد الضحية التي ال يمكنه بسهولة الدفاع عن نفسه
االلكتروني هو شكل من أشكال التنمر التي ظهرت بوضوح في السنوات االخيرة حيث زاد استخدام األجهزة 

 . (15ص  ،2019 ،السيد واخرون )واتف المحمولة من قبل الشباب اإللكترونية مثل أجهزة الكمبيوتر واله
   :ما يلي  التنمر اإللكتروني في اطار هذه الدراسةب ويقصد الباحثهذا 
 . مجموعة من السلوكيات العدائية المتعمدة والمتكررةأ اااا 
لحاااق إليااة و تطبيقاتهااا المختلفااة تااتم هااذه الساالوكيات باسااتخدام شاابكة اإلنترناات ووسااائل االتصاااالت اإللكترونب اااااا 

 . الضرر واألذى باآلخرين
 صدر هذه السلوكيات من شخص أو مجموعة أشخاص غير معلومي الهويةتج اااا 
التعليميااااة  ،األساااارية ،نااااتج عااان هااااذه الساااالوكيات آثاااارا ساااالبية علاااي الشااااباب الجااااامعي فاااي الجوانااااب النفسااايةيد ااااااا 

 . واالجتماعية
 :  التقليديبرنة التنمر اإللكتروني مقا

 يتمياااز التنمااار االلكتروناااي باساااتخدامن التنمااار اإللكتروناااي والتنمااار التقليااادي حياااث هنااااك فاااروق واضاااحة باااي       
داث قاادرة التنماار التقلياادي علااي احاا كمااا يمتلااك نفااف ،االدوات الرقميااة مثاال اجهاازة الكمبيااوتر او الهواتااف المحمولااة

تمياااز ب ناااه ينفاااذ كااال ذلاااك دون أي اتصاااال ي ن ولكناااهضااارر بااااالخريحااااالت الخاااوف والقلااار االجتمااااعي واحاااداث ال
كماا يتمياز التنمار االلكتروناي بحالاة مان الغماوص والتخفاي وعادم كشاف هوياة  ،جسدي ودون معرفة هوية المتنمر
ماان خااالل الوسااائل ففااي كاال مكااان يتميااز أيضااا ب نااه يسااتهدف الضااحية  كمااا ،التنماار والتااي تااؤدي الااي تنمااره بقااوة

ي ياااة الحديثاااة يساااتطيع المتنمااار اإللكتروناااي أن يصااال للضاااحية اينماااا كانااات علاااي عكاااف التنمااار التقليااادالتكنولوج
 ،وزارة االتصاااالت وتقنيااة المعلومااات) د أسااباب التنماار اإللكترونااي ومنهاااهااذا تتعااد، (200 ص ،2019 ،محمااد)

 :( 13ص ،2018
  الغيرة من الطرف اآلخرااا 
  قبل شخص آخر د يكون المتنمر ضحية للتنمر منااا ق
  حاولة المتنمر تغطية جانب الضعف لديهااا م
  حاولة خروج المتنمر من احباس وقع به من قبلااا م
  عور المتنمر بالرغبة في السيطرة على الطرف االخرااا ش
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فااي مثاال هااذه  فااي هااذا المجااال إلااى أن الاادوافع األساسااية لالنخااراس (47، ص 2017)نصاار، دراسااة كمااا تشااير 
كماااا أن التنمااار يتااا ثر بطبيعاااة  ، تركاااز بشاااكل رئيساااي فاااي إلحااااق األذى والخاااوف بااااآلخرينات العدائياااة تالسااالوكي

التفاااااعالت التاااااي تحااااادث داخااااال المجتماااااع حياااااث تسااااااعد التناقضاااااات فاااااي البنااااااء القيماااااي والتناقضاااااات السياساااااية 
  فئاة الشاباب بصافة خاصاةواالقتصادية واالجتماعية على زيادة التنمر والعنف داخل فئات المجتمع بصافة عاماة و 

 . (1714ص ،2014 ،علي)
  اشكال التنمر االلكتروني

هناك أشكال مختلفة من التنمر اإللكتروني وتتحادد هاذه االشاكال فاي ضاوء الوسايلة التاي ياتم اساتخدامها  
 :(19ص  ،2018  ،مقراني)ا  ومنه
ـــ ا رسااال ا ،هاااتف الخلااوي للتهديااد او االهانااةويكااون علااى شااكل اسااتخدام اإلنترناات واللتنمــر اإللكترونــي المباشــر ــ

  ئقة . ملفات تحمل فيروسات عن عمد او ارسال صور او رسوم غير ال
لاى علاك فاي الحاال ويكاون وهو التنمر الاذي يحادث دون أن يالحاظ الضاحية ذلتنمر اإللكتروني غير المباشر ـــ ا

يسااايء إلاااى االخااار عبااار الهااااتف  نشااار مااااو التنكااار وخاااداع شاااخص ماااا  ،الكتروناااي لشاااخص مااااشاااكل تصااافح برياااد 
 . المحمول والبريد اإللكتروني وبرامج الدردشة

 :(2ص  ،2019  ،الشمري ) كما يمكن أن يشمل التنمر عبر اإلنترنت األشكال التالية
نات ساوا النصوص المسيئة او المؤذية أو المشاركات او الصاور او مقااطع الفياديو التاي ياتم تبادلهاا عبار اإلنتر ااا أ 
 لبريد االلكتروني أو من خالل شبكات التواصل االجتماعيبا
  قصاء اآلخرين عمدا عبر اإلنترنتااا اب  

  شر وترويج الشائعات وتداول األخبار الكاذبة والملفقةنج ااا 
  بهم ر اإلنترنت و تسجيل الدخول الخاصختراق حسابات اآلخرين عباد اااا 
معيناا ى معلوماات مان اإلنترنات تخاص شخصاا حصاول بوساائل احتيالياة علاويقصد به الة : نتحال الشخصياه اااا 

ال العام بهادف ارتكااب جارائم احتياالمهنة والجنساية دون علماه ويقاع ذلاك فاي األغلاب او مثل االسم وتاريخ الميالد 
  .(16ص  ،2017 ،فهمي) إلكتروني

األشااخاص فااي هااذا الفعاال ماان خااالل وماان أكثاار األمااور خطااورة فااي التنماار اإللكترونااي هااو مشاااركة الكثياار ماان  
 تكاارار التااداول واعااادة النشاار عاان غياار وعااي أو إدراك أنهاام ياادعمون المتنماار ويشاااركون بالحاااق األذى بالضااحية

 .(2ص  ،2019  ،الشمري )
هاااذا ويتضااامن التنمااار اإللكتروناااي العدياااد مااان األسااااليب التاااي يقاااوم مااان خاللهاااا المتنمااار بإلحااااق األذى 

ي كمواقاااع التواصااال االجتمااااع : أدوات الوياااب االجتمااااعيخدام الوساااائط التكنولوجياااة مثااال والضااارر المتعماااد باسااات
تااي  عااادة معالجااة الصااور وغيرهااا ماان االمكانااات الالحديثااة فااي التصااوير والتسااجيل و  هااابإمكانياتوالهواتااف الذكيااة 
ارت نتااائج دراسااة أشااحيااث  ،(206ص ،2017 ،الليثاايدرويااش و )ا ماان قباال المتنماارين الكترونيااا يساااء اسااتخدامه

الي ان االتصاالت الهاتفية عبر الهواتف المحمولة تصدرت مقدمة الوسائل واألساليب  (93، ص 2017 ،نصر)
مان  ثم رسائل الهواتف المحمولة لما تتسم به هاذه الوساائلالتي تعرضت من خاللها المبحوثات للتنمر اإللكتروني 
كما يمكن أن يصادر التنمار  ،بير لممارسة التنمر اإللكترونيمعدالت خصوصية تجعلها مساحة مناسبة الي حد ك

 النصاية ث يمكان للمتنمار أن يساتخدم الرساائلاإللكتروني من وسائل التكنولوجياا المختلفاة مثال أجهازة الحاساب حيا
  ( 15ص ،2019 ،سيد وآخرون ال)وغرف المحادثة 
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 كيةالسالو  خارين ب سااليبه المختلفاة مان المشاكالتهذا ويعد التنمار اإللكتروناي بماا يحملاه مان عادوان تجااه اآل     
  ككاال التااي لهااا أثااار ساالبية علااى القااائم بااالتنمر او علااي المتنماار عليااه او االساارة او المجتمااع الجااامعي او المجتمااع

سااااتخدام كافااااة اإلجااااراءات الساااالوكية بإالشااااباب الجااااامعي زيااااادة وعااااي ممااااا يتطلااااب  (،364ص  ،2020 ،ربيااااع)
ناحياة لبية علايهم ساواء مان المان اثااره الساوالتخفياف  مان التنمار االلكتروناي هدف إلى حماايتهمالتكنولوجية التي تو 

 .  االجتماعيةأو  التعليميةأو  األسريةأو  النفسية
  مفهوم البرنامج اإلرشادي -2

ة اإلرشاد عملياة ذات توجاه تعليماي تجاري فاي بيئاة اجتماعياأن  (47ص  ،2001 ،ونيازي  ةابو عبا)يري        
يسااعي المرشااد المؤهاال بالمعرفااة والمهااارة والخباارة إلااى مساااعدة المسترشااد باسااتخدام طاارق  ،بساايطة بااين شخصااين

وأساااليب مالئمااة ومتفقااة مااع قدراتااه كااي يااتعلم أكثاار بشاا ن ذاتااه ويعرفهااا علااى نحااو أفضاال ويااتعلم كيااف يضااع هااذا 
ح بوضوح أكثر وصوال إلى الغاية لكاي يصابالفهم موضع التنفيذ فيما يتعلر ب هداف يحددها بشكل واقعي ويدركها 

 ة .أكثر سعادة واكثر انتاجي
هااذا ويتمثااال الهااادف مااان العملياااة اإلرشاااادية فاااي اكتشاااف جواناااب القاااوة فاااي شخصاااية المسترشاااد و بيئتاااه 

  ،  ص2001عباااه ونيااازي، و واالساتفادة منهااا فااي إنجاااز أهااداف العمليااة اإلرشااادية واحااداث التغيياار المطلااوب )أباا
27). 

اإلرشاااادية مجموعاااة مااان الطااارق واالساااتراتيجيات واألسااااليب التاااي تنبثااار مااان نظرياااة أو  تتضااامن العملياااةو         
عبد )لمشااكالت التااي ياا تي بهااا المسترشاادمجموعااة ماان النظريااات اإلرشااادية التااي ثبتاات فعاليتهااا فااي التعاماال مااع ا

الخصاااائص التاااي توضاااح معالمهاااا و بمجموعاااة مااان تتمياااز العملياااة االرشاااادية ، كماااا  (34ص  ،2012 ،العظااايم
 :(27ص    ،2001 ،أبو عباه ونيازي ) تميزها عن غيرها من أساليب التدخل وهي

 . يكية بين المرشد والمسترشدن اإلرشاد عملية تتميز بالتفاعل والدينامااا ا
حتاارام التقباال واال ن أساااس نجاااح العمليااة اإلرشااادية يعتمااد بدرجااة كبياارة علااى العالقااة اإلرشااادية التااي أساسااهاااااا ا

  .د في التعبير عن أفكاره ومشاعره والتقدير وحر المسترش
ياار أساااليب التغيمتلااك المعرفااة بالساالوك اإلنساااني و ن العمليااة االرشااادية عمليااة مهنيااة تتطلااب شخصااا مااؤهال يااااا ا 

 . والخبرة والمهارة التي تساعده في أداء عمله بصورة صحيحة
ة الفرعية ي أهمية بالغة لقيم وعادات ومعتقدات المجتمع الذي يتم فيه كما يراعي الثقافن التدخل اإلرشادي يعطااا ا

 . للمسترشد
 حقارويعتبر اإلرشاد الجماعي من األساليب اإلرشادية الناجحة في تخفيف حدة المشكالت السلوكية حياث ي      

لشخصااية والتغلااب علااى مشاااعر الوحاادة ألعضاااء الجماعااة اإلرشااادية جااوا ماان االنتماااء وكااذلك يااتم فيااه اكتشاااف ا
  . (52 ص ،2017 ،يوسفي) وتعليم أساليب ومهارات اجتماعية يمكن من خاللها التعبير عن الذات و توكيدها

( الااي ان البرنااامج االرشااادي يرتكااز علااى مباااد  51، ص2019، واخاارون  أشااارت دراسااة )الساايد هااذا وقااد      
ي البرنامج االرشادكما ان ،  نية إرشادية هدفها مساعدة أعضاء الجماعةومهارات خدمة الجماعة وعلى عالقة مه

جموعااة ماان المعااارف واألنشااطة المختلفااة والمهااارات التااي يقاادمها المرشااد لمجموعااة ماان المسترشاادين الااذين هااو م
ياات تجمعهم مشكلة واحدة من خالل إجراءات إرشادية مخططه ومنظمة في فترة زمنية محددة يستند فيها الي نظر 

 (64ص ،2017  ،يوساافي) اإلرشاااد النفسااي المختلفااة باسااتخدام طاارق وأساااليب عدياادة لتحقياار االهااداف المرجااوة
   : ما يليهذا ويقصد الباحث بالبرنامج اإلرشادي في إطار هذه الدراسة 

  رنامج مخطط في ضوء األسف العلمية والمهنية لطريقة العمل مع الجماعاتااا بأ 
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 من مجموعة من األنشطة والمعارف والمهارات والخبرات المختلفة رنامج يتضبب ااا 
ب ولعااا المناقشااة الجماعياااة ،هاااا المحاضااارةتعااادد األساااليب اإلرشاااادية التاااي يتضاامنها البرناااامج اإلرشااادي ومنتج ااااا 
  .  األدوار
ة اإلرشاد الذات ونظري ،يةالمعرف ،ستند البرنامج اإلرشادي إلى نظريات إرشادية مختلفة مثل النظرية السلوكيةيد ااا 

  ألعقالني االنفعالي
 . امعيهدف البرنامج اإلرشادي إلى التخفيف من االثار السلبية لسلوك التنمر اإللكتروني على الشباب الجيها ااا 

 سادسا : المنطلقات النظرية للدراسة : 
إن أكثار ولذا فا ،إطفائه او اعادته او وتدور حول محور عملية التعلم في اكتساب التعلم الجديد  النظرية السلوكية

ايجااااد ظاااروف واجاااواء وان سااالوك الفااارد قابااال للتعاااديل او التغييااار ب ،السااالوك اإلنسااااني مكتساااب عااان طريااار الاااتعلم
والسالوك مان وجهااة نظار هاذه النظرياة ال يعتماد علاى المشاااعر  (،91، ص 2012  ،العظايمعباد ) تعليمياة معيناة

المثيارات واالساتجابات وماا يقاوم باه مان نشااس ظااهر يمكان مالحظتاه فالنظرياة والخبرات الداخلية بل علاى أسااس 
  .(2018، سيد) تري أن السلوك العدواني متعلم من البيئة المحيطة

تعتماااد علاااى اسااالوب اإلرشااااد غيااار المباشااار وقاااد أطلااار عليهاااا اإلرشااااد المتمركاااز حاااول المسترشاااد و نظريـــة الـــذات 
الاذات تتكاون وتتحقار مان خاالل النماو االيجاابي وتتمثال فاي بعاض العناصار ترى هاذه النظرياة ان كما  ،)العميل(

لتاي ياايش والمفاهيم التي يكونها بداخله نحو ذاته واآلخرين والبيئاة االجتماعياة اوخبراته مثل صفات الفرد وقدراته 
مهام فإناه مان ال اليوبالتا ،فيها ولذا فإن فهم اإلنساان لذاتاه لاه أثار كبيار فاي سالوكه مان حياث الساواء او االنحاراف

  . (86ص  ،2012 ،عبد العظيم) ه وتجاربه و تصوراته عن نفسه واآلخرين من حولدراسة خبرات الفرد 
 ،ذلااك ي فاارد ساالوكه قاباال للتغيياار إذا مااا تااوفرت لديااه المعرفااة الكافيااة لتحقياارأن وتشااير الااي أالنظريــة المعرةيــة 

مان المعاارف والخبارات و التاي تمثال قايم لدياه وبالتاالي  حيث ان أي سلوك يصدر عن اإلنسان هو نتاج مجموعاة
التاي يتبناهاا تصدر هذه القيم في صورة سلوكيات و ذا أردنا تغيير اي سلوك فإنناا الباد مان تغييار القناعاات والقايم 

  .(1828ص  ،2014 ،علي)  اإلنسان
ــالينظر  ــي واالنفع ــة االرشــاد العقون ر هم بالتااالي فهاام عرضااه للمشاااعرى باا ن أفكااار الناااس تااؤثر علااى ساالوكوتاا ي

تغلاب عليهاا والتي يمكان ال السلبية مثل القلر والعدوان والشعور بالذنب بسبب تفكيرهم الالتوافقي وحالتهم االنفعالية
 .(89 ص ،2012 ،عبد العظيم)قدرة الفرد العقلية وزيادة درجة ادراكه  بتنمية
 : اإلجراءات المنهجية للدراسة:سابعا 

ت التاي يمكان مان خاللهاا الحصاول علاي معلوماا التحليلياة تعد هذه الدراسة من الدراساات الوصافية : نوع الدراسة
 طريقاة العمالدقيقة تصور الواقع وتشخصه، لذا فالدراسة الحالية تستهدف التوصل إلى برنامج إرشادي مقترح في 

 شباب الجامعي.للتخفيف من اآلثار السلبية لسلوك التنمر اإللكتروني علي ال مع الجماعات
ة بكلياا انتظااام ،ة الرابعااة اعتماادت الدراسااة علااى ماانهج المسااح االجتماااعي بالعينااة لطااالب الفرقاا :مــنهج الدراســة 

 م.2020/2021الخدمة االجتماعية جامعة حلوان بالعام الجامعي 
  خطة المعاينة:
ان بالعام جامعة حلو  ،لخدمة االجتماعية بكلية ا انتظام ،ة لطالب الفرقة الرابعة : بلغ إطار المعاين إطار المعاينة
 ( مفردة.2097م )2020/2021الجامعي 

، ص 2002،حسانو  الضاحيانة )وبتطبيار قاانون الحجام األمثال للعينا ،وع العينة وحجمها: عينة عشاوائية بسايطةن
 ( مفردة.325لغ حجم العينة )ب( 247



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 507 

 الثاني والعشرون العدد

بالعاام الجاامعي  جامعاة حلاوان -الخدماة االجتماعياة  انتظاام بكلياةشابة  –وحدة المعاينة: الطالب بالفرقة الرابعة 
 م. 2020/2021

 تمثلت أدوات جمع البيانات في: : أدوات الدراسة
للتخفياف طريقاة العمال ماع الجماعاات  مان منظاوراستمارة استبيان للشباب الجاامعي حاول برناامج إرشاادي مقتارح 

 لجامعي:من اآلثار السلبية لسلوك التنمر اإللكتروني علي الشباب ا
اسااات بااالرجوع إلااى التااراث النظااري الموجااه للدراسااة، والرجااوع إلااى الدر  اسااتمارة االسااتبيان قااام الباحااث بتصااميمااااا 

 السابقة لتحديد الابارات التي ترتبط ب بعاد الدراسة. 
 إللكتروني باينتنمر ابعد العوامل المؤدية الي انتشار ال ،على المحاور التالية: البيانات األوليةاالستمارة اشتملت ااا 

ثاار وبعد مقترحات التخفياف مان اآل بعد اآلثار السلبية للتنمر اإللكتروني علي الشباب الجامعي، الشباب الجامعي
 السلبية للتنمر اإللكتروني علي الشباب الجامعي

ات هاذه األدبيا اعتمد الباحث على الصدق المنطقي من خالل اإلطالع علي األدبيات واألطر النظرية، ثم تحليلااا 
 .  والبحوث وذلك للوصول إلي األبعاد المختلفة المرتبطة بمشكلة الدراسة

( مان أعضااء هيئاة التادريف بكلياة الخدماة 4وقد أجرى الباحث الصدق الظاهري لألداة بعد عرضها علاي عادد )ااا 
صااياغة االسااتمارة فااي (، وتاام %75االجتماعيااة جامعااة حلااوان، وقااد تاام االعتماااد علااي نساابة اتفاااق ال تقاال عاان )

  .صورتها النهائية
( مفااردة ماان الشااباب الجااامعي مجتمااع الدراسااة باسااتخدام 15كمااا أجاارى الباحااث ثبااات إحصااائي لعينااة قوامهااا )ااااا 

 للثباات مناساب (، وهاو مساتوى 0.91معامال ثباات )ألفاا ا كرونبااع( لقايم الثباات التقديرياة، وبلاغ معامال الثباات )
 .اإلحصائي

 سة مجاالت الدرا
 جامعة حلوان ،االجتماعية كلية الخدمة ـــــ المجال المكاني : 1
 ،اعية مة االجتمانتظام بكلية الخد، عينة عشوائية بسيطة من طالب الفرقة الرابعة :  ـــ المجال البشري للدراسة2

 . ( مفردة325وبلغ عدد مفردات العينة ) ،م2020/2021لوان بالعام الجامعي جامعة ح
  الزمنى للدراسة: المجال -ج

 م.10/12/2020م إلى 2020 /1/11 فترة جمع البيانات من الميدان، وذلك خالل الفترة من
 :  الصعوبات التي واجهت الباحث اثناء اجراء الدراسة

 مما اضطر الباحث إلنتظارهم فترة ،معهم الباحث تعبئة االستمارة رغم تواصلل طالبعدم استجابة بعض ال
 له جمع البيانات .  لة حتي يتسنيطوي

 :( جداول الدراسة)نتائج الدراسة : ثامنا 
   وصف عينة الدراسة   /1

 325"        ن=الطوب( "يوضح بيانات 1جدول )
 النسبة المئوية ك النوع م

 %15.1 49 ذكر 1

 %84.9 276 أنثي 2

 %100 325 إجمـــــــــــــــــــالي.

 النسبة المئوية ك السن م

 %27.7 90 عام 22ن أقل م 1

%60 195 عام 23إلى أقل من  22من  2  

 %12.3 40 عام فأكثر 23من  3



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 508 

 الثاني والعشرون العدد

 %100 325 إجمـــــــــــــــــــالي.

 النسبة المئوية ك الحالة االجتماعية  م

 %91.7 298 اعزب 1

 %6.8 22 متزوج 2

 %1.5 5 متزوج ويعول 3

 %100 325 إجمـــــــــــــــــــالي.

 النسبة المئوية ك تقدير  الدراسيال م

 %10.5 34 ممتاز 1

 % 28.3 92 جيد جدا  2

 % 48.6 158 جيد 3

 % 12.6 41 مقبول 4

 %100 325 إجمـــــــــــــــــــالي

 النسبة المئوية ك محل االقامة  م

 % 92 299 داخل محافظة القاهرة  1

 % 8 26 خارج محافظة القاهرة 2

 %100 325  اجمالي

٪9.84نسبة لي نسبة من المبحوثين إناث وهي اع ان يتضح من بيانات الجدول السابر  
ممااا يجعلهاان يفضاالن وهااذه النساابة تعكااف طبيعااة الدراسااة بكليااات الخدمااة االجتماعيااة والتااي قااد تناسااب الطالبااات 

 الدراسة تقع اعمارهممن الشباب عينة  %60يتضح ان أعلى نسبة وهي كما  االلتحاق بها دون غيرها من الكليات
ثاام الفئااة  ٪27.7عااام بنساابة  22ة العمريااة أقاال ماان يلااي ذلااك الفئاا ،عااام24اقاال ماان -22فااي الفئااة العمريااة ماان 

 كما يتضح من الجدول ان الحالة االجتماعياة لغالبياة المبحاوثين هاي  ،٪12.3عام ف كثر بنسبة  23العمرية من 
وهااذه نتيجااة  ،% 1.5% ويلااي ذلااك متاازوج ويعااول بنساابة  6.8ويلااي ذلااك متاازوج بنساابة  ،٪91.7اعاازب بنساابة 

ى عادم الدراسة اوال باإلضافة إلاالدراسية يكون مشغول ب في هذه المرحلة العمرية وفي حالتةطبياية اذ ان الطالب 
أصابح  على الزواج اثناء الدراسة وهذا قد يرجع إلى ارتفاع تكاليف الزواج ولهذا معظم الشباب غير المتزوج قدرته

 ن اكبار نسابة ماناكماا يتضاح  ،ديهم الوقت الكافي من الفراغ الذي يمكن أن يقضيه فاي اساتخدام شابكة اإلنترناتل
 .  ٪8م خارج محافظة القاهرة بنسبة ث ٪92الشباب محل إقامتهم داخل محافظة القاهرة بنسبة 

 لكتروني بين الشباب الجامعي التنمر اإل سلوك ثانيا : البعد االول الخاص بتحديد العوامل المؤدية الي انتشار 
 325ن = .التنمر اإللكتروني بين الشباب الجامعي  سلوك العوامل الشخصية المؤدية الي انتشار يوضح (2)جدول 

 العوامل م
 االستجابات

مجموع 
 االوزان

الوزن 
 الترتيب المرجح

الي حد  نعم
 ال ما

تقليااااد الشااااباب لساااالوك بعااااض الشخصاااايات التااااي تمااااارس  1
 عنف في وسائل اإلعالم المختلفةال

202 104 19 833 2.56 5 

 6 2.55 830 16 113 195  قدرة الشباب على التخفي واستخدام أسماء مستعارة 2
عاااااااادم ادراك الشااااااااباب بوجااااااااود مسااااااااائلة قانونيااااااااة للتنماااااااار  3

 اإللكتروني
223 83 19 854 2.63 3 

لعااالم األفكااار الخاطئااة والغياار العقالنيااه لاادي الشااباب عاان ا 4
 حولهم وضرورة استخدام القوة فيه

230 76 18 860 2.65 1 

ضاااعف وعاااي الشاااباب بمخااااطر هاااذا السااالوك وآثااااره علاااى  5
 اآلخرين

220 90 15 855 2.64 2 

ضعف دراية الشباب بحقوقهم وواجباتهم تجاه االخارين فاي  6
 المجتمع 

225 79 20 853 2.62 4 

 7 2.54 827 31 86 208 يفة و دمان اإلنترنت استخدام األلعاب اإللكترونية العن 7
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المؤديااة إلااى انتشااار الساالوك اإللكترونااي بااين الشااباب الجااامعي  الشخصااية العواماالالسااابر توضااح بيانااات الجاادول 
الغياار األفكااار الخاطئااة و اااااا  : وهااي مرتبااة حسااب أهميتهااا طبقااا للااوزن الماارجح لكاال منهااا وذلااك علااى النحااو التااالي

ضاعف وعاي الشاباب  ،  ٪2.65ى الشباب عن العالم حولهم وضرورة استخدام القوة فيه باوزن مارجح لدعقالنية ال
للتنمار  عدم إدراك الشاباب بوجاود مساائلة قانونياة ، ٪2.64بمخاطر هذا السلوك وآثاره على االخرين بوزن مرجح 

آلخااارين فاااي المجتماااع باااوزن تجااااه اعف دراياااة الشاااباب بحقاااوقهم وواجبااااتهم ضااا،  ٪2.63اإللكتروناااي باااوزن مااارجح 
الم المختلفاة باوزن بعض الشخصيات التاي تماارس العناف فاي وساائل اإلعاتقليد الشباب لسلوك ،  ٪2.62 مرجح 
سااتخدام األلعاااب ا،  ٪2.55واسااتخدام أسااماء مسااتعارة بااوزن ماارجح درة الشااباب علااى التخفااي قاا،  ٪2.56ماارجح 

ن مالمعرفياة هذا يتفر مع ما جااءت باه النظرياة او ،   ٪2.54العنيفة وادمان من اإلنترنت بوزن مرجح اإللكترونية 
ي ي سلوك فال بد من تغيير القناعات والقيم التي يتبناها اإلنسان كذلك نظرية اإلرشاد العقالناأ أننا إذا اردنا تغيير

ر ر النااس تااؤثر علاى ساالوكهم وبالتاالي فهاام عرضاه لمشاااعر القلار والعاادوان والشااعو واالنفعاالي والتااي تارى ان أفكااا
 . بالذنب بسبب تفكيرهم الالتوافقي

عي   ن اإللكترونـي بـين الشـباب الجـامسـلوك التنمـر المؤدية الـي انتشـار  النفسية( يوضح العوامل 3)دول ج
=325 

 العوامل م
مجموع  االستجابات

 االوزان
الوزن 
 رتيبالت المرجح

 ال الي حد ما نعم
الشاااااعور باااااالقلر لااااادى الشاااااباب أثنااااااء دراساااااتهم  1

 الجاماية
138 103 77 697 2.14 6 

شاااعور الشاااباب بالملااال ووجاااود وقااات فاااراغ غيااار  2
 مستثمر

200 109 16 834 2.57 5 

 1 2.75 894 20 85 220 قلة إشباع االحتياجات األساسية لدى الشباب 3
 4 2.29 744 17 107 201 يرة من نجاح اآلخرينشعور الشاب بالغ 4
ضاعف ثقاة الشااباب فاي انفساهم قااد يادفعهم الااي  5

 الشائعات االلكترونيةنشر 
216 97 12 854 2.63 2 

ممارسااااااااة التنماااااااار للهااااااااروب ماااااااان المشااااااااكالت  6
 الشخصية

209 104 12 847 2.61 3 

ممارساااااااة التنمااااااار للتعاااااااويض عااااااان االحسااااااااس  7
 بالضعف والعجز

216 90 19 847 2.61 3 

المؤدية إلى انتشار السالوك اإللكتروناي باين الشاباب الجاامعي وهاي  توضح بيانات الجدول السابر العوامل النفسية
لاة اشاباع االحتياجاات األساساية ق : مرتباة حساب أهميتهاا طبقاا للاوزن المارجح لكال منهاا وذلاك علاى النحاو التاالي

باوزن اإللكترونياة في انفسهم قد يدفعهم إلى نشر الشائعات  عف ثقة الشبابض ،٪2.75لدى الشباب بوزن مرجح 
ممارسااة التنماار للتعااويض عاان اإلحساااس )و (مارسااة التنماار للهااروب ماان المشااكالت الشخصاايةم)، ٪2.63جح ماار 

شااعور ، ٪2.29شااعور الشاااب بااالغيرة ماان نجاااح اآلخاارين بااوزن ماارجح ، ٪2.61بااوزن ماارجح  (بالضااعف والعجااز
الشااعور بااالقلر لاادى الشااباب ثناااء دراساااتهم ، ٪2.57ت فااراغ غياار مسااتثمر بااوزن ماارجح الشااباب بالملاال ووجااود وقاا
ماان ان سالوك التنماار (  2019  ،محماد)تفار ماع مااا أشاارت إليااه دراساة يوهااذا ،  ٪2.14الجاماياة باوزن ماارجح 

نات فيبادأ االلكتروني ربما يكون راجعاا إلاى شاعور الشاخص الضاحية باالقلر عنادما تصاله رساائل تهدياد عبار اإلنتر 
والتااي اشااارت إلااى أن ماان ( 2017 ،صاارودراسااة )نالعدائيااة لااى بالشااك فااي المحيطااين بااه وقااد يااؤدي بااه األماار إ
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الدوافع األساسية المؤدياة لسالوك التنمار اإللكتروناي يتركاز بشاكل رئيساي فاي إلحااق األذى والخاوف بااآلخرين هاذا 
 . اولة خروجه من احباس وقع به من قبلر تغطية جانب الضعف لديه ومحمباإلضافة إلى محاولة المتن

عي ؟  ن اإللكترونـي بـين الشـباب الجـامسلوك التنمـر المؤدية الي انتشار  االسريةيوضح العوامل  (4جدول )
=325 

 العوامل م
مجموع  االستجابات

 االوزان
الوزن 
 الترتيب المرجح

 ال الي حد ما نعم
االبنااااء  تااادني الجاناااب االقتصاااادي لالسااارة قاااد يااادفع 1

  الي العنف
166 122 37 779 2.39 4 

ين قاااااااد يساااااااهل ضااااااعف المساااااااتوى التعليماااااااي للوالاااااااد 2
 ممارسة ابنائهم للتنمر اإللكتروني

140 124 58 726 2.23 5 

التفكاك االساري قاد ياادفع االبنااء إلاى ممارساة التنماار  3
 اإللكتروني

222 92 10 860 2.65 2 

ها فااااي التنشاااائة تراجااااع دور االساااارة فااااي القيااااام باااادور  4
 االجتماعية السليمة لالبناء

251 63 11 890 2.74 1 

غالبيااة القااارارات التاااي يتخااذها الوالااادين تجااااه االبنااااء  5
 خاطئة

168 135 20 794 2.44 3 

باة ح بيانات الجدول العوامل األسرية المؤدياة إلاى انتشاار السالوك اإللكتروناي باين الشاباب الجاامعي وهاي مرتتوض
  : طبقا للوزن المرجح لكل منها وذلك على النحو التالي حسب أهميتها

ألسري التفكك ا،   ٪2.74تراجع دور األسرة في القيام بدورها في التنشئه االجتماعية السليمة لألبناء بوزن مرجح 
ين تجااه غالبية القارارات التاي يتخاذها الوالاد،   ٪2.65قد يدفع األبناء إلى ممارسة التنمر اإللكتروني بوزن مرجح 

ح تدلني الجانب االقتصادي لألسرة قد يدفع االبنااء إلاى العناف باوزن مارج،    ٪2.44االبناء خاطئة بوزن مرجح 
   ٪2.23بوزن مرجح  نمر االلكترونيضعف المستوى التعليمي للوالدين قد يسهل ممارسة ابنائهم للت،    2.39٪

ا معظام اآلبااء ال يعرفاون ماا يادور فاي حيااة ابناائهم وما من ان (2018  ،مباركة)وهذا يتفر مع ما جاء في دراسة
 كاد ب همياة مراقباة اساتخدام األبنااء لوساائل االتصااالت الحديثاة واإلنترنات والت (2016  ،علوان)دراسة  أوصت به

لم كماا ان هاذا يتفار ماع ماا جااءت باه النظرياة السالوكية مان أن السالوك العادواني ماتع ،من استخدامها فقاط للفائادة
 .ن البيئة المحيطةم

 325اإللكتروني بين الشباب الجامعي ؟  ن =سلوك التنمر المؤدية الي انتشار  التعليميةيوضح العوامل  (5)جدول 

 العوامل م
 االستجابات

مجموع 
 االوزان

الوزن 
 المرجح

 الترتيب
 نعم

الي 
 ال حد ما

غياااااب االنشااااطة الطالبيااااة المحببااااة لاااادي  1
  الشباب داخل الجامعة

213 89 23 894 2.75 1 

غيااااب اللاااوائح الجاماياااة الرادعاااة للشاااباب  2
  من ممارسة سلوك التنمر اإللكتروني

203 106 16 837 2.58 2 

شاااااعور الشاااااباب باالحبااااااس فاااااي الجامعاااااة  3
  نتيجة تقصيرهم في واجباتهم الدراسية

167 119 37 776 2.39 4 

 5 2.33 757 44 127 153  اساليب التدريف الجاماية غير الفعالة 4
 7 2.15 698 46 94 183السااااااالوك العااااااادواني مااااااان جاناااااااب بعاااااااض  5
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االخصااااائيين االجتماااااعيين تجاااااه الشااااباب 
  مما يخلر بيئة مناسبة للتنمر االلكتروني

 8 1.92 625 68 109 143  الحرمان من دخول االمتحان 6
تجاهااااال االخصاااااائي االجتمااااااعي لقااااادرات  7

  وامكانات الشباب
188 113 24 814 2.50 3 

ضااااعف مسااااتوي االحتاااارام المتبااااادل بااااين   8
  الطالب والجهاز االداري بالكلية

203 107 15 748 2.30 6 

رتباة ح بيانات الجدول العوامل التعليمية المؤدية إلى انتشار السلوك اإللكتروناي باين الشاباب الجاامعي وهاي متوض
  : لى النحو التاليحسب أهميتها طبقا للوزن المرجح لكل منها وذلك ع

غيااب اللاوائح الجاماياة ،   ٪2.75غياب األنشطة الطالبية المحببة لدى الشاباب داخال الجامعاة باوزن مارجح  -
تجاهاال االخصااائي االجتماااعي ،    ٪2.58الرادعااة للشااباب ماان ممارسااة ساالوك التنمراإللكترونااي بااوزن ماارجح 

لشااباب باإلحبااس فااي الجامعااة نتيجاة التقصااير فااي شاعور ا،    ٪2.50لقادرات و مكانيااات الشاباب بااوزن ماارجح 
،   ٪2.33اساااليب التاادريف الجااامعي غياار الفعالااة بااوزن ماارجح ،    ٪2.39واجباااتهم الدراسااية بااوزن ماارجح 

الساااالوك ،   ٪2.30االحتاااارام المتبااااادل بااااين الطااااالب والجهاااااز اإلداري بالكليااااة بااااوزن ماااارجح ضااااعف مسااااتوى 
االجتماااعيين تجاااه الشااباب ممااا يخلاار بيئااة مناساابة للتنماار اإللكترونااي  العاادواني ماان جانااب بعااض االخصااائيين

   ٪1.92الحرمان من دخول االمتحان بوزن مرجح،   ٪2.15بوزن مرجح 
من ان معظم الشباب الجاامعي يساتخدمون اإلنترنات  (2019، خليل وآخرون )وهذا يتفر مع ما جاءت به دراسة  

وهااذه الساالوكيات محاطااة بالمخاااطر حيااث أنهاام يقومااوا بالوصااول عض واصاال مااع بعضااهم الاابإلجااراء البحااوث و الت
 (2006  ،حساانين)ودراسااة  ،إلااى مواقااع اإلنترناات غياار المناساابة ومشاااركة اساامائهم وكلمااات الماارور مااع اآلخاارين

في  حيث يستخدمونها ،يستخدمون شبكة اإلنترنت بطريقة خاطئة كما وكيفاوالتي اشارت إلى أن الشباب الجامعي 
. ودراسااة قااع الدردشااة وانتهاااك خصوصاايات اآلخااريناقااع بعينيهااا دون األخاارى وأكثاار هااذه االسااتخدامات فااي مو امو 

Alleva, Neill, 2019) ) ا أن خطورة التنمر اإللكتروني تكمن في اثااره السالبية علاى الضاحاياشارت الي  والتي
 واالجتماعية والنفسية .ة في النواحي األكاديميخاصة 

 325 اإللكتروني بين الشباب الجامعي ؟  ن =سلوك التنمر المؤدية الي انتشار  االجتماعيةح العوامل يوض ( 6)جدول 

 العوامل م
مجموع  االستجابات

 االوزان
الوزن 
 المرجح

 الترتيب
 ال الي حد ما نعم

ضااااعف المشااااااركة المجتمايااااة فاااااي التوعياااااة  1
 بظاهرة التنمر االلكتروني

216 94 15 851 2.61 4 

ضاااعف تقااادير المساااؤولية لااادى الشاااباب مماااا  2
 يدفعهم إلى ممارسة التنمر االلكتروني

246 70 9 887 2.73 1 

ضاااااعف ثقافاااااة حقاااااوق االنساااااان باااااين افاااااراد  3
 المجتمع

199 112 13 733 2.26 5 

التسااااوير لثقافااااة العنااااف اعالميااااا ماااان خااااالل  4
  االفالم والعاب الكمبيوتر

217 93 15 852 2.62 3 

ساااااائل االعاااااالم المختلفاااااة للجواناااااب تنااااااول و  5
  السلبية في الحياه اليومية

231 82 11 868 2.67 2 
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ح بيانااات الجاادول العواماال االجتماعيااة المؤديااة إلااى انتشااار الساالوك اإللكترونااي بااين الشااباب الجااامعي وهااي توضاا
   مرتبة حسب أهميتها طبقا للوزن المرجح لكل منها وذلك على النحو التالي

 ،  ٪2.73بااوزن ماارجح ير المسااؤولية لاادى الشااباب ممااا يادفعهم إلااى ممارسااة التنماار االلكترونااي ضاعف تقااد  -
لعناف االتسوير لثقافة ،   ٪2.67بوزن مرجح المختلفة للجوانب السلبية في الحياه اليومية تناول وسائل اإلعالم

ة المجتماياة فاي التوعياة ضاعف المشاارك،  % 2.62اعالميا من خالل االفالم والعاب الكمبياوتر باوزن مارجح 
بااااوزن ضاااعف ثقافااااة حقاااوق االنساااان بااااين افاااراد المجتماااع ،  ٪2.62بااااوزن مااارجح بظااااهرة التنمااار االلكتروناااي 

والتي أكدت ضعف الوعي المجتمعي بخطاورة  (2019  ،السيد وآخرون )وهذا يتفر مع دراسة  ، ٪2.26مرجح
ت بضااارورة قياااام المساااؤولين بتشاااريع قاااوانين والتاااي أوصااا (2019  ،احماااد )سااالوك التنمااار اإللكتروناااي ودراساااة 

 . محددة تشدد على حماية سرية الخصوصية والمعلوماتية خاصة على مواقع التواصل االجتماعي
 .علي الشباب الجامعي اإللكتروني  لسلوك التنمراآلثار السلبية البعد الثاني الخاص بتحديد : ثالثا

ن    علــي الجوانــب النفســية للشــباب الجــامعياإللكترونــي ر اآلثــار الســلبية لســلوك التنمــ يوضــح  (7)جــدول 
=325 

 االثار م
مجموع  االستجابات

 االوزان
الوزن 
 المرجح

 الترتيب
 ال الي حد ما نعم

الخاااوف مااان المساااتقبل نتيجاااة انتشاااار الشاااائعات علاااى مواقاااع  1
 التواصل االجتماعي

225 80 20 855 2.63 3 

ومااااات المضااااللة فااااي مواقاااااع اعتاااازال الناااااس خوفااااا مااااان المعل 2
  التواصل االجتماعي

185 116 23 810 2.49 6 

شعور الشباب باإلكتئاب نظرا لتعرضهم للتشاهير عبار مواقاع  3
   التواصل االجتماعي

222 88 15 857 2.64 2 

الشاااااعور بالضاااااير نتيجاااااة التعااااارص لنساااااتبعاد عبااااار مواقاااااع  4
  التواصل االجتماعي

198 104 23 825 2.54 5 

ور الشاااااااب بااااااالخوف الشااااااديد لتعاااااارص صاااااافحته عباااااار شااااااع 5
  الفيسبوك للسرقة أكثر من مرة

206 
 

89 28 824 2.54 5 

ضعف ثقة الشباب في انفسهم لوجود معلوماات غيار حقيقياة  6
 ومضللة عنهم عبر مواقع التواصل اإلجتماعي

217 91 17 850 2.62 4 

تحاال فقدان ثقة الشااب فاي االخارين نظارا لتعرضاه للخاداع و ن 7
  الشخصية عبر مواقع التواصل االجتماعي

230 85 10 870 2.68 1 

: وهااي اإللكترونااي علااي الجوانااب النفسااية للشااباب الجااامعيح بيانااات الجاادول اآلثااار الساالبية لساالوك التنماار توضاا
 مرتبة حسب اهميتها طبقا للوزن المرجح لكل منها وذلك علي النحو التالي :  

خرين نظارا لتعرضاه للخاداع و نتحاال الشخصاية عبار مواقاع التواصال االجتمااعي باوزن فقدان ثقة الشاب في اال -
شاعور الشاباب باإلكتئااب نظارا لتعرضاهم للتشاهير عبار مواقاع التواصال االجتمااعي باوزن ،   % 2.68مارجح 
باوزن مارجح الخوف من المستقبل نتيجة انتشار الشائعات على مواقاع التواصال االجتمااعي ،   %2.64مرجح 
ضعف ثقة الشباب في انفساهم لوجاود معلوماات غيار حقيقياة ومضاللة عانهم عبار مواقاع التواصال ،   2.63%

الشااااعور بالضااااير نتيجااااة التعاااارص لنسااااتبعاد عباااار مواقااااع التواصاااال )،    ٪2.62بااااوزن ماااارجح اإلجتماااااعي 
بااوزن   (شااعور الشاااب بااالخوف الشااديد لتعاارص صاافحته عباار الفيساابوك للساارقة أكثاار ماان ماارة)و (االجتماااعي
بااوزن ماارجح اعتاازال الناااس خوفااا ماان المعلومااات المضااللة فااي مواقااع التواصاال االجتماااعي ،  %2.54ماارجح 
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االثااار الساالبية قااد ساااهم فااي تواجاادها لاادي الشااباب الجااامعي تعرضااهم لساالوك  ممااا يؤكااد أن هااذه ،   2.49٪
التااي  (Barrett, Jennifer L. ، 2010)دراسااة  إلنترناات وهااذا مااا أكدتااهالتنماار اإللكترونااي عباار شاابكة ا

مان  (2019 ، واخارون  السايد)دراساة وماا اكدتاه ، ك التنمار االلكتروناي ضاار وماؤذي اظهرت نتائجها ان سلو 
أن تعااارص الشاااباب لسااالوك التنمااار اإللكتروناااي يتولاااد عناااه مشااااكل نفساااية بالغاااة كااااالنعزال االجتمااااعي والقلااار 

 . مستقبلوالتوتر الدائم وقلة الثقة بالنفف والخوف من ال
ــار الســلبية يوضــح  (8 )جــدول  ــي الجوانــب االســرية للشــباب الجــامعيلســلوك التنمــر اإللكترونــي اآلث ن  عل

=325 

 االثار م
 االستجابات

مجموع 
 االوزان

الوزن 
 المرجح

 الترتيب
 نعم

الي 
 ال حد ما

 3 2.62 853 15 89 220  غياب الثقة بين الشاب وبين أفراد األسرة 1
لعالقااات الطيبااة بااين الشاااب وبااين ضااعف ا 2

 أفراد األسرة
201 104 20 830 2.55 5 

 2 2.66 863 14 84 227  أفراد األسرةو كثرة المشكالت بين الشاب  3
 4 2.59 841 16 102 207  اهمال الشاب لحقوق أفراد االسرة  4
 4 2.59 841 18 98 209  تدني قيمة الشاب أمام أفراد أسرته 5
صااية وتشااكيك افااراد االساارة ضااعف الخصو  6

  في بعضهم البعض
234 75 16 868 2.67 1 

تبة هي مر و  اإللكتروني علي الجوانب األسرية للشباب الجامعيح بيانات الجدول اآلثار السلبية لسلوك التنمر توض
  :  حسب أهميتها طبقا للوزن المرجح لكل منها وذلك على النحو التالي

كثاارة المشااكالت بااين ،   ٪2.67اد األساارة فااي بعضااهم الاابعض بااوزن ماارجح ضااعف الخصوصااية وتشااكيك أفاار  -
،   ٪2.62بااوزن ماارجح  غياااب الثقااة بااين الشاااب وافااراد اساارته ،   ٪2.66أفااراد األساارة بااوزن ماارجح و الشاااب 

ضاااعف ،   ٪2.59إهماااال الشااااب لحقاااوق أفاااراد األسااارة و تااادني قيماااة الشااااب أماااام أفاااراد وأسااارته باااوزن مااارجح 
 ،الليثايو دروياش )وهاذا يتفار ماع دراساة ،   ٪2.55طيبة بين الشاب وبين أفراد األسرة باوزن مارجح العالقات ال
والتاي أكادت ان سالوك التنمار يضار بالمناااع النفساي واالجتمااعي للطاالب ويضاعف الاروابط والتفاعاال  (2017

ء بعااة المسااتمرة لألبناااالمتاباألساارة ( ماان أهميااة قيااام  2017أبااو النصاار ، ومااا أكااد عليااه ) االجتماااعي بياانهم 
  . والحرص على الحوار اإليجابي الفعال معهم و رشادهم باالستخدام الصحيح لالنترنت

 325ن =علي الجوانب التعليمية للشباب الجامعي لسلوك التنمر اإللكتروني اآلثار السلبية يوضح  ( 9)جدول 

 االثار م
 االستجابات

مجموع 
 االوزان

الوزن 
 المرجح

 الترتيب
 عمن

الي 
 ال حد ما

فقااادان رغباااة الشاااباب فاااي االساااتذكار  1
 والتحصيل الدراسي

236 78 11 875 2.69 1 

ضااااعف قاااادرة الشااااباب علااااي االنتبااااااه  2
 اثناء شرح المحاضرات

195 113 16 827 2.54 6 

تكاااااارار رسااااااوب الطالااااااب فااااااي الفرقااااااة  3
  الدراسية بالكلية

207 96 21 834 2.57 5 
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 4 2.61 847 22 84 219 ع التعليمية الهادفةاالبتعاد عن المواق 4
ضاااااااااعف اتبااااااااااع الشاااااااااباب للقاااااااااوانين  5

  واللوائح الجاماية
217 97 11 856 2.63 2 

 5 2.57 834 23 95 207  فقدان الرغبة في الذهاب للجامعة 6
فقااااااادان الرغباااااااة فاااااااي المشااااااااركة فاااااااي  7

  األنشطة الطالبية بالجامعة
218 86 21 847 2.61 4 

عاااادم االنتظااااام فااااي حضااااور التاااااخر و  8
 المحاضرات داخل الجامعة

219 88 18 851 2.62 3 

وهااي  اإللكترونااي علااي الجوانااب التعليميااة للشااباب الجااامعيح بيانااات الجاادول اآلثااار الساالبية لساالوك التنماار توضاا
  مرتبة حسب أهميتها طبقا للوزن المرجح لكل منها وذلك على النحو التالي

 ضاعف اتبااع الشاباب للقاوانين،   ٪2.69باوزن مارجح  االساتذكار والتحصايل الدراسايفاي  رغبة الشابابفقدان  -
 فاااي حضاااور المحاضااارات داخااال الجامعاااة  نتظااااماالالتااا خر وعااادم ،   ٪2.63باااوزن مااارجح  واللاااوائح الجاماياااة 

ة فاااي االنشاااط و فقااادان الرغباااة فاااي المشااااركةالهادفاااة االبتعااااد عااان المواقاااع التعليمياااة ،   ٪2.62باااوزن مااارجح 
ي فاو فقادان الرغباة في الفرقاة الدراساية بالكلياة تكرار رسوب الطالب ،   ٪2.61بوزن مرجح الطالبية بالجامعة

باااوزن  اثناااء شااارح المحاضااارات ضاااعف قااادرة الشااباب علاااي االنتبااااه،   ٪2.57باااوزن ماارجح  للجامعاااة  الااذهاب
دت علاى أن اساتخدام الشاباب والتي أك ( 2006،حسنين)وهذا يتفر مع ما جاءت به دراسة ،   ٪2.54مرجح 

وكاااااذلك دراساااااة ،   الجاااااامعي لشااااابكة اإلنترنااااات يااااا تي علاااااى حسااااااب االساااااتذكار الجياااااد وحضاااااور المحاضااااارات
والتاااي أشاااارت إلاااى أن الشاااباب يساااتخدمون اإلنترنااات بحرياااة ودون رقاباااة باإلضاااافة إلاااى  ( 2019 ،مصاااطفي)

إلاااى  والوصاااولالغيااار عبااار الشااابكة  العدياااد مااان السااالوكيات السااالبية مثااال التجساااف علاااى خصوصااايات ممارساااة
 . المواقع السيئة وبالتالي يبتعد الشباب عن المواقع التعليمية الهادفة

ن      عيللشباب الجـام االجتماعيةعلي الجوانب لسلوك التنمر اإللكتروني اآلثار السلبية يوضح  (10جدول )
=325 

 االثار م
 االستجابات

مجموع 
 االوزان

الوزن 
 بالترتي المرجح

الي حد  نعم
 ما

 ال

انتشااااار الشااااائعات واألكاذيااااب بااااين الشااااباب  1
 والتي قد تضعف من انتمائهم للمجتمع

251 67 7 894 2.89 1 

اهماااااااااااااال الشاااااااااااااباب فاااااااااااااي اداء واجبااااااااااااااتهم  2
 ومسؤلياتهم تجاه المجتمع

217 98 10 857 2.64 5 

العزلاااة وضاااعف العالقااااات االجتماعياااة مااااع  3
 المحيطين بالشباب

241 69 15 876 2.65 2 

قااد يااتعلم الشااباب اساااليب مختلفااة فااي ايااذاء  4
 االخرين

227 89 9 868 2.67 3 

تعرص الشاباب لالبتازاز مان جاناب المتنمار  5
  االلكتروني

230 80 15 865 2.66 4 

وهاي  عياإللكتروناي علاي الجواناب االجتماعياة للشاباب الجاامح بيانات الجدول اآلثاار السالبية لسالوك التنمار توض
انتشاار الشاائعات وااألكاذياب باين :   مرتبة حسب أهميتهاا طبقاا للاوزن المارجح لكال منهاا وذلاك علاى النحاو التاالي
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االجتماعياة ماع  العزلاة وضاعف العالقاات،   ٪2.89وزن مارجح  والتي قد تضعف من انتمائهم للمجتماع  الشباب
وزن مااارجح  فاااي اياااذاء االخااارين  أسااااليب مختلفاااةقاااد ياااتعلم الشاااباب ،   ٪2.65باااوزن مااارجح  المحيطاااين بالشاااباب

اهماال الشاباب فاي أداء ،  ٪2.66بوزن مارجح من جانب المتنمر االلكتروني تعرص الشباب لالبتزاز،    2.67٪
والتاي أكادت  (2019  ،محماد)وهاذا يتفار ماع دراساة ،   ٪2.64باوزن مارجح  ومسؤلياتهم تجااه المجتماع واجباتهم

كتروني قد يترتب عليه شعور الشخص الضحية بالشك في المحيطين به مما ياؤدي إلاى على أن سلوك التنمر اإلل
  ،الشااامري )ودراسااة  حالااة ماان الخااوف مااان التعاماال معهاام وقااد ياااؤدي بااه األماار الااي العدوانياااة والنفااور االجتماااعي

و إسااءة والتي أوصت بعدم نشر الشائعات او اخاتالق أخباار خاطئاة وعادم تحميال أي شايء يعاد تهدياد ا (2019
 . او تشهير

علي وني اإللكتر  لسلوك التنمراهم المقترحات للتخفيف من اآلثار السلبية البعد الثالث الخاص بتحديد رابعا: 
 الشباب الجامعي 

شباب علي اللسلوك التنمر اإللكتروني المقترحات للتخفيف من اآلثار السلبية  اهم يوضح (11)جدول 
 325ن =الجامعي 

 المقترحات م
 ستجاباتاال

مجموع 
 االوزان

الوزن 
 الترتيب المرجح

 نعم
الي حد 

 ال ما

تااااوفير مطويااااات تبااااين االثااااار الساااالبية للتنماااار االلكترونااااي  1
  علي الشباب الجامعي

253 63 9 894 2.75 9 

عقااد ناادوات بااين الشااباب حااول أسااباب التنماار االلكترونااي  2
 وكيفية التعامل معه

254 67 4 900 2.76 6 

ادل الخباااارات مااااع منظمااااات المجتمااااع الماااادني المعنيااااة تباااا 3
  بالشباب لتنفيذ برامج تحد من التنمر اإللكتروني

269 47 9 910 2.8 4 

تشاااااجيع أخصاااااائي رعاياااااة الشاااااباب علاااااى المشااااااركة فاااااي  4
الاااادورات التدريبيااااة المرتبطااااة بكيفيااااة التعاماااال مااااع ظاااااهرة 

 التنمر االلكتروني

276 38 11 915 2.82 1 

طاقااااااات وقاااااادرات الشااااااباب بااااااالبرامج واألنشااااااطة  اسااااااتثمار 5
  الطالبية المتنوعة بما يشبع احتياجاتهم الحقيقية

267 43 15 902 2.78 5 

اطاااالق حماااالت اعالمياااة عبااار وساااائل االعاااالم المختلفاااة  6
 للتوعية بمخاطر التنمر االلكتروني

261 55 9 902 2.78 5 

ب بماا يواكاب عاياة الشابار مراعاه التطوير الدائم فاي بارامج  7
  المستجدات التي تطرأ على الحياه الجاماية للطالب

257 59 9 898 2.76 8 

قيااام المجتمااع بوضااع القااوانين الصااارمة لمعاقبااة ممارسااي  8
 التنمر بكافة أشكاله

257 60 8 899 2.77 7 

توعيااة األساارة ب هميااة حاال المشااكالت مااع ابنااائهم الطااالب  9
  بعيدا عن استخدام العنف

270 48 7 913 2.81 2 

توعياااة األسااارة باهمياااة المتابعاااة المساااتمرة لألبنااااء وخاصاااة  10
 فيما يتعلر بإستخدام مواقع التواصل االجتماعي

273 
 

43 6 911 2.80 3 

اإللكترونااي علااي ح بيانااات الجاادول اهاام مقترحااات مجتمااع البحااث للتخفيااف ماان اآلثااار الساالبية لساالوك التنماار توضاا
ت هذه المقترحات مرتبة حسب أهميتها طبقا للاوزن المارجح لكال منهاا وذلاك علاى النحاو وقد جاء الشباب الجامعي



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 516 

 الثاني والعشرون العدد

توعياااة األسااارة ب همياااة حاااال ،   ٪2.82تشاااجيع أخصاااائي رعاياااة الشاااباب علاااي المشاااااركة باااوزن مااارجح :  التاااالي
المتابعااة توعيااة األساارة ب هميااة ،   ٪2.81بااوزن ماارجح  المشاكالت مااع ابنااائهم الطااالب بعياادا عاان اسااتخدام العناف

الخبارات تباادل ،   ٪2.80باوزن مارجح لألبناء وخاصة فيما يتعلر بإستخدام مواقع التواصال االجتمااعي  المستمرة
،  %2.80بااوزن ماارجح  مااع منظمااات المجتمااع الماادني المعنيااة بالشااباب لتنفيااذ باارامج تحااد ماان التنماار اإللكترونااي

و اطااالق  بيااة المتنوعااة بمااا يشاابع احتياجاااتهم الحقيقيااةاسااتثمار طاقااات وقاادرات الشااباب بااالبرامج واألنشااطة الطال
عقااد ،  %2.78بااوزن ماارجح حمااالت اعالميااة عباار وسااائل االعااالم المختلفااة للتوعيااة بمخاااطر التنماار االلكترونااي 

قيااام المجتمااع ،   ٪2.76بااوزن ماارجح بااين الشااباب حااول أسااباب التنماار االلكترونااي وكيفيااة التعاماال معااه ناادوات 
التطاوير الادائم فاي بارامج ،   ٪2.77باوزن مارجح الصارمة لمعاقباة ممارساي التنمار بكافاة أشاكاله  القوانينبوضع 
تاااوفير ،  ٪2.76بااوزن مااارجح  الشاااباب بمااا يواكاااب المسااتجدات التاااي تطااارأ علااى الحيااااه الجامايااة للطاااالبرعايااة 

وهااذه المقترحااات ،   ٪2.75بااوزن ماارجح  مطويااات تبااين االثااار الساالبية للتنماار االلكترونااي علااي الشااباب الجااامعي
تعكف أهمياة وضارورة االساتخدام اآلمان لننترنات مان جاناب الشاباب الجاامعي مماا يخفاف مان اي اثاار سالبية قاد 

التااي و  (2019  ،احمااد)تاانعكف علاايهم وهااذا يتفاار مااع توصاايات عاادد ماان الدراسااات والبحااوث السااابقة مثاال دراسااة 
عوياااة حاااول الجااارائم اإللكترونياااة وابعادهاااا وت ثيرهاااا علاااى أمااان أوصااات باتاحاااة النااادوات والااادورات والماااؤتمرات التو 

الطااالب فااي أنشاطة وباارامج ثقافيااة  مشااركةفاي ضاارورة  (2018 ،المكااانين وآخاارون )ودراساة ،  المجتماع واسااتقراره
فاااي  ( 2019 ،عطية)واجتماعياااة ورياضاااية هادفاااة لمااانحهم فااارص االتصاااال االجتمااااعي اإليجاااابي البنااااء ودراساااة

ياااااء االماااور علااااى متابعاااة اسااااتخدامات ابناااائهم لشااابكة اإلنترناااات بصااافة عامااااة ومواقاااع التواصاااال ضااارورة حاااث أول
لألخصاااائيين االجتمااااعيين بااا جهزة رعاياااة الشاااباب لتنمياااة ثقافاااة االجتمااااعي بصااافة خاصاااة و عقاااد دورات تدريبياااة 

ئل االتصااالت الحديثااة التاي اوصات ب همياة مراقباة اساتخدام األبنااء لوسااو  (2016 ،علاوان)الحاوار لاديهم ودراساة 
والتااااي أوصاااات بضاااارورة ساااان قااااوانين وتشااااريعات خاصااااة بمعاقبااااة المتنماااار ( 2017  ،نصاااار)واإلنترناااات ودراسااااة 

كاذلك تفعيال دور وساائل اإلعاالم المختلفاة وكاذلك المؤسساات الثقافياة اإللكتروني كما هو الحال فاي بعاض الادول 
والتاي اوصاات بضارورة اإلكثاار ماان النادوات العلميااة  (2014، الطيااار)ودراساة  للتوعياة بظااهرة التنماار اإللكتروناي

لشبكات التواصل االجتماعي وخاصة علاى  لتي توضح لطالب الجامعة الت ثير السلبيوالبرامج اإلرشادية الهادفة ا
 . القيم االجتماعية

 تاسعا : مناقشة نتائج الدراسة وتفسيرها :
اب بين الشب لكترونيالعوامل المؤدية الي انتشار سلوك التنمر اإل ما ـــ بالنسبة للتساؤل االول والذي مؤداه  1

 الجامعي ؟
فقد  :جامعيللعوامل الشخصية المؤدية الي انتشار سلوك التنمر اإللكتروني بين الشباب الأ ـــ بالنسبة 

م القوة استخدالدى الشباب عن العالم حولهم وضرورة األفكار الخاطئة والغير عقالنية )أناوضحت نتائج الدراسة 
في جاءت  (ضعف وعي الشباب بمخاطر هذا السلوك وآثاره على االخرين)ثم  ،في الترتيب األول ت( جاءفيه

  . لثالثجاءت في الترتيب ا (للتنمر اإللكتروني عدم إدراك الشباب بوجود مسائلة قانونيةثم ) الترتيب الثاني
حت فقد اوضاي: ار سلوك التنمر اإللكتروني بين الشباب الجامعللعوامل النفسية المؤدية الي انتشب ـــ بالنسبة 

اب ضعف ثقة الشبثم ) ،( جاءت في الترتيب األولقلة اشباع االحتياجات األساسية لدى الشباب)نتائج الدراسة أن
ممارسااة )جاااءت فااي الترتيااب الثاااني ثاام  اإللكترونيااة حااول اآلخاارين  ( فااي انفسااهم قااد ياادفعهم إلااى نشاار الشااائعات

جااءت  (ممارسة التنمر للتعويض عان اإلحسااس بالضاعف والعجاز)و  ( لتنمر للهروب من المشكالت الشخصيةا
 في الترتيب الثالث 



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 517 

 الثاني والعشرون العدد

فقد اوضحت  جامعي:بالنسبة للعوامل االسرية المؤدية الي انتشار سلوك التنمر اإللكتروني بين الشباب الج ـــ 
ترتيب في ال ( جاءتبدورها في التنشئه االجتماعية السليمة لألبناءتراجع دور األسرة في القيام )نتائج الدراسة أن

لبية غاثم ) ( جاءت في الترتيب الثانيالتفكك األسري قد يدفع األبناء إلى ممارسة التنمر اإللكتروني)ثم  ،األول
 ( جاءت في الترتيب الثالث.القرارات التي يتخذها الوالدين تجاه االبناء خاطئة

وضحت فقد ا ي:لجامعالعوامل التعليمية المؤدية الي انتشار سلوك التنمر اإللكتروني بين الشباب د ـــ بالنسبة ل
م ث ،جاءت في الترتيب األولغياب األنشطة الطالبية المحببة لدى الشباب داخل الجامعة نتائج الدراسة أن)

ثم  جاءت في الترتيب الثاني (غياب اللوائح الجاماية الرادعة للشباب من ممارسة سلوك التنمراإللكتروني)
 ( جاءت في الترتيب الثالث.تجاهل االخصائي االجتماعي لقدرات و مكانيات الشباب)

 فقد معي:الجا ه ـــ بالنسبة للعوامل االجتماعية المؤدية الي انتشار سلوك التنمر اإللكتروني بين الشباب
( مما يدفعهم إلى ممارسة التنمر االلكترونيضعف تقدير المسؤولية لدى الشباب اوضحت نتائج الدراسة أن)
ت في ( جاءالمختلفة للجوانب السلبية في الحياه اليومية تناول وسائل اإلعالمثم ) ،جاءت في الترتيب األول

 لثالث.رتيب ا( جاءت في التالتسوير لثقافة العنف اعالميا من خالل االفالم والعاب الكمبيوترالترتيب الثاني ثم )
 عي ؟باب الجامي الشسبة للتساؤل الثاني والذي مؤداه ما اآلثار السلبية لسلوك التنمر اإللكتروني علـــ بالن 2

ت فقد اوضحعي الشباب الجامالجوانب النفسية علي اإللكتروني  لسلوك التنمر لآلثار السلبيةأ ـــ بالنسبة 
اصل  نتحال الشخصية عبر مواقع التو فقدان ثقة الشاب في االخرين نظرا لتعرضه للخداع و نتائج الدراسة أن)

تواصل شعور الشباب باإلكتئاب نظرا لتعرضهم للتشهير عبر مواقع الثم ) ،( جاءت في الترتيب األولاالجتماعي
صل الخوف من المستقبل نتيجة انتشار الشائعات على مواقع التواجاءت في الترتيب الثاني ثم ) (االجتماعي
 لثالث. ( جاءت في الترتيب ااالجتماعي

وضحت : فقد اعيعلي الجوانب االسرية الشباب الجاماإللكتروني  لسلوك التنمربالنسبة لآلثار السلبية ب ـــ 
ثم  ،جاءت في الترتيب األول (ضعف الخصوصية وتشكيك أفراد األسرة في بعضهم البعض نتائج الدراسة أن

في  ( جاءتالت بين الشاب وبين أفراد األسرةكثرة المشكمارسة التنمر للهروب من المشكالت الشخصية( و ))ام
 جاءت في الترتيب الثالث. (غياب الثقة بين الشاب وافراد اسرته)الترتيب الثاني ثم 

د اوضحت : فقامعيعلي الجوانب التعليمية الشباب الجاإللكتروني  لسلوك التنمربالنسبة لآلثار السلبية ج ـــ 
عف ضثم ) ،( جاءت في الترتيب األولفي االستذكار والتحصيل الدراسيفقدان رغبة الشباب نتائج الدراسة أن)

ضور حالت خر وعدم االنتظام في جاءت في الترتيب الثاني ثم ) (اتباع الشباب للقوانين واللوائح الجاماية 
 جاءت في الترتيب الثالث. (المحاضرات داخل الجامعة 

فقد اوضحت  :جامعيعلي الجوانب االجتماعية الشباب ال ترونيبالنسبة لآلثار السلبية لسلوك التنمر اإللكد ـــ 
في  جاءت (انتشار الشائعات وااألكاذيب بين الشباب والتي قد تضعف من انتمائهم للمجتمعنتائج الدراسة أن)

قد ي ثم )( جاءت في الترتيب الثانالعزلة وضعف العالقات االجتماعية مع المحيطين بالشبابثم ) ،الترتيب األول
 جاءت في الترتيب الثالث. (تعلم الشباب أساليب مختلفة في ايذاء االخريني

المقترحات الوزمة للتخفيف من اآلثار السلبية لسلوك التنمر ما اهم والذي مؤداه  الثالثـــ بالنسبة للتساؤل  3
اب على تشجيع أخصائي رعاية الشب)أن فقد اوضحت نتائج الدراسة  ؟اإللكتروني علي الشباب الجامعي 

 ،اءت في الترتيب األول( جالمشاركة في الدورات التدريبية المرتبطة بكيفية التعامل مع ظاهرة التنمر االلكتروني
جاءت في الترتيب الثاني  ( المشكالت مع ابنائهم الطالب بعيدا عن استخدام العنفتوعية األسرة ب همية حل )ثم 
في  ( لألبناء وخاصة فيما يتعلر بإستخدام مواقع التواصل االجتماعي توعية األسرة ب همية المتابعة المستمرة)ثم 
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الخبرات مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالشباب لتنفيذ برامج تحد من التنمر الترتيب الثالث ثم )تبادل 
 .جاءت في الترتيب الرابع ( اإللكتروني

ك التنمـر االثـار السـلبية لسـلو  عـات للتخفيـف مـنالبرنامج اإلرشاد المقترح من منظور طريقة العمل مـع الجما 
 اإللكتروني على الشباب الجامعي

 يمكن عرص هذا البرنامج على النحو التالي 
  البرنامج اإلرشادي المقترح التي تم االستناد اليها في وضعأوال األسس  
 سة الحاليةالسابقة التي اعتمدت عليها الدرا العلمية تائج وتوصيات الدراسات والبحوثااا ن
معي قابالت الباحث مع الخبراء والمتخصصين واالخصاائيين االجتمااعيين العااملين با جهزة رعاياة الشاباب الجااااا م

 بكليات جامعة حلوان
إلطار النظري للخدمة االجتماعياة بصافة عاماة وطريقاة العمال ماع الجماعاات بصافة خاصاة بماا يتضامنه مان ااا ا 

 وأساليب مهنية . نظريات ومباد  ومهارات وأدوار
 تائج الدراسة الحالية والتي تمثل ركيزة اساسية لهذا البرنامج اإلرشادي المقترحااا ن

 ثانيا اهداف البرنامج االرشادي المقترح
ذا هافي توضيح أسهامات طريقة العمل مع الجماعات من خالل  الهدف العام للبرنامج االرشادي المقترحيتحدد  

 التخفيف من االثار السلبية لسلوك التنمر اإللكتروني على الشباب الجامعي البرنامج المقترح في
 هي :  االهداف الفرعيةوذلك من خالل تحقير مجموعة من 

لعوامال لكتروناي ساواء ااإل التنمارلسالوك مياة الاوعي لادى الشاباب الجاامعي بطبيعاة األساباب والعوامال المؤدياة اااا تن
 عليمية واالجتماعيةالت ،األسرية ،النفسية ،الشخصية

لناحيااة كترونااي علاايهم سااواء ماان االتنماار االلساالوك امعي بطبيعااة اآلثااار الساالبية اااااااا تنميااة الااوعي لاادى الشااباب الجاا
 تعليمية أو االجتماعيةالسرية أو األالنفسية أو 

 لسااالوك التنمااار ااااااااااا العمااال علاااى تعاااديل سااالوكيات الشاااباب الجاااامعي مماااا يساااهم فاااي التخفياااف مااان االثاااار السااالبية
 اإللكتروني عليهم

 ثالثا االستراتيجيات المستخدمة في البرنامج اإلرشادي
إلنترنات وذلك لتغيير االتجاهات السلبية لدى الشباب الجامعي نحو استخدام شبكة ا ر االتجاهاتياستراتيجية تغي 
حدياد وقاات للادخول علاى شاابكة لاه أهااداف محاددة ماع توضاايح اهمياة تلالنترنات  ن يكاون اسااتخدامهم با وتاوعيتهم، 

اإلنترناات وغيرهااا ماان وسااائل االتصاااالت الحديثااة ومساااعدة الشااباب علااي إدراك ان هناااك مخاااطر وأثااار ساالبية قااد 
 . ومن اهمها التنمر االلكتروني  يتعرضون لها نتيجة االستخدام السيئ لننترنت

 ،تمعهمأنفسهم وتجاه مجالشباب الجامعي تجاه من خالل تغيير السلوكيات السلبية لدى استراتيجية تغيير السلوك 
اركة تشاجيع الشاباب علاي المشاو  ،مع تدعيم القيم اإليجابية والتي تعزز مشااركتهم وتفااعالتهم البنااءة فاي المجتماع

 في المعسكرات المختلفة لشغل وقت الفراغ في أنشطة إبداعية مفيدة 
لجواناب اطاورة اآلثاار السالبية لسالوك التنمار اإللكتروناي علاى وذلك بإقناع الشباب الجاامعي بخ استراتيجية اإلقناع

 واالجتماعية ومساعدتهم على التعامل اإليجابي مع تلك اآلثارالتعليمية  ،األسرية ،النفسية
التنمار  بهادف تقوياة اإلرادة وقادرة الشاباب الجاامعي علاى مواجهاة اآلثاار السالبية لسالوك استراتيجية تقويـة الـذات 

 االلكتروني 
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ترونياة وذلك لحمايتهم من القرصنة اإللكترونية وبارامج التجساف علاى صافحاتهم اإللك التوجيه واإلرشاد استراتيجة
تنمياة مع تنمياة مهااراتهم الشخصاية و  ،ولحمايتهم من سلوك التنمر اإللكتروني الذي قد يتعرضون له وآثاره السلبية

ر ى وقاف التنمامما يسااهم فا م الشباب بحظر رسائل التنمرالعالقات االجتماعية بين الشباب الجامعي و أهمية قيا
 اإللكتروني بشكل كبير 

 ات البرنامج اإلرشادي رابعا وسائل وتكنيك
دي حااول التنماار اإللكترونااي ماان حيااث طبيعتااه و الفااروق االساسااية بينااه وبااين التنماار التقليااالمحاضــرات والنــدوات 

 على الشباب الجامعي وأسبابه ومحاولة تنمية الوعي باثاره السلبية 
اتهم والتاي تتايح الفرصاة للحاوار الاديمقراطي باين الشاباب الجاامعي بماا يسااعد علاى تنمياة قادر  المناقشة الجماعية

التنمااار اإللكتروناااي وتصاااحيح األفكاااار سااالوك باااالنواحي المعرفياااة عااان  همتزوياااد ،فاااي مواجهاااة التنمااار اإللكتروناااي
 ة المختلف اثارهن اوبيبه  الخاطئة المرتبطة

وذلااك بإعااداد عاادد مواقااف تمثيليااة يشااارك فيهااا الشااباب الجااامعي ويحتااوي كاال منهااا علااى شااكل ماان  االدوار لعــب 
لوقااوف علاااى كيفيااة التصااارف بعااد نهاياااة المشااهد ل أشااكال التنماار اإللكتروناااي ثاام يااتم فاااتح باااب التعليااار والمناقشااة

 اشكال التنمر المختلفة والتعامل مع 
ساالوك التنماار اإللكترونااي طبيعااة الشااباب فااي الحصااول علااى معلومااات وحقااائر عاان حيااث يشااارك  الــتعلم الــذاتي 

 معتمدين على نشاطهم الذاتي من خالل المشاركة في إجراء البحوث المختلفة المرتبطة بالتنمر اإلكتروني
تاي وذلاك بتشاجيع الشاباب الجاامعي علاى كتاباة البحاوث و الموضاوعات والقصاص الالمسابقات الثقاةية والفنية  

 تؤكد علي قيم التسامح والمواطنة والحوار وقبول اآلخر
 خامسا األدوار المهنية في البرنامج اإلرشاد المقترح

ياف حيث تتعدد األدوار المهنية لألخصائي االجتماعي في البرناامج اإلرشاادي المقتارح والتاي تسااعد فاي التخف    
  ،يطالوسا ،المعلام ،المرشاد ،ب الجاامعي ومنهاا دور الموجاهمن اآلثار السلبية لسلوك التنمر اإللكتروني علاى الشابا

 الخبير، المخطط والموضح .
 سادسا االعتبارات التي يجب مراعاتها لنجاح البرنامج اإلرشادي المقترح

 وأن تكون واقاية  وضوح اهداف البرنامج اإلرشادي 
 وجود هدف عام و مجموعة من االهداف المرحلة للبرنامج اإلرشادي 

 وتنوع محتوياته وتكاملها نة البرنامج اإلرشاديمرو 
اختيااار األنشااطة الطالبيااة بصااورة دقيقااة والتااي تمكاان ماان اسااتثمار امكانيااات وطاقااات الشااباب الجااامعي بالشااكل 

 المناسب الشباع احتياجاتهم ومواجهة مشكالتهم . 
 التقويم المستمر للبرنامج اإلرشادي بعناصره المختلفة

  هداف البرنامج االرشادي المقترحأسابعا اسس تحقيق 
 االلكتروناي باين نشاء وحدة بكلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان تهدف إلاي مكافحاة جمياع أشاكال التنمارإ -1

 :  ما يليب ية تركز على توعية الشباب الجامعيئقا عداد برامج و والتوعية بآثاره السلبية و الشباب الجامعي 
  التعرص للتنمر االلكتروني يفية التصرف في مواقفأ اااا ك
  الموجودة عنهم عبر شبكة اإلنترنتمن المعلومات الشخصية التقليل ب اااااا 
ياة لحمابصورة مستمرة االلكتروني  جتماعي والبريدتغيير إعدادات الخصوصية في حسابات التواصل االج اااااا 
 المعلوماتية ة خصوصيال
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 : الوعي بين الشباب الجامعي ب همية  اهتمام االخصائي االجتماعي بنشرزيادة  -2
 التربية الرقمية والمواطنة الرقمية  ،مفاهيم الوعي المعلوماتيأ اااااا 
 لقيم اإلسالمية والعربية اإليجابية كالمواطنة وقبول اآلخر والحوار والتعاون المشترك ب ااااا ا
اساااتهداف  وعااادمل االتصااااالت الحديثاااة و وغيرهاااا مااان وساااائاالساااتخدام اآلمااان لشااابكة االنترنااات قافاااة ثج ااااااااا 

 ة لما ذلك من تداعيات سلبية عليهم اآلخرين بالرسائل اإللكترونية المسيئ
 لتاازام الشااباب الجااامعي بحقااوقهم وواجباااتهم تجاااه أنفسااهم وتجاااه مجااتمعهم لمااا لااذلك ماان دور كبياار فاايد ااااا ا

 مواجهة التنمر اإللكتروني
بهااادف إكساااابهم  بااا جهزة رعاياااة الشاااباب الجاااامعيئيين االجتمااااعيين لالخصاااا عقااد دورات تدريبياااة متخصصاااة -3

 ديثة .مهارات التعامل مع ظاهرة التنمر اإللكتروني بين الشباب الجامعي باالساليب العلمية والتكنولوجية الح
عديااد ماان اللقاااءات الدوريااة مااع فرياار العماال باااجهزة رعايااة الشااباب الجااامعي الاالخصااائي االجتماااعي تنظاايم  -4

 إللكتروني وآثاره السلبية على الشباب الجامعي ا ت وخاصة فيما يتعلر بسلوك التنمربادل اآلراء والخبرالت
جيههم وتاو  ،فاي األنشاطة الطالبياة المتنوعاة المشااركةباتاحاة فارص شغل أوقات الفراغ لدى الشباب الجاامعي  -5

بااالنفع ويسااهم إلااى حااد كبياار فااي بمااا يعااود علاايهم عماال مطويااات تبااين طبيعااة ساالوك التنماار اإللكترونااي  الااي
 .هذا السلوك  مواجهة

ب تنظيم الندوات الدينية العامة التي توضح موقف اإلسالم من التنمر على اآلخرين مما يزيد من وعاي الشابا -6
  الجامعي بهذه الظاهرة وقدرتهم على مواجهتها

 . اع احتياجاتهم وحل مشكالتهمزيادة ميزانية التكافل االجتماعي للطالب غير القادرين مما يسهم في اشب  -7
لشابكة اإلنترنات وغيرهاا مان وساائل االتصااالت الحديثاة  ة اساتخدام أبنائهااحرص األسرة المصرية على متابع -8

اجهاة العالقاات االجتماعياة باين افاراد األسارة ومو  ي تادعيمهم فابما يسمع اهتمامها باستمرارية الحوار األسري 
 . تنمرجميع المشكالت بعيدا عن العنف وال

 بما يلي : اهتمام وسائل اإلعالم المختلفة  -9
وضايح تب الجاامعي و الملموسة وراء ممارسة سلوك التنمر اإللكتروني بين الشابا والعوامل نشر األسبابأ ااااااا 

  كيفية مواجهته
المواطناة و ساامح م وثقافاة التالتركياز علاى قايرقابة المختلفاة و التقليل من برامج العنف من خالل أجهزة الب ااااااا 

 المجتمع وخاصة الشباب الجامعي  جميع فئاتوالتفاهم بين 
 . واثارها السلبيةوانوعها توعية الشباب الجامعي بطبيعة الجرائم اإللكترونية ج اااااا 

 االتي :  الدولة في أهمية تضافر جهود منظمات المجتمع المدني مع جهود -10
 علاااي المجتماااع بصااافة عاماااة وعلااايسااالبية ال مااار اإللكتروناااي وأثارهااااالاااوعي المجتمعاااي بظااااهرة التن تنمياااةأ ااااااا 

 الشباب الجامعي بصفة خاصة .
 مواجهاة تطبيقات الذكاء االصطناعي فيقب الرقمي و التوعية باهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة كالتعب اااااا 

صاادار قااوانين وتشاااريعات ستومحاولااة ا ر كاذبااة بااال مصااادر موثوقااةالصاافحات والمنتااديات التااي تنشاار أخبااا
 اإللكتروني والشائعات اإللكترونية التنمرتعامل مع كافة الجرائم اإللكترونية وخاصة لل
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 المراجع
 )أ( المراجع العربية 

القاهرة ، المجموعة العربية  ، لتدريب عن بعد بوابتك لمستقبل أفضلا .( 2017 ) مدحت محمد، أبو النصر 
  ولىللتدريب والنشر ، الطبعة األ

ة واكسااااب الشاااباب لجمااااعي فاااي خدماااة الجماعاااا اساااتخدام أسااااليب االرشااااد ( . 2013) ساااها حلماااي،  أباااو زياااد
خدماة ، كلياة ال 18، ج  34المهارات الحياتية ، مجلة دراسات فاي الخدماة االجتماعياة والعلاوم االنساانية ، العادد 

 االجتماعية جامعة حلوان 
جامعااة االمااام  ،. االرشاااد النفسااي واالجتماااعي (2001بااد المجيااد طاااش )ع ،ونيااازي  ،صااالح عبااد ه ،أبااو عباااة

 الرياص ،محمد بن سعود االسالمية
ات ( . عوامال التنباؤ باالتنمر االلكتروناي لادي االطفاال والماراهقين : مراجعاة للدراسا2020حفيظة ساليمان ) ،احمد
مجلاف البحاث  ،لمتخصصة فارع الخلايج العربايجماية المكتبات ا ،مجلة دراسات المعلومات والتكنولوجيا ،السابقة
 .6جزء  ،1سلطنة عمان مجلد  ،العلمي
مجلاااااة دراساااااات المعلوماااااات  ،( . الفيسااااابوك والجااااارائم االلكترونياااااة فاااااي عماااااان2019)حفيظاااااة ساااااليمان  ،أحماااااد

 .  1مجلد  ،سلطنة عمان ،مجلف البحث العلمي ،جماية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي ،والتكنولوجيا
ساة ( . مواقع التواصل االجتماعي واثرها علي الحالة النفسية للطالب الجاامعي )درا2018وآخرون ) ،كلير ،الحلو

 . 2العدد  ،3المجلد  ،بحث في المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية (مقارنة متعددة الدول
ل اجتماااااعي بدافايااااة اإلنجاااااز لاااادى ( . عالقااااة التنماااار عباااار مواقااااع التواصاااا2019ايااااه محمااااد وآخاااارون ) ،الساااايد

 . 16عدد  ،جامعة عين شمف ،مجلة بحوث عربية في مجاالت التربية النوعية ،المراهقين
( . سااالوك التنمااار عناااد األطفاااال والماااراهقين مفهوماااه اااااا 2013محماااد فرحاااان ) ،القضااااة ،علاااي موساااى ،الصااابيحين

 الرياص . ،1 س ،جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ،اسبابه اا عالجه
ن ما( . استخدام وسائل التواصل اإلجتماعي لدي طلبة الحلقة الثانياة 2015)عبد الحكيم عبد ه راش  ،الصوافي

رساااالة ماجسااتير غيااار  ،التعلاايم االساسااي فاااي محافظااة شااامال الشاارقية بسااالطنة عمااان وعالقتااه بااابعض المتغياارات
 جامعة نزوي . ،وم واالدابكلية العل ،قسم التربية والدراسات االنسانية ،منشورة

 (. معالجة البيانات  2002)عزت عبد الحميد محمد  ،حسن ،سعود بن ضحيان ،الضحيان
 سلسلة بحوث منهجية . ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،الرياص ،SPSS 10باستخدام برنامج 

 ،امعاة تاويتر نموذجاا( . شبكات التواصل االجتماعي وأثرها علاى القايم لادي طاالب الج2014)فهد علي  ،الطيار
 .  61عدد  ،13مجلد  ،المجلة العربية للدراسات االمنية والتدريب

جلاااة م (الضااحية اااااا المتنمااار)( . الكفااااءة الساايكومترية لمقيااااس التنمااار اإللكتروناااي 2014أمنياااة إباااراهيم ) ،الشااناوي 
ة الدراساااااات النفساااااية شااااااب ،مجلاااااة مركاااااز الخدماااااة واالستشاااااارات البحثياااااة ،مركاااااز الخدماااااة لالستشاااااارات البحثياااااة

 جامعة المنوفية . ،كلية االداب ،واالجتماعية
حااوار  ،( . ورقااة عماال التنماار بااين التحااديات... وافاااق المعالجااة االسااتباقية2019)فيصاال محمااد علااي  ،الشاامري 

ة رات العربياااالمركااز االقليمااي للتخطاايط التربااوي، االماا ،السياسااات حااول التنماار والااتعلم ااااا وطنيااا اااا اقليميااا ااااا عالميااا
 المتحدة . 
 ( . التنمار االلكتروناي وعالقتاه بإدماناه االنترنات فاي ضاوء بعاض المتغيارات2016امل يوساف عباد ه ) ،العمار

 . 17العدد  ،مجلة البحث العلمي في التربية ،الديموغرافية لدي طالب وطالبات التعليم التطبيقي بدولة الكويت
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اقاااع مشاااكلة التنمااار المدرساااي لااادي طاااالب المرحلاااة االبتدائياااة الوقاياااة (. و 2019صاااالحة حسااان محماااد ) ،العماااري 
 . 3مجلد  ،7عدد  ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،والعالج
( . التنماار اإللكترونااي لاادى عينااة ماان الطلبااة المضااطربين ساالوكيا 2017هشااام عبااد الفتاااح واخاارون ) ،المكااانين

 . 1عدد  ،12مجلد  ،جامعة السلطان قابوس ،لتربوية والنفسيةمجلة الدراسات ا ،وانفعاليا في مدينة الزرقاء
( . اسااتخدام الماادخل الوقااائي فااي الممارسااة العامااة للخدمااة االجتماعيااة لتوعيااة 2020جااابر فااوزي محمااد ) ،حساان

 . 1جزء  ،21عدد  ،21مجلد  ،مجلة الفيوم ،الشباب بمخاطر الشائعات اإللكترونية علي االمن القومي المصري 
( . برنااامج ارشاااادي مقتاارح ماان منظااور خدماااة الجماعااة لمواجهااة االثااار السااالبية 2006زغلااول عباااس ) ،حساانين

 مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم االنسانية .  ،لننترنت على الشباب الجامعي
لادي عيناة  (  . بنااء مقيااس اتجاهاات نحاو العناف اإللكتروناي2012محمد سليمان ) ،إياد محمد و خالد ،حمادنه

 .  3العدد  ،19المجلد  ،مجلة المنارة ،من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي بجامعة ال البيت
دي ( . التنبؤ بسلوك مرتكبي التنمر اإللكتروني ل2019نورا تاج الدين جعفر ) ،علي ثابت إبراهيم وصادق ،حنفي

 ،20مجلاد  ،مجلاة العلاوم التربوياة والنفساية ،ةطالب المرحلة الثانوياة فاي ضاوء العوامال الخمساة الكباري للشخصاي
 . 4عدد 
( . دراسااة لاابعض المتغياارات الديموغرافيااة المرتبطااة بااالوقوع ضااحية 2019اسااماء الساايد محمااد وآخاارون ) ،خلياال

 .  2العدد  ،5مجلد  ،مجلة دراسات وبحوث التربية النوعية ،التنمر االلكتروني لدي طالب الجامعة
سااالوكي قائماااة علاااى  /فاعلياااة بيئاااة تعلااام معرفاااي ( .2017) أحماااد حسااان ،د والليثااايعمااارو محماااد محمااا ،دروياااش

وم مجلااة العلاا ،المفضااالت االجتماعيااة فااي تنميااة اسااتراتيجيات مواجهااة التنماار االلكترونااي لطااالب المرحلااة الثانويااة
 جامعة حلوان . ،كلية التربية ،1 ج ،4 ع ،التربوية
لدور االخصائي االجتماعي للحد من المخاطر الناتجة عن التنمر  ( .  تصور مقترح2020شيماء حسين ) ،ربيع

 19 ع ،مجلة الفيوم ،اإللكتروني لدي طالب المرحلة الثانوية
( . اسااتخدام نمااوذج التركيااز علااى المهااام فااي خدمااة الجماعااة لتخفيااف 2019الساايد عبااد المقصااود أحمااد ) ،رزق 

مجلااااة دراسااااات فاااي الخدمااااة االجتماعيااااة والعلااااوم  ،فااايسااالوك تنماااار طااااالب المرحلاااة اإلعداديااااة فااااي المجتمااااع الري
 .  46مجلد  ،االنسانية

فاااي القااايم  ( . اثااار خصاااائص مواقاااع التواصااال االجتمااااعي2018فاطماااة عباااد الهاااادي واخااارون ) ،زيااان العابااادين
 . 3عدد  ،7مجلد  ،لعلوم االجتماعيةبحث في مجلة ا ،المختلفة لدي الشباب في المجتمع االردني

باساااتخدام مهاااارة ت كياااد الاااذات فاااي  ( . فاعلياااة التااادخل المهناااي للخدماااة االجتماعياااة2018)ماااال شاااامية ج ،سااايد
مجلاااة كلياااة الخدماااة االجتماعياااة للدراساااات  ،مجلاااة الفياااوم ،التخفياااف مااان سااالوك لااادي اطفاااال المؤسساااات االيوائياااة

 .  13 ع ،جامعة الفيوم ،والبحوث االجتماعية
( . فعاليااة األنشااطة الطالبيااة فااي مواجهااة العنااف بااين الشااباب 2020رمضااان أحمااد عبااد المطلااب ) ،عبااد العزيااز
  2جزء  ،19عدد  ،19مجلد  ،مجلة الفيوم ،الجامعي

مكتباااة اوالد الشااايخ  ،( . مهاااارات التوجياااه واإلرشااااد فاااي المجاااال المدرساااي2012حمااادي عباااد ه ) ،باااد العظااايمع
 القاهرة . ،للتراث
 مجلااة الفناااون واالدب ،ي وعالقتاااه بااالتنمر اإللكتروناااي لاادي االبنااااء( . التوافااار األساار 2019ناااوره مساافر ) ،عطيااة

 . 40العدد  ،وعلوم االنسانيات واالجتماع
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( .  أشاااكال التنمااار فاااي ضاااوء بعاااض المتغيااارات الديموغرافياااة باااين الطاااالب 2016عمااااد عباااده محماااد ) ،علاااوان
 . 168عدد  ،جامعة االزهر ،مجلة كلية التربية ،المراهقين بمدينة ابها

.  تصااور مقتاارح لاادور االخصااائي االجتماااعي ماان منظااور طريقااة خدمااة الجماعااة  (2014)توفياار نصااحى ،علااي
 مجلاة دراساات فاي الخدماة االجتماعياة والعلاوم ،ينااير 25للحد من مظاهر العنف لدى الشباب الجامعي بعد ثورة 

 .  5جزء  ،36عدد  ،االنسانية
ضااااها للتنماااار لمخاااااطر مواقااااع التواصاااال االجتماااااعي وماااادي تعر  ( . ادراك الماااارأة 2018نيفااااين احمااااد ) ،غباشااااي

 .14العدد  ،المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واالعالن ،االلكتروني
 ،( . المساائولية الجنائيااة الناشاائة عاان إساااءة اسااتخدام مواقااع التواصاال االجتماااعي2017دينااا عبااد العزيااز ) ،فهمااي

 جامعة طنطا . ،كلية الحقوق  (مالقانون واالعال)المؤتمر العلمي الرابع 
فااي محافظااة الفيااوم  اإللكترونااي لاادى طااالب المرحلااة الثانويااةواقااع ظاااهرة التنماار . ( 2019) ثناااء هاشاام ،محمااد

 12العدد  ،2 ج ،والنفسيةمجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية  ، وسبل مواجهتها
ر خدماة و ئل التواصال االجتمااعي علاي الشاباب وداالثار السلبية لوساا( . 2019) اماني كمال عبد ه ،مصطفي

 .  61العدد  ،الجماية المصرية لالخصائيين االجتماعيين ،مجلة الخدمة االجتماعية ،الجماعة في مواجهتها
لام قسم ع ،رسالة ماجستير غير منشورة ،. التنمر اإللكتروني وعالقته بالقلر االجتماعي( 2018)مباركة  ،مقراني

 جامعة قاصدي مرباح ورقلة .   ،كلية العلوم االنسانية واالجتماعية ،ربيةالنفف وعلوم الت
 ،المصااريةعلااي المااراة . التاا ثيرات النفساايه واالجتماعيااة لظاااهرة التنماار االلكترونااي ( 2017)وسااام محمااد  ،نصاار

 .  11عدد  ،المجلة العلمية لبحوث االذاعة والتليفزيون 
 اللجنااااة الوطنيااااة لتقنااااين ،. دلياااال التعاماااال مااااع التنماااار االلكترونااااي (2018وزارة االتصاااااالت وتقنيااااة المعلومااااات )
 المملكة العربية السعودية . ،المحتوي االخالقي لتقنية المعلومات

( . قيااااس فاعلياااة برناااامج إرشاااادي مقتااارح لتنمياااة مساااتوي الطماااوح االكااااديمي لااادي تالمياااذ 2017دالل ) ،يوسااافي
كليااة  ،قساام العلااوم االجتماعيااة ،م الاانفف تخصااص علاام الاانفف االجتماااعيرسااالة دكتااوراه فااي علاا ،المرحلااة الثانويااة

 العلوم االنسانية واالجتماعية .
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