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ملخص:
ٌلض الخىمغ ؤلالٕترووي ولُض جٕىىلىحُا الاجصاالث الخضًثت التي وؾلذ هؼاَ مكٕالث الخىمغ لخصبذ أٓثر
مكٕالث الخىمغ مغاوهتً ،أصبذ مكٖلت كصغٍت طاث آزاع ؾلبُت ٓبحرة ،ؾىاء ،كلى مؿخىي اإلاخىمغًٍ
أهٌؿهم ،وكلى ضخاًاهمً.مم اهدكاع مماعؾت الخىمغ ؤلالٕترووي ،أصبدذ بلع الضو٘ واإلاجخملاث
جخلامل مله باكخباعه مكٖلت زؼحرة ،وٍجب كلى الباخثحن عصضه وجٌؿحره ،وُض جىاولذ اإلاضازلت الخالُت
الخىمغ الالٕترووي مً زال٘ حلغٌٍه ،وجٌؿحره وعصض ازاعه ،والخلغٍٍ بصخصُت اإلاخىمغ ،واقٖا٘ الخىمغ
الالٕترووي.
الٖلماث اإلاٌخاخُت :الخىمغ ،الخىمغ الالٕترووي ،أقٖا٘ الخىمغ ،الازاع الىٌؿُت للخىمغ.
Abstract
Cyber bullying is the birthplace of modern communication technology that has
expanded the problem of bullying to become the most bullying problem. It has
become a modern problem with great negative effects both on the level of the
bully themselves and on their victims. With the spread of cyber bullying, some
countries and societies are treating it as a problem. And should be monitored
and interpreted by researcher.
Keywords: bullying, Cyber bullying, forms of bullying, psychological effects
of bullying.
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التمنر الالكرتوين – الشلك احلديث للعنف-
اإلاِضمت:

لِض ّأصث جٕىىلىحُا الاجصا٘ واإلاللىماث ،ئلى ئخضار جدىالث حظعٍت في مٌاهُم
الاجصا٘ واإلاٖان والؼمان والٌظاء الاحخماعي ،وبضأث حؿُؼغ كلى مجاالث الثِاًت والًٌ
والخللُم والخىاصل الخظاعي ؤلاوؿاوي وؤلاكالم والدؿلُت والترًُه ،ومسخلٍ مٖىهاث
الاحخماق البكغي ،ولِض ُضمذ هظه الٌظاءاث للبكغٍت وؾاةل لم جًٕ جمخلٕها مً ُبل لىِل
ألاًٖاع وألازباع وجضاولها ،وجسؼًٍ اإلاللىماث واؾترحاكها ،وُض أهجؼث بظلٗ هِلت هىكُت في
خُاة ؤلاوؿان اإلالاصغ ،كبر صىع الخٌاكل الجضًضة التي ّ
جغجبذ كليها ،وكبر الاؾخسضاماث
اإلاسخلٌت التي حللذ الخُاة أٓثر ؾهىلت وَؿغا .وفي اإلاِابل ًان هظه الٌظاءاث ُض ػغخذ
اللضًض مً اإلاكٕالث والخدضًاث التي جغجبؽ بأؾالُب الخٌاكل كبر وؾاةؼها ،وبالِ َُم
الخآمت لخضاو٘ اإلاللىماث ًيها .وٍمًٕ الِى٘ بؿهىلت :ئهه كلى ُضع الٌىاةض التي حىتها
ؤلاوؿاهُت مً جؼىع جٕىىلىحُا اإلاللىماث ،وما ّ
ُضمخه مً أقٖا٘ حضًضة مً الاجصا٘
والخلامل مم البُاهاث واإلاللىماث ٔ:اهذ اإلاكٕالث التي ػغختها اؾخسضاماث هظه الٌظاءاث،
وجٖازغ اإلالظالث ألازالُُت الٖامىت ًيها ،وما ّ
ًترجب كلى طلٗ مً آزاع طاعة كلى الىٌـ
البكغٍت ،وكلى اللِل البكغي ،وكلى الؿلىْ البكغي( .أخمض ػاًض ،صؽ ،ص .)266-255
وئهىا في ئػاع مِالىا هظا ؾىلِي الظىء كلى أخض الـىاهغ الؿلبُت اإلاترجبت كلى الاؾخسضام
الكاط للٌظاءاث الالٕتروهُت ،وهى الخىمغ ؤلالٕترووي والازاع اإلاترجبت كلُه ،باكخباع مـهغ
خضًث للؿلىْ اللضواوي اإلاىدكغ في الىؾؽ الكبابي.

.1

ئقٖالُت الضعاؾت:

جإٓض اللضًض مً الضعاؾاث كلى أهمُت ؤلاهترهذ إلوكاء والخٌاؾ كلى الاجصاالث
الاحخماكُت ،هظه الاجصاالث ؤلالٕتروهُت ًمًٕ أًظا أن جأزظ مىدنى ؾلبيً ،لِض صكم
ؤلاهترهذ الُِام بأقٖا٘ حضًضة مً الاهدغايٓ ،ما ّأهه ؾاكض كلى ؤلاجُان بأقٖا٘ ُضًمت
مً الاهدغاي بؼغَ حضًضة.
ان اإلاخابم للٌظاء ؤلالٕترووي ؾُالخف ؿاهغة الخىمغ اإلاتزاًضة واؾخوال٘ ٓثر إلاىصاث الغأي
ؤلالٕتروهُت في ئػالَ ألاخٖام الؿِئت كلى آلازغًٍ ،بىاء كلى ملاًحر كىصغٍت في الضعحت
ألاولى ،جغٓؼ كلى قٖل الصخص وكغُه وخالخه الاُخصاصًت ،ما ًإصي ئلى هخاةج ٔاعزُت
ً
لطخاًا الخىمغ أٓثرها قُىكا الاهخداع بؿبب ألاطي الىٌس ي الظي ًالخّ الطخُت ،وُض
ولٌذ الاهدباه ئلى هظه الـاهغة زاصت بلض خاصزت اهخداع الؼالبت الٕىضًت أماهضا جىص في 12
أٓخىبغ ً ،2212اإلاصحر اإلاأؾىي الظي وصلذ ئلُه أماهضا ٔان ؾببه الخىمغ ؤلالٕترووي ،
وهحرها ٓثحرون.
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ًِض مىدذ وؾاةل الاجصا٘ الخضًثت وجؼبُِاتها كبر قبٕت ؤلاهترهذ ،بلع مً الكباب
واإلاغاهِحن وألاػٌا٘ الِضعة كلى مماعؾت اللضوان والخدغف بأُغانهم بىاؾؼت الخلٌُىهاث
اإلادمىلت والغؾاةل ؤلالٕتروهُت ،وهظا الؿلىْ هى ما ًؼلّ كلُه "الخىمغ ؤلالٕترووي " Cyber
 ،Bullingوججضع ؤلاقاعة ئلى أن الخىمغ ؤلالٕتروويٌ ،كاع ئلُه في ٓثحر مً ألاخُان باؾم
الدؿلؽ كبر ؤلاهترهذ او الخدغف الالٕترووي.
ان جؼىع وؾاةل الاجصاالث ؤلالٕتروهُت الخضًثت ؾاهمذ في جصاكض وجحرة الاكخضاءاث
والتهضًضاث ؤلالٕتروهُت بحن الاًغاص .اط اقاعث صعاؾت عوبً وؾىػان ( )Robin & Susanفي
( )2227ئلى أن ما وؿبخه % 42مً الاًغاص ُض جم الخىمغ كليهم زال٘ جىاحضهم كلى الاهترهذ،
وان هظه اليؿبت ُض جؼاًضث بكضة في كام ( )2228لخٌِؼ مً  %42الى  %72في صعاؾت
(.)Gross & Juvonen
ٌلض الخىمغ ؤلالٕترووي ولُض جٕىىلىحُا الاجصاالث الخضًثت التي وؾلذ هؼاَ مكٕالث الخىمغ
لخصبذ أٓثر مكٕالث الخىمغ مغاوهتً ،أصبذ مكٖلت كصغٍت طاث آزاع ؾلبُت ٓبحرة ،ؾىاء،
كلى مؿخىي اإلاخىمغًٍ أهٌؿهم ،وكلى ضخاًاهمً.مم اهدكاع مماعؾت الخىمغ ؤلالٕترووي،
أصبدذ بلع الضو٘ واإلاجخملاث جخلامل مله باكخباعه مكٖلت زؼحرة ،وٍجب كلى
الباخثحن عصضه وجٌؿحرهً ،اإلخصاةُاث اإلاخاخت مخباًىت للواًتً ،الـاهغة مً الصلب
جُُِمهاُ ،ض ًٖىن أخض أؾباب طلٗ هى أن ضخاًا أو مغجٕبي الخىمغ ًمُلىن ئلى كضم
الاكتراي بمثل هظه الخاالث ،خُث أؿهغ اؾخؼالق أحغاه مغصض خِىَ ؤلاهترهذ أن ٪34.3
مً الكباب هم مً ضخاًا الخىمغ كبر الاهترهِذ ،وػكم  ٪21.2أنهم حلغطىا للمظاًِاث.
باإلطاًت ئلى طلٗ هىاْ أٓثر مً زالزت مً ٔل أعبلت أػٌا٘ جتراوح أكماعهم بحن  12و18
ؾىت حلغطىا الى خالت مظاًِت كبر ؤلاهترهذ.
مً حاهبهأ ،اجغًٍ بالًا  ،Catherine Blaya,مضًغة اإلاغصض ألاوعوبي خى٘ اللىٍ اإلاضعس ي،
جٌُض بأن  ٪42مً الكباب ًخدضزىن كً حلغطهم مغة واخضة كلى ألاُل لللىٍ كلى
قبٕت الاهترهِذ ،في خحن أن ًِ ٪ 6ؽ ًِغون بمىاحهت مظاًِاث الٕتروهُت كلى ألاُل مغة
أو مغجحن في ألاؾبىق .وُض ُضع مسح أحغجه حاملت  ،Anversمً حاهبها ،بان وؿبت  ٪11مً
اإلاغاهِحن ٔاهىا بالٌلل ضخُت للخىمغ كلى ؤلاهترهذ.
وكلى هظا ألاؾاؽ نهضي مً زال٘ صعاؾدىا الى حؿلُؽ الظىء كلى ؿاهغة الخىمغ
الالٕترووي ،وطلٗ مً زال٘ ؤلاحابت كلى الدؿاؤالث الىـغٍت الخالُت:
 ماطا ًِصض بالخىمغ الالٕترووي؟ وما هي اقٖاله؟ ما هي ألاؾباب الٖامىت وعاء ؾلىْ الخىمغ لضي الاًغاص كبر وؾاةل الاكالم والاجصا٘؟وٍُٓ ًمًٕ جٌؿحر طلٗ؟
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 وًُما ًبرػ جأزحر الخىمغ الالٕترووي كلى الطخاًا؟ولئلحابت كلى هظه ألاؾئلت ؾىلخمض كلى ٓخاباث هـغٍت مخسصصت في ؾلىْ الخىمغ كمىما،
وؾيؿخلحن بضعاؾاث وأبدار مُضاهُت مخلضصة عٓؼث كلى الخىمغ الالٕترووي.

 .2أهضاي الضعاؾت:
هصبى مً زال٘ الضعاؾت الخالُت لخدُِّ حملت مً ألاهضاي هىحؼها ٔاالحي:
 الخلغٍٍ بالخىمغ كمىما ،والخىمغ الالٕترووي زصىصا ،وجىطُذ اقٖاله اإلاخضاولت كبروؾاةل الاجصاالث الخضًثت.
 جدضًض ألاصواع الاحخماكُت التي جضزل في ؾلىْ الخىمغ الالٕترووي. الخلغٍٍ بأهم اللىامل اإلاؿاهمت في ؿهىع هظا الىمؽ الؿلىْ ،والخؼغَ الى الىحهاثالىـغٍت اإلاٌؿغة له.
 -جىطُذ الازاع الىٌؿُت اإلاترجبت كلى الخلغض للخىمغ الالٕترووي.

 .3مٌهىم الخىمغ الالٕترووي:
-1.3حلغٍٍ الخىمغ:
لِض اهخم باخثىن ٓثحرون بخدضًض ملنى ؾلىْ الخىمغ ،وفي هظا اإلاجا٘ الُذ أبدار
ّ
الجروٍجي " أولىَـ" ُبىال واؾلا ،خُث أقاع هظا ألازحر ئلى زالر ؾماث مغٓؼٍت جٖىن هظا
اإلاٌهىم جمثلذ في:
أـ هجىم أو تهضًض حؿضي أو ٓالمي أو هٌس ي ،يهضي ئلى ئزاًت الطخُت أو ئقلاعه بالظُّ،
أو ئلخاَ الظغع به( .لىْ وآزغون)2217،
ب ـ جٌاوث في الِىة (الىٌؿُت أو الجؿضًت) ،خُث ًِىم ألاُىٍاء بالخهجم كلى مً هم
أطلٍ منهمً ،لضم الخىاػن في الِىة ٌلخبر قغػا أؾاؾُا لىدٕم كلى ؾلىْ ما بأهه
"جىمغ" (الِدؼاوي)2016 ،
ج ـ أخضار مخٕغعة بحن هٌـ ألاشخاص حؿخمغ ًترة مً الؼمً.
وُض ؾاع "ؾمُث وقاعب" في هٌـ الؿُاَ خُث أٓضا كلى أن الخىمغ هى ههج ًخم ًُه
اؾخوال٘ الخٌاوث في الِىة كلى هدى ؾلبي( .لىْ وآزغون)2217،
وفي هظا الصضص أٓض ٔل مً "حىًاجً" و"حغاهام" و"قِؿتر" كلى أن الخىمغ ؾلىْ ًدصل
في وحىص كضم الخىاػن بحن ػغًحنٌ ،ؿمى ألاو٘ اإلاخىمغ ،وآلازغ ٌؿمى الطخُت ،وهى
ًخظمً ؤلاًظاء الجؿمي وؤلاًظاء اللٌـي وؤلاطال٘ بكٖل كام( .الصبدُحن ،الِظاة)2213،
وهىا هالخف وحىص ئحماق كلى أن الخىمغ ًخظمً الُِام بؿلىْ كضواوي ججاه الؼغي آلازغ
بكٖل مؿخمغ بهضي ئلخاَ الظغع به ،ؾىاء ٔان طلٗ مً الىاخُت الىٌؿُت أو الجؿضًت.
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-2.3حلغٍٍ الخىمغ ؤلالٕترووي:
جدضًض حلغٍٍ لل خىمغ الالٕترووي لِؿذ مهمت ؾهلت ،بالىـغ ئلى جىىق ألاؾماء اإلاؿخسضمت
واإلاجا٘ الىاؾم لؤلًلا٘ التي ًمًٕ اكخباعها جىمغ الٕترووي .وهجض مً ألاؾماء اللضًضة
اإلاىدكغة في الٕخاباث ألأاصًمُت وهحر ألأاصًمُت "مظاًِت باإلهترهذ"" ،البلؼجت كلى
ؤلاهترهذ"" ،اللضوان كبر ؤلاهترهذ" ،وهظه ما الا كضص ُلُل مً اإلاغاصًاث اإلاؿخسضمت لئلقاعة
الى الخىمغ الالٕترووي ()2007: s2 ،David-Ferdon and Feldman
ٌلخبر الخىمغ ؤلالٕترووي أخض الخبلاث الؿلبُت التي زلٌها الخؼىع الخٕىىلىجي في هظا
اللصغً ،للى الغهم مً أن الخىمغ ؾلىْ ُضًم الاهدكاع بِضم وحىص ؤلاوؿان ،ئال أن
ؿهىعه في اللالم الاًتراض ي ػاص مً زؼىعجه ،ئط جىؾلذ مؿاخت الخغٍت إلاِترًُه وجٌاُمذ
مظاعه كلى ضخاًاه ،وفي هظا الصضص أقاع ٔل مً "بٌي" و"صًان" & (Buffy
) Dianne,2009ئلى أن الخىمغ ؤلالٕترووي ًخظمً مظاًِاث وجدغقاث كً بلض باؾخسضام
وؾاةل الاجصا٘ ؤلا لٕترووي مً ػغي ( مخىمغ) بِصض ئًجاص حى هٌس ي لضي الطخُت ًدؿم
بالتهضًض والِلّٓ ،ما أٓض ٔل مً "جغولي" و"هاةل" و"قُلضػ" ( & Trolley, Hanel
 )Shields,2006كلى أن هظا الؿلىْ ًخظمً اؾخسضام وؾاةل الاجصاالث ؤلالٕتروهُت في
ئًِاق أطي مِصىص بؼغي آزغ صون الاجصا٘ الجؿضي اإلاباقغ به( .اإلاٖاهحن وآزغون)2217،
وُض ّ
ًصل "جىُٓىهاحا" في جدضًض ملنى الخىمغ ؤلالٕترووي ،خُث وصٌه بأهه ؾلىْ ًخم كبر
الاهترهذ أو وؾاةل ؤلاكالم ؤلالٕتروهُت أو الغُمُت ،والظي ًِىم به ًغص أو حماكت مً زال٘
الاجصا٘ اإلاخٕغع الظي ًخظمً عؾالت كضاةُت أو كضواهُت ،والتي تهضي ئلى ئلخاَ ألاطي
باآلزغًٍ ،وُض جٖىن هىٍت اإلاخىمغ مجهىلت أو ملغوًت للطخُت( .مِغاوي2218 ،م ،ص.)18
وكغي (  )Belsey,2006الخىمغ الالٕترووي باهه :اؾخسضام جٕىىلىحُا اإلاللىماث والاجصاالث
(مثل البرًض ؤلالٕترووي و  GSMوالغؾاةل الىصُت واإلاغاؾلت الٌىعٍت وصٌداث الىٍب
الصخصُت) لخبني مىٍُ كضاتي مخلمض ومخٕغع ججاه ًغص أو مجمىكت مم هُت الدؿبب في
طغع لآلزغًٍ.
وحكحر بلع الضعاؾاث الى ان زمؿت زصاةص ممحزة للخٕىىلىحُاث الجضًضة حؿمذ
لؤلًغاص باؾخسضام ؤلاهترهذ بكٖل زبِث او مس يء ٓما هى الخا٘ في الخىمغ الالٕترووي وهي:
 اؾخسضام اإلا جهىلُت او ئزٌاء الهىٍت ،مم ئمٖاهُت ئوكاء خؿاباث بغٍض ئلٕترووي مإُختأو اؾخسضام أؾماء مؿخلاعة ومؼوعة.
 هُاب الاجصا٘ اإلااصي اإلاباقغ بحن اإلاخىمغ والطخُت ،باإلطاًت لصلىبت جسلي الاًغاصواإلاغاهِحن كً الاؾخلما٘ الضاةم والُىمي للخٕىىلىحُاث الجضًضة التي حللذ مً
الخىاصل كبر الاهترهِذ مً الالتزاماث الاحخماكُت.
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التمنر الالكرتوين – الشلك احلديث للعنف-
 ان الخٌاكالث كبر ؤلاهترهذ ،مثل الخىمغ ؤلالٕترووي ًان الجاهب هحر اللٌـي (مثلؤلاًماءاث)ُ ،ض ًصلب جٌؿحرها وًهمها مً ػغي اإلاداوعًًٍ ،مثال بلع مً ضخاًا
الخىمغ الالٕترووي لضيهم صلىبت في جدضًض ما ئطا ٔاهذ الغؾالت جخلخص في أن جٖىن هٕخت
أو مظاًِت.
 هُاب اقٖا٘ الغُابت كبر الٌظاء الالٕتروويٓ ،ما ان اؾخسضام وؾاةل ؤلاكالم بؼغٍِتًغصًت كلى أنها مٌهىم "زِاًت هغًت الىىم" .الٕمبُىجغ في الوغًت ،بلُضا كً أكحن أًغاص
ألاؾغة والهاجٍ اإلادمى٘ الخاص بلُضا كً هاجٍ اللاةلت.
 زاصُت الجمهىع وجضاو٘ الخىمغ بحن الاًغاص ،حلل مً الخىمغ الالٕترووي أٓثر جأزحرا كلىالطخاًا مً الخىمغ الخِلُضي.
ومً زال٘ هظا الؼغح هضعْ أن زؼىعة الخىمغ ؤلالٕترووي جؼٍض كً الخىمغ الخِلُضي مً
زال٘ ئجاخخه الٌغصت للمخىمغ للمظاًِت متى قاءً ،الخحز الاًتراض ي ًدٕم ُبظت اإلاخىمغ
كلى ضخُخه وٍجللها في مخىاو٘ ًضه في ٔل وُذ وفي أي مٖانٓ ،ما ًمىده الكلىع باألمان
في ؿل" جالش ي الظىابؽ كلى الكبٕت" و اولضام "اإلاىاحهت الٌللُت" التي حلغطه للمداؾبت
واللِاب ،وللل الخاصُت ألازؼغ في وؾاةل الاجصا٘ ؤلالٕترووي هي جمُٕنها للمخىمغ مً
الىصى٘ ئلى اإلاللىماث الصخصُت للطخُت ومٖان جىاحضه مما ًؼٍض مً قلىع هظا ألازحر
بالخؼغ والتهضًض(.اإلاٖاهحن وآزغون2217،م)
ٓما ٌكمل الخىمغ الالٕترووي كلى بلع اإلامحزاث اإلادضصة هىعصها ًُما ًلي:
 ال ًؼا٘ اللضًض مً الاًغاص ًغون ؤلاهترهذ ٓمىؼِت مدـىعة ،أًً ًمٕنهم ًلل ما ًغٍضون،بضون ان ًٖىهىا ملغوًحن.
 ان هُاب الاجصا٘ الجؿضي ،مم ئمٖاهُت كضم الٕكٍ كلى الهىٍت حلل اإلاخىمغًٍ أٓثركىٌا في ٓالمهم ألنهم ال ًغون كىاُب أًلالهم ،وَكلغون أن اكخماصهم كلى اؾخسضام
اإلاجهىلُت في وؾاةل الاجصا٘ ًجللهم اُل مالخِت مً ػغي الطخاًا.
 مم ؿهىع جٕىىلىحُاث الا جصا٘ الجضًضة ،الخىمغ أصبذ ًدبم الٌغص وَؿخمغ مله ،والًِخصغ كلى مٖان واخض ًماعؽ ًُه.
 الغؾاةل والصىع ومِاػم الٌُضًى وما ئلى طلٗ ،التي ٌؿخسضمها اإلاخىمغًٍ ًمٕنها البِاءلٌتراث هحر مدضصة ،وهٕظا جٖىن مغةُت للجمُمً ،ضوام اإلادخىٍاث هى كىصغ هحر مىحىص في
الخىمغ الخِلُضي.
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 .4ألاصواع الاحخماكُت التي جضزل في ؾلىْ الخىمغ ؤلالٕترووي:
ئن ؾلىْ الخىمغ ًبضو للىهلت ألاولى كلى أهه طهب اُترًه شخص واخض ،وهى الصخص
اإلالخضي ،ولًٕ في الخُِِت خضور هظا الٌلل واؾخمغاعه ٌكترْ ًُه كضص مً أًغاص في
البِئت اإلادُؼتًِ ،ض ػغأ في آلاوهت ألازحرة حوُحر في مٌهىم ؿاهغة الخىمغ خُث اكخبرها
الباخثىن وباألزص "أولبُاوؽ" و"ؾلمُبالي" و"ؾمُث" كلى أنها مجمىكت مً الـىاهغ التي
ًدُدها وٍبِي كليها ألاشخاص اإلادُؼىن وهم بظلٗ ًٖىهىن مكاعٓحن في خضور واؾخمغاع
الـاهغة بكٖل هحر مباقغ ،وهإالء ألاشخاص هم:
اإلالخضي :وهى الصخص الغةِس ي الظي ًِىم بٌلل الخىمغ ،ئط ًسخاع ضخاًاه بىاء
كلى مٕىىهاجه وعهباجه الضازلُت التي جىصله ئلى الُِام بهظا الٌلل ،وهىا ًجضع بىا ؤلاقاعة ئلى
أهه في اللالم الاًتراض ي هىاْ اخخما٘ أٓبر ألن ًخلغض اإلالخضون ئلى ؤلاًظاء وأن ًخدىلىا هم
أهٌؿهم ئلى ضخاًا ،وُض ًصل ألامغ ئلى حلغطهم لللىٍ في الخاعج.
الطخُت :هى الؼغي اإلاخلغض للخىمغ ،مِاعهت مم الخىمغ الخِلُضي ًٖىن الاهخِا٘
في الكبٕت مً صوع الطخُت ئلى اوؿان ُاصع كلى الغص ،لضعحت أنها حؿخؼُم ُلب الضوع مً
ضخُت ئلى مخىمغ ،وما ٌؿمذ بامٖاهُت خضور هظا ألامغ هى هُاب الجاهب الجؿضي وهدُجت
للمحزاث الخاصت بالكبٕت (ؾغٍت الهىٍت ،اػالت الظىابؽ والٖىابذ ،أصاة ؤلاًظاء مخاخت
للجمُم).
الطخاًاـ اإلالخضون :في الٌظاء ؤلالٕترووي ًؼصاص كضص اإلالخضون ـ الطخاًا ،بِىما
ًٖىن كضصهم ُلُل في الخىمغ الخِلُضي ،خُث جـهغ الىخاةج أن الخض الٌاصل بحن صوع
اإلالخضي وصوع الطخُت ًخالش ى بؿهىلت أٓبر كىض الخضًث كً الخىمغ بىاؾؼت الكبٕت.
اإلاخٌغحىن :كضصهم مجهى٘ في الكبٕتٓ ،ما أن مكاهضة للملُت الخىمغ ًمًٕ أال
جٖىن بكٖل متزامً مم الخضرًِ ،ض ٌكاهضوهه في وُذ الخّ ،وُض ًيخِلىن مً صوع
"مخٌغج هحر مخضازل" ئلى " مكاعْ ،مصجم ،مخلاون" ًِض ًصبدىن مكاعٔىن في ؤلاًظاء
كىضما "ٌعجىن  "likeأو " ٌكاعٔىن  "shareأو "ٌللِىن حللُِا ؾلبُا"
اإلاضاًمً :مًٕ الضًاق كً الطخُت في الكبٕت بىاؾؼت :ؤلابالن كً ؤلاًظاء
للكغػتٓ ،خابى ميكىع كلى الكبٕت ،أو عؾالت بهضي وطم خض لئلًظاء( .لىْ
وآزغون2217،م)

 .5أقٖا٘ الخىمغ ؤلالٕترووي:
جدىىق أقٖا٘ الخىمغ ؤلالٕترووي خؿب الىؾُلت اإلاؿخسضمت ًُه ٓما ًلي:
 -1.5الاؾلىب اإلاباقغ للخىمغ الالٕترووي :خُث ًٖىن الؿلىْ اللضواوي ؿاهغ للطخُت،
ًاإلاخىمغ في هظه الخالت ًِصض ئُالُه وئقلاعه بالظُّ.
جمةل ضيـــــاء للبحوث النفس ية والرتبوية (العد التجرييب) ،جوان 0202

15

التمنر الالكرتوين – الشلك احلديث للعنف-
 ماصي :ئعؾا٘ الٌحروؾاث وحوُحر ٔلماث اإلاغوع. اللٌـي :جٌاكالث الاػصعاء كبر البرًض ؤلالٕترووي واإلاىخضًاث ،او ئعؾا٘ تهضًضاث وئهاهاثكً ػغٍّ ألاهترهذ أو الهاجٍ.
 هحر اللٌـُت :وكغ الصىع واإلايكىعاث كبر الاهترهِذ او ئعؾا٘ صىع أو ًُضًىهاث أوعؾىماث مِلِت للطخُت.
 احخماعي :اؾدبلاص شخص مً مجمىكت كبر ؤلاهترهذ. -2.5ألاؾلىب هحر اإلاباقغ للخىمغ الالٕتروويً :خظمً الُِام بؿلىْ كضواوي طض الطخُت
صون قلىعه بظلٗ في الخا٘:
ـ ازتراَ أحهؼة الطخُت وؾغُت مللىماث شخصُت مىه صون كلمه ،وطلٗ مً زال٘
الضزى٘ ئلى ملٌاجه الخاصت ٔالبرًض ؤلالٕترووي والٌُضًىهاث والصىع.
ـ الخىٕغ والـهىع بصخصُت مؼٌٍت بهضي الخضاق.
 اهخصاب هىٍت ضخُخه كلى الاهترهذ. وكغ ما ٌس يء ئلى الؼغي آلازغ كبر الهاجٍ أو البرًض ؤلالٕترووي أو مىاُم الخىاصلالاحخماعي ،وحكىٍه ؾملخه( .مِغاوي2218 ،م)
ٓما وُض محزث الضعاؾاث بحن ؾبلت أقٖا٘ مسخلٌت للخىمغ الالٕترووي ،وطلٗ كلى الىدى
الخالي:
أ-الوظب ؤلالٕترووي :وَكحر ئلى ئعؾا٘ عؾاةل الٕتروهُت هاطبت وزاعحت كً شخص
الطخُت ،ئلى حماكت ما (أون الًً) أو ئلى شخص الطخُت هٌؿه ،كبر البرًض ؤلالٕترووي ،أو
الغؾاةل الىصُت ألازغي ،التي ًمًٕ ئعؾالها كبر وؾاةل الاجصا٘ الخضًثت.
ب-الخدغف ؤلالٕترووي :وَكحر ئلى ئعؾا٘ عؾاةل مهُىت بكٖل مخٕغع كبر البرًض ؤلالٕترووي ئلى
شخص أزغ.
ث-الخىاع ؤلالٕترووي :وهى الخدغف (أون الًً) وٍخظمً التهضًض باألطي ،وؤلاًغاغ في ؤلاهاهت
والِظي مً زال٘ الخىاع واإلاداصزاث الاًتراطُت.
ر-الخدِحر ؤلالٕترووي :وهى ئعؾا٘ كباعاث مهُىت ومإطًت وهحر خُُِِت أو ؿاإلات كً شخص
الطخُت ئلى آلازغًٍ ،أو كمل ميكىعاث (بىؾخاث) مً مثل هظه اإلااصة (أون الًً).
ج-الخىٕغ :وهى جـاهغ اإلاخىمغ بأهه شخص آزغ ،وٍِىم باعؾا٘ عؾاةل أو ميكىعاث
(بىؾخاث) ججلل آلازغ ًبضو ً
ؾِئا.
ح-الٌطح واهتهاْ الخصىصُت :وطلٗ مً زال٘ ئعؾا٘ أو ػبم ميكىعاث (بىؾخاث) حكخمل
كلى مللىماث أو عؾاةل أو صىع زاصت بالصخص.
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ر-ؤلاُصاء :وهى ُُام اإلاخىمغ بٖل اإلاداوالث اإلامٕىت لؼغص الطخُت مً حماكت (ألاون الًً)
ّ
أو خظًه مً مىاُم الخىاصل الاحخماعي ،وخث آلازغًٍ كلى طلٗ ،صون وحىص مبرع لظلٗ،
ؾىي مماعؾت الِىة كلى الطخُت والخىُٕض كلُه. ) Tanya Beran,17( .
-6أؾباب الخىمغ ؤلالٕترووي والىـغٍاث اإلاٌؿغة له:
لِض حلضصث الخٌؿحراث لـاهغة الخىمغ وجىىكذ مً خُث ألاؾباب والضواًم التي جِىص
اإلاخىمغ ئلى الُِام بهظا الؿلىْ اللضواوي طض الؼغي آلازغ ،وُض ؿهغث في هظا اإلاجا٘
جٌؿحراث مخلضصة هظٓغ منها:
ئن هُاب الاجصا٘ الجؿضي هى أخض الخصاةص الغةِؿُت لالجصاالث كلى قبٕت الاهترهذ.
هظا ًللب صوعا هاما في ًهم ؿاهغة الخىمغ الالٕتروويً .األًغاص ٌكلغون بدغٍت أٓبر ،وأٓثر
ً
تهىعا ،العجٖابهم بلع ألاًلا٘ التي ال ًمًٕ لهم مماعؾتها في الىاُم الخُِِي.
مً هاخُت ،ال ًضعٔىن مباقغة كىاُب أًلالهم وبالخالي قلىع اُل بالخلاػٍ .مً هاخُت
أزغيً ،ان الخىاحض وعاء الكاقت ٌوظي الكلىع ؤلاًالث مً اللِاب ،وختى لى لم
ًخصغًىا ٓمجهىلحنً ،ان اإلاخىمغًٍ لضيهم الكلىع بأن ما ًٌللىهه كلى الكبٕت لِـ ً
حضًا
وأنهم لً ًخىعػىا في اإلاكأل.
باإلطاًت ئلى طلًٗ ،بضو أن هظا الؿلىْ الاحخماعي هحر اإلاغهىب ًغجبؽ به الاطؼغاباث
الؿلىُٓت في ؾً مبٕغة مم احخماق اإلاخىمغًٍ في ٓثحر مً ألاخُان مم مكأل في الخٌاؾ
كلى اللالُاث الصخصُت بكٖل صخُذ .في حمُم ألاخىا٘ ،زصىصُت اإلاظاًِت
ً
حلاػٌآ .ما ٌكحر
ؤلالٕتروهُت هي أن اإلاخىمغًٍ ال ًغون عص ًلل الطخاًا ،مما ًجللهم أُل
ماعؾُل عوًى  Marcel Rufoان اإلاخىمغًٍ والطخاًا ٓالهما ٌلاهىن ولًٕ ًخم الخلبحر كً
ً
ملاهاتهما بكٖل مسخلٍ .وبالخالي ،ألاًغاص اإلاخىمغًٍ هالبا ما ًٖىهىن ٌلاهىن مً مكأل
أزغي ،أٓثر كمِا.
ٓما جىاولذ الىـغٍاث الىٌؿُت ؿاهغة الخىمغ بالخدلُل هىعص بلظها ٔاالحي:
-1.6الىـغٍت البُىلىحُت الخٖىٍيُت :اكخبرث هظه الىـغٍت أن الؿلىْ اللضواوي كىض الٌغص هى
ًؼغي وهغٍؼي ،وُض ُام هظه الخٌؿحر كلى أًٖاع "لىبغوػو" ،وبىاء كلى طلٗ ًاإلاخىمغ مضًىق
بٌؼغجه وهغاةؼه الؼبُلُت ئلى الُِام بهظا الؿلىْ اللضواويُ( .حراغ2225 ،م)
وُض أقاعث صعاؾاث "ماعْ" "مؿاًغ" ئلى أن هىاْ مىاػّ في أهـمت اإلاش جخمثل في الٌص
الجبهي والجهاػ الؼغفي مؿإولت كً ؿهىع الؿلىْ اللضواوي بٖل أهىاكه ،أما كً اللالُت
بحن الهغمىهاث واللضواهُتًِ ،ض أقاع "حألحن" ئلى اعجباغ هغمىن حيـ الظٔىعة
باللضواهُتً ،الظٔىع أٓثر كىٌا مً ؤلاهارٓ ،ما أزبذ أن الاهار ًمًٕ أن ًًٕ أٓثر كضواهُت
ئطا اطؼغب هغمىن الظٔىعة كىضهم في ًترة البلىن( .حاؾم وآزغون2218،م)
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التمنر الالكرتوين – الشلك احلديث للعنف-
ـ-2.6الىـغٍت الاحخماكُت :جغبؽ هظه الىـغٍت الؿلىْ اللضواوي باإلاجخمم ،خُث أن الٌغص
مِابل اهخماةه وكِكه في بِئت احخماكُت ملُىت ًخٌاكل في وؿُج احخماعي وزِافي وؾُاس ي
واُخصاصي ملحن ،وُض ًِىم بؿلىْ ملحن وًّ ما ًخلاعي كلُه صازل اإلاجخمم ،وخؿب
"صوعٔاًم" الؿلىْ اللضواوي ـ والخىمغ ٓأخض أقٖاله ـ ؾببه الخىـُم الاحخماعي وزِاًت
اإلاجخمم وُُمه ومباصةهُ( .حراغ2225 ،م)
ٓما أٓض "باهضوعا" كلى أن الخىمغ بٖل أهىاكه ًٕدؿب كً ػغٍّ الخللم الاحخماعي ،وُض
خضص لظلٗ زالر أبلاص عةِؿُت:
ـ وكأة حظوع الخىمغ بأؾلىب الخللم واإلاالخـت والخِلُض.
ـ الضاًم الخاعجي اإلادغض كلى الخىمغ.
ـ حلؼٍؼ الخىمغ.
 -3.6الىـغٍت الؿلىُٓتً :غي الؿلىُٓىن أن ٔل ا لؿلىُٓاث اللضواهُت بما ًيها الخىمغ،
ًمًٕ حلضًلها مثلها مثل أي ؾلىْ ،وأصخاب هظه الىـغٍت ًإمىىن أن ٔل ؾلىْ هى
مخللم مً البِئت ومً زم ًان الخبراث التي آدؿب منها شخص ما الؿلىْ اللضواوي ُض
جم حلؼٍؼها لضي الصخص كىض ئؿهاعه الاؾخجابت اللضواهُت.
ـ -4.6هـغٍت الخدلُل الىٌس ي:
ًىـغ "مٕضوحل" ئلى اللضوان كلى أهه هغٍؼة ًؼغٍت في ؤلاوؿان ،والوظب واللىٍ والخىمغ
اهٌلاالث وؾلىُٓاث حلبر كً جدغْ هظه الوغٍؼةٓ ،ما اكخبر "ًغوٍض" أن ئًظاء الٌغص لىٌؿه
أو اكخضاءه كلى آلازغًٍ وجىمغه كليهم ٔلها ؾلىٔاث هحر مخللمت ،وئهما جضًله ئليها كىامل في
جٖىٍىه الٌؿُىلىجي ،وٍغي أن البكغ ٔاةىاث بُىلىحُت صاًلها الغةِس ي هى اقباق خاحاث
الجؿضً ،اإلوؿان مسلىَ مىحه هدى اللظة  ،ولِض صىٍ الوغاةؼ كلى خؿب وؿاةٌها،
هغاةؼ الخُاة (أهمها الجيـ) ،وهغاةؼ اإلاىث( أهمها اللضوان) ،وهظه ألازحرة هي التي جِم وعاء
ؾلىْ الخىمغ خؿب ًغوٍض.
 -5.6هـغٍت ؤلاخباغ ـ كضوان:
ًِضم ٔل مً "صوالع" و"مُلغ" جٌؿحرا لؿلىْ الخىمغ باكخباعه أخض أهىاق الؿلىْ اللضواوي
مً زال٘ هـغٍتهما التي ُامذ كلى ًغض الاخباغ ـ كضوان ،خُث اكخبرا أن ٔل ؾلىْ
كضواوي هى هدُجت إلخباغ ،ئطن ًؿلىْ الخىمغ هدُجت ػبُلُت وخخمُت لئلخباغ الظي ٌكلغ
به ؤلاوؿان ،جإٓض هظه الىـغٍت كلى أن اللضوان صاًم هغٍؼي ًؼغي ،لًٕ ال ًخدغْ بضاًم
الوغٍؼة ٓما بُيذ الىـغٍاث الؿابِت ،وئهما ًٖىن ٓىدُجت لخأزحر اللىامل الخاعحُت
اإلادبؼت ،ولًٕ مم هظا لِـ ٔل ئخباغ ًإصي ئلى كضوان ،ولًٕ اللضوان هى صاةما هدُجت
إلخباغ.
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وُض أٓضث هظه الىـغٍت كلى أعبم كىامل جخدٕم في اللالُت بحن حمُم الؿلىٔاث اللضواوي
وؤلاخباغ:
ـ ُىة اؾدثاعة اللضوان :أي مضي جأزحر الخبراث الباكثت كلى ؤلاخباغ.
ـ ٍٓ ألاًلا٘ اللضواهُت :في بلع الـغوي ُض جخدى٘ الاؾخجابت اللضواهُت اإلاللىت ئلى
اؾخجابت هحر مللىت وٍٖىن طلٗ بؿبب جىُم اللِابًٖ ،لما ػاص هظا الخىُم ػاص الٍٕ،
وهىا ًجضع بىا ؤلاقاعة ئلى أن هظه الخاصُت هالبا ما جِل في الخىمغ ؤلالٕترووي مِاعهت بوحره
مً الؿلىٔاث اللضواهُتً ،ؼوا٘ الظىابؽ في الٌظاء ؤلالٕترووي وصلىبت اإلاالخِت
الِاهىهُت للملخضي ججلله ًخماصي في حغمه ،وفي خالت قلىعه بامٖاهُت خصى٘ اللِاب
ًاهه ًجلل جىمغه هحر مللً مً زال٘ ئزٌاء شخصِخه والُِام باًظاء ضخاًاه بكٖل هحر
مباقغ.
ـ ئػاخت اللضوان :جىضح هظه الىـغٍت أن اإلاغء ًلجأ ئلى جىحُه كضواهه ئلى حهت أزغي هحر
الجهت اإلاؿإولت كً الاخباغ وطلٗ ئطا ما جىُم مً الجهت ألاولى اللِابً ،للى ؾبُل اإلاثا٘
في الخىمغ ،ئطا خصل للامل ما ئخباغ مً عةِؿه ًِض ًِىم باػاخت كضواهه وُُامه بالخىمغ
كلى ػمالةه.
ـ الخىٌِـ اللضواوي  :الخىٌِـ ٌلني ئًغان الصخىت الاهٌلالُت الاجُت مً ؤلاخباغً ،دؿب
هظه الىـغٍت ٍٓ اللضوان أو مىله ًإصي ئلى ػٍاصة ؤلاخباغ وٍإصي في النهاًت ئلى ؾلىٔاث
كضواهُت أكـم( .حاؾم وآزغون2218،م)
ـ مجمىكت مً الىـغٍاث الِاةلت بضوع وؾاةل ؤلاكالم ـ بما ًيها الٌظاء ؤلالٕترووي ـ في وكغ
ؾلىْ الخىمغ:
ـ هـغٍت الخؼهحر :جىؼلّ هظه الىـغٍت مً ًغطُت أن مكاهضة الٌغص لللىٍ والخىمغ في
وؾاةل ؤلاكالم ًِلل مً خاحخه ئلى اللضوان ،وجِىم ًٕغة الخؼهحر كلى أن قلىع ؤلاوؿان
باإلخباغ والـلم ًىلض لضًه اإلاُل هدى ئًظاء آلازغًٍ ،وٍمًٕ ئقباق هظا اإلاُل بمكاهضة
آلازغًٍ ًغجٕبىن الجغاةم وٍِىمىن باللضوانً ،أًالم اللىٍ حؿاكض كلى امخصاص ُابلُت
اعجٖاب اللضوان واللىٍ والجغٍمت كىض البلع ،وأًظا مكاهضة شخص ما ًدىمغ بصخص
آزغ ٌكبم الغهبت في الُِام بهظا الٌلل وٍإصي ئلى جسٌٍُ مكاكغ ؤلاخباغ والكلىع
بالـلم.
ـ هـغٍت الاؾدثاعة :جىؼلّ هظه الىـغٍت مً ًغطُت أن الخلغض لخاًؼ أو مثحر كضواوي ًٌغػ
ؤلازاعة الؿُٖىلىحُت كىض الٌغص ،وهظه ؤلازاعة ًمًٕ أن جؼٍض مً اخخما٘ ُُام الٌغص
بخصغي كضواوي ،أٓضث اللضًض مً الضعاؾاث التي جبيذ هظه الىـغٍت أمثا٘ ( باعٔىٍتز،
لُبرث ،بُٕغ،صوع ،مُالًِؿٕـ ،ئًغون ،باعْ ،هُباعث وآزغون)...جىصلذ ئلى هخاةج مٌاصها
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أن اإلااصة ؤلاكالمُت التي جدخىي كلى الجغٍمت واللىٍ جإصي ئلى اؾدثاعة اإلاكاهضًً هٌؿُا
وكاػٌُا وجهيء لضيهم قلىعا واؾخجابت للُِام بما قاهضوه ،وكلُه ًمكاهضة ؿاهغة الخىمغ
في الٌظاء ؤلالٕترووي جإصي ئلى ازاعة الغهبت للُِام بىٌـ الؿلىْٓ ،ما أٓضث هخاةج
الضعاؾاث في هظا اإلاجا٘ كلى أن مكاهضة اللضوان والخىمغ اإلابرع ًإصي ئلى جِبله ،ومً زم
ئلى جىٌُظه في الىاُم.
هـغٍت الخضكُمً :غي "ٓالبغ" أن مجغص الخلغض ئلى مـاهغ اللىٍ في وؾاةل ؤلاكالم ال ًإصي
بالظغوعة ئلى اعجٖاب ؾلىْ اللضوان والخىمغ ،ومً زال٘ صعاؾاجه اللضًضة زلص ئلى أهه ال
ًمًٕ الخضًث كً جأزحر مباقغ لىؾاةل ؤلاكالم ئال كلى ألاشخاص طوي الِابلُت الىٌؿُت
والؿُٖىلىحُت لللضوان ُبل الخلغض لىؾاةل ؤلاكالمً ،دؿب "ٓالبغ" مكاهضة ؾلىْ
اللضوان والخىمغ لِـ اللامل الىخُض للُِام بهظا الٌلل وئهما ججخمم في طلٗ كضة كىامل،
وُض وطم مجمىكت مً اإلاباصب ألاؾاؾُت التي ًجب أزظها بلحن الاكخباع كىض صعاؾت جأزحر
وكغ ماصة جدخىي كلى كضواهُت وجىمغ كلى وؾاةل ؤلاكالم:
ـ جدىىق اؾخجابت ألاًغاص للميكىعاث ؤلاكالمُت اللضواهُتً ،لِـ ٔل ألاًغاص ًخأزغون بىٌـ
الضعحت ولِـ ٔلهم ًِلضون ؾلىْ اللىٍ ،وهظا صلُل كلى اقتراْ كىامل أزغي في
الخدٌحز كلى اللىٍ والخىمغ.
ـ بوع الىـغ كً الـغوي ألازغيً ،ان وؾاةل ؤلاكالم جمُل هالبا ئلى جضكُم ما هى مىحىص
أصال ولِـ حوُحر ما هى ُاةم.
ـ وؾاةل ؤلاكالم لها جأزحر هٌس ي وحؿماوي ُابل للُِاؽ كلى اإلاضي الِصحر.
ـ ًخدضص جأزحر وؾاةل ؤلاكالم بىاء كلى اإلاىٍُ ،واإلاىار الاحخماعي والـغوي الصخصُتٓ ،ما
ًخأزغ باإلادخىي اإلاِضم.
ـ هـغٍت الىمظحت :جىؼلّ هظه الىـغٍت مً مؿلمت الخللم الاحخماعي وصوع وؾاةل ؤلاكالم في
الخؼىع الاحخماعي للٌغص ،ووًِا لهظه الىـغٍت ًان أًغاص الجمهىع بامٖانهم مدأاة
ؾلىُٓاث اللضوان والخىمغ مً زال٘ مكاهضتها كلى الخلٌاػ أو ألاهترهذٓ ،ما ًمًٕ أن حؿهم
في حلضًل جصغًاتهم مً زال٘ الغًع واللِاب اإلاىحه طض مغجٕبي اللىٍ في وؾاةل
ؤلاكالمُ( .حراغ2225 ،م)
-7مً هى اإلاخىمغ؟
وٍـهغ ؾلىْ الخىمغ لضي الاًغاص هدُجت للىامل كضًضة ُض جٖىن ًغصًت أو أؾغٍت وجخللّ
اللىامل الٌغصًت بصخصُت اإلاخىمغ ،وجخمثل اللىامل ألاؾغٍت بأؾالُب الخيكئت الاحخماكُت
هحر الؿىٍت ،وأهماغ الخٌاكل الؿلبُت والصغاق ألاؾغي ،وهِص الغُابت الىالضًت ،وطلٍ
الخماؾٗ ألاؾغي.)Cassidy,2009( .
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ً
ًللُا شخص ٌكلغ بألم صازلي ،وال ٌلغي ً
ملنى
ًغي الضٓخىع حما٘ ًغوٍؼ ان اإلاخىمغ هى
للغاخت وَلاوي مً هِص كاػٌي مً ألاهل أو اإلادُؼحن به .مم وحىص ًغان في الىُذ،
وَؿخسضم الخىمغ ٓىىق مً ئزباث الظاث الىهمي لِكلغ هٌؿه بالثِت وًغض الؿُؼغة.
وَلخبر الضال٘ الؼاةض أخض أؾباب صىاكت شخصُت اإلاخىمغًِ ،ؿخسضم الخىمغ ٓىىق مً
ًغض الغأي.
وجمثل البِئت ألاؾغٍت الجى الظي ٌؿىص الاؾغة وًِا لىىكُت اللالُاث بحن أًغاص ألاؾغة،
وكلى عأؾها ػبُلت اللالِت بحن الىالضًً ،وكالُت ٔل منهما بأًغاص ألاؾغة آلازغًٍ ،وهىكُت
الصغاكاث التي ُض جيكأ بُنهم (ٌٓافي . )1999 ،وللبِئت ألاؾغٍت صوع مهم في ؿهىع ؾلىْ
الخىمغ لضي الاًغاص .وأقاعث صعاؾاث كضًضة الى أن أؾغ اإلاخىمغًٍ حؿىصها الؿُؼغة
والخٌٕٗ وئهما٘ خاحاث الؼٌل ،وطلٍ الاجصا٘ والصغاكاث بحن الىالضًً والؼٌل،
واؾخسضام اللِاب الِاس ي أو الٕبذ اللاػٌي في جأصًب الؼٌلDuca-Pernice; 2212( ،
) 1993, Olweusوال جمخلٗ هظه الاؾغ هـاما جأصًبُا ،ئطاًت ئلى كضم وطىح ألاصواع وكضم
وحىص ُىاكض وخضوص في ألاؾغة ،وجمخاػ أؾغهم باللؼلت الاحخماكُت وكضم اإلاكاعٓت في
اإلاىاؾباث الاحخماكُت .
-8ألازاع الىٌؿُت للخىمغ الالٕترووي:
ًـهغ لضي ضخاًا الخىمغ الالٕترووي أكغاض هٌسجؿمُت ،وجىجغ وُلّ ،وآخئاب ،وزىي مً
اإلاىاٍُ الاحخماكُت الجضًضة ،وٍخلغطىن للىبظ َ ،وجـهغ لضيهم مكٕالث ؾلىُٓت
ٔاالهخداع ،اطؼغاباث ألأل والاطؼغاباث الىٌؿُت واللِلُت ((Kopasz & 2225
 ،Smokowskiوُض ًصل بهم ألامغ الى حلاػي الٕدى٘ و اإلاسضعاث .
ٓما ُض ٌلاوي الطخاًا مما ًلي:
 جضوي في الصخت الىٌؿُت. ًِضان الثِت في الىٌـ وفي الازغًٍ. جضوي جِضًغ الظاث. مكٕالث في جٖىًٍ صضاُاث. ًصبذ الٌغص ضخُت الخىمغ مٕخئبا ومكىقاً ،صاب بالِلّ والاعَ ،وُض ًصبذ كىٌُاوميسخبا.
 وُض ًإصي الخىمغ الالٕترووي الى الآخئاب ،واهسٌاض الثِت بالىٌـ ،والخىجغ الضاةمالكلىع بالخىي ،وكضم الاؾخِغاع ،وًِضان ألامان ،وٍمًٕ أن ًإصي الى الاهخداع ،وُض
حلمم مكاكغ الطخُت كلى ملـم أصاةه ،في البِذ ،في اللمل ،مم ألاصضُاء ،وُض جضوم هظه
الازاع لٌترة ػىٍلت) Bery & Hunt,2009( .
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ٓما أن أؾغ الطخاًا جدؿم بظلٍ الاوسجام ألاؾغي ،وٍِل ًيها ؤلاقغاي كلى ألابىاء
وجٌخِغ للضيء .وجبالى هظه ألاؾغ في خماًت أػٌالها وبهظا جٌكل في حللُــم أػٌاله ـا مهاعاث
(
الؿلــىْ الاحخماعي اإلاىاؾبت ،وٍٕبر أػٌالها وهم ال ٌلغًىن قغَلت الواب في الخاعج.
)Field,2007
وٍيخمي اإلاخىمغون-الطخاًا في الوالب الى أؾغ مظؼغبت ،ئط ًبالى الىالضان في خماًتهم أو،
جمخاػ أؾغهم بِلت الغُابت وكضم وحىص همؽ ئقغاي مىاؾب ،وجٌخِغ للضيء والخىان
والـضكـم والاوسجام بحن أًغاصها ( .)Sarazen,2010 &Ladd,2002مً حاهب آزغ ،ئن
اإلاخىمغًٍ والطخاًا واإلاخىمغًٍ-الطخاًا ًيخمىن ألؾغ حؿخسضم اللِاب الجؿضي أو اللىٍ
()Brathwaite & Ahmed,2004
زاجمت:
ً
أصبذ الخىمغ الالٕترووي مكٖلت مغٓبت ،أزاعث ُلّ كضًض مً اإلاجخملاث ،هـغا لتزاًض
حجم اهدكاع الخىمغ ؤلالٕترووي بحن أًغاصها ،وحلضص صىعة ،وزؼىعة جضاكُاجه ،ولهظا ٔان
ًجب الىُىي كىض ؿاهغة الخىمغ ؤلالٕترووي ،والٕكٍ كً ػبُلتها وؾماتها ،وطلٗ بهضي
جؼوٍض أصخاب الكأن باإلالغًت التي جمٕنهم مً مىاحهت هظه اإلاكٖلت التي ًمًٕ أن تهضص
مؿخِبل أػٌالىا وقبابىا في اللالم اللغبي ،زاصت أن اإلاجخمم اللغبي ٌلاوي مً هِص
خُِِي في اإلالغًت بهظه اإلاكٖلت ومضي ججؿضها في الىاُم وملضالث اهدكاعها.

 ُاةمت اإلاغاحم:ـ كبض الٌخاح اإلاٖاهحن .وآزغون .)2218( .الخىمغ ؤلالٕترووي لضي كُىت مً الؼلبت اإلاظؼغبحن
ؾلىُٓا واهٌلالُا في مضًىت الؼعُاء .حاملت الهاقمُت .ألاعصن.
ـ كلي مىس ى الصبدحن ،مدمض ًغخان الِظاة .)2213( .ؾلىْ الخىمغ كىض ألاػٌا٘
واإلاغاهِحن .حاملت هاًٍ اللغبُت للللىم ألامىُت .الغٍاض.
ـ كُىاب لىْ وآزغون .)2217( .جىمُت اإلاؿإولُت الصخصُت والاحخماكُت ومىاحهت ؿاهغة
الخىمغ .وػاعة التربُت والخللُم .وخضة جؼىٍغ مىار ألامً ومىم اللىٍ .الِضؽ.
ـ مباعٓت مِغاوي .)2218( .الخىمغ ؤلالٕترووي وكالُخه بالِلّ الاحخماعي .حاملت ُاصضي
مغباح وعُلت.
ـ مؿلىص ُحراغ .)2215( .آلازاع الؿلبُت ليكغ ُظاًا الجغٍمت والاهدغاي في وؾاةل ؤلاكالم
الجماهحري .حاملت هاًٍ اللغبُت للللىم ألامىُت .الخغػىم .الؿىصان.
ـ هىعة بيذ ؾلض الِدؼاوي .)2212( .الخىمغ الضعاس ي وبغامج الخضزل .حاملت اإلالٗ ؾلىص.
الغٍاض.
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ميينة مدوري /سارة زغدودي
ـ هضي حاؾم ،وآزغون .)2218( .الؿلىْ اللضواوي وكالُخه باإلؾاءة اللٌـُت مً ػغي
الىالضًً لضي ػلبت اإلاغخلت اإلاخىؾؼت .حاملت الِاصؾُت .اللغاَ.
Tanya Beran and Qing Li, The Relationship between Cyberbullying and School
Bullying.
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