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Abstract  

This paper is searching the phenomena of cyberbullying on social platforms, 

the problem's size and dimensions, and the most vulnerable population targeted 

by bully. The paper also shed light on psychological background of the bully 

and victim, the conditions that provide opportunities for spreading this 

phenomenon. At the end, suggestions were presented to confronting this 

problem that threat societal peace, and derived recommendations.  
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 المرأة والتنمر الالكتروني

 أد. عزة خليل عبد الفتاح
 تربية الطفل بكلية البناتستاذ علم تفس الطفل بقسم أ

 ، مصرعين شمس امعةج

 

 المستخلص

تحديد  من حيث االجتماعي،تستعرض ورقة العمل الحالية ظاهرة التنمر السيبراني على شبكات التواصل 

كما تلقي الضوء على الخلفية  المتنمرين.حجم المشكلة وابعادها والفئات األكثر استهدافا من جانب 

في و الظاهرة.والظروف التي توفر ارضا خصبة النتشار هذه  والضحية،السيكولوجية لكل من المتنمر 

توصيات وال المجتمعي،النهاية تعرض لمقترحات متنوعة للتصدي لهذه الظاهرة المتنامية التي تهدد السالم 

  عنها.المنبثقة 

 

 طيب الحال –تقدير الذات  –المرأة  –المتنمر  –التنمر السيبراني  المفتاحية:الكلمات 
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  مقدمة:

تحمل وسائل التواصل االجتماعي فوائد عديدة لألطفال والمراهقين ولغيرهم من فئات المجتمع , فهي توفر 

صادر م بيئة من خاللها يمكن للمستخدمين ان يلتقوا, يتفاعلوا اجتماعيا , وان يحصلوا على المعلومات من

 متعددة , وان يحسنوا من تعلمهم. 

اصبح هناك اعتماد متزايد على تلك الوسائط والمنصات  91-ق العالمي المصاحب لجائحة كوفيد الومع االغ

كما ان االعتماد عليها تزايد مع اعتماد المدارس والجامعات على أساليب التعلم عن بعد, واعتماد كثير من  ,

أماكن العمل على التواجد االفتراضي للموظفين, وتوفير فرص لهم إلنجاز االعمال الممكنة عن بعد , دون 

 . التواجد ماديا في أماكن العمل

فان هناك مخاطر محتملة تحملها منصات التواصل االجتماعي  المتعددة،د اال انه على الرغم من هذه الفوائ

 في ذات الوقت. 

  العمل:ورقة مشكلة 

اال ان ثمة مشكلة  االجتماعي،على الرغم من كل الفوائد التي يمكن ان نجنيها من منصات التواصل    

توفر شبكات  قدف يوم.ما بعد تتزايد في حجمها يو السيبراني أصبحتمتضمنة في التفاعالت عبر الفضاء 

الى العالم  لوجه،وسائل لنقل التنمر الذي كان من المعتاد ان يتم وجها التواصل االجتماعي لألفراد 

 وان يكون لها تأثيرات دائمة.  أكثر،اإلساءة ان تنتشر  ألفعالحيث يمكن  االفتراضي،

نمر بحيث يصعب تحديد هوية الشخص المت للتخفي،إضافة الى ذلك تتيح بعض منصات التواصل فرصا 

ان المنفذ له يمكن ان  هي cyberbullyingومن مضار التنمر السيبراني  وهمي(.انشاء حساب  )مثال:

رسال ا بإمكانهحيث ان  وقت،في أي  التواصل،يتنمر على الضحية في مساحتها الشخصية على شبكة 

رجة للضحية دون موافقتها, او مشاركتها لكي تصل مسيئة او مح رسائل عدائية , ووضع صور وفيديوهات

 الى عدد كبير من المشاركين من االقران واألصدقاء والمعارف , مما يزيد من تأثيراته الضارة. 

فسية يمكن ان يسبب عدد من المشكالت الجسمانية والن والتقليدي،التنمر السيبراني مثله مثل التنمر المباشر 

ة , واألكاديمية. وقد كشفت نتائج البحوث عن ان التعرض للتنمر السيبراني , واالجتماعية, والعاطفي

ضآلة  –اإلحساس بالعجز  –انخفاض تقدير الذات  –االكتئاب  منها:يرتبطان بعدد من المشكالت وممارسته 

 – األكاديميانخفاض األداء  –السلوكية  المشكالت-بالنوممشكالت متعلقة  –القلق  –اإلحباط  –القيمة 

 –تعاطي المواد المخدرة  –انخفاض األداء في العمل  –االنتقال الى مدرسة أخرى  –التسرب من التعليم 

 االنتحار.  –التفكير باالنتحار  –إيذاء الذات الطوعي 

 دورها،بتتحول ضحية التنمر السيبراني الى متنمر سيبراني  السمعة،أحيانا بهدف االنتقام والدفاع عن 

ول في دائرة مفرغة من العنف السيبراني والعنف المضاد. من هنا اعتبر التنمر السيبراني وبالتالي الدخ

 عاتنا اليوم. مشكلة جدية ومتنامية بسرعة تهدد النمو المستدام لمجتم
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  وابعادها:حجم مشكلة التنمر السيبراني 

نا للتنمر يها, تتزايد مخاطر تعرضمع تزايد أدوار التكنولوجيا واالنترنيت في حياتنا , واعتمادنا المتزايد عل

من غيرها  كثرأفي الفضاء السيبراني . وتعتبر النساء واألطفال من الفئات الحساسة التي تكون مستهدفة 

ومن الجدير بالمالحظة ان مواقع التواصل االجتماعي تعطي الفرد الحرية في  السيبراني.بجرائم التنمر 

, او ان , او معلومات حول اهتماماتهم  ألنفسهموضع صور فيمكنهم  به.ي شيء يرغبون وضع صور أل

ينة او من خالل تحديد نقاط مع ايقوموا بتحديث انشطتهم , مما يعطي فرصة للتنمر السيبراني ان يجد منفذ

جوانب محددة من حياة الشخص لكي يتخذها موضعا للسخرية . ومما يجعل التنمر السيبراني خطيرا جدا , 

في أي وقت على مدار اليوم, واأليام  المتنمر القدرة على احراج أي شخص يريد احراجه علناهو انه يعطي 

صات التنمر من خالل من تنفيذ ونشرالتالية , باستخدام أنواع متعددة , ومختلفة من التقنيات. هذا ويمكن 

خذ تروني. ويمكن ان تتالتواصل االجتماعي , ومن خالل األلعاب التفاعلية , او حتى من خالل البريد االلك

  التالية:اشكال التنمر السيبراني االشكال 

  وضع أي نوع من أنواع االهانات توجه للضحية 

  اختراق حساب الضحية 

  ارسال او الصاق رسائل مبتذلة على االنترنيت 

  التهديد بارتكاب أفعال عنيفة ضده 

 مطاردة الضحية بواسطة المكالمات , او الرسال ...الخ 

 دات اإلباحية التهدي 

 ويمكن للتنمر السيبراني ان يكون له عدد من التأثيرات على أي فرد بأساليب متنوعة منها: 

  اإلحباط , االحراج , الكآبة , الخوف , االكتئاب  العاطفي: كالغضبالضيق , 

  التشويش على العمل المدرسي او األداء في العمل 

 , التسرب من المدرسة , او االنتقال الى مدرسة أخرى  االستقالة من العمل 

 الجناح , والعدوان 

  تعاطي المواد المخدرة 

  امتالك األسلحة في المدرسة 

  االنتحار 

  يلي:بالتنمر السيبراني يمكن ايجازها فيما  ظاهرة مرتبطةسمات وهناك ثالث 

يعتبر هذا الفعل شائع  بحيث naturalizing cyberbullyingتحويل العدوان الى ظاهرة طبيعية  -9

 ومقبول على وسائل التواصل االجتماعي 

او بعيدين عن الوصول اليهم لحظة االعتداء , مما يبعد الوجود  مجهولين،انه يتعامل مع معتدين  -2

اإلنساني واالمباثيا االجتماعية ) التعاطف اإلنساني وإمكانية وضع الشخص نفسه مكان الضحية ( 

 ضمنيا اثناء تواصلنا في المواقف الطبيعية وهو كثيرا ما يكون 



 المرأة والتنمر الالكتروني 

 

 

 المجلة الدولية لدراسات المرأة والطفل  

 2222الأول يناير العدد المجلد الثاني 

05 

مشفر ومتناغم يستهدف أشخاصا بعينهم بغرض اسكاتهم , او مضايقتهم من  خالل بناءتم من ان ي -3

 خالل إساءة استخدام القوة. 

احد المشكالت األهم فيما يتعلق بالشكوى من التنمر السيبراني هو ان عددا ضخما من الضحايا ال يميزون 

عتباره امرا اهو نوع من أنواع التنمر . كما وجدت احدى الدراسات ان التنمر يتم , ما تعرضوا له  حتى ان

طبيعيا عبر الفضاء السيبراني , وبالتالي فانه في كثير من األحيان ال يعرف الضحايا ان تلك المضايقات , 

استخدام و اقدون فرصة اإلبالغ عنه , والتنمر الذي يواجهونه ليس امرا طبيعيا , وال مقبول , ومن ثم فانهم يف

 حقوقهم القانونية لتجريم هذا الفعل ورفعه عنهم. 

 الذين يتعرضون للتنمر قد ال فأولئككما ان هناك سبب آخر وراء ندرة اإلبالغ عن هذه النوعية من التنمر. 

ر. فهم يتم اتهامهم بالتشهييكونوا على دراية بالخيارات القانونية , ويخافون من االنتقام ,او يقلقون من ان 

يشكون في االطار القانوني , وفي مدى تدريب الضباط القادرين على ضبط هذه النوعية من الجرائم 

   والتحقيق بها. 

 

 تعريف التنمر السيبراني: 

يعرف التنمر السيبراني باعتباره " الفعل المقصود على شبكات التواصل االجتماعي والوسائط الرقمية 

واالحراج , والمضايقة , والذي قد يتضمن الشتائم , او اطالق التسميات , والتهديدات  للتخويف،الذي يهدف 

جتماعي , االقصاء . وقد , نشر الشائعات , مشاركة معلومات شخصية للضحية دون موافقته, العزل اال

 مثال:)ومن الممكن تنفيذه بسرعة وفي بيئات متعددة  للتخفي،يكون هذا الشكل من التنمر اكثر خبثا وقابلية 

التنمر األخرى". ومن الجدير بالذكر ان القوانين  شكالبأ, مقارنة  الخ(... إنستجرام- توتير-الفيسبوك

 ر متطورة بالقدر الكافي لضبط ومساءلة وإدانة مرتكبي هذه الجرائم. , ال زالت غيالقضائية والتشريعات 

  المراهقين:االضرار المحتملة على 

ولوج المراهقين الى منصات التواصل االجتماعي يتم في فترة من النمو يكون مستوى نموهم االجتماعي 

هم الوقت , يكون استعدادوفي نفس  االقران،والوجداني في وضع يجعلهم عرضة اكثر من أي وقت لضغوط 

للتنظيم الذاتي محدودا. ومن هنا فان الفوائد المحببة الناتجة عن التفاعل عبر شبكات التواصل االجتماعي , 

تتزامن مع تعرضهم لمخاطر محتملة , واعتبارات تتعلق بالسالمة , نتيجة استخدامهم لوسائل التواصل 

سيبراني, والمضايقات عبر شبكة االنترنيت , وقضايا تتعلق عرضة للتنمر الاالجتماعي , مما يجعلهم اكثر 

 رق الخصوصية . خب

ان حوالي نصف  Cyber Bullying Research Centerوطبقا لمركز بحوث التنمر السيبراني 

من المراهقين قد انخرطوا في  %21:  91وان من  المراهقين األمريكيين قد تعرضوا للتنمر السيبراني ,

احداث متكررة تتضمن التنمر السيبراني . هذه النسب تعتبر بالفعل مقلقة , حيث ان العديد من الدراسات قد 

أظهرت ان ضحايا التنمر السيبراني قد عانوا من اضطرابات نفسية , ونفسجسمية . كما وجدت دراسة 

علت هذه العوامل كلها ج بالتنمر.ارتبطت بالفعل ت االنتحار بين الشباب بريطانية ان حوالي نصف حاال

 هناك حاجة ملحة لفهم , ومحاولة التحري حول حجم انتشار التنمر السيبراني , وكذلك العمل على الحد منه. 
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 الخلفية السيكولوجية للتنمر السيبراني: 

في ف والضحية.ة شخصية كل من المتنمر أوضحت نتائج عدد من البحوث حول التنمر السيبراني طبيع

دراسة طبقت على عينة من الشباب ,  وجدت ان مجموعة متراكبة من السمات المضادة للمجتمع , إضافة 

افضل على عدوان الشباب , في حين ان تعرضهم أللعاب الفيديو وافالم  منبئاتالى االكتئاب , تعتبر 

 القدرة على التنبؤ بالتنمر السيبراني. التليفزيون ذات المحتوى العنيف لم يشكال 

وفي مجموعة أخرى من الدراسات كانت النتائج ملتبسة , حيث يظهر بعضها ان المتنمر يعاني من انخفاض 

تقدير الذات , في حين أظهرت نتائج البعض اآلخر ان المتنمرين اتسموا بالعجرفة , والنرجسية, وفي نفس 

اة للتغطية على احساسهم بالخزي او القلق, او لتعزيز تقديرهم لذواتهم. الوقت فانهم يستخدمون التنمر كأد

 أنه في موضع القوة. فمن خالل التقليل من شأن اآلخرين يشعر المتنمر ب

المتنمر يمارس سلوكه بسبب شعوره بالغيرة , او بسبب تعرضه في السابق للتنمر . ويؤكد بعض العلماء 

يكون على ان األشخاص الذين دأبوا على التنمر على اآلخرين يميلون الن  (Ray Baumister مثال:)

ا يعتقدون بتقدير عال لذواتهم , فانهم كثير وألنهملديهم تضخم في الذات , وفي نفس الوقت هشاشة الذات , 

نحوها  في مواجهة االنتقادات الموجهة اليهم من جانب اآلخرين, وتكون ردود افعالهم باإلهانةما يشعرون 

تتسم بعدم االحترام والعدوان واالهانة , وبالتالي يمكن القول ان عوامل الخطر لدى المتنمرين قد تتضمن : 

آلخرين ا ألفعالالفهم الخطأ  –الميل الستخدام القوة  –سرعة الغضب  –اضطرابات الشخصية  –االكتئاب 

 . وينصب اهتمام المتنمر على الحفاظ على صورة الذات لديه. 

الشخص المستهدف  على Vulnerabilityالشخص المتنمر "يسقط " مشاعره الخاصة بالضعف والوهن 

, او األشخاص المستهدفين . وعلى الرغم من ان الهدف من التنمر هو تشويه سمعة الضحية اال ان مصدر 

ه ا يدفعالسلبية يكون موجودا باألساس لدى المتنمر في احساسه بفقدان االمن الشخصي والوهن , مم

 االسقاط العدواني معتمدا على إشاعة المشاعر السلبية لدى الضحية.  لميكانزيم

هناك عدد قليل من الدراسات التي أفادت بأن التنمر هو احد الوسائل التي يحاول بها الشخص البقاء في 

 موقع القوة , او اكتساب الشعبية وذلك من خالل جرح اآلخرين واإلساءة اليهم. 

ة من الدرجة السادسأعطت سبة لضحايا التنمر , ففي دراسة وظنية طبقت على الشباب األمريكي اما بالن

الدراسة ان هؤالء الطالب عشر درجات من حيث نسبة الطالب الذين تعرضوا للتنمر , وقد أوضحت 

 اتسموا بدرجات اعلى من االكتئاب مقارنة بضحايا األنواع األخرى من التنمر. 

( توصلت الى ان عوامل الخطر الرئيسية لكل من األطفال Cook) 2191عام  وفي دراسة أجريت

والمراهقين التي تجعلهم ضحايا للتنمر هو افتقارهم لمهارات حل المشكالت االجتماعية. كما ان االختالفات 

 –المظهر العام للفرد  –التوجهات الجنسية  –الجندر  –الديانة  –العرق  –الخاصة بالطبقة االجتماعية 

كلها يمكن ان تكون من  خ.... الاو القدرة  –الحجم  –القوة  –السمعة  –الشخصية  –الجسد  لغة –السلوك 

 بين المبررات الختيار فرد ما كضحية للتنمر 
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 حقائق مرتبطة بالتنمر السيبراني 

حدة. تتعتبر الفتيات عرضة للتنمر السيبراني بثالثة اضعاف ما يتعرض له البنين وذلك في الواليات الم

المركز الوطني للتربية , وذلك على الرغم من ان الرقم الكلي للطالب الذين ذكروا  إلحصائياتطبقا  وذلك

انهم تعرضوا للتنمر السيبراني بقي دون زيادة . هذا التنمر اخذ اشكال متعددة منها اطالق الشائعات , او 

من الفتيات الالتي  %29بة استبعاد الفرد واقصائه , وصوال الى التهديدات الصريحة. حيث بلغت النس

من البنين الذين ذكروا ذلك. وكما ذكر  %7ذكرن انهن تعرضن الحد اشكال التنمر السيبراني في مقابل 

 آنفا , هناك تبعات خطيرة للتعرض للتنمر السيبراني مثل الوقوع فريسة لالكتئاب , والتفكير باالنتحار. 

 حين كانت بالمدرسة الثانوية , وذلك باالنتحارفكرت جديا  بأنها قداالمريكيات وقد أفادت احدى الفتيات 

نتيجة تعرضها للتنمر السيبراني المتكرر من صديقها السابق الذي دأب على السخرية منها من خالل وضع 

سخريته هذه على االنترنيت , وتهديدها بسحب صداقته لها على وسائط التواصل االجتماعي , والصاقه 

 لكي يراها اآلخرين عبر االنترنيت.  نكاتا وسخرية منها

  السيبراني:المرأة والتنمر 

أدى التدريس عبر االنترنيت وقضاء االعمال عبره اثناء االغالق العام نتيجة جائحة كورونا الى زيادة 

وترافق ذلك مع زيادة العنف السيبراني تجاه النساء, وهو ما  الوقت الذي يقضيه االفراد على االنترنيت ,

هرت الهند ( . وقد أظ –الكونغو  –باكستان  –المغرب  –إنجلترا  –كشفته عدة دراسات عبر العالم ) فرنسا 

بعض االحصائيات ان النساء العامالت كصحافيات , وكناشطات نسائيات , والمدافعات عن حقوق االنسان 

, يتعرضن اكثر من غيرهن للمضايقات عبر االنترنيت ) وهو ما يطلق عليه المضايقات حول العالم 

. وفي دراسة مغاربية حول العنف السيبراني , أوضحت ان االنتحار ( virtual harassmentاالفتراضية 

اظهر  من نسبة الضحايا. وفي تقرير لألمم المتحدة %91بين ضحايا التنمر ) غالبيتهم ممن النساء ( بلغ 

من النساء تعرضن  %01من نساء العالم كن ضحايا الحد اشكال العنف , وان حوالي  %33ان حوالي 

من النساء اضطررن ألغالق حساباتهن  %21الحد اشكال العنف على وسائل التواصل االجتماعي , كما ان 

 على وسائل التواصل االجتماعي نتيجة لهذه المضايقات. 

الدافع وراء  حول يتساءلنعنف السيبراني لعدد من الناشطات النسائيات الالتي كن وفي اوغندا تم توجيه ال

رجل عن حقوق الرجال , يكون ذلك مقبوال , ولكن حين تدافع . فاذا دافع لجهودهنهذا العدوان , والرفض 

 رالمرأة عن حقوق النساء يصبح االمر مستفزا لآلخرين , حيث ذكرت احدى الناشطات من ضحايا التنم

 انه قد تمت مهاجمتها من جانب كل من الرجال والنساء. 

كشفت عن ان المنصات التي توفر فرصا لتخفي  (Whittaker & Kowalski, 2014)احدى الدراسات 

تحت أسماء مستعارة , وعدم إمكانية التحقق من هوية المتنمر ( تعتبر األكثر  )مثالالشخص الممارس للتنمر 

ي من غيرها من المنصات التي يمكن بها التحقق من هوية الشخص , وبالتالي فقد رصدا للتنمر السيبران

يادة نسب إمكانية زاستنتجت الدراسة انه كلما زادت إمكانية توفير المنصات لخاصية التخفي للهوية , فان 

لجرائم التنمر ا جذب أكثرالتنمر بها من المتوقع ان يكون اكبر . وبالتالي يمكن القول ان بعض المنصات تعبر 

 من غيرها. 
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الي ولكن حو االنترنيت.والمضايقة عبر  لإلساءةفي الواليات المتحدة يتعرض كل من الرجال والنساء 

 %33من الراشدين الذين وثقوا تعرضهم لمضايقات عبر االنترنيت , كن من النساء , في حين ان  37%

أعمارهم ما  )تراوحتوفي دراسة أخرى على مجتمع المراهقين بالواليات المتحدة فقط كانوا من الرجال . 

من التالميذ بتعرضهم للتنمر السيبراني ,وقد كانت المراهقات اكثر تعرضا  %37افاد  عاما( 97-92بين 

 بنين ( .  %3383فتيات في مقابل  %3.87للتنمر السيبراني من المراهقين ) 

 

  المقترحة:الحلول 

يمكن استعراض عدد من الحلول التي يمكنها ان تساهم في التصدي لهذه الجريمة المكدرة للسالم المجتمعي 

 , ويمكن مقاربة هذه الحلول من خالل مجاالت محددة, يتم استعراضها فيما يلي : 

 أوال: على المستوى المجتمعي

 ثالثة , وهي :  أظهرت الدراسات ان معادلة التنمر السيبراني تشمل مكونات رئيسية

 المتنمر  -9

 الضحية  -2

 مشاهدي الفعل التنمري  -3

عند بقاء الطرف الثالث مؤيدا لهذا السلوك , او مشاركا به , او  ألفعالهوقد وجد ان المتنمر يجد التعزيز 

حتى صامتا . فهذا هو الهدف النهائي من هذا الفعل. اما اذا قام المشاهدون بمطالبة المتنمر بالتوقف عن 

وحين يدافعون عن الضحية ,ويبدون تعاطفهم معها , فان ذلك يعتبر محدد هام وفعال في انهاء  سلوكه،

نمر المشاهدين للتدخل لوقف الت أحدمشهد التنمر والتقليل من اآلثار السلبية على الضحايا . كما ان مبادرة 

 يمكن ان يشجع آخرين مترددين في التدخل لكي يحذوا حذوه. 

  القانونية:مستوى التشريعات  على ثانيا:

 لتواصل.اتعتبر الصياغات القانونية في العديد من البلدان قاصرة عن تجريم الفعل التنمري على وسائل 

عاما , تعرض للضرب من  93البالغ من العمر األمريكيين بيل المثال , هناك حالة الحد المراهقين على س

بينما قام ثالث بتصوير الحدث ووضعه على شبكة االنترنيت .  جانب اثنين من زمالئه في احد الموالت ,

طة الزميلين وقد ادانت الشر للعالج.وقد كانت إصابات الفتى بالغة حيث استغرق تواجده بالمستشفى أسبوعا 

الذين قاما بضربه , في حين لم توجه أي اتهامات لمن قام بالتصوير والنشر على شبكة االنترنيت. اال ان 

قد تابع القضية مع المشرعين , بحيث تم اصدار تشريع يدين أولئك الذين يقومون بتصوير اعمال  الوالد

العنف بغرض نشرها على االنترنيت للتشهير بالفرد . وقد عرف هذا القانون باسم قانون جوردان 

Jordan's Law  

ل المسيء في العالم الواقعي , والنشر على شبكة عالف الفعلين:وبالتالي هناك حاجة لصياغات تجرم كال 

 لمرأة،اال تفسر الكثير من القوانين لصالح االنترنيت. كما انه في عالمنا العربي وفي بلدان عديدة من العالم 
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سبيل المثال , جريمة التحرش , التي بدأ االلتفات لها حديثا ومحاولة التصدي لها بالقوانين  )علىوانما ضدها 

 عة ( , مما يجعل الكثير من النساء يحجمن عن الشكوى خوفا على سمعتهن وسمعة اسرهن . الراد

 

  التقني:ثالثا: على المستوى 

بالنظر الى ما سبق من احصائيات توضح حجم مشكلة التنمر السيبراني وخطورته على الصحة النفسية 

ال ذي يتضمن تنمرا سيبرانيا يعتبر مجاوللمجتمع , فان عملية التحري والتحقق حول المحتوى ال لألفراد

حيويا للبحوث الخاصة بالتنمر السيبراني . وتعتمد عمليات التحقق او التحري حول عمليات التنمر السيبراني 

خ الكلمات التي تتضمن اإلساءة , تاري مثل:)على المزج ما بين المالمح الخاصة بالسياق والمالمح العاطفية 

ائص النحوية للكلمات المستخدمة , والمالمح العاطفية التي يتم الحصول عليها من أنشطة المستخدم, الخص

محتوى المستخدم على شبكة االنترنيت ( مع االتجاهات الخاصة بتحديد شكل النص المكتوب . ويمكن في 

تلك النصوص المكتوبة على شبكة االنترنيت عبر المنصات هذه الحالة بناء خوارزمية تقوم بتصنيف 

  المختلفة.

او تنبيه بوجود تنمر سيبراني مباشرة بعد رصد التعليق العدواني او المسيء يمكن ان يؤدي ان رفع اعالن 

 –أوال  ا:وهمولكن هذا االمر يواجه تحديين رئيسيين ال زال من الصعب التغلب عليهما  إيجابية.الى نتائج 

 –انيا وث اإلمكان.الوقت الالزم للتحقق من وجود التعليق العدواني وهو ضروري لدعم الضحايا مبكرا قدر 

لبرامج ا الضروري تطويرمن هنا يعتبر من   االجتماعي.قابلية الرسالة لالنتشار عبر شبكة التواصل 

 نيةإلمكار والكراهية , ووضع حلول القادرة على رصد وتتبع مصادر الرسائل المسيئة , ورسائل التنم

ان هذا ف المسيئة،حجبها منذ بداية ظهورها . فاذا تم االنتظار الى ان ترفع الضحية شكوى بشأن الرسالة 

يعطي فرصة لعدد كبير من المشاهدين لتداول الرسالة ومشاركتها وحفظها بأي صورة من الصور , وهو 

 . ما يعزز السلوك التنمري

  التوصيات:

  التالية:كن تلخيص توصيات الورقة العمل في البنود يم

  , العمل على الحد من إمكانيات إخفاء هوية المشاركين بمنصات التواصل االجتماعي المختلفة

 للحيلولة دون فرار المتنمرين من ادانتهم على جريمة التنمر 

  شبكات التواصل استكمال البحوث الخاصة بأنشاء برامج التحقق من الرسائل المسيئة على

االجتماعي بهدف حجبها منذ بداية وضعها على تلك المنصات وعدم االنتظار حتى للتحقق منها 

 بعد شكوى الضحايا من تلقيهم الرسائل المسيئة 

  التوعية المجتمعية بأضرار التنمر واآلثار السلبية لهذه الظاهرة المتنامية , ومسئولية المجتمع

  واألفراد للحد من انتشارها

  حث المشرعين على استحداث القوانين الرادعة لجريمة التنمر السيبراني 

  استحداث برامج لدعم ضحايا التنمر لمعاونتهم على تخطي اآلثار السلبية للفعل التنمري على

 تقديرهم لذواتهم وطيب الحال لديهم وتجنب التبعات السيكولوجية المختلفة لهذه اإلساءة 
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