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 مديرية التضامن االجتماعي                                                 

 جمعية املنار للرعاية النفسية املجتمعية                                       

 بحث( -تكوين  -)رعاية                                                       

                                                                 

 بالتنسيق مع                                                                                               

 

  سات الثقافية واإلنسانيات الرقميةمخبر الدرا                              

 1جامعة باتنة  -كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية بـ                           

  

 

 ون ينظم                                                                                                 

 

                                                                  االفتراض ي  -دولي الحضوري ال ؤتمرامل

 التنمر اإللكتروني بين الجاني والضحية

 
 :ؤتمررئيس امل

 ال كبور ـــــمن الدكتورة

 د هدارـــخال الدكتور 

 
يعد التنمر اإللكتروني واحدا من املفاهيم الجديدة التي ظهرت مع ظهور شبكات التواصل االجتماعي وتطور تطبيقاتها عبر       

شبكة االنترنت ووسائل االتصال الحديثة. وألن التنمر عموما هو أحد األشكال القديمة لالنحراف، الذي نتصور أنه يتضمن 

وبأنماط أكثر لتكنولوجيا واالنترنت اليوم تساعدانه أو "تدعمانه" على الظهور بوجه جديد مشادة مادية أو إساءة لفظية، فإن ا

 تعددا وأكثر "ذكاء". 

يصبح التنمر اإللكتروني مدمرا للضحية ومحطما ملعنوياتها مثل نظيره االجتماعي، وهو كثيرا ما يكون امتدادا لألخير، وعلى       

انية والتعمد وتكرار الفعل املس يء. ولذلك فإن بعض الباحثين ال يزيد في تعريفه له عن كونه العموم فإنه يشبهه دائما في العدو 

 أحد أنواع التنمر التقليدي الذي يحدث في سياق جديد.

كتفى غالبا بالنظر إليه من جانب فإنه ي  ، ولكن شأنه شأن التنمر التقليدي، التنمر اإللكتروني تمن الدراسا تتناول كثيرو      

تعلق بالدوافع يالتعامل معه، دون االهتمام فعال باملتنمرين إال فيما  وأتجنبه التنبؤ به و  الضحايا فقط؛ آثاره عليهم وطرق 

طرق إدراكه من الداخل والخارج؛ أي للبحث في  طبيعة التنمر اإللكتروني لفهمتظاهرة العلمية هذه ال . وعليه؛ تأتيواألسباب

من وسيجري مناقشة ذلك . وصورة كل منهما في املخيال اإلعالمي واالجتماعي نمر واملتنمر عليهكفكرة وسلوك لدى كل من املت

 التالية: املحاور خالل 
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 التنمر اإللكتروني؛ مدخل مفاهيمي. /1

 التنمر اإللكتروني وخصائص الوسيلة. /2

 ؟وأي تبعات عالقةبين التنمر إلكترونيا واجتماعيا؛ أية  /3

 .واآلثار الدوافعالتنمر اإللكتروني؛  /4

 .التنمر اإللكتروني في ضوء نظريات الوسائط الرقمية /5

 .البروفيل النفس ي واالجتماعي للمتنمر واملتنمر عليه /6

 .(الكباراألطفال، املراهقين، تنمر عمرية )على مختلف الفئات الطبيعة التنمر من و  /7

 .الجندرية التنمر اإللكتروني والهويات /8

 صورة املتنمر واملتنمر عليه في السينما والتلفزيون. /9

 التنمر اإللكتروني في الدين والقانون. /10 

 

 :اآلتية هدافال حيث يسعى املؤتمر لتحقيق         

 تحديد مفهوم التنمر اإللكتروني وأنواعه ووسائله.-

 آثاره النفسية واالجتماعية.و  التنمر أسبابعلى التعرف -

 .وطبيعة الوسائل التكنولوجية الحديثةكسلوك محاولة فهم العالقة بين التنمر -

 تشخيص العالقة بين التنمر اإللكتروني والتقليدي؛ بين االمتداد واالنفصال.-

 االطالع على النظريات األكثر تفسيرا لسلوك التنمر اإللكتروني.-

سلوك التنمر على اختالف أعمارهما الفضاء االفتراض ي، وإدراكهما لنمر عليه على تمن شخصيتي املتنمر واملاالقتراب -

 وهوياتهما الجندرية.

 الكشف عن الصور النمطية والدالالت الرمزية للمتنمر واملتنمر عليه في محتويات وسائل اإلعالم؛ السيما منها املرئية.-

 التعرف على اإلطار الديني والقانوني للتنمر اإللكتروني.-

 

 املشاركةضوابط 

أن يكون البحث املرسل للنشر أصيال ومبتكرا يحقق اإلضافة الجادة للمعرفة، وأن ال يكون مستال من بحث آخر أو مرسال -

  .للنشر ألي جهة أخرى 

 .تقبل البحوث الفردية فقط-

 .تقبل البحوث بالعربية واإلنجليزية والفرنسية-

بحوث العلمية. وتشمل عالمات الوقف واإلحاالت والضبط وتوثيق االقتباس االلتزام باألصول العلمية املتعارف عليها في ال-

 .واألمانة العلمية

 .في توثيق املراجع APA أن يعتمد البحث أسلوب-

 .على البريد اإللكتروني الذي يظهر في رابط االتصال Word يرسل البحث بنظام وورد-
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 شروط الكتابة

 .واسم الباحث ودرجته العلمية واملؤسسة التابع لها (Gras 16) للبحثتتضمن الورقة األولى العنوان الكامل -

  .تتضمن الورقة الثانية امللخص والكلمات املفتاحية وترجمتهما-

 .صفحة 15صفحة وال يقل عن  20أن ال يتجاوز عدد صفحات البحث -

 .سم كهامش على كل جانب من جوانب الصفحة 2ترك مسافة -

 .للبحوث اإلنجليزية 16بنط  Calibri للبحوث باللغة العربية، وبخط 14بنط  skkalmajalla أن يكتب البحث بخط-

 .simple أن تكون املسافة بين األسطر-

 

 اللجنة العلمية

 سيتم اإلعالن عن أعضاء اللجنة العلمية بعد الرد على املداخالت املقبولة

 

 اللجنة التنظيمية

 .أعضاء فرقة دراسات االنقسام الرقمي-

 .أعضاء فرقة األخالقيات والتشريعات البديلة في البيئة الرقمية الجديدة-

 .ملنار للرعاية النفسية املجتمعيةأعضاء خلية نشاطات جمعية ا-

 

 مواعيد هامة

 .2022 جوان 03 ؤتمراإلعالن عن امل

 .2022جوان  27 كاملة املداخالتآخر موعد الستقبال 

 2022 يليةجو  03 حداأل  ؤتمرانعقاد امل

 

 مدة املؤتمر

 يوم واحد

 

 رابط االتصال

cs.digitalhumanities@gmail.com 
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