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 : السمخص

خنل  كذننا عناىرة االبتننلات االلكتروننني يسكنؽ ىنناا البحن  مننؽ معرطنة التظبيننل العكدني لمتجننارة االلكترونينة  مننؽ 
كأحند السعؾقنات التني  حند منؽ نسنؾ و ظنؾر وانتذنار التجنارة االلكترونينة و وركنل عمنى السخندرات الرقسينة و أ يرىنا 
عمننى مدننتخدمي الذننبكة الدوليننة )االنترنننذ ولتحقيننل الننػ  ننؼ اسننتخدام السننشير الؾمنناي التحميمنني بدراسننة ميدانيننة 

عي بشنني ولينند كميننة االقترنناد وحتؾتيننت مننحياة اسننتبيان عمننى عيشننة قرنندية عسديننة بم ننذ عمننى طمبننة التعمننيؼ الجننام
( ماردة، وخمص إلى إن السخدرات الرقسينة كأحند منؾر االبتنلات االلكترونني قند ل نرت عمنى عندد منؽ الظمبنة 32)

لتعليل األمنؽ  ولومى البح  باالستاادة القرؾى مؽ مخرجا و ولمبحذ بالاعل عاىرة  عيل التجارة االلكترونية،
 الرقسي الاي يعلت انتذار التجارة االلكترونية، ولياا  تزح لىسية بحثشا  ؾضيح وكذا ىاه الغاىرة.

 
 
 

 :االطار العام لمبحث
 السقجمة   0-0

إن عيؾر الذبكة الدولية واستخداميا الؾاست لدي إلى  ظؾر كثير منؽ السجناالت التقميدينة لترنبح الكترونينة ومنؽ  
التجنننارة االلكترونينننة التننني انتذنننرت بذنننكل كبينننر طننني األلاينننة الثالثنننة مسنننا جعنننل لينننا ل نننارا طننني جسينننت لىسينننا عينننؾر 

السجنناالت ايجابيننا لو سننمبيا، طسننت الاؾارنند الكثيننرة التنني  قنندميا التجننارة االلكترونيننة لسدننتخدمييا إال لن ليننا سننمبيات 
األمنؽ الرقسني ومنا بمعبنو طني  قنة العسنل ، ومعؾقات   قمل لحياننا منؽ طاعميتينا وطني مقدمنة ىناه التحنديات  حندي 

وقنند عيننرت لنننؾاة حدبثننة مننؽ االبتننلات االلكتروننني  حنند و عننؾي التجننارة االلكترونيننة متسثمننة طنني السخنندرات الرقسيننة 
الغناىرة التنني يجيننل الكثيننر منؽ مدننتخدمي الذننبكة الدوليننة لخظارىنا ولضننرارىا وطنني ىنناا البحن  سننيتؼ دراسننة ىنناه 

 ى مدتخدمي الذبكة الدولية ويتؼ  ؾضيح كيا لمبحذ  حديا النتذار التجارة االلكترونية.الغاىرة و أ يرىا عم
 السبح  األو  : االطار العام لمبح  )خظة البح  (

السبح  الثاني : االطار الشغنري لمبحن  ) األمنؽ االلكترونني ( ويذنسل ماناىيؼ التجنارة االلكترونينة ولمنؽ البياننات 
 قسيةوالسعمؾمات والسخدرات الر 

السبح  الثال  : االطار الشغري لمبح  ويذسل التحميل االحراري لمبياننات السارةنة منؽ االسنتبيان السنؾتة عمنى 
 عيشة البح  وا بات لو ناي طرضيات البح 
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 السبح  الرابت : الشتارر والتؾميات والسرادر والسراجت
   البحثية : السذكمة1-2

السعمؾمات والبيانات عمي الذنبكة الدولينة وخظنؾرة االبتنلات ارلكترونني ومنؽ  تسحؾر عؽ الخظر الاي يدببو لمؽ 
لىؼ مؾره السخدرات الرقسية الاي يدتيدف جسيت السدتخدميؽ عمى ىاه الذبكة ويكؾن معؾقا لمتجارة االلكترونية 

يا  أ يرا بال نا عمنى ،ومؽ خل  ولؾجشا لعدد مؽ السؾاقت االلكترونية ا زح لشا وجؾد بعض السؾاقت اليدامة التي ل
السدتخدميؽ طي السجتست وحإجرا  تيارة ميدانية ومقابلت طي بعض السؤسدات التعميسية مت مدنتخدمي األنترننذ 

 ا زح لن ىشاك  أ يرا مباشرا لمسؾاقت اليدامة متسثل طيسا  حد و السخدرات الرقسية كابتلات الكتروني عمييؼ .
 ويسكؽ  مخيص الػ طي سؤا  مااده :

 نننؤ ر السخننندرات الرقسينننة كأحننند لننننؾاة االبتنننلات االلكترونننني عمنننى مدنننتخدمي االنترننننذ وخامنننة طمبنننة التعمنننيؼ  ىنننل
 الجامعي و حد مؽ انتذار التجارة االلكترونية لدبيؼ؟

 أىجاف البحث :1-3
 اليدف محاولة معرطة اال ي:

مدتخدمي االنترننذ منؽ طمبنة التعمنيؼ  حقيقة السخدرات الرقسية و حدبد األسس الشغرية ليا ول ارىا الدمبية عمى -
 الجامعي

 السااىيؼ األساسية للبتلات االلكتروني و ؾضيح خظره وكياية التردي لو -
قنننندرة االبتننننلات االلكتروننننني برننننؾره السختماننننة ومننننؽ لىسيننننا السخنننندرات الرقسيننننة عمننننى الحنننند مننننؽ انتذننننار التجننننارة  -

 االلكترونية و ظؾرىا
 الرقسية كأحد مؾر االبتلات االلكتروني والحد مؽ انتذار التجارة االلكترونية ادير العلقة بيؽ السخدرات  -

 أىسية البحث : 1-4
  تزح لىسية البح  طي  ؾطير السعمؾمات عؽ ىاا السؾضؾة لمباحثيؽ والسدتخدميؽ لمذبكة الدولية:

عنناىرة االبتننلات االلكتروننني لىسينة عمسيننة :   عننؾد عمننى السجتسننت عامننة واألكنناديسييؽ خامننة بعرطننة الكثيننر عننؽ  -
 والسخدرات الرقسية التي  ؤ ر عمى شريحة ىامة وىؼ الذباب الجامعي و حد مؽ انتذار التجارة االلكترونية.

لىسيننة عسميننة : التعننرف عمننى السؾاقننت اليدامننة التنني  زننر بالسدننتخدميؽ و التحنندبر مشيننا لمتقميننل مننؽ خظننر  – 
 .  االبتلات االلكتروني والسخدرات الرقسية

 فخضيات البحث :1-5
  ؾجد علقة اات داللة احرارية بيؽ السخدرات الرقسية كأحد لنؾاة االبتلات االلكتروني ومدتخدمي        – 1   

 األنترنذ مؽ طمبة التعميؼ الجامعي.       
 نية . ؾجد علقة اات داللة احرارية  بيؽ السخدرات الرقسية والحد مؽ انتذار التجارة االلكترو  – 2   

 مشيجية البحث : 1-6
استخدم السشير الؾماي التحميمي طي البح  لتحقيل األىداف وا بات لو ناني الارضنيات عنؽ طرينل السرنادر و 

السراجننننت و السؾاقننننت االلكترونيننننة لؾمننننا السؾضننننؾة و  حميننننل البيانننننات التنننني  ننننؼ الحرننننؾ  عمييننننا مننننؽ اسننننتسارة  
 االستبيان و الؾمؾ  إلى لىؼ الشتارر .

 ادر جسع البيانات :مر 1-7
 مرادر لولية والستسثمة طي البيانات الستحرل عمييا مؽ استسارة االستبيان – 1
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 مرادر  انؾية والستسثمة طي عدد مؽ السؾاقت ارلكترونية والكتب والسراجت  – 2
 مجتست و عيشة البح  :1-8

 مجتست البح  : جامعة بشي وليد  – 1
 ( ماردة 32( واعتسد مشيا )3( ماردة استبعد مشيا )35عيشة البح  : بعض طمبة التعميؼ الجامعي بم ذ ) – 2
 وحدة العيشة : عيشة عسدية قردية  – 3

 حجود البحث : 1-9
الحنندود السؾضننؾعية :  ننأ ير السؾاقننت اليدامننة كؾسننيمة لمسخنندرات االلكترونيننة عمننى مدننتخدمي األنترنننذ لمحنند مننؽ 

 لتجارة االلكترونية وانتذارىااستخدام ا
 كمية االقتراد –الحدود السكانية : جامعة بشي وليد 

 م 2018الحدود اللمشية : عام  
 السفاىيم األساسية لمبحث :1-10

: ىنني مماننات مننؾ ية ولحيانننا   تراطننل مننت مننؾاد برننرية ولشننكا  وللننؾان  Digital drugsالسخنندرات الرقسيننة   -
روس  سننذ ىشدسننتيا لتخنندة النندماق عننؽ طريننل بنن  لمننؾاج مننؾ ية مختماننة التننردد  تحننرك و ت يننر وطننل معنند  منند

 (www.mada.rpبذكل بديط لكل اان . ) ، 
إن االبتلات ارلكتروني عبارة عؽ عسمية  يدبند و رىينب و رةينب لمزنحية بشذنر منؾر لو منؾاد طيمسينة لو  دنريب 

  الزحية لمقيام بأعسا  ةير مذروعة لرالح معمؾمات سرية  خص الزحية، مقابل دطت مبالغ مالية لو است ل
 ( 2018)السبتليؽ( )السقبالي، 
 التجارة االلكتخونية

  سييد : 2-1-1
إن ىاا العرر الرقسي الاي  شتذر طيو ارنترنذ انتذارا  ىارل ، شناة ماينؾم التجنارة ارلكترونينة التني  تنيح العدبند 

السسكنؽ  جشننب مذننقة الدنار لمقننا  شنركاريؼ وعسلريننؼ، ولمننبح منؽ السلايننا، طبالشدنبة لرجننا  األعسننا ، لمنبح مننؽ 
بسقدورىؼ الحد مؽ الؾقذ والسا  لمتروير لبزارعيؼ وعرضيا طي األسؾاي، لما بالشدبة لملحارؽ طميس عمييؼ التشقل 

شنا  كثيرا  لمحرؾ  عمى ما بريدونو، لو الؾقؾف طي طابؾر طؾينل، لو حتنى اسنتخدام الشقنؾد التقميدينة، إا يكاني اقت
-Eجينننننات كسبينننننؾ ر، وحرننننننامر مدنننننتعرا لتنترننننننذ، واشنننننتراك بارنترننننننذ. وال  قترنننننر التجنننننارة ارلكترونينننننة )

Commerce )-عمننى عسميننات بيننت وشننرا  الدننمت والخنندمات عبننر ارنترنننذ، إا إن التجننارة  -كسننا يغننؽ الننبعض
ا  وإرسنا  التحنؾيلت السالينة عبنر كاننذ  تزنس ؽ دارسنا معالجنة حركنات البينت والذنر  -مشا انظلقتيا -ارلكترونية

نعذ  الذبكة الدولية، ولكؽ التجارة ارلكترونية طي حقيقة األمر  شظؾي عمى منا ىنؾ لكثنر منؽ النػ بكثينر، طقند  ؾس 
حتى لمبحذ  ذسل عسميات بيت وشرا  السعمؾمات ناديا جشبا إلى جشنب منت الَدنموت والخندمات، وال  قنا التجنارة 

د، إا إن اآلطنناي التنني  اتحيننا التجننارة ارلكترونيننة لمننام الذننركات والسؤسدننات واألطننراد ال ارلكترونيننة عشنند ىنناا الحنن
  قا عشد حد .

 تعخيف التجارة اإللكتخونية : 2-1-2
ىي نغام ُبتيح عبر ارنترنذ حركات بيت وشرا  و بناد  الَدنمت والخندمات والسعمؾمنات، كسنا ُبتنيح ليزنا الحركنات 
ارلكترونية التي  دعؼ  ؾليد العؾارد مثل عسميات  عليل الظمب عمى  منػ الَدنمت والخندمات والسعمؾمنات، حين  إن 

بيعنات وخدمنة العسنل . ويسكنؽ  ذنبيو التجنارة ارلكترونينة التجارة ارلكترونية ُ تيح عبر ارنترنذ عسميات دعنؼ الس



 

 ي وتأثيخىا عمى مدتخجمي االنتخنتالسخجرات الخقسية كأحج أنهاع االبتداز االلكتخون 
 بشي وليدجامعة                                                   ميلد سالؼ السختار ؛ د. خالد ميلد سالؼل. 

014 icetr. elmergib.edu.ly                                                                                                

م  بدؾي إلكتروني بتؾامل طيو البارعؾن )مؾردون لو شركات لو محنلت( والؾسنظا  )الدساسنرة( والسذنترون، وُ قند 
 2005طينو السشتجننات والخندمات طنني منني ة اطتراضنية لو رقسيننة، كسنا ُبنندطوت  سشيننا بنالشقؾد ارلكترونيننة. )الرننيرطي ،

 ( 19،ص 
 ( 20ص 2010ىي عبارة عؽ التعاملت التي  تؼ بيؽ البارت والسذتري باستخدام الؾسارل االلكترونية ) مبرة ،

ىنني كاطنننة العسمينننات الخامنننة بتشاينننا عسمينننة التبننناد  التجنناري منننؽ خنننل  اسنننتخدام الذنننبكة الدولينننة بارضننناطة إلنننى 
 (60ص 2012عي ويؾسا،  الؾسارل والذبكات العالسية عمى مختما لنؾاعيا. )الرسيد

وينننرى الباحثنننان لن التجنننارة ارلكترونينننة :ىننني عبنننارة عنننؽ بينننت و شنننرا  و بننناد  الدنننمت و الخننندمات و السعمؾمنننات 
 باستخدام لحد وسارل اال راالت الستاحة  .

 التحجيات والسعهقات التي تهاجو التجارة االلكتخونية العخبية:  2-1-3
 اللكترونية.متظمبات البشية التحتية وخامة ا -1
 السعمؾمات الستاحة لمسشغسات العاممة طي الازا  االلكتروني. -2
 قدرات وميارات العامميؽ بالسشغسات االلكترونية. -3
  حديات البشا  القانؾني والتذريعي. -4
 (29،30، ص،ص  2010 حديات التسيل واالستسرارية والقدرة التشاطدية. )مبرة ، -5

ويننري الباحثننان لن لحنند السعؾقننات السيسننة والحدبثننة النتذننار التجننارة االلكترونيننة وخامننة طنني السجتسعننات العرحيننة 
ىي : عيؾر وانتذار لنؾاة ولشكا  حدبثة للبتلات االلكترونني والستسثمنة طني السخندرات الرقسينة واالقترناد الخماني 

 والسؾاتي واالنترنذ األسؾد وةيرىا. 
 األمن الخقسي 

ؽ البيانات والسعمؾمات ىؾ لحد طروة العمؼ الباح  طي مجا   ؾطير الحساية اللتمنة لمسعمؾمنات ومشنت الؾمنؾ  لم
إلييننا وىنندرىا  مننؽ ةيننر اوي الرننلحية ، وحسابتيننا مننؽ لي  يدبنند خننارجي ، ويذننسل ىنناا السرننظمح األدوات و 

ر التي قند  ؾاجيينا منؽ النداخل و الخنارج الظري و ارجرا ات اللتمة الؾاجب  ؾطرىا لتحقيل الحساية مؽ السخاط
، ويعتبر ىاا العمؼ نؾعا مؽ  سكيؽ السدنتخدم طنرا سنيظر و عمنى السعمؾمنات بذنكل كامنل ، ومشنت اآلخنريؽ منؽ 
االطلة عمييا لو إجرا  لي   يير عمييا دون إان مدبل ، طأمؽ البيانات و السعمؾمات ىؾ عبارة عؽ حلمنة منؽ 

 ات التي بتؼ انتياجيا لبدط لقؾى طري الحساية عمى السعمؾمات الخامنة بينا وعمنى العسميات و الظري و ارجرا
 لنغستيا ووسارظيا لسشت الؾمؾ  إلييا ل ير السررح ليؼ بالػ 

كسا  ستات حساية البيانات والسعمؾمات  باالستسرارية طي مؾاكبة كل ما ىؾ مدتحدث ومتظنؾر منؽ درجنات األمنان 
عمؾمنات، كسنا  تظمنب االسنتسرارية بانرا الرقابنة عمنى السخناطر واطتراضنيا، والدنعي ولساليبيا طي حساينة ىناه الس

الدارؼ لؾجؾد حمؾ  وابتكارات دارسة ، ولاا ال يظمل اسؼ الشغام السعمؾما ي الحقيقي عمى نغام لي مشغسة إال طني 
 ؾ  إلى األمؽ الرقسي .حا  كان طعاال ومحققا للستسرارية طي مؾاكبة العسميات األمشية و الشقدية سعيا لمؾم

( : ىنني مجسؾعننة الحقننارل والقياسننات والسذنناىدات التنني  كننؾن عمننى شننكل لرقننام وحننروف Data عريننا البيانننات )
ورمؾت ولشكا  خاّمة،  ختّص باكرة ومؾضؾة معّيؽ، والبيانات ال يكؾن ليا معشى، وليناا بنتؼ  جسيعينا حتنى بنتؼ 

 معالجتيا واستخداميا .
 ( 33،ص  2002) حجاتي، 
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( : ىنني نتنناج معالجننة البيانننات ، طالسعمؾمننات عبننارة عننؽ البيانننات التنني  نننّؼ Information عريننا السعمؾمننات ) 
معالجتيا بترشيايا و شغيسيا و حميميا ، ولمبح ليا معشى لتحقل ىدف معيؽ وُ دتعسل ل نرا معنّيؽ حتنى  نؾّطر 

 ( 35 ، ص 2005ما يدسى السعرطة . ) جسا  ، 
مننات : ىننؾ العمننؼ النناي يعسننل عمننى  ننؾطير الحسايننة لمسعمؾمننات مننؽ السخنناطر التنني  يننددىا لو  عريننا بننأمؽ السعمؾ 

الحننناجل الننناي يسشنننت االعتننندا  عميينننا والنننػ منننؽ خنننل   نننؾطير األدوات والؾسنننارل النننلتم لحساينننة السعمؾمنننات منننؽ 
 رننناالت السخننناطر الداخمينننة لو الخارجينننة لسشنننت ومنننؾ  السعمؾمنننات إلنننى لبننندي لشنننخاص ةينننر مخنننّؾليؽ عبنننر اال

 .( 39،ص  2005)جسا  ، ولزسان لمالة ومحة ىاه اال راالت
 العشاصخ أو السبادئ األساسية ألمن السعمهمات :2-2-2

 ( CONFIDENTIALITYالدرية لو السؾ ؾقية ) - 1   
 و عشي التأكد مؽ ان السعمؾمات ال  كذا وال يظمت عمييا مؽ قبل اشخاص ةير مخؾليؽ بالػ  

 ( INTEGRITYالتكاممية وسلمة السحتؾى ) - 2   
التأكد منؽ ان محتنؾى السعمؾمنات منحيح ولنؼ بنتؼ  عدبمنو او العبن  بنو وحذنكل خناص لنؽ بنتؼ  ندمير السحتنؾى او 
  يره او العب  بو طي اية مرحمة مؽ مراحل السعالجة او التباد  سؾا  طي مرحمة التعامل الداخمي مت السعمؾمنات 

 ير مذروةاو عؽ طريل  دخل ة
 ( AVAILABILITY ؾاطر السعمؾمات او الخدمة ) - 3 

التأكند مننؽ اسننتسرار عسننل الشغننام السعمؾمننا ي واسننتسرار القنندرة عمننى التااعننل مننت السعمؾمننات و قننديؼ الخدمننة لسؾاقننت 
،ص 2010السعمؾما يننة وان مدننتخدم السعمؾمننات لننؽ بتعننرا الننى مشننت اسننتخدامو ليننا او دخؾلننو الييننا. )الحشنناوي ،

21) 
 طخق حساية السعمهمــــات : 2-2-3

وسننارل حسايننة السعمؾمننات  ننؾطر  ننأميؽ مننادّي ممسننؾسا عمننى األجيننلة والسعننّدات جسيعيننا لَحسابتيننا مننؽ الدننرقة لو 
 االنتياك ومشيا :

اسننننتخدام مزنننناّدات الايروسننننات الاّعالننننة واسننننتسرارية  حنننندبثيا دورّيننننا  لزننننسان مؾاكبتيننننا لمتظننننّؾرات والترننننّدي  - 1
 لمايروسات السدتحد ة. 

استخدام لنغسة الكذا الخاّمة باالختراي و حدبثيا باستسرار. خمنل نغنام مراقبنة عمنى الذنبكة لمكذنا عنؽ  - 2
 أو  قبل وقؾة السذكمة. الث رات ونقاط الزعا التأميشّية لوال  ب

 االستسرارّية طي االحتااظ بشدخا احتياطّية لمبيانات والسعمؾمات الستؾّطرة عمى الشغام.  - 3
 االعتساد عمى لنغسةا قؾيةا ل ايات  ذاير السعمؾمات السرسمة وحسابتيا.  - 4
  ؾطير ملّودا كيرحارّي لتاادي مذكمة انقظاة التيار الكيرحاري.  - 5
 ل ممّيا  عمى نذر الؾعي األمشّي بيؽ األطراد. العس - 6
(، والنػ لتنؾطير الحساينة اللتمنة لةجينلة والسعنّدات Fire wall اعينل خامنية جندران الحساينة ارلكترونينة ) - 7

 مؽ االختراي. 
 رخزاة البيانات السؾجؾدة طي القرص الرمب لمتذاير بذكل كامل.  File Valuteاستخدام خامية  - 8
 ل ايات  ذاير البيانات الُستشاقمة عبر الذبكة العشكبؾ ية.  Private Tunnelتخدام برنامر اس - 9

 لسدتخدمي متراح الجؾجل كروم .  HTTP Everywhereاستخدام  - 10
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 السداومة عمى  حدب  برامر الحساية مؽ الايروسات لوال  بأو  .  - 11
ص  2005وضننت كمسننة سننر ةيننر مألؾطننة ولن  كننؾن مننعبة و تننألا مننؽ رمننؾت وحننروف ولرقننام . )نزننا  ، - 12

،33) 
 مخاطخ األنتخنت عمى أمن السعمهمات :  2-2-4

 مؽ التيدبدات األمشية الخظيرة التي  تعرا ليا السؾاقت مؽ قبل السخترقيؽ والسجرميؽ والعابثيؽ :
 ( spoofingالتقسص )  – 1

سشخازة لبشا  مؾقت عمى األنترنذ وسيؾلة ندخ ماحات مؽ مؾاقنت شنبكية حالينة ، يجعنل األمنر سنيل التكماة ال
جدا لبشا  مؾاقت ةير شرعية  نتقسص واجينة مؾاقنت حقيقينة لخنداة النلوار رعظنا  معمؾمنا يؼ الذخرنية وحظاقنات 

 االرتسان الخامة بيؼ عشا مشيؼ ان السؾاقت الستقسرة ىي مؾاقت لذركات محترمة .
 (Eavesdroppingالتشرذ ) – 2

عشد  راح السؾاقت الذبكية عمى االنترنذ و القيام بعسميات شنرا  ،  شتقنل السعمؾمنات )لرقنام ،بظاقنات االرتسنان ، 
السعمؾمنننات الذخرنننية ( عبنننر األنترننننذ وان كاننننذ ةينننر مذنننارة  كنننؾن عرضنننة لمسختنننرقيؽ لدنننرقتيا عنننؽ طرينننل 

 التشرذ 
 ( ( Deliberate sabotageالتخريب الستعسد  – 3

قد بمجأ مشاطس لو عسيل ما إلى اختراي مؾقت السشذأة و  يير بعض الراحات لتسا ة لمسشذأة لو  عظيل السؾقت 
 بحي  برطض خدمة العسل  السحتسميؽ 

 (Data alteration  يير البيانات )   – 4
، الخدمنننة ، السعمؾمنننات  السشنننتر ال يسكنننؽ طقنننط التشرنننذ عمنننى بياننننات االنترننننذ بنننل يسكنننؽ   يينننر البياننننات كقيسنننة

 .(47،ص  2005)نرير ،  الذخرية
 أمن التجارة اإللكتخونية :  2-2-5

بتردر مؾضؾة األمؽ عمى شبكة األنترنذ قارسة االىتسامات لندى معغنؼ السدنتخدميؽ خامنة مسنؽ برةبنؾن طني 
الذرا  عبر األنترنذ ولالػ  جد األةمبية الداحقة مؽ السدتخدميؽ خامة الجدد مشيؼ يستشعنؾن عنؽ الذنرا  عبنر 

ويتعرطننؾن عمننى السلينند مننؽ درجننة األنترنننذ ويؤجمننؾن الخننؾا طنني مثننل ىنناه التجرحننة حتننى  كتسننل الرننؾرة لنندبيؼ 
 األمان طي استخدام بظاقات االرتسان وىشا البد لن نتظري إلى برو ؾكؾالت األمؽ لمدداد ارلكتروني 

 البخوتهكهالت اآلمشة لمدجاد اإللكتخوني :
 1 -  SET  " برو ؾكؾ  التعاملت ارلكترونية اآلمشةSecure Electronic Transactions  : " 

ىؾ البرو ؾكؾ  اآلمؽ األو  السعتسد بؾاسظة شركة االرتسان الستخدام بظاقنات االرتسنان لتشاينا العسمينات التجارينة 
طيننؾ بننؾطر " الخرؾمننية ، التأكنند مننؽ اليؾيننة ، التكامننل وعنندم ارنكننار " ونغننرا لرننعؾحة اسننتخدامو و عقيننده لجننأ 

 SSLالكثيريؽ إلى استخدام برو ؾكؾ  طبقة السخرج اآلمشة 
2  - SSL   " برو ؾكؾ  طبقة السخرج اآلمشةSecure Socket Layers  : " 

ىننؾ برو ؾكننؾ   ذنناير متخرننص لشقننل البيانننات و السعمؾمننات السذننارة بننيؽ جينناتيؽ عبننر شننبكة األنترنننذ بظريقننة 
 آمشننة بحينن  ال يسكننؽ ألحنند مننؽ الشنناس قرا  يننا ةيننر السرسننل والسدننتقبل وطنني ناننس الؾقننذ  كننؾن قننؾة التذنناير طييننا

قؾيننة ويرننعب طكينننا ، وىنني  ختمنننا عننؽ بقينننة طننري التذننناير طنني شننني  واحنند لال وىنننؾ عنندم الظمنننب مننؽ مرسنننل 
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البيانات ا خاد لي خظؾات لتذاير السعمؾمات السنراد حسابتينا وكنل الناي ياعمنو السدنتخدم ىنؾ التأكند منؽ اسنتخدام 
 (227،ص 2010،)العظار ىاا البرو ؾكؾ  بالقؾة السظمؾحة

 كأحج أنهاع االبتداز االلكتخونيالسخجرات الخقسية 
 : تعخيف االبتداز االلكتخوني2-3-1
ىؾ عسمية  يدبد الزحية بشذر مؾر خامنة لو مقناطت طيندبؾ لو طزنح معمؾمنات سنرية مقابنل دطنت لمنؾا        

www.hellooha.com-)) 
عسمية  يدبند و رىينب و رةينب لمزنحية بشذنر منؾر لو منؾاد طيمسينة لو  دنريب  عبارة عؽ إن االبتلات ارلكتروني

معمؾمات سرية  خص الزحية، مقابل دطت مبالغ مالية لو است ل  الزحية لمقيام بأعسا  ةير مذروعة لرالح 
 ( www.atheer.comالسقبالي   (السبتليؽ 

اح  عننؽ معمؾمننات سننرية خامننة بجيننة العسننل لو ةيرىننا مننؽ األعسننا  ةيننر القانؾنيننة بننتؼ عننؽ إن التيدبنند بارطرنن
لو وسنننننننننارل التؾامنننننننننل االجتسننننننننناعي السختمانننننننننة  لبريننننننننند االلكتروننننننننننيا طريقنننننننننو  رنننننننننيد الزنننننننننحايا عنننننننننؽ طرينننننننننل

وةيرىنننا  النتذنننارىا الؾاسنننت واسنننتخداميا منننؽ قبنننل جسينننت ط نننات السجتسنننت. و تلابننند  وإندنننت رام ، نننؾيتر ،الايدنننبؾكك
عسمينننات االبتنننلات ارلكترونننني طننني عنننل  شنننامي عننندد مدنننتخدمي وسنننارل التؾامنننل االجتسننناعي ومنننا يرنننحبيا منننؽ 

 االجتساعية والتي  تسثل طي ما بمي : استخدام سمبي لمذبكات
 ب  األطكار اليدامة والدعؾات السشحرطة -1
 عرا السؾاد ارباحية والااضحة -2
 التذيير والسزايقة -3
 (143،144، ص ص 2014انتياك الحقؾي الخامة والعامة )الحسداني،  -4

الدنيظرة عميينا  نؼ  رىيبينا إن مؽ لىؼ الخظؾات التي يسر بيا االبتلات االلكترونني ىني  رةينب الزنحية حتنى بنتؼ 
وابتلاتىننا ، ويتسثننل الننػ طنني اسننتخدام مؾاقننت السخنندرات الرقسيننة والتنني  كننؾن عننادة طنني بنندابتيا مجانيننة النندطت وحعنند 

 االدمان عمييا بتؼ ابتلات الزحية ماليا .
 : Digital drugsالسخجرات الخقسية 2-3-2

 

 
 وصف السخجرات الخقسية( 0الذكل )                                     

 ( 2017  – 12 – 13،  اريخ الليارة صحيفة اإلمارات نيهز  )                        

http://www.atheer.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B3_%D8%A8%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85
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  ما السقرهد بالسخجرات الخقسية وكيفية عسل ىحه السخجرات2-3-3

وطنل السخدرات الرقسية عبارة عؽ مماات منؾ ية ولحياننا   تراطنل منت منؾاد برنرية ولشنكا  و للنؾان  تحنرك و ت ينر 
معد  مدروس  سذ ىشدستيا لتخدة الدماق عؽ طريل ب  لمؾاج منؾ ية مختمانة التنردد بذنكل بدنيط لكنل اان ، 
وألن ىنناه األمننؾاج الرننؾ ية ةيننر مألؾطننة يعسننل النندماق عمننى  ؾحينند التننرددات مننؽ األانننيؽ لمؾمننؾ  إلننى مدننتؾى 

ي كيرحارينننة الندماق بنتؼ الؾمنؾ  رحدنناس واحننند بالتنالي يرنبح كيرحارينننا  ةينر مدتقننر، وحدنب نننؾة االخنتلف طن
 معيؽ يحاكي احداس احد لنؾاة السخدرات لو السذاعر التي  ؾد الؾمؾ  إلييا كالشذؾة !!

( 2ىر ل كسا مؾضح طي الذنكل رقنؼ ) 315ىر ل واليدرى إلى مؾجة  325مثل لؾ  عرضذ األان اليسشى لسؾجة 
ىر ننل وىنني ناننس  10طننإن النندماق سننيعسل عمننى معالجننة السننؾجتيؽ لتذننكيل مننؾت و مؾجننة جدبنندة لتكننؾن مؾجننة 

وحدننب السشغسننة العرحيننة لمسعمؾمننات واال رنناالت طننإن  مننػ  السؾجننة التنني بشتجيننا النندماق ل شننا  االر خننا  والتأمننل
لمؾاجينا منا بنيؽ للانا  نؼ بيتنا و  يتنا ومنؾال  إلنى دلتنا. بنؤدي االسنتساة  السخدرات عبارة عؽ ابابات مؾ ية  تنراوح

  .إلييا لاترة طؾيمة عدة لحاسيس كالشعاس لو اليقغة الذدبدة لو الدوخة لو االر خا  لو الررة واالنلعاج

 

 
 ( طخيقة عسل السخجرات الخقسية2الذكل )

 ( 8107 – 08 – 09، تاريخ الديارة  www. mada.psمهقع مجى ) 

 كيف تقجم ىحه السخجرات : 2-3-4

ىشنناك عنندة مؾاقننت انترنننذ  قنندم السخنندرات الرقسيننة و دننؾقيا عمننى لنيننا آمشننة و شننرعية، نعننؼ بالاعننل ال بؾجنند قننانؾن 
بؾجنند لمسخنندرات  يجننرم االسننتساة إلننى مماننات مننؾ ية طنني لي دولننة حننؾ  العالننننؼ وعمننى عكننس السخنندرات الحقيقيننة

ماحة طيو جسينت السعمؾمنات عنؽ  40الرقسية قؾاعدىا الخامة ، إا بشرح بذرا  كتاب  ؾجييات وىؾ عبارة عؽ 
ىاا السخندر وطريقنة  عاطينو ، طبإمكنان لي جرعننة تارندة لن  اتنػ بندماق السدنتست ،كسنا يجنب عمنى الستعناطي لن 

لكيرحاريننة التنني يسكننؽ لن  دننبب  ذؾيذننا  لو إتعاجننا  ، يجمننس طنني ةرطننة خاطتننة ارضننا ة ، ويظاننت جسيننت األدوات ا
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حين   كسا لن عمينو لن يزت الدساعنات ويكؾن بحالة استرخا  شدبد ،  ؼ ي سنض عيشينو ويذن ل السمنا الرنؾ ي
مسنننننؽ جرحؾىننننا وطنننننل النننندليل حققنننننذ الينننندف السشذننننؾد مشينننننا حدننننب دراسنننننات عالسيننننة كثينننننرة   %80لن لكثننننر مننننؽ 

(www.hopeeg.com. ) 

 ترشيفات وأنهاع السخجرات الخقسية :2-3-5

 ؾطر السخدرات عمى السؾقت بعدة لسعار و جرعات حدب الذعؾر الاي  ؾد الحرؾ  عميو طيشاك ممانات قرنيرة 
طؾليننا رحننت سنناعة ومشيننا يرننل إلننى ساعننننة، كسننا ىشنناك بعننض الجرعننات  تظمننب مشننػ االسننتساة إلننى عنندة مماننات 

السؾاقننت عيشننات مجانيننة   سننذ ىشدسننتيا لتدننست وطننل  ر يننب معنينننؽ حتننى  رننل إلننى الذننعؾر السظمننؾب و قنندم ىنناه
دوالر و  30دوالرات لترننل إلننى  3يسكننؽ االسننتساة إلييننا وحعنندىا طمننب الجرعننة الكاممننة و تننراوح األسننعار مننا بننيؽ 

 100ليس ىاا طحدب إن لؼ  عجبنػ مكتبنة السخندرات السعروضنة لمبينت سنماا ، يسكنشيؼ مدناعد ػ لقنا   لحيانا  لكثر
 إلى شعؾر معيؽ  راو ليؼ ومؽ ىشا يكسؽ االبتلات ارلكتروني دوالر بترسيؼ الجرعة الخامة بػ لمؾمؾ 

 ىل السخجرات الخقسية مزخة : 2-3-6

بؤكد مدتذار المجشة الظبية طي األمؼ الستحدة طبيب األعراب الدكتؾر راجي العسدة لن ىناه الابنابات واألمنؾاج 
ا ال  ذعر الستمقني باالبتيناج طحدنب الرؾ ية  ؤدي إلى  أ ير سيت طي الستعاطي عمى مدتؾى كيرحا  السخ كؾني

، بنننل  دنننبب لنننو منننا يعنننرف بالذنننرود الننناىشي وىننني منننؽ لخظنننر المحغنننات التننني يرنننل إليينننا الننندماق حيننن   نننؤدي 
للنارا  عؽ الؾاقت و قميل التركينل بذندة. ويحنار العسندة لن التعنرا ليناا الت يينر طني اخنتلف مؾجنة الكيرحنا  

 (www.hopeeg.comالذرود إلى نؾحات  ذشر عشد السر . )طي الدماق و كراره بؤدي إضاطة لمحغات 

يؤكد رريس جسعية "جاد" لتقلة عؽ السخدرات طي لبشان، جؾتف حنؾاط، عمنى منا  نؾرده ىناه السؾاقنت عنؽ خمنؾ و 
السخننندرات الرقسينننة منننؽ السنننؾاد الكيسيارينننة، إنسنننا يحنننار منننؽ السزنننار الشادنننية التننني سنننيخمايا حتسنننا  ىننناا الشنننؾة منننؽ 

 عمى متعاطيو.السخدرات 

وقا  حؾاط، طي حدب  لن"العرحية .نذ"، إنو واجو، لو  حالتي إدمنان عمنى السخندرات الرقسينة طني الجسعينة، حين  
لجننأ اوى مننراىقويؽ إلننى "جنناد" بحالننة ىمننت مننؽ  رننرطات ابشييسننا المننابؽ با ننا طجننأة يازننلن االنعننلا  طنني ةرطتييسننا 

قى ةريبنة، ببندل جدندبيسا بعندىا بالرجانة. كنان يعني األىنل لداعات طؾيمة لمام شاشة الحاسؾب، ويدسعان مؾسني
لن ال مؤشرات لتعاطي ولدبيسا السخدرات، نغرا  لسراقبنة مندخؾليسا ودارنرة األمندقا ، ولوضنح حنؾاط لةىنل حالنة 
ولدبيسا وإدمانيسا عمى نؾة إلكتروني مؽ السخدرات ، وقد اسنتدعى خروجيسنا منؽ ىناا اردمنان طتنرة منؽ الستابعنة 

 (www.hopeeg.comلج الشادي . )والع

 أمثمة عمى مهاقع بيع السخجرات الخقسية :

1 – www.beatport.com    
2 – www.digitaldrugscoalition.bandcamp.com  
3 – doser.com-www.i 

http://www.hopeeg.com/
http://www.beatport.com/
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 ( أحج حاالت السخجرات الخقسية3الذكل )

 ( 8107 – 08 – 10، تاريخ الديارة مهقع مدتذفى األمل لمطب الشفدي و معالجة اإلدمان  ) 
 

 
 ( أحج حاالت السخجرات الخقسية4الذكل )

 ( 8107 – 08 – 10، تاريخ الديارة مهقع مدتذفى األمل لمطب الشفدي و معالجة اإلدمان  ) 
 

 
 ( أحج حاالت السخجرات الخقسية5الذكل )

 ( news.ae-www.emarat " 03 – 08 – 8107" اإلمارات نيهز) مهقع 
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 ( أحج حاالت السخجرات الخقسية6الذكل )

 (  www.ywctech.com  "03 – 08 - 8107) مهقع نعم ندتطيع لمتقشية " 

 
 ( أحج حاالت السخجرات الخقسية7الذكل )

 ( www.lite.almasryalyoum.com  "03 – 08 – 8107) مهقع السرخي اليهم " 

 االطار العسمي لمبحث
 نبحة عن جامعة بشي وليج )محل البحث(:

وضنسذ م 2000لنذأت جامعة بشي وليد بقرار مؽ المجشة الذعبية العامة لمتعميؼ )سابقا( باسؼ جامعة األقدام سشة 
 لقدننام االقترنناد واللراعننة والقننانؾن وقدننسي العمننؾم واآلداب الننابؽ كانننا كميتننيؽ  ننابعتيؽ لجامعننة السرقننب مشننا سننشة

تؾنة بترىؾنة  ؼ لخيرا  ؼ امدر قرار مؽ وتارة التعميؼ م  ؼ ضؼ ىاه األقدام لجامعة مررا و  ؼ جامعة اللي 2002
)السرندر: مقنابلت شخرنية طالنب وطالبنة . 9000 كمينات ولكثنر منؽ 10 باستقللية جامعة بشي وليد طيي األن  زنؼ

 مت السدؤوليؽ طي جامعة بشي وليد(

http://www.ywctech.com/
http://www.lite.almasryalyoum.com/


 

 ي وتأثيخىا عمى مدتخجمي االنتخنتالسخجرات الخقسية كأحج أنهاع االبتداز االلكتخون 
 بشي وليدجامعة                                                   ميلد سالؼ السختار ؛ د. خالد ميلد سالؼل. 

044 icetr. elmergib.edu.ly                                                                                                

( اسننتسارة 35كننان عننددىا ) ننؼ  حدبنند حجننؼ العيشننة والتنني اقترننرت عمننى طمبننة كميننة االقترنناد والعمننؾم الدياسننية و 
اسننتبيان وتعننذ عمننى مختمننا مدننتؾيات طمبننة قدننسي التجننارة االلكترونيننة والتدننؾيل والننػ لتعننامميؼ مننت عنندد كبيننر 
منننؽ السؾاقنننت وخامنننة اات الظبيعنننة التجارينننة والتننني يكثنننر بينننا احتسنننا  وجنننؾد مخننندرات رقسينننة عمنننى شنننكل بنننرامر 

يننة  ؾجننو لظمبننة السحتسننل كثننرة دخننؾليؼ لمسؾاقننت التجاريننة مننت مؾسننيقية لو طمسيننة  ولننالػ كانننذ العيشننة قرنندية عسد
طالنب واجسناال طنإن عندد طمبنة كمينة  38طالب وقدؼ التدؾيل   107العمؼ لن عدد طمبة قدؼ التجارة االلكترونية 

(،  و ؼ 3( استسارة استبيان واستبعد )32لقدام وقد  حرمشا عمى ) 8طالب مدجميؽ طي  1300االقتراد حؾالي 
و حميننل البيانننات لمتؾمننل إلننى نتننارر  سكششننا مننؽ االسننتاادة مشيننا طنني اسننتخلص لىننؼ الجؾانننب التنني يجننب  اريننغ 

 التركيل عمييا والتحدبر مشيا لمسحاطغة عمى األجيا  القادمة مؽ خظر السؾاقت اليدامة و االبتلات ارلكتروني 

 عخض بيانات البحث 

د العيشننة  نؼ القيننام بتحمينل البيانننات بعند لن  ننؼ جسعينا و بؾيبيننا منؽ خنل   ؾتيننت االسنتبيان لجسننت البياننات مننؽ لطنرا
 واستخدام السقابيس االحرارية وطيسا بمي  ااميل الػ . 

 ) أ ( الخرائص االجتساعية والثقافية لعيشة البحث :

 ( جشذ أفخاد عيشة البحث0ججول )

 الشدبة العجد الجشذ
 %68.75 88 اكر

 %30.85 01 لنثى

 %011 38 السجسؾة

 الجدو  مؽ اعداد الباحثان

 % مؽ ارناث31.25% مقابل 68.75(لن الاكؾر يذكمؾن الشدبة الكبرى بشدبة  1الجدو  ) 

 ( اعسار عيشة البحث2ججول )

 الشدبة العجد العسخ
 %30.85 01 21إلى لقل مؽ  18 مؽ

 %41.63 03 24إلى لقل مؽ  21مؽ 

 %88.08 9 طأكثر 24مؽ 

 %011 38 السجسؾة

 الجدو  مؽ اعداد الباحثان     

( الستعمنننل بأعسنننار عيشنننة طمبنننة السؤسدنننات التعميسينننة مسنننا ا زنننح لن الا نننة األولنننى والتننني 2منننؽ خنننل  الجننندو  )
% وكاننذ الا نة العسرينة الثالثنة 40.63% ، بيشسا الا ة العسرية الثانية بم نذ ندنبتيؼ 31.25 شحرر بم ذ ندبتيؼ 

 % .28.12بم ذ ندبتيؼ 
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 )ب( أداة صجق واثبات البحث:  

الرنندي الغنناىري : بعنند وضننت عبننارات االسننتبيان  ننؼ عرضننيا عمننى محكسننيؽ ب ننرا التنندقيل والتحقننل مننؽ   -1
 وضؾح العبارات ومحة مياةتيا ، وقد لخات ملحغا يؼ بعيؽ االعتبار .

وحنيؽ السحناور وكاننذ الردي البشاري : و ؼ الػ مؽ خنل  حدناب معامنل االر بناط بنيؽ عبنارات كنل محنؾر  -2
   :الشتارر كاال ي

 
 ( يهضح مرفهفة االرتباط بين متغيخات البحث3ججول رقم )

مدتخجمي 
   الهضهح الخرهصية األمن االنتخنت

 معامل االر باط 1.370** 1.580** 1.493** 1.818**
 السخدرات الرقسية

 مدتؾى الداللة 1.111 1.118 1.183 1.111
 معامل االر باط 1.587** 1.791** 1.400** 1.831**

 السؾاقت اليدامة
 مدتؾى الداللة 1.111 1.111 1.115 1.111

 معامل االر باط 1.588** 1.888** 1.581** 1.850**
 التجارة االلكترونية

 مدتؾى الداللة 1.111 1.115 1.115 1.111
الرقسية مؤ ر السخدرات  معامل االر باط 1.477** 1.694** 1.840** 1.874**

عمى مدتخدمي االنترنذ 
 ومعؾي لمتجارة االلكترونية

 مدتؾى الداللة 1.111 1.111 1.118 1.111

 Spss.V16السرجر :إعجاد الباحثان من مخخجات       

إن عبننارات كننل محننؾر بتزننح ار باطيننا ببعزننيا طنني داللننة مؾجبننة )وو( وعشنند مدننتؾى معشؾيننة مقبننؾ  وىنناا بنند  
 الدراسة ويلحع مؽ الجدو  اال ي :عمى مدي لداة 

إن معامل االر بناط بنيؽ كنل منؽ السخندرات الرقسينة والسؾاقنت اليدامنة وقمنة انتذنار التجنارة االلكترونينة ومدنتخدمي 
االنترنننذ ار بنناط مؾجننب قننؾي وىنناا يعشنني لنننو كمسننا انتذننرت مؾاقننت االبتننلات االلكتروننني ومننؽ لىسيننا السؾاقننت التنني 

االلكترونينة وعندم الترندي لينا سنيؤدى النػ إلنى  خنؾف مدنتخدمي االنترننذ منؽ التعامنل منت  دتخدم السخندرات 
 السؾاقت التجارية واالعتساد عمى العسميات التجارية التقميدية ليكؾن الػ معؾي لمام التجارة االلكترونية .

 ثانيا : ثبات أداة البحث:

وىنني الشدننبة السظمؾحننة %  60ولكننل محننؾر لكثننر مننؽ %  71.1( وحمننغ للسننتبيان ككننل  αاسننتخدام معامننل الثبننات )
 .لمثبات
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 ( اختبار أداة ثبات البحث4ججول رقم )

 معامل الرجق αمعامل الثبات  عجد العبارات السحاور التختيب
 1.855 1.818 6 السخدرات الرقسية السحؾر األو 

 1.710 1.739 6 مدتخدمي االنترنذ السحؾر الثاني

 1.951 1.690 6 انتذار التجارة االلكترونية السحؾر الثال 

 1.988 1.700 08  االستبيان ككل

 Spss.V16: اعجاد الباحثان من خالل بخنامج السرجر     

 ) جـ ( تحميل متغيخات البحث : 

 ( التحميل االحرائي لمسحهر األول5ججول رقم )   

 المحىر االول : المخدرات الرقمية رقم
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1 
ذىجذ ٌذٌه ِعٍىِاخ ِطثمح عٓ 

 اٌّخذراخ اٌرلٍّح

 8 15 6 2 1 اٌعذد

 ِىافك 78987 3884

% 381 682 1888 4689 25 

4 
أصثذد اٌّخذراخ اٌرلٍّح ظاهرج 

 ذهذد اٌشثاب واٌّجرّعاخ

 9 11 2 9 1 اٌعذد
 ِىافك 18268 3856

% 31 2881 682 3484 2881 

3 
ذعرف األثار واٌّخاطر اٌرً 

 ذطثثها اٌّخذراخ اٌرلٍّح

 17 14 2 5 1 اٌعذد
 ِىافك 18139 3884

% 381 1586 682 4388 3182 

0 

ذعرمذ أْ اٌّخذراخ اٌرلٍّح وأدذ 

أٔىاع االترساز االٌىررؤً  ذذذ ِٓ 

 االٌىررؤٍحأرشار اٌرجارج 

 13 12 3 4 7 اٌعذد

 ِىافك 18714 4876
% 7 1285 984 3785 4786 

5 

عٕذ اٌرعرض ٌخطر اٌّخذراخ 

اٌرلٍّح  ال ذعرف اٌخطىاخ اٌرً 

 ذرثعها ٌٍرصذي ٌها

 13 15 2 1 1 اٌعذد
 ِىافك 78931 4818

% 381 381 682 4689 4786 

4 
ٌٍص ٌذٌه تراِج ولائٍح ذذذ ِٓ 

 اٌّخذراخ اٌرلٍّحخطر 

 13 11 3 4 1 اٌعذد
 ِىافك 18149 3896

% 381 1285 984 3484 3786 

 Spss.V16السرجر : اعجاد الباحثان من خالل بخنامج 

( ببننيؽ منندى مؾاطقننة عيشننة البحنن  عمننى العبننارات السؾجننؾدة طنني االسننتبيان مننؽ عنندميا وطننل مقينناس 5الجنندو  رقننؼ )
 ليكارت الخساسي :
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باسنننتقرا  الشتنننارر االحرنننارية لقنننيؼ الستؾسنننط الحدنننابي واالنحنننراف السعيننناري  ننند  عمنننى مؾاطقنننة لطنننراد العيشنننة عمنننى 
( لكننل العبننارات وىنناا يعشنني لن لطننراد العيشننة لنندبيؼ 3العبننارات ويؤكنند الننػ لن متؾسننط درجننة االسننتجابة تاد عننؽ )

عمننى ط ننة الذننباب مننؽ مدننتخدمي االنترنننذ  معمؾمننات مدننبقة عننؽ السخنندرات الرقسيننة ولضننرارىا ولنيننا  عتبننر خظننر
 و حد مؽ انتذار التجارة االلكترونية و بيؽ عدم وجؾد البرامر اللتمة لمتردي لياه الغاىرة.  

ونخمص لن السخدرات الرقسية ليا ل ار سمبية عمى الذباب والسجتست وال  ؾجد برامر حساينة الكترونينة كاطينة مشينا 
 ارة لدى ط ة الذباب الجامعي وىاا ما  عرا لو السحؾر األو .و ؤكد لنيا معؾي النتذار التج

 ( التحميل االحراري لمسحؾر الثاني6جدو   رقؼ )

 رقم
المحىر الثاني : مسحخدمي االنحرنث 

 وجأثير المىاقع الهدامة عليهم
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1 

ال ٌرُ اضرخذاَ تراِج دّاٌح لىٌح 

عٍى جهازن ووٍّاخ ِرور 

ِعمذج ٌذطاتاذه االٌىررؤٍح  

ٌٍرأٍِٓ أثٕاء تمائه ِرصال تاٌشثىح 

 ٌّذج طىٌٍح

 9 16 4 1 2 اٌعذد

 ِىافك 18775 389

% 682 381 1285 5785 2881 

4 

ذىجذ ِىالع ذسورها دائّا وال 

وأصثذد ذذصً ِٕها عٍى فىائذ 

 ِذِٕا عٍٍها

 3 9 7 6 7 اٌعذد
 ِذاٌذ 18322 2884

% 2189 1888 2189 2881 984 

3 
ذفصخ عٓ ِعٍىِاذه اٌشخصٍح 

 عٕذ اٌذخىي ألغٍة اٌّىالع

 7 17 3 9 3 اٌعذد
 ِذاٌذ 18349 3828

% 984 2881 984 3182 2189 

0 

ذهرُ عائٍره تّذج تمائه عٍى 

ذمىَ االٔررٔد واٌّىالع اٌرً 

 تسٌارذها تىثرج

 8 27 2 2 7 اٌعذد
 ِىافك 78759 4876

% 7 682 682 6285 25 

5 
ذطرخذَ ضّاعاخ اٌرأش ٌطاعاخ 

 طىٌٍح ودائّا

 5 11 2 13 1 اٌعذد
 ِذاٌذ 18177 3818

% 381 4786 682 3484 1586 

4 

ذشعر تارذخاء أو ذشٕج عٕذ 

اٌذخىي ٌّىالع ِعٍٕح وال ذطرطٍع 

 عٓ رٌهاٌرىلف 

 13 13 4 2 7 اٌعذد
 ِىافك 78883 4815

% 7 682 1285 4786 4786 

 Spss.V16اعجاد الباحثان باستخجام بخنامج 

( بؾضح مدى مؾاطقة عيشة البح  عمى العبارات السؾجنؾدة طني االسنتبيان منؽ عندميا وطنل مقيناس 6الجدو  رقؼ )
 ليكارت الخساسي 

ىناا الجندو  والستسثمنة طني الستؾسنط الحدنابي واالنحنراف السعيناري نجند لن لطنراد بالشغر إلى القيؼ االحرارية طي 
العيشننة واطقنننؾا عمنننى نرنننا  العبنننارات ولخننناو مؾقنننا الحيننناد طنني الشرنننا اآلخنننر والستعمنننل بعننندم وجنننؾد طؾارننند منننؽ 

 الدخؾ  لعدد كبير مؽ السؾاقت وارطراح عؽ السعمؾمات الذخرية عشد الدخؾ  لمسؾاقت االلكترونية.

خمننص طنني ىنناا السحننؾر إلننى لن بعننض لطننراد العيشننة  ذننعر بالاذننل واالر خننا  عشنند النندخؾ  لننبعض السؾاقننت ولن ن
 اجابتيؼ بذأن استخدام الدساعات لؼ  كؽ واضحة وىاا بؾضح وجؾد  أ ير لمسخدرات الرقسية ولؾ يذكل قميل.
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 ( التحميل االحرائي لمسحهر الثالث7ججول رقم )

 رقم
ثير على انحشار المحىر الثالث : الحأ

 الحجارة االلكحرونية

ك
اف
ِى

ر 
غٍ

ذج 
ش

 ت
ك

اف
ِى

ر 
غٍ

 

ٌذ
ذا

ِ
ك 

اف
ِى

ذج 
ش

 ت
ك

اف
ِى

 ً
ات
ط

ذ
 اٌ

ظ
ض

رى
ٌّ

ا
ي 

ر
ٍا
ّع

 اٌ
ف

را
ذ

الٔ
ا

 

ة
ذٍ
ر
اٌر

 

1 

لّد تاٌشراء أو اٌثٍع أو ذذىًٌ 

أِىاي أو ِعٍىِاخ عثر ِىالع 

 اٌىررؤٍح

 6 24 7 2 7 اٌعذد

 ِىافك 78669 4876

% 9 682 7 75 1888 

2 

ذخاف ِٓ االفصاح عٓ 

اٌّعٍىِاخ اٌشخصٍح أو ِاٌٍح 

عٕذ اٌمٍاَ تعٍٍّاخ ذجارٌح 

 اٌىررؤٍح

 12 14 4 1 1 اٌعذد

 ِىافك 78692 4879
% 381 381 1285 4388 3785 

3 

ذعرضد ٌالترساز االٌىررؤً 

أثٕاء زٌارذه ٌّىلع ذجاري 

 اٌىررؤً

 68 11 2 8 3 اٌعذد
 ِىافك 18364 384

% 984 25 682 3484 25 

4 
لّد تشراء ِٕرج ذثٍٓ ٌه أْ 

 اٌّرجر االٌىررؤً وهًّ

 9 11 7 7 5 اٌعذد
 ِذاٌذ 18497 3837

% 1586 2189 7 3484 2881 

5 

ِىالع ذجارٌح ادِٕد عٍٍها 

وأد ِجأٍح ثُ أصثذد 

 ِذفىعح اٌثّٓ

 6 18 7 4 4 اٌعذد
 ِىافك 18293 3856

% 1285 1285 7 5682 1888 

6 

ذعرمذ أْ اٌّخذراخ اٌرلٍّح 

واٌّىالع اٌهذاِح ِعىق أِاَ 

جعً اٌرجارج االٌىررؤٍح اٌخٍار 

األوي واألفضً عٕذ ِطرخذًِ 

 اٌشثىح اٌذوٌٍح

 17 14 2 5 1 اٌعذد

 ِىافك 18139 3884
% 381 15876 682 3488 3182 

 Spss.V16اعداد الباحثان باستخدام برنامر 

 بننيؽ منندى مؾاطقننة العيشننة عمننى العبننارات السؾجننؾدة طنني االسننتبيان مننؽ عنندميا وطننل مقينناس ( 7مننؽ الجنندو  رقننؼ )
 ليكارت الخساسي :

بسقارنننة الشتننارر االحرننارية لمستؾسننظات الحدننابية واالنحننراف السعينناري بتبننيؽ مؾاطقننة لطننراد العيشننة عمننى لكثننر مننؽ 
 ؾاقت وىسية. %( مؽ العبارات وكانذ اجابا يؼ محابدة قيسا يخص الذرا  مؽ م80)

مننؽ نتننارر السحننؾر الثالنن  نجنند إن بعنننض لطننراد العيشننة قنند لدمشننؾا عمنننى النندخؾ  لننبعض السؾاقننت االلكترونيننة مسنننا 
يجعميؼ عرضة للبتلات االلكتروني ولخظر السخدرات الرقسينة  ويخناطؾن عشند دخنؾليؼ لذنرا  مشتجنات منؽ متناجر 

السظمؾحة ال سام العسميات التجارية االلكترونية مسنا يجعنل  الكترونية مؽ االطراح عؽ البيانات الذخرية والسالية
 خؾطيؼ لحد السعؾقات التي  حد مؽ انتذار التجارة االلكترونية  .

 اختبار الفخضيات بجاللة متغيخات البحث

اختبار الارضية األولى إن الشتارر االحرارية السؾجؾدة نؾضح العلقة بيؽ السخدرات الرقسية و أ يرىنا عمنى  أوال:
 ( 8مدتخدمي االنترنذ باستخدام القيؼ طي الجدو  رقؼ )
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 (القيم االحرائية الستعمقة بستغيخات الفخضية األولى8ججول رقم )

الست ينننننننننننننننننننننننننننننر 
 السدتقل

معامنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل 
 (Bاالنحدار)

قيسنننننننننننننننننة 
(T) 

مدنننتؾى الداللنننة 
(Sig) 

قيسننننننننننننننننننننة 
(F) 

معامننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل 
 (Rاالر باط )

معتسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل 
 (R2االنحدار)

السخننننننننننننننننننندرات 
 الرقسية

0.593 4.702 0.000 18.428 0.802 0.643 

 Spss.V16(                                     اعداد الباحثان  باستخدام برنامر α  =0.05مدتؾى داللة )

( 8الختبار ىاه الارضية  نجد لن ىشاك علقنة قؾينة  ند  عميينا الشتنارر االحرنارية السؾجنؾدة طني الجندو  رقنؼ ) 
( F( ويؤكند النػ قيسنة )α = 0.05 بيؽ لن السخدرات الرقسية  ؤ ر طي بعض مدتخدمي االنترنذ بسدتؾى داللنة )

( و ند  α = 0.05( وىنؾ لقنل منؽ )0.000) ( بسدنتؾى داللنة4.702( التني بم نذ )Tوقيسنة )( 18.428التي بم ذ )
( علقنة طردينة طنؾي الستؾسنط حين  0.802إلنى لن قنؾة العلقنة بنيؽ الست ينريؽ ىني )( ‘Rقيسنة معامنل االر بناط )

% طنني  مدننتخدمي االنترنننذ والننػ بننابتلاتىؼ ماليننا 64.3ا زننح لن مت يننر السخنندرات الرقسيننة بننؤ ر سننمبا  بشدننبة 
 قل وا بات الارضية .والديظرة عمييؼ وىاا بؤكد  ح

اختبنار الارضنية الثانينة بتزنح منؽ الشتنارر االحرنارية  وجنؾد علقنة بنيؽ السخندرات الرقسينة و أ يرىنا عمنى  ثانيا:
 ( 9انتذار التجارة االلكترونية باستخدام القيؼ  طي  الجدو  رقؼ )

 ( القيم االحرائية الستعمقة بستغيخات الفخضية الثانية9ججول رقم )

الست ير 
 السدتقل

معامل 
 (Bاالنحدار)

قيسة 
(T) 

مدتؾى الداللة 
(Sig) 

قيسة 
(F) 

معامل 
 (Rاالر باط )

معامل 
 (R2التحدبد)

السخدرات 
 الرقسية

1.566 4.180 1.111 07.961 1.850 1.784 

 (             α = 0.05مدتؾى داللة )

 Spss.V16عداد الباحثان باستخدام برنامر  السرجر:

( لن ىشننناك علقنننة قؾينننة  ننند  عميينننا الشتنننارر االحرنننارية  بنننيؽ لن 9الختبنننار ىننناه الارضنننية نجننند طننني الجننندو  ) 
( ويؤكند النػ قيسنة α = 0.05السخدرات الرقسية  ؤ ر طي الحد مؽ انتذار التجارة االلكترونية عشد  مدتؾى داللة )

(F( التي بم نذ )( وقيسنة )17.960T( التني بم نذ )بسدنتؾى 4.021 )( ( وىنؾ لقنل منؽ )0.000داللنةα = 0.05 )
( علقة طردية قؾية حين  ا زنح 0.851( إلى لن قؾة العلقة بيؽ الست يريؽ ىي )Rو د  قيسة معامل االر باط )

طي انتذار مت ير التجنارة االلكترونينة حدنب عيشنة البحن   وىناا % 72.4لن مت ير السخدرات الرقسية  عيل بشدبة 
 ضية .بؤكد  حقل وا بات الار 

  



 

 ي وتأثيخىا عمى مدتخجمي االنتخنتالسخجرات الخقسية كأحج أنهاع االبتداز االلكتخون 
 بشي وليدجامعة                                                   ميلد سالؼ السختار ؛ د. خالد ميلد سالؼل. 

044 icetr. elmergib.edu.ly                                                                                                

 الشتائج والتهصيات
 الشتائـــــج 

إن الدرد الشغري والتظبيل العسمي لياا البح  لوممشا إلنى نتنارر  بنيؽ مندى  نأ ير السخندرات الرقسينة كأحند لننؾاة 
االبتلات االلكتروني عمى مدتخدمي االنترنذ منؽ طمبنة التعمنيؼ الجنامعي بشني وليند والنػ منؽ خنل  مجسؾعنة منؽ 

 والتي  ؤ ر سمبا عمى انتذار التجارة االلكترونية ومؽ لىؼ ىاه الشتارر اآل ي :السؾاقت اليدامة 

 لةمب السدتخدميؽ يقزي ساعات طؾيمة عمى الذبكة الدولية ويعلليؼ عؽ قزا  احتياجا يؼ . – 1

 اكتر السدتخدميؽ ال يستمػ نغام حساية قؾي لحساية معمؾما و مؽ التخريب لو الدرقة .  – 2

لن لةمب الظمبة ال يدتايد مؽ الذبكة الدولية طي  ظنؾير مدنتؾى  عميسنو وتينادة معرطتنو ويقترنر اسنتخداميؼ  – 3
 طي الدخؾ  الى ةرف الدردشة وةيرىا مسا يعرضو لخظر السخدرات الرقسية .    

يننة  االبتننلات لن اةمننب اآلبننا  و األميننات ال يعننؾن خظننر السؾاقننت اليدامننة والستسثننل طنني نذننر السخنندرات الرقس – 5
 ارلكتروني لالػ ال يقؾمؾن بأي رقابة لسدة استخدام لبشاريؼ لمذبكة الدولية والسؾاقت التي بدخمؾن إلييا . 

 ىشاك نؾة مؽ االدمان عمى بعض السؾاقت التي  شذر األطكار اليدامة مؽ قبل بعض الظمبة . – 6

 ا بليد مؽ خظر  عرضيؼ لمسخدرات الرقسية  . ؾجد شريحة مؽ الظمبة يدتخدمؾن سساعات الرلس ةالبا مس – 7

النػ إلنى لىمينؼ  بؾجد بعض الظمبة  عرضؾا لخظر السخدرات الرقسية واالبتنلات ارلكترونني ولنؼ يارنحؾا عنؽ – 8
 لو لقارحيؼ.

ىشاك عدد مؽ الظمبة يارنحؾن دارسنا عنؽ معمؾمنا يؼ الذخرنية والسالينة عشند دخنؾليؼ لمسؾاقنت عمنى الذنبكة  – 9
 سا يعرضيؼ لخظر االبتلات والقرامشة االلكترونية .الدولية م

 التهصـــيات 

بتؾجب عمى السدتخدميؽ لمذبكة الدولية االطلة عمنى نغنؼ حساينة السؾاقنت والستسثمنة طني بينان الخرؾمني  – 1
 والذيادة الرقسية السعتسدة والسؤمشة .

ؾما نو الخامنة قبنل التأكند منؽ السؾقنت البد عمى السدنتخدم  حرنيؽ جيناته بشغنام حساينة قنؾي وال يعظنى معم – 2
 مليا لم ال .

عشنند الؾلننؾج إلننى مشرننات التؾامننل االجتسنناعي يجننب  جشننب قبننؾ  طمبننات الرننداقة لو الننرد والتجنناوب مننت  – 3
 محاد ات  رد مؽ مردر لو لشخاص مجيؾليؽ  . 

 س مبدل الرقابة الاا ية لدبيؼ دور األىل  جاه لبشاريؼ مؽ متابعة ومراقبة ليؼ ولمسؾاقت التي بمجؾن إلييا وةر – 4

عمنى الجينات السخترننة ضنرورة امنندار التذنريعات والقنؾانيؽ اللتمننة لو  ظؾيرىنا إن وجنندت لتجنريؼ طنناىرة   – 5
 السخدرات الرقسية واالبتلات االلكتروني  ووضت لقرى العقؾحات الرادعة لمستدببيؽ لترويجيا ونذرىا عمى الذبكة
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يننة ويشب نني لن نبننا  طيننو كننل الجينننؾد السسكشننة والستننؾطرة ولن يحغننى بكننل العشابنننة لن ىناا السؾضننؾة شنندبد األىس-6
اللتمنة وكل االىتسام السدتظاة  قديسو ألنو يسنس بالدرجنة األولنى جينل الذنباب الحاضنر واألجينا  القادمنة التني 

  بشى بيا األمؼ والسجتسعات

بسؾامنننمة مذنننؾار البحننن  العمسننني طننني مؾضنننؾة كسنننا بؾمننني الباحثنننان دوي االخترننناص والبننناحثيؽ واألكننناديسييؽ 
 البح  ونقترح عمييؼ العشاويؽ التالية والستعمقة باألمؽ الرقسي وىي :

 الحساية الاا ية ارلكترونية  – 1

  أ ير بعض األلعاب االلكترونية عمى مدتخدمي شبكة الدولية مثل ) لعبة الحؾت األتري (  – 2

 اد واألمؽ الرقسي أ ير االنترنذ األسؾد عمى االقتر -3

 السرادر والسخاجع :
 أوال : الكتب :

 ، القرمشة االلكترونية لسمحة الحرب الحدبثة، عسان، األردن، دار لسنامة لمشذنر4410الحسداني، بذري حديؽ، 
 والتؾتيت

مقدمنننة طننني األعسنننا  طننني عرنننر التكشؾلؾجينننا ، الننندار الجامعينننة طبنننت نذنننر  ؾتينننت  4440الحشننناوي، ا منننالح ، 
 ،ارسكشدرية   مرر  

 ، التدننؾيل االلكتروننني، عسننان، األردن، دار السدننيرة4414الرننسيدعي، محسننؾد جاسننؼ، بؾسننا، ردبشننة عثسننان ،
 لمشذر والتؾتيت والظباعة

العظنار، عنلة  التجارة ارلكترونية ، مؤسدة حؾرس الدولينة ، ارسنكشدرية مرنر ،  4445الريرطي، ا احسد ، 
 ، التجارة االلكترونية بيؽ البشا  والتظبيل، االسكشدرية ،مرر،  مشذأة السعارف لمتؾتيت4414،

 ، لساسيات ومااىيؼ التجارة ارلكترونية ، دار ارسرا  لمشذر والتؾتيت ، األردن4445جسا ، نادر ، 

، الشغنام القننانؾني لحساينة التجننارة ارلكترونينة ، دار الاكننر الجنامعي لمشذننر  4444اتي، عبنند الاتناح بيننؾمي ، حجن
 والتؾتيت ، ارسكشدرية مرر 

ا،  ، التدننؾيل االلكتروننني ،األردن ، عسننان ،دار االعرننار العمسنني لمشذننر والتؾتيننت 4414مننبرة، سننسر  ؾطيننل،
، مرنننظمحات التجنننارة ارلكترونينننة ، مننناكرات جامعينننة ،  4414، خالننند منننيلد ،السختنننار، منننيلد سنننالؼ

 بشي وليد طدؼ التجارة ارلكترونية  جامعة

 .، التدؾيل ارلكتروني ، دار الحامد لمشذر والتؾتيت ، عسان 4445نرير، ا طاىر ، 

 .لتؾتيت ، األردن،لحكام عقؾد التجارة ارلكترونية ، دار الثقاطة لمشذر وا 4445إبراىيؼ، نزا  سميؼ  ، 

 تانيا : السهاقع اإللكتخونية : 

 ( www.atheer.com) 4414-4-4االبتلات االلكتروني  اريخ الليارة   -السقبالي، ملح بؽ خمياة 

   " www.emarat-news.ae 4414-4-14مؾقت ارمارات نيؾ  اريخ الليارة 



 

 ي وتأثيخىا عمى مدتخجمي االنتخنتالسخجرات الخقسية كأحج أنهاع االبتداز االلكتخون 
 بشي وليدجامعة                                                   ميلد سالؼ السختار ؛ د. خالد ميلد سالؼل. 

044 icetr. elmergib.edu.ly                                                                                                

  www.ywctech.com 4414-4-42مؾقت نعؼ ندتظيت لمتقشية  اريخ الليارة 

  www.mada.ps 4414-3-14مؾقت مدى  اريخ الليارة 

 "  4414-3-41مؾقت مدتذاى األمل لمظب الشادي وعلج اردمان  اريخ الليارة 

www.hopeeg.com " 

 www.lite.almasryalyoum.com"  4414-3-44مؾقت السرري اليؾم  اريخ الليارة 

 www.hellooha.com   4414-5-41مؾقت حمؾىا  اريخ الليارة 

  

http://www.lite.almasryalyoum.com/
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Abstract 

This research enables to know the reverse application of e-commerce by exposing the 

phenomenon of electronic blackmail as one of the obstacles that limit the growth and 

development of electronic commerce and focused on digital drugs and its impact on the users 

of the international network ،the distribution of a questionnaire on a sample intentional intent 

reached (32) single, and concluded that the digital drugs as a form of extortion electronic has 

affected the number of students its has already become a phenomenon that hinders electronic 

commerce ،the research recommended the maximum benefit of its outputs to enhance digital 

security, which promotes the spread of electronic commerce, so it becomes clear the 

importance of our research to clarify and detect this phenomenon. 

 


