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 شكر وتقدير  

 

 

المرسلين  سيدنا محمد عليه أفضل الصالة الحمد هلل  رب العالمين ، والصالة والسالم على أشرف 

 وبعد....التسليم أزكى و

 

 ا  وآخر الحمد أوال  لتظهر بهذه الُحلة فله  بإنهاء هذه الرسالة  علي   ني أشكر المولى عز وجل أن منّ فإ

بقول المصطفى  عمال  كل من وقف معي  ، وشجعني على إكمال دراستي ، شكر  وجب علي  كما ، 

العالية ، والخلق  العزيمةصاحب ، وفي مقدمتهم  الكريم : ) ال يشكر هللا من ال يشكر الناس ( . 

المشرف على هذه   كتور محمد الشيخ حمودداألستاذ ال، والتواضع الجم، الرفيع ، والصدر الرحب

وتقديم  إنجاز هذه الرسالة ،، وكان له األثر العظيم في  ومتابعة   الرسالة ،  على ما بذله من جهد  

ونفع اآلخرين من  ،ومتعه بالصحة والعافية ،بالدعاء ، وجزاه هللا األجر محفوفا  النصح،  فله الشكر 

 .فيضه الواسع.

منحوني وقتهم لقراءة  الذينأعضاء لجنة التحكيم والمناقشة، ،  األساتذةوالشكر موصول إلى  

إلظهار هذه  لي من نصح   ا أسدوهكر والتقدير على ممني كل الش فلهم الرسالة والحكم عليها،

 الرسالة بأبهى حلة.

يد العون إلنجاز هذا العمل ، وكل من شجعني ووقف معي مد  إلى كل من  والشكر موصول أيضا  

والشكر الخاص  إلتمامه وأخص بالشكر الجزيل أمي الغالية رعاها هللا ، ورفيقة دربي في حياتي 
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  ملخص الدراسة

 

 استخدام وسائل التواصل االجتماعي لدى طلبة الحلقة الثانية من التعليم  

 الشرقية بسلطنة عمان وعالقته ببعض المتغيراتشمال األساسي في محافظة 
 

 إعداد الباحث/ 

 بن عبدهللا بن راشد الصوافيعبدالحكيم 

 إشراف /

  د. محمد الشيخ حمود . أ
 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين استخدام وسائل التواصل االجتماعي وبين كل من 

، وعدد الساعات، ونوعية المتغيرات اآلتية ) الصف الدراسي، الجنس، والمستوى التحصيلي

( لدى طلبة الحلقة الثانية من التعليم األساسي في الموقعالوسيلة األكثر ارتيادا ، والغرض من 

، موزعين على وطالبة   ب  طال( 311تكونت عينة الدراسة من )محافظة شمال الشرقية، وقد 

مدارس مختلفة بقطاع والية المضيبي من طلبة الصفين السابع األساسي والعاشر  يثمان

 العشوائية.تم اختيارهم بالطريقة والذين األساسي. 

كمقياس الستخدام وسائل التواصل االجتماعي، حيث  معدة لهذا الغرض، ستبانةااستخدام تم 

النتائج %( من المجتمع األصلي، وقد أظهرت 21بلغت نسبة العينة التي طبق عليها المقياس) 

 حصائية بين طلبة الصفين السابع األساسي والعاشر األساسي فيإداللة  اتعدم وجود فروق ذ

 استخدام وسائل التواصل االجتماعي.

داللة إحصائية تعزى لمتغيري) الجنس،  اتعدم وجود فروق ذ أيضا  الدراسة  بينتكما 

 أن الدراسة أيضا   كشفت، كما والمستوى التحصيلي( في استخدام وسائل التواصل االجتماعي

 من أبرز استخدامات مواقع التواصل االجتماعي ألفراد العينة كانت ألغراض الدراسة . 

ن االستفادة من وسائل التواصل االجتماعي سة بضرورة إعداد توعية للطلبة بشأوأوصت الدرا

 بشكل عام، ودورها الفاعل في هذا الوقت.
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 الفصل األول

  مشكلة الدراسة وأهميتها

 المقدمة: 

ْ   اْ ا١ٌَٛ لبدس  ىٌٕٛٛع١ب اٌؾذ٠ضخ عؼٍذ اإلٔغبئْ اٌز ؽ١ش  ،ػٍٝ االرظبي ثىً أٔؾبء اٌؼبٌُ ثضٛا

، اإلٔزشٔذعّغ  اٌّؼٍِٛبد ٚاألثؾبس ثىً ثغبؽخ ػٓ ؽش٠ك شجىخ عؼٍذ ٌإلٔغبْ اٌمذسح ػٍٝ 

ِٓ االرظبالد ، فٙزٖ اٌشجىخ اٌؼخّخ ِٓ اٌّؼٍِٛبد  ٚاعؼخ   ٚثبٌزبٌٟ أطجؼ اٌؼبٌُ ا١ٌَٛ شجىخ  

 ٔظشا  فٟٙ شجىخ رخذَ ِزطٍجبد اٌؾ١بح ٚاٌّغزّغ ،  ،اٌفشد ٠زٛعٗ ئ١ٌٙب ٌطٍت اٌؼٍُ أٚ ٌٍزغبسح عؼٍذ

 . ، ٚخذِبد ِزؼذدح  ِؼٍِٛبد ػخّخ  ِٓ  ٗمذِر ٌّب 

شاد اٌؼب١ٌّخ اٌّزغبسػخ ئٌٝ اٌزغ١ ٘زٖأدد فمذ  اٌؼبٌُ   ٠شٙذ٘ببسػخ  اٌزٟ غٚٔز١غخ ٌٍزغ١شاد اٌّز

إللجبٌُٙ  اٌّزضا٠ذ  ، ٔظشا  ٛاػؼ ث١ٓ ِب ٘ٛ طٛاة ِٚب ٘ٛ خطأ ػٍٝ اٌز١١ّض اٌلذسح األفشاد ػذَ 

ٚاألفىبس ِغ ا٢خش٠ٓ، ِٕٚبلشخ اٌمؼب٠ب اٌّخزٍفخ ء اساد ثزجبدي ا٢فشألٌرغّؼ ؽ١ش  .ٌٙزٖ اٌشجىبد

 فٟ ٚعبئً االرظبي اٌزم١ٍذ٠خ. ال رزٛافش بث١ُٕٙ، ٚ٘زٖ اٌّضا٠

 رجب٠ٕذ ٔظشح اٌّشث١ٓ ئٌٝ ٘زٖ اٌزم١ٕبد االعزّبػ١خ اٌغذ٠ذح ، ألْ اٌجؼغ ٠ٕظش ئ١ٌٙب ثغٍج١خ  لذ ٚ

 ، ١ٌٚظغ١ٍخذِْٛ ٘زٖ اٌزم١ٕخ  ٌّغشد اٌزخألُٔٙ ٠غز ؛ ػبػخ اٌٛلذ ٌذٜ اٌطٍجخإل٘ب ١ِبد٠ٓ سثبػزجب

٠مٛدُ٘ ٚسثّب  ػؼف اٌّغزٜٛ اٌذساعٝ، ٚثبٌزبٌٟ ٠مٛدُ٘ ئٌٝ االعزفبدح ف١ّب ٠خض اٌذساعخِٓ أعً 

 (.2011)أثٛ ص٠ذ،  ِٓ رٌه أخطشئٌٝ ِب ٘ٛ 

 

رؼّمذ عزٚس٘ب فٟ اٌّغزّغ فغ١شد ِٓ عٍٛن  ، فمذٚألْ ِؼط١بد اٌزم١ٕبد اٌؾذ٠ضخ وض١شح ِٚزؼذدح 

اٌزغ١ش ال ثذ أْ ٠ٛاوجٗ شٟء ِٓ اٌؾزس)اٌشبػش ، ٘زا ، ٚاٌّٛالغٚارغب٘ٗ ؽٛي اعزخذاَ ٘زٖ  اٌفشد

2006 ،274.) 

 

ٚ٘ٛ االٔذفبع  أالٚرؾذ٠بد عّخ رٛاعٗ اٌّشالج١ٓ فٟ اٌّغبي اٌزشثٛٞ ٚاالعزّبػٟ  ِؼشف١خ   ٚصّخ ٘ٛح  

ئال أْ اٌجؼغ ٠غٕؼ  بثً ٚؽٍجخ اٌّذاسط أ٠ؼ   ٚاالٔخشاؽ فٟ رٍه اٌشجىبد ٚخبطخ ِٓ فئبد اٌشجبة

 .(Grabner, 2010 ٌذٜ األفشاد ) إٌفؼ١خش رٌه ثزٍج١خ اٌغب٠بد ٌزفغ١
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 مشكلة الدراسة:   

عزؼّبي ث١ٓ ِٓ ؽ١ش االٌىزش١ٔٚخ ِٕزذ٠بد اٌّؾبدصخ اإلاالعزّبػ١خ ٚرجشص أ١ّ٘خ ِٛالغ اٌشجىخ 

ب فٟ ثّ فئبرٗفٟ ػبِخ اٌّغزّغ ثغ١ّغ ا فأطجؼ ٌٙب رأص١ش   ٛاطً ف١ّب ث١ُٕٙ ٚث١ٓ اٌغّٙٛساألفشاد  ٌٍز

 .رٌه ؽالة اٌّذاسط

ٌٍذٚس اٌزٞ رٍؼجٗ ٚعبئً االرظبي اٌؾذ٠ضخ فٟ ػظش اٌزىٌٕٛٛع١ب  ٚا٢صبس اٌغٍج١خ ٌٙب ئػبفخ  ا  ٔظشٚ

االعزّبػٟ  اٌزٛاطًئٌٝ اٌغٛأت اال٠غبث١خ فمذ رزطشلذ ٘زٖ اٌذساعخ ئٌٝ األصش اٌزٞ رؾذصٗ ٚعبئً 

 األعبعٟ. اٌزؼ١ٍُ  خ ٌِٓؾٍمخ اٌضب١ٔفٟ اٌّغزٜٛ اٌزؾظ١ٍٟ ٌذٜ ؽٍجخ ا اٌّخزٍفخ

زٖ اٌٛعبئً ثً ٚاٌزشو١ض ثٙ اٌطٍجخِذٜ ا٘زّبَ ِٓ خالي خجشرٗ فٟ ِغبي اٌزذس٠ظ  ٚلذ الؽع اٌجبؽش

  ً اٌزؾظ١ٍٟ ٌذ٠ُٙ. ِٓ  ّٜغزٛاٌاٌٛلذ ػٍٝ ؽغبة اٌغبٔت اٌزؼ١ٍّٟ؛ ِّب أدٜ ئٌٝ رذٟٔ  ػ١ٍٙب ع

ّغؼ ِب لبَ اٌجبؽش ثوّب أٔٗ ػٕذ. رٍه اٌؼاللخٕ٘ب عؼٝ اٌجبؽش ئٌٝ ئػذاد ٘زٖ اٌذساعخ ٌّؼشفخ 

ٌٍذساعبد اٌغبثمخ اٌزٟ أعش٠ذ فٟ عٍطٕخ ػّبْ ٌُ ٠غذ دساعبد سوضد ػٍٝ اٌظفٛف اٌّزٛعطخ 

األصش اٌزٞ رؾذصٗ ٘زٖ  ِٓ اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ، ٌزٌه اسرأٜ ئػذاد ٘زٖ اٌذساعخ ٚاٌزٟ ع١ٛػؼ ِٓ خالٌٙب

  ػٍٝ ِغزٛاُ٘ اٌزؾظ١ٍٟ. اٌٛعبئً

 ٌذساعخ ِٓ خالي ؽشػ اٌزغبؤي اٌزبٌٟ؟ِّب رمذَ رزّؾٛس ِشىٍخ ا

ِزغ١شاد ) إٌٛع االعزّبػٟ، اٌظف ِب اٌؼاللخ ث١ٓ اعزخذاَ ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ ٚ

 خ اٌّؼ١جٟ ثّؾبفظخ اٌششل١خ شّبي؟فٟ ٚال٠ اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخٌذٜ ؽٍجخ اٌذساعٟ، اٌّغزٜٛ اٌزؾظ١ٍٟ( 

 :أهمية الدراسة

 رزؼؼ  أ١ّ٘خ اٌذساعخ فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ إٌمبؽ  ِٕٙب:

ٜ ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ فٟ ٘زا اٌؼظش ِٚذ خذاَ رظٙش أ١ّ٘زٙب ِٓ أ١ّ٘خ اعز (1

  أخشاؽ األفشاد فٟ اٌزؼبًِ ِغ ٘زٖ اٌٛعبئً فٟ شزٝ اٌّغبالد.

رىزغت اٌذساعخ أ١ّ٘زٙب ِٓ أ١ّ٘خ اٌفئخ اٌّغزٙذفخ، ٟٚ٘ اٌّشؽٍخ اٌّزٛعطخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ  (2

 ف١ٓ اٌغبثغ األعبعٟ ٚاٌؼبشش األعبعٟ.ظاألعبعٟ رزّضً فٟ ؽالة اٌ

طالة العزخذاَ ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ ٌ ٛالغ اٌؾبٌٟاٌ  اٌؾب١ٌخ ساعخاٌذ رىشف (3

 .ثشىً خبص ٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ اٌّذاسط ثّؾبفظخ اٌششل١خ شّبي، ٚؽالة ا

 ٚعٛد دساعبد عبثمخ فٟ اٌغٍطٕخ رٕبٌٚذ اٌّٛػٛع ٚفمب  الؽالع اٌجبؽش.ٔذسح  (4
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  ِمزشؽبدفٟ اٌٛطٛي  ئٌٝ   ٌذساعخ ِٓ ٔزبئظىٓ االعزؼبٔخ ثّب رظً ئ١ٌٗ ٘زٖ آِّ اٌّ (5

. ٚاٌٛلب٠خ ِٓ ا٢صبس  اٌٛعبئًٚرٛع١ٙ١خ ٌطالة اٌّذسعخ فٟ االعزخذاَ األفؼً ٌٙزٖ رشث٠ٛخ 

 اٌغٍج١خ ِٓ اعزخذاِٙب.

 :أهداف الدراسة

 ِب ٠ٍٟ:  ئٌٝرٙذف ٘زٖ اٌذساعخ اٌزؼشف 

 عزّبػٟ. األٚلبد اٌّفؼٍخ اٌزٟ ٠غزخذَ ف١ٙب اٌطٍجخ ٚعبئً اٌزٛاطً اال (1

 ػذد عبػبد اعزخذاَ ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ ٌذٜ أفشاد اٌؼ١ٕخ. (2

 رىشاس اعزخذاَ ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ ٌذٜ أفشاد اٌؼ١ٕخ خالي ا١ٌَٛ اٌٛاؽذ. (3

 ِٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػٟ األوضش اسر١بدا . (4

 اٌغشع ِٓ اعزخذاَ اٌطٍجخ ٌّٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػٟ. (5

 ً اٌزٛاطً االعزّبػٟ ؽغت ِزغ١ش اٌظف اٌذساعٟ.اٌفشٚق فٟ اعزخذاَ ٚعبئ (6

 اٌفشٚق فٟ اعزخذاَ ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ ؽغت ِزغ١شاٌغٕظ. (7

 اٌؼاللخ ث١ٓ اعزخذاَ ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ  ٚاٌزؾظ١ً اٌذساعٟ.  (8

 

 :سئلة الدراسةأ

 

 ِب األٚلبد اٌّفؼٍخ اٌزٟ رغزخذَ ف١ٙب ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ؟  (1

) ػذد عبػبد  اٌزٛاطً االعزّبػٟ ٌذٜ أفشاد اٌؼ١ٕخٚعبئً  اعزخذاَ ِذِٜب  (2

 ؟االعزخذاَ( 

 رىشاس اعزخذاَ ٚعبئً اٌزٛاطً ٌذٜ أفشاد اٌؼ١ٕخ خالي ا١ٌَٛ اٌٛاؽذ؟ِب  (3

 اٌذساعخ ِٓ ث١ٓ اٌّٛالغ اٌّخزٍفخ؟ِٓ أفشاد ػ١ٕخ  ا  اٌّٛالغ اسر١بدأوضش  ِب (4

 العزّبػٟ؟اٌطٍجخ ٌٛعبئً اٌزٛاطً ااعزخذاَ  اٌغشع ِِٓب  (5

  ؽٍجخ ٌذٜ االعزّبػٟ اٌزٛاطً ٚعبئً اعزخذاَ فٟ ئؽظبئ١خ داٌخ راد  فشٚق رٛعذ ً٘ (6

 اٌظف اٌذساعٟ؟ ٌّزغ١ش رؼضٜ  شّبي اٌششل١خ ثّؾبفظخ اٌّذاسط



5 
 

اٌزٛاطً االعزّبػٟ ٌذٜ ؽٍجخ   ٚعبئًداٌخ ئؽظبئ١خ فٟ اعزخذاَ راد  ً٘ رٛعذ فشٚق  (7

 ؟ اٌغٕظغ١ش اٌّذاسط ثّؾبفظخ اٌششل١خ شّبي  رؼضٜ ٌّز

اٌزٛاطً االعزّبػٟ  ٚعبئًً٘ رٛعذ فشٚق راد دالٌخ  ئؽظبئ١خ فٟ ِزٛعؾ دسعبد اعزخذاَ ( 8

 .؟ِغزٜٛ اٌزؾظ١ًاعخ رؼضٜ ٌّزغ١ش ٌذٜ أفشاد اٌؼ١ٕخ  اٌذس

 

 الدراسة:  حدود 

عبعٟ األٚاٌؼبشش  اٌغبثغ  ١ٓخز١بس٘ب ِٓ ؽٍجخ  اٌظفزُ اررزؾذد ٔزبئظ ٘زٖ اٌذساعخ  ثبٌؼ١ٕخ اٌزٟ   

ّؾبفظخ اٌششل١خ شّبي ، وّب عزمزظش اٌذساعخ اٌؾب١ٌخ ػٍٝ ث ٚال٠خ اٌّؼ١جٟ ثؼغ ِذاسطٓ ِ

 اٌؾذٚد اٌزب١ٌخ: 

 اٌششل١خ شّبي.ٚال٠خ اٌّؼ١جٟ ثّؾبفظخ اٌؾذٚد اٌجشش٠خ: ػ١ٕخ ِٓ ثؼغ ِذاسط 

 .ّؾبفظخ اٌششل١خ شّبي ٚال٠خ اٌّؼ١جٟ ثاٌؾذٚد اٌّىب١ٔخ: ثؼغ ِذاسط 

 َ.2015/ 2014ذساعٟ اٌضبٟٔ اٌؾذٚد اٌضِب١ٔخ: اٌفظً اٌ

 

 :مصطلحبت الدراسة

) اعُ(: ِظذس اعزخذَ، ٠ُمبي اعزخذاَ آٌخ: اعزؼّبٌٙب، ٚاعزخذاَ وً االِىبٔبد :  عزخذاَا

 (.8998)  اٌٛع١ؾ) ِؼغُ اعزغالٌٙب.

ٚعبئً اٌزٛاطً  اسر١بد ػذد اٌغبػبد اٌزٟ ٠مؼ١ٙب اٌطبٌت فٟ: ٠مظذ اٌجبؽش ثبالعزخذاَ ٘ٛ

اٌجش٠ذ  أٚ ة،اٌٛرغب أٚ اٌف١غجٛن،أٚ ر٠ٛزش،  ٛع اٌٛع١ٍخ اٌّغزخذِخ ً٘ ا١ٌٛر١ٛة أٚػٟ، ٚٔاالعزّب

 .وضش اسر١بدا  ٌىزشٟٚٔ، ٚاٌٛع١ٍخ األاإل

 

اٌزٛاطً االعزّبػٟ : ٟ٘ ِٛالغ رىٌٕٛٛع١خ فؼبٌخ رؼًّ ػٍٝ رغ١ًٙ اٌؾ١بح االعزّبػ١خ   ٚعبئً

ث١ٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌّؼبسف ٌّغزخذ١ِٙب ثٙذف اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّؼٍِٛخ ٚاالرظبي ٚاٌزٛاطً 

ػٍٝ  أ٠ؼب  ٚاألطذلبء ، ٟٚ٘ رمَٛ ػٍٝ اٌّغزخذ١ِٓ ثبٌذسعخ األٌٚٝ ِٓ خالي االرظبي ٚاٌمذسح 

ٌزٛاطً رفبػ١ٍخ رز١ؼ ا اعزّبػ١خ   اٌزٛاطً اٌّشئٝ ٚاٌظٛرٟ ٚرجبدي اٌظٛس، ٟٚ٘ شجىبد  
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االعزّبػٟ ٟ٘  شجىبد اٌزٛاطًٚفٟ أٞ ِىبْ ِٓ اٌؼبٌُ، ٚأثشص  ْٚؤٌّغزخذ١ِٙب فٟ أٞ ٚلذ ٠شب

. ٚعٛف (2013( )ػضّبْ ، بة ٛارغاٌ ،ا١ٌٛر١ٛة  ،اإلٌىزشٟٚٔ اٌجش٠ذ ،ظ ثٛن ، ر٠ٛزش )اٌف١

 ٠زطشق اٌجبؽش ٌزؼش٠ف وً ٔٛع ػٍٝ ؽذح: 

 

 ِغبٔب   ئ١ٌٗ اٌذخٛي ٠ّىٓ االعزّبػٟ ٌٍزٛاطً ٠ٚت ِٛلغ ٘ٛ Facebook: اٌف١غجٛن  - أ

 (2009 إِٓخ،. ) ٌٙب خبطخ وٍّى١خ اٌّغإ١ٌٚخ ِؾذٚدح ثٛن ف١ظ ششوخ ٚرذ٠شٖ

 رغّؼ ٚاٌزٟ ِظغش رذ٠ٚٓ خذِخ  ٠مذَ اعزّبػ١خ شجىبد ِٛلغ ٘ٛ: Twitter اٌز٠ٛزش  - ة

 ٌٍشعبٌخ ؽشف 140 ألظٝ ثؾذ ؽبٌزُٙ  ػٓ  Tweets رؾذ٠ضبد ثاسعبي ٌّغزخذ١ِٗ

 ٔظ١خ سعبٌخ ئسعبي ؽش٠ك ػٓ أٚ ر٠ٛزش ِٛلغ ؽش٠ك ػٓ ِجبششح ٚرٌه اٌٛاؽذح

 (2009 إِٓخ،.) اٌفٛس٠خ اٌّؾبدصخ ثشاِظ أٚ SMS لظ١شح

 ٚاعزمجبي ئسعبي ٠زُ ٔظبَ ٘ٛ Electronic Mail- Email:  اإلٌىزشٟٚٔ اٌجش٠ذ  - د

 (1997ثشا٠ذ،. ( اإلٔزشٔذ ثبعزخذاَ ئٌىزشٟٚٔ، ثشىً ف١ٗ اٌشعبئً

 ثشفغ ٌٍّغزخذ١ِٓ ٠غّؼ اإلٔزشٔذ شجىخ ػٍٝ ِٛلغ أوجش  ٘ٛ  you tube ا١ٌٛر١ٛة - س

 2005َ ػبَ فجشا٠ش فٟ رأعظ ٚلذ. ِغبٟٔ ثشىً اٌش١مّخ اٌّمبؽغ ِٚشبسوخ ِٚشب٘ذح

 ٚرشبد  jawed karaim وش٠ُ ٚعبٚد  steve chen رش١ٓ عز١ف ِٓ وً ثٛاعطخ

 (2013 ػضّبْ،. )   chad hurley ١٘شٌٟ

 ئطذاس ٠زُ ٌُ ٚ، فمؾ اٌّزٕمٍخ اٌٙٛارف ػٍٝ رؾ١ٍّٗ ٠زُ رطج١ك  whatsapp اٌٛارغبة - ط

 اٌزٛاطً فٟ اٌٛارغبة ثشٔبِظ ٠غزخذَ، اٌزبث١ٍذ ألعٙضح أٚ ٌٍؾٛاع١ت ِٕٗ ٔغخخ أٞ

، ؽش٠مٗ ػٓ ف١ذ٠ٛ ِمبؽغ ئسعبي ٠ّىٓ ٚوّب اٌّظٛسح أٚ اٌمظ١شح اٌشعبئً ؽش٠ك ػٓ

 ٚ، اٌٙبرف فٟ ِغجمب   اٌّٛعٛدح األعّبء لبئّخ ػٍٝ ٠ظٙش، اٌجشٔبِظ ٘زا رؾ١ًّ ػٕذ

، ثبٌجشٔبِظ اٌخبطخ األعّبء ٌمبئّخ اٌجشٔبِظ ٘زا ٠غزخذَ ِٓ وً ٠ؼ١ف رٍمبئٟ ثشىً

 ٠زٛعت ؽ١ش، أعبعٟ ثشىً اٌٙٛارف فٟ اإلٔزشٔذ خذِخ ػٍٝ اٌٛارغبة ثشٔبِظ ٠ٚؼزّذ

 ال اعزمجبٌٙب أٚ اٌشعبي ئسعبي ػٕذ ٚ، اٌجشٔبِظ ٠ؼًّ ٌىٟ اإلٔزشٔذ ثشجىخ ارظبي ٚعٛد

، اٌخذِخ رضٚد اٌزٟ اٌّزٕمً اٌٙبرف شجىخ لجً ِٓ الزطبػٙب ٠زُ ئػبف١خ رىٍفخ أٞ ٠ٛعذ

 االشزشان ٠ّىٓ، اإلػبف١خ اٌزىٍفخ ٌزغٕت ٚ، اإلٔزشٔذ خذِخ فمؾ اؽزغبة ٠زُ ؽ١ش

  ػبَ اٌجشٔبِظ ٘زا رأعظ ٚلذ. اٌّزٕمٍخ اٌٙٛارف ششوبد ِخزٍف رمذِٙب اٌزٟ ثبٌؾضَ
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 ٚ  Brain Acton أوزْٛ ثش٠ٓ ّٚ٘ب عبثمب ٠ب٘ٛ ِٛلٗ فٟ ٠ؼّالْ وبٔب ِٛظف١ٓ ٠ذ ػٍٝ( 2009)

 (2013ػضّبْ،. )  Gean com وَٛ ع١ٓ

اٌزؼش٠ف اإلعشائٟ ٌٛعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ: ٟ٘ ِغّٛػخ ِٓ اٌّٛالغ االعزّبػ١خ ػٍٝ شجىخ 

اإلٔزشٔذ، ٠غزخذِٙب إٌبط ألغشاع ِزؼذدح، ِٚٓ أُ٘ ٘زٖ اٌّٛالغ ا١ٌٛر١ٛة، ٚاٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ، 

 رغبة.ااٌف١غجٛن، ٚاٌزٛر١ش، ٚاٌٛ

ٍٝ اٌذسعبد اٌفظ١ٍخ عٛاء وبٔذ ٘زٖ اٌذسعبد ػ ٠ؾذد اٌجبؽش اٌّغزٜٛ اٌزؾظ١ٍٟ ٌٍطالة ثٕبء  وّب 

 ِشرفؼخ أَ ِزٛعطخ أَ ِٕخفؼخ.
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 انفصم انثانً 

 اإلطار اننظري وانذراساث انسابمت 

 

 اإلطار اننظري :   أولا 

 اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢كِغلخ 

 ح ٝرطٞس ؽجٌبد اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢ٗؾأ

 أُلب٤ْٛ أُشرجطخ ثؾجٌبد اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢

 ا٫رقبٍ ٝاُزٞافَ

 اُلشم ث٤ٖ ا٫رقبٍ ٝاُزٞافَ

 أ٤ٔٛخ اُزٞافَ

 ا٩ٗزشٗذ

 اُظبٛشح ا٫عزٔبػ٤خ ك٢ ؽجٌبد اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢

 ٓب٤ٛخ اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢

 ٓٞاهغ اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢أعجبة اعزخذاّ اُطِجخ 

 ٗٔبرط ٖٓ ؽجٌبد اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢

 ٣غبث٤بد ٝعِج٤بد ٓٞاهغ اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢ ئ

  انذراساث انسابمت: ثانٍاا 

 اُذساعبد اُؼشث٤خ  -

 اُذساعبد ا٧ع٘ج٤خ -

 

 ثانثاا: يكانت انذراست انحانٍت بٍن انذراساث انسابمت
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 انفصم انثانً 

 اإلطار اننظري وانذراساث انسابمت 

 حًهٍذ: 

ٓب أا5ٍٝ٧ ا٩هبس اُ٘ظش١ ُِذساعخ. ٝاُضب5٢ٗ اُذساعبد اُغبثوخ.  ص٬صخ ٓؾبٝس٣٘وغْ ٛزا اُلقَ ئ٠ُ 

 ٌٓبٗخ اُذساعخ اُؾب٤ُخ ث٤ٖ اُذساعبد اُغبثوخ.٤ز٘بٍٝ أُؾٞس اُضبُش ك

 عزٔبػ٤خٝرطٞس ؽجٌبد اُزٞافَ ا٫ٗؾأح ٝع٤ؼشك ك٤ٜب كِغلخ اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢ أُؾٞس ا٧ٍٝ 

 ك٢ ؽجٌبد اُزٞافَ، اُظبٛشح ا٫عزٔبػ٤خ  أُلب٤ْٛ أُشرجطخ ثؾجٌبد اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢، ٝ

ئ٣غبث٤بد ٝعِج٤بد ، ٓٞاهغ  اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢ ٗٔبرط ٖٓ ؽجٌبدعزٔبػ٢ ، ٓب٤ٛخ اُزٞافَ ا٫

. اُذساعبد اُغبثوخ أُزؼِوخ ثٔٞمٞع اُذساعخ . ًٔب ع٤ؼشك أُؾٞس اُضب٢ٗعزٔبػ٢اُزٞافَ ا٫

 .ٌٓبٗخ اُذساعخ اُؾب٤ُخ ٖٓ اُذساعبد اُغبثوخأٓب  أُؾٞس اُضبُش كغ٤ؼشك 

 جخًاعًفهسفت انخىاصم ال -1

ك٢ ؿب٣خ ا٤ٔٛ٧خ  ك٢ اُلِغلخ اُز٢ ٣وّٞ  ا  أٓش٣ؾ٤و ثؾ٤بح ا٩ٗغبٕ ، ًبٕ ُؾنٞس اُزٞافَ  ك٢ ًَ ٓب 

عزٔبػ٤خ ا٫ؾجٌبد آُٜذد ثؼذ رُي ٤ُزطٞس ئ٠ُ ، ٝاُز٢ ش٣خٓلّٜٞ اُزٞافَ ٝٓ٘طِوبرٚ اُلٌ  ػ٤ِٜب

  ٔؼبفشح .اُ

ك٢ ػ٤ِٔخ ا٫رقبٍ، ؽ٤ش ئٕ اُلشد ك٢ أُغزٔغ أفجؼ  صٞسح  اُؾجٌبد ا٫عزٔبػ٤خ ٝهذ أؽذس ظٜٞس 

ػَ ٣ٝؼوت ٖٓ إٔ ٣زلب كؾغت ثَ، ٌٓ٘زٚ ٛزٙ اُٞعبئَ أ٣نب  ثبعزطبػزٚ إٔ ٣شعَ ٣ٝغزوجَ ٤ُظ ٛزا 

ج٤بٗبد بط أُنٕٔٞ ٝاُ، ٝثغشػٍخ كبئوٍخ أربؽذ اُلشفخ ُِٔغزخذّ ٩ٗز٣ٝغزلغش ٣ٝؼِن ثٌَ ؽش٣خ

 ٍٍ ًبُجش٣ذ ا٩ٌُزش٢ٗٝ، ٝا٤ُٞر٤ٞة، ٝاُل٤ظ ثٞى ٝاُز٣ٞزش،  رؼج٤ش٣خٍ  ٝاُشعبئَ ثبعزخذاّ أؽٌب

ُِزؼج٤ش  ًج٤شح   أربؽذ ٓغبؽخ  رغبة، ٝؿ٤شٛب ٖٓ ا٧ؽٌبٍ ا٫عزٔبػ٤خ ػ٠ِ ؽجٌخ ا٩ٗزشٗذ اُز٢ اٝاُٞ

 (042، 0202) سمٞإ، ٝسٓنبٕ، ٝػجذاُٞٛبة،  ػٖ اُشأ١.

ػ٠ِ ث٘بء ٝرلؼ٤َ أُغزٔؼبد اُؾ٤خ ػ٠ِ ا٩ٗزشٗذ، ؽ٤ش  ٝروّٞ كٌشح ؽجٌبد اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢

٣زؾبسى اُ٘بط اٛزٔبٓزْٜ، ٝأٗؾطزْٜ ٖٓ خ٬ٍ ثشٓغ٤بد رؾون فلخ ا٫عزٔبػ٤خ، ٢ٛٝ رؾون 

ٝرجبدُٜب  خ ثبرغب٤ٖٛ. كبُزطج٤وبد أُٞعٞدح ػ٤ِٜب رز٤ؼ ٗوَ اُج٤بٗبد ا٩ٌُزش٤ٗٝخارقب٫د رلبػ٤ِ

، ٝث٘بء  ػ٤ِٚ ٕ ك٢ ٗلظ أُقبُؼٌٞٓب٤ٗخ اُؼضٞس ػ٠ِ آخش٣ٖ ٣ؾزشًئذ٤ٖٓ خثغُٜٞخ، ٝرٞكش ُِٔغز

ؽ٤ش ٣غزط٤غ  ، ٣Virtual Communities٘زظ ػٖ رُي ٓب ٣غ٠ٔ ثبُٔغزٔؼبد ا٫كزشام٤خ 

 (0202د اُٞاهؼ٤خ.) عبثش، خ رؾجٚ ا٤ٌُبٗبك٢ ٤ًبٗبد اعزٔبػ٤أُغزخذٕٓٞ اُزغٔغ 
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، ك٢ ًبكخ أُغب٫د ٝثٞر٤شح ٓزغبسػخ ، ك٤ِظ اُؾب٢ُ ، ٣ؾٜذ ارقب٫د ٝٓؼِٞٓبد ًبٕ اُؼقشإذا 

بد ث٤ٖ ٖٓ اُـش٣ت إٔ ٣ٔزذ رأص٤شٛب ئ٠ُ ٓغبٍ اُزٞافَ ، ٖٓ ؽ٤ش ػ٤ِٔخ ٗوَ ٝاعزوجبٍ أُؼِٞٓ

 . هشك٤ٖ أٝ أًضش رذٝس ػجش ه٘ٞاد ؿ٤ش ٓجبؽشح ، ٝمٖٔ ؽجٌبد اعزٔبػ٤خ ُِزٞافَ ا٩ٌُزش٢ٗٝ

اٗطِوذ ٓغ ثذا٣خ اُ٘قق  Mainframe( إٔ صٞسح أٌُج٤ٞرشاد اٌُج٤شح ٣ٝ0202شٟ أثٞ اُؼطبء )

ك٢ ثذا٣خ اُضٔب٤ٗ٘بد ٖٓ ٗلظ اُوشٕ  PCsاُضب٢ٗ ٖٓ اُوشٕ اُؼؾش٣ٖ ، صْ ظٜشد اُؾبعجبد اُؾخق٤خ 

 ًٝبٗذ رِي صٞسح أٌُج٤ٞرشاد اُضب٤ٗخ .

ٝظٜش ا٩ٗزشٗذ ك٢ ثذا٣خ اُزغؼ٤٘٤بد ٝاػزجشٛب اُجؼل صٞسح صبُضخ .أٓب اُضٞسح اُشاثؼخ ، ٝآخش 

 Onlineاُق٤ؾبد ك٢ ػبُْ أٌُج٤ٞرش كٌبٕ ظٜٞس ٓٞاهغ اُزٞافَ ػجش اُؾجٌبد ا٫عزٔبػ٤خ 

Social Network. 

 Classmates.Com 5د ك٢ اُظٜٞس ، ك٢ أٝاخش اُزغؼ٤٘بد ٓضَأخ هذ ثذبٗذ اُؾجٌبد ا٫عزٔبػ٤ًٝ

٤ٜٓب ذث٤ٖ ص٬ٓء اُذساعخ ٝثِؾ ػذد ٓغزخ ٝاُز٢ أعغٜب سا١ٞٗ ًٞٗشادص ُِشثو ّ(0441ػبّ )

عغخ رؼ٤ٔ٤ِخ رٔضَ ع٤ٔغ ٓشاؽَ ٣٘زٕٔٞ ئ٠ُ أُق ٓإ ،ك٢ ا٣٫ُٞبد أُزؾذح ًٝ٘ذا ٢ ٓغزخذ٤ِّٓٞٗ

 .(0202بٗخ ٝؽز٠ اُغبٓؼخ ) ؽوشح ، ٖٓ اُؾن اُزؼ٤ِْ

ّ( ٝسًض رُي أُٞهغ ػ٠ِ اُشٝاثو أُجبؽشح ث٤ٖ 0442) SixDegrees.comصْ ر٬ٙ ٓٞهغ  

ٌُٖ ٛزٙ أُٞاهغ  ُْ ر٘غؼ ثبُوذس اٌُبك٢ سؿْ أٜٗب ًبٗذ رز٤ؼ ػشك أُِلبد اُؾخق٤خ  ،ا٧ؽخبؿ

صْ رجؼزٜب ؽجٌبد اعزٔبػ٤خ ث٤ٖ  .، ٝخذٓخ ئسعبٍ اُشعبئَ اُخبفخ ُٔغٔٞػبد ا٧فذهبء ، كأؿِوذ

ّ( 0221، ٝٓغ ثذا٣خ ػبّ )ّ( ُْ رغزط٤غ رؾو٤ن اُ٘غبػ ٝاُؾٜشح أ٣نب  0220، 0444ػب٢ٓ )

بٕ ػ٠ِ اعزوطبة ٝعزة  ئبد اُزٞافَ ؽ٤ش ر٘بكظ ٓٞهؼبٕ ٗبؽػ٤خ ك٢ ؽجٌؽقِذ ٗوِخ ٗٞ

اُغٔب٤ٛش ٛٔب ٓٞهغ عج٤ظ ا٧ٓش٢ٌ٣ اُؾ٤ٜش ، ٝٓ٘بكغٚ رائغ اُق٤ذ ا٤ُّٞ ك٤ظ ثٞى ، اُز١ 

 (0200) ٓؾٔٞد ، .رنبػلذ أػذاد ٓغزخذ٤ٓٚ ثؾٌَ ًج٤ش ، ك٢ ا٧ػٞاّ اُزب٤ُخ

ٝٓ٘ز  د ا٫عزٔبػ٤خ ، ٓضَ ك٤غجٞى ،ٝر٣ٞزش ،ٌٝٛزا عزثذ ٓٞاهغ اُزٞافَ ا٩ٌُزش٤ٗٝخ ُِؾجٌب

ذٜٓب اٌُض٤ش ْٜٓ٘ ثؾٌَ ٢ٓٞ٣ )س٣زؾشدعٖ ٝؿٞع٢٘ خٗؾبئٜب ٤٣٬ٖٓ أُغزخذ٤ٖٓ، اُز٣ٖ ٣غزئ

( ئ٠ُ إٔ "عجت رغ٤ٔخ ٛزٙ اُؾجٌبد ثب٫عزٔبػ٤خ ، ٛٞ 0202(. ٣ٝزٛت ؽبكع )0202ًبسٍٝ ، ٝ

عبرث٤زٜب ٨ُع٤بٍ أُؼبفشح ، ٝخبفخ أٜٗب عبءد ٖٓ ٓلّٜٞ "ث٘بء أُغزٔؼبد "، ُٝؼَ ٛزا ٛٞ عش 

رغٔغ ا٧كشاد ػ٠ِ أسك اُٞاهغ ًٔب أٜٗب ع٤َ اُؾجبة ك٢ٜ ك٢ ٝاهؼٜب رؾب٢ً أؽٌبٍ اُزغٔؼبد اُز٢ 

 ٧ٜٗب ٫ رخنغ ُغ٤طشح اُؾٌٞٓبد ٫ٝ ُغ٤طشح أُإعغبد". ؛ٓغخاُغِطخ اُخب ثبرذ رٔضَ
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ٝٓب ٤ٔ٣ض  ،اُؼ٤ِٔبد ا٫عزٔبػ٤خ ٝاُز٢ ظٜشد ٓغ ثذا٣خ ؽ٤بح ا٩ٗغبٕا٫رقبٍ ٖٓ أهذّ  أٝعٚ  ٣ؼذ

أٗٚ ٫ ٣زٞهق ػ٠ِ ٗٞع ٝاؽذ ثَ ٣زؼذٟ ئ٠ُ أًضش ٖٓ ٗٞع ، ُٝزا  أ١ٗٞاػٚ أُخزِلخ  أرقبٍ  ٛزا ا٫

، ك٢ ؽ٤بر٘ب ، كٜٞ ثٔضبثخ اُو٘بح ا٠ُٝ٧ اُز٢ رغؼِ٘ب ٗشرجو ثبُؾ٤بح ا٩ٗغب٤ٗخ ًج٤شا   دٝسا  كٜٞ ٣ِؼت 

ب ٣زْ داخَ اُلشد ٖٓ اٗلؼب٫د ٝدٝاكغ ٝأؽبع٤ظ ّٔ  . ٝاُزؼج٤ش ػ

اُ٘بؽ٤خ ا٩ٗغب٤ٗخ ٖٓ  كٜٞ مشٝسح، رقبٍ ثٔضبثخ ر٤ٜٔذ ٌَُ ٓب ٗوّٞ ثٚ ٖٓ أكؼبٍا٫ ٣ؼذ  ٝ"

، ٝثٚ ٣ؾذس اُزشاثو ٨ُٖٓ ٝاُـزاء ٝاٌُغبء ٝأُأٟٝ ٘بؽبعبر ٫ روَ أ٤ٔٛزٚ ػٖعزٔبػ٤خ ٝا٫

اُق٤شك٢   ." ، ٝٓؾبُٝخ اُزأص٤ش ٝاُزأصشؽغبعٚ ارغبْٛا٥خش٣ٖ، ٝاُزؼج٤ش ػٖ ئث٤ٖ  ٝاُزٞافَ

ئٕ ا٫رقبٍ ٣وّٞ ػ٠ِ رجبدٍ أُؼب٢ٗ أُٞعٞدح ك٢ اُشعبئَ،  (0202أُؾبس ئ٤ُٚ ك٢ )اُؾؾ٢ ، 

٣قبٍ أُؼ٠٘ عَ ئربؽخ اُلشفخ ٩اُضوبكبد أُخزِلخ؛ ٖٓ أٝاُز٢ ٖٓ خ٬ُٜب ٣زلبػَ ا٧كشاد ٖٓ ر١ٝ 

 (.0442) ٓبٕ ،  ٝكْٜ اُشعبُخ.

 

ضشػٖ هشك٤ٖ أٝ أًث٤ٖ  ٝا٥ساء أُؼِٞٓبدا٧كٌبس رجبدٍ ( ا٫رقبٍ  ثأٗٚ 0200) هبع٣ْٝؼشف 

ا٫رقبٍ ٛٞ ٗوَ  هش٣ن أعب٤ُت ٝٝعبئَ ٓخزِلخ ٓضَ ا٩ؽبسح، ٝا٬ٌُّ، ٝاُوشاءح، ٝاٌُزبثخ.

ػ٤ِٚ رـ٤٤ش ك٢ أُٞاهق  ػ٠ِ ٗؾٞ ٣وقذ ثٚ ٣ٝزشرتُِٔؼِٞٓبد ث٤ٖ أهشاٍف ٓإصشٍح ٝٓزأصشٍح 

ٖٓ ٓؼ٠٘ ًِٔخ ا٫رقبٍ ، ك٢ هبٓٞط أًغلٞسد  ٝٛٞ رؼش٣ق ٣وزشة ًض٤شا   (0200عؼذ ).ٝاُغِٞى

( ثؼ٠٘ " ٗوَ ٝرٞف٤َ أٝ رجبدٍ ا٧كٌبس communicationؽ٤ش ٝسدد ًِٔخ ا٫رقبٍ )

 (.oxford word power,2006ٝأُؼِٞٓبد ثب٬ٌُّ أٝ اٌُزبثخ أٝ ا٩ؽبسح " )

 

 ٝرجبدُٜب ث٤٘ٚ ٝث٤ٖ ا٥خش٣ٖ ُزؼِْ ٝآز٬ًٚ ُِٔؼِٞٓبدبث ز٢ٛٚ سؿج ٩ٗغبٕ ثب٫رقبٍأٛذاف ه٤بّ ائٕ 

اٌُض٤ش ٖٓ أُٞمٞػبد  ك٢أُؾبسًخ  ثب٩مبكخ ئ٠ُك٢ ا٥خش٣ٖ ٝاعشاءرٚ ُِؾٞاس ،  ، ٝاُزأص٤ش

ِٚ ٝرؾشًبرٚ  ٖٓ هج٤ؼخ ا٩ٗغبٕ ٝػٔ عضءا  ثبػزجبس ا٫رقبٍ رٚ ، أُإصشح ك٢ ؽ٤ب ٝأُٜٔخاُؾغبعخ 

ساء بئَ ا٫رقبٍ ُِزؼج٤ش ػٖ  ا٥زلبػَ اُلشد ٓغ ؿ٤شٙ  ٖٓ خ٬ٍ ٝعك٤ .ٝرلبػِٚ ٓغ ا٥خش٣ٖ

عزٔبػ٤خ  اُز٢ ٖٓ خ٬ُٚ  ٣زْ رقبٍ  اُٞع٤ِخ ا٫.  ٣ٝؼذ ا٫ؾذسٝا٧كٌبس اُز٢ ٖٓ ؽأٜٗب إٔ ر

ٝاُزلبػَ أُغزٔش ث٤ٖ  ،ِغٔبػخُ ٝخِن ؽشًخ ) د٣٘ب٤ٌ٤ٓخ (، كشاد ٝاُغٔبػبدا٧اُزٞافَ ث٤ٖ 

 ٞاء . ع ٔ٘ظٔبد ٝخبسعٜب ػ٠ِ ؽذّ داخَ اُا٧كشاد ٝاُغٔبػبد  ك٢ 
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ًٔب إٔ ا٫رقبٍ ٖٓ ؽأٗٚ  إٔ ٣غَٜ ػ٤ِٔخ رذاٍٝ ٝاٗزؾبس ٗلظ ا٧كٌبس ٝاُو٤ْ ٝأُؼب٤٣ش ػجش أهب٤ُْ 

ث٤ٖ عٔبػبد أُغزٔغ ، ٝث٤ٖ أُغزٔؼبد أُخزِلخ  ٝٓب  ٝكئبد ٝهٞائق ٓخزِلخ ، كٜٞ  أداح سثوٍ 

 (0441) أثٞ أفجغ ، ٝأخشٕٝ ،  .ٝٓإعغبدٍ  رٔضِٚ ٖٓ صوبكبدٍ 

، عٞاء ٓب ٣زؼِن ٜٓ٘ب ثطج٤ؼخ اُؼذ٣ذ ٖٓ أُزـ٤شاد  أُخزِلخ  ػ٠ِرؼزٔذ ًلبءح ا٫رقبٍ   ًٕٔب أ

اُؼَٔ ، أٝ أُٞهغ أُبد١  ُٞعٞد ا٧كشاد  ٝرؾو٤ن ٓغز٣ٞبد اُزلبػَ ُٞفٍٞ  ا٧كٌبس  ٝأُلب٤ْٛ  

  (0202) ؽٔٞد ،  .ٝأثؼبدٙ أُٜٔخ  أُخزِلخ ، ٝاعز٤ؼبة  ٓنب٤ٖٓ ا٫رقبٍ

 

إٔ ا٫رقبٍ  ٣وّٞ ػ٠ِ رجبدٍ أُؼب٢ٗ أُج٤٘خ ك٢  ،(0202أُؾبس ئ٤ُٚ  ك٢ اُؾٔبخ٢ ) ٝرشٟ عجش 

، ٝرُي ٖٓ أعَ ئربؽخ اُلشفخ ُزٞف٤َ  ُٜب ٣ؾذس اُزلبػَ  ث٤ٖ ا٧كشاد اُشعبئَ ، ٝاُز٢ ٖٓ خ٬

ؽٍٞ  رقبٍ ٓغ ا٧خش٣ٖ  ٣وقذ ثٜب ئٌٓب٤ٗخ اُزلبْٛ ، ٝارلبمٝكْٜ اُشعبُخ، كو٤بّ ا٧كشاد ثب٫أُؼ٠٘  

أٝ ٓزغب٣ٝخ ، ٝرُي ؽغت ٗٞػ٤خ   خربٝؼ٤٘خ ، ٜٝٓٔخ ُِطشك٤ٖ  ثقٞسح ٓزلٓٞمٞع أٝ أكٌبس ٓ

 ا٫رقبٍ  ٝأ٤ٔٛزٚ .

 

خش٣ٖ ٣ٝلٜٔٞٗ٘ب ، ٝاُطش٣وخ اُز٢ ٣زْ اُؼ٤ِٔخ  اُز٢ ٖٓ أعِٜب ٗلْٜ ا٥ "ٝا٫رقبٍ ثٜزا أُؼ٠٘ ٛٞ

 (.0220) ٗقشهللا ، ثٞاعطزٜب اٗزوبٍ أُؼشكخ  ٖٓ ؽخـ ٥خش ، ٝثغججٚ ٣ؾذس اُزلبْٛ 

 

اعزٔبػ٢ ٓؼ٤ٖ ، ٣خزِق ٖٓ  ٝٛٞ اُؼ٤ِٔخ  اُز٢ ر٘زوَ ثٜب ا٧كٌبس ٝأُؼِٞٓبد ث٤ٖ اُ٘بط داخَ ٗغنٍ 

ؽ٤ش اُؾغْ ٝٓؾزٟٞ اُؼ٬هخ أُزنٔ٘خ ك٤ٚ ، كوذ ٣ٌٕٞ ٓغشد  ػ٬هخ ص٘بئ٤خ ٗٔط٤خ ث٤ٖ ؽخقٖ أٝ 

غب٢ٗ اٌُج٤ش ًٌَ )اُذ٢ٔ٤ُ، عٔبػخ فـ٤شح أٝ ٓغزٔغ ٓؾ٢ِ أٝ ٓغزٔغ ه٢ٓٞ أٝ ؽز٠ أُغزٔغ ا٩ٗ

0200.) 

 

ٓقطِؼ ا٫رقبٍ ا٫عزٔبػ٢ ػ٠ِ " ا٩عشاء اُز١ ٣زْ ثٚ رجبدٍ اُزلبْٛ ث٤ٖ  (٣ٝ0222طِن اُؼٔش)

ب ر٘زوَ أُؼِٞٓبد ٝاُج٤بٗبد  ٖٓ ئٗغبٕ ٥خش أٝ عٔبػخ ٜأكشاد أُغزٔغ ، أٝ اُؼ٤ِٔخ اُز٢  ػٖ هش٣و

٧خشٟ ، ث٤٘ٔب ٣ؼ٢٘  اُزٞافَ اُوذسح ػ٠ِ ئ٣قبٍ ا٧كٌبس ٝأُؾبػش ٦ُخش٣ٖ ، ٝك٢ اُٞهذ ٗلغٚ  

 .بد ٓخزِلخؽٝكْٜ ٓب ٣وذٓٞٗٚ ٖٓ أكٌبس ٝأهشٝ ا٩فـبء ئ٤ُْٜ 

ـٍ  ٛٞاُزٞافَ أٓب  ٖٓ  ٓخزِلخ   أٗٞاػب  بُٚ  ٤ُؾَٔ رؼج٤ش ٣زضا٣ذ اعزؼٔ ،٥خش ٗوَ ا٧كٌبس ٖٓ ؽخ

ٝأُلب٤ْٛ ث٤ٖ أكشاد أُغزٔغ ٝرجبدُٜب ) ٗغبس ٝاُطشم أُإد٣خ ، ئ٠ُ ثش ا٧ساء اُشعبئَ  ٝا٧دٝاد  

 ،0222.) 
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ش٣ٖ ك٢ ٗلظ أُ٘ظٔخ أٝ ك٢ ٓ٘ظٔبد أخشٟ ، خٌَُ كشد ٣ؼَٔ ٓغ ا٥ أعبع٤ب   طِجب  ٓز٣ٝؼذ اُزٞافَ 

ػ٢ ثـل ا٫عزٔب ُِلشد ػ٠ِ دسعخ رٔزؼٚ  ثٜٔبساد اُزٞافَش٣ٖ خٓب ٣إصش ػ٠ِ رو٤٤ْ  ا٥ ًٝض٤شا  

ـٍ ٓغزٟٞ ًلبءرٚ ك٢ اُؼَٔ ، ًْٝ ٖٓ اُ٘ظش ػٖ دسعخ رًبئٚ أٝ  ٓغ ا٥خش٣ٖ ٖٓ أعَ  ٣زلبػَ ؽخ

٣شؿجٚ، ٌُٝ٘ٚ ٣لؾَ ك٢ رؾو٤وٚ ثغجت مؼق ُذ٣ٚ ك٢ ئؽذٟ ٜٓبساد اُ٘غبػ ك٢ اُؼَٔ  رؾو٤ن ٛذف

ٛذف اُلشد  ٓغ ا٥خش٣ٖ ٝثؾٌَ ٣إد١ ئ٠ُ رؾو٤ن اُلؼبٍٝاُز٢ رزؼِن ثبُوذسح ػ٢ِ اُزٞافَ 

 (.0220أُشؿٞة  ٖٓ ٛزا اُزٞافَ )٤ٛض، 

 

ػ٤ِٔخ رجبدٍ ا٧كٌبس ٝا٥ساء ٝأُؾبػش ث٤ٖ ا٧كشاد ٖٓ خ٬ٍ ٗظبّ  أ٣نب  ُزٞافَ ًٔب ٣ؼ٢٘ ا 

ث٤ٖ ٣خ ، ك٢ ػ٬هخ اعزٔبػ٤خ هبئٔخ ٞاُؼبداد ٝاُزوب٤ُذ ٝاُشٓٞص اُِـ ٖٓ ٓؾزشى ٝٓزؼبسف ػ٤ِٚ

ٝاُوٞاػذ ٩ٗغبص  اُو٤ٓٞخ ك٢ ئهبس ٓغٔٞػخ ٖٓ أُؼب٤٣ش ٝاُؾشٝه ا٧كشاد ، ٝرغزخذّ ك٤ٜب اُِـخ

 (0200) ؽؾبرٚ ، ٝآخشٕٝ ،  .أٛذاف ٝأٗؾطخ  ٓوقٞدح

 

ئٗغب٤ٗخ ٝاعزٔبػ٤خ ُزؾو٤ن  ؾش١ ، ٝمشٝسحجرقبٍ ٓشرجو ثبُ٘ؾبه اُٖ ٓٔب عجن إٔ ا٣ٝ٤٫زج

غبد ، ٝرؾو٤ن ا٧ٛذاف ػٖ هش٣ن ٗوَ ا٧كٌبس ٝأُؾبػش  اُزٞافَ ٝاُزلبػَ ث٤ٖ ا٧كشاد ٝأُإع

ثبُوذسحػ٠ِ  ٝص٤وب   ٝأُؼِٞٓبد ، ٝإٔ ٜٓبساد اُ٘غبػ ك٢ ٓخزِق أٝعٚ اُؾ٤بح ، رشرجو اسرجبهب  

 اُزٞافَ اُلؼبٍ ٓغ ا٥خش٣ٖ .

 

 انفرق بٍن الحصال وانخىاصم :  3-2

 

ٖ  ، ٤ٖ ٝأُزخققؽض٤اُذه٤ن ٖٓ اُجباُزٞافَ ٖٓ ؽ٤ش ٓلٜٞٓٚ ف ث٤ٖ  ا٫رقبٍ ٝٝعذ ٛ٘بى اخز٬

( ٝرؼ٢٘ أُؾبسًخ communesٖٓ اُِـخ ا٬ُر٤٘٤خ ) خٓؾزو( communicationؽ٤ش إٔ ًِٔخ )

(sharingٝ ك٢ اُؾذ٣ش )ٝا٫رقبٍ ٝكوب ُٜزا اُلْٜ ٣ؼ٢٘  .اُشأ١ ٝأُؾٞسح ػ٘ذ ارخبر اُوشاس

ٝؿ٤شٛب ٖٓ ك٢ أُؾبػش  أٝ أُغبٛٔخ ،أُؾبسًخ ك٢ أُؼِٞٓبد ٝرجبدُٜب ك٢ ارخبر اُوشاسد

 (0202)ؽٔٞد، . ساد راد ا٤ٔٛ٧خ ك٢ اُزٞافَ ث٤ٖ اُلشد  ٝاُغٔبػخا٫ػزجب

   

ػ٠ِ ا٫رقبٍ ٫ اُزٞافَ ، ٝإٔ افط٬ػ  ( إٔ ؽ٤بر٘ب أُؼبفشح هبئٔخ  ٣ٝ0200شٟ ٓشاد )

 "اُزٞافَ" ٣شرجو ثٔغٔٞػخ ٖٓ أُؼب٢ٗ اُز٢ رؼجش ػٖ عٞٛش اُؼ٤ِٔخ، ٝاُز٢ ٢ٛ ٗل٢ ُِؼذ٣ذ ٖٓ

 ثبُٔقطِؼ اُغبثن ا٫رقبٍ  ٖٝٓ ث٤ٖ ٛزٙ أُؼب٢ٗ 5 – رأس٣خ٤ب  –أُؼب٢ٗ اُز٢ اسرجطذ 
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ٗغبٕ أٝ اُؾ٤ٞإ أٝ إٔ ا٫رقبٍ ٓقطِؼ ٣غزخذّ ُ٪ؽبسح ئ٠ُ ػ٤ِٔخ ٗوَ أُؼِٞٓبد ك٢ ا٩ -

عٞاء ، ث٤٘ٔب ٣وزقش ٓقطِؼ اُزٞافَ ػ٠ِ ٝفق ؽذٝس ٛزٙ اُؼ٤ِٔخ ث٤ٖ  ذ  ؽاُغٔبد ػ٠ِ 

 .اُجؾش كوو

١ رزْ ك٤ٚ ُؾبَٓ اُزاُزٞافَ  ٣ؾ٤ش ئ٠ُ ػ٤ِٔخ ؽبِٓخ رزغبٝص أهشكٜب اُ٘ظبّ ا٫عزٔبػ٢  اإٔ  -

ثؼٌظ ا٫رقبٍ اُز١ اسرجو ثؼ٤ِٔخ رغض٣ئ٤خ ، ٣ٝزـبم٢ ػٖ اُغ٤بم اُؾبَٓ ُؼ٤ِٔخ اُزٞافَ 

. 

إٔ اُزٞافَ ٤ُظ ٓغشد ارقبٍ ث٤ٖ اُطشك٤ٖ أؽذٛٔب ٓإصش ٝا٥خش ٓزأصش ، ئٗٔب ٛٞ ػ٬هخ  -

بسح ػٖ ، ُٝزُي رٌٕٞ ًَ ػ٤ِٔخ رٞافَ ػجٗؾطخ   ٠ ا٧هَ ًَ ٜٓ٘ٔب ٣ٔضَ رارب  ث٤ٖ كشد٣ٖ ػِ

 ذح ٖٓ اُ٘ؾبه ٝأُؼشكخ .ؽٝ

 

 ٕ ٣زجبد٫ٕ دائٔب  بكبُطشكٗغبٕ ٓزؼذد ا٫رغبٛبد ٤ُٝظ ك٢ ارغبٙ ٝاؽذ ، إٔ اُزٞافَ ك٢ ا٩ -

جَ ك٢ ػ٤ِٔخ عش٣ؼخ ٓغزٔشح ، ٝدٕٝ  إٔ ٣ؾذس رُي ٌٕٗٞ ثقذد ودٝس١ أُشعَ ٝأُغز

 ارقبٍ ٫ رٞافَ.

 

كشؤ٣زٚ   -(0200ًٔب ٣شاٛب أثٞ فٞا٣ٖٝ أُؾبس ئ٤ُٚ ك٢ اُؾؾ٢) -ئٕ ا٫رقبٍ أػْ ٖٓ اُزٞافَ

ًض٤ش ٖٓ ك٢  ٣٘ؾأ أعبعب  كبُزٞافَ ،  اُزٞافَأؽَٔ ٝأػْ ك٢ أُؼ٠٘ ٖٓ  ا٫رقبٍػ٠ِ إٔ  روّٞ

قبٍ ، ٝاٗلزبػ اُزاد ثبُٔؾبسًخ ث٤ٖ هشك٢ ػ٤ِٔخ ا٫ر أٗٚ ٣ز٤ٔضُؼ٤ِٔخ ارقبٍ ، ًٔب  ا٧ؽ٤بٕ ٗز٤غخ  

، ٝأُؾبسًخ ٖٓ ٬ً اُطشك٤ٖ ثبرغبٙ رؾو٤ن ٝاعزٔشاسٛب اُؼ٬هخ ث٤ْٜ٘ ٝعٞدخش٣ٖ، ٓغ ػ٠ِ ا٥

 ، ٝا٫رقبٍ ٣غجن اُزٞافَ . ُِزٞافَا٧ٛذاف كب٫رقبٍ ٛذف 

 

ػ٠ِ  ك٤ٖ ث٘بء  ، هذ ٣ٌٞٗبٕ ٓزشادٕ ٓل٢ٜٓٞ ا٫رقبٍ ٝاُزٞافَأئ٠ُ  ثؼل اُجبؽض٤ٖ ٣زٛت

ٓلّٜٞ ػبّ ٣زنٖٔ  ٣ٌٕٝٞ  (Communication )أُؾزشًخ ث٤ٜ٘ٔب ، ٌُٖ ا٫رقبٍ اُخقبئـ 

( (Interpersonal Communication. أٓب اُزٞافَ ٖٓ أٗٞاع اُشعبئَ ٝاعزوجبُٜبػ٠ِ أ٣خ ٗٞع 

ا٧ؽخبؿ ،  شبُزٞافَ اُؾخق٢ "، أٝ اُزٞافَ ػجكٜٞ ٗٞع ٓؾذد ٖٓ ا٫رقبٍ  ٣ؼجش ػ٘ٚ "ث

 (0220اُغ٤ٞع٢ ) ٝآخش. ٣ٌٕٝٞ ث٤ٖ كشدٍ 

 

ًؼ٤ِٔخ رغْٜ ك٢ رؾو٤ن اُزوبسة  ؿبُجب  ٘ظش ئ٤ُٚ ٣ئٕ اُزٞافَ ٛٞ رجبدٍ سعبئَ ث٤ٖ ا٧كشاد ، ٝ

ػ٠ِ  أُزجبدٍ ث٤ٖ أُزؾذص٤ٖ ، كبُزٞافَ اُ٘بعؼ ٣ـ٢٘ ؽ٤بح ا٧كشاد ، ٧ٗٚ ك٢ اُجذا٣خ ٣٫ٌٕٞ ئ٫ سدا  
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ٝخ٬ٍ اُزغشثخ ا٫عزٔبػ٤خ ٣زؾٍٞ ئ٠ُ ٛذف ك٢ ؽذ رارٚ ، ٣ٌٖٝٔ إٔ ٣٘غؼ اُؾبعخ ئ٠ُ أُؼِٞٓخ ، 

  (0200،ٓؾٔذ )أٓطٞػ. أٝ ع٤ئب   ٌٖ إٔ ٣ٌٕٞ ع٤ذا  ًٔب هذ ٣لؾَ ، ٣ٝٔ

 

ثأٗٚ اُؼ٤ِٔخ اُز٢ ٣ٌٖٔ ثٞاعطزٜب ٗوَ آصبس اُـ٤ش اُز٢ رؾذس ك٢ ئؽذٟ  أ٣نب  ٣ٝؼّشف اُزٞافَ 

. ٣ٝوبٍ ػٖ أ١ ٓ٘طوز٤ٖ ك٢ أُغبٍ أٜٗٔب ٓزٞافِزبٕ ئرا ن أُغبٍ اُغ٢ًِٞ ئ٠ُ ٓ٘طوخ أخشٟٓ٘به

ؾبُخ ا٧خشٟ ، كٔلّٜٞ اُزٞافَ ٣ؾ٤ش اًُبٕ اُزـ٤ش ك٢ ؽبُخ ئؽذاٛٔب ٣زشرت ػ٤ِٚ ؽذٝس رـ٤ش ك٢ 

ئ٠ُ ٗوَ اٗطجبع أٝ رأص٤ش ٖٓ ٓ٘طوخ ئ٠ُ أخشٟ دٕٝ ٗوَ  كؼ٢ِ ُٔبدح ٓب. أٝ ئ٠ُ ٗوَ اٗطجبػبد ٖٓ 

 (00،ؿ0224ػجذهللا )ٝ ٖٓ كشد ئ٠ُ آخش.اُج٤ئخ ئ٠ُ اٌُبئٖ أٝ اُؼٌظ أ

 

، ٝك٢ ا٫رقبٍ صٔخ سؿجخ ٖٓ أؽذ ئ٠ُ ػ٬هخ ٓزجبدُخ ث٤ٖ هشك٤ٖ أ٣نب  ٓقطِؼ اُزٞافَ ًٔب ٣ؾ٤ش 

أٝ أٗٚ هذ ٣شكل ا٫عزغبثخ اُطشك٤ٖ ثبرغبٙ ا٥خش ، ٝٛزا ا٥خش هذ ٣غزغ٤ت ٣ٝزلبػَ ٓغ رِي اُشؿجخ 

خ ك٢ أُؾبسًخ رؾذس ٖٓ ٬ً اُطشك٤ٖ ٝر٘ؾو ثبرغبٙ ٓب ك٢ اُزٞافَ كإ اُزلبػَ أٝ اُشؿجأ.٣ٝ٘ـِن

كبُزٞافَ هذ ٣غزغ٤ت اُلشد ٝهذ ٣شكل ا٫عزغبثخ أٓب (.0200رؾو٤ن أٛذاف ٓؼ٤٘خ )ػ٢ِ ، 

 اُزٞافَ كإ ٬ً اُطشك٤ٖ ٣غزغ٤جبٕ.

اُطج٤ؼ٤خ  اُؾبعبدئؽجبع  ٝك٢ ٓوذٓزٜبك٢ ؽ٤بح ا٩ٗغبٕ ،  أعبع٤ب   ٝاُزٞافَ ٣إد١ ًزُي دٝسا  

ٖٓ خ٬ٍ  اُزلبػَ ٓغ ا٥خش٣ٖ ك٢ ا٧عشح أٝ أُذسعخ أٝ  ئ٫، اُز١ ٫ ٣زْ زوذ٣ش اُزادث ٝاٗزٜبء  

( ُْ ٣ؼذ 0200ُٝٝزٕٞ ) ًٔب ٣شاٙث٤ذ إٔ اُٜذف ٖٓ اُزٞافَ ، (0220اُؼَٔ .. اُخ )اُغ٤ٞع٢ ، 

،   ْٜاُز٢ رلقِٛٞ رؼِْ ٤ًل٤خ رذثش ا٫خز٬كبد  ثوذس ٓب ْٜغ ا٥خش٣ٖ ٓب ٛٞ ٓؾزشى ك٤ٔب ث٤٘اُزوبعْ ٓ

٣ؼ٢٘ اُزٞافَ ٝاُزجبدٍ ٓغ ا٥خش ٝثأًضش اُطشم أفبُخ ك٢ ؿبُت كٌَ كشد ٣غؼ٠ ُِزٞافَ، كبُؼ٤ؼ 

 ا٧ؽ٤بٕ .

 

" كبُزٞافَ ئرٕ ػ٤ِٔخ رلبػَ ػبهل٤خ ث٤ٖ أُشعَ ٝأُغزوجَ ٣زْ ٖٓ خ٬ُٜب رأص٤ش ٓزجبدٍ ٖٓ خ٬ٍ 

اعزٔبػ٢ ٓؼ٤ٖ ُٝزُي كبُزٞافَ ٛٞ ك٢ اُٞاهغ عٞٛش  رجبدٍ ا٥ساء ٝأُؼِٞٓبد ك٢ ئهبس ٗغنٍ 

 (.0200،12ػ٤ِٔخ ا٫رقبٍ ثشٓزٜب" ) ٓشاد ، 

٣ٝزنؼ ٖٓ اُؼشك اُغبثن اسرجبه ٓل٢ٜٓٞ ا٫رقبٍ ٝاُزٞافَ ٝاُزذاخَ اٌُج٤ش ث٤ٜ٘ٔب ٝثبُزب٢ُ 

ػ٠ِ ٗغن رٝ  هبئٔب  فؼٞثخ اُلقَ اٌُبَٓ ك٢ ا٧عضاء أٌُٞٗخ ُٜٔب، ث٤ذ أٗٚ ٣ٌٖٔ اػزجبس ا٫رقبٍ 

 ارغبٙ ٝاؽذ ، ث٤٘ٔب اُزٞافَ ٓزؼذد ا٫رغبٛبد.
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 أهًٍت انخىاصم :  3-3

 

ك٢ اُؾ٤بح ا٩ٗغب٤ٗخ ، ٝاُٞع٤ِخ  اُز٢ ٣غزؼِٜٔب  كؼب٫  ٝ ٛبٓب   دٝسا  عزٔبػ٤خ رِؼت إ اُزٞافَ ػ٤ِٔخ ئ

ا٩ٗغبٕ ُز٘ظ٤ْ ٝاعزوشاس ٝرـ٤٤ش ؽ٤برٚ ا٫عزٔبػ٤خ ، ٫ٝ ٣ٌٖٔ  ُغٔبػخ أٝ ٓ٘ظٔخ إٔ ر٘ؾأ ٝرغزٔش 

 (.0200دٕٝ ارقبٍ ٝرٞافَ ٣غش١ ث٤ٖ أػنبئٜب  )ٗقش هللا ، 

  

كبُزٞافَ ثغ٤ٔغ أٗٞاػٚ ٣ؾٌَ ٝاُزٞافَ سؽِخ اعزٌؾبك٤خ ٫ ٜٗب٣خ ُٜب ، ٝعضء أعبع٢ ٖٓ ؽ٤بر٘ب ، 

اُغضء ا٧ًجش ٖٓ ٓب ٗوّٞ ثٚ ، كجٔغشد هذّٝ ا٩ٗغبٕ ئ٠ُ ٛزٙ ا٧سك ، ٣قجؼ اُزٞافَ أًجش 

خش٣ٖ ، ثَ ٝٓب ع٤زؼشك ُٚ ٖٓ أؽذاس ػ٠ِ ٓذاس اُؼ٬هبد اُز٢ ٣و٤ٜٔب ٓغ ا٥ اُؼٞآَ اُز٢ رؾذد

 (.0،ؿ0202ؽ٤برٚ )ًٍٞ ، 

 

أّ  أّ ع٤ٌُٞٞع٤ب   ث٤ُٞٞع٤ب  بَٓ عٞاء أًبٕ ٛزا اُج٘بء ١ٌ ث٘بء ٓزأكبُزٞافَ ٝظ٤لخ سئ٤غخ ك٢ 

٣ٝؾون اُزٞافَ ٜٓٔزٚ ٖٓ خ٬ٍ ػب٤ِٖٓ سئ٤غ٤ٖ ٛٔب 5 ص٣بدح هذسح ا٧كشاد ػ٠ِ اُزٞاكن . اعزٔبػ٤ب  

 (.0224أُزجبدٍ ، ٝص٣بدح دسعخ اٗذٓبط اُزٝاد ك٢ )اُ٘ؾٖ ( )ػجذهللا، 

 

ٝر٣ٌٖٞ  ،ٝأٗٚ عٞٛشٛزٙ اُؾ٤بح ٝأعبعٜب ا٩ٗغبٕ ،ؽ٤بح  ٌٝٛزا ٣زج٤ٖ إٔ اُزٞافَ أ٤ٔٛخ ًج٤جشح ، ك٢

ئر ٫ ٣ٌٖٔ رقٞس ؽذٝس رلبػَ ٓضٔش ٖٓ أ١ ٗٞع ث٤ٖ   اُؼ٬هبد اُز٢ رؾذس ث٤ٖ ا٧كشاد ٝاُغٔبػبد

 ..ا٧كشاد ٝأُغزٔؼبد ٓغ ؿ٤بة رٞافَ كؼبٍ هبئْ ػ٠ِ أُؾبسًخ ٝرجبدٍ ا٥ساء ٝأُؾبػش 

 5اإلنخرنج 3-4

ٖٓ أُؼِٞٓبد  ٛبئ٬   اُؾجٌبد ا٩ٌُزش٤ٗٝخ أُؾ٤ِخ ٝاُؼب٤ُٔخ ، رؾَٔ ًٔب  ا٩ٗزشٗذ ٢ٛ ٓغٔٞػخ ٖٓ 

زٌٕٞ ا٩ٗزشٗذ ٖٓ ٤٣٬ٖٓ اُؾٞاع٤ت ٣شر٢ ا٫رقبٍ ٝأُؼِٞٓبر٤خ . ٝٗذٓبط ظبٛا، ٢ٛٝ ٗزبط 

أُ٘زؾشح ؽٍٞ اُؼبُْ ، أُشرجطخ ثجؼنٜب ػٖ هش٣ن ا٧هٔبس اُق٘بػ٤خ أٝ ا٤ُ٧بف اُنٞئ٤خ أٝ 

  (12-24ؿ ،0200 )اُذ٢ٔ٤ُ ، .اُٜبرق

، ؽ٤ش 0222(، ك٢ ػبّ web 2.0رطٞسد رٌُ٘ٞٞع٤ب ا٩ٗزشٗذ ٝظٜش اُغ٤َ اُضب٢ٗ ٣ُِٞت )ٝهذ 

عِٜذ اُزٌُ٘ٞٞع٤ب ٖٓ رذكن أُؾزٟٞ ا٩ٌُزش٢ٗٝ ك٢ ارغب٤ٖٛ أٝ أًضش ، ٌٝٓ٘ذ ٖٓ اُزؾٌْ ثٚ 

ا٩ٌُزش٤ٗٝخ ، عزٔبػ٢ ؽو٤وخ ك٢ ٓغبٍ ؽجٌبد اُزٞافَ ا٫ ٜٝٓذ ٛزا اُزطٞس ُضٞسح .ٝاُزلبػَ ٓؼٚ

ؽجٌبد اُزٞافَ  ٝرؼذ اُز٤ًخ ٝا٧ُٞاػ ا٩ٌُزش٤ٗٝخ. ػ٠ِ ا٩ٗزشٗذ ، أٝ رطج٤وبرٜب ػ٠ِ اُٜٞارق

، (web Application) رطج٤وبد ئٗزشٗذ رغبةاٝاُٞ ا٩ٌُزش٤ٗٝخ ٓضَ ك٤غجٞى ٝر٣ٞزش ٣ٝٞر٤ٞة

، ٣ٌٖٔ ٗذ " ػ٠ِ ؽجٌخ ا٩ٗزش٢ٛٝServers رطج٤وبد ٣زْ ٖٓ خ٬ُٜب ؽلع ث٤بٗبد أُغزخذّ " 
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 ػٖ هش٣ن عٜبص اُؾبعت ا٢ُ٥ ، أٝ اُٜبرق اُز٢ً أٝ اُِٞػ ا٩ٌُزش٢ٗٝ.اُٞفٍٞ ُٜب ٖٓ أ١ ٌٓبٕ، 

 (002 -024 ،0200)ؽل٤ن ، 

 

 انظاهرة الجخًاعٍت فً شبكاث انخىاصم : -4

عبط اُذّ ٝاُضٝاط ئ٠ُ أ، ٖٓ اُشٝاثو اُوبئٔخ ػ٠ِ كؾ٤ئب   ثذأد أُغزٔؼبد ئرٕ ك٢ اُزؾٍٞ ؽ٤ئب  

٣ٌٕٞ  أ٫ (، ٝاُز٢ network of interest groupsٌٖٔ٣ٖٓ اُغٔبػبد راد أُقبُؼ )ؽجٌبد 

٧كشادٛب ٝعٚ أٝ فٞد ٓؼشٝف ، ٝرٌٕٞ ٛزٙ  اُغٔبػبد ٓغشد  أكشاد ٣زؾذس ٓؼْٜ  ك٢ اُٜبرق 

، أٝ ٣جؼش ُْٜ  ثؼل ا٬ُٔؽظبد ثبُلبًظ، أٝ ٣زْ ئ٣غبد أ٣خ ٝع٤ِخ  ئٌُزش٤ٗٝب   ،أٝ ٣شعَ ُْٜ ثش٣ذا  

 (0224)اُِجبٕ ،  .ئٔخ ُزجبدٍ اُشعبئَ ٓؼْٜ دٕٝ ئُوبء ُٝٞ ٗظشح ٝاؽذح ػ٠ِ ٝعْٜٞٛأخشٟ ٬ٓ

اُجؼذ ا٫عزٔبػ٢ ك٢ ػ٤ِٔخ ا٫رقبٍ ٓغ اُؾجٌخ اُؼب٤ُٔخ ُِٔؼِٞٓبد ثغبٗت ا٫رقبٍ اُض٘بئ٢ ٣ظٜش 

إٔ ٣وّٞ ثٜب ا٫رقبٍ ػجش ا٧دٝاس ا٫عزٔبػ٤خ اُز٢ ٣ٌٖٔ  ك٢ اُزأ٤ًذ ػ٠ِ ع٤ِب   ٝاُغٔؼ٢ ٝامؾب  

ُٞفق رؼشك ا٧كشاد ئ٠ُ  ISOLATION، ٝػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ ظٜٞس ٓلّٜٞ اُؼضُخ اُؾجٌبد

ا٫رقبٍ ػجش اُؾجٌبد ك٢ ٓغبٍ اُزؼ٤ِْ ٝاُقؾخ  ا٩ٗزشٗذ ، كإ ا٧دٝاس ا٫عزٔبػ٤خ اُز٢ ٣وّٞ ثٜب

رؼذ ٝظبئق رذػْ اُجؼذ ا٫عزٔبػ٢ ٝأُزطِجبد ا٫عزٔبػ٤خ  ٫هزقبد ٝٓغب٫د اُز٤ٔ٘خ ا٤ُؾش٣خٝا

 (0222) ػجذاُؾ٤ٔذ ،  .بٍ اُشه٬ُ٢ٔرق

اُؾج٤ٌخ أُزجبػذح ا٧هشاف رزغغ ٫عز٤ؼبة  ا٥ُخٖٓ ٛ٘ب أفجؾذ اُظبٛشح ا٫عزٔبػ٤خ ك٢ ػبُْ 

ُٔبد١ ٝا٫هزشاة ٝعٞد ا٩ٗغبٕ ك٢ رجبػذٙ اُغـشاك٢ ٝروبسثٚ ا٫عزٔبػ٢ ، ثٔؼ٠٘ اُزجبػذ أٌُب٢ٗ ا

خ ع٤ِخ ك٢ ػبُْ ؽجٌبد اُزٞافَ ، ٝرجِٞسد اُظبٛشح ا٫عزٔبػ٤خ ٝامؾاُضٓب٢ٗ أُؼ١ٞ٘

 ا٫عزٔبػ٤خ اُز٢ ر٘وغْ ئ٠ُ أٗٞاع ػذ٣ذح ، رخزِق ثبخز٬ف ٤ٔٓضارٜب ، أٝ هج٤ؼزٜب.

 جخًاعً:ياهٍت يىالع انخىاصم ال -5

ٜب خذٓخ ٓوذٓخ ٌُزش٤ٗٝخ ثأٗ( ؽجٌبد اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢ ا٩ Boyd,   2007 ,62رؼشف ث٣ٞذ )

ث٘بء ِٓلبد رؼش٣ق اُؾخق٤خ ، ٖٝٓ صْ رزْ ػ٤ِٔخ اخزجبس ٖٓ ، ٝرغٔؼ ٨ُكشاد ػجش ؽجٌخ ا٩ٗزشٗذ

اُز٣ٖ ٣ؾزشًٕٞ ٓؼْٜ  ك٢ ا٫رقبٍ ، ٝرؾ٤ٌَ ٓغٔٞػبد راد اٛزٔبٓبد ٓؾزشًخ ، ٝك٢ ؽ٤ٜ٘ب 

خزجبس ٝأُؼِٞٓبد ، ٝثؼذ رُي ٣زْ رجبدٍ ا٫كشاد ٝاُغٔبػبدٖ ا٧رزؾٌَ ػ٬هبد ئٌُزش٤ٗٝخ ٓزذاخِخ ث٤

 وبد ٝا٥ساء.ٝاُقٞس ٝٓوبهغ اُل٤ذ٣ٞ ٝاُزؼ٤ِ
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ؽجٌخ اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢ 5 رؼشف ثأٜٗب خذٓخ ٓزٞكشح ػجش ا٩ٗزشٗذ ٖٝٓ خ٬ُٜب رشثو ػذد أٓب 

ًج٤ش ٖٓ أُغزخذ٤ٖٓ ٖٓ ؽز٠ أسعبء اُؼبُْ ؽز٠ ٣زْ اُزٞافَ ٓؼب ُزجبدٍ ا٧كٌبس ٝٓ٘بهؾخ هنب٣ب ُٜب 

. جش٣ذ ا٩ٌُزش٢ٗٝ ٝؿ٤شٛبٝاُأ٤ٔٛخ ٓؾزشًخ ث٤ْٜ٘ ، ٣ٝزٔزؼٕٞ ثخذٓبد ا٧خجبس ، ٝأُؾبدصخ اُلٞس٣خ 

 (22، ؿ0200،  ٕ)أُذٛٞ

 

، ٝؽؾذ أُ٘بمشح ٝاُزأ٤٣ذ كٌبس ٝا٥ساءا٧َٛ ٝا٧هبسة ُزجبدٍ ا٧ غُِزٞافَ ٓ ٕٝإٔ ا٧كشاد ٣ِغئ

ُون٤خ ٖٓ اُونب٣ب، ٝر٣ٌٖٞ اُٞػ٢ ؽٍٞ اُونب٣ب أُخزِلخ ٝٛزا ٓب ٣غ٠ٔ ثٔٞاهغ اُؾجٌبد 

 .(sean p .Hagerty,2008 p93) ا٫عزٔبػ٤خ.

( ػبّ web2.0عزٔبػ٢ ثؼذ رطٞس اُغ٤َ اُضب٢ٗ ُ٪ٗزشٗذ )ػشف اُؼبُْ ؽجٌبد اُزٞافَ ا٫ٝهذ 

  .، ٝظٜٞس ؽجٌبد رٞافَ اعزٔبػ٤خ عٔب٤ٛش٣خ ٓضَ ٓب١ عج٤ظ ٝك٤غجٞى ٝر٣ٞزش ٣ٝٞر٤ٞة 0222

عزٔبػ٢ ًٔب رزؼذد أُلب٤ْٛ أُشرجطخ ثٜب ، ٝك٤ٔب ٢ِ٣ ػشك رزؼذد رؼش٣لبد ؽجٌبد اُزٞافَ ا٫ٝ

 ُؼذد ٖٓ اُزؼش٣لبد اُخبفخ ثٜب ُِٞفٍٞ ئ٠ُ رؼش٣ق ئعشائ٢ رزج٘بٙ اُذساعخ.

عزٔبػ٢ ثأٜٗب ٓٞاهغ رغزٜذف عٔغ ا٧فذهبء ( ؽجٌبد اُزٞافَ ا022٫ؿ ،0202ٗقش )٣ؼشف 

ٝأُؼبسف ٝا٧هبسة ٝص٬ٓء اُذساعخ ك٢ ٌٓبٕ ٝاؽذ ػ٠ِ ا٩ٗزشٗذ ، ٝاُزؾبسى ك٢ ا٥ساء 

، ٢ٛٝ ثذ٣َ اكزشام٢  ُِغٔبػبد ٝا٫ٛزٔبٓبد ٝاُزؼ٤ِوبد ٝا٧خجبس ٝر٣ٌٖٞ فذاهبد عذ٣ذح 

 عزٔبػ٤خ اُؾو٤وخ . ا٫

ظبٛشح سٓض٣خ ٣زؼبَٓ اُلشد ػٖ  ثأٜٗب اُزٞافَ ؽجٌبدكوذ ػشف  (020ؿ ،0200) ػض١أٓب 

" ا٩ػ٬ّ  هش٣وٜب ٓغ أُؾزٟٞ ٖٓ خ٬ٍ سٓض٣خ اُ٘ـ ٝاُقٞسح ٝاُل٤ذ٣ٞ ، ٣ٝطِن ػ٤ِٜب أ٣نب  

 عزٔبػ٢".ا٫

(ثأٜٗب ٓٞاهغ ػ٠ِ ا٩ٗزشٗذ ٣زٞافَ ٖٓ خ٬ُٜب ٤٣٬ٖٓ اُجؾش  030ؿ ،٣ٝ0200ؼشكٜب ؽل٤ن )

خ ، ٢ٛٝ رز٤ؼ اُزٞافَ ٓغ ا٧فذهبء ٝص٬ٓء اُذساعخ ، اُز٣ٖ رغٔؼْٜ اٛزٔبٓبد أٝ رخققبد ٓؼ٤٘

 .ٝرو١ٞ اُشٝاثو ث٤ٖ أػنبئٜب

( ؽجٌبد اُزٞافَ ا٩ٌُزش٤ٗٝخ ، ثأٜٗب ٓٞاهغ ػ٠ِ ا٩ٗزشٗذ 212ؿ ،٣0200ؼشف عِطبٕ )ًٔب 

راد فجـخ اعزٔبػ٤خ ٝرؾبس٤ًخ ، ٢ٛٝ ئػ٬ّ اعزٔبػ٢ ، ٣ٜذف ئ٠ُ رض٣ٝذ اُ٘بط ثب٧خجبس 

اُضبثزخ اُز٢ رغبػذْٛ ػ٠ِ ر٣ٌٖٞ سأ١ فبئت ك٢ ٝاهؼٚ أٝ  ناُغ٤ِٔخ ٝاُؾوبئؾ٤ؾخ ٝأُؼِٞٓبد اُق

 ٓؾٌِخ ٓب ، ٝٛزٙ اُؾجٌبد رؼٌظ ػو٤ِخ اُغٔب٤ٛش ٝارغبٛبرْٜ ٤ُْٜٓٝٞ.
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ٖ ذٓبد ُِٔغزخذ٤ٓخػ٠ِ ا٩ٗزشٗذ روذّ ٓغٔٞػخ ٖٓ اُ ( ثأٜٗب ٓٞاهغ012 ،٣ٝ0202ؼشكٜب كن٢ِ )

رقبٍ ٢ٛٝ ٓٞاهغ ٬ُ ثبُِٔلبد ٝؿ٤شٛب ٖٓ اُخذٓبد .ٝأُؾبسًخ ًبُزذ٣ٖٝ ، ٝأُؾبدصخ اُلٞس٣خ 

 ٝأُؾبسًخ ٝرجبدٍ أُؼِٞٓبد .

عزٔبػ٢ ، ثأٜٗب خذٓبد أٝ ٓ٘قبد أٝ ( ؽجٌبد اُزٞافَ ا0200٫)٣ٝMashableؼشف ٓبػ أثَ 

عزٔبػ٤خ ث٤ٖ أكشاد ٣زؾبسًٕٞ ٓٞاهغ ػ٠ِ ا٩ٗزشٗذ ، رشًض ػ٠ِ رغ٤َٜ ث٘بء اُؾجٌبد أٝ اُؼ٬هبد ا٫

أُجبؽشح ك٢ اُؾ٤بح اُٞاهؼ٤خ . ٝرٞكش ٛزٙ طخ ، ٝاُخِل٤بد ، أٝ اُؼ٬هبد ؼ ، ٝا٧ٗؾراد أُقبُ

عزٔبػ٤خ ، ٝخذٓبد أخشٟ رشرٌض ؽخق٤خ ( ، ٝسٝاثو ا ُٔغزخذّ )ؿبُجب  اُؾجٌبد ٓؼِٞٓبد ػٖ ا

ػ٠ِ خذٓخ أُغزخذّ اُلشد ، ٝرٌٔ٘ٚ ٖٓ رجبدٍ ا٧كٌبس ٝا٧ٗؾطخ ٝا٧ؽذاس ، ٝأُقبُؼ مٖٔ 

 .ؽجٌزٚ اُخبفخ

( ؽجٌبد اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢ ، ثأٜٗب ٓٞاهغ ػ٠ِ ؽجٌخ 0200) ٣ٝwise GEEKؼشف ٓٞهغ 

ا٩ٗزشٗذ ، رٌٖٔ اُلشد ٖٓ ئٗؾبء ِٓلبد أٝ فلؾبد ؽخق٤خ، ٖٓ خ٬ٍ ئمبكخ ٓؼِٞٓبد ؽخق٤خ ، 

 ثٔب ك٢ رُي اُقٞس ، ٝاُل٤ذ٣ٞ ، ٝٓوب٫د اُزذ٣ٖٝ .

عزٔبػ٢ زش٢ٗٝ ( ؽجٌبد اُزٞافَ ا٫ٞهغ ئٌُ،0200ٓ)  ٣ٝBoyd&Ellisonؼشف ث٣ٞذ ٝا٤ُغٕٞ  

، ثأٜٗب خذٓبد ػ٠ِ ا٩ٗزشٗذ رغٔؼ ُِلشد ثج٘بء أٝ ئٗؾبء ِٓق أٝ فلؾخ ػبٓخ أٝ خبفخ ك٢ ئهبس 

ٗظبّ ٓؾذد، رزنٖٔ هبئٔخ أُغزخذ٤ٖٓ ا٥خش٣ٖ اُز٣ٖ ٣زؾبسًٕٞ ٓؼٚ ا٫رقبٍ ، ٖٝٓ خ٬ٍ 

ٝٓب رؾ١ٞ ٖٓ هٞائْ داخَ فلؾزٚ ٣ٌٔ٘ٚ اعزؼشاك ٝٗوَ هٞائْ ارقبٍ ؿ٤شٙ ٖٓ أُغزخذ٤ٖٓ ، 

 اُ٘ظبّ .

ٛٞ اعزخذاّ رطج٤وبد ا٩ٗزشٗذ ُِزٞافَ ٝا٫رقبٍ Social Networking 5اُؾجٌبد ا٫عزٔبػ٤خ ٝ

 (Dane and Ellen,2011) ثبُـ٤ش.

ٓٞاهغ ا٩ٗزشٗذ اُز٢ ٣ٌٖٔ " 5 ٢ٛ "Social Media Websأٝ ٓلّٜٞ ٓٞاهغ اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢ 

 ( (Karjaluoto,2008 ٔخ ك٢ ئٗؾبء أٝ ئمبكخ فلؾبرٜب ٝثغُٜٞخ.٤ٖٓ أُؾبسًخ ٝأُغبٛخذُِٔغز

 

عزٔبػ٢ ، ٣ٌٖٔ رغغ٤َ ا٬ُٔؽظبد ش٣لبد اُغبثوخ ُؾجٌبد اُزٞافَ ا٫ٖٓ خ٬ٍ اعزؼشاك اُزؼ

 اُزب٤ُخ 5
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ػ٠ِ اُٜٞارق اُز٤ًخ  ؽجٌبد اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢ ٢ٛ ٓٞاهغ ػ٠ِ ا٩ٗزشٗذ أٝ رطج٤وبد -0

 ٌُزش٤ٗٝخ.ٝا٧ُٞاػ ا٩

ػٖ هش٣وٜب ٤٣٬ٖٓ اُجؾش ، اُز٣ٖ رغٔؼْٜ فذاهبد ٝخِل٤بد ٝاٛزٔبٓبد ٝٓقبُؼ ٣زٞافَ  -0

 ٓؾزشًخ.

رز٤ؼ ٛزٙ اُؾجٌبد ُِٔغزخذّ  ئٗؾبء فلؾبد ٝث٤بٗبد ٝهٞائْ ٝسٝاثو ؽخق٤خ ٝػبٓخ ،  -2

 ٝاعزؼشامٜب ٝأُؾبسًخ ك٤ٜب.

 ٖٓ اُخقٞف٤خ ، ٝؽش٣خ اُشأ١ ٝاُزؼج٤ش . رٞكش ُٔغزخذ٤ٜٓب هذسا   -2

اُزؾٌْ ث٤ٌٔخ ٤ًٝل٤خ أُؾبسًخ ٝرجبدٍ ا٧خجبس ٝأُؼِٞٓبد ثٔب ٣زٔبؽ٠ رٌٖٔ أُغزخذّ ٖٓ  -1

  ٓغ خقٞف٤زٚ.

 
 : أسباب اسخخذاو انطهبت يىالع انخىاصم الجخًاعً -6

 
ثذأ اعزخذاّ ٓٞاهغ اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢ ُذٟ اُطِجخ ثؾٌَ ٝاعغ، ٖٝٓ أْٛ أعجبة ا٫عزخذاّ ٓب 

 (5٢ِ٣0200 ) ؽغ٢٘، 

 

، ؽ٤ش رغزخذّ ٛزٙ ا٫عزٔبػ٢ ُغُٜٞخ اُزٞافَ ث٤ْٜ٘ ٝث٤ٖ أُؼِْرغزخذّ ٓٞاهغ اُزٞافَ  -0

أُٞاهغ ٧ؿشاك اُذساعخ، ًاػذاد أُؾبس٣غ أُطِٞثخ ٖٓ اُطِجخ، ٝرجبدٍ أُؼِٞٓبد ك٤ٔب 

 ث٤ْٜ٘.

 .رؼذ ٓٞاهغ اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢ ٝع٤ِخ ُ٘ؾش صوبكخ اُزو٤٘خ -0

ط٬ة ثاه٬ػْٜ ػ٠ِ أؽذس ػ٠ِ رٞع٤غ ٓذاسى اُ رغبػذ ٓٞاهغ اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢ -2

 أُغزغذاد  ك٢ ٓغبٍ دساعزْٜ.

ئْٜ ًزبثخ ٓٔب هذ ٣غبػذْٛ ػ٠ِ أبػ٢ ٝع٤ِخ ُزؼج٤ش ا٧كشاد ػٖ آسرؼذ ٓٞاهغ اُزٞافَ ا٫عز-2

 .ا٩ثذاع

 

عزٔبػ٤خ ٝاهزقبد٣خ ك٢ خلل ا٩ٗلبم ػ٠ِ هبػبد اذاّ ٛزٙ أُٞاهغ كٞائذ خ٣ؾون اعز -1

خذاّ اُٞسه٢ زعُؾلبظ ػ٠ِ اُج٤ئخ ثبُزو٤َِ ٖٓ ا٫ثَ ٝا ،اُزؼ٤ٔ٤ِخ٧دٝاد ٝاُٞعبئَ ااُذساعخ ٝ

 .ٝاُطجبػخ
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 التواصل  االجتماعية  مواقع ج من شبكاتنماذ -7

 
ؽقبئ٤خ ػٖ اُؾجٌبد ا٫عزٔبػ٤خ ا٧ًضش ٤ٛٔ٘خ ك٢ اُؼبُْ ئ٠ُ إٔ أًجرش ػؾرش٣ٖ ؽرجٌخ رؾ٤ش ئ

ًبكررخ دٍٝ اُؼرربُْ  ٓرر٤ِٖٓررٕٞ( ٓغررزخذّ 222ذ٤ٜٓب )خٓغررزئٗزشٗررذ اعزٔبػ٤ررخ ٣زغرربٝص ػررذد 

 ٣ٝؼرررضص رُررري ثؼرررل أُإؽرررشاد اُشه٤ٔرررخ  اُزررر٢ رٌؾرررق ػٜ٘رررب ا٧سهررربّ .(0200)ٓؾٔرررٞد، 

 .أُشرجطخ ثٔغزخذ٢ٓ رِي اُؾجٌبد

كر٢ ػبُٔ٘رب اُؼشثر٢ ، ٓرٖ  ٝئهجرب٫   ٖٝٓ أؽٜش ؽجٌبد اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٤خ اُز٢ رِو٠ سٝاعب   

 5٢اُؾجبة ٓب ٣أراُذاسع٤ٖ ٝكئخ  ًبكخ كئبد أُغزٔغ ٝخقٞفب  

 

 

  :Facebookانفٍس بىن 1-7 

زِلخ ػ٠ِ ؽجٌخ ا٩ٗزشٗذ خثزطج٤وبرٜب أُ ثغشػخ ًج٤شح عذا   ٗط٬م ؽجٌخ )اُل٤ظ ثٞى (ًبٕ ٫

 ك٢ ٓٞاص٣ٖ اُؾجبة ك٢ ا٧ٝٗخ اُخ٤شح.  أصشا  

ز١ أخز ػ٠ِ ػبروٚ  ٝرشعغ كٌشح ٗؾأح  ٓٞهغ ) اُل٤ظ ثٞى(  ئ٠ُ فبؽجٚ "ٓبسى صًٝشثشؽ" اُ

ُغبٓؼخ )عبٓؼخ ٛبسكشد غ ص٬ٓءٙ  ك٢ أ، ٝثزب٢ُ ٣غرق٤ْٔ ٓٞهغ عذ٣ذ ػ٠ِ ؽجٌخ ا٩ٗزشٗذ

ك٢ رق٤ٔٔٚ ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ  ٓبسىُْٝ ٣ؼزٔذ  ٝا٧خجبس. اُقٞس رجبدٍٖٓ خ٬ُٚ ٣زْ ٝ ،ا٧ٓش٤ٌ٣خ(

 .ٓغ ثؼنْٜ  اُجؼل زٞافَٝاُ ،٣غززة ا٩ػ٬ٗبد، ٌُٖٝ ًبٕ ٛذكٚ عٔغ اُؾجبة بس٣ب  رغ ٓٞهؼب  

ث٤ٖ هِجخ  ، كغشػبٕ ٓب ُو٠ أُٞهغ سٝاعب  0222ًٝبٕ ُٚ ٓب أساد ك٢ ػبّ  أهِن ٓٞهؼٚ ،هذ ٝ

ا٧ٓش اُز١ ؽغؼٚ ػ٠ِ رٞع٤غ هبػذح ٖٓ ٣ؾن ،ث٤ْٜ٘  ٝاعؼخ   عبٓؼخ  ٛبسكشد ، ٝاًزغت ؽؼج٤خ  

٠ُ ئٓذاسط صب٣ٞٗخ ٣غؼٕٞ ، ُزؾَٔ هِجخ عبٓؼبد أخشٟ ، ًٝزُي  هِجخ  أُٞهغُْٜ اُذخٍٞ ئ٠ُ 

 (0200،  ( )أُج٤ن0202ٖ٤ؾ٤بح اُغبٓؼ٤خ . )كنَ هللا،ػ٠ِ اُاُزؼشف 

هبد ، ٝث٘بء اُقذاعزٔبػ٤خك٢ اُؼ٬هبد ا٫ُٔٞاهغ اُؼب٤ُٔخ ٣ٝؼذ ) اُل٤ظ ثٞى (ٖٓ  أًجش ٝأؽٜش ا

 (0202ٚ عَٜ ، ٝٓغب٢ٗ.)كنَ هللا، كبُزغغ٤َ ك٤، ػ٠ِ أؽذ ، ٝأُٞهغ ٤ُظ ؽٌشا  

 122ٚ ٤ثِؾ ػذد ٓغزخذٓؽ٤ش ك٢ اُؼبُْ ،  عزٔبػ٤ب  ا أُٞهغ ٖٓ أًضش أُٞاهغ رٞاف٬   ٣ٝؼذ ٛزا

دح ُٔب رؾٍٞ . ٝهذبسط ا٣٫ُٞبد أُزؾذح ا٧ٓش٤ٌ٣خخ %( 22ْٜ٘ٓعجؼ٤ٖ)٤ِٕٓٞ ٓغزخذّ، 

ا٧ُٔبٕ، اُز٣ٖ أؽبسٝا ئ٠ُ إٔ   ػِٔبء اُ٘لظاُز٢ أثشصٛب دساعخ ٝ خ،ُِذساعبد اُؼ٤ِٔخ  ٝاُجؾض٤
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.)أثٞ ٝفشاؽخ   ٗلزبؽب  اشٗذ ٣غؼَ أُغزخذّ أًضش عزٔبػ٢ ػجش ا٧ٗزعزخذاّ ؽجٌبد اُزٞافَ ا٫ا

 (.0200ٝسدح ، 

 

ٛٞٓٞهغ ئٌُزش٢ٗٝ، ٝٝع٤ِخ ٖٓ ٝعبئَ ا٫رقبٍ ا٫عزٔبػ٤خ، ٝاُز٢ ٝٓقطِؼ )اُل٤ظ ثٞى ( 

)أُج٤ن٤ٖ ، رغبػذػ٠ِ سثو اُؼذ٣ذ ٖٓ ا٧ؽخبؿ ٜٓٔب اخزِلذ ٓٞاهؼْٜ ٝأٝهبرْٜ ٝأػٔبُْٜ. 

0200.) 

ٝرذ٣شٙ  عزٔبػ٢ ٣ٌٖٔ اُذخٍٞ ئ٤ُٚ ٓغبٗب  بسح ػٖ ٓٞهغ ٣ٝت ُِزٞافَ ا٫ػج ٣ٝؼّشف أ٣نب  ثأٗٚ

 (.0224غإ٤ُٝخ ٤ًٌِٔخ خبفخ ُٜب. )آٓ٘خ ، ؽشًخ ك٤ظ ثٞى ٓؾذٝدح أُ

ثب٣٫ُٞبد ٝٓؼِٞٓبد ٧كشاد ك٢ عبٓؼخ  ئ٠ُ دكزش ٝسه٢ ٣ؾَٔ فٞسا  ٝهذ عبءد رغ٤ٔخ أُٞهغ 

ك٢  ٝخقٞفب  ، ٝرؼذ ٛزٙ اُطش٣وخ اُؾبئؼخ ُزؼش٣ق ا٧ؽخبؿ ثجؼنْٜ ، أُزؾذح ا٧ٓش٤ٌ٣خ

ًَ ؽخـ ُٞعٜٚ ٢ً ٣ؼشكٚ ،ؽ٤ش أهِن ٓبسى اُل٤ظ ثٞى ث٘بء  ػ٠ِ ٝمغ اُغبٓؼبد ا٧ع٘ج٤خ

 ( 0202)كنَ هللا، ا٥خشٕٝ.

 (.0224)اُذخ٤َ ، أسباب  األلبال انشذٌذ عهى )انفٍس بىن ( يا ٌأحً :  

٣جؾش  ٚٗلغاُٞهذ عزٔبػ٤خ5 ئر إٔ ع٤ٔغ ا٧كشاد ٣ؼِٕٔٞ خبسط أُ٘ضٍ ،ٝك٢ اُؼضُخ ا٫ -0

اُؾجٌبد ٖٓ ، ك٤غذٕٝ مبُزْٜ  ا٫ٝ٧د ػٖ ٖٓ ٣خجشْٛ ثٔب ؽذس داخَ أُذسعخ 

 عزٔبػ٤خ.ا٫

ٓغبؽخ اُشأ١ ٝؽش٣خ أُٞهق5 ٖٓ أُؼشٝف ثإٔ ٛزٙ أُٞاهغ رغٔؼ ٧ؽخبؿ ثزؼج٤ش   -0

 ثؾش٣خػٖ أسآئْٜ  ٝهنب٣بْٛ  اُز٢ رخقْٜ .

ربؽخ ئعزٔبػ٤خ ػ٠ِ ٤ٜ٘خ 5 ؽ٤ش رؼَٔ ثؼل  اُؾجٌبد ا٫اُشؿجخ ك٢ رؾغٖ اُظشٝف أُ -2

 (.linked inكشفخ ُِؾقٍٞ ػ٠ِ ٝظ٤لخ ٓ٘بعجخ ٖٝٓ أؽٜشٛب ٓٞهغ )

أُضول٤ٖ خبفخ ٖٓ اُؾقٍٞ عزٔبػ٤خ ًزغبة اُخجشح 5 رٌٖٔ اُؾجٌبد ا٫اعٔغ أُؼِٞٓبد ٝ -2

، ٝهذ رٌٕٞ أؽذس ٖٓ اٌُزت ٝاُذٝس٣بد ، ٓضَ غبٛبد اُضوبك٤خ ٝاُزغبس٣خػ٠ِ أؽذس ا٫ر

 .IMedixٓٞهغ 

ٕ رُٞذ ُذٟ ٧ حٕ ٓإصشػ٬عزٔبػ٤خ  ٓشاًض اُذػب٣خ ٝئ٫ذػب٣خ ٝا٩ػ٬ٕ 5 رؼذ اُؾجٌبد ا٫اُ -1

 اُؾخـ اُشؿجخ أُِؾخ ُٔؼشكخ ٓب ٣زؾذس ػ٘ٚ اُ٘بط.



12 
 

٤ُظ ؽٌشا ػ٠ِ أؽذ  ، ٌُٖٝ  ٞٗنٔبّ  ك٣ٜخ ؽخـ ا٫إٔ ٓٞهغ اُل٤ظ ثٞى  ثب٩ٌٓبٕ ٧  ٝٗوٍٞ

 ثبُوذس اُز١ رشعغ ػ٠ِ اُلشد ثبُلبئذح.

 Twitter  حىٌخر:  2-7

( ا٧ٓش٤ٌ٣خ، (Obviousّ( ًٔؾشٝع رط٣ٞش ثؾض٢ هبٓذ ثٚ ؽشًخ 0221ظٜش ٓٞهغ ر٣ٞزش ػبّ )

، صْ أهِن سع٤ٔب  ُِٔغزخذ٤ٖٓ ك٢ اُؼبّ ٗلغٚ.ٝهذ ثذأ اٗزؾبس ر٣ٞزش ًخذٓخ غ٤ٌٞك٢ ٓذ٣٘خ عبٕ كشاٗغ

ّ(، ٝك٢ اُؼبّ ٗلغٚ رْ كقَ ر٣ٞزش ػٖ اُؾشًخ ا٧ّ. )ٓؾٔٞد، 0222عذ٣ذح ػ٠ِ ا٩ٗزشٗذ ػبّ )

0200) 

٣ؼّشف ر٣ٞزش ثأٗٚ ؽجٌخ اعزٔبػ٤خ روذّ خذٓخ اُزذ٣ٖٝ أُقـش ٝاُز٢ رغٔؼ ُٔغزخذ٤ٓٚ ثاسعبٍ 

( ؽشف ُِشعبُخ اُٞاؽذح، ٝرُي ٓجبؽشح ػٖ 022( ػٖ ؽبُزْٜ ثؾذ أهق٠ )Tweetsرؾذ٣ضبد ) 

هش٣ن ٓٞهغ ر٣ٞزش ، اٝ ثشآظ أُؾبدصخ اُلٞس٣خ أٝ اُزطج٤وبد اُز٢ ٣وذٜٓب أُطٞسٕٝٝ ٓضَ 

 (022،ؿ 0200) ٗقش، ٞى.اُل٤غج

٣طِن ػ٠ِ اُشعبئَ اُز٢ ٣طِوٜب ر٣ٞزش اعْ رـش٣ذاد، ٣ٌٖٝٔ ئسعبُٜب ػٖ هش٣ن أعٜضح ا٩ٗزشٗذ، 

أٝ ٖٓ خ٬ٍ ٓٞاهغ ا٩ٗزشٗذ أُخزِلخ، ٣ٝزْ ٗؾش اُزـش٣ذاد رِوبئ٤ب ، ٝرٌٕٞ ٓزبؽخ ُِغ٤ٔغ ػ٠ِ 

اُزؾذ٣ضبد ػ٠ِ فلؾخ فلؾخ اُزؼش٣ق اُؾخق٢ ثبُٔغزخذّ ػ٠ِ ٓٞهغ ر٣ٞزش، ًٔب رظٜش 

أُغزخذّ، ٣ٌٖٝٔ ٨ُفذهبء هشائزٜب ٖٓ خ٬ٍ فلؾزْٜ اُشئ٤غخ أٝ ص٣بسح أُِق اُؾخق٢ 

 (0202) ؽوشح، ُِٔغزخذّ.

 يًٍزاث حىٌخر

 (0200) ٓؾٔٞد، ٝاُز٢ ٖٓ أٜٛٔب5 ُز٣ٞزش ػذدا  ٖٓ ا٤ُٔٔضاد 

ٝٓ٘بهؾبد ٓغ ر٣ٌٖٞ فذاهبد أداح كّؼبُخ ُِزٞافَ ٓغ اُؼب5ُْ ٣ٌٖٔ ٖٓ خ٬ٍ ر٣ٞزش  -

 ، ٖٝٓ أٌٓبٕ ٓزؼذدح ك٢ اُؼبُْ، ٝثزخققبد ٓخزِلخ. ؽخق٤بد ٓخزِلخ

عَٜ ٝعش٣غ5 ثٔغشد ئدخبٍ اُجش٣ذ ا٩ٌُزش٢ٗٝ، ٝرغغ٤َ اعْ أُغزخذّ ًِٝٔخ أُشٝس،  -

 ٝئسعبُٜب.٣قجؼ اُؾخـ ٓؾزشًب  ك٤ٚ، ٣ٝغزط٤غ ػ٘ذٛب اعزوجبٍ اُزـش٣ذاد 

٣غزط٤غ أُغزخذّ إٔ ٣ؼشك رغبسثٚ أُخزِلخ 5 ا٫عزلبدح ٖٓ رغبسة ا٥خش٣ٖ ٝاعزؾبسرْٜ -

ٝإٔ ٣غزل٤ذ ٖٓ رغبسة ا٥خش٣ٖ، ٣ٝغزؾ٤شْٛ ك٢ ٓخزِق أُٞام٤غ. ؽ٤ش إ ؽشائؼ 

 ٓغزخذ٢ٓ ر٣ٞزش ٓزؼذدح، ٝثٜزا ٣ٌٖٔ ا٫عزلبدح ْٜٓ٘.

 ٓغب5٢ٗ ئٕ ئسعبٍ اُزذ٣ٝ٘بد ػجش ر٣ٞزش ٓغب٢ٗ، ثؼٌظ اُشعبئَ اُوق٤شح ػجش اُٜٞارق.  -
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 سهبٍاث حىٌخر

 خ ٖٓ ا٤ُٔٔضاد، كإ ٫ ٣خِٞ ٖٓ عِج٤بد ٖٝٓ ٛزٙ اُغِج٤بد ٓب 5٢ِ٣ػٕ ُٜزا اُزطج٤ن ٓغٔٞأًٔب 

عشػخ اٗزؾبس اُؾبئؼبد5 ٣ؼذ ٛزا اُزطج٤ن أداح عِٜخ ٫ٗزؾبس ا٫خجبس دٕٝ اُزأًذ ٖٓ  -

 فؾزٜب. 

ك٢ اُزؼج٤ش ػٖ ا٧كٌبس اُخبفخ  فؼجب  ؽشكب ، ٝٛزا ٣غؼَ ا٧ٓش  022ًَ رـش٣ذح روزقش ػ٠ِ -

 ك٢ ثنؼخ أعطش. 

 هذ ٣٘زؾَ اُجؼل ؽخق٤خ أُؾب٤ٛش.  -

  خ أُغزخذّ.ؾٝعٞد ئػ٬ٗبد ٓضػغخ رظٜش ػ٠ِ فل -

 ُؼشك أُؾزٟٞ أُشئ5٢ ؽ٤ش إ أعبعٚ ك٢ اُـبُت ٗق٢. ر٣ٞزش ٤ُظ ٓضب٢ُ -

 

  Email:انبرٌذ اإلنكخرونً 3-  7

 .ٚ ا٤ُّٞ هذ ٗؾأد ٓغ عجبم اُزغِؼٌُزش٢ٗٝ أُزؼبسف ػ٤ِاُلٌشح ا٠ُٝ٧  ُ٘ظبّ اُجش٣ذ ا٩ ٕ ئ

ثؾبس أ٤خ ثشٗبٓظ أثؾبس ٣ؾَٔ اعْ ٓؾشٝع ٓش٣ٌ، ثذأد ٝصاسح اُذكبع ا0414٧ػبّ  كل٢

 .DARPA(ٝاخزقبسٛب Defense Advanced  Research Projectاُذكبع أُزوذّ ")

 

  DARPAرقبٍ أُزجبدُخ ٛزٙ رغ٠ٔ ك٢ ؽجٌبد ا٫جذا٣خ ًبٗذ اُزغبسة ك٢ اُ 

Inter net     ٝػ٘ذٓب رٞهلذ ؽجٌخ .DARPA ٙػٖ اُؼَٔ ، ُْ ٣زٞهق اُؼٔٞد اُلوش١ ُٜز

اُؾجٌخ ػٖ أداء ٝظ٤لزٚ )ئر رْ ٖٓ خ٬ُٚ رٞف٤َ اُغبٓؼبد ٝأُإعغبد آٗزاى ، ئمبكخ ئ٠ُ 

ٞاعطخ ٓإعغبد ٓ٘لقِخ  ، ًٝبٗذ رذاس ثسح اُذكبع( ٝأخزد اُؾجٌخ ثبُ٘ٔٞ ٓوب٢ُٝ ٝصا

 رشرجو ثٜزٙ اُؾجٌخ  ؽز٠ فبسد ٛزٙ اُؾجٌخ ظبٛشح ػب٤ُٔخ رؼشف ا٥ٕ ثبعْ "ا٩ٗزشٗذ".

 

ك٢ اُؾشًبد اُجش٣طب٤ٗخ، ؽ٤ش روّٞ  رٌُ٘ٞٞع٤خ   اُجش٣ذ ا٩ٌُزش٢ٗٝ عِؼخ   ٣ؼذكل٢ ثش٣طب٤ٗب 

 ػِٔب  ُٔٞسد٣ٖ ٝاُؼ٬ٔء اُخبسع٤ٖ، ثشثو ٓغٔٞػبد اُؼَٔ ٓغ ثؼنٜب ، ٝسثطٜب ًزُي ثب

ثإٔ اٗخلبك اُزٌب٤ُق ٝص٣بدح أُ٘بكغخ ث٤ٖ ٓٞكش١ خذٓبد اُجش٣ذ ا٩ٌُزش٢ٗٝ هذ عبػذد 

 ػ٠ِ اعزلبدح ا٧ؽخبؿ ٝأُإعغبد اُقـ٤شح ٖٓ كٞائذ اُجش٣ذ ا٩ٌُزش٢ٗٝ.
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ٓش٢ٌ٣ س١ٝ ثلنَ  عٜٞد أُٜ٘ذط ا٧ 0420عٜضح اُؾبعت ك٢ ػبّ أظٜشد أُشاع٬د ػجش 

ثؼذ  سعبٍ ِٓلبد ػجش ؽجٌخ ٓؾ٤ِخ ثذائ٤خ ئ٠ُ عٜبص آخش.ئٕٞ ، اُز١ رٌٖٔ ك٢ رُي اُؼبّ ٖٓ ر٤ِٓٞ٘غ

ف٘بد٣ن  ؽخبؿ آخش٣ٖ ػجشأسعبٍ اُشعبئَ ا٠ُ ئبٓظ آخش ٣ز٤ؼ رُي هبّ أُٜ٘ذط ثزط٣ٞش  ثشٗ

ٝ أ٢ ػ٘ذٓب ٝمغ ػ٬ٓخ @ ُزخق٤ـ اعْ ٗغبصٙ اُلؼِئٌزش٤ٗٝخ ٤ُوّٞ ثؼذٛب ثزؾو٤ن ئُثش٣ذ٣خ 

 ٤ُٚ.ئٌُزش٤ٗٝخ  شعبئَ ا٩ئسعبٍ أُُشاد أُغزخذّ ا

ٌُزش٢ٗٝ ثؾٌَ رغبس١ ٓ٘ظْ ُِٔؾزش٤ًٖ ، ذٓخ اُجش٣ذ ا٩خك٢ ربس٣خ ٗؾش  ؽبعٔب   ّ  ػبٓب  0434 ٣ؼذ

 ٠ُٝ اُؾشًبد أُوذٓخ ُِخذٓخ.أ٢ٛ  ( COMPUSERVE  ٝMCI )ًٝبٗذ ؽشًزب

 د٣ِل٢ ٝؽشًخ   (America on line) ٕٝ ٣٫ٖأٓش٣ٌب أؽشًخ ًَ ٖٓ  ّ هبٓذ 0442ك٢ ػبّ 

(DELPHI)ٗزشٗذ ُزؾٍٞ ٛزٙ اُؾجٌخ اُجش٣ذ٣خ ا٠ُ ٝع٤ِخ . ثشثو خذٓبرٜب اُجش٣ذ٣خ ػجش ا٩

 ٬ُرقبٍ.

 

 ياهى انبرٌذ النكخرونً ؟

ٌُزش٢ٗٝ ثؾٌَ ػبّ ػ٠ِ اُطشم أُخزِلخ ُزجبدٍ اُشعبئَ اُؾخق٤خ ث٤ٖ ٣طِن ٓقطِؼ اُجش٣ذ ا٩ 

 (0442ٖٓ خ٬ٍ  أؽذ أٗٞاع اُشثو ا٩ٌُزش٢ٗٝ ُِج٤بٗبد .)ع٤ٕٔٞ ثشا٣ذ ، ًٔج٤ٞرش  ٝآخشٓغزخذّ 

ًٔب ٣ؼّشف اُجش٣ذ ا٩ٌُزش٢ٗٝ ثأ5ٚٗ اُؼ٤ِٔخ اُز٢ ٣زْ ك٤ٜب رجبدٍ اُشعبئَ، صْ رؾض٣ٜ٘ب ثأعٜضح 

 (0202. ) ٣ٞٗظ، اُؾبعٞة ثبعزخذاّ ؽجٌخ ا٩ٗزشٗذ

 

 (0442) ثشا٣ذ، نكخرونً فىائذ اسخخذاو انبرٌذ اإل

اعزوجبٍ ا٫عزؼ٬ٓبد ثٞاعطخ اُجش٣ذ ، ٝر٘ل٤ز ػ٤ِٔبد ثؾش كٞس٣خ ُِجؾش ك٢ ا٫عزؼ٬ّ ،  -

. ُٖٝ رزْ ػ٤ِٔخ ًزبثزٜب ً٘غخخ ٌٓزٞثخٖٓ  ٝئػبدح ٗزبئظ ػ٤ِٔخ اُجؾش ًشعبُخ ثش٣ذ ثذ٫  

ٞٓبد ثؾٌَ ٣ٌٖٔ ِأُؼ ذّ أ٣نب  خِخ رغ٤ِْ كؾغت ، ثَ ع٤زغِْ أُغزاعزخذاّ اُجش٣ذ ًٞع٤

 أػٔبُٚ اُخبفخ دٕٝ ؽبعخ ئ٠ُ ئػبدح  ئدخبٍ ٤ًٔبد مخٔخ ٖٓ اُ٘قٞؿ.اعزؼٔبُٚ ك٢ 
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ثبعزؼٔبٍ هٞائْ  أٝ ٓغٔٞػخ اُجش٣ذ ،  SDIذٓبد اُجش ا٫ٗزوبئ٢ ُِٔؼِٞٓبد خ٣ٌٖٔ رؾذ٣ش  -

ثؾٌَ أعجٞػ٢ ئ٠ُ   SDIثؾ٤ش ٣ٌٖٔ رٞص٣غ ٗزبئظ ثؾش خذٓبد اُجش ا٫ٗزوبئ٢ ُِٔؼِٞٓبد

 ٓلشدح .ًبكخ ا٧كشاد أُٜزٔخ ك٢ سعبُخ ثش٣ذ 

 

رٌب٤ُلٚ ص٤ٛذح ٧ثؼذ ؽذ، ٜٝٓٔب ًبٕ ثؼذ أُغبكخ ث٤ٖ أُشعَ ٝأُغزوجَ كإ ا٩سعبٍ  -

 عبُٜب.س٣٫ٌِق ٓجبُؾ ئمبك٤خ ٩

شؿْ ثبُ ئٕ اُجش٣ذ ا٩ٌُزش٢ٗٝ أداح ٩سعبٍ اُ٘قٞؿ ٖٓ ؽخـ ٥خشثبعزخذاّ اُؾبعٞة، ٝأٗٚ   

إٔ  ئ٫سعبُٚ ، ئاُز٢ روّٞ ثزخض٣ٖ اُجش٣ذ ٝ ش٢ٗٝخز٬كبد  ًج٤شح ث٤ٖ أٗظٔخ اُجش٣ذ ا٩ٌُزا د ٞٝعٖٓ 

 ٛزٙ ا٧ٗظٔخ ك٢ اُٞاهغ رؼَٔ ثأعِٞة ٓزؾبثٚ ٝرزغْ ثخقبئـ ٓزوبسثخ.

 

 :YouTube يىلع انٍىحٍىب 4-7 

 

ػشك اُقٞس ٝٓؾبٛذح ا٧ك٬ّ ، ُٔٞاهغ اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢ ٝٛذكٚ ذآبد خائَ ا٫عزٖٓ أٝ ٣ؼذ

ٝٓغ  رطٞس ٝعبئَ ا٫رقبٍ ٗزشٗذ، ٛذح أٝ رؾ٤َٔ اُلِْ ػجش ا٩ُٔؾب ٝهذ ًبٕ اُلشد ٣زٌِق ًض٤شا  

ٝسخ٤قخ ُزؾ٤َٔ ٝٓؾبٛذح ا٧ك٬ّ ٝرو٤٘بد اُؾبعٞة ٝثشآظ اُزؾ٤َٔ ، ظٜشد ٝعبئَ  ٓجزٌشح  

 ك٢ ٛزا أُغبٍ . حػجش أُٞاهغ ا٩ٌُزش٤ٗٝخ ، ٝاُشائذ

زش٢ٗٝ ٣غرٔؼ ٣ٝرذػْ ٗؾربه رؾ٤ٔرَ ٝر٘ض٣رَ ٝٓؾربسًخ ا٧كر٬ّ ثؾرٌَ ٌا٤ُٞر٤ٞة 5 ػجبسح ػٖ ٓٞهغ ئُ

ٓرخ ٣غرزط٤غ ػبّ ٝٓغب٢ٗ، ٝٛٞ ٣غٔؼ ثبُزرذسط كر٢ رؾ٤ٔرَ ٝػرشك ا٧كر٬ّ اُوقر٤شح ، ٓرٖ أكر٬ّ ػب

 .ك٬ّ خبفخ ٣غٔؼ كوو ُٔغٔٞػخ ٓؼ٤٘خ ثٔؾبٛذرٜب أبٛذرٜب ئ٠ُ اُغ٤ٔغ ٓؾ

( ثأٗر5ٚ ٓٞهرغ ٣ٝرت ٓؼرشٝف ٓزخقرـ ثٔؾربسًخ اُل٤رذ٣ٞ، ٣غرٔغ 11، ؿ٣ٝ0202ؼشكٚ أُورذاد١) 

 ُِٔغزخذ٤ٖٓ ثشكغ ٝٓؾبٛذح ٝٓؾبسًخ ٓوبهغ اُل٤ذ٣ٞ ثؾٌَ ٓغب٢ٗ.

 5ٍ "ٛررررْثٞاعررررطخ ص٬صررررخ ٓررررٞاظل٤ٖ كررر٢ ؽررررشًخ "ثررررب١ ثررررب 0221ٝهرررذ رأعررررظ كرررر٢ كجشا٣ررررش عررر٘خ 

 (0202أُوذاد١)

5 ٣ؼذ رؾبد أُإعظ أُؾبسى ٝاُرشئ٤ظ اُز٘ل٤رز١ اُغربثن ُٔٞهرغ ا٤ُٞر٤رٞة، "  رؾبد ٤ٛش٢ُ " -0

 ًبٕ ٣ؼَٔ ك٢ ؽشًخ " ثب١ ثبٍ" ٝؽبسى ك٢ رق٤ْٔ ؽؼبسٛب ا٧ف٢ِ. 

  5 أؽذ أُإعغ٤ٖ اُض٬صخ ُٔٞهغ ا٤ُٞر٤ٞة.عز٤ق رؾٖ ""  -0
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5 اعزطبع عبٝد ثؼرذ إٔ أٜٗر٠ دساعرزٚ اُضب٣ٞٗرخ، إٔ ٣ِزؾرن ثاؽرذٟ اُغبٓؼربد، ًش٣ْ"  "عبٝد -2

 خكر٢ ٓذ٣٘رٌُ٘ٚ ُْ ٣ٌِٜٔب، كبُزؾن ثؾشًخ" ثب١ ثبٍ" ٣ٝإعظ ٓغ فربؽج٤ٚ  ٓٞهرغ ا٤ُٞر٤رٞة 

  .ًب٤ُلٞس٤ٗب

ًبٕ ٤ٛش٢ُ ٝعز٤ق ٣وٞٓبٕ ثبُزوبه ٓوبهغ ك٤رذ٣ٞ  كر٢ أؽرذ ا٫ؽزلرب٫د ، ٝثغرجت فرؼٞثخ ٗؾرش ٛرزٙ  

 (.0202أُوبهغ رْ اُزل٤ٌش ك٢ ئٗؾبء ٛزا أُٞهغ ) ٣ٞر٤ٞة ( ؽ٤ش أٗؾئ ك٢ ٓٞهغ ٓإهذ . ؽوشٙ )

٘غخخ ، ٝثؼذ كزشح  ٝع٤ضح  ٖٓ اُ٘غخخ اُزغش٣ج٤خ رْ رذؽ٤ٖ اُئه٬م ٗغخخ رغش٣ج٤خ ٖٓ أُٞهغ  ٝرْ

ّ( ، ُْٝ ٣ٔل ػبّ ػ٠ِ ئه٬هٚ  ؽز٠ هبٓذ  ؽشًخ عٞعَ ثؾشائٚ ثؾٞا٢ُ 0221) اُشع٤ٔخ ػبّ 

 (. ٤ِٓ0202بس ٝعزٔبئخ ٤ِٕٓٞ د٫ٝس) ؽوشح، 

ز٘ٞع ٣ٝغزخذّ أُٞهغ رو٤٘خ ا٧دٝث٢ ك٬ػ ُؼشك أُوبهغ أُزؾشًخ ، ؽ٤ش ئٕ ٓؾزٟٞ  أُٞهغ  ٣ 

ُٜٞاح ، ٝؿ٤شٛب. ، ٝاُل٤ذ٣ٞ أُ٘زظ ٖٓ هجَ ا ٠ٞع٤وض٣ٕٞ ، ٝٓوبهغ أُ، ٝاُزِلث٤ٖ ٓوبهغ ا٧ك٬ّ

 (0202أُوذاد١ )

ِخ رب٣ْ  ّ( ٖٓ ٓغ0221ٗبٍ ٓٞهغ ٣ٞر٤ٞة ػ٠ِ ا٩ٗزشٗذ عبئضح ) سعَ اُؼبّ ( ػبّ ) هذ ٝ

ط أُٞاد اُز٢ ٣ؼشمٜٞٗب ك٢ أُٞهغ ) ٓؾٔٞد ، بٗزئ ُذٝسٙ ك٢ ئػطبء اُلشفخ ُضٝاسٙ ك٢ ؛ا٧ٓش٤ٌ٣خ

0200.) 

 يًٍزاث انٍىحٍىب: 

أُزؼذدح   غجت ٓضا٣بٙعزٔبػ٢ ، ٝرُي ثٖ أسٝع اثزٌبسد ٓٞاهغ اُزٞافَ ا٫ٓٞهغ ا٤ُٞر٤ٞة ٓ ٣ؼذ

 ٝأٜٛٔب 5

ك٬ّ ػبّ ٝٓغب٢ٗ 5 رغط٤غ ٖٓ خ٬ٍ ٛزا أُٞهغ رؾ٤َٔ ٝر٘ض٣َ ٓب رؾبء ٝرؾزبط ٖٓ ا٧ -

أُٞهغ كوو ، ٓغ  َ اُزغغ٤َ ك٢ٓوبث  ًَٝ رُي ٓغبٗب  . ّ رش٣ٝغ٤خ  أ عٞاء ًبٗذ رؼ٤ٔ٤ِخ  

 ُزضاّ  ثؾشٝه اُزؾ٤َٔ.ا٩

 را ٓغبؽخ ؿ٤ش ٓؾذٝدح رغزط٤غ ٖٓ خ٬ُٚ خبدٓب  أُٞهغ داػْ ُزؾ٤َٔ ا٧ك٬ّ 5 ٣ٞكش  -

٠ أك٬ّ ٖٓ ٗٞع ك٬ػ فـ٤شح أٝ ا٧ؿب٢ٗ  ٝرؾ٣ِٜٞب ئُرؾ٤َٔ ا٧ك٬ّ ٖٓ ع٤ٔغ ا٧ٗٞاع 

ؽذاس أُجبؽشح ٝأُغغِخ ٓٔب ٣زشى دسعخ ؽش٣خ ًج٤شح ُزؾ٤َٔ اُؼذ٣ذ ٖٓ ا٧، اُؾغْ

 اُٜبرق أُؾٍٔٞ. ٤شآبػجش اٌُب٤ٓشا اُشه٤ٔخ أٝ ً عٞاء  

ٞهغ عَٜ ا٫عزؼٔبٍ ثبُ٘غجخ ُزؾ٤َٔ ٝر٘ض٣َ ا٧ك٬ّ 5ٔ كبُعَٜ ا٫عزؼٔبٍ ٖٓ هجَ اُؼبٓخ -

 ٓوبسٗخ ثـ٤شٙ ٖٓ أُٞاهغ ٣ٝٞكش أدٝاد داػٔخ ُزُي.
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 رغزط٤غ ٓؾبٛذح ثضٚ ؽ٤ب  ، كاٗي ػ٠ِ ٝفِخ اُلِْ اُنـؤغشد ثعَٜ أُؾبٛذح 5 -

 ٝٓجبؽشح ٖٓ أُٞاهغ ، ثَ رغزط٤غ إٔ رؾزلع  ثٚ .

هغ ٣ٞكش ٓؾشى ثؾش خبؿ ثٚ ، ٣ٌٔ٘ي إٔ رجؾش ػٖ ػ٘ٞإ اُلِْ ٞعَٜ اُجؾش 5 كبُٔ -

 أٝ اُؾذس ٖٝٓ صْ ٓؾبٛذرٚ.

 رغزط٤غ إٔ رغؼَ ٓؾبٛذرٚ ؽقشا   ؽ٤شثزؾذ٣ذ ٖٓ ٣ؾبٛذ اُلِْ ، أُٞهغ ُشهبثخ5 ٣غٔؼ ا -

بفخ ٖٓ أُؾزش٤ًٖ ، أٝ ُِؼبٓخ ، ًَٝ رُي ٣ظٜش ثٔؾشًبد اُجؾش ػ٠ِ ٓغٔٞػخ خ

 ًغٞعَ.

٣قبٍ سعبُخ ٝامؾخ ػٖ اأسدد  ئَٕ اعزٔبػ٢ ٓٔزبصح  أداح رٞاف ٝك٢ اُٜ٘ب٣خ  ٗوٍٞ إٔ ا٤ُٞر٤ٞة

عزخذاّ  ًب٤ٓشا  اػٖ هش٣ن ػخ ٖٓ ا٧ك٬ّ اُوق٤شح ش ٓغ٣ٖٞٔٓ خ٬ٍ  رقٞ ٓ٘زظ ٓب،أٝ  كٌشح

ٙ ُٔغٞػخ خبفخ ش٣ٌٕٝٞ  رٞك٤ ،ّ  مٖٔ ػ٘ٞإ عزاةرُي رؾَٔ رِي ا٧ك٬، ٝثؼذ ك٤ذ٣ٞ اُشه٤ٔخ 

 ، ٝٓشًضح ،ٝامؾخ اُشعبُخأٝ ُِؼبٓخ  ثؾغت اُٜذف ٖٓ اُلِْ ، ٝأُْٜ  إٔ رٌٕٞ  ،ٖٓ أُغزخذ٤ٖٓ

 ؽ٤ش ثآٌبٗيد سه٤ٔخ ٝرذٓغٜب ٓغ اُلِْ،  رٞم٤ؾ٤خ ٝث٤بٗب  ٕ رغزخذّ سعٞٓب  ٝٓؾٞهخ، ٝرغزط٤غ أ

 . ئٕ ُْ رؼشف فذهبء ٖٓٔ ٣ٌِٕٔٞ اُخجشح ك٢ ٛزا أُغبٍؽذ ا٧ثأ ا٫عزؼبٗخ

 

  Whatsappابانىاحس 7-5

ك٢  ب  ؼعش٣ اُز١ أؽذس اٗو٬ثب   Whatsappٛبرق ٖٓ اُٜٞارق اُز٤ًخ ٖٓ  رطج٤ن  اٍ ٫ ٣خِٞ أ١ 

ُٔب   ؛ؽشًبد ا٫رقب٫دمذ  ؼشث٤خ ، ًٝزُي أؽذس اٗو٬ثب  ، ٝخبفخ ك٢ ٓ٘طوز٘ب اُ ؽ٤بح اُجؾش٣خ

 . دؽخ  خبفخ ػجش سعبئَ اُٞعبئو أٓ٘زٚ ٖٓ خغبئش كب

ٝاٗلق٬  ػ٠ِ ٣ذ ٓٞظل٤ٖ  ًبٗب ٣ؼ٬ٕٔ ك٢ ٓٞهغ ٣بٛٞ 0224ٝهذ رأعظ  ٛزا اُجشٗبٓظ  ػبّ  

   (.0201اُضَٓ ) 5ٝٛٔب ػٜ٘بك٢ ٗلظ اُؼبّ

    BrainActonثش٣ٖ أًزٕٞ  -0

 . Gean comٝع٤ٖ ًّٞ  -0

ث٤٘ي ٝث٤ٖ ع٤ٔغ  ٓؾبدصخبة 5 ٝٛٞ رطج٤ن ٓغب٢ٗ كٞس١ ٣زْ رؾ٤ِٔٚ ػ٠ِ اُٜبرق ٩عشاء اُٞارغ

٢ٌُ  أ٣نب   ٗلغٚجشٗبٓظ اُ  ٖٓ ٣غزخذٓٚه إٔ ٣ٔزِي ٣ٝؾزش .بء أُٞعٞد٣ٖ ك٢ هبئٔخ ا٧عٔبءفذها٧

 َٔ ثٔغشد رؾ٤ِٔٚ ػ٠ِ اُٜبرق ٛٞ ثٔضبثخ ثشٗبٓظ ٓغب٢ٗ ٣ؼ ٣ٝؼذ. ٓؼْٜ خًزبث٤ ٓؾبدصخئعشاء  ٣ٌٚٔ٘

ُل٤ذ٣ٞ بة ٩سعبٍ اُشعبئَ اُقٞر٤خ ٝا٣غزخذّ ٝارغ ٝ، ا٧فذهبءعشاء ٓؾبدصخ كٞس٣خ  ٓغ ٩
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ٛزا اُزطج٤ن ٓزبػ ٌَُ ٖٓ ٛٞارق ث٬ى ث٤ش١ ٝأٗذس٣ٝذ ٣ٝ٘ذٝصكٕٞ . ئٕ ٝاُٞعبئو أُزؼذدح ٝاُقٞس

ٝآ٣لٕٞ ٝعٔج٤٤بٕ كوو ٝػ٠ِ ا٣٧جبد ٌُٖٝ ثقٞسح ؿ٤ش سع٤ٔخ ، ٝؽز٠ ا٥ٕ ُْ ٣زْ  ئفذاس أ١ 

ٝعٞد ارقبٍ ثب٩ٗزشٗذ ؽز٠ ٠ بة ئُؾزبط رطج٤ن ٝارغ٣خ ٓ٘ٚ ٧عٜضح اُزبثِذ أٝ اُؾبعٞة ، ٝٗغخ

عٞاء ػٖ هش٣ن ؽضّ ا٩ٗزشٗذ أُذكٞػخ ٓغجوب  أّ ػٖ هش٣ن ا٫رقبٍ ا٬ُع٢ٌِ  ٣ؼَٔ اُجشٗبٓظ 

wifi. 

ػ٤ِٚ اُغٜبص اُز١ ع٤ؼَٔ ٣زطِت اُجشٗبٓظ ػ٘ذ رضج٤زٚ ٧ٍٝ ٓشح سهْ اُٜبرق اُخبؿ ثبُٔغزؼَٔ، ٝ

٣وّٞ ؽ٤ٜ٘ب ا٫رقبٍ ثٔضٝد اُخذٓخ اُزبثغ ُٚ، ٖٝٓ صْ ئسعبٍ  سٓض اُزلؼ٤َ، ٤ُؼَٔ ثؼذٛب  اُجشٗبٓظ،

 اُجشٗبٓظ رِوبئ٤ب ، ٝع٤ؼشك اُجشٗبٓظ هبئٔخ ا٧فذهبء اُز٣ٖ ٣ٔزٌِٕٞ اُزطج٤ن ٗلغٚ.

 ابىاحسانيًٍزاث حطبٍك 

ٝأْٛ اُزطج٤وبد أُغزخذٓخ ك٢  بة ك٢ اُلزشح ا٧خ٤شح ثؾٌَ ٓزَٛ ، كٜٞ أًضشاٗزؾش رطج٤ن اُٞارغ

٤بس سعبُخ ٖٓ خ٬ٍ ِٓ 03اُٜٞارق اُز٤ًخ ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُؼبُْ ، كوذ أًذد ا٧ثؾبس أٗٚ ٣زْ ئسعبٍ 

 5 (0201) آ٣خ، ة ٣غبػذ ػ٠ِبثشٗبٓظ اُٞارغبة كجشٗبٓظ اُٞارغ

ػذد ًج٤ش ٖٓ ا٧ؽخبؿ أُغبكش٣ٖ ٣ت أُغبكبد ث٤ٖ ا٧َٛ ٝا٧فذهبء، ؽ٤ش ٣غزخذٓٚ روش -

 .٘بءثَٛ ٝاُضٝعخ ٝا٧ٝاُز١ ٫ ٣غط٤ؼٕٞ اُزٞافَ ثؾٌَ ٓغزٔش ٓغ ا٧

بة ٧ٗٚ خذٓخ ٓغب٤ٗخ رٞكش كٞار٤ش اُٜبرق اُز٢ أفجؾذ ٞارغاُعزخذاّ رطج٤ن ٣ِغأ اُجؼل ٫ -

 .عذا   ٓشرلؼخ  

٣ٌٖٔ ُِٔغزخذ٤ٖٓ رـ٤٤ش  ؽ٤ش  طج٤ن اُذسدؽخ ػ٠ِ ؽجٌخ ا٩ٗزشٗذ،اُزخق٤ـ5 ٓضَ ر -

 .ٕٝٝرؼذ٣َ ٝمؼْٜ ئ٠ُ ٓب ٣ش٣ذ

ٝاُشعبئَ اُقٞر٤خ  عبٍ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُقٞس ٝاُل٤ذ٣ٞٛبدئس ٖٓ خ٬ٍ ٛزا اُزطج٤ن ٣زْ -

 .ئ٠ُ ا٧فذهبء ثؾٌَ كشد١ أٝ عٔبػ٢ ٝثشعبُخ ٝاؽذح ٝاُٞعبئو أُزؼذح 

ًٝزُي اُؾبٍ ٓغ  ٝئسعبُٜب ٓجبؽشح، ٣ِزوو رطج٤ن اُٞرغبة اُقٞس ػجش ًب٤ٓشا اُٜبرق -

 ِٓلبد اُل٤ذ٣ٞ ٝاُشعبئَ اُقٞر٤خ.

 . ٝأثغو اُزطج٤وبد اعزؼٔب٫   عَٜأٖٓ  رغبةاثشٗبٓظ اُٞ ٣ؼزجش -

 .ٝا٥ساء ٛزا اُزطج٤ن ُزجبدٍ ا٧كٌبس ٝأُؼِٞٓبد اُجؼل ٣غزخذّ -

 .رغبة ػٖ اعزخذاّ اُشعبئَ اُوق٤شح أٌُِلخا٣ُـ٢٘ ثشٗبٓظ اُٞ -
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كٜٞ ُِجشٗبٓظ اعزخذآبد ٓزؼذدح رؼزٔذ ػ٠ِ ٛذف أُغزخذّ، ٣ِغأ ئ٤ُٚ اُجؼل ٌُٞٗٚ ٓغب٢ٗ  -

خش ٣ؼزجشٙ ٝع٤ِخ ُزجبدٍ أُؼِٞٓبد بئَ اُوق٤شح، ك٢ ؽ٤ٖ إٔ اُجؼل ا٥ثذ٣َ ػٖ اُشع

 ٝا٥ساء ٝػشك ا٧كٌبس ٝأُٞاٛت.

 

 (0201) اُضآَ،ابسهبٍاث  حطبٍك  انىاحس

 

٣إصش ػ٠ِ اُؼ٬هبد ا٫عزٔبػ٤خ ث٤ٖ  بةأصجزذ اُؼذ٣ذ ٖٓ ا٧ثؾبس إٔ رطج٤ن اُٞارغ -

ء ـبٝا٧َٛ ٝا٧هبسة ٝا٧فذهبء، ٖٓ ؽ٤ش ئُ اُزطج٤ن ٝث٤ٖٜزا ٤ٖ ُا٧ؽخبؿ أُغزخذٓ

 إد١ ئ٠ُ اُؾؼٞس ثبُؼضُخ. ٣، ٓٔب  رقبٍ اُؾخق٢ رٔبٓب  ا٫

 .ُن٤بع ُِٞهذ  ك٢ أٓٞس ؿ٤ش ٗبكؼخ ٝع٤ِخ   رغبةارطجن اُٞ ٣ؼذ -

٫ ٣غزجؼذ خجشاء أٖٓ أُؼِٞٓبد ٖٓ رٌٖٔ أ١ عٜخ اعزخجبس٣خ أٝ ٓخزشهٕٞ ٖٓ رؾـ٤َ  -

 .ػِْ أُغزخذّ ًب٤ٓشا اُٜبرق دٕٝ

 ٗزشٗذ ا٫ه٬ع ػ٠ِ سعبئِي دٕٝ ػِٔي.ؾشًبد ا٫رقب٫د ٝؽشًبد ٓضٝد١ ا٣٩ٌٖٔ ُ -

ٜٓب ، ٌُٖ ٣غت إٔ ٣ٌٕٞ اعزخذا ٖٓبة رو٤٘خ سائؼخ ٫ٝٓبٗغ اُٞارغ ٗغزط٤غ اُوٍٞ إٔ رطج٤ن

 ُذ٣٘ب ٝػ٢ ثٜب ٝثبُؾذٝد اُز٢ ٣غت إٔ ٫ ٗزغبٝصٛب .

 

 :ٌجابٍاث يىالع انخىاصم الجخًاعًإ 7-5

( 1118)الدخٌل، ٌلخصهاٌجابٌة على الشباب ، إ آثارا  جتماعٌة التواصل االلشبكات إن 

 على النحو اآلتً :

 

التواصل مع  قد ٌكون سببتحفز على التفكٌر اإلبداعً  وبأنماط وطرق مختلفة  و -0

 أشخاص مثقفٌن.

 تعمق مفهوم المشاركة  والتواصل مع اآلخرٌن. -1

 .تساعد على قبول القضاٌا الخالفٌة -2

 لومات مع اآلخرٌن.تساعد على التعلم وذلك بتبادل المع -3

 توفر فرصة التعلم ب  ) الرمزٌات( و)المحسوسات(. -4

 تنشٌط المهارات لدى المستخدم. تساعد على -5
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تفتح مواقع التواصل االجتماعً أبوابا  تمكن من إطالق اإلبداعات والمشارٌع  -6

 واألهداف.

لشعوب تعد مواقع التواصل االجتماعً أداة لتبادل اآلراء واألفكار، ومعرفة ثقافات ا -7

 وتقرٌب المسافات بٌنها.

 وغٌرها من اآلثار اإلٌجابٌة .

 سهبٍاث يىالع انخىاصم الجخًاعً

 دٓبٕ اُغِٞط ػ٤ِٜب ٓٔب ٣ؼطَ  ًض٤ش ٖٓ ا٧ػٔبٍ.ئ -0

 كٌبس اُنبُخ ٓضَ اُؼ٘ق ٝأُؾبسًخ ك٤ٚ.ٗؾش ا٧ -0

 اُزؼشك ُِخذاع ك٤خذػٞٗي ٣ٝجؼذٕٝ ػٖ أفذهبئي ،ٝأِٛي -2

عزخذاّ ؽشٝف اُِـخ اُؼشث٤خ ػ٠ِ ؽٌَ سٓٞص ًبظٜٞس ُـخ عذ٣ذ ث٤ٖ اُؾجبة  -2

 (.2( ٝاُؼ٤ٖ )0( ٝأُٜضح )2كجبرذ اُؾبء ) ٝأسهبّ

 ذ٤ٖٓ ثبُٔغإ٤ُٝخ. ؿ٤بة اُشهبثخ ٝػذّ ؽؼٞس ثؼل أُغزخ -1

  .ًضشح ا٫ؽبػبد ٝأُجبُـخ ك٢ ٗوَ ا٧ؽذاس -1

 ػٖ ٝاهؼْٜ ا٧عش١، رقلؼ ٛزٙ أُٞاهغ ٣إٝد١ ئ٠ُ ػضٍ اُؾجبة ٝأُشاٛو٤ٖ -2

 ٝػٖ أُؾبسًخ ك٢ اُلؼب٤ُبد اُز٢ ٣و٤ٔٚ أُغزغ.

 اٗؼذاّ اُخقٞف٤خ ٝٛزا ثذٝسٙ ٣إد١ ئ٠ُ أمشاس ٓؼ٣ٞ٘خ ٝٗلغ٤خ ٝٓبد٣خ. -3

 ٛذس اُٞهذ . -4

 ٝؿ٤شٛب ٖٓ ا٥صبس اُغِج٤خ .

أداح رٞافَ  اُؾجٌخ اُؼٌ٘جٞر٤خ ٫عزٔبػ٢  كٞائذ ًض٤شح ، ؽ٤ش رؼذٖٓ ٛ٘ب ٗوٍٞ ئٕ ُٞعبئَ اُزٞافَ ا

ث٤ٖ ا٧كشاد ، ٝٛزا ٖٓ ؽأٗٚ  ٣إد١ ئ٠ُ رشاثو ٝرو٣ٞخ اُؼ٬هبد ث٤ٖ أكشاد أُغزٔغ ، ؽ٤ش رغزخذّ 

ٖٓ أعَ رجبدٍ ا٥ساء ث٤ٖ أُغزخذ٤ٖٓ ثؼنْٜ اُجؼل، ًٝزُي ُِزؼشف ػ٠ِ صوبكبد اُؾؼٞة 

ٜب ص٣بدح اُزوبسة ُٔٔبسعخ ا٧ٗؾطخ اُضوبك٤خ ٝا٫عزٔبػ٤خ اُز٢ ٖٓ ؽأٗ ا٧خشٟ ،  ًٔب رغزخذّ أ٣نب  

، ٖٝٓ رِي اُغِج٤بد  ٣غبث٤بد ك٬ ٗ٘ظ عِج٤برٜب أ٣نب  اد، ٝثٔب إٔ ُِٞعبئَ ا٫عزٔبػ٤خ ئث٤ٖ ا٧كش

اٗزؾبس ا٫ؽبػبد ٝأُجبُـخ ؽ٤ش ٣غؼ٠ ثؼل ٓغزخذ٢ٓ ٛزٙ أُٞاهغ ئ٠ُ ٗؾش أُؼِٞٓخ هجَ اُزأًذ 

ٓب ٣ٌزت ك٢ رِي أُٞاهغ   أٝ ٖٓ فؾزٜب، ًٔب إٔ  ؿ٤بة اُشهبثخ ك٢ رِي أُٞاهغ ٖٓ ؽ٤ش ٓب ٣٘ؾش 

ّ ٣وَِ ٖٓ ه٤ٔخ اُؾخـ ٗلغٚ رارٚ، ٝاُزؾذس  ك٢ ا٧ٓٞس اُز٢ ٤ُظ ُٜب كبئذح  ثؾ٤ش ٣ؼزجش ٖٓ ٬ً

اُغٞاٗت اُغِج٤خ  ٧ٗٚ ٓن٤ؼخ ُِٞهذ  ٝع٤شعغ ثبُغِت ػ٠ِ أُغزٔغ  ًِٚ  خطشٛزا اُغبٗت ٖٓ أ

 ٤ُٝظ ػ٠ِ اُؾخـ كوو.
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 :انذراساث انسابمتـ  ثانٍاا 

  

هغ اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢ ٝػ٬هزٚ ٓٞاٍ اُجؾٞس أُوذٓخ ُذساعخ ٓٞمٞع ٝكوب ٫ه٬ع اُجبؽش ؽٞ

ٛزا  ٗذسح اُجؾٞس ؽٍٞ اُجبؽش ٫ؽعك٢ اُؾِوخ اُضب٤ٗخ ٖٓ اُزؼ٤ِْ ا٧عبع٢ ٢ٗ اُزؾق٤َ ذثز

 اُز٢ ر٘بُٝذ أُٞمٞع ثؾٌَ ػب5ّ  اُؼشث٤خ ٝا٧ع٘ج٤خ أُٞمٞع، ٝٛزٙ ثؼل اُذساعبد

 انعربٍت أول: انذراساث

( ؽ٤ش ٛذكذ اُزؼشف ػ٠ِ رأص٤ش )اُل٤ظ ثٞى( ػ٠ِ هِجخ اُغبٓؼبد 0223دساعخ اُؼز٤ج٢ ، )

اُغؼٞد٣خ، ٝأظٜشد اُذساعخ إٔ ٗغجخ اٗزؾبس اعزخذاّ )اُل٤ظ ثٞى ( ث٤ٖ ه٬ة اُغبٓؼبد اُغؼٞد٣خ 

خ %(، ٝإٔ دٝس ا٧َٛ ٝا٧فذهبء ٝرأص٤شْٛ ك٢ اُزؼشف ػ٤ِٚ ثذاكغ رٔن22٤ٝهبُجبرٜب ثِـذ )

اُٞهذ ًؼبَٓ سئ٤ظ ٫عزخذآٚ عبء ك٢ أُشرجخ ا٠ُٝ٧ ك٢ ا٫ؽبػبد  أُزؾووخ ٖٓ  اعزخذآٚ، 

ؽون ٓب ُْ رؾووٚ اُٞعبئَ ا٩ػ٤ٓ٬خ ا٧خشٟ، ٝإٔ اعزخذآٚ  ٝأظٜشد اُؼ٤٘خ ئ٠ُ  إٔ) اُل٤ظ ثٞى(

ًبٕ ُٚ رأص٤ش ػ٠ِ اُؾخق٤خ أًضش ٖٓ اُٞعبئَ ا٩ػ٤ٓ٬خ ا٧خشٟ. ٝخِقذ اُذساعخ ئ٠ُ إٔ 

 ارغبٛبد اُطِجخ ٗؾٞ )اُل٤ظ ثٞى( ًبٗذ ئ٣غبث٤خ ثؾٌَ ػبّ.

% ٖٓ ئعٔب٢ُ 22ًٔب أٝمؾذ ٗزبئظ اُذساعخ إٔ ٓغزخذ٢ٓ ٓٞاهغ اُؾجٌبد ا٫عزٔبػ٤خ ٣ٔضِٕٞ 

اُؾجٌبد ا٫عزٔبػ٤خ ؽ٤ش ٣٘لوٕٞ عبػخ أٝ أًضش ػ٠ِ ٓٞاهغ اُؾجٌبد ٓغزخذ٢ٓ ٓٞاهغ اُؾجٌبد 

ٖٓ ٓغزخذ٢ٓ أُٞاهغ  -ٗزشٗذ ثؾٌَ أًجشٍ ػجش ا٣٩ذسًٕٞ ػٔن  أ٤ٔٛخ ا٫رقب  -عزٔبػ٤خ ا٫

 ،  ًٔب ٫ ٣ٞعذ اخز٬ف ث٤ٖ ٓغزخذ٢ٓ  أُٞاهغ ثٌضشح ٝثوِخ  ٝٓزـ٤ش١ اُغ٘ظ ٝاُ٘ٞع.ثؾٌَ ػبّ

 

٫عزخذاّ اُؾجبة  عزٔبػ٤خُزؼشف ػ٠ِ ا٥صبس اُ٘لغ٤خ ٝا٫ئ٠ُ ا( 0224دساعخ خنش )ٛذكذ 

( ٝدٝاكغ Face Bookػ٠ِ ٓغزخذ٢ٓ ٓٞهغ )دساعخ  –عزٔبػ٤خ أُقش١  ُٔٞاهغ اُؾجٌبد ا٫

عزٔبػ٤خ ، ٝاٌُؾق ػٖ هج٤ؼخ اُؼ٬هبد ا٫ -اعزخذاّ اُؾجبة أُقش١ ُٔٞهغ )ك٤ظ ثٞى(

ٝاُقذاهبد اُز٢ ٣ٌٜٞٗب اُؾجبة أُقش١ ٝأ٣ُٞٝخ رلن٤ِْٜ ُٜب ػ٘ذ اُزؼبَٓ ٓغ أفؾبثٜب، ٝاُزؼشف 

ػ٤خ ٖٓ خ٬ٍ اعزخذآْٜ ُٔٞهغ )اُل٤ظ عزٔبػ٠ِ هش٣وخ رؼج٤ش ػ٤٘خ اُذساعخ ػٖ ؽبُزْٜ اُ٘لغ٤خ ٝا٫

ج٤بٗبد ، ٝٓغٔٞػبد أُ٘بهؾخ أُشًضح . ٝرٌٞٗذ اُؼ٤٘خ اُاُجبؽضخ ا٫عزج٤بٕ ُغٔغ  ذثٞى(. اعزخذٓ

غبٓؼخ اُجش٣طب٤ٗخ )ػ٤٘خ آُٖ ٓغزخذ٢ٓ )اُل٤ظ ثٞى(ٖٓ اُؾجبة اُغبٓؼ٢ ك٢ عبٓؼخ اُوبٛشح ٝ
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أػ٠ِ ٗغجخ ٫عزخذاّ ٛزٙ أُٞاهغ ك٢ ع٤ٔغ  ػٔذ٣خ(. رٞفِذ اُذساعخ ئ٠ُ ػذح ٗزبئظ أثشصٛب 5 إٔ 

جخ ِهُذٟ ٔؼشكخ اُأثشص ٓقبدس ا٧ٝهبد، ًٔب ٣أر٢ أػ٠ِ ٝهذ ٬ُعزخذاّ ك٢ كزشح أُغبء، ٝإٔ 

%. 21غبٓؼخ اُجش٣طب٤ٗخ ثٔٞهغ )اُل٤ظ ثٞى( ْٛ ا٧فذهبء ٝأُؼبسف ث٘غجخ اُعبٓؼخ اُوبٛشح ٝهِجخ 

بئٔخ دٝاكغ اعزخذاّ ه٬ة اُغبٓؼخ ُٔٞهغ )اُل٤ظ ٝإٔ داكغ اُزغ٤ِخ ٝاُزشك٤ٚ ٣أر٢ ػ٠ِ سأط اُو

 ثٞى(.

ًزُي رج٤ٖ ػذّ ٝعٞد ػ٬هخ ث٤ٖ اُطش٣وخ اُز٢ ٣وذّ ثٜب ه٬ة اُغبٓؼبد أٗلغْٜ ٦ُخش٣ٖ ػ٠ِ ٓٞهغ 

. ًزُي ارلوذ ٓغٔٞػخ ه٬ة عبٓؼخ اُوبٛشح ٝه٬ة ثٞى( ٝاُغبٓؼخ اُز٢ ٣ذسعٜٞٗب ثٜب)اُل٤ظ 

ا٧ؽخبؿ ػجشٓٞهغ )اُل٤ظ  زلبػَ ا٫عزٔبػ٢ ث٤ٖ(ػ٠ِ إٔ اُب  ٝئٗبص ا  اُغبٓؼخ اُجش٣طب٤ٗخ )رًٞس

 ( ٣إد١ ئ٠ُ ر٤ٔ٘خ أُٜبساد اُؾخق٤خ  ٝاُخجشاد اُؾ٤بر٤خ ٝاُزؼبَٓ ٓغ ا٥خش٣ٖ.ثٞى

( دساعخ ؽٍٞ رشدد أُشاٛو٤ٖ ػ٠ِ ٓوب٢ٛ ا٩ٗزشٗذ ٝػ٬هزٚ ثجؼل 0202ٝأعشٟ اُـبٓذ١ )

٣ٞٗخ ثٌٔخ أٌُشٓخ، ٛذكذ اُذساعخ ئ٠ُ ٓؼشكخ اُ٘لغ٤خ ُذٟ ػ٤٘خ ٖٓ ه٬ة أُشؽِخ اُضب أُؾ٬ٌد

ٓذٟ رشدد أُشاٛو٤ٖ ك٢ ٌٓخ أٌُشٓخ ػ٠ِ ٓوب٢ٛ ا٩ٗزشٗذ، ٝأًضش أُغب٫د اُز٢ ٣غزخذّ ك٤ٜب 

أُشاٛوٕٞ ٛزٙ أُوب٢ٛ، ٝأعجبة رشدد أُشاٛو٤ٖ ئ٠ُ ٓوب٢ٛ ا٩ٗزشٗذ، ٝػ٬هخ رؼبَٓ أُشاٛن ئٕ 

ٓغ أُؾ٬ٌد اُ٘لغ٤خ اُز٢ ٣ٔش أُٞاهغ اُز٢ ٣شربدٛب  ٝأًْٛبٕ ث٘لغٚ أٝ ٓغ أفذهبئٚ ٝػٔشٙ ٝفلٚ 

( هبُجب ، اعزخذّ اُجبؽش ا٫عزجبٗخ ُزؾو٤ن ٛزا اُـشك، ٝهذ 222ثٜب، اعزخذّ اُجبؽش ػ٤٘خ ٓوذاسٛب) 

-%22ًؾلذ ٗزبئظ اُذساعخ اصد٣بد أػذاد أُشاٛو٤ٖ أُغزخذ٤ٖٓ ُ٪ٗزشٗذ، ؽ٤ش ثِـ٘ذ ٗغجزْٜ) 

 رٞعذ كشٝم راد د٫ُخ ئؽقبئ٤خ ث٤ٖ  أكشاد اُؼ٤٘خ ٖٓ أُشاٛو٤ٖ  ٝأظٜشد اُ٘زبئظ أٗٚ ٫%(،  33

خبفخ ثبُٔؾ٬ٌد اُغ٤ًِٞخ اُخبفخ ثبُٔذسعخ أٝ عٞء اُزٞاكن ٝهش٣وخ رؼبِْٜٓ ٓغ ا٩ٗزشٗذ، ًٔب 

ُذٟ ٛزٙ اُلئخ ٢ٛ أُٞاهغ ا٫عزٔبػ٤خ، ٝأٝفذ اُذساعخ  اسر٤بدا  إٔ أْٛ أُٞاهغ ًؾوذ اُذساعخ 

ٞد ػ٠ِ أُشاٛن ذ رؼ٤ٖ ٤ٔٛ٧خ ا٩ٗزشٗذ ٝٓضا٣بٙ، ٝرٞم٤ؼ أمشاسٙ اُز٢ هثنشٝسح رٞع٤ٚ أُشاٛو

ٖٓ ا٩كشاه ك٢ اعزخذآٚ، ٝا٤ٔٛخ اُؼَٔ ٓغ أُإعغبد اُزشث٣ٞخ ػ٠ِ رٞك٤ش اُغٞ ا٥ٖٓ ٫عزخذاّ 

 ا٩ٗزشٗذ ٝرغ٘ت ا٧مشاس اُ٘زبعخ ػ٘ٚ. 

 خرو٤٘خ ا٫رقبٍ اُؾذ٣ض ذاّخ(  أصش اعز 0202ٞد ٓؾٔٞد ٗب٣ق )٣كبهٔخ ، اُض دساعخ ٓؾٔذر٘بُٝذ 

ك٢ اُجبؽش ثبء، ٝاعزخذّ َ ا٫عزٔبػ٢ ث٤ٖ ع٤َ ا٧ث٘بء ٝا٥ٖٓ خ٬ٍ اُزٞاف خػ٠ِ اُو٤ْ ا٫عزٔبػ٤

، ٝرْ رطج٤ن اعزجبٗخ ٝهبُجخ   ب  هبُج (222ٛزا اُجؾش أُٜ٘ظ أُغؾ٢ ، ػ٠ِ ػ٤٘خ ػؾٞائ٤خ هٞآٜب )

 ٫ُخ ئؽقبئ٤ٚ ػ٘ذ ٓغزٟٞ اُذ٫ُخ د ادر ا  أصشٕ ٛ٘بى أ( كوشح ، كأظٜشد اُذساعخ 00ٖٓ ) ٌٓٞٗخ

(α=0.05) عزٔبػ٢ ٖٓ خ٬ٍ اُزٞافَ ا٫ خقبٍ اُؾذ٣ضٚ ػ٠ِ اُو٤ْ ا٫عزٔبػ٤عزخذاّ رو٤٘بد ا٫ر٫

ًٔب إٔ ٖٓ أثشص اعزخذآبد ٓٞاهغ اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢ ك٢ أُغبٍ  ،ث٤ٖ ع٤َ ا٧ث٘بء ٝا٥ثبء
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، ٝك٢ اُٜ٘ب٣خ أٝفذ اُذساعخ ثنشٝسح ا٫عزخذاّ اُؼو٢ٗ٬ ُٞعبئَ ا٫رقبٍ ،  ا٧ًبد٢ٔ٣ ،ٝاُ٘لغ٢ 

ػ٠ِ ٝؿشط صوبكخ اُؾٞاس ك٢ ٗلٞط ا٧ث٘بء ٓ٘ز اُقـش ٝرؼ٣ٞذْٛ ػ٠ِ اُؾٞاس ٓٔب ع٤٘ؼٌظ ئ٣غبثب  

 ارغبٛبرْٜ ٝعًِْٜٞ ك٢ رؼبِْٜٓ ٓغ ا٥خش٣ٖ ك٢ أُغزٔغ.

أصش ؽجٌبد اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢ ا٩ٌُزش٤ٗٝخ كوذ ٛذكذ ئ٠ُ ٓؼشكخ  ( 0202دساعخ ع٤ِْ ٓؾٔذ ) أٓب

( كوشح، ٝٓوبثِخ 22. ٝرْ ئػذاد اعزجبٗخ اؽزِٔذ ػ٠ِ )ارغبٛبد هِجخ اُغبٓؼبد ك٢ ا٧سدٕػ٠ِ 

أُغؾ٢ ٝاعزخذٓذ ك٢ ٛزٙ اُذساعخ أُٜ٘غ٢ اُٞفل٢  ،هبُجب   (22ؽخق٤خ ٌٓٞٗخ ٖٓ عإا٤ُٖ ٍ)

ز٤شٝا ثطش٣وخ ػؾٞائ٤ٚ  خ، ا ٝهبُجخ   بُجب  (ه0021ذساعخ ٖٓ )رٌٞٗذ ػ٤٘خ اُ ،عِٞة اُجؾش اُ٘ٞػ٢أ

رغبٛبد ٗزبئظ اُذساعخ إٔ أصش رِي اُؾجٌبد ػ٠ِ ا، ٝأظٜشد ٝهبُجخ   ( هبُجب  22ٝػ٤٘خ أُوبثِخ ٖٓ )

 ٝث٤٘ذ ك٢ ًَ ٖٓ اُجؼذ أُؼشك٢ ٝاُٞعذا٢ٗ عبء ك٢ أُغزٟٞ أُزٞعو.هِجخ اُغبٓؼبد ك٢ ا٧سدٕ 

ْٛ آصبسٛب اُغِج٤خ ا٩دٓبٕ ػ٠ِ رِي أعزٔبػ٤خ ، ٝإٔ ٬هبد ا٫ؼ٤ٔن اُؼ٣غبث٤خ ر٫اُ٘زبئظ أْٛ آصبسٛب ا

عزٔبػ٢ ك٢ ر٤ٔ٘خ اُؾخق٤خ عخ ثب٩كبدح ٖٓ ؽجٌبد اُزٞافَ ا٫اُؾجٌبد ، ٝك٢ اُٜ٘ب٣خ أٝفذ اُذسا

 أُزٞاصٗخ ُذٟ هِجخ اُغبٓؼبد.

 

 ُزؼشف ػ٠ِ اٗؼٌبعبد ؽجٌخا ذ ئ٠ُ( ٛذك0202أعشٟ ػجذا٠ُُٞٔ اُغ٤ذ ٝٗقؾ٠ أؽٔذ دساعخ ) ٝ

، ٝرْ رطج٤وٜب اُزؼ٤ِْ اُغبٓؼ٢ ثٌِٔٔخ اُجؾش٣ٖ اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢ ػ٠ِ ا٧ٖٓ اُلٌش١ ُذٟ هِجخ

، ًٝبٗذ ٗزبئظ اُذساعخ اُجؾش٣ٖك٢ اُغبٓؼخ اُخ٤ِغ٤خ ثٌِٔٔخ  ٝهبُجخ   ب  ( هبُج022ػ٠ِ ػ٤٘خ هٞآٜب )

زا ٣ذٍ ػ٠ِ إٔ أصش  ؽجٌبد اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢ اُلٌش١ ُذٟ اُطِجخ ثقلخ ػبٓخ ثذسعخ ٓزٞعو ٝٛ

مشٝسح اُؼَٔ ػ٠ِ رٞػ٤خ اُطِجخ ك٢ أُشاؽَ اُزؼ٤ٔ٤ِخ أُخزِلخ ثبعزخذآبد ؽجٌخ اُزٞافَ 

ٝاٗزٜذ اُذساعخ ثزوذ٣ْ رقٞس ٓوزشػ ُزٞظ٤ق  ػ٠ِ ر٤ٔ٘خ اُزل٤ٌش اُ٘بهذ ُذ٣ْٜ ا٫عزٔبػ٢ ٝاُؼَٔ 

 ٌِخ اُجؾش٣ٖ .ؽجٌخ اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢ ك٢ رلؼ٤َ ا٧ٖٓ اُلٌش١ ُذٟ هِجخ اُزؼ٤ِْ اُغبٓؼ٢ ثٔٔ

 

اّ اُؾجبة اُغبٓؼ٢ ك٢ اُغبٓؼبد خذُزؼشف ػ٠ِ اعزئ٠ُ ا( 0202ؽغٖ ػجذ اُقبدم ) ٛذكذ دساعخ

اُخبفخ اُجؾش٤٘٣خ ٓٞاهغ اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢ ٝػ٬هزٚ ثٞعبئَ ا٫رقبٍ اُزو٤ِذ٣خ "اُزِلض٣ٕٞ، 

اُغبٓؼ٢ ُٔٞاهغ اكغ اعزخذاّ اُؾجبة ٝػبداد ٝأٗٔبه ٝد ػ٠ِ زؼشفاُا٩راػخ " ٝرُي ٖٓ خ٬ٍ 

، ٝهذ ذاّخبػبد أُزشرجخ ػ٠ِ ٛزا ا٫عزاُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢ ٝٝعبئَ ا٫رقبٍ اُزو٤ِذ٣خ ٝا٩ؽج

ٖٓ اُؾجبة  ٓلشدح   (210)ؼٔذ٣خ هٞآٜب اُاعزخذّ اُجبؽش ك٢ ٛزٙ اُذساعخ أُغؼ ا٫عزٔبػ٢ ثبُؼ٤٘خ 

عزخذّ ااُجؾش٣ٖ، ٝهذ ٝعبٓؼخ أٌُِٔخ ك٢ ٌِٓٔخ اُغبٓؼ٢ ك٢ اُغبٓؼخ ا٤ِٛ٧خ ٝعبٓؼخ دُٕٔٞ 
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ئ٤خ ُٔؼبُغخ اُج٤بٗبد ا٩ؽقب  T-test،F-testاُجبؽش اُجشٗبٓظ ا٩ؽقبئ٢ ٝٓؼبَٓ اسرجبه ث٤شعٕٞ 

ص٣بدح اعزخذاّ  ئ٠ُ٘زبئظ هذ أؽبسد اُٝ spssخزجبساد ا٩ؽقبئ٤خ ثب٫ػزٔبد ػ٠ِ اُؼذ٣ذ ٖٓ ا٫

 .اُؾجبة اُغبٓؼ٢ ُٔٞاهغ اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢ ثبُٔوبسٗخ ثٞعبئَ ا٫رقبٍ اُزو٤ِذ٣خ

 

ٌخ ا٩ٌُزش٤ٗٝخ جئ٠ُ رو٣ْٞ رغشثخ اعزخذاّ اُؾٛذكذ دساعخ  ( 0202أعشٟ أُؾبهجخ ٝاُؼٌٞس ) ًٔب

 هبُجب   (002)ُِزٞافَ ٓغ هِجخ اُؾبعٞة اُزؼ٢ٔ٤ِ خ٬ٍ كزشح اُزذس٣ت ًٝبٗذ ؽغْ اُؼ٤٘خ اُذساعخ 

ك٢ ٓذٟ روجَ  عئِخ ٜٓ٘ب 5 َٛ رٞعذ كشٝم داُخ ئؽقبئ٤ب  أ ٠ِا٩عبثخ ػِذ اُذساعخ . ٝػٔٝهبُجخ  

ا٩ٌُزش٤ٗٝخ ُِزٞافَ ٓغ أُذسط ٝثبه٢ اُطِجخ ك٢ كزشح اُزذس٣ت  اُؾجٌخاُطِجخ ُزغشثخ اعزخذاّ 

ٝرٞفِذ اُذساعخ  ؟ ذاّ اُجشٓغ٤بدخاُغ٘ظ ، ٝاُغ٘خ اُذساع٤خ ك٢ اعز اُؼ٢ِٔ رؼض١ ئ٠ُ ٓزـ٤ش5١

ذس٣ت اُؼ٢ِٔ ُزغشثخ ك٢ روجَ هِجخ اُز خد٫ُخ ئؽقبئ٤ راد ئ٠ُ ٗزبئظ ٜٓ٘ب 5 ػذّ ٝعٞد كشٝم

 .ػ٠ِ ٓزـ٤شاد اُذساعخ ذسط اػزٔبدا  ٌخ ا٩ٌُزش٤ٗٝخ ُِزٞافَ ٓغ أُجاعزخذاّ اُؾ

 

 ثانٍا: انذراساث األجنبٍت

خز٬ف ٓب ث٤ٖ ئدساى ( ٝٛذكذ اُذساعخ ثؾش ا0223٫)  Elizabeth  A.Warfelدساعخ          

 (%11) ،ب  ٓغزخذٓ(  32ذد اُؼ٤٘خ  )ػ ثِؾ ،ى ثٌضشح أٝ ثوِخٖٓ هجَ ٓغزخذ٢ٓ اُل٤ظ ثٞاُخقٞف٤خ 

 (%02) ،( ػبٓب  02-03ْٜٓ٘ رزشاٝػ أػٔب سْٛ ) (%22 ) ،ٖٓ اُزًٞس(%22)ٗبس ، ْٜٓ٘ ٖٓ ا٩

 اعزخذّ اُجبؽش ا٫عزجبٗخ ٝأُوبثِخ اُؾخق٤خ ًأداح ُِذساعخ.  ػبٓب. (04-02 )رزشاٝػ أػٔبسْٛ 

ئعٔب٢ُ ٓغزخذ٢ٓ % ٖٓ 24ثٌضشح ٣ٔضِٕٞ   اُل٤غجٞىاعخ إٔ ٓغزخذ٢ٓ أٝمؾذ ٗزبئظ اُذس

، ًٔب ٫ ٣ٞعذ عزٔبػ٤خ ٓضَ ٓٞاهغ اُؾجٌبد ا٫ؽ٤ش ٣٘لوٕٞ عبػخ أٝ أًضش ػ٠ِ  ثوِخ اُل٤غجٞى

 ِخ ٝٓزـ٤ش١ اُغ٘ظ ٝاُ٘ٞع.  اخز٬ف ث٤ٖ ٓغزخذ٢ٓ أُٞاهغ ثٌضشح ٝثو

% من طلبة الجامعات  71( إلى أن   Mutthew G. Birnbauw (2008دساعخأٝمؾذ ٝ

أقل من مرة واحدة فً % ٌدخلون 05فً الٌوم ، وٌدخلون موقع الفٌسبوك أكثر من مرة واحدة 

مرات 4أو 2ٌدخلون ما بٌن  % منهم71مرات ٌومٌا ، و 7% ٌدخلون أكثر من  11الٌوم ، 

تمثلت فً إرسال واستقبال   بٌنت النتائج إلى أن أهم استخدامات هذه المواقع أسبوعٌِا ، وقد

 .الرسائل، تتبع المراقبة )لمعرفة ما ٌفعله اآلخرون(  تقلل الملل، لمواكبة  العصر
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 عامعً لمواق( إلى التعرف على دوافع استخدام الشباب الج1118)Alice Hallهدفت دراسة 

( 010بصفاتهم الشخصٌة، أجرٌت الدراسة على عٌنة قوامها)التواصل االجتماعً، وعالقتها 

مفردة  ممن لدٌهم ملف شخصً واحد على األقل فً إحدى مواقع التواصل االجتماعً، وتوصلت 

موقعٌن %( من المبحوثٌن لدٌهم حساب من 72الدراسة على العدٌد من النتائج منها، أن نسبة ) 

لٌها الشباب، وذلك بنسبة ) من هذه المواقع، وجاء موقع الفٌسبوك فً مقدمة المواقع التً ٌقبل ع

%(، أما عن دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماعً 22%(، تاله موقع ماي سبٌس بنسبة )44

( ودافع 2217فقد جاء دافع الحفاظ على العالقات القائمة فً مقدمة الدوافع بمتوسط حسابً ) 

( على 1231(، وتعزٌز العالقات مع اآلخرٌن ) 1240الحصول على المعلومات بمتوسط ) 

 الترتٌب. 

 

التعرف دراسة هدفت إلى  Narayan ،.&Kuppuswamy(،1101) كوبسوٌمً ونارٌان وأجرى

د فق ( شابا ،004ُطبقت الدراسة على )على تربٌة الشباب ،جتماعٌة كات االعلى  تأثٌر مواقع الشب

جتماعٌة التً لها تأثٌر إٌجابً ب ٌنجذبون  إلى مواقع الشبكات االأظهرت الدراسة  أن الشبا

هذه المواقع  علٌهم، ،وأنها قد تؤدي إلى عدم  اهتمام الطلبة بدراستهم، ولكن  ٌمكن االستفادة من

 لمعلمٌن.إشراف مناسب من قبل اها على ضوء مبادئ تربوٌة وسلٌمة، وفً التعلٌم إذا تم استخدام

ذاّ ٓٞهغ )اُل٤ظ ثٞى( ػ٠ِ أصش اعزخ 2010)Arenkarbn-skyدساعخ أس٣ٖ ًبسث٘غ٢ٌ)ث٤ّ٘ذ 

( ، ؽ٤ش عبٓؼ٤ب   هبُجب  004اُزؾق٤َ اُذساع٢ ُذٟ هِجخ اُغبٓؼبد ، ٝهذ هجوذ اُذساعخ ػ٠ِ )

ٗزشٗذ ة اُغبٓؼبد أُذٕٓ٘ٞ ػ٠ِ ؽجٌخ ا٩أظٜشد اُ٘زبئظ إٔ اُذسعبد اُز٢ ٣ؾقَ ػ٤ِٜب ه٬

 ٝرقلؼ  ٓٞهغ )اُل٤ظ ثٞى( ، أًجش اُؾجٌبد ا٫عزٔبػ٤خ ػ٠ِ ا٩ٗزشٗذ أد٠ٗ ثٌض٤ش ٖٓ رِي اُز٢

اُٞهذ  ًٔب أظٜشد  اُ٘زبئظ أٗٚ ًِٔب صادأُٞاهغ ،  ٣ؾقَ ػ٤ِٜب ٗظشاؤْٛ اُز٣ٖ ٣٫غزخذٕٓٞ  ٛزٙ

 اُز١ ٣ٔن٤ٚ اُطبُت اُغبٓؼ٢ ك٢ رقلؼ ٛزا أُٞهغ ًِٔب رذٗذ دسعبرٚ ك٢ ا٫ٓزؾبٗبد.

أهقش  ٗزشٗذ ٣خققٕٞ ٝهزب  أهٍٞ ػ٠ِ ا٩ بؿ اُز٣ٖ ٣ونٕٞ ٝهزب  ث٤٘ذ اُ٘زبئظ إٔ ا٧ؽخًٔب 

، ٝؽَ  ، ٝإٔ ٛزا أُٞهغ ٣ز٤ؼ ُِٔغزخذّ اُذسدؽخ ئ٠ُ إٔ ٌَُ ع٤َ اٛزٔبٓبد رغزثٚ ُِذساعخ ٓؾ٤شا  

 اُلٞاص٣ش، ٝئثذاء سأ٣ٚ ك٢ ًض٤ش ٖٓ ا٧ٓٞس ٝاُجؾش ػٖ أفذهبء عذد أٝ هذا٠ٓ ، ٝث٤٘ذ اُز٘بئظ إٔ

%( ٖٓ اُط٬ة اُغبٓؼ٤٤ٖ اُز٣ٖ ؽِٔزْٜ اُذساعخ اػزشكٞا ثإٔ ئدٓبْٜٗ ػ٠ِ ٓٞهغ )اُل٤ظ ثٞى( 24)

 ػ٠ِ رؾق٤ِْٜ اُذساع٢. ش عِج٤ب  أصّ 
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والتً استهدفت التعرف على أثر  Bowker، &Moorman( 1100دراسة مورمان وبوكر )

من طلبة عالقة والتوافق النفسً لدى عٌنة استخدام اإلنترنت والشبكة االجتماعٌة فً نوعٌة ال

إلى أنه التوجد  ، وأشارت النتائجطالبا  ( 430المرحلة الجامعٌة فً كندا، وتكونت عٌنة الدراسة من)

 دالة  بٌن استخدام الفٌسبوك ودرجة التوافق النفسً للطلبة. عالقة 

ؽجٌبد اُزٞافَ ا٫ٗخشاه ك٢  اٌُؾق ئٕ ًبٕ ئ٠ُ( kujath،2011ًٞعبس ) ٛذكذ دساعخ

ٖٓ هِجخ  ( كشدا  183ُٜب ، رٌٞٗذ ػ٤٘خ اُذساعخ ٖٓ ) ُِؼ٬هبد اُٞاهؼ٤خ أّ ثذ٬٣   عزٔبػ٢ ٬ٌٔٓ  ا٫

 اخز٤بسْٛ هقذ٣ب  ٖٓ ا٩ٗبس ، ٝهذ رْ  (98ْٜٓ٘ ٖٓ اُزًٞس ٝ) (85اُغبٓؼبد ك٢ ٣٫ٝخ ٝاؽ٘طٖ ، )

 ٗزبئظ اُذساعخ ( ًٝبٗذ MySpace & facebook) ٖٓ ٓغزخذ٢ٓ ؽجٌز٢ ك٤ظ ثٞى ٝٓب١ عج٤ظ

، ٠ِ ارقبٍ ٓغ أٗبط ٣ؼشكْٜٞٗ ٓغجوب  عزخذاّ اُؾجٌز٤ٖ ٖٓ أعَ اُجوبء ػائ٠ُ ٤َٓ ا٧كشاد ئ٠ُ رؾ٤ش 

 ٖٓ أعَ اُزؼشف ئ٠ُ أؽخبؿ عذد ُْ ٣ِزوٞا ثْٜ أثذا. ٝأ٣نب  

 

 (facebookٛذكذ ئ٠ُ اعزٌؾبف ٝظبئق ٓٞهغ ك٤ظ ثٞى) كوذ(young,2011) ظ٣ٞٗ أٓب دساعخ

ُٔؾذدح ٓضَ اُِقن ػ٠ِ اُغذاس ٝا٧ؽذاس ٝاُقٞس ك٢ ر٤غ٤ش اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢ ٓغ ٝأدٝارٚ ا

ُٝغأ اُجبؽش ئ٠ُ  ،ٝهبُجخ   ( هبُجب  758ا٧فذهبء ٝرؼض٣ضٙ ٝاُؾلبظ ػ٤ِٚ ، ٝهذ اعزغبة ٬ُعزط٬ع )

ٖٓ أُغزخذ٤ٖٓ اُ٘ؾط٤ٖ ُؾجٌخ ك٤ظ ثٞى ، ٝهذ  هبُجب  ( 18أعِٞة أُوبثِخ اُؾخق٤خ ، ؽ٤ش هبثَ )

( رؼضص اُقذاهبد اُوبئٔخ ٖٓ خ٬ٍ اعزٌٔبٍ facebookخِقذ اُذساعخ ئ٠ُ إٔ ؽجٌخ ك٤ظ ثٞى )

 ُٞعٚ. ا٫رقبٍ اُزو٤ِذ٣خ ًبُٜبرق ٝاُزٞافَ أُجبؽش ٝعٜب  

 

ث٤ٖ  ( دساعخ ٛذكذ اٌُؾق ػٖ اُؼ٬هخkalpidou,et al ,2011أعشد ًبُج٤ذٝ ٝسكبهٜب )ٝهذ 

( ٝروذ٣ش اُزاد ٝاُشمب ػٜ٘ب ٝاُزٞاكن اُؼبهل٢ ٝا٫عزٔبػ٢ . facebookاعزخذاّ ك٤ظ ثٞى )

ٖٓ هِجخ اُغبٓؼبد ك٢ ثٞعطٖ ، ٝهذ أؽبسد ٗزبئظ اُذساعخ  ( هبُجب  70ٝرٌٞٗذ ػ٤٘خ اُذساعخ ٖٓ )

هِجخ  ئ٠ُ ٝعٞد ػ٬هخ عِج٤خ ث٤ٖ ػذد ا٧فذهبء ػ٠ِ اُؾجٌخ ٝاُزٞاكن ا٫عزٔبػ٢ ٝا٧ًبد٢ٔ٣ ُذٟ

اُغ٘خ ا٠ُٝ٧ ، ٝإٔ ا٩كشاه ك٢ اُٞهذ ٣وزشٕ ثزذ٢ٗ روذ٣ش اُزاد ُذ٣ْٜ ، ٝاُ٘زبئظ ُذٟ هِجخ اُغ٘ٞاد 

، ٝٛزا ٣ؼضٟ ئ٠ُ رطٞس اُؼ٬هبد ا٫عزٔبػ٤خ ػ٘ذ ٛإ٫ء ثؼذ ثبُزٞاكن ا٫عزٔبػ٢ ٣غبث٤ب  ئزشٕ اُؼ٤ِب ٣و

 هنبء ع٘ٞاد ك٢ اُغبٓؼخ.

  

اُزؼشف ػ٠ِ رأص٤ش   ٛذكذ ئ٠ُٝاُز٢  Anand&Gupta،Jain(،0200دساعخ ع٤ٖ  ٝعجزب ٝأٗ٘ذ)

ك٢  اُلئخ  ب  ؽبث(022 ) ٓٞاهغ اُؾجٌبد ا٫عزٔبػ٤خ ك٢ رل٤ٌش اُؾجبة ، ٝرٌٞٗذ ػ٤٘خ اُذساعخ ٖٓ
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ٌُزش٢ٗٝ أٝ ئسعبٍ  ا٫عزجبٗخ خ٬ٍ ٓٞاهغ اُزٞافَ ٖٓ خ٬ٍ اُجش٣ذ ا٩ ب  ػبٓ(22-03 ) اُؼٔش٣خ ٖٓ

 ٞاهغ ٓٞاهغ اُؾجٌخ ا٫عزٔبػ٤خ رؼَٔ ػ٠ِ  رؼجئخ اُشأ١ اُؼبّ.. ؽ٤ش رج٤ٖ إٔ ٓا٫عزٔبػ٤خ أُخزِلخ

 ّٕ  ػ٠ِ رل٤ٌش اُؾجبة. رأص٤شا  ُٔٞاهغ اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢  ٝأ

 ثانثاا: يكانت انذراساث انحانٍت بٍن انذراساث انسابمت: 

٨ُٛذاف اُز٢ ؽذدد ُٜب ٝاُؼ٤٘بد اُز٢  اُذساعبد اُغبثوخ ع٤زْ ٓ٘بهؾزٜب ٝكوب   ثؼذ اعزؼشاك

 أ٣نب  ًٔب ع٤زْ  اػزٔذرٜب ٝا٧دٝاد أُغزخذٓخ ك٢ اُؾقٍٞ ػ٠ِ اُج٤بٗبد ٝٓب رٞفِذ ُٜب ٖٓ ٗزبئظ

 . ٓ٘بهؾخ ٓٞهغ اُذساعخ اُؾب٤ُخ ٖٓ اُذساعبد اُغبثوخ

 

 ين حٍث انهذف -1

اُذساعخ، أٝ ػ٬هخ ػشمذ اُذساعبد اُغبثوخ ٓٞمٞع اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢ ثؾٌَ ػبّ ُذٟ ػ٤٘خ 

زلبػَ ٓغ ا٥خش٣ٖ، ٝروذ٣ش اُزاد ؽجٌبد اُزٞافَ ا٫عزٔبػ٢ ثٔزـ٤شاد أخشٟ ًبُغ٘ظ، ٝاُ

كوبسوٌمً ٝاُشمب ػٜ٘ب، ٝا٧ٖٓ اُلٌش١، ثب٩مبكخ ئ٠ُ رشث٤خ اُؾجبة ًٔب ك٢ دساعخ 

(، ودراسة 1100(، ودراسة كالبٌدو ورفاقها) 1100ودراسة مورمان وبوكر) .(1101ونارٌان)

 (. 1102ٌم محمد) سل

 

 ين حٍث انعٍنت  -2

  كوبسوٌمك٤ٔب ٣زؼِن ثؾغْ اُؼ٤٘خ كإ ٓؼظْ اُذساعبد ًبٕ ؽغْ اُؼ٤٘خ ك٤ٜب فـ٤ش ًٔب ك٢ دساعخ  ٓبأ

، &Narayan(،1101كوبسوٌمً ونارٌان) ٝدساعخ، (0224)خنش ٝدساعخ (،1101ونارٌان)

Kuppuswamy ٝدساعخ ،( ًبُج٤ذٝ ٝسكبهٜبkalpidou,et al ,2011 ٝدساعخ ،)كبهٔخ ،  ٓؾٔذ

، Anand&Gupta،Jain(،1101جٌن  وجبتا وأنند) ، ٝدساعخ ( 0202اُضثٞد ٓؾٔٞد ٗب٣ق )

، ٝدساعخ (0202ؽغٖ ػجذ اُقبدم )ٝدساعخ ، (0202ػجذا٠ُُٞٔ اُغ٤ذ ٝٗقؾ٠ أؽٔذ )ٝدساعخ 

( 0021( ٝاُز٢ ثِـذ ػذد اُؼ٤٘خ ك٤ٜب )0202ػذا دساعخ ع٤ِْ ٓؾٔذ )  .(0202أُؾبهجخ ٝاُؼٌٞس )

 .ٝهبُجخ   هبُجب  

 ين حٍث األداة  -3

 

، (0224)خنش ًٔب ك٢ دساعخ ارلوذ أؿِت اُذساعبد ػ٠ِ اعزخذاّ ا٫عزجبٗخ ًأداح ُغٔغ اُج٤بٗبد 

 Anand(،1101) وجبتا وأنندجٌن  ، ٝدساعخ( 0202)ٗب٣ق ٓؾٔٞد كبهٔخ، اُضثٞد ٓؾٔذٝدساعخ 

&Gupta،Jain ،ٝ ( ٝدساعخ 0202دساعخ ع٤ِْ ٓؾٔذ ،)( 0202أُؾبهجخ ٝاُؼٌٞس)  . 
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أُوبثِخ اُؾخق٤خ  Anand&Gupta،Jain(،1101جٌن  وجبتا وأنند) دساعخ  ث٤٘ٔب اعزخذٓذ 

  ًأداح ُغٔغ اُج٤بٗبد.

 ثؼذ اعزؼشاك اُذساعبد اُغبثوخ ٗغز٘زظ ا٥ر5٢ 

َ اُذساعخ ٝٛٞ ٓٞاهغ ٓؾارلوذ ع٤ٔغ اُذساعبد اُغبثوخ اُز٢ رْ ػشمٜب ؽٍٞ أُٞمٞع  -

 عزٔبػ٢ ٝٛزا أ٣نب  ٓب ٣زلن ٓغ اُذساعخ اُؾب٤ُخ. اُزٞافَ ا٫

ًٔب ارلوذ ٛزٙ اُذساعخ ٓغ أؿِت اُذساعبد ك٤ٔب ٣زؼِن ثؾغْ اُؼ٤٘خ، كوذ ًبٗذ اُؼ٤٘خ ك٢  -

 أؿِت اُذساعبد فـ٤شح.

ارلوذ ٛزٙ اُذساعخ أ٣نب  ٓغ أؿِت اُذساعبد ك٢ ا٧داح أُغزخذٓخ ػ٠ِ ػ٤٘خ اُذساعخ،  -

ٕ أؿِت اُذساعبد اعزخذٓذ ا٫عزجبٗخ ًأداح ُغٔغ اُج٤بٗبد، ٝٛزا ٓب ٣زٞاكن ٓغ أؽ٤ش 

 اُذساعخ اُؾب٤ُخ أ٣نأ .

طخ اخزِلذ اُذساعخ اُؾب٤ُخ ك٢ ٗٞع اُؼ٤٘خ، ؽ٤ش سًضد ٛزٙ اُذساعخ ػ٠ِ اُقلٞف أُزٞع -

ٖٓ اُؾِوخ اُضب٤ٗخ، ك٢ ؽ٤ٖ إٔ أؿِت اُذساعبد اُغبثوخ سًضد ػ٠ِ كئخ اُؾجبة ٖٓ عٖ 

(03-02.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الثالث

 المنهجيت واإلجراءاث

 

 اٌذساعخ  ِٕٙظ  : أٚلا 

 ِغزّغ اٌذساعخ   : صب١ٔبا 

 ػ١ٕخ اٌذساعخ :   صبٌضبا 

 أدٚاد اٌذساعخ  : ساثؼبا 

 اٌذساعخ اٌغ١ىِٛزش٠خ ألداح اٌذساعخ:  خبِغبا 

 فٟ اٌذساعخ اإلؽصبئ١خ اٌّؼبٌغبد:  عبدعبا 
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 الفصل الثالث

 واإلجراءاثالمنهجيت 

 

ٌّٕٙغ١خ ٘زٖ اٌذساعخ، ٚاٌزؼش٠ف ثّغزّؼٙب ٚػ١ٕزٙب، ٚاألداح  اعزؼشاظبا ٠زعّٓ ٘زا اٌفصً 

  اٌّغزخذِخ ف١ٙب ٚاٌزؾمك ِٓ صذلٙب ٚصجبرٙب، ٚاٌطش٠مخ اٌزٟ ارجؼذ ٌٍؾصٛي ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌالصِخ.

 منهج الذراست: : أولا 

، ٚٚظ١فخ ٘زا ذساعخّزٗ  ٌٙزٖ اٌئٌّالظ اٌٛصفٟ السرجبغٟ اٌّمبسْ اعزخذاَ اٌجبؽش إٌّٙ

 ؽ١ش .ثبإلظبفخ إٌٝ ِؼشفخ اٌؼاللبد اٌغجج١خ ث١ٕٙب إٌٛع ِٓ اٌذساعبد اٌٛصٛي ٌٍّؼٍِٛبد

ٌذٜ غٍجخ اٌؾٍمخ اٌؼاللخ ث١ٓ اعزخذاَ ٚعبئً اٌزٛاصً العزّبػٟ ِؼشفخ    ٘زٖ اٌذساعخ اعزٙذفذ

 .ثجؼط اٌّزغ١شاد اٌضب١ٔخ فٟ ٚل٠خ اٌّع١جٟ ثّؾبفظخ شّبي اٌششل١خ

 مجتمع الذراست:: ثانياا 

فظخ شّبي اٌششل١خ باٌغبثغ ٚاٌؼبشش األعبعٟ ثّؾ ٠ٓ١زىْٛ ِغزّغ اٌذساعخ ِٓ غٍجخ اٌصف 

 ٚغبٌجخا، غبٌجبا (1496)ٚاٌز٠ٓ ثٍغ ػذدُ٘  2014/2015خالي اٌفصً اٌذساعٟ اٌضبٟٔ ٌٍؼبَ اٌذساعٟ 

 خّظِذاسط  صّبِْٛصػ١ٓ ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ شّبي اٌششل١خ، ؽغت اٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ اٌزشث١خ ٚ

ِٚذسعخ  ،عبثش ثٓ عّشح ِٕٙب ٌٍزوٛس ٟٚ٘ ِذسعخ أثٛ ثالي اٌز١ّّٟ، ِٚذسعخ اٌخ١شاد، ِٚذسعخ

ٟٙ: ِذسعخ عٕبٚ ٌٍزؼ١ٍُ أِب ِذاساط اإلٔبس ف .ِٚذسعخ ػجذهللا ثٓ أثٟ ثىش إٌّٙب ثٓ ع١فش،

 . ٌٍزؼ١ٍُ األعبعٟ اٌخشجخاألعبعٟ، ِٚذسعخ اٌؼ١ْٛ ٌٍزؼ١ٍُ األعبعٟ، ِٚذسعخ 

  عينت الذراست:: ثالثاا 

ؼشٛائ١خ اٌ، ٚاٌز٠ٓ رُ اخز١بسُ٘ ثبٌطش٠مخ  ٚغبٌجخا  غبٌجبا  (300)اٌذساعخ ِٓ ػ١ٕخ رىٛٔذ 

أفشاد اٌؼ١ٕخ  خز١بسِٓ اٌّغزّغ األصٍٟ ، ٚل (%20 ) ، ٚثٕبء ا ػ١ٍٗ فئْ ؽغُ اٌؼ١ٕخ ثٍغاٌجغ١طخ

١٘خ ٌُٙ ِب ؼٚظ  ؽ١ش اٌّذسع١ٓ ئٗ ُ ، لبَ اٌجبؽش ثبٌزغ١ك ِغ صِالٚرطج١ك أداح اٌذساعخ ػ١ٍٙ

 داخً اٌّذاسط اٌزبثؼخ  ٌٛل٠خ ػٍٝ اٌطالة العزجبٔخ رٛص٠غ ثؼذ٘ب رُ ،خ ٚآ١ٌخ رٛص٠ؼٙبالعزجبٔ

إ٠غبد اٌؼ١١ٕخ اٌّطٍٛثخ ، ٚاٌغذٚي )   رّضٍذ فٟ ،ٌٍجبؽش وج١شحا  صؼٛثخا ٘زا األِش ً شى   ٚلذ، اٌّع١جٟ

 ( ٠ٛظؼ رٛص٠غ أفشاد اٌّغزّغ  ٚاٌؼ١ٕخ ؽغت اٌغٕظ .1
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 (  1اٌغذٚي ) 

 رٛص٠غ أفشاد اٌّغزّغ  ٚاٌؼ١ٕخ ؽغت اٌغٕظ

 اٌصفٛف   اٌؼذد اٌّغّٛع

 روٛس أبس

 األعبعٟ اٌؼبشش 112 82 194

 األعبعٟ اٌغبثغ 47 59 106

 اٌّغّٛع 159 141 300

  

 خطىاث اختيار العينت :رابعاا 

 ١ٕخ ثؼذد ِٓ اٌخطٛاد ٟٚ٘: ِش  اخز١بس اٌؼ

غ اٌغبث ٠ذ ِغزّغ اٌذساعخ ِٓ غٍجخ اٌصف١ٓرؾذ٠ذ اٌّغزّغ األصٍٟ ٌٍذساعخ: رُ رؾذ -

 ( غبٌجب  ٚغبٌجخا. 1496األعبعٟ ٚاٌؼبشش األعبعٟ ثّؾبفظخ شّبي اٌششل١خ ثٍغ ػذدُ٘ )

ٌجبا ب( غ300اٌؼ١ٕخ: لبَ اٌجبؽش ثزؾذ٠ذ ؽظ اٌؼ١ٕخ ، ؽ١ش ثٍغ ػذد اٌؼ١ٕخ )رؾذ٠ذ ؽغُ  -

ُ  اخز١بسُ٘ ثبٌطش٠مخ اٌؼشٛائ١خ 20ٚغبٌجخا، ٚ٘ٛ ِب ٠شىً ) %( ِٓ ٔغجخ اٌّغزّغ األصٍٟ. ر

 اٌج١غطخ، ؽ١ش لبَ اٌجبؽش ثغؾت اٌؼ١ٕخ  اٌزٟ غُجمذ ػ١ٍٙب األداح ثطش٠مخ ػشٛائ١خ.

 أدواث الذراست:  خامساا:

صالصخ ػٍٝ العزجبٔخ  رشوضاعزخذاَ ٚعبئً اٌزٛاصً العزّبػٟ  ؽٛياعزجبٔخ  ثئػذادلبَ اٌجبؽش 

 : عٛأت ٟ٘

 اٌزٛاصً العزّبػٟ ػذد اٌغبػبد اٌزٟ ٠مع١ٙب اٌفشد فٟ اسر١بد ِٛالغ  -

عٛاء وبْ ِٓ لجً غٍجخ اٌصف١ٓ اٌغبثغ ٚاٌؼبششاألوضش اسر١بداا  اٌزٛاصً العزّبػٟ ِٛالغ   -

 أَ اٌٛرغبة، أَ اٌف١غجٛن، أَ اٌز٠ٛزش، أَ اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ. ا١ٌٛر١ٛة،

اٌغبثغ ٚاٌؼبشش ِٓ اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ ِٓ  ١ٓٔٛػ١خ اٌٛع١ٍخ اٌّغزخذِخ ِٓ لجً غٍجخ اٌصف   -

٠ؾذد ٔٛع اٌٛع١ٍخ أٚ اٌّٛلغ العزّبػٟ اٌّغزخذَ ِٓ لجً  اٌغبٔتٚ٘زا ٟ ، اٌزؼ١ٍُ األعبع

 .اٌطالة
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 :  ٟٚ٘ وبٌزبٌٟاٌّشاؽً  ػذد ِٓ ػٍٝ  أداح اٌذساعخ رُ إػذاد  مراحل إعذاد أداة الذراست:  -

غالع ػٍٝ األدٚاد اٌزٟ اعزخذِذ ١بد اٌّشرجطخ ثّٛظٛع اٌذساعخ ٚالِشاعؼخ األدث  ( أ

رٕطجك غالع ػٍٝ اٌّمب١٠ظ اٌزٟ لبَ اٌجبؽش ثبلٌم١بط اٌّزغ١شاد اٌّشرجطخ ثٙزٖ اٌذساعخ. 

دساعزٗ، فٍغأ إٌٝ إػذاد ِم١بط اٌجبؽش( ٌُ ٠غذ ِب ٠م١ظ  ػٍُ ٌىٕٗ ) فٟ ؽذٚدِغ دساعزٗ 

 ٠ٕبعت دساعزٗ.

: ثؼذ ِشاعؼخ األدث١بد اٌّزؼٍمخ ثّٛظٛع اٌذساعخ لبَ اٌجبؽش ثزص١ُّ اٌّم١بطوزبثخ  ( ة

 ِٓ ِغّٛػخ ِٓ األعئٍخ اٌّغٍمخ اٌزٟ ٌٙب اسرجبغ ثبٌّٛظٛع.  ِم١بط، رىْٛ

رؾذ٠ذ ِغزٜٛ األعئٍخ ٚص١بغزٙب ٚرغٍغٍٙب: ؽذد اٌجبؽش األعئٍخ اٌّزؼٍمخ ثّٛظٛع اٌذساعخ  ( د

 ٚرُ رؾذ٠ذ ص١بغزٙب ٚػذد٘ب أ٠عب. 

 ؽ١ش اٌذساعخ ألداح إٌٙبئ١خ اٌصٛسح ثئػذاد اٌجبؽش لبَفٟ صٛسرٙب إٌٙبئ١خ:  األداحإػذاد  ( س

ْ  ٛ  اصٕب ٚظغ اٌجبؽش الزشػ وّب اٌضالصخ، اٌذساعخ عٛأت شٍّذ فمشحا ( 33)  ِٓ اٌّم١بط رى

 ،(26 ،24 ،23 ،22 ،11 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،1)  ٟٚ٘ ا٠غبث١با  ارغب٘با  رّضً فمشحا  ػششح

 ،25 ،21 ،20 ،13،19 ،12 ،10 ،3 ،2)  ٟٚ٘  عٍج١با  ارغب٘با  رّضً فمشحا  ػششح ٚصالس

 ِٛلغ ٌزؾذ٠ذ أعئٍخ خّظ ٚظغ وّب اٌٛعبئً، ٘زٖ اعزخذاَ ؽٛي( 30 ،29 ،28 ،27

 عؤاي ٚظغ اٌجبؽش الزشػ وّب(18 ،17 ،14،15،16) ٟٚ٘ اعزخذاِبا  األوضش اٌزٛاصً

 اإلعبثخ غش٠مخ أِب. األداح ٌٙزٖ اعزخذاِٗ أصش ؽٛي اٌطبٌت سأٞ ٠ّضً األداح ٔٙب٠خ فٟ ِفزٛػ

 .(ٔبدساا  أؽ١بٔبا، غبٌجبا، دائّبا،)  اٌجذائً أؽذ اٌّجؾٛس اخز١بس غش٠ك ػٓ فززُ ػ١ٍٙب

( غبٌجبا ٚغبٌجخا ١ٌغٛا ِٓ ظّٓ 50ػٍٝ ) األداحلجً اٌزطج١ك اٌفؼٍٟ: رُ رطج١ك  األداحاخزجبس  ( ط

 ػ١ٕخ اٌذساعخ. 

ِٓ لجً ِغّٛػخ ِٓ اٌّؾى١ّٓ ٚلبِٛا ثزغغ١ً ِالؽظبرُٙ ٚإثذاء  اٌّم١بطوّب رُ رؾى١ُ  ( ػ

 آسائُٙ.

رٛص٠غ اٌّم١بط: لبَ اٌجبؽش ثزٛص٠غ اٌّم١بط ػٍٝ اٌّذاسط اٌّؾذدح ثؼذ رٛظ١ؼ اٌزؼ١ٍّبد  ( ؿ

 ٌٍطالة.

 السيكىمتريت ألداة الذراست الخصائص: خامساا 

 : صذق أداة الذراست -1

ُ  اٌزأوذ ِٓ صذق أداح اٌذساعخ ثطش٠مز١ٓ ّ٘ب:   ر

 اٌظب٘شٞصذق اٌ ( أ

 اٌّؾزٜٛصذق  ( ة
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( ِؾى١ّٓ ِٓ رٚٞ 10رُ ػشض العزجبٔخ  ثصٛسرٙب األ١ٌٚخ  ػٍٝ ): ؽ١ش اٌظب٘شٞصذق 

 ٚاٌٍغخ اٌؼشث١خ ، ح اٌزشث٠ٛخ ٚاإلداس ،اٌزشث١خٚ ،اٌزؼ١ٍُٚرىٌٕٛٛع١ب ، الخزصبص فٟ ِغبي ػٍُ إٌفظ

ِالئّخ اٌفمشاد اٌٛاسدح  فٟ العزجبٔخ ٚدسعخ ش١ٌّٛزٙب؛ ٌم١بط أصش رؾذ٠ذ دسعخ  ُِٕٙٚلذ غٍت 

أعزخذاَ ٚعبئً اٌزٛاصً العزّبػٟ فٟ ِؾبفظخ شّبي اٌششل١خ  ٚػاللزٗ ثجؼط اٌّزغ١شاد 

ٚٔٛػ١خ اٌّٛلغ اٌزٞ ٠زُ اسر١بدٖ ،  ،ػذد اٌغبػبد اٌذساعٟ ،اٌّغزٜٛ اٌزؾص١ٍٟ، اٌغٕظ، اٌصف )

ٚاٌغشض ِٓ اٌّٛلغ( ، ٚدسعخ ٚظٛػ اٌفمشاد ٚعالِزٙب اٌٍغ٠ٛخ ، ٚوزٌه إثذاء أٞ رؼذ٠الد 

ِمزشؽخ ٚؽزف اٌفمشاد  غ١ش اٌعش٠ٚخ. ٚثؼذ إػبدح العزجبٔخ رُ إعشاء اٌزؼذ٠الد اٌّمزشؽخ  اٌزٟ 

(  33ٌّؾى١ّٓ  فٟ رٛص١برُٙ ، ٚرىٛٔذ ثصٛسرٙب إٌٙبئ١خ ِٓ  ) ( ِٓ ا  %90)  ثٕغجخ ارفك ػ١ٍٙب

ػذد اٌّغزٜٛ اٌزؾص١ٍٟ، اٌغٕظ، اٌصف اٌذساعٟ ،   فمشح ، ٚأرذ ػٍٝ اٌّزغ١شاد ا٢ر١خ )

ثؼط  ( ٠ٛظؼ2ٚاٌغذٚي ) اٌغبػبد ، ٚٔٛػ١خ اٌّٛلغ اٌزٞ ٠زُ اسر١بدٖ ، ٚاٌغشض ِٓ اٌّٛلغ (

ٌغٕخ اٌزؾى١ُ ػٍٝ ثؼط فمشاد اٌّم١بط اٌّغزخذَ فٟ  ثؼط أػعبءاٌزؼذ٠الد اٌّمزشؽخ ِٓ لجً 

 . ٘زٖ اٌذساعخ

 

 (  2عذٚي )  

 أػعبء ٌغٕخ اٌزؾى١ُ ػٍٝ ثؼط اٌزؼذ٠الد اٌّمزشؽخ ِٓ لجً 

 ثؼط فمشاد اٌّم١بط اٌّغزخذَ فٟ ٘زٖ اٌذساعخ

 اٌزؼذ٠ً اٌّمزشػ اٌفمشح فٟ ص١بغزٙب األ١ٌٚخ َ

 -ع١ذ   -ِّزبص   -) اٌّغزٜٛ اٌزؾص١ٍٟ - أ اعزّبسح اٌج١بٔبد اٌؼبِخ ٌٍطبٌت -1

 ظؼ١ف( -ِمجٛي    -ِزٛعػ  

 أٔضٝ( -روش         -اٌغٕظ)  - ة

( أِبَ ×( ثذي إشبسح )  ٚظغ إشبسح )  - د

 اٌؼجبسح إٌّبعجخ. 

أرٛاصً ِغ أوجش ػذد ِٓ ِغزخذِٟ   -2

 اٌشجىخ فٟ اٌؼبٌُ الفزشاظٟ

أرٛاصً ِغ أوجش ػذد ِٓ ِغزخذِٟ اٌشجىخ فٟ 

 اٌزٛاصً العزّبػِٟٛالغ 
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ِؼبًِ اسرجبغ وً فمشح ِغ ٌفمشاد اٌّم١بط: ؽ١ش ٠ىشف ٘زا إٌٛع ِٓ اٌصذق  اٌصذق اٌجٕبئٟة( 

صذق اٌجٕبئٟ لبَ اٌجبؽش ثزطج١ك األداح ػٍٝ ػ١ٕخ ١ٌغذ ِٓ اٌٌٚؾغبة  ،اٌّزٛعػ اٌؼبَ ٌٍفمشاد

السرجبغ ث١شعْٛ ث١ٓ فمشاد صُ ؽغبة ِؼبًِ  .ٚغبٌجخا  غبٌجبا  (50ظّٓ ػ١ٕخ اٌذساعخ ثٍغ ػذد٘ب )

 ( ٠ش١ش إٌٝ رٌه: 3فٟ ِؼبِالد اٌصذق  ٚاٌغذٚي )   اسرفبػبا ؽ١ش أظٙشد إٌزبئظ   اٌّم١بط،

  (3عذٚي )

 اٌّم١بط ٌفمشاد ث١شعْٛ اسرجبغ ِؼبًِ

 

 (α  =0.05*  داي إؽصبئ١ب ػٕذ ِغزٜٛ دلٌخ ) 

( اٌغبثك إٌٝ اسرفبع ِؼبًِ السرجبغ ث١ٓ وً اٌفمشاد ِغ اٌّزٛعػ ٟٚ٘ داٌخ ٠3ش١ش اٌغذٚي) 

 ( ِّب ٠ذي ػٍٝ اٌصذق اٌجٕبئٟ ٌألداح.α  =0.05ػٕذ ِغزٜٛ دلٌخ ) إؽصبئ١با 

 ثباث المقياس  -2

 ّ٘ب: فمشاد اٌّم١بط ثطش٠مز١ٓ  صجبدلبَ اٌجبؽش ثبٌزؾمك ِٓ   

١ٌغٛا  ٚغبٌجخا  ( غبٌجبا  50خ ِٓ )ٌصٛسح األ١ٌٚخ ٌألداح ػٍٝ ػ١ٕخ ِىٛٔلخزجبس صجبد األداح رُ رطج١ك ا

  : ّ٘ب  ٌزؾمك ِٓ صجبد اٌّم١بط ثطش٠مخرُ ا ِٓ ػ١ٕخ اٌذساعخ، ٚلذ

سلُ 

 اٌفمشح
4 4 4 1 4 6 7 8 9 41 

ِؼبًِ 

السرجب

 غ

1248
* 

1246
* 

1244
* 

1247 
1241
* 

1214
* 

1247
* 

1211
* 

1241
* 

1249
* 

سلُ 

 اٌفمشح
44 44 44 41 44 46 47 48 49 41 

ِؼبًِ 

السرجب

 غ

1211
* 

1218
* 

1244
* 

1244
* 

1211
* 

1214
* 

1214
* 

1214
* 

1244
* 

1214
* 

سلُ 

 اٌفمشح
44 44 44 41 44 46 47 48 49 41 

ِؼبًِ 

السرجب

 غ

1219
* 

1246
* 

1214
* 

1247
* 

1214
* 

1244
* 

1211
* 

1211
* 

1249
* 

1244
* 
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ثٍغ ِؼبًِ  بد األداح، ٚلذلبَ اٌجبؽش ثؾغبة ِؼبًِ السرجبغ ٌٍزبوذ ِٓ صج أ( ِؼبًِ أٌفب وشٚٔجبؿ: 

 داح ِّب ٠غؼٍٙب صبٌؾخ ٌٍزطج١ك.ٚ٘ٛ داي ػٍٝ صجبد األ (0.78)رجبغ سال

رُ إػبدح رطج١ك األداح ػٍٝ ٔفظ اٌؼ١ٕخ اٌغبثمخ ثؼذ شٙش، ٚؽغبة ِؼبًِ إػبدح اٌزطج١ك:  ة(

 ( ٠ٛظؼ رٌه: 4السرجبغ ث١١ٓ ٔز١غخ العزغبثخ ٌٍؼ١ٕخ فٟ اٌزطج١ك األٚي ٚاٌضبٟٔ، ٚاٌغذٚي ) 

 

 (  4عذٚي )  

 اسرجبغ ث١شعْٛ ثبإلػبدحِؼبًِ 

 

 ِؼبًِ السرجبغ اٌزطج١ك 

 *0.776 اٌزطج١ك األٚي

 *0.78 اٌضبٟٔاٌزطج١ك 

 

ٚ٘ٛ دلٌخ ػٍٝ صجبد األداح ِّب ٠غؼٍٙب صبٌؾخ  0.78اسرجبغ ث١شعْٛ ثبإلػبدح  ٠غبٚٞ  ِؼبًِ

 ٌٍزطج١ك

  (α  =0.05ػٕذ ِغزٜٛ دلٌخ )  إؽصبئ١با *  داي 

 

ثم الوصول للصورة زمة بحذف وإضافة وتعديل بعض فقرات الدراسة إجراء التعديالت الال   -

بعد إجراء  ( فقرة  44تكون المقياس في صورته النهائية من )  .(  4ملحق رقم )  ةالنهائية لألدا

ما طريقة اإلجابة علبها فتتم من خالل اختيار المبحوث ألحد البدائل األربعة ، أالتعديالت النهائية 

 .(، نادرا  ، أحيانا  ، غالبا  ) دائما   وهي

في الذراست:  المعالجت اإلحصائيت: سادساا   

وقام بتحليلها باستخدام برنامج البيانات قام الباحث بإدخالها إلى الحاسب اآللي،بعد جمع   

واستخدم الباحث في هذا التحليل مجموعة من المعالجات االحصائية التالية:      (SPSS ) 

 
معامل ارتباط بيرسون للتأكد من صدق االتساق الداخلي، وحساب الصدق البنائي،  -

 كد من ثبات المقياس. للتأألفا كرومباخ وحساب معامل 

 المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لوصف عينة الدراسة . -

( ٌّؼشفخ اٌفشٚق اٌزٟ لذ t-test( ٚاخزجبس ) one way anova) أألؽبدٞ  رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ -

 رؼضٜ ٌٍّزغ١شاد اٌذ٠ّٛغشاف١خ ٌؼ١ٕخ اٌذساعخ.
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 انفصم انشابع 

 عشض نتائج انذساعت ًمناقشتيا

 

 

 

 ًمناقشتيا نتائج انذساعتعشض  : أًلا 

 

 انتٌصْاث :  ثانْاا 

 

 انمقتشحاث:  ثانثاا 
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 انفصم انشابع

 ًمناقشتيا نتائج انذساعتعشض 

 

ٌذٜ ؽٍجخ اٌؾٍمخ اٌضب١ٔخ  اعزخذاَ ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ ػٍٝ٘ذفذ ٘زٖ اٌذساعخ إٌٝ اٌزؼشف 

ٚفٟ ٘زا ، جؼغ اٌّزغ١شادِٓ اٌزؼ١ٍُ األعبعٟ فٟ ِؾبفظخ شّبي اٌششل١خ ثغٍطٕخ ػّبْ  ٚػاللزٗ ث

وّب ع١زؼّٓ ٘زا  ؽغت رغٍغٍٙب ٚع١ٕبلشٙب اٌفظً ع١ؼشع اٌجبؽش إٌزبئظ اٌّزؼٍمخ ثٙزٖ اٌذساعخ

 : اٌزٛط١بد ٚاٌّمزشؽبد اٌزٟ الزشؽٙب اٌجبؽش اٌفظً أ٠ؼب  

 اننتائج انمتعهقت بانغؤال األًل 

ما األًقاث انمفضهت انتِ تغتخذو فْيا ًعائم انتٌاصم "ػٍٝ اٌغؤاي األٚي ٕض٠

ؾغبة إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌّذٜ اعزخذاَ ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ ١ِٛ٠ب لبَ اٌجبؽش ث، "الجتماعِ؟ 

 رٌه.   ٠ٛػؼ(  5)  زخذاَ. ٚاٌغذٚياالعأٚلبد ؽغت 

 ( 5 عذٚي )

 اعزخذاَ ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟأٚلبد 

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ػذد اٌطالة اٌٛلذ

 %8.8 55 طجبؽب  

 %49.7 949 ِغبء  

 %99.8 58 ١ٌال  

 %55.7 68 ع١ّغ األٚلبد

 %933 833 اٌّغّٛع
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 (9شىً )

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ألٚلبد اعزخذاَ ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ 

أػٍٝ ٔغجخ ألٚلبد اعزخذاَ ٚعبئً اٌزٛاطً  ( إٌٝ أْ 5 رش١ش إٌزبئظ فٟ عذٚي )

اَ ٚعبئً خالي فزشح اٌّغبء، فٟ ؽ١ٓ أْ ألً ٔغجخ ألٚلبد اعزخذ (%49.7 ) ثٍغذ االعزّبػٟ 

وّب ثٍغذ ٔغجخ ػذد اٌّغزخذ١ِٓ  خالي فزشح اٌظجبػ. (%8.8 ) ؽٛاٌٟ ثٍغذ اٌزٛاطً االعزّبػٟ

فشاد اٌؼ١ٕخ ٌٛعبئً اٌزٛاطً أاعزخذاَ  اٌجبؽش عجت ش٠ٚفغ؛ (%55.7)خالي ع١ّغ األٚلبد 

 أْ اٌطبٌت ِشرجؾ ثبٌذساعخ فٟ فزشح ٘ٛ: خالي فزشح اٌّغبء أوضش ػٓ غ١شٖ ِٓ األٚلبد االعزّبػٟ

أل١ّ٘خ اإلٔزشٔذ ثشىً  ٚٔظشا   ػٕٗ فٟ فزشح اٌظجبػ. ثخالف فزشح اٌّغبء فٙٛ أوضش رفشغب   اٌظجبػ

 دزؼذدرػبَ ِٚٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػٟ ثشىً خبص ٌذٜ اٌطبٌت وٛع١ٍخ ارظبي ؽذ٠ضخ فٟ ؽ١برٗ 

ِٓ  ٚاٌزٟ ِٓ أثشص٘ب اعزخذاِٗ فٟ أغشاع اٌذساعخ، ؽ١ش رٛعذ ثٙب ػذدا  ٌذ٠ٗ، دٚافغ اعزخذاِٙب 

ً ِب ٘ٛ ِزؼٍك ثبٌذساعخ اٌخذِبد وخذِخ اٌزؾ١ًّ ٚ٘زا ِٓ شبٔٗ إربؽخ اٌفشطخ ٌٍطالة ٌزؾ١ًّ و

وّب أْ عٌٙٛخ اعزخذاَ ٘زٖ اٌّٛالغ اٌّزؼبسف ػ١ٍٙب ث١ٓ اٌطٍجخ رز١ؼ ٌُٙ فشطخ اٌزٛاطً ٚغ١ش٘ب، 

ؽ١ش  (5393). ٚلذ ارفمذ ٔزبئظ ٘زٖ اٌذساعخ ِغ دساعخ ٔش١ِٓ خؼشِغ ثؼؼُٙ اٌجؼغ أ٠ؼب  

لذ األٚلبد ٚأْ أػٍٝ ّٚٛالغ فٟ ع١ّغ وشفذ ٔزبئظ دساعزٙب ػٍٝ أْ أػٍٝ ٔغجخ العزخذاَ ٘زٖ اٌ

 ٌالعزخذاَ فٟ فزشح اٌّغبء.
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  انثانِاننتائج انمتعهقت بانغؤال 

ما مذٍ اعتخذاو ًعائم انتٌاصم الجتماعِ نذٍ أفشاد انعْنت ) عذد " ٠ٕض اٌغؤاي اٌضبٟٔ ػٍٝ

لبَ اٌجبؽش ثؾغبة إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌغبػبد اعزخذاَ ٚعبئً اٌزٛاطً خالي  عاعاث العتخذاو( ؟

 ( ٠ش١ش إٌٝ رٌه:6، ٚاٌغذٚي )ا١ٌَٛ اٌٛاؽذ

 

 (6) عذٚي

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌغبػبد اعزخذاَ ٚعبئً اٌزٛاطً فٟ ا١ٌَٛ اٌٛاؽذ

 

 ػذد اٌغبػبد

 

 

 ػذد اٌطالة

 

 إٌغجخ اٌّئؤ٠خ

 %95.8 46 ألً ِٓ عبػخ -طفش

9-5 985 63.7% 

8-4 88 95.7% 

 %99.8 84 أوضش ِٓ أسثغ عبػبد

 %933 833 اٌّغّٛع
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 (5شىً )

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌؼذد عبػبد اعزخذاَ ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ فٟ ا١ٌَٛ اٌٛاؽذ

٘ٛ ِٓ عبػخ إٌٝ  االعزخذاَ عبػبدأػٍٝ ٔغجخ  ٌؼذد  ( إٌٝ أ6ْرش١ش إٌزبئظ فٟ عذٚي )

ثٍغذ ألً ٔغجخ  ٌؼذد اٌغبػبد ٌٍز٠ٓ ٠غزخذِْٛ ٚعبئً اٌزٛاطً ، ٚ( %63.7)عبػز١ٓ ؽ١ش ثٍغذ 

ِٓ أسثغ  ٟٚ٘ ٔغجخ ِٓ ٠غزخذِْٛ ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ ألوضش (%99.8 )االعزّبػٟ 

، (%95.7 )وّب ثٍغذ ٔغجخ ػذد اٌّغزخذ١ِٓ ٌٛعبئً اٌزٛاطً ِٓ صالس إٌٝ أسثغ عبػبد عبػبد.

ٚ٘زٖ إٌزبئظ رزٛافك ِغ دساعخ    .(%99.8 )أسثغ عبػبدٚثٍغذ ٔغجخ ػذد اٌّغزخذ١ِٓ ألوضش ِٓ 

Elizabeth A.wafel (2008) . ٚؽ١ش أْ ِغزخذِٟ ِٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػٟ ٠ٕفمْٛ عبػخ أ

(، ؽ١ش أْ 5338وّب رٛافمذ ٘زٖ إٌزبئظ ِغ دساعخ اٌؼز١جٟ) وضش ػٍٝ ِٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػٟ،أ

 عبءد فٟ اٌّشرجخ األٌٚٝ، ِٓ عبػخ إٌٝ عبػز١ٓ اٌزٛاطً االعزّبػٟ َ ِٛالغ اعزخذاأػٍٝ ٔغجخ 

أْ اٌطبٌت ٌذ٠ٗ إٌزضِبد أخشٜ وبعزشعبع دسٚعٗ، ٚاٌزؾؼ١ش ٌٙب  رٌه ٘ٛ  عجت اٌجبؽش ٠ٚؼضٚ

وّب أْ أشغبي اٌٛاٌذ٠ٓ ػٓ أؽفبٌُٙ فٟ  ٚثزٌه رىْٛ ػذد عبػبد اعزخذاِٗ ِٓ عبػخ إٌٝ عبػز١ٓ.

أوضش العزخذاِٗ دْٚ  ٘زٖ اٌٛعبئً رُغزخذَ ثىضشح ٠غؼٍُٙ ٠ٕفمْٛ ٚلزب   ػظش اٌؼٌّٛخ اٌزٞ ثبرذ ف١ٗ

 سلبثخ اٌٛاٌذ٠ٓ ٌُٙ. 
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  انثانثاننتائج انمتعهقت بانغؤال 

ما تكشاس اعتخذاو ًعائم انتٌاصم نذٍ أفشاد انعْنت خالل انٌْو : ٠ٕض اٌغؤاي اٌضبٌش ػٍٝ

ثؾغبة إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزىشاس اعزخذاَ ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ خالي ا١ٌَٛ  اٌجبؽش لبَ انٌاحذ؟

 ( ٠ٛػؼ رٌه: 7اٌٛاؽذ، ٚاٌغذٚي ) 

 

 (7عذٚي )

 زىشاس اعزخذاَ ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ خالي ا١ٌَٛ اٌٛاؽذٌإٌغجخ اٌّئ٠ٛخ 

 

 

 رىشاس اعزخذاَ ٚعبئً اٌزٛاطً

 ا١ٌَٛ اٌٛاؽذخالي  االعزّبػٟ

 

 ػذد اٌطٍجخ

 

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ

 

 %85 935 ِشح ٚاؽذح

 %55.8 76 ِشر١ٓ

 %89.7 999 صالس ِشاد فأوضش

 %933 833 اٌّغّٛع
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 (8شىً)

 إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌزىشاس اعزخذاَ ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ خالي 

 ا١ٌَٛ اٌٛاؽذ

 االعزّبػٟ خالي ا١ٌَٛ اٌٛاؽذأػٍٝ ٔغجخ ٌزىشاس اعزخذاَ ٚعبئً اٌزٛاطً ( إٌٝ أْ ٠7ش١ش عذٚي )

خالي ا١ٌَٛ اٌٛاؽذ، فٟ ؽ١ٓ أْ ألً ٔغجخ ٌزىشاس  ِشاد فأوضش صالس سؽ١ش رزىش (89.7% )ٟ٘

ثٍغذ ٔغجخ اٌزىشاس ٌّٓ  وّب .(% 55.8)االعزخذاَ ا١ٌِٟٛ ٌٛعبئً اٌزٛاطً ِشر١ٓ ثٍغذ  ؽٛاٌٟ 

 (2008)  ٚلذ رٛافمذ ٔزبئظ ٘زٖ اٌذساعخ ِغ دساعخ . (%85 )٠غزخذِْٛ ٘زٖ اٌٛعبئً ٌّشح ٚاؽذح

Matthew G. Birnbau إٌٝ أْ اٌطبٌت لذ ٠غزؼ١ٓ ثٛعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ فٟ  رٌه ؼض٠ٚٚ

رجبدي اٌّؼٍِٛبد ث١ٕٗ ٚث١ٓ ألشأٗ اٌطٍجخ ٚ٘زا ثذٚسٖ ٠ّىُٕٙ ِٓ االعزفبدح ِٓ ثؼؼُٙ اٌجؼغ وّب 

فؼٍٝ عج١ً اٌّضبي ٠ٛعذ ِمشس رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد  ذساع١خ،رؼ١ُٕٙ ٘زٖ اٌٛعبئً ػٍٝ رٛػ١ؼ اٌّٛاد اٌ

رطٍت ِٓ اٌطبٌت إػذاد ِششٚع ٠خذَ ٘زٖ اٌّبدح ٚ٘زا ِٓ شأٔٗ ٠ض٠ذ فشطخ اعزخذاَ اٌطبٌت ٌٙزا 

غ لذ ٠ػٍّب ثأْ ِضً ٘زا إٌٛع ِٓ اٌّشبس .إٌٛع ِٓ اٌٛعبئً ٚرجبدي اٌخجشاد ِغ ألشأٗ اٌطٍجخ

خالي اٌفظً، ِّب رزطٍت ِشبس٠غ عّبػ١خ ٠غزٍّٙب اٌّؼٍُ خالي ٔٙب٠خ اٌفظً ٠ٚزبثغ اٌطالة ف١ٙب 

 ٖ اٌّٛالغ وٛع١ٍخ ٌزظ١ُّ اٌّشبس٠غ اٌّطٍٛثخ ث١ُٕٙ.٠غؼً ٠غزخذِْٛ ٘ز
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 .انشابعانغؤال باننتائج انمتعهقت  

من أفشاد عْنت انذساعت من بْن  ما أكثش انمٌاقع استْاداا ": ػٍٝاٌغؤاي اٌشاثغ ٠ٕض 

ث١خ ٚاالٔؾشفبد اٌّؼ١بس٠خ ٌفمشاد ؾغبة اٌّزٛعطبد اٌؾغبث لبَ اٌجبؽش ؽ١ش "انمٌاقع انمختهفت؟

، شٟٚٔ، رٛر١ش، اٌف١غجٛن، ا١ٌٛر١ٛةٌىزٟٚ٘ ػٍٝ اٌزٛاٌٟ اٌجش٠ذ اإل[ 98-94]  اسر١بد اٌّٛالغ

 ( ٠ٛػؼ رٌه. 8ٚاٌغذٚي ) اٌٛرغبة( 

 (8عذٚي ) 

 اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشفبد اٌّؼ١بس٠خ ٌفمشاد اسر١بد اٌّٛالغاٌّزٛعطبد 

َ  

 اٌفمشح

 

 

اٌّزٛعؾ 

 اٌؾغبثٟ

 

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

 

 اٌزشر١ت

األوضش  اإلٌىزش٠ٟٔٚؼذ اٌجش٠ذ  98

اعزخذاِب ِٓ غ١شٖ ِٓ ٚعبئً 

 االعزّبػٟ ثبٌٕغجخ ٌٟ.اٌزٛاطً 

8.47 3.86 9 

اعزخذاِٟ ٌزٛر١ش أوضش ِٓ غ١شٖ  97

 ِٓ ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ. 

8.45 3.89 5 

أفؼً اعزخذاَ اٌف١غجٛن ػٓ  96

غ١شٖ ِٓ ٚعبئً اٌزٛاطً 

 االعزّبػٟ. 

8.85 3.95 8 

ا١ٌٛر١ٛة ٘ٛ أوضش ٚعبئً  94

اٌزٛاطً االعزّبػٟ اعزخذاِب 

 ثبٌٕغجخ ٌٟ.

8.38 9.38 4 

أعزخذَ اٌٛرغبة أوضش ِٓ أٞ  95

 ٚع١ٍخ رٛاطً أخشٜ.

5.35 9.94 5 

 

من غْشه من  اعتخذاماا نكتشًنِ األكثش ّعذ انبشّذ اإل" ( 98( إٌٝ ؽظٛي اٌفمشح )٠8ش١ش اٌغذٚي )

ٚ٘زا ٠ذي ( 8.47ػٍٝ أػٍٝ ِزٛعؾ ؽغبثٟ ؽ١ش ثٍغ )"ًعائم انتٌاصم الجتماعِ باننغبت نِ 

 ) رٛر١ش ؽ١ش ثٍغذ اعزخذا١ٍ٠ِٗٗ  ،ػٍٝ فٟ ٔغجخ االعزخذاَ ٌىزشٟٚٔ وبْ األػٍٝ أْ اٌجش٠ذ اإل
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، ٚثٍغذ ألً (8.38)، صُ ثؼذ رٌه  (8.85) ٔغجخ اعزخذاِٗ ، ١ٍ٠ٚٗ  اٌف١غجٛن ؽ١ش ثٍغذ(8.45

ٚ٘زٖ إٌزبئظ رزٛافك ِغ دساعخ ع١ٍُ . (5.35 ) عزخذاَ اٌٛرغبة ؽ١ش ثٍغذ ٔغجخ اعزخذاِٗالٔغجخ ٌ

أْ أغٍت  ٘ٛػٍٝ أػٍٝ ِزٛعؾ  اإلٌىزشٟٚٔاٌجش٠ذ عجت ؽظٛي اٌجبؽش ٠ؼضٚ ٚ(؛ 5398ِؾّذ)

اٌطالة ٌذ٠ُٙ ثش٠ذ إٌىزشٟٚٔ ٠ّٚىُٕٙ فزؾٗ ثبعزخذاَ اٌؾٛاع١ت اٌّزٛفشح عٛاء وبْ رٌه فٟ إٌّضي 

أٚ فٟ اٌّذسعخ، وّب أْ اٌطبٌت ٠ذسط ِبدح رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌزٟ ٠زُ رذس٠جُٙ ف١ٙب ػٍٝ ؽش٠مخ 

رٌه أْ رطج١مبد ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ ٚغ١ش٘ب  أػف إٌٝ إٔشبء ٚاعزخذاَ اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ.

فٟ  ٠زُ ِٓ خالٌٗ إسعبي وٍّخ اٌّشٚس ِٓ اٌٛعبئً رزطٍت لجً اٌذخٛي إ١ٌٙب إٔشبء ثش٠ذ إٌىزشٟٚٔ

ِّب ١٠فغش ؽظٛي   وّب أْ رؾذ٠ش ؽبٌخ اٌّغزخذَ رزطٍت اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ أ٠ؼب ، ،ؽبٌخ ٔغ١بٔٙب

 .ِمبسٔخ ثغ١شٖ ِٓ اٌٛعبئً َاعزخذااٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ ػٍٝ أػٍٝ 

وّب ٘ٛ اٌؾبي ثبٌٕغجخ ٌجم١خ  إٌٝ أْ ٚعٛد رطج١مبد ػذح ٌٍجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ وّب ٠ؼضٜ رٌه أ٠ؼب  

رمبسة ِزٛعطبد اسر١بد وً ِٓ اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ ٚاٌز٠ٛزش  ٠فغش .ٚ٘زا أ٠ؼب  ٚعبئً اٌزٛاطً 

  .ٚاٌف١غجٛن

ٌّٛالغ اٌزٛاطً االعزّبػٟ ٘ٛ اٌٛرغبة ٚثٍغ  اٌطٍجخ اسر١بد ِزٛعؾ وبْ ؽٛيفٟ ؽ١ٓ أْ ألً 

رٌه أْ ِؼظُ اٌطالة ال  عجتاٌجبؽش  ٠ٚؼضٚ .(  5.35 )اٌٛارغبة بسر١بدِزٛعؾ اٌفمشح اٌّشرجطخ ث

ِّب ٠غؼً ٔغجخ اسر١بدٖ األلً ِٓ ث١ٓ  ٠ّزٍىْٛ ٘ٛارف ٔمبٌخ  خبطخ ثُٙ خالي ٘زٖ اٌّشؽٍخ اٌؼّش٠خ

  .اٌزٛاطً االعزّبػِٟٛالغ 

 

  انخامظانغؤال ب انمتعهقتاننتائج 

 ، ؟ما نٌعْت اعتخذاو انطهبت نٌعائم انتٌاصم الجتماعِ" ػٍٝاٌغؤاي اٌخبِظ ٠ٕض 

، 8، 6، 7، 5، 4، 9]  ٌٍفمشاد ؾغبة اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٞث لبَ اٌجبؽشؽ١ش 

(  9ٌّؼشفخ ٔٛػ١خ اعزخذاَ اٌطٍجخ ٌٛعبئً اٌزٛاطً ٚاٌغذٚي )  [ 83، 56، 54، 58، 55، 99، 9

 :٠ش١ش إٌٝ رٌه
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 (9عذٚي)

، 54، 58، 55، 99، 9، 8، 6، 7، 4،5، 9ٍفمشاد ) اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌ

56 ،83) 

 اٌزشر١ت االٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ اٌفمشح َ

الجتماعِ  عتخذو  مٌاقع انتٌاصم أ 9

 ألغشاض انذساعت

5.57 3.95 9 

ًعائم انتٌاصم الجتماعِ خفف ت 4

 عنِ ضغٌط انحْاة

 

5.54 9.34 5 

صادث ًعائم انتٌاصم الجتماعِ  54

معاسفِ عن مختهف انقضاّا 

 انمطشًحت فِ انمجتمع.

5.48 3.99 8 

تمكننِ ًعائم انتٌاصم الجتماعِ  99

نشطت انثقافْت ألمن متابعت ا

 ًانشّاضْت

5.45 9.38 4 

تمكننِ ًعائم انتٌاصم الجتماعِ  7

 صذقاء جذدأ من انتعشف إنَ

5.45 9.99 5 

ِ ًعائم انتٌاصم الجتماعِ متن 8

 انعامتثقافتِ 

5.83 3.96 6 

تمكننِ ًعائم انتٌاصم الجتماعِ  56

من اختْاس انمجمٌعت انتِ أسّذ 

 انتٌاصم معيا بغيٌنت

5.57 9.36 7 

 ًعائم انتٌاصم الجتماعِ نِغبتك 9

 مياساث انحٌاس

5.56 9.39 8 

تقهم ًعائم انتٌاصم الجتماعِ  58

 شعٌسُ بانٌحذة ًانمهم

5.97 9.39 9 

تعذ ًعائم انتٌاصم الجتماعِ  5

 نهتغهْت ةًعْهت جْذ

5.93 3.99 93 

ًعائم انتٌاصم الجتماعِ تمكننِ  55

من انحصٌل عهَ معهٌماث عن 

 تشغم اىتمامِانمٌضٌعاث انتِ 

9.97 9.33 99 
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خالل ًعائم انتٌاصم   من تٌاصمأ 6

 باألىم  ًاألصذقاء الجتماعِ

9.84 9.39 95 

تمكننِ ًعائم انتٌاصم الجتماعِ  83

قاطع انفْذٌّ من تبادل انصٌس ًم

 مع األىم ًاألصذقاء

9.88 9.38 98 

 

عتخذو  مٌاقع أ(، ٚاٌزٟ رٕض ػٍٝ " 9( إٌٝ ؽظٛي اٌفمشح سلُ )9رش١ش إٌزبئظ فٟ عذٚي )

، فٟ ؽ١ٓ أْ ( ، 5.57" ، ػٍٝ أػٍٝ ِزٛعؾ، ؽ١ش ثٍغ ) انتٌاصم الجتماعِ  ألغشاض انذساعت

تمكننِ ًعائم انتٌاصم الجتماعِ ( ٚاٌزٟ رٕض ػٍٝ " 83ِزٛعؾ ؽغبثٟ وبْ ٌٍفمشح سلُ )ألً 

 عجتاٌجبؽش  ٠ٚؼضٚ (.9.88، ؽ١ش ثٍغ ) " األىم ًاألصذقاءمن تبادل انصٌس ًمقاطع انفْذٌّ مع 

رٌه أْ اٌطبٌت لذ ٠ؾزبط إٌٝ رجبدي اٌّؼٍِٛخ ٚرجغ١طٙب ٚرٛػ١ؾٙب ثشىً أوجش ٌزا ٠زغٗ إٌٝ ٘زا 

ؽ١ش رؼذ ٚعبئً اٌزٛاطً ٚع١ؾ ث١ٓ اٌّؼٍُ ٚاٌطبٌت ٚث١ٓ  إٌٛع ِٓ اٌٛعبئً ٌزؾم١ك ٘زا اٌٙذف،

اٌطبٌت ٚص١ٍِٗ إلسعبي ٚاعزمجبي اٌشعبئً ف١ّب ٠خض ِزطٍجبد اٌّٛاد ثّب ف١ٙب اٌٛاعجبد إٌّض١ٌخ 

ٚاٌشد ػٍٝ اعزفغبساد ثؼؼُٙ اٌجؼغ ٚعٌٙٛخ رجبدي اٌّؼٍِٛخ أ٠ؼب ٚ٘زا إٌٛع ِٓ اٌزٛاطً ٠ٛفش 

رٌه إٌٝ أْ اٌجؾش ػٓ اٌّؼٍِٛخ داخً ِٛالغ اٌزٛاطً ثشىً اٌٛلذ ثً ٚاٌغٙذ أ٠ؼب، أػف إٌٝ 

ػبَ ٠ٛفش عٛا ِٓ اٌّزؼخ أوضش ِٓ ؽشائك اٌجؾش األخشٜ وبٌىزت، ؽ١ش رٛعذ أطٛاد ٚطٛس 

ِزؾشوخ ٚأّٔبؽ ِخزٍفخ فٟ اٌؼشٚع ٚٚعٛد خ١بساد ػذ٠ذح فٟ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رزؾذس ثبعزّشاس، 

زٖ اٌٛعبئً وئِىب١ٔخ رٛاطً اٌطٍجخ ِغ ثؼؼُٙ فٟ أٞ إٌٝ اٌخذِبد األخشٜ اٌزٟ رمذِٙب ٘ ثبإلػبفخ

وّب أْ ٚلزٗ لذ ال ٠غّؼ ٌٗ ثبعزخذاَ ٘زٖ اٌٛعبئً ف١ّب ٠خض ثزجبدي اٌظٛس ِٚمبؽغ اٌف١ذ٠ٛ  ٚلذ

ٚلذ رٛافمذ ٔزبئظ ٘زٖ اٌذساعخ ِغ دساعخ ع١ٍُ ِؾّذ)  ِغ ألشأٗ ٚاٌزٟ رىْٛ خبسط ٔطبق دساعزٗ.

 (.5339(، ٚدساعخ خؼش) 5338ساعخ اٌؼز١جٟ) (، ٚد5339ٚدساعخ اٌض٠ٛدٞ ) .(5398

 

   انغادطانغؤال باننتائج انمتعهقت 

 ًعائم اعتخذاو فِ إحصائْت دانت راث  فشًق تٌجذ ىم "ػٍٝاٌغؤاي اٌغبدط ٠ٕض 

 ؟"انصف انذساعِ نمتغْش تعضٍ شمال انششقْت بمحافظت انمذاسط طهبت نذٍ الجتماعِ انتٌاصم

سابع فً استخدام وسائل التواصل الوللتعرف على الفرق بٌن طلبة الصف العاشر وطلبة الصف 

االجتماعً تم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة ، وتم حساب قٌمة "ت" 
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 ومستوى الداللة للفرق بٌن متوسطً الصفٌن فً استخدام وسائل التواصل االجتماعً، والجدول )

 ( ٌوضح ذلك. 01

 

 (01جدول ) 

طبقا  فً متوسطً الصفٌن السابع والعاشرالمتوسطات الحسابٌة واختبار " ت " لداللة الفروق 

 للجنس

االنحراف  قٌمة " ت " مستوى الداللة

 المعٌاري

المتوسط 

 الحسابً

 الصف العدد

 العاشر 091 02..0 1..1 1.000 *1.900

 السابع 012 01..0 1..1

 المجموع 11. 0..0 1..1

 1.10=  ∝دالة احصائٌا عند مستوى داللة  غٌر*

 

(، وهً غٌر دالة 1.000( إلى أن قٌمة " ت " المحسوبة بلغت )  01تشٌر النتائج فً الجدول )

(، حٌث بلغ متوسط استخدام طلبة الصف العاشر لوسائل  1.10=  ∝)إحصائٌا عند مستوى داللة 

(، بٌنما بلغ متوسط استخدام طلبة 1..1بانحراف معٌاري ) ( 02..0التواصل االجتماعً ) 

(،  وهذا ٌدل على 1..1( بانحراف معٌاري ) 0..0الصف السابع لوسائل التواصل االجتماعً )

عدم وجود فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن طلبة الصفٌن العاشر والسابع فً استخدام وسائل التواصل 

أن تطبٌقات هذه الوسائل ٌبدأ استخدامها منذ الصف  سبب ذلك إلى وٌعزو الباحث االجتماعً.

السابع األساسً حٌث ٌتعرف الطالب على نماذج تطبٌقات هذه الوسائل بشكل عام ، وفً الصف 

العاشر ٌطالب الطالب بإعداد مشروع ٌخدم المادة كفتح موقع فً الفٌسبوك، أو تصمٌم صفحة 

 ضف إلى ذلك أن للمراهقة خالل هذه المرحلةأعلٌه وعلى غٌره من مواقع التواصل االجتماعً. 

من والتً قد تكون بداٌتها فً الصف السابع وتستمر إلى الصف العاشروما تحدثه هذه المرحلة 

تجعل من ذلك سببا لعدم وجود فروق بٌن استخدام وسائل التواصل االجتماعً تعزى  تغٌرات

 . وهذا ما أشارت إلٌه دراسة للصف الدراسً

المشار إلٌها فً دراسة   ( Lenhart A. and Maddenدراسة   )   وهذا ما أشارت إلٌه   

لمواقع التواصل ب  اعزخذاِ( فً أن الشباب والمراهقٌن هم أكثر الفئات 0101عبد الصادق حسن )
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( سنة لدٌهم ملف شخصً فً  01-00االجتماعً، فأكثر من نصف المراهقٌن من الفئات العمرٌة )

 التواصل االجتماعً. مواقع

 عدم تكافؤ أفراد العٌنة بٌن الصفٌن السابع والعاشرسبب تقارب هذه النتائج إلى  ٌعزوالباحثكما  

هذا العدد فً حٌن تجاوزت عٌنة الصف العاشر ( طالبا،012عٌنة الصف السابع ) دعدحٌث بلغ 

  .( طالبا091فبلغ عدد عٌنة الصف العاشر) 

حٌث أظهرت نتائج  ،  Aren karbn- sky  ،(2010)اٌذساعخ ِغ دساعخٚلذ اخزٍفذ ٔزبئظ ٘زٖ 

دراسته أن الدرجات التً ٌحصل علٌها طالب الجامعات المدمنون على شبكات مواقع التواصل 

  االجتماعً أدنى من  نظرائهم الذٌن ٌستخدمون هذه المواقع بقلة.

 

 انغابعانغؤال ب اننتائج انمتعهقت

 ًعائمدانت إحصائْت فِ اعتخذاو راث  ىم تٌجذ فشًق  ػٍٝ "اٌغؤاي اٌغبثغ ٠ٕض  

رُ  ؟ انجنظانتٌاصم الجتماعِ نذٍ طهبت  انمذاسط بمحافظت انششقْت شمال  تعضٍ نمتغْش 

ٌٍؼ١ٕز١ٓ اٌّغزمٍز١ٓ، ٚرٌه ٌٍزؼشف ( د )ؽغبة اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚل١ّخ 

(  99 ٚاٌغذٚي )ٔبس فٟ اعزخذاَ ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ ، ٚاإلػٍٝ دالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ اٌزوٛس 

 ٠ٛػؼ رٌه. 

 

 ( 99 عذٚي )

اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٚاالٔؾشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚاخزجبس " د" ٌٍؼ١ٕز١ٓ اٌّغزمٍز١ٓ ) روٛس ٚإٔبس( فٟ 

 اعزخذاَ ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ 

اٌّزٛعؾ  اٌؼذد اٌغٕظ

 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

ِغزٜٛ  ل١ّخ د 

 اٌذالٌخ

 * 3.935 9.64 3.57 5.59 959 روٛس

 3.85 5.84 949 إٔبس

 (  α=3.5ٌخ ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ  )اغ١ش د*

 ( ٟٚ٘ غ١ش داٌخ اؽظبئ١ب  9.64( اٌغبثك إٌٝ أْ ل١ّخ " د" ثٍغذ ) 99ش١ش إٌزبئظ فٟ اٌغذٚي )ر

(. ٚ٘زا 5.84(، ِٚزٛعؾ اإلٔبس ) 5.59( ؽ١ش ثٍغ ِزٛعؾ اٌزوٛس ) α=3.5ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ )
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ث١ٓ اٌزوٛس ٚاإلٔبس فٟ اعزخذاَ ٚعبئً اٌزٛاطً  داي اؽظبئ١ب وج١ش ٔٗ ال ٠ٛعذ فشق٠ؼٕٟ أ

ٌجبؽش عجت رٌه ٠ؼضٚ اٚ (5395 ) اٌض٠ٛدٞرٛافمذ ٔزبئظ ٘زٖ اٌذساعخ ِغ دساعخ   ٚلذ .االعزّبػٟ

ثؼذ ظٙٛس صٛسح اٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاالرظبالد  أعبع١ب   ثشىً ػبَ ثبد ِزطٍجب  ٔزشٔذ إٌٝ أْ اعزخذاَ اإل

ِٚب ٔزظ ػٓ ٘زٖ اٌضٛسح ِٓ ِٛالغ ػذ٠ذح ٌٍزٛاطً االعزّبػٟ ث١ٓ األفشاد  دْٚ أْ ٠فظٍُٙ عٓ أٚ 

ٔٛع أٚ عٕظ رغّؼُٙ ١ِٛي ِشزشوخ ٚ٘زا ِب ٠غؼً ػذَ ٚعٛد فشٚق فٟ اعزخذاَ ٘زٖ اٌّٛالغ ث١ٓ 

٠غزؼ١ٓ ثٗ اٌطٍجخ  وّب  عٛاء، ٚرجبدي اٌّؼٍِٛبد ث١ُٕٙ ثألً عٙذ ٚرىٍفخ، ؽذ   اٌزوٛس ٚاإلٔبس ػٍٝ

 . بد اٌذساعخ ِضً اٌجؾٛس ٚاٌزمبس٠شإلٔغبص ثؼغ ِزطٍج

 

 انثامنانغؤال ب انمتعهقت إلجابتا 

ىم تٌجذ فشًق راث دلنت  إحصائْت فِ متٌعظ دسجاث اعتخذاو " ػٍٝاٌغؤاي اٌضبِٓ ٠ٕض 

رُ  ،"؟مغتٌٍ انتحصْمانتٌاصم الجتماعِ نذٍ أفشاد انعْنت  انذساعت تعضٍ نمتغْش  ًعائم

 95 ؽغبة اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٌّذٜ اعزخذاَ أفشاد اٌؼ١ٕخ ٌٛعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ ٚاٌغذٚي )

 ( ٠ٛػؼ رٌه.

 

 (95عذٚي )

ٍّغزٜٛ ٌٛعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ رجؼب ٌ اٌّزٛعطبد اٌؾغبث١خ ٌّذٜ اعزخذاَ أفشاد اٌؼ١ٕخ

 اٌزؾظ١ٍٟ

  

 اٌّغزٜٛ

 

 

 اٌّزٛعؾ اٌؾغبثٟ

 

 اإلٔؾشاف اٌّؼ١بسٞ

 3.55 5.59 ِّزبص

 3.85 5.58 ع١ذ

 3.59 5.88 ِزٛعؾ

 3.54 5.57 ِمجٛي

 3.84 5.89 ػؼ١ف
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ث١ٓ أفشاد اٌؼ١ٕخ فٟ اعزخذاَ ٚعبئً اٌزٛاطً ثغ١طخ إٌٝ ٚعٛد فشٚق  (95) ٠ش١ش اٌغذٚي

رُ اعزخذاَ  اؽظبئ١ب اٌفشٚقٚعٛد ٘زٖ ٌٍّغزٜٛ اٌزؾظ١ٍٟ ٌٍٚزؾمك ِٓ دالٌخ  رجؼباالعزّبػٟ 

  ( ٠ٛػؼ رٌه.98( ٚاٌغذٚي ) ANOVA)     رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ األؽبدٞ

 (98عذٚي ) 

 رجؼب ٌٍّغزٜٛ اٌزؾظ١ٍٟ رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ األؽبدٞ العزخذاَ ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ 

ِغّٛع  ِظذس اٌزجب٠ٓ

 اٌّشثؼبد

ِزٛعؾ  دسعبد اٌؾش٠خ

 اٌّشثؼبد

ِغزٜٛ  ف

 اٌذالٌخ

  3.547 4 3.986 ث١ٓ اٌّغّٛػبد

5.848 

 

داخً  *3.36

 اٌّغّٛػبد

55.588 595 3.387 

  599 56.574 اٌّغّٛع

 (. α=3.5ػٕذ ِغزٜٛ دالٌخ ) ؽظبئ١ب  داي اغ١ش *

غزٜٛ فشٚق ث١ٓ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ ؽغت اٌّٚعٛد  ػذَ ( إ٠98ٌٝش١ش اٌغذٚي ) 

ػٕذ ِغزٜٛ  ( ٟٚ٘ غ١ش داٌخ اؽظبئ١ب  5.848ٛثخ )ؽ١ش ثٍغذ ل١ّخ ف اٌّؾغاٌزؾظ١ٍٟ ٌٍطٍجخ، 

 ..(α=3.5)دالٌخ 

 ٌٚؼً ِب ٠فغش ٘زٖ  إٌز١غخ عبرث١خ اٌزم١ٕخ اٌّغزخذِخ فٟ ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ، 

ؽ١ش ١ّ٠ً ، ٍطٍجخ ثغغ إٌظش ػٓ ِغز٠ٛبرُٙ اٌزؾظ١ٍ١خٌرؾف١ض ٠ّىٓ اػزجبس٘ب ػبًِ  ٚاٌزٟ

األٚلبد اٌّخزٍفخ فٟ اعزخذاِٙب، الع١ّب ٚأْ ٌذ٠ُٙ ِبدح رم١ٕخ اٌّؼٍِٛبد، ِٚٓ  لؼبءاٌطالة إٌٝ 

وّب ٘ٛ  -ػّٓ ِزطٍجبد ٘زٖ اٌّبدح إٔشبء طفؾبد ٌّٛالغ رٛاطً اعزّبػٟ وبٌف١غجٛن ٚغ١شٖ

( فٟٙ ػجبسح ػٓ أؽذ اٌّشبس٠غ اٌّطٍٛثخ ِٓ لجً ؽٍجخ اٌظف 6،7ٍؾك سلُ ) ٚاػؼ فٟ اٌّ

ٌٕشش األخجبس اٌّغزغذح فٟ  اٌؼبشش، ٚلذ لبِذ اٌطبٌجبد ثئٔشبء ٘زٖ اٌظفؾبد ٚرغزخذَ ؽب١ٌب  

 .اٌّذسعخ

  

 

 : انتٌصْاثثانْاا 
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 فِ ضٌء ما تٌصم إنْو انباحث من نتائج ٌّصِ انباحث بآتِ: 

ٛػ١ؼ عٛأجٙب ثأ١ّ٘خ ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ ٚر ٌٍطٍجخ دٚساد رٛػ٠ٛخ إعشاء -9

ثشبْ االعزفبدح ِٓ ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ فٟ رجبدي  اال٠غبث١خ ٚاٌغٍج١خ، ٚرٛػ١زُٙ 

 اٌّؼٍِٛبد ث١ُٕٙ، ٚاالعزفبدح ِٕٙب ثشىً ػبَ.

 ِشبغً أل١ٌٚبء األِٛس ػٓ ٘زٖ اٌٛعبئً ٚآصبس٘ب.  إلبِخ -5

عبػبد االعزخذاَ ا١ٌِٟٛ ٌٙزٖ اٌٛعبئً ِٓ لجً اٌطٍجخ، ٠شزشن خطخ ِؼ١ٕخ ٌزم١ًٍ ِٓ  إلبِخ -8

 فٟ إػذاد٘ب اٌّذسعخ ٚاألعشح ٚاٌطبٌت.

 ٌزٛػ١خ اٌطٍجخ ثٙزا اٌشأْ.  ٚثشاِظ رٍفض١ٔٛ٠خ ٚإراػ١خ ػًّ ِٕشٛساد -4

  إػذاد ثشاِظ رٛػ٠ٛخ ٌزم١ً اعزخذاَ ٘زٖ اٌٛعبئً. -5

 

  : انمقتشحاثثانثاا 

 ّقتشح انباحث ًفقا ننتائج ىزه انذساعت ًتٌصْاتيا بــــ: 

 اٌذساعخ ٔفغٙب ٚرؼُّ ؽذٚد٘ب اٌّىب١ٔخ ػٍٝ عٍطٕخ ػّبْ وىً.  إعشاء -9

  إػذاد دساعخ ؽٛي أصش اعزخذاَ ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ ػٍٝ عٍٛو١بد اٌطٍجخ. -2

 ١ِٕٙب.ث١ّٛي اٌطٍجخ ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ  ػاللخإػذاد دساعخ ؽٛي   -3

اٌّٙبساد اٌؾ١بر١خ اعزخذاَ ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ ػٍٝ إػذاد دساعخ ؽٛي ػاللخ  -4

 ٌٍطٍجخ.

إػذاد دساعخ ؽٛي ػاللخ اٌىفبءح اٌزار١خ اٌّذسوخ ٌذٜ اٌطٍجخ ثبعزخذاُِٙ ٌٛعبئً اٌزٛاطً  -5

  االعزّبػٟ.

 إػذاد ثشاِظ إسشبد٠خ ٌٍزخف١ف ِٓ اعزخذاَ ٚعبئً اٌزٛاطً االعزّبػٟ. -6

 

 

 

ٌ

ٌ
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 انًزاجغ ٔانًصادر

 أٔالً: انًزاجغ انؼزبٛت

، عَاُ : ٍْػ٘راخ ظاٍعح االحصال ٔانؼالقاث  انؼايت  ( .1996) .أت٘ أصثع ، صاىػ ؛ ٗأت٘ عرظٔ ، ذٞطٞر

 اىقذش اىَفر٘ؼح.

، اىقإرج : غرمح  facebookانخٕاصم ػبز انشبكاث االجخًاػٛت   (.2010) .أت٘ اىعطا ، ٍعذٛ ٍؽَذ

 عيً٘ اىؽاضة .

( غثنح اىر٘اصو االظرَاعٜ 2013أت٘ خط٘ج، اىطٞذ عثذ اىَ٘ىٚ اىطٞذ؛ اىثاز، أؼَذ ّصؽٜ أّٞص اىػرتْٜٞ.)

انًجهت انؼزبٛت نضًاٌ ٗآشارٕا عيٚ األٍِ اىفنرٛ ىذٙ غيثح اىرعيٌٞ اىعاٍعٜ تََينح اىثؽرِٝ. 

 . 225-187(، ؼ 15اىعذد)  .7 اىَِٞ، ٍعيذ -جٕدة انخؼهٛى انؼانٙ

 . 36 -32(، ؼ 627، اىعذد ) يجهت انؼزبٙ(. اىػثناخ االظرَاعٞح: رقاتح ّاعَح، 2011ذ.) أت٘ زٝذ، أؼَ

، ظاٍعح  رة ػهٗ انشبكت انؼُكبٕحٛتااالجخًاػٛت حخبٕأ انصذ انشبكاث(. 2011أت٘ ٗردج ، أٍِٞ . )

 www.blog ٍِ اىَ٘قع  3/6/2014اضررظع ٍِ اىػثنح اىعْنث٘ذٞح ترارٝخ  ،ٍاىٞسٝا، ىَٞن٘مْ٘ٝط

.amin.org/ameenabowardeh 

،عَاُ : دار اىراٝح ىيْػر  . درٔس فٙ أَاصت انخٕاصم بٍٛ انُظزٚت ٔانًٛذاٌ( 2012أٍط٘ظ ، ٍؽَذ )

 ٗاىر٘زٝع.

اضررظع ٍِ  .انًذَٔاث اإلنكخزَٔٛت انؼزبٛت بٍٛ انخؼبٛز انذز ٔانصذافت انبذٚهت(. 2009آٍْح، ّثٞط. ) 

  ً 2014/ 11/ 3ترارٝخ   http:/ kenanaonline.com   اىػثنح اىعْنث٘ذٞح ٍِ اىَ٘قع 
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)ٍررظٌ( ، ٍصر : ٍرمس اإلضنْذرٝح ىي٘ضائػ  . انبزٚذ اإلنكخزَٔٙ نهًكخبٍٛٛ( 1997). تراٝذ ، ضَُٞ٘

 اىصقافٞح ٗاىَنرثاخ .

اىرٝاض : ٍنرة اىررتٞح  .أَج ٔأَا يقذيت فٙ يٓاراث انخٕاصم اإلَضاَٙ( . 2002) .اىعٞ٘ضٜ ، ٍؽَذ تاله

  ىذٗه اىخيٞط. اىعرتٜ

( . ٍفًٖ٘ ٍ٘اقع اىر٘اصو االظرَاعٜ  ٍقاه ٍْػ٘ر ، اضررظع ٍِ اىػثنح اىعْنث٘ذٞح 2013ظاتر،  ٍؽَذ . )

 www.kenonaonline.comاىَ٘قع                                       2015/ 10/12ترارٝخ 

. رضاىح اصخخذاو شبكاث انخٕاصم االجخًاػٙ فٙ انخؼهٛى يا نّ ٔيا ػهّٛ(. 2012ؼطْٜ، ٍْار ئترإٌٞ. )

 ً.7/11/2015ترارٝخ   www.rs.edu.saاىعاٍعح. اضررظع ٍِ اىػٞنح اىعْنث٘ذٞح ٍِ اىَ٘قع 

 .. عَاُ : دار صفاء ىيْػر ٗاىر٘زٝع االحصال انفؼال فٙ إدارة األػًال( . 2010)  .ؼَ٘د ، ؼعٞر ماظٌ

حٕاصم انشباب انجايؼٙ يٍ خالل انشبكاث االجخًاػٛت ظاْزة (. 2013) .َذ داٗؤدؼافع ، عثذٓ ٍؽ

. فٜ أت٘ عرظح ، ذٞطٞر )ٍؽرر ( . ٗضائو اإلعالً  أدٗاخ ذعثٞر اجخًاػٛت أو ضزٔرة حقُٛت 

(. عَاُ ؛ دار أضاٍح ىيْػر 348-325ٗذغٞٞر : تؽ٘ز عيَٞح ٍؽنَح ٍِ ظاٍعح اىثرراء.)ؼ

 ٗاىر٘زٝع.

 

 . قطر: دار اىَرْثٜ.ثقافت يٕاقغ انخٕاصم االجخًاػٙ  ٔانًجخًؼاث(. 2005) خاىذ، ضيٌٞ. 

اٜثار انُفضٛت ٔاالجخًاػٛت ال صخخذاو انشباب انًصز٘ نًٕاقغ انشبكاث ( . 2009خعر ، ّرٍِٞ . )

اىَإذَر اىعيَٜ األٗه ، األضرج ٗاإلعالً   face bookدراضح عيٚ ٍطرخذٍٜ ٍ٘قع  االجخًاػٛت .

 ، ظاٍعح اىقإرج ،  ٍصر.2009فثراٝر  17-15ٗذؽذٝاخ اىعصر 
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اىػثناخ . اىطع٘دٝح عِ اإلّررّد .انشبكاث اإلجخًاػٛت ثٕرة فٙ ػانى اإلَخزَج ،  (.2009اىذخٞو ، ٍْٚ . )

-k/m/االظرَاعٞح ش٘رج فٜ عاىٌ اإلّررّد " اىطع٘دٝح اضررظع ٍِ اىػثنح اىعْنث٘ذٞح ٍِ اىَ٘قع 

mohammed331e4gd8gmtmih www.   8/11/2015ترارٝخ 

 

 . عَاُ : دار ىيْػر ٗاىر٘زٝع . اإلػالو انجذٚذ ٔانصذافت اإلنكخزَٔٛت(. 2011) .اىذىَٜٞ، عثذاىرزاق ٍؽَذ

انخضٕٚق ػبز شبكاث انخٕاصم ( . 2013)  .، ّٞو ؛ ٗغ٘ضْاٛ ، رٗز ؛ ٗمارٗه أّعٞالرٝرػاردٗضُ٘ 

 . ذرظَح ضيَٚ تٞطار . تٞرٗخ : دار اىفراغح.االجخًاػٙ ٔاإلَخزَج

دٔر حكُٕنٕجٛا  ،(2010رظ٘اُ ، ؼْاُ أؼَذ ؛ رٍعاُ صالغ أؼَذ  ؛ عثذ اىٕ٘اب ، ئَٝاُ ظَعٔ )

االحصال انذذٚثت فٙ حًُٛت دزٚت انخؼبٛز ػٍ انزأ٘ نذٖ طالب انجايؼت فٙ ضٕء يجخًغ يا بؼذ 

تعذ اىؽذاشح  ، تؽس ٍقذً ىيَإذَر اىعيَٜ األٗه ىيقطٌ أص٘ه اىررتٞح ، اىررتٞح فٜ اىَعرَع ٍاانذذاثت 

 295-230تَْا ؼ ٝ٘ىٞ٘ ، ميٞح اىررتٞح ، ظاٍعح  21-22، 

رقًٌٕٛ غٛزٔا دٛاحُا ْذِ انًادة يخخارة يٍ كخابٙ )رقًٌٕٛ غٛزٔ دٛاحُا (. 2015اىسٍو ، ّاصر ٍؽَذ )

 ،: دار اىعثٞناُ ىيْػر ٗاىر٘زٝع. (انضؼٕدٚت9( ع )

، اىقإرج : ٍرمس اىرَْٞح اىٞػرٝح  يقذيت فٙ اإلدارة انًذرصٛت( . 1999) .زٝذاُ ، َٕاً تذراٗٛ

 ٗاىَعيٍ٘اخ .

(. دٗر اىػثنح ) اىفٞص ت٘ك( فٜ ئؼذاز اىرغٞراخ اىطي٘مٞح ىذٙ غيثح ظاٍعح 2011. )ٍاظذ ٍؽَذ،  اىسٝ٘دٛ

 ،يجهت بذٕد ٔدراصاث . غٞثح تاىَذْٝح اىَْ٘رج فٜ ظ٘ء  تعط اىَرغٞراخ االظرَاعٞح ٗاىصقافٞح

 ( رضاىح اىخيٞط اىعرتٜ .135ع)
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اٚجابٛاحٓا ٔصهبٛاحٓا ٔيا ْٕ االصخخذاو  انصذٛخ انخٕاصم االجخًاػٙ (. ٍ٘اقع 2013ضاىٌ، أؼَذ ظَاه. ) 

  www.alukah. netٍقاه ٍْػ٘ر اضررظع ٍِ اىػثنح اىعْنث٘ذٞح ٍِ اىَ٘قع  .نٓا

(. أشر غثناخ اىر٘اصو االظرَاعٜ اإلىنررّٗٞح عيٚ اذعإاخ  غيثح اىعاٍعاخ فٜ 2013ضيٌٞ، ٍؽَذ. ) 

 .126-115(، ؼ7، اىعذد )82اىَعيذ  ،انخزبٛتيجهت  األردُ.

 اإلضنْذرٝح : دار اىَعرفح اىعاٍعٞح . .االحصال أصاس انخجًغ انبشز٘( . 2011) .ضعذ ، ئضَاعٞو

. عَاُ : دار ٔصائم اإلػالو ٔاالحصال، دراصت فٙ انُشأة ٔانخطٕر( . 2012) .ضيطاُ ، ٍؽَذ صاؼة

 اىَطٞرج ىيْػرج ٗاىر٘زٝع ٗاىطثاعح.

. ظاٍعح ّاٝف اىعرتٞح ىيعيً٘ األيٍ انفكز٘ فٙ يٕاجٓت انؼٕنًت(. 2006اىػاعر، عثذاىرؼَِ تِ ئترإٌٞ. )

 .292 -262األٍْٞح. ؼ 

يٓاراث االحصال انخزبٕ٘ اإلصاليٙ فٙ األصزة ٔانًذرصت ٔدرجت . (2010اىػؽٜ ، ٝ٘ضف عثذهللا ) 

) رضاىح ٍاظطرٞر غٞر ٍْػ٘رج ( ظاٍعح اىٞرٍ٘ك ،  .ت يضُذو  بضهطُت ػًاٌظيًارصخٓا فٙ يذاف

 األردُ .

،  2غ .يؼجى انًصطهذاث انخزبٕٚت ٔانُفضٛت( . 2011) .غؽاذٔ ، ؼطِ ؛ ٗاىْعار ، زْٝة ؛ ٗعَار ، ؼاٍذ

 اىقإرج : اىذار اىَصرٝح اىيثْاّٞح .

. عَاُ : دار أضاٍح ىيْػر  اإلػالو انجذٚذ : شبكاث انخٕاصم االجخًاػٙ( . 2014)  .غقرج ، عيٜ خيٞو

 ٗاىر٘زٝع .

 

http://www.alukah/
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حصٕر يقخزح نخفؼٛم االحصال األكادًٚٙ بٍٛ طهبت انذراصاث ( . 2010)  .اىػَاخٜ ، خاىذ ّاصر ضعٞذ

) رضاه ٍاظطرٞر غٞر ٍْػ٘رج ( ، ظاٍعح ّسٗٙ ،  انؼهٛا ٔأػضاء انخذرٚش فٙ انجايؼاث انؼًاَٛت

 ضيطْح عَاُ .

 اىقإرج : عاىٌ اىنرة . .ٔاإلػالو ػهٗ شبكت اإلَخزَج حصالاال(. 2007) .عثذاىؽَٞذ ، ٍؽَذ

اإلضنْذرٝح : دار . يقذيت فٙ صٛكٕنٕجٛت االحصال ٔاإلػالو ( . 2009) .عثذهللا ، ٍعذٛ أؼَذ ٍؽَذ

 اىَعرفح اىعاٍعٞح .

-225اىثرراء. ؼ(. ظاٍعح 14. اىعذد) يجهت انؼهٕو(. اىفٞطث٘ك ٗعاىٌ اىرنْ٘ى٘ظٞا. 2007عثذهللا، عاٍر.) 

233. 

(. أشر اضرخذاً ذقْٞح االذصاه اىؽذٝصح عيٚ اىقٌٞ االظرَاعٞح 2013عيٜ عصَاُ، فاغَح؛ اىسٝ٘د، ّاٝف ٍؽَذ) 

. ظاٍعح األزٕر. اىعذد) يجهت كهٛت انخزبٛتٍِ خاله اىر٘اصو االظرَاعٜ تِٞ ظٞو األتْاء ٗاٟتاء. 

 (، اىعسء اىصاّٜ. 154

، رضاىح ٍاظطرٞر غٞر  حأثٛز )انفٛش بٕك( ػهٗ طهبت انجايؼاث انضؼٕدٚت .(2008) .اىعرٞثٜ، ظارغ

 ح اٟدب ظاٍعح اىَيل  ضع٘د .: ميٞ ٍْػ٘رج . اىرٝاض

 اىرٝاض : ٍنرة اىررتٞح اىعرتٜ ىذٗه اىخيٞط. . نغت انخزبٍٕٚٛ( . 2007)  .اىعَر ، عثذ اىعسٝس ضع٘د

(. ٗاقع اضرخذاً ٍ٘اقع اىر٘اصو 2013اىعْٞسٛ، ٝ٘ضف عثذاىَعٞذ؛ اىَعادٛ، ؼٞاج عثذاىرض٘ه. ) 

االظرَاعٜ )اىفٞص ت٘ك ٗاىر٘ٝرر( ىطاىثاخ ميٞح اىررتٞح األضاضٞح تذٗىح اىن٘ٝد ّؽ٘ ٍادج 

 .396-350(. ؼ 2، اىعذد ) 89تأضٞ٘غ، ٍصر. ٍعيذ  يجهت كهٛت انخزبٛتاىرٝاظٞاخ. 
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اىقإرج : ٍنرثح األّعي٘  .يٓاراث االحصال ٔانخفاػم ٔانؼالقاث اإلَضاَٛت( . 2012)  .اىفراغذعثعيٜ ، أٍاّٜ 

 اىَصرٝح

حزدد انًزاْقٍٛ ػهٗ يقاْٙ اإلَخزَج ٔػالقخّ ببؼض انًشكالث انُفضٛت (. 2010اىغاٍذٛ، عثذهللا أؼَذ. ) 

غٞرٍْػ٘رج، ظاٍعح أً  . رضاىح ٍاظطرٞرنذٖ ػُٛت يٍ طالب انًزدهت انثإَٚت بًكت انًكزيت

 اىقرٙ.

، اىقإرج :دار  حكُٕنٕجٛا االحصال ٔانًجخًغ انقضاٚا ٔاإلشكانٛاث( . 2009)  .اىيثاُ ، غرٝف درٗٝع

 اىعاىٌ اىعرتٜ .

دٔر انصذافت اإلنكخزَٔٛت فٙ حذػٛى قٛى انًٕاطُت نذٖ طهبت انجايؼاث (. 2012اىَذُٕ٘، ٝؽٞٚ ئترإٌٞ. ) 

 ٍاظطرٞر، ميٞح اىررتٞح، ظاٍعح األزٕر ، فيططِٞ، غسج.. رضاىح بذافظت غزة

(. فاعيٞح اضرخذاً اىػثنح اإلىنررّٗٞح فٜ 2014اىَػاتقح، اترطاً فارش؛ اىعن٘ر، ٍؽَذ عيٜ أؼَذ. ) 

. ض٘رٝا يجهت إحذاد انجايؼاث نهخزبٛت ٔػهى انُفشاىر٘اصو ٍع اىطيثح فٜ ٍطاق اىررتٞح اىعَيٞح. 

 . 142 -117ؼ  (،1، اىعذد ) 28اىَعيذ 

 (. اىَععٌ اى٘ضٞػ. اىقإرج1998ٍعَع اىيغح اىعرتٞح. ) 

ثٕرة انشبكاث اإلجخًاػٛت ياْٛت يٕاقغ انخٕاصم اإلجخًاػٙ ٔأبؼادْا ( . 2013)  .اىَقذادٛ ، خاىذ غطاُ

، األردُ : انخقُٛت ، االجخًاػٛت ، االقخصادٚت ، انبُٛٛت ، ٔانضٛاصت ػهٗ انٕطٍ انؼزبٙ ٔانؼانى 

 .45-43ؼ40-39داراىْفائص ىيْػر ٗاىر٘زٝع ؼ
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. ظرٝذج اىغذ ، يضخخذيٕ ) انفٛش بٕك ( األردٌَٕٛ ٚقخزبٌٕ يٍ انًهٌٕٛ ( . 2010اىَٞعِٞ ، ئترإٌٞ . ) 

 .2010/  7/ 31، عَاُ فٜ 395612اىعذد 

 . اىقإرج : ٍإضطح أخثار اىًٞ٘ . انصذافت اإلنكخزَٔٛت ، انٕاقغ ٔانًضخقبم( 2010) .فعيٜ ، ٍؽَذ عٖذٛ

. اضررظع )انفٛش بٕك( ػهٗ انًجخًغ يذَٔت شًش انُٓضت ػٍ األَخزَج أثز(. 2010فعو هللا ، ٗائو ، )

   www.qassimy.com ً ٍِ اىَ٘قع 17/7/2015ٍِ اىػثنح اىعْنث٘ذٞح ترارٝخ 

 (تذُٗ).  انخٕاصم بٕضٕح ٔشفافّٛ يٓاراث نخذقٛق انخفاْى انًخبادل بٍٛ األفزاد(. 2010) .م٘ه ، مرٝص

 ٍررظٌ ، اىرٝاض : ٍنرثح ظرٝر .

اىعسٝس ذذرظَح : عاده ٍخرار اىٖ٘ارٛ ؛ ٗضعذ عث . يٕصٕػت انؼهٕو االجخًاػٛت(. 1994)  .ٍاُ ، ٍٞػٞو

 ، اىن٘ٝد : ٍنرثح اىفالغ.

تٞرٗخ :  . انخٕاصم االجخًاػٙ ٔدُٚايٛكٛت انخغٛز فٙ انؼانى انؼزبٙ شبكاث( .  2011) .ٗىٞذ ٍؽَ٘د ، خاىذ

 ٍذارك ئتذاع ىيْػر ٗاىررظَح ٗاىرعرٝة .

. ذرظَح : ٍؽَذعثذاىؽَٞذ . اىقإرج : دار  انخٕاصم االجخًاػٙ فٙ ػصز حٕٚخز(. 2014)  .ٍٞرشٜ ، دٝراض

 اىفعر ىيْػر ٗاىر٘زٝع .

عَاُ :  . االحصال انجًاْٛز٘ ٔاإلػالو انخطٕر ٔانخصائص ٔانُظزٚاث(. 2011) .ٍراد ، ماٍو خ٘رغٞذ

 دار اىَطٞرج .

 تٞرٗخ : ٍنرثح ىثْاُ ّاغُ٘ . . انًجؼى انًٕصٕػٙ نًصطهذاث انخزبٛت( . 2003). ّعار، فرٝذ 

ٔصائم اإلػالو انجذٚذة ، أصش انخغطٛت ٔانكخابت ٔانخصًٛى ٔاإلخزاج فٙ ( . 2013) .ّصر ، ؼطْٜ ٍؽَذ

 اىن٘ٝد : ٍنرثح اىفالغ ىيْػر ٗاىر٘زٝع .  انصذافّ اإلنكخزَٔٛت .

 

http://www.qassimy.com/
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 . تٞرٗخ : دار اىفاراتٜ .) تذُٗ ٍررظٌ(.  اإلػالو نٛش حٕاصال( . 2012). ٗٗىرُ٘ ، دٍْٗٞل

 ٍقاه ٍْػ٘ر. انبزٚذ اإلنكخزَٔٙ يا ْٕ ٔكٛف ٚؼًم؟(. 2013ّٝ٘ص، ٍعذٛ. ) 
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 (1ملحق ) 

 قائمة أسماء المحكمين ألداة الدراسة

 

 مقر العمل المسمى الوظٌفً المؤهل العلمً اسم المحكم م
 

جامعة السلطان  أستاذ مشارك دكتوراه عبدالحمٌد سعٌد حسند.  1
 قابوس

 

 

جامعة السلطان  أستاذ مشارك دكتوراه علً الموسويد. 2
 قابوس

 

جامعة السلطان  أستاذ مشارك دكتوراه محمد إبراهٌم ادلع 3
 قابوس

 

 الكلٌة التقنٌة أستاذ مشارك دكتوراه مؤمن إبراهٌم برهامد. 4
 

مساعد عمٌد كلٌة  دكتوراه حسٌن سعٌد الحارثًد. 5
 العلوم واآلداب

 جامعة نزوى
 

 

 جامعة نزوى  مساعدأستاذ  دكتوراه هدى أحمد الضويد. 6
 

 جامعة نزوى مساعدأستاذ  دكتوراه أحمد سالمةمحمد د. 7
 

 جامعة نزوى مساعدأستاذ  دكتوراه محمود خورشٌدد. 8
 

 الكلٌة التقنٌة محاضر أول  دكتوراه عٌسى  صالح العامريد. 9
 

وزارة التربٌة  مساعدأستاذ  دكتوراه علً محمد العامريد. 11
 والتعلٌم
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 (2ملحق) 

 والذي تم تطبيقه على عينة الدراسة فً صىرته النهائية االجتماعً مقياس التىاصل

 

صي الؼالب ..  عٍص

ًلىم الباخث بئجساء دزاطت خىل اطخخدام وطائل الخىاصل الاجخماعي  لدي ػلبت الحللت 

 الثاهيت بمدافظت شمال الشسكيت وعالكخه ببعع املخغحراث.. 

 أنها ألغساض البدث العلمي والتي لً ًؼلع 
ً
ًسجى إلاجابت على ألاطئلت أدهاه بدكت وصدق، علما

ً حعاوهكم طلفا...   عليها أخد، شاكٍس

 الباخث...

 البياهاث العامت: 

 الاطم: 

 املدزطت:

 الصف: 

 ضعيف   املستوى التحصيلي:           ممتاز           جيد         متوسط        مقبول    

 الجنس:             ذكر                      أنثى
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  العبازة م
ً
  دائما

ً
  غالبا

ً
  أخياها

ً
 هادزا

 طخخدم  مىاكع الخىاصل الاجخماعي  ألغساض الدزاطتأ -1

 
    

 ظعف كدزحي على التركحزوطائل الخىاصل الاجخماعي ج -2

 
    

 املخصص للمراكسة يطياع وكت وطائل الخىاصل الاجخماعي ًيخج عً -3

 
    

 عني طغىغ الحياةوطائل الخىاصل الاجخماعي خفف ج -4

 
    

     للدظليت ةوطيلت جيدحعد وطائل الخىاصل الاجخماعي   -5
     باألهل  وألاصدكاء الخىاصل الاجخماعيخالل وطائل   مً جىاصلأ  -6
 صدكاء جدد أ إلىالخعسف مً  ني وطائل الخىاصل الاجخماعيجمكى  -7

 
    

 العامتزلافتي  وطائل الخىاصل الاجخماعي يمجى  -8

 
    

     مهازاث الحىاز ني وطائل الخىاصل الاجخماعيظبكج  -9
مىاكع الخىاصل مظخخدمي الشبكت في  أكبر عددمً جىاصل معأ  -10

 الاجخماعي
    

الثلافيت وشؼت ألا جمكىني وطائل الخىاصل الاجخماعي مً مخابعت  -11

اطيت  والٍس
    

 مً الليل ةإلى طاعاث مخأخس  على وطائل الخىاصل الاجخماعي طهس أ  -12

 
    

اطخخدام وطائل الخىاصل الاجخماعي ًجعلني غحر ملتزم بالدزاطت  -13

 املىخظمت

 

    

 اليىجيىب هى أكثر وطائل الخىاصل الاجخماعي اطخخداما باليظبت لي -14

 
    

 الىحظاب أكثر مً أي وطيلت جىاصل أخسي أطخخدم   -15

 
    

أفظل اطخخدام الفيظبىك عً غحره مً وطائل الخىاصل الاجخماعي  -16

 ألاخسي 
    

 اطخخدامي لخىجحر  أكثر  مً غحره مً وطائل الخىاصل الاجخماعي. -17

 
    

د إلالكترووي ألاكثر اطخخداما مً غحره مً وطائل الخىاصل  -18 ٌعد البًر

 الاجخماعي باليظبت لي
    

 

19- 

     جظعف وطائل الخىاصل الاجخماعي جىاصلي مع ألاهل 
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  العبازة م
ً
  دائما

ً
  غالبا

ً
  أخياها

ً
 هادزا

     حشغلني وطائل الخىاصل الاجخماعي عً ممازطت ألاوشؼت الاجخماعيت. -20
     جؤزس وطائل الخىاصل الاجخماعي على خدة هظسي  -21
وطائل الخىاصل الاجخماعي جمكىني مً الحصىل على معلىماث عً   -22

 املىطىعاث التي حشغل اهخمامي
    

     جللل وطائل الخىاصل الاجخماعي شعىزي بالىخدة وامللل  -23
شادث وطائل الخىاصل الاجخماعي معازفي عً مخخلف اللظاًا املؼسوخت   -24

 في املجخمع.
    

الاجخماعي لدي عدد طاعاث الىىم وحشعسوي  جللل وطائل الخىاصل -25

 بالخعب
    

د  -26 جمكىني وطائل الخىاصل الاجخماعي مً اخخياز املجمىعت التي أٍز

 الخىاصل معها بظهىلت
    

جللل وطائل الخىاصل الاجخماعي طعف الخىاصل مع أصدكائي في  -27

 املدزطت
    

ال أجىاول الؼعام في  اوشغالي بىطائل الخىاصل الاجخماعي ًجعلني  -28

 مىاعيده.
    

جظعف وطائل الخىاصل الاجخماعي جىاصلي مع أصدكائي في الحي الري  -29

 أعيش فيه
    

جمكىني وطائل الخىاصل الاجخماعي مً جبادل الصىز وملاػع الفيدًى   -30

 مع ألاهل وألاصدكاء؟
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  ثانيا:  أوقات الاستخدام

 ؟التي جكىن مخصال فيها  ببعع وطائل الخىاصل إلاجخماعيما أكثر ألاوكاث  -1

o  
ً
 صباخا

o  ًمظاء 

o  
ً
 ليال

o جميع ألاوكاث 

 

  كم جأخر وطائل الخىاصل الاجخماعي مً وكخك -2
ً
 ؟ ًىميا

o         ال أطخخدم 

o 1-2 طاعت 

o 3-4 طاعاث 

o أكثر مً أزبع طاعاث 

 

 كم عدد مساث اطخخدامك لىطائل الخىاصل الاجخماعي خالل اليىم الىاخد؟ -3

o مسة واخدة في اليىم 

o  مسجحن  

o أكثر مً زالر مساث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

79 
 

 (3ملحق ) 

  إلى لجنة التحكيم مقياس التىاصل االجتماعً المزسل فقزات

 

 الدكخىز : ........................................................... الفاطل ألاطخاذ

 الظالم عليكم وزخمت هللا وبسكاجه

ًلىم الباخث بئجساء دزاطت خىل اطخخدام وطائل الخىاصل الاجخماعي  لدي ػلبت الحللت 

 بأن إمكاهاث إلاجابت هي: 
ً
الثاهيت بمدافظت شمال الشسكيت وعالكخه ببعع املخغحراث، علما

 .
ً
، إػالكا

ً
، أخياها

ً
، غالبا

ً
 دائما

طبت البىىد ملىطىع البدث ًسجى الخفظل بخدكيم الاطدباهت املسفلت وإبداء زأًكم في مدي مىا

 ومظمىهه .

... 
ً
 وجفظلىا بلبىل وافس الشكس والخلدًس طلفا

 الباخث...
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صي الؼالب ..  عٍص

ًلىم الباخث بئجساء دزاطت خىل اطخخدام وطائل الخىاصل الاجخماعي  لدي ػلبت الحللت 

 الثاهيت بمدافظت شمال الشسكيت وعالكخه ببعع املخغحراث.. 

ًسجى إلاجابت على ألاطئلت أدهاه بدكت وصدق، وذلك بىطع إشازة )       ( أمام كل عبازة في     

 .
ً
 املسبع الري جساه مىاطبا

 . مع إلاشازة إلى أن هره الدزاطت ألغساض 
ً
، إػالكا

ً
، أخياها

ً
، غالبا

ً
وامكاهاث إلاجابت هي:  دائما

ً حعاوه  كم طلفا... البدث العلمي والتي لً ًؼلع عليها أخد، شاكٍس

 الباخث...

 

 

 البيانات العامة: 

 الاسم: 

 املدرسة: 

 الصف: 

 املستوى التحصيلي:           ممتاز           جيد         متوسط        مقبول       ضعيف

 الجنس:             ذكر                      أنثى
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 اطخمازة لجىت املدكمحن

 

غحر  مىاطبت العبازة م

 مىاطبت

الخعدًل 

 امللترح
 طخخدم  مىاكع الخىاصل الاجخماعي  ألغساض الدزاطتأ -1

 
   

 ظعف كدزحي على التركحزوطائل الخىاصل الاجخماعي ج -2

 
   

 املخصص للمراكسة يطياع وكت وطائل الخىاصل الاجخماعي ًيخج عً -3

 
   

    عني طغىغ الحياةوطائل الخىاصل الاجخماعي خفف ج -4
    للدظليت ةوطيلت جيدحعد وطائل الخىاصل الاجخماعي   -5
    باألهل  وألاصدكاء خالل وطائل الخىاصل الاجخماعي  مً جىاصلأ  -6
    صدكاء جدد أ جمكىني وطائل الخىاصل الاجخماعي مً الخعسف إلى  -7
 العامتزلافتي ي وطائل الخىاصل الاجخماعي مجى  -8

 
   

    مهازاث الحىاز الخىاصل الاجخماعيني وطائل ظبجك  -9
    في مىاكع الخىاصل ألاجخماعيمظخخدمي الشبكت  أكبر عددمً جىاصل معأ  -10
اطيتجمكىني وطائل الخىاصل الاجخماعي مً مخابعت ألا  -11     وشؼت الثلافيت والٍس
 مً الليل ةإلى طاعاث مخأخس  على وطائل الخىاصل الاجخماعي طهس أ  -12

 
   

 اطخخدام وطائل الخىاصل الاجخماعي ًجعلني غحر ملتزم بالدزاطت املىخظمت -13

 
   

 اليىجيىب هى أكثر وطائل الخىاصل الاجخماعي اطخخداما باليظبت لي -14

 
   

 أطخخدم الىحظاب أكثر مً أي وطيلت جىاصل أخسي   -15

 
   

    الاجخماعي ألاخسي أفظل اطخخدام الفيظبىك عً غحره مً وطائل الخىاصل  -16
 اطخخدامي لخىجحر  أكثر  مً غحره مً وطائل الخىاصل الاجخماعي. -17

 
   

 مً غحره مً وطائل الخىاصل  -18
ً
د إلالكترووي ألاكثر اطخخداما ٌعد البًر

 الاجخماعي باليظبت لي
   

    جظعف وطائل الخىاصل الاجخماعي جىاصلي مع ألاهل  -19
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 مىاطبت العبازة م

 

غحر 

 مىاطبت

الخعدًل 

 امللترح
    حشغلني وطائل الخىاصل الاجخماعي عً املشازكت في املىاطباث الاجخماعيت. -20
    جؤزس وطائل الخىاصل الاجخماعي على خدة هظسي  -21
وطائل الخىاصل الاجخماعي جمكىني مً الحصىل على معلىماث عً   -22

 املىطىعاث التي حشغل اهخمامي
   

    وطائل الخىاصل الاجخماعي شعىزي بالىخدة وامللل جللل  -23
شادث وطائل الخىاصل الاجخماعي معازفي عً مخخلف اللظاًا املؼسوخت في   -24

 املجخمع.
   

    جللل وطائل الخىاصل الاجخماعي لدي عدد طاعاث الىىم وحشعسوي بالخعب -25
د الخىاصل جمكىني وطائل الخىاصل الاجخماعي مً اخخياز  -26 املجمىعت التي أٍز

 معها بظهىلت
   

    جللل وطائل الخىاصل الاجخماعي طعف الخىاصل مع أصدكائي في املدزطت -27
    اوشغالي بىطائل الخىاصل الاجخماعي ًجعلني ال أجىاول الؼعام في مىاعيده.  -28
جظعف وطائل الخىاصل الاجخماعي جىاصلي مع أصدكائي في الحي الري  -29

 أعيش فيه
   

جمكىني وطائل الخىاصل الاجخماعي مً جبادل الصىز وملاػع الفيدًى مع    -30

 ألاهل وألاصدكاء؟
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غحر  مىاطبت  العبازة م

 مىاطبت

الخعدًل 

 امللترح
 زاهيا

1- 
ما أكثر ألاوكاث التي جكىن مخصال فيها  ببعع وطائل الخىاصل 

 ؟إلاجخماعي

o  
ً
 صباخا

o  ًمظاء 

o  
ً
 ليال

o جميع ألاوكاث 

 

 

   

  كم جأخر وطائل الخىاصل الاجخماعي مً وكخك -2
ً
 ؟ ًىميا

o ال أطخخدم 

o 1-2 طاعت 

o 3-4 طاعاث 

o أكثر مً أزبع طاعاث 

   

3-  

كم عدد مساث اطخخدامك لىطائل الخىاصل الاجخماعي 

 خالل اليىم الىاخد؟

o مسة واخدة في اليىم 

o  مسجحن  

o أكثر مً زالر مساث 
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 (4ملحق ) 

  المقياس فً صىرته األولية
 استخدم  مواقع التواصل االجتماعً  ألغراض الدراسة -

 ًظعف كدزحي على التركحز -

 ًيخج عىه طياع وق حي املخصص للمراكسة -

 ًخفف عني طغىغ الحياة -

 وطيلت جيده للدظليت  -

 جىاصلني  باألهل  وألاصدكاء- -

 معسفت اصدكاء جدد مً خالل الخىاصل الاجخماعي -

 هماء زلافتي املعسفيهإ -

 اكدظاب مهازاث الحىاز -

 الخىاصل مع مظخخدمي الشبكت في العالم الافتراض ي -

اطيت -  مخابعتي لإلوشؼت الثلافيت والٍس

 أكصس بىاجباحي املجزليت اججاه اطسحي -

 أفسغ في واجباحي الدًييت  -

 الظهس  إلى طاعاث مخأخسه مً الليل - -

 ياب الخكسز عً املدزطتالغ -

 

 إجابت واخدةزاهيا/ اختر 

 كم جأخر وطائل الخىاصل الاجخماعي مً وكخك / 1ض

 طاعت أو أكل -

با  -  طاعخحن جلٍس

 طاعاث فأكثر  -

 

 ما هى أفظل مىاكع الخىاصل الاجخماعي بسأًك / 2ض

 الفيظبىك  -

تر  -  الخٍى

 الىحظاب -

 اليىجيىب -
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مىاكع  أيهما جفظل الجلىض مع ألاهل  وألاخخالغ بالىاض في الىاكع  أم كظاء وكذ على/ 3ض

 الخىاصل إلاجخماعي

 أفظل الاخخالغ بالىاض في الىاكع عً الجلىض على مىاكع الخىاصل إلاجخماعي -

 أفظل مىاكع  الخىاصل إلاجخماعي عً الاخخكاك  باجلىاض في الىاكع -

اطخؼيع أن أواشن بحن كظاء التكذ على مىاكع الخىاصل إلاجخماعي وبحن كظاء وكتي مع  -

 الىاض

 

 كاث التي جكىن مخصال فيها  ببعع وطائل الخىاصل إلاجخماعيما أكثر ألاو  / 4ض

 صباخا

 مظاءا 

 ليال

 

 اطخخدامك  لبعع وطائل الخىاصل إلاجخماعي  املفظلت لدًك/ 5ض

 مسة واخدة في اليىم -

 مسجحن أو زالر  -

 أكثر مً زالر مساث -

 

 جلجأ لبعع الىطائل  الخىاصل ألاجخماعي/ 6ض

ادة زلافخك -  لٍص

 للعب والتركيه -

 للخعازف -

 

 الهدف مً اطخعمالك للىطائل الخىاصل إلاجخماعي / 7ض

 عمل  -

 حعلم -

 جسفيه -
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 (5ملحق ) 

 

 تسهيل مهمة باحث
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 (6ملحق )

 ة لمدرسة سناوصفحة التواصل الرئيس

 

 

 

  

 



 
 

88 
 

  (7ملحق )

 صفحة الفيس بىك بمدرسة سناو
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 (8ملحق )

 كتاب تقنية المعلىمات للصف السابع األساسً
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A bstract of the study 

The Use of Social Media through Cycle two Students in North of 

A'sharqia Governate in the Sultanate of Oman and its relationship with 

some factors. 

 

Done by the researcher: Abdul'hakeem bin Abdu'llah A'swafi 

The supervisor: D.Mohammed A'shaikh Hamooda 

 

This study aims to recognize the relationship between the use of social 

media and some factors (the class, the gender and the level)  through 

cycle two students in north of A'sharqia governate in the Sultanate of  

Oman. The study was applied on 300 students who were distributed into 

different schools in Al-mudhaibi in grade seven and grade ten. 

 The researcher has used a questionnaire as a measure of using social 

media. The sample percentage was 20% comparing with population of 

the city where they live. The results have shown that there are 

differences between grade ten students and grade seven students in 

using social media.     

In addition, the study has shown that there are differences in using 

social media according to other factors like, gender and the studying 

level. Also, the main usage of social media websites has been for 

studying purpose.  
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