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االجتماعى وعالقتها ديناميات  التفاعل عرب شبكات التواصل 
دراسة سيكومرتية "باملساندة االجتماعية لدى الشباب اجلامعى 

 "كلينيكية
 اعداد                                           

 يامسني مصطفى امحد
 :مقدمة

ةددددد هلل مددددد هلل ددددددكفصهللالتلاةدددددلهللا جتمدددددفو  هللوةددددددحصهللمامحندددددفهللولددددداهللإنعدددددتج،ارهلل
Instagramهلللوةكف،ندددفهللولددداهللتدددليت،هلل Twitterهلللمدفائندددفهللولددداهللةددديلهللددددلكهلل Facebookهلل 

 هللWhats App هلللكامنددفهللولدداهلللاتددلهللنبهللSoundcloudلةددلتنفهللولدداهللعددفلناهللكددالاهلل
 Keyلةددف،صهللم ددفو،نفهللمجدد،اهللضددىل هلل ،هلليددترهللالت ديدد،هللون ددفهللمدد هللعددالهللللحدد هللالمفددفتي،

board هلللوةدحنفهللنللدبهللال دل هللود هللل،يدقهللكتفدد هللحفلد هلل Statusهلللن دد،هللومدفهللن د ،هللدد هلل 
التدد هللت ددد،هللودد هللحفلتنددفهللالنفعددي  هلللوةددد،هللهللPostsللمن ددل،اصهللهللShareمدد هللعددالهللم ددف،ك هلل
 هلللالفد،اقهللوددف،لهللUnfriendحدةبهللالةدااق هلل  هلللالعةفرهللي ن  هللهلل Likeااوجفبهللودف،لهللو 

 هللNews feed هلللوةددد،هللا متمددفرهللودددف،لهللودد هللقدد،ا لهللتىةيدد هللاألعدددف،هللBlockودد هللح دد،هلل
لالت ديد،هللود هللالحد  هللهلل  Chatل،عدفل هللولداهللالا،ا د   Activitiesلمتفد د هللنعد،هللاألن دل هلل

 إلدداهللاللددل هللاألعددلاهللللضدد هللهلللجدد هللت ديدد،لهللProfile pictureدتىييدد،هللالةددل،لهللال عةددي هلل
هلل.Emotionح ي هلل

للرهللياتةد،هللاعدتعاامنفهللل ددكفصهللالتلاةدلهللا جتمدفو هللولداهللالت ديد،هللود هللم دفو،نفهلل
ةاددل هللدددلهللامتدداصهللإلدداهللتاددايرهللالت ددفن هلللالت ددف لهللةدد هللالمنفعدددفصهللا جتمفويدد هللالمعتلفدد هللةنكتفدد هلل
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ولداهللعدد،هلللةدفل هللحتداهللهللCommentولاهللةل،لهللحفلهلل ةفب هلللت ليقهللهللLikeملهللإوجفبهللد 
كانفهللو هللننعاهللوفلمنفهللاللاق  هللد اهللعيل،لهللال فلرهللا ةت،اضد هللولداهللكقيد،هللمد هللم دفم،هللالحيدفلهلل

  .هللا جتمفوي 
لم هللومرهللمعتعاماهلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفواهللال دفبهللحي هللو هللال ددفبهللهللةئد هلل"

ةفئةدد ف هلللمن ددفهلل،لحهللالمىددفم،لهلللااقددف،لهلللحددّبهللا كت ددفبهللاجتمفويدد هللمفمدد هللل ددفهللممي ات ددفهلللع
لمدددةاهللمدددفهللج دددلهللال ددددفبهللوكقددد،هللالفئدددفصهللا جتمفويددد هللإقددددف  هللولددداهلل ددددك هللاانت،ندددص هللدفوتدف،مدددفهلل

يضدفبهللإلداهلل.هللالمجفلهللال،حبهللللاعللهللة هللال فلرهللا ةت،اض هلللاادحف،هللةد هللكدّلهللج دفصهللال دفلر
ي فنيدد هللمدد هللم ددفكلهللاجتمفويدد هللهللةلددكهللمددفهللي ي دد هللال دددفبهللمدد هللةدد،ا هللةدد هللحيفتدد هللاللاق يدد هلللمددف

ةيكدل هللال دفلرهللا ةت،اضد هلل.هلللاقتةفاي هللتحللهللديند هلللددي هللا ندامف هللةد هللالحيدفلهلللتحايدقهللالدةاص
ة هلل دك هللاانت،نصهللالماةهللمد هللمدة هللالم دفكلهلل هلللالت دليرهللوّمدفهلليفتادا هللةد هللمحيلد هللالمحّلد هلل

هلللو  ددد،صهللكقيددد،هللمددد هللالا،اعدددفصهللو هللملقددد هللةددديلهللددددلكهللوةدددد،هللجددد  هلل هلليتجددد وهللمددد  هلللالدددلاق  
الحيدددفلهللاليلميددد هللال،لتينيددد هلللألةددد،اا هللةدددفلملق هلللايددد هللقدددللهللكفمنددد هللان دددف هلل،ولهللمدددفلهللاجتمدددفو هلل
ليمكددد هللالمعدددتعامي هللمددد هللالتففودددلهللهللمددد هللد ضددد رهللالدددد رهلللدندددف هللالقاددد هلللتلعدددي هللإمكفنيدددفت رهلل

هلل(.هللهلل34:هلل1112 هللمناهللالحايال"هلل)ا تةفلي هللعف، هللحالامرهللالجى،اةي 
،ولهللالمددفلهللا جتمددفو هلللتددلةي،هللهلللت دداهللملاقدد هللال دددكفصهللا جتمفويدد هللمةددا،هلللدنددف "

الدداورهللال ددفلف هلللا جتمددفو هللةتلددكهللالملاقدد هللتجددةبهللمايددي هللالمعددتعامي هللعفةدد هللال ددددفب هلل
دفهلل لاانعدف هلليعد اهللا ددفعهللحفجتد هللالنفعدي هلللا جتمفويد هلل هللجايدا اهللمد هللالتففودلألن فهللتاارهللنلو 

اهللتُيعد،هللوليد هللهللالمعتلف هللم هللعالهللمةاهللالتففول هللةفل دكفصهللا جتمفوي هللالت هللينتم هللإلي دفهللالفد،هلل
دنددف هللال اقددفصهللا جتمفويدد هللدمعتلددبهللونمفل ددفهلللكددلهللمددفهلليت لددقهللدفللدي دد هللا جتمفويدد هللللفدد،اهلل

:هلل1124 هلليفعدمي هللمحمدا"هلل)كتكلي هللالةااقفصهلللا نتمف هلللالتادلهللا جتمفو هلللتلا هللالمعفنال
هلل(هلل.هلل67
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يل هلللت، هللالدفحق هللو هللالمعفنالهللا جتمفوي هللكفنصهللماتة،لهللولاهلل دك هللال اقفصهللالمحهللهللهللهللهللهلل
هللا جتمفو هللهلل هللالتلاةل هلل دكفص هلل  ل، هللد ا هللللك  هلللالم ف،ب  هلللاألةاقف  هللكفألع،ل دفلف،ا

ةهةد،هللال دفبهلليلجهل هللالاهلل هلليمك هللإضفة هللمةا،هللنع،هللم هللمةفا،هللالمعفنالهللا جتمفوي 
هللدين رهللولاهلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفواهللل ارهلللجلاهللم هلليتففولل هللم  هللة هلل التففولهللةيمف

لاهللاللاق هللاألةت،اضاهلللت ليرهللالمعفنالهللا جتمفوي هللالمفالالهللاللاق هللالف لا هللةلجههلل دفدنفهللا
هللالمن ل،اصهلل هللةفاوجفبهلللالت ليقهللولاهللالةل،هلللالحف صهلللم ف،ك  ة هللاللاق هللم هللاألع،ل 

هلل.لالا،ا  هللم هللاألةاقف هللدفتلاهللم هللومرهللمةفا،هللالمعفنالهللا جتمفوي هللا ةت،اضي 
ل ددددكفصهللالتلاةدددلهلللمندددفكهللالاةددد هلللومليدددفصهللنفعدددي هللكفمنددد هللل،ا هللاعدددتعاارهللال ددددفبهلل

منفكهللقل هللااعلي هللتتعددبهللةد هللإةداا،هللالعدللكهلللمدلهللالتففودلهللودد،هللمدة هللا جتمفو  هللو هللو هلل
ال ددددكفصهللليحدددا هللمدددةاهللالتففودددلهللالمعدددتم،هللددددي هللالمعدددتعارهلللاللاقددد هللا ةت،اضددداهللعدددلا هللكدددف هلل

 ددكفصهللالتلاةدلهللا جتمدفو هللل دارهللقا،تد هللولداهللهللهلل  ل،ي فهللولهلل هلل  ل،ي ف هللةااهلليلجههللال فبهللإلا
ةد هللال ددفلرهللالدلاق  هللةي دد،بهللإلداهللمددةاهللال دفلرهللا ةت،اضدد هللهللاقفمدد هللهللمد هللا عدد،ي هللواداهللةددااقفص

ةددااقفصهللمدد هللو ددعفاهلل هللي دد،ة رهللةدد هللاللاقدد هللالف لدداهللليتحددا هللم  ددرهللدح،يدد هلللجدد،ولهلللي دد ،هلل
دهمميتدد هللولهللقدداهلليلجددههللإلدداهللمددة هللال دددكفصهللل دد ل، هللد ددارهلللجددلاهللمدد هلليعددتم هللإليدد هلللياومدد هللةدد هلل

كففيددد هللل يددد،هللةلدددكهللمددد هللالدددالاة هللهلللدفلتدددفلاهللةددده هللاللاقددد هللالف لددداهللولهللل ددد ل، هللددددفلنااهلللودددارهللال
الدفحقدد هلل هللت،يدداهللةاددلهلللةددبهلللتحليددلهللال ددفم،لهللللكن ددفهللت،كدد هللولدداهللالك ددبهللودد هللالدداينفميفصهلل
النفعدددي هللالكفمنددد هللل،ا هللالتففودددلهللودددد،هلل ددددكفصهللالتلاةدددلهللا جتمدددفواهلللالك دددبهللوددد هللا قدددف،هلل

هلل.المت،تد هللولاهللالتففولهللود،هللمة هللال دكفصهلل
 Problem of the studyتها تساؤال مشكلة الدراسة و  -أوالً 

م هللعالهللا،اع هللالدفحق هلللتعةة فهللة هللالمجدفلهللااوامد هللةاداهللقفمدصهللددف لاعهلل
ولددددداهللد دددددرهللااحةدددددفئيفصهللالعفةددددد هللدتكنلللجيدددددفهللالم للمدددددفصهللوفمددددد هللل ددددددكفصهللالتلاةدددددلهلل



  

 

 

 

  لإلعالم وثقافة الطفل اجمللة العربية

 8112يناير (       1) العـــــــدد  114

ا جتمدفو هللعفةدد  هلللالتد هللت ددي،هللإلداهللو هللمةدد،هللمدد هللوكدد،هللالدداللهللال ،ديد هللاعددتعاام فهلللملاقدد هلل
 .1122ينفي،هللهلل15ة هللد اهللقيفرهللقل،لهللالتلاةلهللا جتمفو هللعف

لدعةددددلاهللوودددداااهللمعددددتعاماهللاانت،نددددصهللةدددد هللمةدددد، هللةت ددددي،هللوحددددا هللالتاددددف،ي،هلل
و هللودااهللمعدتعام هللاانت،ندصهللةد هللمةد،هللدلد هللWE are SOCIALالةدفا،لهللود هللم ععد هلل

 هللدفاضددفة هللإلدداهلل ADSLمليددل هللمعددتعارهلليعددتعامل هللاانت،نددصهللمدد هللعددالهللعامدد هللهلل1 46
مد هللإجمدفل هللودااهللالعدكف هلل%هللهلل53المحمللهلليمقلدل هللمعتعاماهللاانت،نصهللم هللعالهللال فتبهلل

 هللدينمدددفهللي دددي،هللالتا،يددد،هللو هللودددااهللمعدددتعاماهلل1124مندددةهلليندددفي،هلل%هللهلل15لةلدددكهللدم دددالهللنمدددلهلل
مد هللإجمدفلاهللودااهلل%هللهلل223مليل هللمعتعارهلليمقلل هللهلل9 89ال فتبهللالمحمللهللة هللمة،هللدل هلل

ل هللالعكف هلللمةاهللي،ج هللإلاهللو هللوااهللكديد،هللمد هللاألةد،ااهلليمتلكدل هللوكقد،هللمد هللعدلهللتليفدل هللمحمدلهلل
هلل6 26دينمفهللم هلليعتعامل هللعدامفصهللال ددكفصهللا جتمفويد هللودد،هللال دفتبهللالمحمدللهللةاداهللدلد هلل

منددةهلل%هللهلل31مدد هللإجمددفل هللوددااهللالعددكف هلللةلددكهللدم ددالهللنمددلهلل%هلل28مليددل هللمعددتعارهلليمقلددل هلل
 هللليادددا،هللمتلعدددلهللا عدددتعاارهلللملاقددد هللالتلاةدددلهللا جتمدددفو هللدحدددلال هللعدددفوتي هلل1124يلليدددلهلل

كهللعمعد هللملاقد هللوفلميد هللت تدد،هللاألكقد،هلل د ،لهلللنمدل اهللليمك هللالادللهللو هللمندف هللاقيا هلليلمي فهلل15ل
 هللTwitter هللقددرهللتددليت،هلل  Facebookيتةددا،مفهللملقدد هللةدديلهللدددلك هللةدد هللوددااهللالمعددتعامي 
لالعفملهللملقد هلل هللLinked Inلال،اد هللملق هلللينكاهللإ هلل هللGoogle plusلملق هللجلجلهللدللهلل

لهللوددااهللل هلليدد الهللملقد هللالفدديلهللددلكهللمددلهللومدرهللتلددكهللالملاقد هللحيدد هلللةد.هللPinterestدنتي،عدصهلل
ن د، اهلل تعدفعهللللدي د هللاعدتعاام هلل هلل1125دليدل هللمعدتعارهللةد هلليندفي،هللهلل36 2معتعامي هللإلاهلل

لعدد لل هللاعددتعاام هللماف،ندد هللدملاقدد هللالتلاةددلهللاألعدد، هللممددفهللوتددفحهلللكددلهلل هللةدد هللكفةدد هللالمجددف ص
لحدللهللمعدتعام هللملقد هللالتلاةدلهللا جتمدفو هلل.هللةئفصهللالمجتم هللو هللتعتعام هللدح،ي هلللعد لل 

مليدل هللمعدتعارهللهلل4 46ت ي،هللااحةفئيفصهللإلاهللو هللواامرهللدل هللةيلهللدلكهللة هللال فلرهللال ،د هلل
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ومفهللم هللحي هللتل ي  رهللإقليمي فهللةااهللجدف صهللمةد،هللةد هللالماامد هللمد هللحيد هلل هلل1123ة هللةد،اي،هلل
هلل.(Simon Kemp: 2015) وااهللمعتعام هللةيلهللدلكهلل

لدفلتددفل هللةددإ هللم ددكل هللالا،اعدد هللالحفليدد هللتت لددقهللد اقدد هللتففوددلهللال دددفبهللوددد،هلل دددكفصهلل
لحةلل رهللولاهللالاورهلللال دل هللا جتمدفو هلللال دفلف هللل يد، هللمد هللكفةد هللالتلاةلهللا جتمفو هلل

ددده هللقمدد هللناف ددفصهللمحتامدد هللةدد هللا لندد هللاألعيدد،لهللهللو ددكفلهللالمعددفنالهللا جتمفويدد  هللليمكدد هللالاددلل
حللهللالدال،هللالدةلهللتل دد هلل ددكفصهللالتلاةدلهللا جتمدفو هللةد هللال اقدفصهللا جتمفويد  هللةفل ددفبهلل

هللولدداهللمددة هللال دددكفصهللا  ددددفعهللحددفجت رهللالنفعددي هلللا جتمفويددد هللوةدددحلاهللياضددل هلللقتددفهلللدددليا 
لمددفهللينلددللهللوليدد هللةلددكهللمدد هللد ددرهللالعددلديفصهللل ددلهلل هللدل،يادد هلل ةتدد هللتعددتاو هللالدحدد هلللالا،اعدد 

ةا دكهللو هللاعددتى،اقهللالمد،اماي هللةدد هللالت فمدلهللمدد هلل"ةد هللماددامت فهللإامدف هللاانت،نددصهللد دكلهللوددفرهلل 
هلل Gamesودددد،هللاانت،ندددصهللولهللملاقددد هللاألل دددفبهلل"هللchattingالمحفاقددد هلللالتحدددفل،هلل"ملاقددد هلل

لال،يفضددد هللولهللالددداعللهللولددداهللملاقددد هللت لدددي رهللعدددد،اصهلللم للمدددفصهللليعدددصهللما مددد هلللمددد،حلت رهلل
ال م،ي  هللولهللاللقدلعهللددي هللدد،اق هللوضدلي هللجمفودفصهللمج للد هللاألمداابهللالحايايد  هللي داهللإعدتن اةفهلل
لللقددصهلللالج ددداهللكمددفهللي ددد،رهللالمددد،اماي هللنتيجدد هللاأللفددد هلللالتك،ا،يددد هللللجلددللهلللعدددفوفصهلللد دددكلهلل

"هللدإامفندددفصهللاانت،ندددص"هلل دددل،هللووددد،ارهللإامفنيددد هللةيمدددفهلليعدددماهللمندددت رهللومدددفرهللاانت،ندددصهللهللإلددداهلل 
هلل(.191:هلل1113 هللحعفرهللالاي هللمحملا)

لتددد، هللالدفحقددد هللو هللومدددرهللم دددكل هلللدددا هللهللال ددددفبهللاليدددلرهللمددداهللاةتادددفامرهلللمددد هلليعدددم  رهلل
لي دد ،هللد دددرهللليتلاةدددلهللم  دددرهللليعدددفنامرهللل،دمدددفهللي،جددد هللةلدددكهلللكقددد،لهللم دددفكلهلللضدددىللهللالحيدددفلهلل

فهللممددفهللاعددتاواهلللجددلاهللدددايلهلللكدد هلليجدداهللال دددفبهللةهةددد،هلل هلللقددصهلللألعدد،لهللللتلاةددلهللمدد هللودنفئ دد
مد هلليتلاةدلهللم د هلللكدف هللمددةاهللالددايلهللمدلهلل ددكفصهللالتلاةددلهللا جتمدفواهللالتد هللوةددحصهللتاددارهلل

هلل.المعفنالهللللمعتعامي هللة هلل كلهللضىلفصهللو ،ا،هللت د،هللو هللكفة هللالم فو،هللاانعفني 
 :تتحااهللم كل هللالا،اع هللة هللمحفلل هللااجفد هللولاهللالتعف  صهللا تي 
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هلل دكفصهللالتلاةلهللإلاهللو هللما هللتلج (2 هللدي هللوفااصهلللونمفلهللاعتعاار هللا،تدفلي  هللواق  ا
هلل ا جتمفواهلللدي هللالاة هللت فملهللوة،ااهللال ين هللم هلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفوا؟هللهلل

هلل دكفصهللالتلاةلهلل (1 هللدي هللوفااصهلللونمفلهللاعتعاار هللا،تدفلي  هللواق  إلاهللولهللما هللتلجا
 ا جتمفو هلللدي هللالمعفنالهللا جتمفوي هللالف لي هلل؟

جاهللواق هللا،تدفلي هللدي هللوفااصهلللونمفلهللاعتعاارهلل دكفصهللالتلاةلهللإلاهللولهللما هللتلهللهلل (3
هللا جتمفو هلللدي هللالمعفنالهللا جتمفوي هللا ةت،اضي ؟هللهلل

هلل دكفصهلل (4 هللم  هللال ين  هللوة،اا هللت فمل هللالاة  هللدي  هللا،تدفلي  هللواق  هللتلجا هللما  هللول إلا
هلل؟هللالتلاةلهللا جتمفو هلللالمعفنالهللا جتمفوي هللالف لي 

هللهلل (5 هللا،تدفلي  هللواق  هللتلجا هللما  هللو  هلل دكفصهللإلا هللم  هللال ين  هللوة،اا هللت فمل هللالاة  دي 
 التلاةلهللا جتمفواهلللالمعفنالهللا جتمفوي هللا ةت،اضي ؟

هللة،لقهللدي هللةللهللالتعةاهللاألاد هلللةللهللالتعةاهللال لم هللة هللوفااصهلل (6 ملهللتلجا
 لونمفلهللاعتعاارهلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفوا؟

هللالاة هلل (7 هللة  هللالتعةاهللال لم  هلللةل  هللالتعةاهللاألاد  هللةل  هللدي  هللة،لق هللتلجا مل
 لت فملهللم هلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفوا؟ا
ملهللتلجاهللة،لقهللدي هللةل هللالتعةاهللاألاد هلللةل هللالتعةاهللال لم هللة هللهللإا،اك رهلل (9

 المعفنالهللا جتمفوي هللا ةت،اضي هلل؟
ملهللتلجاهللة،لقهللدي هللةل هللالتعةاهللاألاد هلللةل هللالتعةاهللال لم هللة هللإا،اك رهلل (8

 المعفنالهللا جتمفوي هللالف لي هلل؟
نف هللة هللوفااصهلللونمفلهللاعتعاارهلل دكفصهللالتلاةلهللملهللتلجاهللة،لقهللدي هللالةكل،هلللاا (21

هللا جتمفواهلل؟هلل
هللالتلاةلهلل (22 هلل دكفص هللم  هللالت فمل هللالاة  هللة  هلللاانف  هللالةكل، هللدي  هللة،لق هللتلجا مل
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هللا جتمفواهلل؟
 ملهللتلجاهللة،لقهللدي هللالةكل،هلللاانف هللة هللهللإا،اك رهللالمعفنالهللا جتمفوي هللالف لي هلل؟ (21
 ؟نالهللا جتمفوي هللا ةت،اضي المعفهللملهللتلجاهللة،لقهللدي هللالةكل،هلللاانف هللة هللإا،اك ر (23
 Objective of the studyهدف الدراسة   -ثانياً 

تففوددلهللال دددفبهللالجددفم  هللوددد،هللهللمدداةصهللالا،اعدد هللالحفليدد هللإلدداهللالك ددبهللودد هلللدي دد هلل
 هللالمعدددفنالهللا نف فليددد ) دددكفصهللالتلاةدددلهللا جتمددفو هلللالمعدددفنالهللا جتمفويدد هللدكفةددد هللود فامددفهلل

هلل(.المعفنالهللالتااي،ي  هللالمعفنالهللدفلم للمفص هللالمعفنالهللاألاائي 
 Importance of the study أهمية الدراسة     -ثالثًا

ت دددداهللالا،اعدددد هللالحفليدددد هللولدددداهللقددددا،هللمدددد هللاألمميدددد هللعددددلا هللمدددد هللالنفحيدددد هللالن ،يدددد هللولهلل
 :التلدياي  هللليتض،هللةلكهللةيمفهلليل 

 :األهمية النظرية -1
لتكمدد هللاألمميدد هللالن ،يدد هللل ددة هللالا،اعدد هللةددد هللتنفلل ددفهلللملضددلعهللم ددرهللت ايدداصهللنعدددبهلل

نت ددف، هللةدد هللالعددنلاصهللالاليلدد هللالمفضددي هللعفةدد هللدددي هللال دددفب هلللا،تدفلدد هللد ددااهللمدد هللالمتىيدد،اصهللا
النفعدددي هلللا جتمفويددد هلللالك دددبهللوددد هلللدي ددد هللالدددالاة هللالنفعدددي هلللا جتمفويددد هللل،ا هللمدددةاهللالددد عرهلل

إلددداهلل هللال فئدددلهللمددد هللإقددددفلهللال ددددفبهللولددداهللالتففودددلهللمددد هللعدددالهلل ددددكفصهللالتلاةدددلهللا جتمدددفو 
صهللال ،دي هللة هللحالاهللالاعهللالدفحقد هلللتندفللهلل ددكفصهللالتلاةدلهللجفنبهللهللنا،لهللاألدحف هلللالا،اعف

ا جتمددفو هلللواقت ددفهللدفلمعددفنالهللا جتمفويدد  هللحيدد هلل،كدد صهللم  ددرهللالا،اعددفصهللالتدد هللالل ددصهلل
ولي ددددفهللالدفحقدددد هللولدددداهللالجفنددددبهللااوامدددد هلللالعيفعدددد هلللل دددددكفصهللا جتمفويدددد هللال هللا متمددددفرهلل

هلل.دفلجفنبهللالنفع 
هلل
هلل
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 :األهمية التطبيقية -2
دا،اعددد هللكلينيكيددد هللللك دددبهللوددد هللاينفميدددفصهللال عةدددي هللالم،تدلددد هللتتمقدددلهللةددد هللالايدددفرهلل

دتففولهللال دفبهللودد،هلل ددكفصهللالتلاةدلهللا جتمدفو هللهلللم ،ةد هللاألعددفبهللالنفعدي هللالكفمند هللل،ا هلل
مةاهللالتففولهلللةلكهللم هللعالهللاعتعاارهللا عتددف،اصهلللالمادفييلهللالملضدلوي هلللااعدافلي هللالتد هلل

هلل.هللهللترهللإوااامفهللولهللا عت فن هللد فهللة هللمة هللالا،اع 
  Terms of the Studyمصطلحات الدراسة  -رابًعا

هلل:تتحااهللالا،اع هللدفلمةللحفصهللالتفلي 
هللDynamicsهللهللديناميات -1

لمةاهللالمف لرهللي ن هللا،اع هللالح،ك هلللالتىي،هللالمعدتم،هللالندفتجهللود هللهللالتففودلهللالمعدتم،هلل
لة هللكلهللالحف صهللةإ هللالداينفميفصهللت ند هلل هللدي هللالف،اهلللاللاق هللعلا هللكف هلل  ل،ي فهللولهلل هلل  ل،ي ف
هلل(.127:هلل2881 هللة، هللوداهللالافا،)الال هللالمح،ك هللللعللكهللولهللالكفمن هللل،ا هللالعللك هلل

 Interactionهللهللالتفاعل  -2
لمدددلهللالتدددهقي،هللالمتددددفالهللددددي هللةددد،اي هللولهللوكقددد،هللدحيددد هلليددد ق،هللكدددلهللمن مدددفهللةددد هللا عددد،هلل

ليتدددلالاهللالتددددفالهللددددي هللالمقيددد،هلل هلللتةدددد،هللددددةلكهللاعدددتجفد هللوحددداممفهللمقيددد، اهلللوعددد، هللليتدددهق،هللدددد 
:هلل2888 هللعد اهللودداهللالد،حم  هللةد ااهللالد د )و هللينت  هللالتففولهللالافئرهللدين مف هلللا عتجفد هللإلاهلل

هلل(.247
 هللInternetهللهللاإلنترنت -3

لعددديل هللاتةدددفلهللددددي هلل ددددكفصهللوج ددد لهللالحفعدددلبهللةددد هللجميددد هللونحدددف هللال دددفلرهللتعدددفواهلل
معددتعامي فهللولدداهللا عددتففالهللمدد هللعددامفت فهلللتناددلهللإلددي رهللالم للمددفصهلللالعددد،اصهللالمتنلودد هللددداهلل

 (.21:هلل 1117 دا  حنف هللو)حالاهللل هللقيلاهلل
   Social Networkingشبكات التواصل االجتماعي  -4
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هللدلاعلت فهللهللهللهللهللهللهلل هلليعتلي  هللا نت،نص هلل دك  هللة  هللمعةة  هللاةت،اضي  هللمعفحفص م 
هللاألةكف،هلل هللدل،ح هللالد ر هللد ض ر هللم  هللللتلاةل هلل عةي  هللةفحفص هللإن ف  المعتعامي 

هلليتدفال هللول هللالمحتليفصهللالت هللين ،لن ف هللم هلللدي   هلليمكن ر هللممف هللم هللا ع،ي هلللمنفق ت ف لن ف
هلل دك هلل هللتاام  هللمف هللمتفد   هللولا هللا قتةف، هللم  هللدا   هلللاادااع  هللالح،ي  هللم  هللوفلي  دا،ج 

هلل(.هللهللهلل(Amanda,mary: 2007: 2اانت،نصهللم هللمضفمي هلل
هللاليلمي هللهللهللهللهللهلل هللة هللالحيفل هللكمف هلللماهللحلافصهللاجتمفوي  هللود،هللاانت،نصهلللتضرهلل  لالف،قهللون ف

ومين هللوفالهلللمد هلل)ا،ا فصهلللت ف،بهللملاضي هللعفة هلللوفم هللم هللكتفدفصهلللةل،هلللوةارهلللهلل
لمنفكهللوكق،هللم هللمةلل،هللل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هللكفل دكفصهلل.هلل(11:هلل1118 هللمحما

هلل.ا جتمفوي هلللالملاق هللا جتمفوي 
 :هلللم هللو  ،هلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هللالملجلالهللحفلي ف

 ةيلهللدلكهللFaceBook 
 تليت،هلل                       Twitter  
 يلتيلبهللهللهللYoutube 
 مف هللعديلهللMy Spaceهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل    
 مف هللةفيبهللهللHi Fiveهلل
 جلجلهللدللهللهللGoogle Plusهلل
 انعتج،ارهللهللInstagramهلل 

 Face Bookةيلهللدلكهللهلل -5
مددددلهللوحدددداهللو دددد ،هلل دددددكفصهللالتلاةددددلهللا جتمددددفو هلللوكق،مددددفهللاعددددتعاام فهللولدددداهلل دددددك هلل

 هلللتددرهللتةددميم هلللكد هلليعددم،هلللمعددتعامي هللدفلتففوددلهللwww.facebook.comاانت،ندصهلللونلاندد هلل
هلل.م هللوةاقفئ رهللحي هلليالرهللكلهللمن رهللد ملهللالد،لةفيلهللالعفاهللد هلللتحميلهللالةل،هلللال،عفئل

http://www.facebook.com/
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لمددددلهللالملقدددد هللاألكقدددد،هللانت ددددف، اهللةدددد هللالدددداللهللال ،ديدددد هللحفلي ددددفهلللتددددرهللتهعيعدددد هللمدددد هللقدددددلهلل
عددددددددددت هللملعددددددددددكلةيت هلللةددددددددددايا هللااهللMarkZuckerbergاألم،يكدددددددددد هللمددددددددددف،كهلل لك،ددددددددددد، هلل

DustinMoskovitzهلللدددداوهللكملقددد هللللت دددف،بهللةادددلهللددددي هلل1114مددد هللجفم ددد هللمدددف،ة،اهللودددفرهللهلل 
 هلللددابهللجفم دد هللمددف،ة،اهللقددرهللتحددللهللإلدداهللالجفم ددفصهللاألعدد، هللقددرهللانت دد،هللةدد هللكددلهللونحددف هللال ددفلر

هلل(.21هلل-هلل21:هلل1118 هللمحماهللولا)
هلل Twitterهللتويتر -6

عام هلل ياارلهللهلل www.twitter.comلونلان  ا جتمفو  التلاةل ملاق  وحا مل
هللتحايقفصهللو  لمعتعامي  تعم، لالت  المةى،  التالي   وقةا دحا حفلت ر دإ،عفلهلل
 إ،عفل ل،يق و  تليت، هللول ملق  ل،يق و  مدف ،ل لةلك اللاحال  لل،عفل  ح،ب 241
هللالفل،ي  د،امج ول قةي،ل نةي  ،عفل  هلل.الملل،ل  ياام ف الت  التلديافص ول المحفاق 
م هلل مدف ،ل ق،ا ت ف لألةاقف  ليمك  المعتعار ةفح  ة  التحايقفص تلك لت  ،

ال،الاهلل اعتادفل يمك  لكةلك ال عة   المعتعار ملب  يف،ل ول ال،ئيعي   ةفحت ر
هلل(.25:هلل1121ن فهللنديل هلل)االكت،لن هلل الد،يا ل،يقهلل لالتحايقفصهللو 

 Youtubeيوتيوب   -7
نت،نددددصهللمددددلهللإحددددا هللومددددرهلل دددددكفصهللالتلاةددددلهللا جتمددددفو هلللونلاندددد هللولدددداهلل دددددك هللا 

www.youtube.comليمكددددد هللت ،يفددددد هللولددددداهللونددددد هلل ددددد،ك هللإواميددددد هللعفةددددد هللدجم دددددل،هللهلل
اانت،نصهللتعم،هللل رهللدم فمالهللمافل هللالفيايلهلللالم ف،ك هللةي فهللود،هلل ددك هللالم للمدفصهللالالليد هلل

مفتددد هللال هللمافددددل هلللوددد هللل،يدددقهللمدددةاهللالملقددد هللال ددد ي،هللللم دددف،ك هللدفلفيدددايلهللكدددلهللحعدددبهللامتمف
لتحميدددلهللال ايددداهللمددد هللتلدددكهللالمادددفل هللالتددد هللت ددد،رهللةدددل، اهلللدددرهللت ددد،رهللمددد هللقددددلهللهلللألحددداا هلل

فهللحي هللل ،ائلهللالفيايلهللالمن ل هللالعفة  هلل هللالجف،ي  هلل(.47:هلل1124 هللجي ف هللحع )لو،لض 
هلل:الت ،يبهللااج،ائاهللل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هللة هللمة هللالا،اع هلل

http://www.youtube.com/
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مي فهللالف،ةدد هللللتلاةددلهللمدد هللملاقدد هللالكت،لنيدد هللولدداهلل دددك هللاانت،نددصهللتتددي،هلللمعددتعا
هلل.لالحةللهللولاهللالمعفنالهلللالاورهللم هللد ض رهللالد ر

هللهللهللهلل هلل Motives  الدوافع -8
هللالتة،بهلل: التعريف االصطالحي هللول هللدفلتفكي، هللالايفر هللولا هللالف،ا هللتحف  هللنفعي  هللحفل  م 

كةلكهلل هللدل،يا هللم ين هلللتحايقهللمعتل هللم هللال،ضفهلللحفج هللم ين هللولهللمجملو هللم هللالحفجفص
لاهللون فهللميللهلللوفااصهللقفدت هللهللا دفعهللاحتيفجفصهللم ين هلللونامفهلل هللت ،بهللالالاة هلل فلد فهللو

ةف تةفلهلل هلليترهللإ دفعهللمة هللالحفجفصهللياة نفهللةلكهللللايفرهللدفألة فلهللولهللالعللكيفصهللولهللالن فل
 هلل فاي هللمحما)هللالعللك هللللمعتعامي هلليكل هللماةلو فهللدلاعل هللا حتيفجفصهللاانعفني هللل ر هلل

هلل(.69:هلل1119
ولهللنفعي هللتلجد هللالفد،اهللإلداهللالايدفرهللدعدللكهللم دي هللهلليادللهللهلللالااة هللملهللحفل هللةعيلللجي 

:هلل2887 هللمحمددداهللودددداهللالحميدددا)هللولهللي دددد هللولهللي،ضددد هللحفجددد هللمدددف  هللاعدددتجفدت هللإلددداهللمقيددد،هللمدددف
هلل(.127

هللللدوافعهللالتعريف اإلجرائي هللال دفبهلل: هللاعتعاار هللل،ا  هللالكفمن  هلللالالاة  هللال،ئيع  األعدفب
هللا هللولي ف هللياض  هلللالت  هللا جتمفو  هللالتلاةل هللل دكفص هللالجفم   هللالا،اع -ل دفب هلل-وين 

هلل.هلللقت رهللللتلاةلهللم هللا ع،ي 
لالالاة هللنلودف هلليحدااا هللنلويد هللا عدتعاارهللل ددكفصهللالتلاةدلهللا جتمدفو هللمد هللقددلهلل

هلل:ال دفبهللالجفم  
هللInstrumental Motivesهللدوافع نفعية - أ  هلللتعت ابهللاكتعفبهللالم ،ة هلللالم للمفص:

لالت لرهللالةات هللة هلللالحةللهللولاهللالنةيح هلللال،ولهلللال ل هللة هللمعتلبهللالملضلوفصهلل
 .مجف صهللوايال
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هللRitualized Motivesهللدوافع طقوسية  - ب هللاللقص: هلللتعت ابهللقضف   هلللا عت،عف  
 .لال ،لبهللم هللالم كاص هلللاأللف هللم هللاللعيل هللااوامي  هلللالةااق 

هللUserالمستخدم  -9
ولددداهللال دددعاهللالدددةلهلليادددلرهللدفلتلاةدددلهللولددداهلل ددددك هلل"هللالمعدددتعار"يللدددقهللمةدددلل،هلل
هلل.تلاةلهللا جتمفو هللعفة اانت،نصهللوفم هللل دكفصهللال

هللActual Social Support    المساندة االجتماعية الفعلية     -10
 ي،ج  و  يمكن  حيفت  ة  األ عفا م  كفب هلل واا يلجا ون  الف،ا إا،اك لت ن 

وناهللالحفج  هلللو هلليكدل هلللدا هللمدةاهللالفد،اهللا،جد هللمد هللال،ضدفهللود هللمدة هللالمعدفنالهللالمتفحد هلل إلي ر
هللهلل(.4:هلل2884وداهللال،حم  هللمحماهللال نفلل هللمحماهلل)ل  هلل

هلللمعفنالهلل: التعريف اإلجرائي هللاور هللم  هللحيفت  هللة  هللالجفم   هللال فب هللإلي  هلليحتف  هللمف مل
علا هللكفنصهللمة هلل هلللت  ي هللم هللوةاقفئ هلللوع،ت هللالةي هلليمكن رهللال،جلعهللإلي رهلللقصهللالحفج 

هلل.المعفنالهللوفلفي هللولهللم للمفتي هللولهللتااي،ي هللولهللواائي 
  Virtual Social Support ية المساندة االجتماعية االفتراض -11

هلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هلل: التعريف اإلجرائي هللمعتعار هللا ةت،اض هللالةلهلليتلاف  الاور
م هللعالهللدفق هللالمعتعامي هللا ع،ي هللل  ل، هللدهن هلليتمت هللد اقفصهللل،لادلهللاجتمفوي هللم هلل
لعهللوةاقفئ هللولاهلل دكفصهللالتلاةلهللتمكن هللم هللا وتمفاهللولي رهلللللبهللالمعفوالهللمن رهلللال،ج

 .هللإلي رهللوناهللالحفج هلللااحعفلهللدفلع فالهلللالقا هللدين ر
   University Youth الشباب الجامعي -12

هللهللالتعريف االصطالحي هللالعةفئاهلل: هللم  هللدمجملو  هللةي ف هلليتمي  هللاانعف  هللحيفل هللم  ةت،ل
هللالع،ي  هلل هللالمتىي،اص هللم  هللللتجفلب هللةاحي  هلللوكق،مف هلللوعةد ف هللالحيفل هللةت،اص هللومر تج ل ف
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لم هللالفت،لهللالت هللينضرهللةي فهللال دفبهلل هللد فهللالمجتم هللاانعفن هللالم فة،هللالمتاحا هللالت هلليم،
هلل(.44:هلل1122 هللول هللحملال)وفم ف هللهلل15-27إلاهللالجفم  هلللتكل هللوومف،مرهللم هلل

ال دفبهللالجفم  هللمرهللال دفبهللة هللم،حل هللالا،اع هللالجفم ي هللالمعتعامي هلل:هللالتعريف اإلجرائي
هلل.ل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو 

 :اإلطــار النظري 
 Dynamics Interactionديناميات  التفاعل : حور األولالم

هللة هللهللهللهللهللهللهلل هللالتلع  هلللتر هللالعفالهللو ،  هللالا،  هللن في  هللالاينفميفصهللة  هللوعفلهللمف لر لض 
هللالا،  هللمةا هلللولائل هللالمفض  هللالا،  هللولاع، هللة  هللا،اعت  هللة هلل  هللالاينفميفص هللت تد، هللةلك ل، ر

هلل هللاألنق،لدلللجيف)نلاح  هللا جتمفو   هللالنفل هلللولر هللا قتةف  هللالولر هللالمةللحفصهلل( م 
 هللةئفصهللمعتلف هللم هللةئفصهللالمجتم ال فلمي هللحايق هللالن هل هللل فعهللاعتعاارهللالاينفميفصهللدي هلل

هلل(.31:هلل2892 هلللل صهللحع ) هلللملهللمفهللوا هللإلاهلل ملرهللة هللم نف هللكمفهللملهللمتلق 
هللSocial Networkingشبكات التواصل االجتماعي  : المحور الثاني

ةلهلل  ا هللقلفعهللتكنلللجيفهللالم للمفصهلللا تةفلهلللااهللة،رهللالتلل،هللالتان هللال فئلهللالهللهللهللهللهللهلل
هللولاهللال فلر هللحافئقهللجايال هللعفة هللم هللانت ف،هللاانت،نص  هللة هللال ااي هللاألعي،ي   ج لصهلل 

هللاللاق هلل هللة  هللة يئف هلل يئف  هللتتحكر هللإة،ا ات  هللوةدحص هللاةت،اض  هللوفلر هللة  هلليتاحمل  النفل
ا اصهللمةاهللال فلرهلللل لهللم هللومرهللإة،هلل.هللاانعفن هلللالعيفع هلللا جتمفو هلللعكف هللالك،لهللاأل،ضي 

هللالت هلل هللا جتمفو  هللالتلاةل هللد دكفص هللي ،ب هللوةد، هللمف هللحفل هللولا هلليعتا، هلليكفا هلل  الةل
هلل.ي ت،كهللود،مفهللمايي هللالنفلهللكلهللحعبهللامتمفمفت هلللميلل 

 :مفهوم شبكات التواصل االجتماعي: أوالً 
فهلللمدف ، اهلللمةلل،هلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمدفو هلل ة هللاللاق هلل هلليلجاهللت ،يف فهلللاضح 

لل،هلللدديلهلللدد هللت ،يددبهللملحدداهللوددفلم هللمتفددقهللوليدد هللللكدد هللمنددفكهللد ددرهللالت ،يفددفصهللة ددةاهللالمةدد
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ال ددكفصهللا جتمفويد هلل:هللالت هللقام فهللالددفحقي هللةد هللمدةاهللالمجدفلهللعدنةك،هللمن دفهللد ضدفهللةيمدفهلليلد 
مدد هللمةددلل،هلليللددقهللولدداهللمجملودد هللمدد هللالملاقدد هللولدداهلل دددك هللاانت،نددصهلل  دد،صهللمدد هللالجيددلهلل

ةددلهللدددي هللاألةدد،ااهللةدد هللديئدد هللمجتمدد هللتتددي،هللالتلاهلل131القددفن هللللليددبهللولهللمددفهللي دد،بهللدفعددرهللليددبهلل
 هللما،عددد  هللجفم ددد  هللدلدددا)اةت،اضددد هلليجم  دددرهللحعدددبهللمجملودددفصهللامتمدددفرهللولهلل ددددكفصهللانتمدددف هلل

كلهللمةاهلليترهللو هللل،يدقهللعدامفصهللالتلاةدلهللالمدف د،هللمقدلهللإ،عدفلهللال،عدفئلهللولهلل(هللإلخ...هلل  ،ك 
ا لدداعهللولدداهللالملفددفصهللال عةددي هلللوعدد،ي هلللم ،ةدد هللوعدددف،مرهللالتدد هلليتيحلن ددفهلللل دد،رهللممددفهلل

ي يددداهللمدددد هللةددد،اهللالتلاةدددلهللا جتمددددفو هللددددي هللاألةددد،ااهللالمعددددتعامي هلللتلدددكهللال دددددكفصهلليددداورهلللهلل
كمدددفهللت ددد،بهللدهن دددفهللن دددرهللم ادددالهللتعددد لهلل هلل(Stutzman :2006:94-100)ا جتمفويددد هلل

إ دفعهللو كفلهللوايالهللم هللالالاة هلللالت هللتتةلهللده دكفلهللمعتلفد هللمد هللالتفدفواصهللا جتمفويد  هلل
(Petter&Jan:2009: 150هلل.)هلل

ملاقددد هللال ددددكفصهلل(هللBoyd & Ellison,: 2007: 210-230)لي ددد،بهلل
عامفصهللقفئم هللولاهلل دك هللالليدبهلللألةد،ااهللدلضد هللةدفحفصهللوفمد هللولهلل دد هلل"ا جتمفوي هللدهن فهلل

يلض،هللقفئم هللالمعتعامي هللا ع،ي هللالةي هلليدترهللتددفالهللا تةدفلهلل هللوفم هللة هللإلف،هللن فرهللمحاا
هلل".الما،ج هللدين رهلللتلض،هللمة هللالافئم هللا تةف ص هللم  ر

هللللضدلحفهللل ددكفصهللالتلاةدلهللهللBoyd and Ellisonلقاهلللض هلل ت ،يف فهللوكق،هلل مل  
هلل:عامفصهللولاهللا نت،نصهللتعم،هلللمعتعامي فهللدفألت "ا جتمفو هلللو،ة فهللدهن فهلل

 الد،لةيلهلل"دنف هللالملبهللال عة هللProfileد كلهللوفرهللولهلل د هللوفرهللولهلليتضم هلل"هلل
 .م للمفصهللكفمل هللولهللمحاالهللو هللالمعتعارهللااعلهللن فرهللمحاا

  هللا هللالمتةلي  هللقفئم  هللولهللتلضي، هللا تةفل هللة  هللالمعتعار هللم  هللالم ت،كي  ع،ي 
 .Friend Listلتعماهللدافئم هللاألةاقف هلل"هللتلضي،هللال دك هللا جتمفوي هللللف،ا"
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 ولهللال دكفصهلل"م فمالهللالملففصهللال عةي هلللوع،ي هلللكةلكهللقلائرهللا تةفلهلللاي رهلل
 .ااعلهللن فرهللمحاا"هللا جتمفوي هلللاي ر

هللتتلهللهلل هللمفم  هللجلانب هللقاق  هللم  هلليتكل  هللالت ،يب هللمةا هلللالتففواصهللو  هللال دكفص هللم  اةق
هلل:ا جتمفوي هللالت هللتحا هللولاهلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هلللم 

لي كاهللولاهللال لي هللحي هللو هلل"هللprofileالد،لةفيلهلل"إن ف هللالملبهللال عة هلل:هللالجانب األول
لال لي هللم هللالجفنبهللاألللهللالةلهلليع لهلل هللالمعتعارهللين ا هللالملبهللال عة هللالةلهلليمقل 

هللا هللة هلل دكفصهللالتلاةل هلللي ،بهللتحايا  هللالمعتعار هللتاع هللتلكهللالملاق  هللحي هللو   جتمفو  
هلل.هللنفع هلللوع،ي 
هللهلل:الجانب الثاني هللالمتةلي  هللقفئم  هلل"يلض، هللاألةاقف  هللfriend listقفئم  هللولاهلل" ي كا

هللال اقفص هللال دكفصهلل  هللملاق  هللتعم، هللحي  هللا ع،ي  هللم  هللا تةف ص هللين ا  ةفلمعتعار
هلل.ااقفصهللالافئم ا جتمفوي هللللمعتعارهللدتكلي هللةااقفصهللجايالهلللت ميقهللالة

م فمالهللالملففصهللال عةي هلللوع،ي هلللقلائرهللا تةفلهللالعفة هللد رهلللي كاهللهلل:الجانب الثالث
هللالمجتم  هللولا هللالجفنب هللمةا هلل دكفت هلل  هللدي  هللمحاال هللمكفن  هلليحتل هللالمعتعار هللو  حي 

ةفألة،ااهلل هللةملاق هللالتلاةلهللا جتمفو هللتاعهللالمعتعارهلليدناهللملقف هللا جتمفو  هللا جتمفوي 
هللإلاهللملا هللالملاق ق هللال دكفصهللينضملا هللولاهللمة  هللل ر هللاجتمفوي  هلل دك  هللللجلا  هللا جتمفوي 

هلل هللال دك  هللمة  هلللتلعي  هلللألة،اا هللالف،ة  هللالملاق  هللمة  هللتتي، هللمحما)كمف هلليفعمي  :هلل1124 
هلل(.121

ال ددددكفصهللا جتمفويددد هللتتعدددرهللهللو هللمدددة (هلل218:1118 هللمحمددداهللودددداهللالحميدددا)ليددد، هلل
كهللالمجددفن هلللاعددتففالهللمدد هللمددة هللا  ددت،ا(هللو)دعةددفئاهلللاضددح هللةدد هللالدنددف هلللا عددتعاارهللمقددلهلل

عددد لل هللت دددكيلهلل(هلل )عددد لل هللالم دددف،ك هللةددد هللمدددة هللالملاقددد هلللا عدددتففالهللمن دددف هلل(هللب)العامددد  هلل
لتددددددفالهللالعامدددد هللولهللالدددد،ولهللولهللاألةكددددف،هللددددددي هلل هللالجمفوددددفصهللا ةت،اضددددي هلللتحايددددقهللالم ددددف،ك 
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عدد لل هللدنددف هللالدد،لادلهللللملضددلوفصهللةاصهللا متمددفرهللالم ددت،كهللدملاقدد هللوعدد،  هلل(هللا)األوضددف  هلل
هلل.الن ،هللالفل،لهللولاهللالجمفوفصهللولهللالت كياصهللا جتمفوي اعتعاارهلللعفئلهلل(هللمد)

دهن دفهللملاقد هللت دديكهللاجتمدفو هللتجمد هلل(هلل2119:1119 هللودفلهللمةدلف )لي ،ة فهلل
األةدد،ااهللةل هللا متمفمددفصهللالم ددت،ك هللليتدددفالل هللاألةكددف،هلللالم للمددفصهللليتةددلل هللمدد هللد ضدد رهلل

هلل.ليا،ا ل هلللين ،ل هللاألعدف،هللالت هللت رهللمجتم فت ر
و هلل دددكفصهللالتلاةددلهللا جتمددفو هللمدد هللعامدد هلل(هلل8:هلل1119 هللجمددفلهللمعتددف،) هللليدد،هلل

تت،كدد هللةدد هللدنددف هلللت  يدد هللال دددكفصهللا جتمفويدد هلللتدددفالهللا تةددفلهللدددي هللالنددفلهللالددةي هللتجم  ددرهلل
ل فيدد هلل هللولهلللمدد هللي تمددل هللدفكت ددفبهللميددللهلللون ددل هللا عدد،ي  هللنفددلهللا متمفمددفصهلللاألن ددل 

جملودد هللمتنلودد هللمدد هللاللدد،قهللهللللتففوددلهللمددة هللالعددامفصهللةدد هللالماددفرهللاألللهللت تمدداهللولدداهللتددلةي،هللم
تددددفالهلل هللالمحفاقددد هللالةدددلتي  هللالفيدددايل هللالد،يدددا هلللال،عدددفئل هللددددي هللالمعدددتعامي هللمقدددلهللالمحفاقددد 

لاألنددلاعهللال،ئيعدد هلللعددامفصهللال دددكفصهلل هلللمكددةا هلللالمنفق ددفصهللا جتمفويدد  هللمددالنفص هللالملفددفص
لهللا جتمفويدد هللتتضددم هللةددف هللم ددت،ك هللمدد هللقدددلهللد ددرهللالفئددفصهللمقددلهلللددابهللةدد هللنفددلهللالفةدد

 .Facebookلةيلهللدلكهلل هللMyspaceلو  ،هللمة هللال دكفصهللمف هللعديلهلل هللالا،اع 
ملاقدددد هللالكت،لنيدددد هللةاصهلللددددفد هلل"دهن ددددفهلل(هلل74:هلل1121 هللمحمدددداهللالمنةددددل،)لي ،ة ددددفهلل

يحدددفكاهلل هللاجتمدددفو هللتحدددفللهللو هللتادددارهلللاق  دددفهللاةت،اضدددي فهلل لتادددف هللاألةددداقف هلللالم دددف،بهلللاألمدددل
مد هللعدالهللتكدلي هلل هللةد بهللالمندفلهللقد اللاق هللاللدي  هللهللولاهللاأل،رهللد اهللو هللوةدد،هللمدةاهللاللا

تجم  ددرهلل هلل دددك هللمدد هللاألةدداقف هللمدد هللمعتلددبهللاألومددف،هلللاألجنددفلهلللمدد هللكفةدد هللونحددف هللال ددفلر
لمدداهللودددف،لهلل هللامتمفمددفصهلللن ددفلفصهللم ددت،ك هللدددفل، رهللمدد هللاعددتابهلللوددي رهلللتفكيدد،مرهلللقاددفةت ر

يتدددفالهللمدد هللعال ددفهلل هللودد هللمنفةددةهللةددىي،لهللللت ديدد،هللومددفهللت تمدد،هللددد هللالنفددللهللمدد هللوةدد،احهلللوحدد ا 
إضدددفة هلل هلللم دددت،كل هللالتجدددف،بهلللالم دددف،بهلللالم للمدددفصهلللالملفدددفصهلللالةدددل،هلللمادددفل هللالفيدددايلا

الد،يددداهللاالكت،لنددد هلللال،عدددفئلهلل:هللإلددداهللتادددايرهللال ايددداهللمددد هللالعدددامفصهللاألعددد، هلللمعدددتعامي فهللمقدددل
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هلل.لالمحفاق هللالفل،ي هللل ي،مفالعفة هلل
مجملود هللمد هللالملاقد هللن دهصهللدفضدلهلل"دهن دفهلل(هلل42:هلل1124 هللجي ف هللحع )لت ،ة فهلل

لالتدد هللت تمدداهللولدداهللالتففوليدد هللدددي هللهلل1 1عددامفصهلل دددك هللاانت،نددصهللالمتمقلدد هللةدد هللالليددبهللتلددل،هلل
لضددد هلللتحددداي هلللتل يددد هللالمحتدددل هللالعدددفاهللد دددرهللةددد هللهللالمعدددتعامي هلللا وتمدددفاهللولدددي رهللةددد 

 هلليلتيددلب هللتددليت، هللالةددفحفصهللالمنت دد،لهللولدداهللال دددك هللةدد هللالملاقدد هللالمعتلفدد هللمقددلهللةدديلهللدددلك
رهللي،تدلدددل هللعدددليفهللمددد هللعدددالهللالةدددااقفصهلللالتددد هللج لدددت  هللمدددف هللعدددديلهللل ي،مدددفهللمددد هللالملاقددد 

ليتدددفالل هللاألةكددف،هلللا متمفمددفصهللالم ددت،ك هللدح،يدد هلللةدد،اح هلللالتدد هللوةدددحصهللالمتفحدد هللولي ددفهلل
منفةةهللللت دي،هللو هللا ،ا هللة هللكفة هللالملضلوفصهلللعفة هللالعيفعي هلللالتد هللتعد رهللد دكلهللكديد،هلل

هلل".ة هللالح،اكهللااعلهللالمجتم فصهلللتنمي هللاللو هللالعيفع 
الد،مجيددددددددددددددفصهلل"دهن ددددددددددددددفهللهللMazman&Usluel:2009:404-408))لي ،ة دددددددددددددفهلل
لمددد هللمددد هللالتلديادددفصهللالتددد هللتعدددم،هللدلجدددلاهللمعدددفح هللم دددت،ك هلللتددددفالهلل هللا جتمفويددد هللالت فلنيددد 

هلل.لاألماابهللالم ت،ك هلللتدفالهللالم ،ة هلللالتففولهلللا تةفل هلللا حتيفجفص هللا متمفمفص
هللهلللت ،بهلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هللهللهللهللهللهلل م فصهللملاق هللإلكت،لني هللت كلهللمجت"ولاهللون ف

اةت،اضي هللضعم هللولاهلل دك هللالليبهللتعفواهللووضفئ فهللولاهللالتلاةلهلللالتففولهللم هللد ض رهلل
هلللقص هللول هلللة  هللكفنلا هللوينمف هللحلل ر هللم  هللالد رهلللدفل فلر هللالعامفصهلل  هللم  هللمجملو  لتاار

تمكن رهللم هللالتلاةلهللالمدف ،هللكفلم،اعل هلللالمحفاق هللالفل،ي هلللا لاعهللولاهللملففصهللا ع،ي هلل
ن ف هلل لم ف،ك هللا ع،ي هللة هللاألحاا هلل هلللوفصهللولهللةفحفصهللعفة مجملم ،ة هللوعدف،مرهلللاذ

هلل هلل ي،مر هللم  هلللاألةار هللكفلةل، هللاللعفئل هللم ف،ك  هللإلا هللدفاضفة  حم لهلل)لالمنفعدفص 
هلل(.241:هلل1121 العيا

اةت،اضددددي هللولدددداهلل دددددك هللاانت،نددددصهللهلليعددددتلي هللهلللمنددددفكهللمدددد هللي ،ة ددددفهللدهن ددددفهللمعددددفحفص
ا تةدفلي هللالمتنلود هللالمعتعامل هللمد هللعال دفهللإن دف هللةدفحفصهلل عةدي هلللاعدتعاارهللاألالاصهلل



  

 

 

 

  لإلعالم وثقافة الطفل اجمللة العربية

 8112يناير (       1) العـــــــدد  118

 :Amanda & Marry, 2007)للتففودلهلللالتلاةدلهللمد هللمد هللي ،ةدلن رهللولهلل هللي ،ةدلن رهلل
هلل.(2
 نشأة شبكات التواصل االجتماعي  -ثانياً هلل

 هللت اهلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هلللعفئلهللجايدالهللددلهللي،جد هللتف،يع دفهللإلداهللووادفبهلل
فهللم هللا امدف،هللاانت،ندصهلل هللللكن فهللانت ،صهللل ااصهلل  ديت (com.)  ل،هللملجفصهللالالصهللكلرهلل

لل ددلهللوللهللملقدد هللولدداهللاانت،نددصهلليعددتحقهللو هلليللددقهللوليدد هلل هللWeb2.0لتلددل،هلل دددك هللالليددبهلل
ةد هلل"هللRandy Conrads"الدةلهللةدمم هللهللClassmates.comاعدرهلل ددك هللاجتمفويد هللمدلهلل

 هلللكددف هللال ددابهللمندد هللمعددفوالهللاألةدداقف هللالددةي هللجم ددت رهللالمدداا،لهلللالجفم ددفصهلل2885ال ددفرهلل
ةدد هللالتلاةددلهللةيمددفهلل هللقدددلهللو هللتفدد،قهللديددن رهلل دد،لبهللالددام، هللفت رةد هللةتدد،لهللم يندد هللمدد هللتددف،يخهللحيدد

للكدد هللمددةاهللالملقدد هلللددرهللياددارهللألوضددفئ هللالاددا،لهللولدداهللإن ددف هللملفددفصهلل عةددي هلل هللديددن رهللمدد هللجايددا
لكةلكهللوارهللقا،ت هللولاهللإضدفة هللقدلائرهللولهلل ددكفصهللاألةداقف هللولهللم دفمالهللالملفدفصهللال عةدي هللهلل

هللSixDegress.comقدد هللقددرهللجددف هللملهلل(.هلل211:هلل1121 هللإيمددف هللقنددفلل)العفةدد هللدددف ع،ي هلل
ةفددت،هللالدددفبهللومددفرهللمعددتعامي هللاودداااهللقفئمدد هللدهةدداقفئ رهلللوةدد،ااهللوددفئات رهلل هلل2887ةدد هللوددفرهلل

لتلقدبهللاعدتعاارهللمدةاهللالملقد هلل.هلللالتلاةلهللةيمفهللدي هللوة،ااهللمة هللالادلائرهلللمدفهللدين دفهلللددي هلل ي،مدفهلل
،دمددفهللعدددقهللوةدد، هللعفةدد هللو هللمعددتعامي هلللددرهلل هللكمددفهللياددللهللمةددمم  هللألندد هلل1111ةدد هللال ددفرهلل
ا هللم  م ددرهللةدد هللةلددكهللاللقددصهلل ددددكفصهللوةدداقف هللملعدد  هللولدداهللاانت،نددصهللللددرهلليكددد هللتتددلة،هلللدد

هلل(.9:هلل1118 هللمد هللوفالهلللومين هللمحما)منفكهللم ياهللم هللاألن ل هلللالتلديافصهللولاهللالملق هلل
 خصائص شبكات التواصل االجتماعي -ثالثاً 

إ هللالمتددددفد هلللالمعدددددتعارهللل دددددكفصهللالتلاةدددددلهللا جتمددددفو هلليجددددداهللون ددددفهللت دددددت،كهللةددددد هلل
نمدددفهللتتمدددفي هللد ضددد فهللوددد هللاألعددد، هللدمميددد اصهللتف،ضددد فهلللدي ددد هللال ددددك هللعةدددفئاهللوعفعدددي هللدي

لمعتعامي ف هللليمك هللتحاياهللود، هللمة هللالعةفئاهللالم ت،ك هللةد هللكدلهللال ددكفصهللولداهللالنحدلهلل



  

 

 

 

  لإلعالم وثقافة الطفل اجمللة العربية

 8112يناير (       1) العـــــــدد  119

هلل:هللالتفل 
 Profilesهللخاصية الملفات الشخصية -

حي هلليمك هللللف،اهللإن ف هللملدبهللعدفاهللدد هلليتضدم هللجميد هللالديفندفصهللالتد هللي، دبهللةد هلل
ةي هللكف عرهلللالم ن هلللتدف،يخهللالمديااهلللالحفلد هللا جتمفويد  هللكمدفهللإ  ف،مفهللولاهللةفحت هللال ع

هلل.لم هللدمقفد هللدلفق هلل عةي هللللمعتعار هلليمك هللتلضي،هللمليت هلللامتمفمفت هللالمعتلف 
 Photosهللخاصية الصور -

حي هلليمك هللللف،اهللو هلليض هللمجملوفصهللم هللالةل،هللالعفة هللدد هللكةدل،هللاألةداقف هلل
تفحد هللم دف ،ك هللمدة هللالةدل،هللمد هللاألةداقف هلللالداعهلللال فئل هلللالمنفعدفصهللالعفة هلللال فم هلللاذ

هلل.لالت ليقهللولي ف
 Videoهللخاصية مقاطع الفيديو -

مددة هللالعفةددي هللتددلة،هللللفدد،اهللإمكفنيدد هلللضدد هللماددفل هللالفيددايلهللالعفةدد هللددد هللولهللماددفل هلل
هلل.هللهللالفيايلهللال فم هللولاهللةفحت هللال عةي هللولهللةفح هللالمجملو هللالت هللينتم هللإلي ف

 Groupsهللخاصية المجموعات -
لهللالجفندددبهللا جتمدددفو هللل ددددكفصهللالتلاةدددلهللا جتمدددفو هلللمدددة هللالعفةدددي هللمددد هللوعدددف

حي هللتتمت هللجمي هللمة هللال دكفصهللدإمكفني هللتكدلي هللمجملود هللتجمد هللددي هللودااهللمد هللاألةد،ااهللل درهلل
حيددد هلل هلللمددة هللالعفةدددي هللتتددي،هللقدددا،هللكديددد،هللمدد هللالتففودددلهللدددي هللاألوضدددف  هللامتمفمددفصهللم دددت،ك 

مكد هللج دلهللالمجملود هلليمكن رهللالتنفق هلللالحلا،هللحللهللامتمفمفت رهللالم ت،ك هللدع لل هللةفئا  هلللي
ولهللمجملود هللمفتلحد هلليمكد هللأللهللةد،اهللهللclosed groupمىلا هللولاهللوااهللم هللاألةد،ااهلللتعدما

هلل.هللopen groupا  ت،اكهللةي فهلللتعما
 Eventsخاصية األحداث  -

لمة هللالعفةي هللتتدي،هللللم دت،كي هللإمكفنيد هللااودا هللود هللحدا هللمدفهللجدف،لهللحالقد هللولهلل
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هلل.حا هلليت لقهللدفألوضف هللالم ت،كي هللة هللالمجملو 
 Blogsية المدونات خاص -

لم هللإمكفني هللإواااهللملبهللكفملهللود هللملضدلعهللم دي هلليمكد هللللمعدتعارهللاللةدللهلللد هلل
ممدددفهلليمكددد هللكدددلهللوضدددلهللمددد هللاللةدددللهللإلددداهللالددد،لادلهللهللالتددد هللتت لدددقهلل هللمددد هللعدددالهللودددا هلل،لاددددل

لالحةددللهللولدداهللم للمددفصهللكفملدد هللودد هللملضددلعهللم ددي هلل هللدتعةةدد هللولهللملايفتدد هلللامتمفمفتدد 
هلل(.34-33:هلل1123 هللوحماهللحع )
  Connection / Friendsالعالقات  /األصدقاء -

مدد هللومددرهللوعدددفبهللإقدددفلهللمعتلددبهللاألةدد،ااهللولدداهلل دددكفصهللالتلاةددلهللا جتمددفو هللتكددلي هلل
ولهللتكدددلي هللواقدددفصهللولددداهلل هللولهللالمحفة ددد هللولددداهللةدددااقفصهللقفئمددد هللدفلف دددل هللةدددااقفصهللجايدددال

معتل هللاألع،لهللولهللال ملهللولهلل ي،مدفهللمد هللال اقدفصهللالتد هللت مدلهللولداهللت  يد هللالتد،ادلهلللالتففودلهلل
هلل(.43:هلل1123 هللوحماهللوداهللالافا،)ة،ااهلللد ض رهللدي هللاأل

 Permanent intangible attendanceالحضور الدائم غير المادي   -
تلة،هللمة هللال ددكفصهللإمكفنيد هللالتلاةدلهللددي هللمعدتعارهلللنعد،هللال هللالحفجد هللأل هلليلتايدفهلل

لةلكهللم هللعالهللت،كهلل،عفل هللنةي هللولهللةدل،لهللولهللم للمدفصهللولهلل ي،مدفهللمد هلل هللة هلللقصهللمت ام 
كمددفهلليمكدد هللل مددفهللو هلل هللفرهللال ددعاهللالددةلهللدماددال، هللو هلليدد،اهللوليدد هللدددنفلهللالل،يادد مجددف صهللامتمدد

يتلاةدددداهللمدف دددد،لهللعددددلا هللمدددد هللعددددالهللالا،ا دددد هللالنةددددي هللولهللال ددددف ي هللدفعددددتعاارهللالميك،لةددددل هلل
هلل(.هلل98:هلل1121 هللمة بهللحعفرهللالاي )
 Reactivityالتفاعلية  -

 هللحيدد هللتكددل هللال مليدد هللا تةددفلي هللةدد هللاتجددفمي هللمدد هللالم،عددلهللإلدداهللالمتلادد هلللال كددل
لمددلهللمددفهلللددرهلليكدد هلليتددلاة،هللةدد هلللعددفئلهللا تةددفلهللالتاليايدد هللةاصهللا تجددف هللاللاحدداهللممددفهللودد  هللمدد هلل

عددم،هلل)تدددفالهللا ،ا هللللج ددفصهللالن دد،هللدح،يدد هلللال هللقيددا هلللالت دد،بهللولدداهللالدد،ولهلللالدد،ولهللا عدد،هلل



  

 

 

 

  لإلعالم وثقافة الطفل اجمللة العربية

 8112يناير (       1) العـــــــدد  121

هلل(.12:هلل1123محما هلل
 أهم شبكات التواصل االجتماعي :رابعًا 

هللمفو يلض،هلللنفهللمةاهللالنملة هللومرهلل دكفصهللالتلاةلهللا جت

هلل
هللالللجلمفصهللالعفة هللدهمرهلللو  ،هلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو (هلل2) كلهلل

هلل:لةيمفهلليل هللو،رهللتفةيل هللألمرهلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو 
 فيس بور  -أوالً 

ةجددهلهلللدددال هللعددفدقهللإنددةا،هلللجددانفهللةدديلهللدددلكهلليجتددفحهللحيفتنددفهلللينتدد عهللامتمددفرهلل دددفدنفهلل
 هللالمجملودفصهلللتددفاللاهللملفدفصهللدةف هللعفة هللة رهللوكق،هللم هللتهق،لاهللد  هللحي هللون هلاهللال اياهللمد

هلل(.5:هلل1119 فالهللنةيب هلل)لم ف،بهلللةااقفصهلل
ملهللالمتنفلهللاللحيداهللهللالدةلهللي دد،هللمد هللعالد هللال ددفبهللود هللكدلهلل"هللةيلهللدلك"لوةد،هلل

مفهللي  هلللد  هللةيجداهللةيد هللالمداةهللمد هللاللاقد هللالدةلهللددفصهلل هلليجداهللمد هللعالد هللقندلاصهللتلاةدلهللتفد هلل
ددفهللدددفم، ا هلل مددف،كهلل"لمددلهللالددةلهللجددف هللتلديدد هلل حتيددف هللدفحتيفجفتدد  هلللمدد هللمنددفهلل قدداهللالملقدد هللنجفح 

ةد هلل"هللةديلهللددلك"اللفلدبهللالجدفم  هلللةدفحبهللةكد،لهللإن دف هلل"هللMark Zuckerberg لك،د، هلل
و هلليجدداهللل،يادد هللمنفعددد هلللاتةددفلهللد مائدد هللةدد هللهللهللجفم دد هللمددف،ة،اهللدمددفهلليددلة،هلللدد هلللقت ددفهلللج ددا اهلل
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هلل(.21:هلل1119 فا هللنةيب هلل)ليعلقهللوفلم فهللإنعفنيفهللملا ي فهللود،هللوج  لهللالكمديلت،هلل
 Twitterتويتـر   -نياثا

لوعدةهلل هللملهللإحا هلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هللالت هللانت ،صهللة هللالعدنلاصهللاألعيد،ل
لمدلهلل هلللاتعدةهللمد هللال ةدفل،لهلل،مد  اهلللد "هللالتى،يدا"لالدةلهللي ندا"هللتليص"تليت،هللاعم هللم هللمةلل،هلل

(هلل241) هللتت ددا هللهلل SMSتعددم،هللللمىدد،اي هللإ،عددفلهلل،عددفئلهللنةددي هللقةددي،لعامدد هللمةددى،لهلل
هلل(.93:هلل1121 هللمحماهللالمنةل،)لهللح،ة فهلللل،عفل هللاللاحا

وندامفهللوقدامصهلل هلل1116ولائدلهللودفرهلل"هللتدليت،"كفنصهللدا هللميااهللمة هللالعام هللالمةى،لهلل
قدددرهلل هللاألم،يكيدد هللولددداهللإجدد،ا هللدحددد هللتلددلي،لهلللعامدد هللالتدددالي هللالمةددى،ل(هللObvious) دد،ك هلل

وتفحدددصهللال ددد،ك هللالم نيددد هللةات دددفهللاعدددتعاارهللمدددة هللالعامددد هللل فمددد هللالندددفلهللةددد هللوكتدددلد،هللمددد هللنفدددلهلل
دفوتدددف، هللعامدد هللحايقدد هللةدد هللمجددفلهللالتددالينفصهلل هللقددرهللوعددةهللمددةاهللالملقدد هللدف نت ددف،لمدد هلل هللال ددفر

 هللد دداهللةلددكهللوقددامصهللال دد،ك هللةات ددفهللدفةددلهللمددة هللالعامدد هللالمةددى،لهللودد هللال دد،ك هللاألر هللالةددىي،ل
دددددفهلليللدددددقهللوليددددد هلل (هللهلل1117)لةلدددددكهللةددددد هللود،يدددددلهللودددددفرهلل"هللتدددددليت،"لاعدددددتحاقصهللل دددددفهللاعدددددم فهللعفة 

(Stefan&christoph:2009)هلل
هللYoutubeيوتيــــوب : ثالثًا
المل فل هللهللJawed Karim&هللهللSteve Chenهلل&هللChad Hurleyون ههللكلهللم هللهللهللهللهللهلل

هلل هللم عع  هللة  هللPayPal العفدال  هللةد،اي، هللة  هلليلتيلب هللملق  هلل1115األم،يكي 
(Melissa:2008:14.)هلل

ليعددتلي هللالمعددتعامل هللد دداهللا  ددت،اكهللةدد هللالملقدد هلللضدد هللماددفل هللةيددايلهلللم ددف،ك هلل
لم ددددفمالهللمجملودددد هللمدددد هلل هللالمفضددددل هلللدددداي رلحفدددد هللالماددددفل هلل هللالمعددددتعامي هللا عدددد،ي هللةي ددددف
لالت ليددددقهللولي ددددفهلللاعددددت،جفعهلللح ددددفصهللمدددد هللددددد،امج رهللالمفضددددل هلل هللاألحدددداا هللالجف،يدددد هللمدف دددد،ل

لالدحدد هللودد هللماددفل هللةيددايلهللمت لادد هللدفمتمددفم رهللليمكدد هللودد،رهللمددة هللالفيددايلمفصهللولدداهللو دد ،هلل
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هلل(.217:هلل1122 هللوم،لهللمحما)مف هللعديلهللل ي،مفهلل هللال دكفصهللا جتمفوي هللكفيلهللدلك
  Social Supportالمساندة االجتماعية : لثالثالمحور ا

ةفانعددف هلل هللي تددد،هللاانعددف هللمعلددلقهللك،مدد هللالعددفلقهللودد هلللجددلهللددده هللج لدد هللاجتمددفو 
مفلدددل،هللولددداهللا جتمدددفعهللمددد هلل يددد، هلللا تةدددفلهللد دددرهللوددد هللل،يدددقهللاللىددد هللالمنللقددد هللمددد هللتددددفالهلل

هلل.المنف  هللدفلمحيلي هللد هللدحي هللي د هللحفجفت هللم هللعالهللتدفالهللاألةكف،هلللالايرهلللالم فو،
حيددد هللتنفللتددد هللال لدددلرهلل هلللي ددداهللمف دددلرهللالمعدددفنالهللا جتمفويددد هللمف دددلرهللحددداي هللنعدددديف"

ة  دددل،هللمةدددلل،هلل هللاانعدددفني هلللولمدددف هللا جتمدددفعهللةددد هللإلدددف،هللدحدددق رهلللل اقدددفصهللا جتمفويددد 
.هللال اقدددفصهللا جتمفويدد هلليمقدددلهللالداايدد هللالحايايددد هللل  ددل،هللمف دددلرهللالمعددفنالهللا جتمفويددد  دددك هلل

معددفنالهللا جتمفويدد هللت تمدداهللولدداهللإا،اكدد هللل دددك هللال اقددفصهللأل هللإا،اكهللالفدد،اهلللتاييمدد هلللا،جدد هللال
لالتد هللتمقدلهللاأللد،هللال فمد هللالتد هللتضدرهللمةدفا،هللالداورهلللالقاد هللأللهلل هللا جتمفوي هللالمحيل هللد 

هلل(.52:هلل1111 هللجي ف هللوحما"هلل) عا
 ا جتمدفو  الداور مةدفا، مد  مفمدف هلل مةدا،ا هلل ا جتمفويد  ل دةاهللت تدد،هللالمعدفنال

 ال،ضدف لمعدتل  ا جتمفويد  المعدفنال حجدر يد ق، يد ح يحتفجد هللاانعدف   الدةل الففودل
 مدة  مد  لت فملد  ملاج تد  لوعدفليب المعتلفد   الحيدفل لضىلل الف،اهللإا،اك كيفي  ة  ون ف

 معدتل  لعفدر النفعد  لألمد  الحفجد  إ ددفع ةد  مفمدف هلل ال،ا هلل ون دفهللتل دب كمدف الضدىلل 
 األود،ار حدال تعفيدب ةد  وقد، لةاص الضدف ل  األحداا   دالهللود  النفتجد  الم فندفل
:هلل1111 هللولداهللودداهللالعدار)لا كتئدفب هلل الالدق المقدفل عدديل من دفهللولدا التد  الم،ضدي 

هلل.(24
 : لدراســـــةالمنهجية لجراءات اإل
 :Method of the Study منهج الدراسة  : أوالً 
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 المن جهللال لم  لاق  م  مجتم  ول ي فني ف م كل  وي  تجف  ال لمي  ال، ي  تنللق
هلللاق  ف م  دفلم كل  الم،تدل  المتىي،اص لجمي  لالتحليل لا،اع ا ولا الافئر  حي 

 ةاتي  ولهللتعمينفص اةت،اضفص ول وحكفر إلاق يجب ل  ل ف  المحاال لال لامل لوعدفد ف
 ال لم  إلاهللالمن ج ا عتنفا ال  المجتم  يلاج  ف الت  الم كاص ول الم كل  حلل

هللو هلل ي اب الحفل  الدح  كل لل المنللق مةا لم  ال لمي ؛ لاللقفئ  هللالك ب إلا
اينفميفصهللالتففولهللود،هلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هلللواقت فهللدفلمعفنالهللا جتمفوي هلللا هلل

هللالكلينيك هلللالمن جهلل الدفحق  ال دفبهللالجفم  هلل،وص هللالمن ج هللم  هللكل هللدي  هللدفلم الج  األعة
هلل.هللالا،اع هلل لدي  ل لكلن مفهللالمن جي هللالمنفعدي  الدح ؛ اللةف هللالعيكلمت،لهللاج،ا هللمةا

 :إجراءات الدراسة: ثانياً 
 :Sample of the Study عينة الدراسة ( 1
هلل:هللهللعينة الدراسة السيكومترية -أ

هلل هللم  هللالعيكلمت،ي  هللالا،اع  هلل211)تكلنصهللوين  هللد رهللالف،قهلل( هللم  لفلبهللللفلد 
هلللال  بهللالا،اعي هللال لمي هلللاألادي هللدكلي هللالت،دي هللجفم  هللوي هلل مل هلللت،الحصهللوومف،مرهللم 

لفلد هلل(هلل51)هللل هلللفلدف هللم هللالةكل،(هللهلل51)عن ؛هللحي هللا تملصهللال ين هللولاهلل(هلل11هلل–هلل29)
هلل.هللر1126/هلل1125لكف هللةلكهللة هللالفةلهللالا،اع هللالقفن هللم هللال فرهللالجفم  هلل هللم هللاانف 

هلل:هللعينة الدراسة الكلينيكية-ب
لمة هللال ين هللج  هلل هللتكلنصهللوين هللالا،اع هللالكلينيكي هللم هللحفلتي هللم هللال دفبهللالجفم  

هلل:وة،ااهللال ين هللالعيكلمت،ي هللترهللانتاف مفهللولاهللالنحلهللا ت م هلل
هلل.ةاصهللالا،جفصهللاألولاهللولاهللمايفلهللالمعفنالهللا جتمفوي هللا ةت،اضي (هللةك،)هللحفل هللهلل-
هلل.ةاصهللالا،جفصهللاألولاهللهللولاهللمايفلهللالمعفنالهللا جتمفوي هللا ةت،اضي (هللهللونقا)هللحفل هللهلل-
 :Tools of the Studyأدوات الدراسة  ( 2
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 : هللم فحق هللة هللمة هللالا،اع هللمجملو هللم هللاألالاصاعتعامصهللالد
 :أدوات قياس سيكومترية -أوالً  

  هلل(الدفحق :هللإوااا.)مايفلهللالاة هللت فملهللال دفبهللم هلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو
  هلل(هللهللهللالدفحق :هللإوااا.)مايفلهللوفااصهلللونمفلهللاعتعاارهلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو
  هلل(الدفحق :هللإوااا)هللهللهلل.مايفلهللالمعفنالهللا جتمفوي هللالف لي
  (الدفحق :هللإوااا)هللهلل.مايفلهللالمعفنالهللا جتمفوي هللا ةت،اضي  
 :أدوات قياس كلينيكية -ثانياً 

هلل(الدفحق :هللإوااا)هللهللهلل".ا،اع هللهللالحفل "اعتمف،لهللهللمافدل هللكلينيكي هلل
هلل(2835:هللمن،لهللمل،ال:هللإوااا)هللهللهللهللهللهللهللهللهللT.A.Tاعتدف،هللتف رهللالملضلعهللهلل

هلل(جل يبهللعفكل:هللإوااا)هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل.اعتدف،هللعفكلهلللتكمل هللالجملهللالنفقة 
هلل.تفعي،هللاألحارهللدفعتعاارهللالمن جهللالف،ليال

 :نتائج الدراسة ومناقشتها
 :مناقشة وتفسير النتائج السيكومترية: أوالً 

 :عرض نتائج الفرض األول
لللتحاددقهللمدد هللةددح هللمددةاهللالفدد،رهللاعددتعامصهللالدفحقدد هللم فمددلهللا،تدددفلهللدي،عددل هللدددي هلل

وددددفااصهلللونمددددفلهللاعددددتعاارهلل دددددكفصهللالتلاةددددلهللهللا،جددددفصهللوةدددد،ااهللويندددد هللالا،اعدددد هللولدددداهللمايددددفل
ا جتمددددددفو هللهلللا،جددددددفت رهللولدددددداهللمايددددددفلهللالاةدددددد هللت فمددددددلهللال دددددددفبهللمدددددد هلل دددددددكفصهللالتلاةددددددلهلل
ا جتمفو  هللليلض،هللالجاللهللالتفل هللقديرهللم دفماصهللا ،تددفلهللددي هللا،جدفصهللوةد،ااهللال يند هللولداهلل

هلل.المايفعي 
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لونمفلهللهللم فماصهللا ،تدفلهللدي هللا،جفصهللوة،ااهللال ين هللولاهللمايفلهللوفااص(هلل2)جاللهلل
اعتعاارهلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هللهلللا،جفت رهللولاهللمايفلهللالاة هللت فملهللال دفبهللم هلل

هلل(211=هلل هلل) دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هلل

 األد فا
الاة هللت فملهللالا،ج هللالكلي هلللمايفلهلل

ال دفبهللم هلل دكفصهللالتلاةلهلل
 ا جتمفو هلل

 معتل هللالا ل 

وفااصهلللونمفلهللهللالا،ج هللالكلي هلللمايفل
 لتلاةلهللا جتمفو هللاعتعاارهلل دكفصهللا

 12 1 ** 432 1هللهللهلل

هلل12 1االهللوناهللمعتل هللهلل(**)هللهللهللهللهللهلل15 1االهللوناهللهلل(*)
يتضددد،هللمددد هللالجددداللهللالعدددفدقهلللجدددلاهللواقددد هللا،تدفليددد هللاالددد هللإحةدددفئيف هللونددداهللمعدددتل هلل

دددي هللا،جددفصهللوةدد،ااهللويندد هللالا،اعدد هللولدداهللالا،جدد هللالكليدد هلللمايددفلهللالاةدد هللت فمددلهللهلل12 1ا لدد هلل
ونمدددفلهللو هللهلللددددي هللا،جدددفت رهللولددداهللمايدددفلهللودددفااصهلللهللال ددددفبهللمددد هلل ددددكفصهللالتلاةدددلهللا جتمدددف

 .هلللدفلتفلاهللترهللالتحاقهللم هللةح هللالف،رهللاألللهلل هللهللجتمفو اعتعاارهلل دكفصهللالتلاةلهللا 
هلل:عرض نتائج الفرض الثاني

لللتحاددقهللمدد هللةددح هللمددةاهللالفدد،رهللاعددتعامصهللالدفحقدد هللم فمددلهللا،تدددفلهللدي،عددل هللدددي هلل
اارهلل دددددكفصهللالتلاةددددلهللا،جددددفصهللوةدددد،ااهللويندددد هللالا،اعدددد هللولدددداهللمايددددفلهللوددددفااصهلللونمددددفلهللاعددددتع

ا جتمفو هللهلللا،جفت رهللولداهللمايدفلهللالمعدفنالهللا جتمفويد هللالف ليد  هللليلضد،هللالجداللهللالتدفل هلل
هلل.قيرهللم فماصهللا ،تدفلهللدي هللا،جفصهللوة،ااهللال ين هللولاهللالمايفعي 
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م فماصهللا ،تدفلهللدي هللا،جفصهللوة،ااهللال ين هللولاهللمايفلهللوفااصهلللونمفلهلل(هلل1)جاللهلل
جتمفو هللهلللا،جفت رهللولاهللمايفلهللالمعفنالهللا جتمفوي هللاعتعاارهلل دكفصهللالتلاةلهللا 

هلل(211=هلل هلل)الف لي هلل

 األبعاد
عادات وأنماط  الدرجة الكلية لمقياس

 استخدام شبكات التواصل االجتماعي

 170,0 المساندة العاطفية  الفعلية المدركة من األسرة

 ,1711- المساندة المعلوماتية الفعلية المدركة من األسرة

 17110 التقديرية الفعلية  المدركة من األسرةالمساندة 

 171,0 المساندة األدائية الفعلية المدركة من  األسرة

 ,1710 المساندة العاطفية الفعلية المدركة من األصدقاء

 171,0 المساندة المعلوماتية الفعلية المدركة من األصدقاء

 ,1701 المساندة التقديرية الفعلية المدركة من األصدقاء

 17100 المساندة األدائية الفعلية المدركة من  األصدقاء

 17001 الدرجة الكلية

 1710دال عند مستوى  (**)  1710دال عند  (*) 

 :السابق يتضح من الجدول

 دداهلل وددارهلللجددلاهللواقدد هللا،تدفليدد هللاالدد هللإحةددفئيف هللدددي هللا،جددفصهللوةدد،ااهللويندد هللالا،اعدد هللولدداهللُد  
 هللاألعدد،لهلللمايددفلهللالمعددفنالهللا جتمفويدد هللالف ليدد هللالمعددفنالهللال فلفيدد هللالف ليدد هللالما،كدد هللمدد

لكددددلهللاألد ددددفاهلللالا،جدددد هللالكليدددد هلللمايددددفلهللوددددفااصهلللونمددددفلهللاعددددتعاارهلل دددددكفصهللالتلاةددددلهلل
 .ا جتمفو هلل

 دداهلل وددارهلللجددلاهللواقدد هللا،تدفليدد هللاالدد هللإحةددفئيف هللدددي هللا،جددفصهللوةدد،ااهللويندد هللالا،اعدد هللولدداهللُد  
المعدفنالهللا جتمفويد هللالف ليد هللالمعفنالهللالم للمفتي هللالف ليد هللالما،كد هللمد هللاألعد،لهلللمايدفلهلل
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لكددددلهللاألد ددددفاهلللالا،جدددد هللالكليدددد هللهلللمايددددفلهللوددددفااصهلللونمددددفلهللاعددددتعاارهلل دددددكفصهللالتلاةددددلهلل
 .ا جتمفو هلل

 دداهلل وددارهلللجددلاهللواقدد هللا،تدفليدد هللاالدد هللإحةددفئيف هللدددي هللا،جددفصهللوةدد،ااهللويندد هللالا،اعدد هللولدداهللُد  
ويدد هللالف ليدد هللالمعددفنالهللالتااي،يدد هللالف ليدد هللهللالما،كدد هللمدد هللاألعدد،لهلللمايددفلهللالمعددفنالهللا جتمف

لكددددلهللاألد ددددفاهلللالا،جدددد هللالكليدددد هللهلللمايددددفلهللوددددفااصهلللونمددددفلهللاعددددتعاارهلل دددددكفصهللالتلاةددددلهلل
 .ا جتمفو هلل

 دداهلل وددارهلللجددلاهللواقدد هللا،تدفليدد هللاالدد هللإحةددفئيف هللدددي هللا،جددفصهللوةدد،ااهللويندد هللالا،اعدد هللولدداهللُد  
المعدددفنالهللاألاائيددد هللالف ليددد هللالما،كددد هللمددد هللاألعددد،لهلللمايدددفلهللالمعدددفنالهللا جتمفويددد هللالف ليددد هلل

د ددددفاهلللالا،جدددد هللالكليدددد هلللمايددددفلهللوددددفااصهلللونمددددفلهللاعددددتعاارهلل دددددكفصهللالتلاةددددلهلللكددددلهللاأل
 .ا جتمفو هلل

 دداهلل وددارهلللجددلاهللواقدد هللا،تدفليدد هللاالدد هللإحةددفئيف هللدددي هللا،جددفصهللوةدد،ااهللويندد هللالا،اعدد هللولدداهللُد  
المعفنالهللال فلفي هللالف لي هللالما،ك هللم هللاألةاقف هلللمايدفلهللالمعدفنالهللا جتمفويد هللالف ليد هلل

ليدددد هلللمايددددفلهللوددددفااصهلللونمددددفلهللاعددددتعاارهلل دددددكفصهللالتلاةددددلهلللكددددلهللاألد ددددفاهلللالا،جدددد هللالك
 .ا جتمفو هلل

 دداهلل وددارهلللجددلاهللواقدد هللا،تدفليدد هللاالدد هللإحةددفئيف هللدددي هللا،جددفصهللوةدد،ااهللويندد هللالا،اعدد هللولدداهللُد  
المعدددفنالهللالم للمفتيددد هللالف ليددد هللالما،كددد هللمددد هللاألةددداقف هلللمايدددفلهللالمعدددفنالهللا جتمفويددد هلل

اصهلللونمدفلهللاعدتعاارهلل ددكفصهللالتلاةدلهللالف لي هلللكلهللاألد فاهلللالا،ج هللالكليد هلللمايدفلهللودفا
 .ا جتمفو هلل

 دداهلل وددارهلللجددلاهللواقدد هللا،تدفليدد هللاالدد هللإحةددفئيف هللدددي هللا،جددفصهللوةدد،ااهللويندد هللالا،اعدد هللولدداهللُد  
المعفنالهللالتااي،ي هللالف لي هللالما،ك هللم هللاألةداقف هلللمايدفلهللالمعدفنالهللا جتمفويد هللالف ليد هلل
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رهلل دددددكفصهللالتلاةددددلهلللكددددلهللاألد ددددفاهلللالا،جدددد هللالكليدددد هلللمايددددفلهللوددددفااصهلللونمددددفلهللاعددددتعاا
 .ا جتمفو هلل

 دداهلل وددارهلللجددلاهللواقدد هللا،تدفليدد هللاالدد هللإحةددفئيف هللدددي هللا،جددفصهللوةدد،ااهللويندد هللالا،اعدد هللولدداهللُد  
المعفنالهللاألاائيد هللالف ليد هللالما،كد هللمد هللاألةداقف هلللمايدفلهللالمعدفنالهللا جتمفويد هللالف ليد هلل
لكددددلهللاألد ددددفاهلللالا،جدددد هللالكليدددد هلللمايددددفلهللوددددفااصهلللونمددددفلهللاعددددتعاارهلل دددددكفصهللالتلاةددددلهلل

 . جتمفو هللا
 ودددارهلللجدددلاهللواقددد هللا،تدفليددد هللاالددد هللإحةدددفئيف هللهللددددي هللا،جدددفصهللوةددد،ااهللوينددد هللالا،اعددد هللولددداهلل

الا،جدددد هللالكليدددد هلللمايددددفلهللالمعددددفنالهللا جتمفويدددد هللالف ليدددد هلللكددددلهللاألد ددددفاهلللالا،جدددد هللالكليدددد هللهلل
لدفلتدفلاهللتدرهللالتحادقهلل هلللمايفلهللودفااصهلللونمدفلهللهللاعدتعاارهلل ددكفصهللالتلاةدلهللا جتمدفو هلل

 .م هللةح هللالف،رهللالقفناهلل
هلل:نتائج الفرض الثالث
م هللةح هللمدةاهللالفد،رهللتدرهللاعدتعاارهللم فمدلهللا،تددفلهللدي،عدل هللددي هللا،جدفصهللهلللللتحاق

وةددد،ااهللوينددد هللالا،اعددد هللولددداهللمايدددفلهللودددفااصهلللونمدددفلهللاعدددتعاارهلل ددددكفصهللالتلاةدددلهللا جتمدددفو هللهلل
هلل.المعفنالهللا جتمفوي هللا ةت،اضي لا،جفت رهللولاهللمايفلهلل

 ين هللولاهللمايفلهللوفااصهلللونمفلهللم فماصهللا ،تدفلهللدي هللا،جفصهللوة،ااهللال(هلل3)جاللهلل
اعتعاارهلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هللهلللا،جفت رهللولاهللمايفلهللالمعفنالهللا جتمفوي هلل

هلل(211= )ا ةت،اضي 

 األد فا
وفااصهلللونمفلهللاعتعاارهللهللالا،ج هللالكلي هلللمايفل

  دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هلل

 **471 1 المعفنالهللال فلفي هللا ةت،اضي 
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 **337 1 ةت،اضي المعفنالهللالم للمفتي هللا 

 **327 1 المعفنالهللالتااي،ي هللا ةت،اضي 

 **186 1 المعفنالهللو اائي هللا ةت،اضي 

 **439 1 معفنالهللالةحد هللا جتمفوي هللا ةت،اضي 

 **479 1 الا،ج هللالكلي 
هلل12 1االهللوناهللمعتل هللهلل(**)هللهللهلل15 1االهللوناهللهلل(*)

 :يتض،هللم هللالجاللهللالعفدق
 دي هللا،جدفصهللوةد،ااهللويند هللهلل12 1فئيف هللوناهللمعتل هللا ل هلللجلاهللواق هللا،تدفلي هللاال هللإحة

ددددداهللالمعدددددفنالهللال فلفيددددد هللا ةت،اضدددددي هلللمايدددددفلهللالمعدددددفنالهللا جتمفويددددد هلل الا،اعددددد هللولددددداهللُد  
ا ةت،اضدددي هلللكدددلهللاألد دددفاهلللالا،جددد هللالكليددد هلللمايدددفلهللودددفااصهلللونمدددفلهللاعدددتعاارهلل ددددكفصهلل

 .التلاةلهللا جتمفو هلل
 دي هللا،جدفصهللوةد،ااهللويند هللهلل12 1 هللا ل هلللجلاهللواق هللا،تدفلي هللاال هللإحةفئيف هللوناهللمعتلهلل

الا،اعدددد هللولدددداهللد دددداهللالمعددددفنالهللالم للمفتيدددد هللا ةت،اضددددي هلللمايددددفلهللالمعددددفنالهللا جتمفويدددد هلل
ا ةت،اضدددي هلللكدددلهللاألد دددفاهلللالا،جددد هللالكليددد هلللمايدددفلهللودددفااصهلللونمدددفلهللاعدددتعاارهلل ددددكفصهلل

 .التلاةلهللا جتمفو هلل
 دي هللا،جدفصهللوةد،ااهللويند هللهلل12 1لجلاهللواق هللا،تدفلي هللاال هللإحةفئيف هللوناهللمعتل هللا ل هلل

الا،اعددددد هللولددددداهللد ددددداهللالمعدددددفنالهللالتااي،يددددد هللا ةت،اضدددددي هلللمايدددددفلهللالمعدددددفنالهللا جتمفويددددد هلل
لمايدددفلهللودددفااصهلللونمدددفلهللاعدددتعاارهلل ددددكفصهللا ةت،اضدددي هلللكدددلهللاألد دددفاهلللالا،جددد هللالكليددد هلل

 .التلاةلهللا جتمفو 
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 ويند هللدي هللا،جدفصهللوةد،ااهللهلل12 1لجلاهللواق هللا،تدفلي هللاال هللإحةفئيف هللوناهللمعتل هللا ل هلل
الا،اعددددد هللولددددداهللد ددددداهللالمعدددددفنالهللو اائيددددد هللا ةت،اضدددددي هلللمايدددددفلهللالمعدددددفنالهللا جتمفويددددد هلل
ا ةت،اضدددي هلللكدددلهللاألد دددفاهلللالا،جددد هللالكليددد هلللمايدددفلهللودددفااصهلللونمدددفلهللاعدددتعاارهلل ددددكفصهلل

 .التلاةلهللا جتمفو هلل
 دي هللا،جدفصهللوةد،ااهللويند هللهلل12 1لجلاهللواق هللا،تدفلي هللاال هللإحةفئيف هللوناهللمعتل هللا ل هلل

د دددددداهللمعدددددفنالهللالةددددددحد هللا جتمفويددددد هللا ةت،اضددددددي هلللمايدددددفلهللالمعددددددفنالهللهللالا،اعددددد هللولدددددا
لالا،جدد هللالكليدد هلللمايددفلهللوددفااصهلللونمددفلهللاعددتعاارهللهللا جتمفويدد هللا ةت،اضددي هلللكددلهللاألد ددفا

 . دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هلل
 دي هللا،جدفصهللوةد،ااهللويند هللهلل12 1لجلاهللواق هللا،تدفلي هللاال هللإحةفئيف هللوناهللمعتل هللا ل هلل

ج هللالكلي هلللمايفلهللالمعفنالهللا جتمفويد هللا ةت،اضدي هلللكدلهللاألد دفاهللالا،اع هللولاهللد اهللالا،هلل
 هلللالا،جدددد هللالكليدددد هلللمايدددددفلهللوددددفااصهلللونمددددفلهللاعدددددتعاارهلل دددددكفصهللالتلاةددددلهللا جتمدددددفو 

 .لدفلتفلاهللترهللالتحاقهللم هللةح هللالف،رهللالقفل هلل
 :نتائج الفرض الرابع

لللتحاقهللم هللةح هللمدةاهللالفد،رهللتدرهللاعدتعاارهللم فمدلهللا،تددفلهللدي،عدل هللددي هللا،جدفصهلل
الا،اعدد هللولدداهللمايددفلهللالاةدد هللت فمددلهللال دددفبهللمدد هلل دددكفصهللالتلاةددلهللا جتمددفو هللهللهللويندد ةدد،ااهللو

لا،جفت رهللولاهللمايفلهللالمعفنالهللا جتمفوي هللالف لي  هللليلض،هللالجداللهللالتدفل هللقديرهللم دفماصهلل
هلل.ا ،تدفلهللدي هللا،جفصهللوة،ااهللال ين هللولاهللالمايفعي 

يفلهللالاة هللت فملهللال دفبهللم هللم فماصهللا ،تدفلهللدي هللا،جفصهللوة،ااهللال ين هللولاهللما(هلل4)جالل
هلل(211=هلل هلل) دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هللهلللا،جفت رهللولاهللمايفلهللالمعفنالهللا جتمفوي هللالف لي هلل

 األبعاد
دوافع تعامل الشباب مع  الدرجة الكلية لمقياس

 شبكات التواصل االجتماعي

 17010 المساندة العاطفية الفعلية المدركة من األسرة
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 17100 الفعلية المدركة من األسرةالمساندة المعلوماتية 

 17100 المساندة التقديرية الفعلية المدركة من األسرة

 17100 المساندة األدائية الفعلية المدركة من  األسرة

 **,1700 المساندة العاطفية الفعلية المدركة من األصدقاء

 *17010 المساندة المعلوماتية الفعلية المدركة من األصدقاء

 *17000 ة التقديرية الفعلية المدركة من األصدقاءالمساند

 *,1700 المساندة األدائية الفعلية المدركة من  األصدقاء

 *17001 الدرجة الكلية

هلل12 1االهللوناهللمعتل هللهلل(**)هللهلل15 1االهللوناهللهلل(*)
 :يتضح من الجدول السابق

  ولدداهللد دداهللهللوددارهلللجددلاهللواقدد هللا،تدفليدد هللاالدد هللإحةددفئيف هللدددي هللا،جددفصهللوةدد،ااهللويندد هللالا،اعدد
المعددفنالهللال فلفيدد هللهللالف ليدد هللالما،كدد هللمدد هللاألعدد،لهلللمايددفلهللالمعددفنالهللا جتمفويدد هللالف ليدد هلل
لكدددلهللاألد دددفاهلللالا،جددد هللالكليددد هلللمايدددفلهللالاةددد هللت فمدددلهللال ددددفبهللمددد هلل ددددكفصهللالتلاةددددلهلل

 .ا جتمفو هلل
 وددارهلللجددلاهللواقدد هللا،تدفليدد هللاالدد هللإحةددفئيف هللدددي هللا،جددفصهللوةدد،ااهللويندد هللالا،اعدد هللولدداهللد دداهلل

لم للمفتي هللالف ليد هللالما،كد هللمد هللاألعد،لهلللمايدفلهللالمعدفنالهللا جتمفويد هللالف ليد هللالمعفنالهللا
لكدددلهللاألد دددفاهلللالا،جددد هللالكليددد هلللمايدددفلهللالاةددد هللت فمدددلهللال ددددفبهللمددد هلل ددددكفصهللالتلاةددددلهلل

 .ا جتمفو هلل
 وددارهلللجددلاهللواقدد هللا،تدفليدد هللاالدد هللإحةددفئيف هللدددي هللا،جددفصهللوةدد،ااهللويندد هللالا،اعدد هللولدداهللد دداهلل

الما،كدد هللمدد هللاألعدد،لهلللمايددفلهللالمعددفنالهللا جتمفويدد هللالف ليدد هللالمعددفنالهللالتااي،يدد هللالف ليدد هلل
لكدددلهللاألد دددفاهلللالا،جددد هللالكليددد هلللمايدددفلهللالاةددد هللت فمدددلهللال ددددفبهللمددد هلل ددددكفصهللالتلاةددددلهلل

 .ا جتمفو هلل
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 وددارهلللجددلاهللواقدد هللا،تدفليدد هللاالدد هللإحةددفئيف هللدددي هللا،جددفصهللوةدد،ااهللويندد هللالا،اعدد هللولدداهللد دداهلل
ايدددفلهللالمعدددفنالهللا جتمفويددد هللالف ليددد هللالمعدددفنالهللاألاائيددد هللالف ليددد هللالما،كددد هللمددد هللاألعددد،لهلللم

لكدددلهللاألد دددفاهلللالا،جددد هللالكليددد هلللمايدددفلهللالاةددد هللت فمدددلهللال ددددفبهللمددد هلل ددددكفصهللالتلاةددددلهلل
 .ا جتمفو هلل

 دي هللا،جدفصهللوةد،ااهللويند هللهلل12 1لجلاهللواق هللا،تدفلي هللاال هللإحةفئيف هللوناهللمعتل هللا ل هلل
فلهللالمعددفنالهللالا،اعدد ولاهللد دداهللالمعددفنالهللال فلفيدد هللالف ليدد هللالما،كدد هللمدد هللاألةدداقف هلللمايدد

ا جتمفويددد هللالف ليددد هلللكدددلهللاألد دددفاهلللالا،جددد هللالكليددد هلللمايدددفلهللالاةددد هللت فمدددلهللال ددددفبهللمددد هلل
 . دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هلل

 دي هللا،جدفصهللوةد،ااهللويند هللهلل15 1لجلاهللواق هللا،تدفلي هللاال هللإحةفئيف هللوناهللمعتل هللا ل هلل
ايددددفلهللالا،اعدددد هللولدددداهللد دددداهللالمعددددفنالهللالم للمفتيدددد هللالف ليدددد هللالما،كدددد هللمدددد هللاألةدددداقف هلللم

المعفنالهللا جتمفوي هللالف لي هلللكلهللاألد فاهلللالا،ج هللالكلي هلللمايدفلهللالاةد هللت فمدلهللال ددفبهلل
 .م هلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هلل

 دي هللا،جدفصهللوةد،ااهللويند هللهلل15 1لجلاهللواق هللا،تدفلي هللاال هللإحةفئيف هللوناهللمعتل هللا ل هلل
ايددفلهللالمعددفنالهللالا،اعد هللولدداهللد داهللالمعددفنالهللالتااي،يدد هللالف ليد هللالما،كدد هللمدد هللاألةداقف هلللم

ا جتمفويددد هللالف ليددد هلللكدددلهللاألد دددفاهلللالا،جددد هللالكليددد هلللمايدددفلهللالاةددد هللت فمدددلهللال ددددفبهللمددد هلل
 . دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هلل

 دي هللا،جدفصهللوةد،ااهللويند هللهلل15 1لجلاهللواق هللا،تدفلي هللاال هللإحةفئيف هللوناهللمعتل هللا ل هلل
يددفلهللالمعددفنالهللالا،اعدد هللولدداهللد دداهللالمعددفنالهللاألاائيدد هللالف ليدد هللالما،كدد هللمدد هللاألةدداقف هلللما

ا جتمفويددد هللالف ليددد هلللكدددلهللاألد دددفاهلللالا،جددد هللالكليددد هلللمايدددفلهللالاةددد هللت فمدددلهللال ددددفبهللمددد هلل
 . دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هلل
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 دي هللا،جدفصهللوةد،ااهللويند هللهلل15 1لجلاهللواق هللا،تدفلي هللاال هللإحةفئيف هللوناهللمعتل هللا ل هلل
ألد دفاهلللالا،جد هللالا،اع هللولاهللالا،ج هللالكلي هلللمايفلهللالمعفنالهللا جتمفويد هللالف ليد هلللكدلهللا
لدفلتددفلاهللتددرهلل هللالكليدد هلللمايددفلهللالاةدد هللت فمددلهللال دددفبهللمدد هلل دددكفصهللالتلاةددلهللا جتمددفو هلل

 .التحاقهللم هللةح هللالف،رهللال،اد هلل
 :نتائج الفرض الخامس

لللتحاقهللم هللةح هللمدةاهللالفد،رهللتدرهللاعدتعاارهللم فمدلهللا،تددفلهللدي،عدل هللددي هللا،جدفصهلل
دكفصهللالتلاةددلهللا جتمددفو هللولدداهللمايددفلهللالاةدد هللت فمددلهللال دددفبهللمدد هلل ددهللالا،اعدد وةدد،ااهللويندد هلل

لا،جدددفت رهللولددداهللمايدددفلهللالمعدددفنالهللا جتمفويددد هللا ةت،اضدددي  هللليلضددد،هللالجددداللهللالتدددفل هللقددديرهلل
هلل.م فماصهللا ،تدفلهللدي هللا،جفصهللوة،ااهللال ين هللولاهللالمايفعي 

م فماصهللا ،تدفلهللدي هللا،جفصهللوة،ااهللال ين هللولاهللمايفلهللالاة هللت فملهللال دفبهللم هلل(هلل5)جاللهلل
هلل(211= ) هللهلللا،جفت رهللولاهللمايفلهللالمعفنالهللا جتمفوي هللا ةت،اضي  دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو

 
 األد فا

الاة هللت فملهللال دفبهللم هللهللالا،ج هللالكلي هلللمايفل
  دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هلل

 **466 1 المعفنالهللال فلفي هللا ةت،اضي 

 **335 1 المعفنالهللالم للمفتي هللا ةت،اضي 

 **471 1 المعفنالهللالتااي،ي هللا ةت،اضي 

 *144 1 المعفنالهللو اائي هللا ةت،اضي 

 **438 1 معفنالهللالةحد هللا جتمفوي هللا ةت،اضي 

 **525 1 الا،ج هللالكلي 
هلل12 1االهللوناهللمعتل هللهلل(**)هللهللهلل15 1االهللوناهللهلل(*)
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 :السابق يتضح من الجدول
 دي هللا،جدفصهللوةد،ااهللويند هللهلل12 1لجلاهللواق هللا،تدفلي هللاال هللإحةفئيف هللوناهللمعتل هللا ل هلل

لددددداهللد ددددداهللالمعدددددفنالهللال فلفيددددد هللا ةت،اضدددددي هلللمايدددددفلهللالمعدددددفنالهللا جتمفويددددد هللالا،اعددددد هللو
ا ةت،اضددي هلللكددلهللاألد ددفاهلللالا،جدد هللالكليدد هللهلللمايددفلهللالاةدد هللت فمددلهللال دددفبهللمدد هلل دددكفصهلل

 .التلاةلهللا جتمفو هلل
 دي هللا،جدفصهللوةد،ااهللويند هللهلل12 1لجلاهللواق هللا،تدفلي هللاال هللإحةفئيف هللوناهللمعتل هللا ل هلل

لهللالم للمفتيدددد هللا ةت،اضددددي هلللمايددددفلهللالمعددددفنالهللا جتمفويدددد هللالا،اعدددد هللولدددداهللد دددداهللالمعددددفنا
ا ةت،اضددي هلللكددلهللاألد ددفاهلللالا،جدد هللالكليدد هللهلللمايددفلهللالاةدد هللت فمددلهللال دددفبهللمدد هلل دددكفصهلل

 .التلاةلهللا جتمفو هلل
 دي هللا،جدفصهللوةد،ااهللويند هللهلل12 1لجلاهللواق هللا،تدفلي هللاال هللإحةفئيف هللوناهللمعتل هللا ل هلل

ا ةت،اضدددددي هلللمايدددددفلهللالمعدددددفنالهللا جتمفويددددد هللهللالا،اعددددد هللولددددداهللد ددددداهللالمعدددددفنالهللالتااي،يددددد 
ا ةت،اضددي هللهلللكددلهللاألد ددفاهلللالا،جدد هللالكليدد هللهلللمايددفلهللالاةدد هللت فمددلهللال دددفبهللمدد هلل دددكفصهلل

 .التلاةلهللا جتمفو هلل
 دي هللا،جدفصهللوةد،ااهللويند هللهلل15 1لجلاهللواق هللا،تدفلي هللاال هللإحةفئيف هللوناهللمعتل هللا ل هلل

مايدددددفلهللالمعدددددفنالهللا جتمفويددددد هللالا،اعددددد هللولددددداهللد ددددداهللالمعدددددفنالهللو اائيددددد هللا ةت،اضدددددي هللل
ا ةت،اضددي هلللكددلهللاألد ددفاهلللالا،جدد هللالكليدد هللهلللمايددفلهللالاةدد هللت فمددلهللال دددفبهللمدد هلل دددكفصهلل

 .التلاةلهللا جتمفو هلل
 دي هللا،جدفصهللوةد،ااهللويند هللهلل12 1لجلاهللواق هللا،تدفلي هللاال هللإحةفئيف هللوناهللمعتل هللا ل هلل

لمعددددددفنالهللالا،اعددددد هللولدددددداهللد ددددداهللمعددددددفنالهللالةدددددحد هللا جتمفويدددددد هللا ةت،اضدددددي هلللمايددددددفلهللا
ا جتمفوي هللا ةت،اضي هلللكلهللاألد فاهلللالا،ج هللالكلي هللهلللمايفلهللالاة هللت فمدلهللال ددفبهللمد هلل

 . دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هلل
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 دي هللا،جدفصهللوةد،ااهللويند هللهلل12 1لجلاهللواق هللا،تدفلي هللاال هللإحةفئيف هللوناهللمعتل هللا ل هلل
الهللا جتمفويد هللا ةت،اضدي هلللكدلهللاألد دفاهللالا،اع هللولاهللد اهللالا،ج هللالكلي هلللمايفلهللالمعفن

 هلللالا،جددد هللالكليددد هللهلللمايدددفلهللالاةددد هللت فمدددلهللال ددددفبهللمددد هلل ددددكفصهللالتلاةدددلهللا جتمدددفو هلل
هلل.لدفلتفلاهللترهللالتحاقهللم هللةح هللالف،رهللالعفملهلل

 :نتائج الفرض السادس
للمجملوددفصهلل"هللصهلل"هلللللتحاددقهللمدد هللةددح هللمددةاهللالفدد،رهللاعددتعامصهللالدفحقدد هللاعتدددف،هلل

 . هلليلض،هللةلك هلللالجاللهللالتفلالمعتال 
ا ل هللالف،لقهللدي هللمتلعلفصهللا،جفصهللوة،ااهللال ين هللولاهللود فاهللمايفلهللوفااصهلللونمفلهلل(هلل6)جاللهلل

هلل(واد هلل–ولم هلل)اعتعاارهلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هللهلللةاف هللللتعةاهلل
هللواد 

 (61=هلل هلل)
هللولم 

هللقيمد  (41=هلل هلل)
 "صهلل"هلل

هللمعتل 
 الا ل 

 ع ر ع ر
 ،هللاال  ي 289 2 8966 4 575 46 8553 3 511 45

هلل(12 1هلل)االهللوناهللمعتل هللهلل(**)هلل(15 1هلل)االهللوناهللمعتل هللهلل(*)
ليلضدد،هللال ددكلهللالديددفن هللالتددفل هللالفدد،لقهللدددي هللا،جددفصهللوةدد،ااهللال يندد هلللةاددف هللللتعةدداهلل

هلل.ولاهللود فاهللمايفلهللوفااصهلللونمفلهللاعتعاارهلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو (هللواد هلل–ولم هلل)
ئيف هللددددي هللمتلعدددلفصهللودددارهلللجدددلاهللةددد،لقهللاالددد هللإحةدددفمددد هللالجددداللهللالعدددفدقهللهلليتضددد،

ةد هللكدلهللاألد دفاهلللالا،جد هللالكليد هللولداهلل(هللوادد هلل–ولمد هلل)ا،جفصهللوة،ااهللال ين هلللةاف هللللتعةاهلل
فلاهلللدرهللتتحادقهللةدح هلللدفلتد هللمايفلهللودفااصهلللونمدفلهللاعدتعاارهلل ددكفصهللالتلاةدلهللا جتمدفو هلل

هلل.الف،رهللالعفالهلل
 :نتائج الفرض السابع
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للمجملودددفصهلل"هللص"مددد هللةدددح هللمدددةاهللالفددد،رهللاعدددتعامصهللالدفحقددد هللاعتددددف،هللهلللللتحادددق
 .المعتال  هلللالجاللهللالتفل هلليلض،هللةلك

ا ل هللالف،لقهللدي هللمتلعلفصهللا،جفصهللوة،ااهللال ين هللولاهللود فاهللمايفلهللالاة هللت فملهلل(هلل7)جاللهلل
هلل(واد هلل–ولم هلل)ال دفبهللم هلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هللهلللةاف هللللتعةاهلل

هللواد 
 (61=هلل هلل)

هللولم 
هللقيمد  (41=هلل هلل)

 "صهلل"هلل
هللمعتل 
 الا ل 

 ع ر ع ر
 12 1اال هللوناهللمعتل هلل **251 1 8661 3 751 35 3675 4 811 33
هلل(12 1هلل)االهللوناهللمعتل هللهلل(**)هللهلل(15 1هلل)االهللوناهللمعتل هللهلل(*)

هلل1312يتض،هللم هللالجداللهللالعدفدقهلللجدلاهللةد،لقهللاالد هللإحةدفئيف هللونداهللمعدتل هللا لد هلل
هللةدد هللالا،جدد هللالكليدد (هللواددد هلل–ولمدد هلل)دددي هللمتلعددلفصهللا،جددفصهللوةدد،ااهللال يندد هلللةاددف هللللتعةدداهلل

ولاهللمايفلهللالاة هللت فملهللال دفبهللم هلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هللهللة هللاتجدف هللاألةد،ااهللةللهلل
هلل.لدفلتفلاهللترهللالتحاقهللم هللةح هللالف،رهللالعفد هلل هللالتعةاهللال لما

ليلضدد،هللال ددكلهللالديددفن هللالتددفل هللالفدد،لقهللدددي هللا،جددفصهللوةدد،ااهللال يندد هلللةاددف هللللتعةدداهلل
لهلل ددددددكفصهللالتلاةدددددهللولددددداهللود دددددفاهللمايدددددفلهللالاةددددد هللت فمدددددلهللال ددددددفبهللمددددد (هللوادددددد هلل–ولمددددد هلل)

هلل.ا جتمفو 
 :نتائج الفرض الثامن

للمجملودددفصهلل"هللص"لللتحادددقهللمددد هللةدددح هللمدددةاهللالفددد،رهللاعدددتعامصهللالدفحقددد هللاعتددددف،هلل
هلل.التفل هلليلض،هللةلكهلللالجاللالمعتال  هلل

هلل
هلل



  

 

 

 

  لإلعالم وثقافة الطفل اجمللة العربية

 8112يناير (       1) العـــــــدد  138

ا ل هللالف،لقهللدي هللمتلعلفصهللا،جفصهللوة،ااهللال ين هللولاهللود فاهللمايفلهللالمعفنالهلل(هلل9)جاللهلل
هلل(واد هلل–ولم هلل)ا جتمفوي هللالف لي هلللةاف هللللتعةاهلل

 األبعاد
 أدبي

 (01= ن )
 علمي

 (01= ن )
 قيمـة

 "ت " 
 مستوى
 الداللة

 ع م ع م
المساندة العاطفية الفعلية المدركة 

 من األسرة
 غير دالة 171,0 ,0,,07 007,01 0701,0 0,,007

المدركة  المساندة المعلوماتية الفعلية
 من األسرة

 غير دالة 170,1 ,07000 017100 07,0,0 ,0,7,0

المساندة التقديرية الفعلية المدركة 
 من األسرة

 غير دالة 07000 ,07000 0,,0,7 ,,07,0 017011

المساندة األدائية الفعلية المدركة من  
 األسرة

 غير دالة 07000 07,000 0071,0 ,07101 ,00700

المساندة العاطفية الفعلية المدركة 
 من األصدقاء

 غير دالة 17,01 ,07000 007001 070,00 007,11

 المساندة المعلوماتية  الفعلية
 المدركة من األصدقاء

 غير دالة 0,,17 ,07000 0,,007 11,,07 0070,0

المدركة  المساندة التقديرية  الفعلية
 من األصدقاء

 غير دالة 17000 0710,0 007000 ,07000 0070,0

المساندة األدائية الفعلية  المدركة 
 من  األصدقاء

 غير دالة 17,00 070000 7001, 070000 ,07,0

 غير دالة 170,1 70,00, 0007,00 71100, 0007001 الدرجة الكلية

 (12 1هلل)االهللوناهللمعتل هللهلل(**) (15 1هلل)االهللوناهللمعتل هللهلل(*)
مددد هللالجددداللهللالعدددفدقهللودددارهلللجدددلاهللةددد،لقهللاالددد هللإحةدددفئيف هللددددي هللمتلعدددلفصهللهلليتضددد،

ةددد هللالا،جددد هللالكليددد هللولددداهللمايدددفلهلل(هللوادددد هلل–لمددد هللو)ا،جدددفصهللوةددد،ااهللال ينددد هلللةادددف هللللتعةددداهلل
هلل.لدفلتفلاهلللرهللتتحاقهللةح هللالف،رهللالقفم  هللالمعفنالهللا جتمفوي هللالف لي 

 :نتائج الفرض التاسع
للمجملوددفصهلل"هللصهلل"هللمدد هللةددح هللمددةاهللالفدد،رهللاعددتعامصهللالدفحقدد هللاعتدددف،هللهلللللتحاددق

 .المعتال  هلللالجاللهللالتفل هلليلض،هللةلك
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ا،جفصهللوة،ااهللال ين هللولاهللود فاهللمايفلهللالمعفنالهللهللا ل هللالف،لقهللدي هللمتلعلفص(هلل8)جاللهلل
هلل(واد هلل–ولم هلل)ا جتمفوي هللا ةت،اضي هلللةاف هللللتعةاهلل

 األبعاد
 أدبي

 (01= ن )
 علمي

 (01= ن )
 قيمـة

 "ت " 
 مستوى
 الداللة

 ع م ع م
 غير دالة 17010 ,07000 017001 07,000 017,11 المساندة العاطفية االفتراضية

 غير دالة ,1710 ,07,00 007001 07,000 0070,0 وماتيةاالفتراضيةالمساندة المعل
 غير دالة ,17,0 ,07010 0,7001 070,00 ,00700 المساندة التقديرية االفتراضية
 غير دالة ,,070 070000 07001 070,00 07,00 المساندة االدائية الفتراضية

مساندة الصحبة االجتماعية 
 االفتراضية

 غير دالة ,1701 07,0,0 007111 070,00 ,007,0

 غير دالة 17000 00700,1 17011, 017,001 7001,, الدرجة الكلية

هلل(12 1هلل)االهللوناهللمعتل هللهلل(**)هلل(15 1هلل)االهللوناهللمعتل هللهلل(*)
يتضددد،هللمددد هللالجددداللهللالعدددفدقهللودددارهلللجدددلاهللةددد،لقهللاالددد هللإحةدددفئيف هللددددي هللمتلعدددلفصهلل

الا،جددد هللالكليددد هللولددداهللمايدددفلهللهللةددد (هللوادددد هلل–ولمددد هلل)ا،جدددفصهللوةددد،ااهللال ينددد هلللةادددف هللللتعةددداهلل
هلل.لدفلتفلاهلللرهللتتحاقهللةح هللالف،رهللالتفع هلل هللالمعفنالهللا جتمفوي هللا ةت،اضي 

 :نتائج الفرض العاشر
للمجملوددفصهلل"هللصهلل"هللمدد هللةددح هللمددةاهللالفدد،رهللاعددتعامصهللالدفحقدد هللاعتدددف،هللهلللللتحاددق

هلل.المعتال  هلللالجاللهللالتفل هلليلض،هللةلك
،ااهللال ين هللولاهللود فاهللمايفلهللوفااصهللا ل هللالف،لقهللدي هللمتلعلفصهللا،جفصهللوة(هلل21)جاللهلل

هلل(ةكل،هلل–إنف هلل)لونمفلهللاعتعاارهلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هلللةاف هللللنلعهلل
 ذكور

 (01= ن )
 إناث

 (01= ن )
 قيمـة

 "ت " 
 مستوى
 الداللة

 ع م ع م
 غير دالة ,1710 ,0700 007,11 070,00 007,01

هلل(12 1هلل)االهللوناهللمعتل هللهلل(**)هللهلل(15 1هلل)االهللوناهللمعتل هللهلل(*)
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ودددارهلللجدددلاهللةددد،لقهللاالددد هللإحةدددفئيف هللددددي هللمتلعدددلفصهللمددد هللالجددداللهللالعدددفدقهللهلليتضددد،
ة هللكلهللاألد فاهلللالا،ج هللالكليد هللولداهللمايدفلهلل(هللةكل،هلل–إنف هلل)ا،جفصهللوة،ااهللال ين هلللةاف هللللنلعهلل

لدفلتفلاهلللدرهللتتحادقهللةدح هللهللالفد،رهلل هللهللوفااصهلللونمفلهللاعتعاارهلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو 
هلل.ال ف ،هلل

هلل:دى عشرنتائج الفرض الحا
للمجملوددفصهلل"هللصهلل"هلللللتحاددقهللمدد هللةددح هللمددةاهللالفدد،رهللاعددتعامصهللالدفحقدد هللاعتدددف،هلل

هلل.المعتال  هلللالجاللهللالتفل هلليلض،هللةلك
داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة على أبعاد مقياس دوافع تعامل الشباب ( 00)جدول 

 (ذكور –إناث )مع شبكات التواصل االجتماعي وفقاً للنوع 

 ذكور
 (01=  ن)

 إناث
 (01= ن )

 قيمـة
 "ت " 

 مستوى
 الداللة

 ع م ع م
 غير دالة 0,,07 070,1 007011 07,000 1,,007

هلل( 1710)دال عند مستوى  (**)  ( 1710)دال عند مستوى  (*)
يتضددد،هللمددد هللالجددداللهللالعدددفدقهللودددارهلللجدددلاهللةددد،لقهللاالددد هللإحةدددفئيف هللددددي هللمتلعدددلفصهلل

ةددد هللالا،جددد هللالكليددد هللولددداهللمايدددفلهللالاةددد هلل(هللةكدددل،هلل–ف هللإنددد)ا،جدددفصهللوةددد،ااهللال ينددد هلللةادددف هللللندددلعهلل
لدفلتدددفلاهلللدددرهللتتحادددقهللةدددح هللهللالفددد،رهلل هللت فمدددلهللال ددددفبهللمددد هلل ددددكفصهللالتلاةدددلهللا جتمدددفو هلل

هلل.الحفا هللو ،
هللاعتدف،هلل:نتائج الفرض الثانى عشر هللالف،رهللاعتعامصهللالدفحق  هللمةا لللتحاقهللم هللةح 

هلل.للمجملوفصهللالمعتال  هلللالجاللهللالتفل هلليلض،هللةلك"هللص"
داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العينة على أبعاد مقياس المساندة االجتماعية  (00)جدول 

 (ذكور –إناث )الفعلية وفقاً للنوع 

 األبعاد
 ذكور

 (01= ن )
 إناث

 (01= ن )
 قيمـة

 "ت " 
 مستوى
 الداللة

 ع م ع م
المساندة العاطفية 

الفعلية المدركة من 
 غير دالة 17001 07000 007,01 07,0,0 007,11
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 األسرة
المساندة المعلوماتية 
الفعلية المدركة من 

 األسرة
 غير دالة 170,0 070,0 0,7,11 00,,07 017111

المساندة التقديرية  
الفعلية المدركة من 

 األسرة
 غير دالة 070,0 07,01 017001 ,,0700 0,7,01

المساندة األدائية الفعلية 
 المدركة من  األسرة

0070,1 07,,0, 0070,1 07000 070,0 ** 
دالة عند 

مستوى داللة 
1710 

المساندة العاطفية 
الفعلية المدركة من 

 األصدقاء
 غير دالة 07,10 07000 0071,1 070000 007001

المساندة المعلوماتية 
الفعلية المدركة من 

 األصدقاء
 غير دالة 07011 1,,07 007101 00,,07 0070,1

المساندة التقديرية 
لية المدركة من الفع

 األصدقاء
 غير دالة 17,0,1  07000 007001 070010 007001

المساندة األدائية الفعلية 
 المدركة من  األصدقاء

 غير دالة 07000 07000 7001, ,070,1 07,11

 غير دالة 17010 7000, 0007001 70,00, 0007101 الدرجة الكلية

 ( 1710)د مستوى دال عن (**)  ( 1710)دال عند مستوى  (*)

الجددداللهللالعدددفدقهللودددارهلللجدددلاهللةددد،لقهللاالددد هللإحةدددفئيف هللددددي هللمتلعدددلفصهللهللمددد يتضددد،هلل
ةدد هللالا،جدد هللالكليدد هللولدداهللمايددفلهللالمعددفنالهلل(هللةكددل،هلل–إنددف هلل)ا،جددفصهللوةدد،ااهللال يندد هلللةاددف هللللنددلعهلل

د دداهللالمعددفنالهللاألاائيدد هللالما،كدد هللمدد هللهللاألعدد،لهللةتلجدداهللةدد،لقهللاالدد هللهللدفعددتقنف هللا جتمفويدد هللالف ليدد 
لدفلتدفلاهلللدرهللتتحادقهللةدح هللهللالفد،رهللهلل هللةد هللاتجدف هللالدةكل،هلل1312نداهللمعدتل هللا لد هللإحةدفئيف هللو
هلل.القفناهللو ،

 
 



  

 

 

 

  لإلعالم وثقافة الطفل اجمللة العربية

 8112يناير (       1) العـــــــدد  142

 :نتائج الفرض الثالث عشر
للمجملوددفصهلل"هللصهلل"هلللللتحاددقهللمدد هللةددح هللمددةاهللالفدد،رهللاعددتعامصهللالدفحقدد هللاعتدددف،هللهلل

هلل.المعتال  هلللالجاللهللالتفل هلليلض،هللةلك
نة على أبعاد مقياس المساندة االجتماعية داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد العي( 00)جدول 

 (ذكور –إناث )االفتراضية وفقاً للنوع 

 األبعاد
 ذكور

 (01= ن )
 إناث

 (01= ن )
 قيمـة

 "ت " 
 مستوى
 الداللة

 ع م ع م
 غير دالة ,07,0 ,07,0 007001 ,0,,07 0171,1 المساندة العاطفية االفتراضية

 غير دالة 07000 0,,07 1,,007 ,070,0 007101 المساندة المعلوماتية االفتراضية
 غير دالة 171,0 07000 007,11 ,07001 007,01 المساندة التقديرية االفتراضية
 غير دالة 071,0 07000 07001 070010 07,01 المساندة االدائية االفتراضية
مساندة الصحبة االجتماعية 

 االفتراضية
 دالة  ** ,07,0 07,00 1,,007 ,,,070 007,01

 غير دالة 0,,07 ,00710 07101, 0170011 7,01,, الدرجة الكلية

هلل( 1710)دال عند مستوى  (**)(     1710)دال عند مستوى  (*)
يتضددد،هللمددد هللالجددداللهللالعدددفدقهللودددارهلللجدددلاهللةددد،لقهللاالددد هللإحةدددفئيف هللددددي هللمتلعدددلفصهلل

ايددفلهللالمعددفنالهللةدد هللالا،جدد هللالكليدد هللولدداهللم(هللةكددل،هلل–إنددف هلل)ا،جددفصهللوةدد،ااهللال يندد هلللةاددف هللللنددلعهلل
ا جتمفوي هللا ةت،اضي هللدفعتقنف هللُد  اهللمعفنالهللالةدحد هللا جتمفويد هللا ةت،اضدي  ةتلجاهللةد،لقهلل

لدفلتدددفلاهلللدددرهللتتحادددقهللةدددح هلل هللةددد هللاتجدددف هللااندددف هلل12 1االددد هللإحةدددفئيف هللونددداهللمعدددتل هللا لددد هلل
هلل.الف،رهللالقفل هللو ،هلل

 :خالصة النتائج السيكومترية
دي هللا،جدفصهللوةد،ااهللويند هللهلل12 1معتل هللا ل هلللجلاهللواق هللا،تدفلي هللاال هللإحةفئيف هللوناهلل -1

الا،اعددد هللولدددداهللالا،جدددد هللالكليدددد هلللمايددددفلهللالاةدددد هللت فمددددلهللال دددددفبهللمدددد هلل دددددكفصهللالتلاةددددلهلل
ا جتمدددفو هلللددددي هللا،جدددفت رهللولددداهللمايدددفلهللودددفااصهلللونمدددفلهللاعدددتعاارهلل ددددكفصهللالتلاةدددلهلل

 .ا جتمفو 
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الا،جد هللهللوارهلللجلاهللواق هللا،تدفلي هللاال هللإحةفئيف هللدي هللا،جفصهللوة،ااهللوين هللالا،اعد هللولدا -2
الكليددد هلللمايدددفلهللالمعدددفنالهللا جتمفويددد هللالف ليددد هلللكدددلهللاألد دددفاهلللالا،جددد هللالكليددد هللهلللمايدددفلهلل

 .وفااصهلللونمفلهللاعتعاارهلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو 
دي هللا،جدفصهللوةد،ااهللويند هللهلل12 1لجلاهللواق هللا،تدفلي هللاال هللإحةفئيف هللوناهللمعتل هللا ل هلل -3

جتمفويد هللا ةت،اضدي هلللكدلهللاألد دفاهللالا،اع هللولاهللد اهللالا،ج هللالكلي هلللمايفلهللالمعفنالهللا 
 .هلللالا،ج هللالكلي هلللمايفلهللوفااصهلللونمفلهللاعتعاارهلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو 

دي هللا،جدفصهللوةد،ااهللويند هللهلل15 1لجلاهللواق هللا،تدفلي هللاال هللإحةفئيف هللوناهللمعتل هللا ل هلل -4
هللالا،اع هللولاهللالا،ج هللالكلي هلللمايفلهللالمعفنالهللا جتمفويد هللالف ليد هلللكدلهللاألد دفاهلللالا،جد 

 .الكلي هلللمايفلهللالاة هللت فملهللال دفبهللم هلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو 
دي هللا،جدفصهللوةد،ااهللويند هللهلل12 1لجلاهللواق هللا،تدفلي هللاال هللإحةفئيف هللوناهللمعتل هللا ل هلل -5

لكدلهللاألد دفاهللالا،اع هللولاهللد اهللالا،ج هللالكلي هلللمايفلهللالمعفنالهللا جتمفويد هللا ةت،اضدي هلل
 .دفبهللم هلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو لالا،ج هللالكلي هللهلللمايفلهللالاة هللت فملهللال 

ودارهلللجددلاهللةدد،لقهللاالد هللإحةددفئيف هللدددي هللمتلعدلفصهللا،جددفصهللوةدد،ااهللال يند هلللةاددف هللللتعةدداهلل -6
ة هللكلهللاألد فاهلللالا،جد هللالكليد هللولداهللمايدفلهللودفااصهلللونمدفلهللاعدتعاارهلل(هللواد هلل–ولم هلل)

 . دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو 
لعددلفصهللا،جددفصهللوةدد،ااهللدددي هللمتهلل12 1لجدلاهللةدد،لقهللاالدد هللإحةددفئيف هللوندداهللمعددتل هللا لدد هللهللهلل -7

ةد هللالا،جد هللالكليد هللولداهللمايدفلهللالاةد هللت فمدلهلل(هللوادد هلل–ولمد هلل)ال ين هلللةاف هللللتعةداهلل
 .ال دفبهللم هلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هللهللة هللاتجف هللاألة،ااهللةللهللالتعةاهللال لما

وارهلللجلاهللة،لقهللاال هللإحةدفئيف هللددي هللمتلعدلفصهللا،جدفصهللوةد،ااهللال يند هلللةادف هللللتعةداهللهلل -8
 .ج هللالكلي هللولاهللمايفلهللالمعفنالهللا جتمفوي هللالف لي ة هللالا،هلل(هللواد هلل–ولم هلل)
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وارهلللجلاهللة،لقهللاال هللإحةدفئيف هللددي هللمتلعدلفصهللا،جدفصهللوةد،ااهللال يند هلللةادف هللللتعةداهللهلل -9
 .ة هللالا،ج هللالكلي هللولاهللمايفلهللالمعفنالهللا جتمفوي هللا ةت،اضي (هللواد هلل–ولم هلل)
اددف هللللنددلعهللوددارهلللجددلاهللةدد،لقهللاالدد هللإحةددفئيف هللدددي هللمتلعددلفصهللا،جددفصهللوةدد،ااهللال يندد هلللة -11

ةددد هللكدددلهللاألد دددفاهلللالا،جددد هللالكليددد هللولددداهللمايدددفلهللودددفااصهلللونمدددفلهلل(هللةكدددل،هلل–إندددف هلل)
 .اعتعاارهلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو 

وددارهلللجددلاهللةدد،لقهللاالدد هللإحةددفئيف هللدددي هللمتلعددلفصهللا،جددفصهللوةدد،ااهللال يندد هلللةاددف هللللنددلعهلل -11
ةد هللالا،جد هللالكليد هللولداهللمايدفلهللالاةد هللت فمدلهللال ددفبهللمد هلل ددكفصهلل(هللةكل،هلل–إنف هلل)

 .هللا جتمفو هللالتلاةل
وددارهلللجددلاهللةدد،لقهللاالدد هللإحةددفئيف هللدددي هللمتلعددلفصهللا،جددفصهللوةدد،ااهللال يندد هلللةاددف هللللنددلعهلل -12

ةددد هللالا،جددد هللالكليدددد هللولددداهللمايدددفلهللالمعدددفنالهللا جتمفويددد هللالف ليدددد هلل(هللةكدددل،هلل–إندددف هلل)
دفعددتقنف هللد دداهللالمعددفنالهللاألاائيدد هللالما،كدد هللمدد هللهللاألعدد،ل هللةتلجدداهللةدد،لقهللاالدد هللإحةددفئيف هلل

 .ف هللالةكل،ة هللاتجهلل1312وناهللمعتل هللا ل هلل
وددارهلللجددلاهللةدد،لقهللاالدد هللإحةددفئيف هللدددي هللمتلعددلفصهللا،جددفصهللوةدد،ااهللال يندد هلللةاددف هللللنددلعهلل -13

ةددددددد هللالا،جددددددد هللالكليددددددد هللولددددددداهللمايدددددددفلهللالمعدددددددفنالهللا جتمفويددددددد هلل(هللةكدددددددل،هلل–إندددددددف هلل)
دفعدددتقنف هللد ددداهللمعدددفنالهللالةدددحد هللا جتمفويددد هللا ةت،اضدددي هللةتلجددداهللةددد،لقهلل.ا ةت،اضدددي 

 . هللاانف ة هللاتجفهلل12 1اال هللإحةفئيف هللوناهللمعتل هللا ل هلل
 مناقشة وتفسير النتائج الكلينيكية :ثانياً 

 :نص الفرض الكلينكي -أ
تلجددداهللاينفميدددفصهللنفعدددي هللكفمنددد هللل،ا هللتففودددلهلل"يدددناهللالفددد،رهللالكلينيكددد هللولددداهللونددد هلل

هلل".ال دفبهللود،هلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هللهللل  ل،مرهللدفلمعفنالهللا جتمفوي 
 :عرض نتائج الفرض الكلينيكى
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،اعدددد هللكلينكيدددد هللمت مادددد هللللحددددف صهللدفعددددتعاارهللالمددددن جهللحفللددددصهللالدفحقدددد هللو هللتجدددد،لهللا
الكلينيك هللكمن جهللوعفلهللة هللتنفللهللمة هللالا،اع هللمعتعام هللالتحليلهللالنفعاهللإلف،ا هللل دف؛هلللةلدكهلل
لا،اعدددت فهللد دددكلهلل دددفملهلليتعدددرهللددددفلت مقهلللالتاةددد هلللاللةدددللهللإلددداهللالةدددل،لهللالكلينيكيددد هللالتددد هلل

التلاةددلهللا جتمددفو هللتك ددبهللودد هللالددالاة هلللاألن ددل هللالتدد هلليمف،عدد فهللال دددفبهللولدداهلل دددكفصهلل
لعةفئة رهللالنفعي هللالا  ل،ي هللالت هللتمي هلل عةيفت ر هلللاج،ا هللمة هللالا،اع هلللالتحادقهللمد هلل

ا،اعدد هلل)ةدح هللالفدد،رهللالكلينيكد هللاعددت فنصهللالدفحقد هللدفلديفنددفصهللالتد هللتددرهللالحةدللهللولي ددفهللمد هلل
 هلللتكملدد هللالجمددل(هللعددفكل)للكدددف، هلللاعتدددف،هلل(هللتددفص)ا،اعدد هللمت مادد  هلللتلديددقهللاعتدددف،هلل(هللالحفلدد 
هلل.عي،هللاألحارلتف

لمددد هللمندددفهللاعتدددف،صهللالدفحقددد هللوينددد هللالدحددد هللدل،ياددد هللماةدددلال هللتكلندددصهللمددد هللحدددفلتي هلل
 :وقدتصهللالنتفئجهللااحةفئي هللون مفهللوولاهللة هللمايفلهللالمعفنالهللا جتمفوي هللا ةت،اضي 

هلل(.ةك، هللوهلل)الحفل هللاألولاهللولاهللمايفلهللالمعفنالهللا جتمفوي هللا ةت،اضي هللهلل -1
هلل(.ونقا هللبهلل)جتمفوي هللا ةت،اضي هللالحفل هللاألولاهللولاهللمايفلهللالمعفنالهللا  -2

 :خالصة نتيجة الفرض الكلينيكي
 : أسفرت نتائج الدراسة عن تحقق الفرض الكلينيكي  وهي كالتالي

لجدددداصهللاينفميدددددفصهللنفعدددددي هللكفمنددددد هللل،ا هللتففودددددلهللال ددددددفبهللودددددد،هلل ددددددكفصهللالتلاةدددددلهلل
لهللةيتضدد،هللو هللالمعددتعامي هللل دددكفصهللالتلاةدد هللا جتمددفو هللهللل دد ل،مرهللدفلمعددفنالهللا جتمفويدد 

ا جتمددددفو هللهللي دددد ،ل هللدفلمعددددفنالهللا جتمفويدددد هللوندددداهللتفددددفول رهللمدددد هللعددددالهللمددددة هللال دددددكفص هلل
لاتض،هللةلدكهللمد هللعدالهللحةدللهللالحفلد هللاألللداهلللالقفنيد هللولداهللالا،جد هللالن فئيد هللولداهللمايدفلهلل
المعفنالهللا جتمفوي هللا ةت،اضي هلل، درهللاعدتابهللالداينفميفصهللالنفعدي هللالكفمند هللل،ا هللتففودلهللكدلهلل

هلل:ا جتمفو  هللليمك هلل،ةاهللمةاهللالاينفميفصهللم هللعالهللا ت هللمن مفهللولاهلل دكفصهللالتلاةل
 ذكر( أ:)فيما يتعلق بالحالة األولى
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هللة هللنفلهللاللقصهلل - هلللكن  هللل   هلللالا  هلللمعفنال هللالحفل  هللالكلينيك هللو هللاةتافا ك فصهللالا،اع 
ياا،هللليحت،رهللاألبهللليتعة هللمقا هللوولا؛هللألن هللاعتكملهللا،اعت هلللي،تا هللدنفع هلللدهع،ت  هلل

 هللفدفصهللالحفل هللة هللاعتدف،هللعفكلهلللالةلهلليايلهللا تجف هللنحلهللاألبلاتض،هللمةاهللة هللاعتج
 هللكمفهللةك،هللة هللالمافدل هللالكلينيكي هللهلل( هلليتحا هللم  )ألن هلل(هللمت فل )ةلةبهلللالا هللدهن هلل

هللوكت،هللم هللكا ) هللالمف،لرهلليةفحد  هللكف  هللولاهلل(إن  هلللالا  هلليتمناهللو هلليحةل هلللكف   
بهللل هلل؛هللحي هللةك،هللو هللللك هللالحفل هللد،،هللوارهللمعفنالهللاأل هلل(ليعفنلهللالحالقهللم هلل مف )

هلل هللال ىل)لالا  هللة  هللكتي، هللعفوفص هلللدياض  هللاايمف  هللالللح هلل(م ىلل هللة  هللةلك هللل  ،  
(7BMهلل هلل( هللالملضلعهلل هللتف ر هللكمف(TAT)ة هللاعتدف،هلل هللالكلينيكي هللهلل  هللالا،اع  ك فصهلللنف

لاتض،هللةلكهلل هللا،تدفلهللالحفل هللدفألرهلللت لا هللد فهلللحد هللل فهللل  ل، هللدعلبهللاألرهللولي و هلل
هلل هللالللح  هللقة  هلل6BM)ة  هللا( هللالتفصة  هللعتدف، هللتايلهلل  هلللالت  هللالحفل  هللاعتجفدفص لة 

هلل هللدهن ف هلللةبهللاألر هللةاا هللاألر هللنحل هلل(حديدت )ا تجف  هلللون مف هلليفتااهلل(وةحفب)  هللللكن   
تعع،هللم هللم فو، هللللرهللتابهللهلل-كمفهللةك،هللة هللالمافدل هللالكلينيكي هللهلل-معفنات فهللل هللة  هلل

 .دجفند هللحينمفهلل،عبهللة هللالفةلهللالا،اع هللاألللهلل
هللدهعلات هلل - هللو هللواقت  هللللكن هللليلهللق،يدف هللكمف هللليعفبهللولي ر  الدنفصهللوفاي هللة لهلليحد ر

 .من  ؛هللألن  هللدنفصهللل هللتلجاهللدين  هلللدين هللوي هللامتمفمفصهللم ت،ك هلل
لةك،هللالحفل هللون هللليلهلللاي هللوةاقف هللكقي،ل هللة هللاللاق  هلللدفلتفل هللة لهلليفتااهللالمعفنالهلل

كفصهللالتلاةلهللا جتمفوي هللالف لي هللالما،ك هللم هللاألع،لهلللاألةاقف هلل؛هللللةلكهلللجههللإلاهلل د
هلللحةلهلل هللة هللاللاق   هللالت هلليفتاامف هللا جتمفوي  هللللحةللهللولاهللالمعفنال ا جتمفو هلل

 :ولاهللالا،ج هللالن فئي هللة هللمايفلهللالمعفنالهللا جتمفوي هللا ةت،اضي هللهللحي 
ا،ج  هلللقاهلل(هلل17)حةلهللهللولاهللالا،ج هللالن فئي هللة هللُد  اهللالمعفنالهللال فلفي هللا ةت،اضي هلل -

لتتمقلهللاعتجفدت هللة هلل  ل، هلل هللاهللودف،اصهللالمايفل  ،هللةلكهللة هللاعتجفدفصهللالحفل هللول
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هللل  ل، هلل هلل هللا جتمفو  هللالتلاةل هلل دكفص هللولا هللوةاقفئ  هللم  هلليتلاةل هللونامف دفأللف 
هللولاهلل هلللا لمئنف  هللولي  هللدفلع ال هللدلك هللالفيل هللولا هللوةاقف   هلليالر هللونامف دف ،تيفح

لاهللوحلال  هللل  ل، هللدفلع فالهللونامفهلليالرهللوةاقف  هللولاهللالفيلهللدلكهلللتليت،هللدفلت ليقهللو
هلل هللالكلينيكي  هللالمافدل  هللاقنف  هللةك، هللكمف هلليكتد ف  هللالت  هلللالعلال، هللال عةي  ونفهلل)ةل،ت 

 .(عفوفصهللدلهلل3 يكهللولاهللةل،ت هللم هللإن هلللع هللحفلل فهللم هللهلل51الن ف،هللا هللجفل هلل
(هلل12)حةلهللالحفل هللولاهللالا،ج هللالن فئي هللة هللُد  اهللالمعفنالهللالم للمفتي هللا ةت،اضي هللهلل -

ةفلحفل هلليمتلكهللال اياهللم هللالةااقفصهلل هللايفلا،ج  هللليتض،هللةلكهللم هللإجفدفت هللة هللالم
ولاهللالفيلهللدلكهلللتلتي،هلللانعتج،ار هللليفضلهللالتحا هللم هللوةاقفئ هللولاهللالفيلهللدلكهلل

هللة هللاللاق هلل هللةيلهللتلهللةيل)وكق،هللم هللوةاقفئ   هلل(داا،هللوقللهللحفجفصهللمداا، هللوقلل ف
هللال عةي هلل هللولاهللةفحت  هللالت هلليكتد ف هللة هللالعلال، هلل هللليققهللة هللن،ائ ر هلليققهللد ر لون 

 .ت،هللولاهللتلي
هلللمايفلهللهلل - هللا ةت،اضي  هللالتااي،ي  هللالمعفنال هللة هللُد  ا هللالن فئي  حةلهللالحفل هللولاهللالا،ج 

ا،ج  هلللةلكهللي لاهللإلاهللاةتافاهللالحفل هللللتااي،هلل(هلل12)المعفنالهللا جتمفوي هللا ةت،اضي هلل
ة هللاللاق هللم هللجفنبهللوع،ت هلللوةاقفئ  هللة لهلل هلليملكهللوةاقف هللكقي،ي هللة هللاللاق  هللل هلل

للالا هلل هلليتحا هللم  هلل هللن رهللة هللحيفت هلللم فكل هللال عةي يحبهللالتحا هللإلاهللوحاهللم
هلللاائمف هلل ل هللينةح هلللولاهللال، رهللم هللون هللق،يبهللم هلللالات هللإ هللون هلليفتااهللالتااي،هللمن ف

 هلللتعع،هلل(لمفهلللل صهللدملااهللة هللالتي،رهللاألللهللهللات،ياصهللوليف)تنااهللم هلل هن هللعفة هلل
 (.كفنصهللدتت،يقهللوليفهلللمفهللحديصهلل ميلت )م هللم فو، هللهلل

هللالحفل  - هللهللحةل هللا ةت،اضي  هللاألاائي  هللالمعفنال هللد ا هللة  هللالن فئي  هللالا،ج  (هلل6)ولا
هللالكلينيكي هلل هللة هللقفنللهلل)ا،جفص هلللةك،هللعالهللالمافدل  هللكنصهللدال،هللولاهلل ىلهلللونف لمف

(هللكنصهللدعهلهللوةحفد هللولاهللالفيل هلللممفهللالل هللقفللل هللولاهللالمةن هللالل هللا تىلصهللة 



  

 

 

 

  لإلعالم وثقافة الطفل اجمللة العربية

 8112يناير (       1) العـــــــدد  148

  هلللملهللي تد،هللدةلكهللو هللجني هلل،اتدف هلل  ،يف هللو هللومل هللدفلمةن(هلل611)لكف هلليتافضاهلل
 .وةاقفئ هللولاهللالفيلهللدلكهللعفنال هللحتاهلليجاهللوما هللل هللي كلهللودئفهللولاهللوع،ت هلل

حةلهللالحفل هللولاهللالا،ج هللالن فئي هللة هللُد  اهللمعفنالهللالةحد هللا جتمفوي هللا ةت،اضي هللهلل -
ا،ج  هللليتض،هللةلكهللة هللكلهللإجفدفصهللالحفل هللولاهللودف،اصهللالمايفلهللة لهللياض هلل(هلل33)

هللولاهللالفيلهلل هللم هلللقصهللة،ا   هللقليا  هللتففول  هلللدفلتفل هللوةد، دلكهلللتليت،هللللاتلهللوب 
هللوع،ت  هلللملاعفت رهلل  هللولي ر هلللال،ا هللدلك هللالفيل هللولا هللوةاقفئ  هللم  هلل هللدفلا،ا   ليالر

هلل هللم  هللاكق، هلليمتلك هللة ل هلللت نئت ر  هللولي ر هلل911)لالع ال هللدلكهلل( هللالفيل هللولا ةايق
هللة هللاللاق  هلل هللي ،ة ر هلللم  م ر هللدي هللهللGROUPلي ت،كهللة هللوكق،هللم هللج،لبهلل  مف

 .فضي هلللت،ةي ي هلللةني هلل،ي
عددددقهلليتضددد،هللو هللالحفلددد هللت ددد ،هللدلجدددلاهللمعدددفنالهللحايايددد هلللاودددرهللحاياددد هللمددد هللهلللممدددف

 ددددكفصهللالتلاةدددلهللا جتمدددفو هللهللعفةددد هللالفددديلهللددددلك هلللو هلل ددددكفصهللالتلاةدددلهللا جتمدددفو هللهلل
لو هللالفديلهللددلكهلل يد،هلل هللقللصهللد كلهللكدي،هللم هللتففولهللالحفل هللم هللوع،ت هلللوةداقفئ هللةد هللاللاقد 

دادداهللوللهللامتمفمددفت هلللدكتددبهلل)للدفحقدد هللوقنددف هللالمافدلدد هللالكلينيكيدد هللمدد هللحيددفلهللالحفلدد هللكمددفهللةكدد،هلل
وليدد هللكددلهللحفجدد هللمداددا، هللوقلل ددفهلللدكتددبهللالعددلال،هللدتددفوت هلللكددلهللحفجدد هللدحددلهللدي ددفهللل يدد،هلل

هلل.حيفت هللكل فهلللماا، هللو ي،هللحيفت هللم هلل ي، 
 أنثى( ب) :فيما يتعلق بالحالة الثانية

لهلللالددامفهللولي ددفهلللولدداهللك ددفصهلللنددفهللالا،اعدد هللالكلينيكيدد هللو هللالحفلدد هللت ددفن هللمدد هللعدديل،هلل
لالدددات فهلللودددارهللإولفئ دددفهللالح،يددد هللالكفةيددد هلل تعدددفةهللقددد،ا،اصهللحيفت دددف هلللاتضددد،هللمدددةاهللةددد هللقةددداهلل

هلل-ويضددف هللهلل– هلللاتضدد،هللةلددكهلل7GF)) هلللالللحدد هلل(6GF)لالللحدد هلل هلل(2)للحددفصهللالتددفصهللالللحدد هلل
 يدد،هلل)ةدد هللاعددتجفدت فهللةدد هللاعتدددف،هللعددفكلهلللالددةلهلليادديلهللاتجفم ددفهللنحددلهللاألب هللة دد هللللالددامفهلل

يفدد،رهللعدديل،ت هلل) هللتحددبهلللالددامفهلللتحت،مدد  هللللكن ددفهللكفنددصهللتددلاهلللددلهلللددرهلليكدد هلل هلللمدد(متفددفممي 
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 هلللةدد هللا عددتجفدفصهللالتدد هللتادديلهللاتجفم ددفهللنحددلهللاألرهللةكدد،صهللون ددفهللتحددبهلل(ولي ددفهلللولدداهلللالددات ف
 هلللمدةاهللي،جد هللإلداهلل(م للمدفص) هلللون دفهللت د ،هللو هللكدلهللاألم دفصهلل(تك، هللض ف ف)لالات فهللللكن فهلل

 .عيل،لهللاألبهللولاهللاألرهلل
هلل هلللر هللالحفل  هللو  هللو هللكمف هللالتنف ل هللالما،لهلللتر هللض،د ف هللونامف هللل ف هللوع،ت ف هللدمعفنال ت  ،

هلل هللالللح  هللاتض،هللةلكهللة هللقة  هلل(6GF)الاضي  هلللقا لة هللاعتجفدفصهللالحفل هللة هللاعتدف،هلل 
و هللحا فهلل)عفكلهلللالةلهلليايلهللاتجفم فهللنحلهللالمفض  هللةهلض،هللةك،يفت فهللو هللاللفلل هللم هلل

وع،ت فهلللرهللتعفنامفهللونامفهللهللكمفهللو  هلل(ضفعهلللمفهللالما،لهللض،د فهلللللالامفهللتنف لهللو هللحا ف
للرهللتجاهلل هللت،ك فهللعليد فهلللت ل هللدةايات فهللألن فهلللرهللتك هلل،اضي هللمنةهللالدااي هللو هللمة هللال يج 
هللال ليف هللوداصهلل، دت فهللة هللاعتكمفلهللا،اعت ف لدفلتفل هلل هللالحفل هللولهللت جي هللم هللوع،ت فهللونامف

هصهللالحفل هللإلاهلللنتيج هلللةلكهلللجهللةإ هللالحفل هللتفتااهللالمعفنالهللا جتمفوي هللالما،ك هللم هللاألع،ل
هللاللاق هلل هللة  هللالمفالال هللا جتمفوي  هللالمعفنال هللولا هللللحةلل هلل هللا جتمفو  هللالتلاةل  دكفص

هلل:ةحةلصهللولاهللالا،ج هللالن فئي هللة هللمايفلهللالمعفنالهللا جتمفوي هللا ةت،اضي ؛هللحي 
هلل - هللا ةت،اضي  هللال فلفي  هللالمعفنال هللُد  ا هللة  هللالن فئي  هللولاهللالا،ج  (هللهلل17)حةلصهللالحفل 

لتتمقلهللاعتجفدت فهلل هلل هللاعتجفدفصهللالحفل هللولاهللودف،اصهللالمايفلا،ج  هلللقاهلل  ،هللةلكهللة
ة هلل  ل،مفهللدفأللف هللونامفهللتتلاةلهللم هللوةاقفئ فهللولاهلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هللهلل
ل  ل،مفهللدف ،تيفحهللونامفهلليالرهللوةاقف مفهللولاهللالفيلهللدلكهللدفلع الهللولي فهلللا لمئنف هلل

هللولاهللوحلال ف هللالت هللتفت  هللدفلمعفنال هللت  ، هللاائمف  هللون ف هللةك،صهللكمف هللةاا هللة هللاللاق   اامف
للدفحق هللعالهللالمافدل هللالكلينيك هللو هللوع،ت فهلل هللتعفنامفهللة هللاأل مفصهللللرهللتابهللدجفند فهلل

هللعليد ف هللت،ك ف هللحينمف هللم هلل  هللمر هللا جتمفو هلل هللولاهلل دكفصهللالتلاةل لاذ هللوةاقف مف
هللدجلا،مفهلللعففلاهللون ف كنصهللمعللد هللللمفهللعفدن هللعليد هلللايصهللكلهللوةحفد هلل)هلللقفلا

 .(ة فلفلللاهلليع،جلن هللم هللالل هللونفهللةي هللدفلكارهلللاألولاهللالفيلهللديح
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(هللهلل12)حةلصهللالحفل هللولاهللالا،ج هللالن فئي هللة هللُد  اهللالمعفنالهللالم للمفتي هللا ةت،اضي هلل -
هللة هللالمايفل ةفلحفل هللتمتلكهللال اياهللم هللالةااقفصهلل هللا،ج  هلللاتض،هللةلكهللم هللإجفدت ف

هلللهلل هللولاهللالفيلهللدلك  رهللة هللاللاق هللةايقهللمم هللت ،ة(هلل211)ةك،صهللالحفل هللو هلللاي ف
مم هللقفمصهللدإضفةت رهلللقدللهللللدفصهللةااقت رهللل هللت ،ة رهللدلهللقفمصهلل(هلل151)لحلال هلل

لولضحصهللهللالحفل هللو هللواقت فهللد رهللقلي هلللتهعةهللدم ل،ت رهللة هلل هللدفالتاف هللد رهللة هللاللاق 
كقي،هللم هللومل،مفهللال عةي هلللون فهللت  ،هللدفلاورهلللالمعفنالهللحي هللتض هللولهللمن ل،هللولهلل

فضلهللهللالتحا هللم هللوةاقفئ فهللولاهللالفيلهللدلكهللوكق،هللم هلللت هللهللةل،لهلللتجاهللالت ليافص
 .فوع،ت 

هلل - هللا ةت،اضي  هللالتااي،ي  هللالمعفنال هللد ا هللة  هللالن فئي  هللالا،ج  هللولا (هلل12)حةلصهللالحفل 
هللللتااي،هللة هللاللاق هللم هللجفنبهللوع،ت ف هللالحفل  هللإلاهللاةتافا هلللةلكهللي لا هللا،ج   ةلالامفهلل 

هللدحيف هللالعفة  هللالا،ا،اص هللدفتعفة هللل ف هلليعم، هللل  هللولي ف هللليف،رهلليعيل، هللال عةي  ت ف
هلل    هللكل هللولي ف هللال ليف  هللالا،اعفص هللاعتكمفل هللة  هللد، دت ف هللليعت ي  هللوكلهلل  لةلك

هللويفرهلل هللعفة  هللدفلتااي، هللم  ر هللت  ، هلل هللا جتمفو  هللالتلاةل هلل دكفص هللولا وةاقفئ ف
هللدتف يل هلللت جي هلل ا متحفنفص؛هللحي هللإن رهللم ت،كي هللدج،لبهللولاهللالفيلهللدلكهللهللقفملا

ج،لبهللحللهللوللهللولاهللالفيلهلللاة تنفهللو ف هللوفملي هلل)د ض رهللالد رهللولاهللالمةاك،لهلل
ن ج هللد رهلللكلهلللاحاهللياعلهلليكتبهللملهلللةلهلللحاهللةي هللة هللالمةاك،ل هللليعهلهللدفق هلل

دفاضفة هللإلاهللو هلللاي فهللالكقي،هلل هلل(ووضف هللالج،لبهللللهللم هللوف،بهللحفج هللة هللالمن ج
هلللتعتفياهللم هللولم رهلل هللقفمصهللدإضفةت ر هللالجفم  هللة هللقفئم هللاألةاقف هلللاي ف م هللوعتفةل

هللدإ هللولاهللتحايقهللماة فهللليالملا ة،ا،مف هلللاذ هلللياا،ل هلللملح ف ،عفلهللكتبهلللودحف هللل ف
ونالهللاكفت،لهللجفم  هللكتي،هللول هللولاهللالفيلهللدلكهللديعفوالن هللم هلل ي،هللمفهللو لة رهللل هلل)
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 هللة  هللت  ،هللون فهلل عاهلل(وو،ة رهلللمج،اهللون رهللماا،ي هللقيمت هلللحفعي هللديفهلللد لف،ت 
 .ةلهللقيم هللونامفهللتتلاةلهللم  ر

هللال - هللالا،ج  هللولا هللالحفل  هللحةلص هللا ةت،اضي  هللاألاائي  هللالمعفنال هللد ا هللة  (هلل6)ن فئي 
ة هللم،لهللكنصهللوفي لهللو ت،لهللكتفبهللملل هلل)ا،جفص هلللةك،صهللعالهللالمافدل هللالكلينيكي هلل

هلللدفدفهلل هلللقلص هللال فم   هللللقافة  هللو ت،ي  هللوفي ل هللولل هللكتفبهللحلل هللدلهللكف  هللدفلمن ج اولل
هللت ت،لهللكتفبهللتضي هللمف هللدال هللوللا هللالكلي  هللة  هللمةاك،تك هللل  هلللقفل   هللل،ةرهللو ت،ي 

 هلللحين فهلل  ،صهللالحفل هللدفلعجلهلل(لقتكهللة هلل،لح هللةاك،لهللالكتبهللدتفو هللالكلي هللوحع 
هللدإ،عفلهلل هللةافمص هللالكتفب هللل ،ا  هللمفل  هللمدل  هللول هللالكلي  هللة  هللوةاقفئ ف هللتللبهللم  للر
هللم هلل هللكف  ةا هللالكتفبهلللاذ هللو  هلللتعهل  هللالفيلهللدلك هللولا هللالجفم   هللاحا هللوعفتةل ،عفل 

ي فهللده هللالكتفبهلل هلليمك هللتحميل هللم هللل،اهللول هللالممك هللتحميل هللم هللولاهلل دك هللاانت،نص
هلل هللدلعلهللالدلا هللدإحا هللال،هللالن ،هلل قفلهللل هللالكتفبهللم هلل)ولاهللاانت،نصهلللون هللملجلا

،لح هللونت هللدلهلل هللمينف هللتحملي هللألن هلللع هللجاياهلللملهللملجلاهللة هللمكتد هللة هلللعلهللالدلا
هلليالك هللالكتفبهللدناهللالتم  هللمعلي ر هللم هللمنفكهلللونف هلللاتةل هللديف هلللدفلف لهلل(المكتد   

 %هلل.51فل هللإلاهللالمكتد هلللحةلصهللهللولاهللنعع هللم هللالكتفبهللد اهللعةرهللةمدصهللالح
هللا جتمفوي هللهلل - هللالةحد  هللمعفنال هللُد  ا هللة  هلل هللالن فئي  هللالا،ج  هللولا هللالحفل  حةلص

هلل هلل33)ا ةت،اضي  هللودف،اصهلل( هللولا هللالحفل  هللاعتجفدفص هللكل هللة  هللةلك هلللاتض، ا،ج  
فئ فهلللتالرهللهللدفلا،ا  هللم هللوةاق هللالمايفل هللة  هللتاض هلللقصهللة،ا  فهللولاهللالفيلهللدلك

ولاهللالفيلهللدلكهلللال،اهللولي رهلللملاعفت رهلللالع الهللولي رهلللت نئت رهللة  هللتمتلكهللوكت،هلل
لت ت،كهللة هللوكق،هللم هللمجملو هلل هللةايق هلللم  م رهلل هللت ،ة رهللة هللاللاق (هلل351)م هلل

GROUPهلللةني هلل هلل هلللت،ةي ي  هلل،يفضي  هللدي  هللال اق هللهلل مف هللو  هللالحفل  هللا،اع  لك فص
  هلللمةاهلليتض،هللة هللاعتجفدفصهللالحفل هللة هللالجيالهللللحفل هللم هللوةاقفئ فهللة هللاللاق هللالف ل
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هللو هللهلل هللت،  هللة ا هلللالم ف،ب  هللاألةاقف  هللنحل هللاتجفم ف هلليايل هلللالةل هللعفكل اعتدف،
ونامفهلل هللتكل هلل(هللت  ،هللدفلضيق) هلللون فهلل(ملهللالة هلليكل هللدمقفد هللاألخ)الةايقهللالحقهلل

ة هللاعتجفدفصهللالحفل هللة هللاعتدف،هللعفكلهلللالةلهللهلل-ويضف هللهلل–دي هللوةاقفئ ف هللليتض،هلل
يعفنالمفهلل)فهللنحلهللهلل ما هللال ملهلللالا،اع  هللة  هللتحبهللو هللت ملهللم هللم هلليايلهللاتجفم 

هلللياا،لمف هلل(ليف ملمف هللوةاقفئ ف هلللدي  هللدين ف هلللتففممف  هللحدف  هللمنفك هلللو  ديحدلن هلل) 
هللم هلل (لوحد ر هللالما،ك  هللالف لي  هللا جتمفوي  هللدفلمعفنال هللت  ، هللالحفل  هللنجا لدفلتفل 

هللاألةاقف  هللالمعفنال  هللتفتاا هللالحفل  هللو  هللإلا هللنةل هللمنف هللم هللهلللم  هللالف لي  ا جتمفوي 
 هلللت فن هللم هللعيل،لهلللالامفهللالةلهلللرهلليعفنامفهللة هللحيفت فهللللرهللياارهللل فهللالاورهلل(وع،ت ف)

هللحي هلل هللول هللالاضي  هللو  هلللتنف ل هللالما،ل هللم  هللللض،ب هللت ،ضص هللحينمف هللعلا  الا ر
ت ،ضصهلللةام هللوفلفي هلللت،ك فهللعليد فهللولونامفهللةك،صهللة هللاعتكمفلهللا،اعت فهللال ليفهلل

هلللهلل هللولهللت جي   هللتجا هللة هللاللاق هلللولاهللالفيلهللدلكهللةلر هلل دفلتفل هلللجهصهللإلاهللوةاقفئ ف
هلل هللو كفل ف هللكفة  هللة  هللالمعفنال هللولا هللوفلفي )للحةلل هللم للمفتي   هللتااي،ي    هللواائي  

هللاجتمفوي  هللدكفملهلل(ةحد  هللاعتف،ت ف هللالت  هللحيفت ف هللالفيلهللدلكهللمل هللو  هللالحفل  هلللت،   
هللاللاق ي هلللةلكهللوكلهللحيفت ف هللم هللوحا هللولهللقيلا هلللال هللولهللعيل،ل هللالمف،لض هللإ،اات ف  

 .هللولي فهلل
لم هللقرهللهللتحاقهللةح هللالف،رهللالكينيك هللالافئلهللدلجلاهللاينفميفصهللنفعدي هللكفمند هللل،ا هلل

 .هللتففولهللال دفبهللود،هلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هللهللل  ل،مرهللدفلمعفنالهللا جتمفوي هلل
 :التوصيات 

لمددفهللتددرهللالتلةددلهللإليدد هللمدد هللنتددفئجهلللدماف،نت ددفهللدنتددفئجهلل هللانلاقددف هللمدد هللومدداابهللالا،اعدد 
هلل:صهللالعفدا هللةإ هللالدفحق هللتلة هللدمفهلليلاالا،اعف
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منفكهللحفج هللملح هلللل،حهللملضلعهللالتففولهللود،هلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هللهللدم ياهلل -
هللإوامي )م هللالدح هلللالا،اع هللم هللجفنبهللة،قهللدحقي هللمتنلو هللالتعةةفصهلل  هللنفعي  

؛هللحي هللإ هللال فم،لهللم االهلللتحتف هلللل،حهللولم هللمت ااهلل(لدي  هللتكنلللجي  هللاجتمفوي 
 .تنلعهللال لايفالجلانبهلللم

هللة هلل - هللال دفب هلللامج هللم م  هللون ل  هللة  هلللاحتلائ ر هللال دفب هلللفقفص هللاعتقمف، هلل ض،ل،ل
نعيجهللالمجتم هللدا  هللم هللحفل هللا نعاخهلللال  ل هللالت هللت الهللإلاهللانىاق هلللانعحفد هللإلاهلل

 . دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هلل
هلل دكفصهللالتلاةل - هللم  هللا عتففال هللدهلج  هللالجفم ي  هللاللو هلللا هلللابهللالم،حل  هللتنمي 

 .ا جتمفو  هلللالت هللتتي،هللل رهللتلةي،هللاللقصهلللالج اهللة هللالتلاةلهللم هللا ع،ي 
هللالتلاةلهلل - هلل دكفص هللتل يب هللكيفي  هللدا،اع  هللالايفر هلل هللالت،دلي  هللالم ععفص هللولا يجب

ا جتمفو هللهللهللة هللتنمي هللم ف،اصهلللم ف،بهللاللابهللدحي هلليمك هللاعتىال فهللهللة هللتاايرهلل
 .محتل هللت،دللهللمائرهلل

هللإلاهللممف،هللهلل - هللاألع،ل هللاألعفع هللة  هللالمةا،هللال،ئيلهلللاألللهلليجبهللو هللت لا ع هللال،مف
ةااهللان ىلصهللاألع،لهللة هللتلةي،هللمتللدفصهللالحيفلهللاليلمي هلللت،كصهلل هللللمعفنالهللا جتمفوي 

 .ودنف مفهلليدحقل هللو هللالمعفنالهللولاهلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفو هللهلل
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 :المراجع 
 .دي،لص هللاا،هللةفا، هللهللالمجلاهللاأللل هلللسان العرب(:هللهلل2884)اد هللمن ل،هلل

ا،اعدد هلللددد رهللوعددفليبهللالتن ددئ هللاللالايدد هللالمعددئلل هللودد هلل،ةدد هللمعددتل هلل(:هلل2881)هللالعددياهللوحمدداهلل
الهيئـة   القـاهرة  مجلـة علـم الـنفس هللاللملحهللةاهللضدل هللد درهللالمتىيد،اصهللالايملج،اةيد 

 .المصرية العامة للكتاب
هلل.مكتد هلللدنف هلل هللدي،لص هلل3ل هللمعجم مصطلحات العلوم االجتماعية(:هلل2891)وحماهلل كاهلل

اقددد،هلل ددددكفصهللال اقدددفصهللا جتمفويددد هللالتففوليددد هللدف نت،ندددصهللل،عدددفئلهلل(:هلل1118)و ددد،بهللجدددالهلل
ا،اعدد هلل"الفضددفئيفصهللهللولدداهللال اقددفصهللا جتمفويدد هلللا تةددفلي هلللألعدد،لهللالمةدد،ي هلللالال،يدد هلل
المـؤتمر   ت عيةي هللماف،ن هللولاهللال دفبهلللولليف هللاألمل،هللةاهللال،هللماعلهللااوارهللالدايل

فـى   جامعـة القـاهرة  كليـة اإلعـالم  عصـراألسرة واإلعـالم وتحـديات ال  العلمى األول
هللهللهلل.فبراير17 -15الفترة من 
النمددلة هللالدنددفئاهلللل اقددفصهللددي هللالعدد فالهللالنفعددي هلللال لامددلهللالعمعدد هلل(:هلل1121)هللالعدياهللمحمدداهلل

مجلـــة  هللالكددد، هلللل عةدددي هلللتاددداي،هللالدددةاصهلللالمعددفنالهللا جتمفويددد هلللدددا هلللدددابهللالجفم دد 
 .يناير  11دد الع  20المجلد   جامعة بنها  كلية التربية
هلل.مكتد هللاألنجللهللالمة،ي هلل هللالافم،ل  المنهج الكلينيكى(:هلل2888)نمفلهللوداهللالعمي هلل
 هللاعددتعاارهللال دددكفصهللا جتمفويدد هللةدداهللتاددايرهللعددامفصهللمكتديدد هللمتلددل،ل(:هلل1121)ومددفناهللجمددفلهلل

هلل.جمعية المكتبات والمعلومات السعودية   مجلة دراسات المعلومات
لشـــبكات االجتماعيـــة وتأثيرهـــا  علـــى األخصـــائى ا(:هلل1118)لمدددد هللمحمددداهلل هللومينددد هللودددفال
ل،ق هللدح هللماامد هللةداهلل هللدراسة شاملة للتواجد واالستخدام لموقع الفيس بور  والمكتبة

-5الم تم،هللالقفل هللو ،هللألعةفئاهللالمكتدفصهلللالم للمفصهللةاهللمة،هللةاهللالفتد،لهللمدفهللددي هلل
هلل.جفم  هللحللا  هللاااا،لهللال فم هللللمكتدفص هلليلليلهلل7
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وممي هللالمعدفنالهللا جتمفويد هللةداهللتحايدقهلل(:هلل1122)معيلاهلل، يا هللماةفضلاهللوح هللايصهللحملال
ــــــوم اإلنســــــانية .هللالتلاةددددددقهللالنفعدددددداهلللا جتمددددددفواهلللددددددا هللال دددددددفبهللالدلددددددفل ــــــة العل مجل

هلل.هللالجزائر  العدد الثانى هللواالجتماعية
ورشـــة عمـــل للتـــدريب علـــى تطبيـــق واســـتخدام اختبـــار التـــات  (: 1118)إيمدددف هللةدددل لهلل

 .جفم  هللوي هلل مل.هللكلي هللالت،دي .هللالنفع هللم،ك هللاا، فا.هللواختبار ساكس
مكتدد هلل  ال،يدفر لألطفـال  واالجتماعيـة الدينيـة التربيـة):هلل1112) اا عدتفنا دلاديل

هلل.ف ال ديك
 هللقــراءة فـى نظريــات اإلعـالم الجديــد ومناهجــ : مســتخدم االنترنـت(:هلل1125)ق،يدفهللالددال هلل
 .وفلرهللالكتبهلل هللالافم،ل

مت،لددللهلللللدفود هلل هللالادفم،لهلل عـدو أم صـديق حقيقة الفـيس بـور(:هلل1119)هللجمفلهللمعتف،هلل
 لالن ،هللهلل

مجلـــــــة علـــــــم  هللالتن دددددددئ هللاللالايددددددد هللل ددددددد ل،هللاألدنددددددف هللدفلفاددددددداا (:هلل2886)جمددددددفلهللمعتدددددددف،هلل
هلل.الافم،لهلل هللالهيئة المصرية العامة للكتاب  33ع النفس

هلل.وفلرهللالكتب الافم،ل 5ل هللعلم النفس االجتماعى(:هلل2894)حفماهلل م،ا هلل
هللالافم،لهلل هللوفلرهللالكتب 1ل هللالنفسية واإلرشاد النفسى الصحة(:هلل2897)حفماهللهلل م،ا هلل
 .وفلرهللالكتب الافم،ل هلل5ل هللعلم نفس النمو(:هلل1112)حفماهلل م،ا هلل
 .هللوفلرهللالكتب هللالافم،ل هلل3ل هللالصحة النفسية والعالج النفسى(:هلل1114)حفماهلل م،ا هلل

هللإامدددف هللاانت،ندددصهلللواقتددد هللددددد رهللود دددفاهللالةدددح هللالنفعدددي (هلل:هلل1112)حعدددفرهللالددداي هللمحمدددلاهلل
المـؤتمر العلمـى السـنوى  هلل(اللج هللا ع،هلللقل،لهللاانفلميايف)لا هلللابهللالم،حل هللالقفنلي هلل

هلل15-14 هللجفم ددد هللودددي هلل دددملهلل هللهللمعهـــد الدرســـات العليـــا للطفولـــة"الطفـــل والبيئـــة " 
 .1112مف،لهلل
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ة فليدد هللد،نددفمجهللواجدداهللمت ددااهللالددن رهللةدداهللوددا هللإامددف هلل  (هلل:1113)حعددفرهللالدداي هللمحمددلاهلل
معهـد الدرسـات العليـا "الطفل العربـى  والتحـدى " علمى السنوى المؤتمر ال هلل اانت،ندص
هلل.1113مف،لهللهلل21-9 هللجفم  هللوي هلل ملهلل هللللطفولة

اا،هللةكدد،هلللةدد هلللللدفودد هلل هللالاددفم،ل هللســيكولوجية اإلعــالم الجديــد(:هلل1123)هللحعددني هلل ددفيقهلل
هلل.لالن ،هلللالتل ي 

 هللضدددىللهللالدددال،هللالددداينفماهللللمعدددفنالهللا جتمفويددد هللةددداهللال اقددد هللددددي(:هلل2889)هللحعدددي هللولددداهلل
رابطـــة األخصـــائيين   مجلـــة دراســـات نفســـية.هللالحيدددفلهللالم،تف ددد هلللاألوددد،ارهللا كتئفديددد هلل

 .القاهرة   العدد الثانى  1المجلد   النفسيين
اا،هلل هللاأل،ا هلل دراســة فــى التواصــل االجتمــاعى: ثقافــة االنترنــت (:هلل1115)حلمدداهللعضدد،هلل

 .مجا ل هللللن ،هلللالتل ي 
ــــم (:هلل2896)ودددددا هللميعفئيددددلهلل، قهللةدددداحهللمعيمدددد، هلل(هللت،جمدددد )اانييددددلهلل جددددف هلل وحــــدة عل

هلل.مكتد هللاألنجللهللالمة،ي هلل هللالافم،ل هللهلل3 هلللالنفس
النمددددلة هللالعددددداهلللل اقدددد هللدددددي هللهللالمعدددفنالهللا جتمفويدددد هلللضددددىللهلل(:هلل2886)هلل،اليددد هللمحمددددلا

الهيئــــة   33العــــدد   مجلــــة علــــم الــــنفس  الحيدددفلهلللالةددددح هللالنفعددددي هلللددددا هللالمللاددددفص
 .المصرية العامة للكتاب 

ال،هلل دكفصهللالتلاةلهللا جتمفواهللةداهللت دئد هللالد،و هللال دفرهللالفلعدليناهللهلل(:هلل1121)هلل مي،هللوفداهلل
ـــة النجـــا   هللا،اعددد هلللةدددفي هللتحليليددد  نحدددلهللالتىييددد،هللا جتمدددفواهلللالعيفعدددا ـــة جامع مجل

 (.26)مجلد   (العلوم اإلنسانية)لألبحاث 
تاددداي،هللالدددةاصهلللال اقدددفصهللا جتمفويددد هللالمتدفالددد هلللال ددد ل،هللدفللحدددالهلل(:هلل2883)هلل يندددبهلل ددداي،هلل

النفعدددي هلللدددا هللوينتدددي هللمددد هللتلميدددةاصهللالم،حلددد هللااوااايددد هللةددداهللكدددلهللمددد هللمةددد،هلللالمملكددد هلل
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مجلــس النشــر   2العــدد   21المجلــد   مجلــة العلــوم االجتماعيــة. ال ،ديدد هللالعدد لاي هلل
 .الكويت   العلمى

ــــة(:هلل2893)عددددفمي هللالالددددف هلل ــــوم بالدراســــة الكلينيكي ــــف  تق مكتددددد هللاألنجلددددلهلل هللالاددددفم،ل هللكي
هللالمة،ي هلل
 هللهلل137تفسـير األحـالم   العـدد (:هلل2861)ن ماهللللقدفهلل(هللتدعيلهلللتلعيا)ياهللعيجملناهللة،لهلل

هلل.علعل هلل  ،ي هللتةا،هللو هللاا،هللال الهلل
 هلل.المدلج هللةد هللالتحليدلهللالنفعد (:هلل2000)سـامي محمـود علـي : ترجمـة. سيجموند فرويـد

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة
اا،هلل   5لهللألحـالم  تفسـير ا(:هلل1114)مةدلفاهلل يدل،هلل(هللت،جمد )عيجملناهللة،لياهلل

هلل.الم ف،بهلل هللالافم،لهلل
هلل.اا،هللالكتب هللالافم،ل هللالشبع النفسى(:هلل2887)عياهللةدحاهلل

أشــهر موقــع اســتخباراتى علــى ســـبكة "(:هلل1119)ةضددفئ،هللالفدديلهللدددلكهلل هلل ددفا هللنفةدديب
هللالافم،لهلل-ام ق اا،هللالكتبهللالمة،ي  هلل"االنترنت

 جتمفويددد هلللكدددلهللمددد هللال اقددد هللددددي هللالمعدددفنالهللا(:هلل1112)ودددفالهللم،يدددا هلل هلل ددد دف هللجدددفبهللاو
ــم الــنفس  م ددفم،هللا كتئددفبهلللتادداي،هللالددةاصهلللال،ضددفهللودد هللالحيددفل   15الســنة  مجلــة عل

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب  51العدد 
  المعددددفنالهللا جتمفويدددد هلللواقت ددددفهللدفلملمددددد هللا دتكف،يدددد هللللمدددد،اماي (:هلل1118) دددديمف هللاحمدددداهلل

 .جفم  هللال قف يقهلل هللكلي هللالت،دي  هللرسالة ماجستير
اا،هللالقافةدددد هلل هللالادددفم،ل 1ل هللعلـــم الــــنفس االجتمــــاعى المعاصــــر(:هلل2892)صهللحعدددد هلللل ددد

هلل.لللدفو هلللالن ،
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اا،هلل هللومدف  هللالمفاهيم والوسائل والتطبيقات –اإلعالم الجديد : (1119)ودفلهللمةدلفاهلل
 .ال ،لق

ال اقدفصهللالعدددي هللددي هللإامدف هللا نت،ندصهلللالتفضديلهللا جتمدفواهلل(.1122)وداهللالنفة،هللالعدياهلل
المجلـــــة .هللاللحدددددالهللالنفعدددددي هلللالمعدددددفنالهللا جتمفويددددد هلللدددددا هللمدددددامناهللا نت،ندددددصلانت،ندددددصهلللهلل

هلل.أكتوبر  73العدد   21المجلد .المصرية للدراسات النفسية
هلل.وفلرهللالكتبهلل الافم،ل قاموس علم االجتماع(:هلل2893)وداهللال فا هللالجلم، هلل
مكتبــة األنجلــو : القــاهرةال عةددي هللمدد هللالعدلا هلللومدد،ر هلل(: 1331)عزيــز حنــا و خــرون 

 المصرية
مكتدددد هلل هللالادددفم،ل المســـاندة االجتماعيـــة وتطبيقاتهـــا العمليـــة(:هلل1114)ولددداهللودددداهللالعدددارهلل
هلل.األنجللهللالمة،ي 
مكتددد هلل هللالاددفم،ل هللالمســاندة االجتماعيــة وتطبيقاتهــا العمليــة(:هلل1115)ولدداهللوددداهللالعددارهلل
هلل.ا نجللهللالمة،ي 

 هللدددددي هللالم فنددددفلهللالمعددددفنالهللا جتمفويدددد هللكمتىيدددد،هلللعدددديلهللةدددداهللال اقدددد(:هلل2899)هللومددددفاهللولدددداهلل
رابطــة   1العــدد   1المجلــد   مجلــة دراســات نفســية هللا قتةددفاي هلللالعاةددفصهللال لجيدد 
هللهلل.  األخصائيين النفسيين المصرية

الةددداد هللالنفعدددي هلللالمعدددفنالهللا جتمفويددد هللمتىيددد،اصهلللعددديل هللةددداهلل(:هلل2887)ومدددفاهللمعيمددد،هلل
ــــة ال هللال اقدددد هللدددددي هللضددددىللهللالحيددددفلهلللوودددد،ارهللا كتئددددفبهلللددددا هللال دددددفبهللالجددددفم ا جمعي

هلل.17العدد  7المجلد   المصرية للدراسات النفسية
اا،هللالن ضد هلل هللالادفم،ل هللموسوعة علـم الـنفس والطـب النفسـى(: هلل2881)هللة، هللوداهللالافا،هلل

هلل.ال ،دي 
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اللحددالهللالنفعددي هلللالمعددفنالهللا جتمفويدد هلللددا هللويندد هللمدد هلللددابهلل(:هلل2887)هللة دداهللددد هللوددداهللاوهلل
الهيئـة   43العـدد   11السـنة  الـنفسمجلـة علـم ". ا،اع هللمياانيد "للفلدفصهللالجفم  هلل

 هلل.القاهرة   المصرية العامة للكتاب
 هللالادفم،ل هللعلـم الـنفس االجتمـاعى رؤيـة معاصـرة(.هلل2888)ع اهللوداهللال،حم هلل هللة ااهللالد ا

 .اا،هللالفك،هللال ،د 
هللاا،هللوعفم هللللن ،هلل هللومف هلل هللهللاإلعالم اإللكترونى(:هلل1121)ةيةلهللادلهللوي  هلل
 هللالاددفم،ل هلل1المجلــد هلل تعريفــات مصــطلحات علــم الــنفسذخيــرة (:هلل2899)كمددفلهللالاعددلقاهلل

هلل.م عع هللاألم،ارهلل
هلل.اا،هللالن ض هللالمة،ي هلل هللالافم،ل هللالطب العقلى والنفسى(:هلل1111)كمفلهللم،عاهلل
ملد دد هللةيكتددل،هلل هللالاددفم،لهلل  2  ج 1علــم الــنفس األكلينيكــى   ج(:هلل2887)لددليلهللكفمددلهلل
 .كي،لل
هللمكتد هللالفاحهللللن ،لالتل ي هلل هلللكليصهللا هللهللالعربىهللالفيس بور والشباب(:1121)ليلاهللوحماهلل

اا،هللالم ،ةددد هلل هللااعدددكنا،ي هلل أســـس وموضـــوعات علـــم االجتمـــاع(:هلل1117)محمددداهللديدددلماهلل
 .الجفم ي 

اللد دددد هلل هللهللالاددددفم،ل هللنظريــــات اإلعــــالم واتجاهــــات التــــأثير(:هلل2887)محمدددداهللوددددداهللالحميدددداهلل
 .وفلرهللالكتب هللاألللا

 .وفلرهللالكتب هللالافم،ل هلليلالمدونات واإلعالم البد(:هلل1118)محماهللوداهللالحمياهلل
اامف هللا نت،نصهلللواقت هلل(:1115)هللوفالهللةاحهلل هللوداهللالفتفحهلل،جبهلل هللمحماهللوداهللال فا هلل

مجلة كلية التربية .هللدكلهللم هللهللا كتئفبهلللالمعفنالهللا جتمفوي هلللا هلللابهللالجفم  هلل
هلل.هلليوليو   4العدد   جامعة القاهرة   ببنى سويف 
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  ة تعليمــــات  اختبــــار تفهــــم الموضــــوعكراســــ(:هلل2874)محمدددداهللوقمددددف  هللونددددل،هللحمددددالهلل
هلل.اا،هللالن ض هللال ،دي  الافم،ل

 .الافم،ل هللاا،هللال ،لق "FaceBookدولة ال (:هلل1118)محماهللولاهلل
: المسـاندة االجتماعيـة والصـحة النفسـية(:هلل2884)هللمحمداهللودداهللالد،حم هلل هللمحمداهللال دنفل 

هلل.الافم،ل هللمكتد هللاألنجللهللالمة،ي   مراجعة نظرية ودراسات تطبيقية
 هللال،هللااوارهللالدايلهللةداهللتف يدلهللالم دف،ك هللالعيفعدي هلللدا هللال ددفب(.هلل1118)لاهللحما هللمحم

المؤتمر العلمـى الـدولى الخـامس  ا،اع هللتلدياي هللولاهللال دكفصهللا جتمفوي هللا ةت،اضي 
يوليــو  3 -7الواقــع والتحــديات  فــى الفتــرة مــن   عشــر بعنــوان اإلعــالم  و اإلصــال 

هلل.جامعة المنيا   كلية اآلداب  2003
ال،هللالمعدددددفنالهللا جتمفويددددد هللكمتىيددددد،هلللعددددديلهللددددددي هللاألحددددداا هلل(.هلل1116)هللمددددد،لا هللودددددداهللاوهلل

 هللكليدد هللالت،ديدد  هللرســالة ماجســتير.هللالضددف ل هلللالةددح هللالنفعددي هللللمدد،اماي هللالفلعددلينيي هلل
 .  لهلل هللالجفم  هللااعامي 

مكتددد هللاألنجلددلهلل هللالاددفم،ل هللاإلرشــاد النفســى مــن منظــور انمــائى(.2882)ممالحدد هللعددام هلل
هلل. هللالمة،ي

سلســلة هلل الفضــائيات والعــالم العربــى فــى ظــل العولمــة: (1112)مندداهللالحايددا هلللنعدد،ل هلل
هلل.هللهللجفم  هللالافم،ل هللكلي هللا قتةفاهلللال للرهللالعيفعي  هللالثقافى الثالثهللمحاضرات الموسم

ا قدددف،هللالنفعدددي هلللا جتمفويددد هلل عدددتعاارهللال ددددفبهللالمةددد، هلللملاقددد هلل(هلل.1118)نددد،مي هلل ك،يدددفهلل
ـــى المـــؤتمر ".facebookاعددد هللولددداهللملقددد هللا،هلل"ال ددددكفصهللا جتمفويددد هلل بحـــث منشـــور ف

فـى   جامعـة القـاهرة  كليـة اإلعـالم  "األسرة والطفـل وتحـديات العصـر"  العلمى األول
هلل.هلل2003فبراير 17 -15الفترة من 
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د دددرهللال لامدددلهللالنفعدددي هللالمندئددد هللدفلةدددملاهللالنفعددداهلللدددا هللوينددد هللمددد هلل(هلل.هلل1125)مدددد هللةدددل  هلل
 .جفم  هللالمنلةي هلل هلللي هللالت،دي ك هللرسالة ماجستير.هلللابهللالجفم  هللهلل

هلل.مكتد هللا نجللهللالمة،ي  هللالافم،ل.هللسيكولوجية المراهقة(.2881)ما هللقنفل 
المكتددد هلل هللالع،لدلر هللدراسـة بحثيــة  أثــر الفـيس بــور علـى المجتمــع(:هلل1122)لائدلهللمددف،ك

هلل.الللني هللللن ،هلل
اا،هلل هللادفم،لال هللالموسوعة المختصرة فى علم النفس والطب العقلـى(:هلل2876)لليرهللالعللاهلل
هلل.هللالم ف،ب

ا تةددددفلهللالتفددددفولاهللمدددد هللعددددالهللملاقدددد هللال دددددكفصهللا جتمفويدددد هلل(:هلل1124)هلليفعددددمي هللمحمدددداهلل
هلل.جفم  هللالافم،ل هللكلي هللااوار هللرسالة ماجستير.لواقت فهللد،ولهللالمفلهللا جتمفواهلل
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