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 استخدامات اإلنرتنت والتفاعل االجتماعي لدى الشباب 
 وعالقته بالقيم االجتماعية 

 دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعة سوهاج
 

                                   )*( حممد علي سالمهد. 
 مقدمة الدراسة: 

كثررالحديررفي للررولحداررشرحالحدضيررالحدولمرراللدررةلدردوررللحديفح ررلل حد ررول ضشررول

 يرللحدضرلد للدرقليايرلل ح،رفقدل يرفلثقارةل اللرللعفيرفقل ضراقلفة ارلل اللرللحدضردورلل

 حد ول ضاقلفة اللحدثاللللحد ول  جرل  لحدثاللرللحدريشارلل حدويقارللحد رول يرو لعوار ل

دامرر ل حدنشررالحد رول واربلارضن للمرةلحديرضرهلأ لأ ارللأسلدابلحداقركل حأللكلرل ح

رلل  صنحلآدالاللرقليرمالل  جل  ل،ف دلحدوج وضلال حدثالللالحدويقارلل  لقرعلدلدو 

ل.ل(1)للللحدضردولا اللا للما اال لفذح هلهرل 

 هذهلحدثاللللالل ظاال قالئا للفافرلمللي  لصشلد اللدنرال سرلئ لحال صرللدللارذهل

دقررقل اكرربلحدارررقلدااررةليرررقلسالسرراللليارربلفرر ليرررقلحد كشردرعاررللحدثاللررلل اررلدفل

حدوا نطرررللفلدويرررا دلالحدصرررشلداللةحالحدصرررنشللحدكر ارررللكيرررنكلالحدكونارررر ال

ل حإل  ا ةل ملليطقعلدقاالل اشالالحدضردول.

  ضفلانكللحإل  ا ةلمةلأهر لمالمرحلحدضصرالحديرفي ل أدظر لينراقللرول رررقل

الحدشراهللروليارلدقلحدضرلد دللارفللامرةل ناراللحال صلالال حدوضقرملال أفا لأد ح

دققلحدال،للحدضقوالل حدثاللالل حالي صلديلل ،ردرةلحدضرلد لحدو احمرولحأليراحقللدرقل

ليايللصشااقلةهنةللااللحديف دلحدجشاحلالل حداالسالل حالي صلديل.

حلمرةلارنكلا حدكونارر اللروللللإل  ا ةلارنكللحديرنكلال هرول جور لدرفد حلكنارا 

فلدقااللكثاالمرةلحدضقورلول حدو لصصراةل دلمرللحدشرلاللرولحديصررللحدضلد دل يض و

ل.ل(2)دققلحدوضقرملال حال صلالال لولأدحولكثاالمةلحدوالملد اليارد

دذدكل ضفلانكللحإل  ا ةل ساقللحال صللل حسضللحال  يرلرل را نبلفارللمجوردرلل

لحث الريررللمررةلحديلسررنلال مجوردررللمررةلحدلررفملال  ضقررعلف اررفي لحدوضقرمررلال داررل

 ظانلللدالماللم طررقللةحلأ،اةلحس لفحمالدللاللأ الل اوحلدقوي اكاةللاهلفلد شا ل

فصررقل،اقلفراةلحدورحير لحدوارورهلفارلل ير  ل ار لحدوقنرلالمرةلفال رلال مضقرمرلال

)أثنررلرل صررررل  اررجا للاررفيرل فرراحمتللةحداررلل  قانبير اررل(ل،لسررناللفرراةل،لسرربل
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ا نافلمشهلحأللاحدل حدوؤسالالمرةل آثادل حالد ولدلدققل،لسبلماكب لدق ر ي لي

ل.ل(3)ما ريلال مجلالالمل قنلل فحرلفرحسطللحألدضلولحدوي اكاةلفال

 دافلأللدالانكللحإل  ا رةلحدنرل،ثاةللارفلةدقرةلدار لحدضانرلال حدصرضرفلالحد رول

 رحعاا للولحديصرللدققلحدولدقلحدضقوالل اللساولللولحدضلد لحدشلمولحدذ ليضل ولمةل

حدللصرللفلدوجررلالالحدضقواررل.للاارر طا لحدنل،ر ل هرررلعررلد للررول رفرقللررولحألفيررل ل

مكل هلأململالاللحدكونار الأالي صنحلدياحالحدورحي لحدنيثاللحد ول نافللرولمجرللل

ل لصصهل أاليطق لدققلمئلالحدف ريلال حدوالالالحدو ضقاللفورمردهل.

أالحديررنلهلدوررلدلحألمررلل درداررللحدرررحيول حداررفلحد ررولفاررلل يررا لحألر للل فورر

  ا لاجلثناح الل ه لحدارىلحدوياكللحد ول فحرلفاللحدصشلدلل  فل لدجقرللحديارلقل

 ه لحدارىلحدطناضاللحد ول ادلدققلحدوج و لغرحئ لحدضف حال  فحل لدشهلمةلحدللرجل

أالحدينلهلأ يربل حدفحث ل ه لحدضشصالحدشيبل حدنضللل حدو ياكلمةلحداكلادل ياللل

ل.ل(4)لوضاللل حد جفيفل حالف كلرحدضارلللولحر الدلمجلالالحدني ل حد

 م لففحيللحألدناللحدثلدثلل  طررلحد كشردرعاللحدوضقرمل اللأصنحلمجلللحدكونار ال

رللفضرفل حللرولد للحدضرلد لحدول قنرلدل فرفألحسر لفحمهلي بحيرفليرم   حإل  ا ةلأكثالح  يرلر 

لحدخ.ل000يرمللولا قلحدوجلالالحإل ال الل حالع ولدالل حالي صلديل

حإل  ا ةلحه ولملعوا لحدنئلالحدضوايلللارفلحهر  لفرهلحألينرللل حديرنلهل يفل،ل ل

 كنررلرلحداررةدلدكررةلفلدشاررنللدقيررنلهللرراالحديررللليررفلحث قررمدللاررفلح، رر لحاله وررلمل

فلإل  ا ةلصفحرقلحه ولمل ا للولحآل  للحألثااقدل هشلكلل،صلئالال ثنةلةدركللرول

مرةلل٪80ةدل عرفلأالحس نالال  د هلمجقرللثقاجارللدقرقلدرفدلمرةلمارلهولحإل  ا ر

ل٪90سرشلدل  اررللل،صرلئاللأثراىلأالل30ما لد لهذهلحدوالهولأدولره لأي لمةل

مررةلر حدلماررلهولحإل  ا ررةللررولسررةلثطرراقل ،اعررللعررف حدل عررلوال  اجررللحسرر نالال

مجقللسضرديلل ؤكفلثطررقلهذحلحالس لفحملدإل  ا ةلدققلكثارالمرةلحديرنلهدل مورلل

مرةلل٪20أ يرل ا للرولمرحير لحدويلد رلدل للياضررال٪60ةكاللولةدكلحالس نالالأال

ياررر لفمرالحدورحيررر لحدطنارررلل حديلسررررفاللل٪12حدثاللارررلدل لحدواررر لفماةلدقورحيررر 

ل.ل(5)لله لحدوا لفمرالدقورحي لحداالسال٪8 حد جلريلدل ل

  اعر لكثرراقلحسرر لفحملحديررنلهلدإل  ا ررةللدررقلأسررنلهلم ضررفدقلمشاررللحد اررااالال

لعارررررررربقلحديلسرررررررررهلفشظررررررررلملحد ررررررررول اررررررررفماللحدف دررررررررللدقيصرررررررررللدقررررررررقلأ

حد ااابلكويا عل،لسبلدك ل قواذل ميرا علعارل ل،لسربلدكر لأسراقدل حار احكل

ل  ا ررةلملنررللمثرر لمررلليرعررفللررولحدررف للحدو افمررلدل أيضررلللرراالفضررللحديرراكلال

أثذالمةل ظلملحد اارابلدارذهلحألعاربقلمجرلال لدق ارريعل حدوشللارلدلكورللأالرثر ل

اررالمررةلحديررنلهل ح ضررولما للدررقلدررلد لحالارر احكللررولحإل  ا ررةلأدىللدررقلعررذهلكث

حإل  ا ةدل لولمجلللحدلطالمةلح  يلرلحداا لغاالحألثالياللدنالانكلالحإل  ا ةل

يارللدلدللحدضنفل"لكورللأاللرحئرفلحإل  ا رةلالل ضرفل الل يصرقللراالمضرلرهلالل ضرفل
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 الل يصقدل لالحدو ةمر لدرحير لحديرنلهلالليجرفلمنلسرفلدفيرفقلظاراالدقرقلألررحجل

لد ليياةلحس لفحملهذهلحدرساقلدل مةلهذهلحدونلسفلملليقو:لمشا لموة

ل0ـلمالعلحدريةل1

ل0ـلحد ضاقلدققلصينللحدارول2

ل0ـلحإلصلفللفلألماح لحدشناالل3

لـلحدشاقللولأ ،لللحدفدلرقل حدنالد.ل4

ل0ـلحد ضاقلدققلأسلدابلحإلرهلهل حد لايبل5

ل0ـلحد ضا لدنضللحدوذحهبلحدافحملل6

ل0حرلحديلصالـلحد جا لدققلحألسال7

ل0ـلح االرلحديالقلحدب عاــلل8

للدإل  ا رةلهر لحديرنلهدل  دافلأ ن ةلحإل،صلئالالحدالفاللأالأكثاللئرللحسر لفحم 

 هذحلمللدل لحدنل،ثاةلدقاالملففرحسلالمافح اللدوضالللح جلهلالحدينلهل يرلحس لفحمل

ل.(6)حإل  ا ةل داليللةدكلحالس لفحملفااوا لحالع ولدال

 ة:مشكلة الدراسـ
ح دحدلحاله وررلملفلسرر لفحملحإل  ا ررةلثلصررللمرر لحدشورررلحدالئرر للررولكرر ل كاررمل

حدوضقرملالحدو ل،للدقرقلحديرنكلادل مرةلعارللأثراىل ورلل،ايرللكناراقللاورلليشيرال

ل.ل(7)لدك ا  الللةلالل لض لحدورحدلحدوشيررقلأل لماحعضل

مررةلر حدلماررلهولحإل  ا ررةلالليضقرر لل٪55  ؤكررفلحإل،صررلئالال حد يقرراالالأال

مرةلهرؤالوليرة رالدق ارقاللحدويامرلل حال صرلللفرلدورحي لل٪70أهقره لدشا لاائ لدل 

مرير لدنر لحدرفدلرقلل400000حإلفل،الل يفلأكرفالدرحسرلللفراحها لارريولأالهشرلكل

 حدجش لمةلثاللل قكلحدينكلادلكوللأالرثر لأسرضلرلحدكونارر ال حالار احكللرول

ح ضرررولما للدرررقلدرررلد لارررنكللحإل  ا رررةلأدىللدرررقلعرررذهلدرررفدلكنارررالمرررةلحديرررنلهل 

فضررللحداررا لغارراللحإل  ا ررةدل يررفلرأالدرحسرر هلهررذهلأالحديررنلهليوكررةلأاليك اررنرح

حألثالياررلدل أ ارر ليارر لفمرالحإل  ا ررةللررولميررلهفقلحدصررررلحدضلريررلل حدويررلهفل

حلدشايب رهلحدنااوارلللحدنلميلل حدني لدةلحدورحي لحإلفل،اللحد و  جض لحدينلهلأسراا 

اررللل يامررهلمررةلأ لدورر ل ررلل دل يررفليارر لفملهررؤالولمررضان للأمررلملاررار هلحديارح 

حإل  ا ةللولليلمللحدضاليلالحدوينرهللدنالمرحي لحدويلد لدل هكذحل ضا لحأل يرلال

حدشنااللحد وليوكةلحس شالدالللوليقبلحدوضاللدلكولللدمرلالحديرنلهلدإل  ا رةليضور ل

لل.(8)لدققل نكاكلحدا حفبلحألسايلدل حد ة االدققلما رحه لحدفرحسو

لإلملللللدقلأ هلمةلثالللحس لفحملحدينلهلدإل  ا ةلي  لحد ضاقلدققلصينللف

حدارول أسلدابلحإلرهلهل حد لايبل حد ضا لدفدرحالحدوذحهبلحدافحملل حإلصلفلل

ل.ل(9)لدألماح لحدشناالل حد جا لدققلحألساحرلحديلصال
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هرللمةلهشللي ري لحدنل،ثرال،ف  لصاحعلدحث ل ن لحدينلهلفاةلحداا لحد رول قال

دنالحإل  ا ةل فاةلملل افقلدقاهلمةلأثاليالاللاصنحلميرشلحد نكااللاضجبلدةل

حد واابلفاةلحدثرحهل حدلطةللاا للاياللساقللدال ياحقدل فذدكللافل يرفدالميركقلل

حدفرحسلللول"حس لفحملالحإل  ا ةل حد نلد لحالع ولدولدفىلحدينلهل دالي هلفلداا ل

ل".للمةليالهلعلمضللسرهلجحالع ولداللدرحسللمافح اللدققلداش

 أهمية الدراسة:
ل اع لأهواللهذهلحدفرحسلللدق:

مرةلينر لولد ل يظلدرحسلالح جلهلالحدينلهل يرلحإل  ا رةلفلاله ورلملحدكرلل .1

حدنرررل،ثاةدل لالحداقاررر لمرررشا لحد شرررقلفادرررفحدلمارررليا لد ارررفيالحال جرررلهل يررررل

لحإل  ا ة.

حد اررقاللحدويامرررللحر نررلعل اررنللحديرررنلهلحدررذيةليارر لفمرالحإل  ا رررةللررول .2

ل.٪70 حال صلللفلدورحي لحإلفل،الل،ا ل ص لدفده للدقل

لالحسرر لفحملحديررنلهلدإل  ا ررةليررفليررؤ السررقنللةدرركلدقررقلمارر رحه لحدفرحسررول .3

ل يضو لدققل نكاكلحدا حفبلحألسايل.

للدملالحدينلهلدإل  ا ةل مالعلكثاالمةلحدرية. .4

لح ديلدلعاحئ لحإل  ا ةل  ة ااهللدققلحدوج و . .5

لقلحدوقيرظللدو صنيولحإل  ا ةلمةلحدينله.حدبيلد .6

لدفمل عردلريلفللدققلملليشيالدنالانكلالحإل  ا ة. .7

لحس شاحقلحدينلهلدكثاالمةلحدريةلأململحإل  ا ةلد الحإل،الالفلدوق . .8

 أهداف الدراسة:
ل افقلهذهلحدفرحسلللدق:ل

لـلحد ضاقلدققلح جلهلالحدينلهل يرلحس لفحملحإل  ا ة.ل1

لدضاليللفاةلحس لفحملحدينلهلدإل  ا ةل ياوا لحدشناال.ـلحد ضاقلدققلحل2

 تساؤالت وفروض الدراسة:
ل ف رل الؤالالهذهلحدفرحسلل،رل:ل

لحداؤحللحأل ل:لمللح جلهلالحدينلهل يرلحس لفحملحإل  ا ة؟

لحداؤحللحدثل و:لمللحدضاليللفاةلحس لفحملحدينلهلدإل  ا ةل ياوا ؟
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 فروض الدراسـة:
 مضررلمالالحر نررليلدحدررللل،صررلئاللفرراةلحال جررلهل يرررلحدنررا لحأل ل:ل رعررفل

لحس لفحملحإل  ا ةل يا لحدينله.

 حدنا لحدثل و:ل رعفللا قلةحالدالدللل،صلئالللولح جلهلالحدينلهل يررل

حسررر لفحملحإل  ا رررةل نض رررللدو شاررراحالحدفرحسرررلل)حدارررةل حدنايرررلل حدجرررش ل

ل حدكقالا(.

 مناهج الدراسة:
الع ولدولدرةليايرعلحدضاشرلدل ياعر لةدركلحدوشاتلحدوا لفملهرلمشاتلحدواحلح

لدقلأالحدواحلحالع ولدوليا  لفرصملحدرم لحداحهةل  صررياهلدر،رفقلحع ولدارلل

ميفدقللولحدظا قلحديلدارلل ةدركلمرةلثرالللعور لحدنال رلال  ا انارلل  ر ااارللفورلل

ينافللولأهفحقلحدوشاتل  اع لأهوارللحدوارحلفلدضاشرلللرول ررلاالحدجارفل حإلمكل ارلال

يلدوللكل ةل  لئجهل ول  للدقل،فلكناال  رلئتلحدواررهلحديرلمقللحد رول جراىلل حدرية

لدققلعوا لألاحدلحدوج و لمرمرعلحدواح.

 أدوات الدراسة:
ليا لفملحدنل، لدجو لفال لالهذهلحدفرحسللحألد حالحد لدال:

لحس لفحملماالالح جلهلالحدينلهل يرلحس لفحملحإل  ا ة. .1

ل.ل(10)لحدينلهل حدواحهااةلحس لفحملماالالحداا لحدشنااللدفى .2

حسرر لفحملحدوضررلمالالحإل،صررلئاللمثرر لحدو رسررطلالحدياررلفالل حال ياحلررلال .3

ل.t-testحدوضالريلل  يقا لحد نليةلأ،لد لحال جلهل يا ل)ا(لفرحسطلل

 مجاالت الدراسة:
ل  وث لمجلالالهذهلحدفرحسلللو:لل

لـلحدوجلللحدجشاحلو:لعلمضللفارهلج.ل1

لكقالالعلمضللفارهلج.لـلحدوجلللحدنيا :ليالهل2

ـلحدوجررلللحدبمشررو:ل  يررفدلحديررف دلحدبمشاررلل حدوجررلللحدبمشررولدقفرحسررللفن رراقلل3

ل.م2013 رلونال دياونالحإلدفحدلدالل  طنااالدل ةدكلثالللااا ل

 مفاهيم الدراسة:
لمةلأه لمنلها لحدفرحسل:لل
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 لفرةلحال جلهلا:ليضاقلدقولولحدشن لحال جلهلدققلأ هلحس ضفحدل عفح ولمك ابل .1

 ارنا لل ييررفدلاررضررلحدنرادل سررقركهلل حولحدورمررردلالمرةل،ارر ل نضرراقاللأ ل

للحع ولدا رللأ ل رلضالدل يفليكرالهذحلحدورمرعلياحرلأ للكاقلأ لمنفألأ ل ظلم 

ل.ل(11)لياول

حإل  ا ة:لهولمجو لدلدوولدينكلالكونار ايللم احفطرللأسلس رللمرةلحديلسرنلال .2

ييكوارللفا  ركررللمضراةلدارةللم صقللدةليايعلحدينكلال دوقاللحال صلل

هشرلكلهائرللماكبيررللمارئردللدررةلحإل  ا رةدل،ارر لير  لحسرر لفحملحديرنكللدكللررلل

ل.ل(12)حدواةل حألغاح لحدللصللفولللااللحدف ل

حداا لحالع ولدال:لهولح جلهلالماكبيلل يرلمرللهررلماغررهلأ لغارالماغررهل .3

حلدكثاررالمررةلحالد اررلدحا ال حداررقركل حال جلهررلل  يررك لحداررا لحدواكبيررللميرررر 

ل.ل(13)ل هول ؤ اللولأ،كلمشلل ألضلدشللدوللهرلأفضفلمةلحدوريملحدونلاا

 .ل(14)حديـنله:لهرلك لمةلفقغلمةلحدضوالحدثلمشللدياقل  يملدشفلسةلحدثال اة .4

 

  التفاعل االجتماعي:  -5

يُضاقلحد نلد لحالع ولدولفة هلدوقالالم نلددللفاةليالاةللول سبلحع ولدول

حدقشرللأ لمرللياررملمالمارللكلإلارلرحال حإليورلوحالأ لحدياكرلادلدنرال سرابملمثر لل

ل.(15)ل ي  لثالدالل نلدللحد رحص لد يااعلهفقلمي اك

 يُضاقلفلس ل دودل ميوفلعلس لحد نلد لحالع ولدولفة ه:لحدضوقاللحد وليرا نبل

فاللأدضلولحدجولدللفضضرا لفضضرل للرولحديلعرلال حداغنرلال حدرسرلئ ل حألهرفحقل

ل.ل(16)ل حدوضلرق

حد نلدر لحالع ورلدوللرولفائرللحدر ضق لفة ره:ل"حدر ضق لحدشيربلل يُضاقلسضفلحداحارف

ل.ل(17)لحدذ ليير لح صلال ل  نلدال لم ضفدلحال جلهلفاةلدشلصالحدضوقاللحد ضقاوال

 دقاهليوكةل ضايملحد نلد لحالع ورلدولفة ره:لداليرلالم نلددرللفراةلمجوردرلل

ال حألهفحقدلمولليرؤ اللرولحأللراحدلمةلحدو فرفاةلليي اكراللولحديلعلال حداغنل

دحث لحدجولدلل يؤد للدقل ضفي لحداقركل يرلملل ؤمةلفهلحدجولدلل يرا نبلفضاليرلل

لليجلفاللم لحد يصا ل حألدحو.

 
 ة ــة النظريـالدراس

 : االجتاهات:أواًل

 مقدمـة:
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لالحد شظرررا لدقوضرررلرقلةحالحالر نليرررلالحدورعنرررللأ لحدارررلدنللهررررلمرررلل ارررواهل

 دك لمشللح جلهلال رعهلسرقركهللرولمرحيرملمضاشرلدلسررحولأكل رةلهرذهلحال جلهلادل

حدورحيملم صقللفةمررلديشهلأ لدوقهلأ لياقل ضلمقهلم لحدشلالأ ل يليهلأ ل ظا هل

لدقللادلأ لمؤساللأ لأمللأ لعولدللمةلحدشلالأ للول يراضهلدورذهبلمرةلحدورذحهبل

اةلمث لحد فثاةلأ ل ارقعلأ لدنكاقلمجادقلمث لحدفيوااحياللأ لحد المحلأ لسقركلمض

للحدخ.ل000حدجنلل

ف لأالك لمشللي ا لفل جلهلال يرلةح هللافليوجفلحدنادل ناهلأ لييااهللأ لي نعل

لول افياهلدشناهلم ل افيالحدشرلالدرهدل لةحلكرلالحال جرلهلمرةلحدضرحمر لحدللرعارلللرول

دشرلللحدنائللييفدلحألسقرهلحدذ ليفركلفهلحديرل لحدضرلد لأ ليار جابلدرهللا رهلي ضرح

لحألهواللحداصرىلدونارملحال جلهدل،ا لأ هل،جالحدبح يلللولدق لحدشن لحالع ورلدو
ل.ل(18)

 تعريف االتجاهات:
 لحداراكردرعولكررلاللرروللالأ للمراقلحسرر لفمللاارللمصررطقحلحال جررلهللرولحد رراح

مللاللأ هلالليرعفل، قلحدارمل ضايمل ح،رفلمانررلل1862سنشاالدلملك لهلهافاال

لحال جلهدل لاولليقولفضللحد ضاينلالدال جلهلا:فضلمللدونارمل

،لدللحس ضفحدلداقول دصنوليش ظ لدةليايعليضاقلجل.لحدناالحال جلهلفة هل" .1

دورمرردلالحدلناقل يؤ الفصررقلمرعاللديشلماللدقرقلحسر جلفللحدنرادلدكر لح

أيضررلل،رربلأ لكاحهاررللأ لمارر لأ ل نررررلمررةل .ل(19)" حدورحيررملحد ررول ررا نبلفرره

 أارلل ل عولدرلالأ لعرح ربلأثراىليوكرةلحد ضراقلمرحيمل مرمردلال

لدقاالللولفائ شللفولللولةدكلمةلحأللكلرلحدوجادقل حداالسلالحالع ولدال.

ل دالاللفلدف يةلفة اللحالس ضفحدلدقاالملفضو لمل. .2

 داقلفرعلرد الحال جلهلالفة اللحدشبدللدق صراقلسررحولليجلفارللأ لسرقنالل .3

لل لليجلفاللأ لسقناللداذحلحد صاق.درم لملللولحدنائللحد ول يفدلياو 

أمللمررعلاللاذكالأالحال جلهلهرلمريملداقوليرعهلحداقركل يرلثناقلعفيفقل .4

ل.ل(20)لم ة اقلفلدلناحالحدالفال
 يضرراقلر كرر تلحال جررلهلحدشناررولفة ررهل شظررا لمك ارربلدررهلصررنللحالسرر واحرلحدشاررنول .5

لفلل  كرررالدقوض اررفحالحد رروليض اررفهللحدنررادل يرررلمرمرررعلأ لمريررمل ياائررهلدالسرر ج

 حأللضقاللدشفه.

 يضرراقلكل ررـبل سرر ر ق فلحال جررلهلفة ررهل بدررللحدنررادلأ لحسرر ضفحدهلحدوشاررعللدررقل اررري ل .6

 .ل(21)لمرمرعلأ لرمبليامبلداذحلحدورمرعلفطاياللمضاشل

 أنواع االتجاهات:
ل شاا لحال جلهلاللدقلدفقلأ رحعل ذكالمشاللملليقو:لللل

 ـ االتجاهات العامة والخاصة: 1
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دقوررلولحدررشن ل عررردلحال جلهرررلالحدضلمررللحد ررول شصرربلدقررقلحدكقارررلالليشكررالفضررل

 يض اقللاربلفرعرردلحال جلهرلالحدشردارلل)حدللصرل(لحد رول شصربلدقرقلحدشررح،ولحدذح ارلدل

دكررةلحدكثاررالمررةلحألفيررل لحدوافح اررلل حد جايناررللأ ن ررةل عررردلحال جلهررلالحدضلمررللفجرررحرل

ل.ل(22)لحال جلهلالحدللصل

 الفردية:ـ االتجاهات الجماعية و 2

حال جلهلالحدجولدال:لهولح جلهلاليي اكللااللدفدلكناالمةلألاحدلحدوج و لل-

لمث للدجلهلحديضبلفالئف.ل

حال جلهلالحدناديل:لهولح جلهلال وابلحدنادلدةلحآلثالمث للدجلهلال لل-

ل.ل(23)لفيوولمضاة

ل

ل

 ـ االتجاهات الشعورية والالشعورية: 3

حال جلهلحديضرر :لهرلحدذ ليظااهلحدنادلد ال،اجلأ ل ينظل غلدنللمللي نعلل-

لم لمضلياالحدجولدلل ياوال.
لحال جلهلحدالاضرر :لهرلحدذ ليلناهلحدنادل اللينصحلدشهل اللي نعلم لمضلياالحدجولدل.ل-

 ـ االتجاهات الموجبة والسلبية: 4

ل.ـلحال جلهلحدورعب:لهرلحدذ ليارملدققل ةيافلحدناد-
لحال جلهلحداقنو:لياا لحد لقولدشالل ينرداللدق يرلل حد شاال يةل يةقلحدظا ق.ل-

 وظائف االتجاهات:
 شظ لحال جلهلالحدضوقالالحدفحلضالل حال نضلدالل حإلدرحكارلل حدوضالارللدقنرادل .1

لمةلفضللحدشرح،ولحدورعردقللولحدوجلللحدذ لفي للاه.

 حألارررالول حدورمرررردلال يرررفدلحال جلهرررلالحسررر جلفللحدنرررادلدألارررلل ل .2

لفطايالل كلدل كرال لف ل.

 الدفلحال جلهلاللول نااالكثاالمةلحدظرحهال لدطلئاللحدوضشرقلحدوشلسربل .3

لدال.
 ااالحال جلهلالدقنادلحدافرقلدققلحداقركل ح للةلياحرح هللرولحدورحيرملحدو ضرفدقل .4

ل.ل(24)لأ ل نكااولمةلحال القل حال نلقلد ال اددللولاو

لكل ظلئملأثاىلدال جلهل هو: ياىلحدنضللأالهشل
حدرظانرللحد كاانارل:ل هرولحد رول وكرةلحدنررادلمرةل ياارعلأهفحلرهلحدواغرفرلل  جشرربل .1

لأهفحلهلغاالحدواغرفلدل هذحلفف رهليبيفلمةلرملهل يجشنهلحألد ل حدضاله.

حدرظانللحدوضالال:ل هول  ضقعلفادرحكلحدنادلدنائ رهلحالع ولدارلل حدطناضارلل حدرذ ل .2

ل  ريض لل.يجض لحدضلد لمةل،ردهلأكثالأدنلللمةلاة هلأا

 ظانللحد ضناالدةلحدذحا:ل هول  ضقرعلفيلعرللحدنرادلإلثنرلرلحآلثرايةلدرةل .3

ل ناهل مضالللةح هلأ لحدردولفولليض افهل ييضالفه.
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دل ظانررللحدررفللعلدررةلحدررذحا:لأ لأالح جلهررلالحدنررادل يواررهلمررةل ناررهل مررةلحآلثرراية .4

ل.ل(25)ل يفلينف لليقهلدآلثايةلللدنادليفليؤ بل ناهللةحلحر كبلة نل

 قياس االتجاهات:
هشلكلياقلمنلااقل أثاىلغاالمنلااقلداالالحال جلهلال كثااحلمرلل ار لفمل

لحألثااقللوليالالحال جلهلالحدالاضرريل.ل سشياهلفايجل لكال لمةلحدشرداة:

 أوال: الطرق املباشرة:

ماررليا لم ضررفدقلمررةلحهر  لكثاررالمررةلحدضقوررلولفااررلالحال جلهرلال  مررضرحلدررذدكل

أهواللماالال اس رال ماالالفرعلردال ماالالداكرلرادل سرشقاوللكراقلسرايضلل

لدققلك لمشالللاولليقو:

 Thurstone)أ( مقياس ثرستون:  

يض نال اس رالمةلأ حئ لمةلحه ورحلفاالالحال جلهلادل يفل م لماالسهلدققل

للمضاش للفراةلحإليجلفارللحدو طالر لل حدارقناللحدو طالرلدل أالأسلالأالدك لح جلهل فرع 

رأ لحدنادللرولمرمررعلمرللييرااللدرقلح جلهرهل يررلهرذحلحدورمررعدل أالكر لرأ ل

ييااللدقلماكبلح جرلهلحدنرادللرولحد رفرجلحدضرلمدل هرذحلحدواكربليوثر لم رسربلحآلرحول

لحد وليؤمةلفال.

 ي كرالحدواالالمةلمجوردللدنلرحال،رللمرمرعلمضاةلياحدليالالحال جلهل

لفررلالحدضوررلللأ لكرراقلحداررفملأ لحديررا هللدررقلغاررالةدررك.لل جورر لأ ال ل يرررهلمثرر :ل ا

دنلرحال  ص لفلدورمرعلمةلمجوردللمةلحأللاحدل  ل ار نضفلحدضنرلرحالحدشلمضرلل

أ لحد ول ي و لدققلمضشااةلمث ل) الفلالحدضوللل ال لأعررلحدضوللل دكشالل ال لمةل

حدول رلرقلدقرقل ريرللل كلداملحدوضايل(دل فضرفلةدركل ك ربلكر لدنرلرقلمرةلحدضنرلرحا

مشنصقلل ضا لدققلمجوردللكنااقليفل ص للدقلحدولئللمةلحدويكواةلحدلناحوللول

حدوافحادل يطقبلمةلك لمشا لأاليض لك لدنلرقللولثل رللمرةلل،رفىلديراقلثل رلل

  فرجل شل داللمةلحإليجلفاللحدو طاللللدقلحدارقناللحدو طالرل.ل هكرذحليرر علكر لمرةل

نررلللررولحدلل ررلال نض ررللدررفرعل اللمررةل،ارر لحإليجلفاررللأ لحدويكورراةلحدضنررلرحالحدول ق

(ل11(ل فللدققلحإليجلفاللحدو طالرلدل حدلل رللرير ل)1حداقنال:ليضشولأالحدلل للري ل)

 ررفللدقررقلحداررقناللحدو طالررل.ليقررولةدرركلحسرر نضلدل قرركلحدضنررلرحالحد ررولحث قررملدقااررلل

حدواارلال حد رولح نرعلحدويكورالحث الل للفاش رلل.ل ر ل ل رلرلحدضنرلرحالحد رولسا ضروشالل

دنلرقل وث لمفىل حسض للمةل،ا لل25دل20دقااللمضظ لحدويكواةل  كرالدلدقلفاةل

حإليجلفالل حداقناللفلدشانللدال جلهدل  ل ر عل ر يض رللديررحئا للاللصرقللدرهلفرفرعل الل

مةل،ا لحد نضرا . ي  لةدركلفضرفل،ارلهل   ارللحدااورولفوضشرقل مر لدرعرللدقرقل

(دللورثال ل11ل-ل1واةل ناةلماكبلحدضنلرقللولحد رفرجلمرةل)أسلالم رسبلآرحولحدويك

(ليضشرولةدركلليجلفارللحال جرلهل يررلحدورمررع.ل مر لأاليايارلل2لةحلكل ةلحدفرعرلل)
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ل عارف حل  اس رالأ ن ةلللئف الللوليالالحال جلهلاللاللأ هليؤثذلدقاالل  طقبلدشرلو 

دويكورراةل،ارر لالليوكررةلحسرر ضولللحدوااررلاللاللفضررفلدامررهلدقررقلمجوردررللمررةلح

دق رص للدقلحدر الحدااوولدك لدنلرقدللضال لدةلأالحالد ولدلدققلحدويكواةليفلالل

حلمرلل يلقرللدقلحد يابلحديلصودل فوللأالحدويكواةليكر رالدلدقلمةلحدلناحوللكثاا 

يل قملفضرفل ،رفحالحدواارلاللرول ظرالحدويكوراةلدشرهللرول ظرالمرةليجرا لدقراا ل

 ررول وثرر لم رسرربلحأل  حالحدااواررللدول قررملحدوااررلادلكوررللأالحدفرعررللحألثارراقلحد

حدضنررلرحاليررفل كرررالم اررل يللال شرراةلأ لأكثررالموررةليجرراىلدقرراا لحدااررلادلموررللالل

ليرمحلمفىلحالث القللولحدوضشقل رحولحدفرعللحدشالئال.

 Bogradus)ب( مقياس بوجاردس: 

يض نالفرعلردالمرةلر حدل،اكرلليارلالحال جلهرلادل يرفلحهر  لفاارلالحدوارلللل

حالع ولداللفاةلحأللاحدل يير و لماالسرهلدقرقلسرن ل ،رفحال وثر لدرعرلالم نل  رلل

دورحيملحديالقلحدرحيضالدليوكرةلمشارللحالسر فالللدقرقلارضررلحدنرادلفلدنضرفلأ لحداراهل

ذحلحدواارلالدوضالرللمرفىلحالع ولدول يرلعش لأ لارضبلآثرادل يوكرةلحسر ضولللهر

حدانرللأ لحدالللدنادلمةلحأللاحدلأ لعولدللمضاشل.ل ي كررالماالسرهلمرةلحدر،رفحال

لحآل ال:

لأ حلعلدققل كريةلداليللم اشللفا لدةليايعلحدب حج. .1

لأ حلعلدقاا لكةصفيلوللولحدشلد لحدذ لأ  ووللداه. .2

لأ حلعلدقاا لكجااحاللولحديلرعلحدذ لأداتللاه. .3

لحلدوال لمث لدوقول.أ حلعلأالييشقر .4

لأ حلعلدقاا لكورحيشاةللولفقـف . .5

لأ حلعلأاليكر رحلمجادل  حرللابلدريشو. .6

لأس نضفه لمةل يشو.ل .7

 يرفلعرلولهرذحلحدواارلالفش رلئتل رفللدقرقلدرعرلل نرلالدلدارللدشرفل طناارهلفلدراليررلال

لحدو يفقلحألمايكاللدققلفائلالعشاحلاللمل قنلل دققلل احال مشاللم نل  ل.ل

لل أهرر لمررلل يؤثررذلدقررقلمااررلالفرعررلدرالأال ،ررفحاليالسررهلالل  ررفرجل ررفرع 

لدللوثال لدرعللحدااهلحدجولدولحدشل جللدةلحدصفحيللفلدشلد ل)حدر،رفقلحدثل ارل(ل مش ظو 

لول،اةلأالحد فرجللولحدااهلحالع ولدولفاةلحدر،فقلحدثل الل حدثلدثللأياهلملليكرال

حأل دقلمةلحدواالاليرحلعلمشطاا لللفاةلحأل دقل حدثل الدل  للالمةليرحلعلدققلحدر،فق

دققلحألرف ل ،فحالحد لدالدلألالحدنادلحدذ ليان لحدب حجلمرةلارضبلأ لعرش لمضراةل

الليول  لفلدطن لمةلمصلديللألاحدهلأ لمجل رح ا للولحداركة.ل فرذدكل رؤ الحإلعلفرلل

لدةلحدر،فقلحأل دقلدققلحإلعلفلالحألرف ل ،فحالحد لداللدال.

 Likert)ج( مقياس ليكرت:  
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 ل قملياياللداكاالدةليايالل اس راللولأ اللالل ض وفلدققلحدويكواةل الل

 صررشملحدضنررلرحال نض ررللأل  حالياواررللمضاشررلدل ي كرررالماالسررهلمررةلمجوردررللمررةل

حدضنلرحاليطقبلمةلحدنادلأاليجابلدقااللفولليضنالدرةلرأيرهلمرةل،ار لحدوضلرمرلل

مةل،ار لحدورحلارللحديرفيفقللدرقلأ لحدورحلالدل يرعفلأململك لدنلرقلدرعلال  نل ال

غارالمرحلرعلل-غارالمرحلرعلل-غاالم ةكرفلل-مرحلعلل-حدوضلرمللحديفيفقل)مرحلعلعف حل

مطقا ل(دل يطقبلمةلحأللاحدلحدذيةليجاىلدقاا لحداارلال مر لدالمرللدقرقلحإلعلفرلل

حد ول ضنالدةلرأيا لفلدشانللدك لدنلرقلمةلدنلرحالحدواالا.ل ي  لحث الرلدنرلرحال

دقررقلأسررلال مرر لمجوردررللمررةلحدضنررلرحالحد ررول  صرر لفلال جررلهلحدورراحدلحدوااررلال

يالسهدل  ل ل نالدققلداشللموثقللدوجوردللحأللاحدلحدوراحدل طنارعلحدواارلالدقراا دل

 ةدكلدوضالللمفىلصال،اللحدضنلرحاللوليالساللدال جله.ل  يق لحدش رلئتلحدو يصر ل

االحدصاييللداارلالحال جرلهلدقااللفضفلةدكلل،صلئا لل، قليوكةلحس نضلدلحدضنلرحالغ

 ةدرركلدقررقلأسررلالمررفىلحر نررليلدرعررلالحإلعلفررللدقررقلحدضنررلرحالفلدفرعررللحدكقاررلل

دقواالال.ل يي ايللولحث الرلحدضنلرحالأالل كررالغلمضرللأ ل  ضروةلمضشاراةلكورلل

ل.حدضنلرحالفلدشنول فضضاللفلإل نلايا ياةلأال صلغلفضلل

لعلدرعرللحدثنرلال حدصرفقلدقاارلادل   وابلياياللداكاالفااردللحسر ضولدالل حر نر

 ةدكلد نل الحدفرعلالأململك لدنلرقلفراةلحدورحلارللحديرفيفقل حدوضلرمرللحديرفيفقل.ل

 هررول  رراحلدقنررادلأاليضنررالدررةلح جلهررهلفلدشاررنللدكرر لدنررلرقلمررةلدنررلرحالحدوااررلال

لفلالقليايالل اس راللضال لدةلأ الل اق لمةلدرعللحد لواةل دلم لحدصفلل.

 ري املباشرة:ثانيا: الطرق غ

 هول ي و لدققلأ رحعلمل قنللمةلحالث نرلرحالمثر لحالث نرلرحالحدورمرردالل

حد ول  ةدملمةلدفدلمةلحدر،فحالحد ول اا لحدوضقرمرلال، رقلينرف لحالث نرلرل كرةال

لحدشليللمشهلهوليالالحدوضقرملالاللحال جلهلا.

حلمةلهذحلحدشرعل هرلحث نلرلحالث ارلرلحدو  يفل م ل" سكقا ضرفدل ي ضروةل"لحث نلر 

أسئقللميفدقلحإلعلفرللديارلئعل لف رلل أثراىلغارالميرفدقلحإلعلفرلدل يضر لأمرلملكر ل

سؤحللدرفقللعلفرلاليل رلرلمشارللحدنرادلحإلعلفرلالحد روليض ارفلأ ارللحدصررحهدل يوكرةل

دقنل، لأالي ضاقلدققلح جلهلالحأللاحدلمةلثاللللعلفرل ا لدألسرئقللغارالحدويرفدقل

لحإلعلفل.

حدونلاراقلأ ررحعلمرةلحالث نرلرحالحإلسرالياللمثر لمرللكولل  ضروةلحدطراقلغارال

لضقرررهل"لسرررل نرردل"للرررولدرحسرررللحداقرررعللةلدرررا لدقرررقلحدونيرررر لصرررررقل وثررر ل

الصاةلأ،فهوللياةللدةلحألسنلهلحد رولعضق رهليقا رلل ر ليقربلمشرهلأاليجاربلدقرقل

حداؤحلل الفللدةلحديل لحدورعهللداهلحداؤحلللولحدصررقدل هرلفرذدكلين را لأال

قلياابلح جلههلدققلحدوريملفطاياللاللاضرريللهذحلفجل بلفضرللحدونير لسر
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حدرسلئ لغاالحدونلااقلحد ول ا شفلدققلمرللي ا ربلدقرقلح جرلهلحدنرادلمرةل بيارملأ ل

ل.ل(26)لح ياحقللوللدرحكهلأ ل ذكاهلدك لمللي ص لفورمرعلحال جله

 تكوين االتجاهات:
حدفحلضاللحد وليا شفللداارللمةلحدووكةل يفيفلفضللحأل رحعلحدضايضللمةلحألس ل

ل كريةلحال جلهلالينا للدكل بللولحدرظلئملحآل ال:

حد ريم:ل ةدكلفلديصرللدققلأيصقليفرلموكةلمةلحدثرحهدل أي ليرفرلموكرةل .1

مةلحدضالهلمةلحدنائللحدللرعالل فاصفلحدرصرلللدقلهفقلماغررهلأ ل جشربل

لهفقلغاالماغره.

للدلالغاررالحدوانردررلل حإليررالللمررةل ابمررلالحأل ررللحدفللداررللدقريليررللمررةلحدررفلماك .2

حداقررعل حدررفللعلمررةلصررررقلحد رراح ل  اررفملهررذهلحال جلهررلالحدفللداررللمررةلدحثرر ل

لحألالل .

لحد ضناالحإليجلفولدةلحداا لحدواكبيللدقناد. .3

لحدوضالللفلدوضلياال حإليلرحالحدواعضاللدنا لحدضلد ل لمنلولمضشقلدقاال. .4

حد ضق ل  شيةلح جلهرلالحدشرلال يضشولمللسنعلأالحال جلهلال ك ابلدةليايعل

ل.ل(27) يرلمل قملحدورمردلال حداضليلل حدجولدلالدققلمالحداشاة

 ثانيا: الشباب:
رغرر لليول شررللعواض ررلل حد الد ررللحداحسررخلفةهواررللارراييللحديررنلهل ،اري اررلللررول

حل مارر انال دللاللأالمرمرررعلحديررنلهلفلد نررلرهلمرمرررد لل ،اكررللحدوج ورر ل،لمررا 

سللحدضقواللحداصاشلللالللولحداقا لحدشلدردل يفلأثنرعلكثارالمرةلدقوا للد ليلض لدقفرح

حدفرحسرررلادل،اررر لحد نرررالحديرررنلهلاررراييللحع ولدارررلل ح،رررفقل جوضاررر لثصرررلئ ل

م جل اللليابدل   ل جله لحدلصلئ لحألثاىلحد ول رمحلحد نرليةل حالثر القدل

دولللدينلهلداارحللابلااييللدوايلل ل ولله للرقلةدركلي لققررالحدشاراتلحالع ورل

ل.ل(28)فنئل هل ااحئيهلحدول قنلللا لفذدكلي اليضرالمض لل يك انرالكللللثصلئصال

 مفهوم الشباب:

لدافل ضفدالمنلها لحدينلهل  ذكالمشاللملليقو:

يضرراقلحديررنلهلفة ررهل،لدررلل نارراللمصررل،نلل وررالفلإل اررلال   وارربلفلدياريررلل .1

ل.ل(29)  ا نبلفلدافرقلدققلحد ضق ل ما  للحدضاليلالحإل ال ال

 يضاقلفة هلحدن اقلحد ول نفأل،اشوللييل للحدوج و ل ةها لحديرل لدكروليي ر ل .2

حلأ لأد حرللرولفشلئرهدل يش ارول،اشورللير وكةلحدنرادل مكل للحع ولدالل يرؤد لد ر 

مررةلح،رر الللمكل  ررهل آدحولد رهللررولحداررالقلحالع وررلدول لاررللدوضررلياالحد نلدرر ل

ل.ل(30)لحالع ولدو
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يك ورر لدشررفهللحدشضررتلحدجشاررول حدضاقررول يضرراقلأيضررللفة ررهلحدوا،قررللحد ررول .3

دقينلهدل  ش اولدشفلففحي اللل اقلحدواحهالدل  ا وال، قلففحيللحدشضرتل حدرذ ل

ليضشول يو لحدينلهلألدنلول مائردالالحع ولدال.

ل.ل(31) حدينلهلهرلك لمةلفقغلمةلحدضوالحدثلمشللدياقل  يملدشفلسةلحدثال اة .4

 خصائص الشباب:

لمضاشلدليوكةللعولدالللاولليقو:لالدقيلصاللحديلفللثصلئ لل

حدللصاللحأل دق:ليض نالحد يفيرفلفن راقلدوايرللميرفدقلمرةلأهر لحدلصرلئ ل .1

حد ررول وارربلحديلصرراللحديررلفلدل  ضررفلهررذهلحدن رراقلفلدوررفقلحدكلئشررللفرراةلحك وررللل

حدشضتلحدنااردرعول ففحيللحدشضرتلحالع ورلدودل هررلحدورشاتلحدرذ لي يارعل

حلفل، الللحدينلهلدوكل للحع ولداللم حلأ لأد حر  يرفدقليرؤد لمرةلثالدارللد ر 

ل ا نبلفاذهلحدوكل ل.

لحدللصاللحدثل ال:لالل اقلحدينلهل  وابلدلدقلفلدفيشلماللدانناة:ل .2

ألـلياع للدقلأالمالمحلحديلصاللحديلفلل  وابلفلدشور لأل ارللمرلل حدرةل

لولما،قللحد يكا دل هذحلهرلحدانبللرول عرردل رر احالدرفىلحديرنلهل

لراللدقلحس شاللل اش لحدف رل حدوكل ل. يقعلأل ا لياض

هلـلياع لدطناضللحد كريةلحدناردرعول حدنااردرعول حدرم لحالع ورلدول

دقيلصاللحديلفلللةل جفهلل،السرللدكر لمرللهررلعفيرفلمورلليجضقارلللرول

لارقل حس ضفحدلدق شاا.

حدللصرراللحدثلدثررل:ل رصررملحديلصرراللحديررلفللفة اررللالصرراللميررفدقل وثرر ل .3

حلأسلسا للمة مصلدرلحد شاااللولحدوج و ل ياع لةدكلدرعردلحه ورلمللمصفر 

دفىلحدينلهلفلدوا ان لألالمصلديا للولليلرهدل مةل  لي نفىليقاا لفيةال

لملليفليؤ اللولحديلمالدققلحدوا ان .

حدللصرراللحداحفضررل:لحدالفقاررللدق يرركا دل،ارر ل اررردل قرركلحدوا،قررللميرركالال .4

 ح  يرلرلميرلدالحال نضرللللحد يكا ل حال  ولوللدقل رعارهلأيرفيردرعولمضراة

 حدلرررقل حداقررعل حد ررر الدقيلصرراللحديررلفلل حدررذ ليررفلياعرر للدررقليناضررلل

حدوا،قللحد ولي لطلهللحدينلهلفاةلحإلدفحدلدقف رل حداالملفهدل مرلليصرل،بل

ةدرركلمررةلحث نررلرحاليررفل نررا لدقاررهل الل الئوررهلأ لدررالللحديررنلهلحدررفحئ ل

لدأل ملعلحدالئولللولمج و ل ميل دلل شاااهل.

 حاجات الشباب:

ل يوكةلدا ل  رماحل،لعلالحدينلهللاولليقو:

 )أ( الحاجات الجسمية: 
 هولحديلعلالحدناراردرعاللحدضضرريلل حد رول شنر لمرةليناضرللحد كرريةلحدجاروول ي طقنارلل

ل ورلحدجا ل  رح  هل صي هل يي و لهذحلحدشرعلمةلحديلعلالدققلملليقو:

لعافق.حديلعلللدقل كريةلعا لصياحل داليللعاوالل .1
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ل0حديلعلللدقلحدشيليل حدياكللموللييللظلدققلسالمللحدشورل يرقلحدنشال .2

حديلعررلللدررقللارر ل ينرررللحد شارراحالحدجارروالل حدنارراردرعاللحداررايضللحد ررول .3

ل طاألدققلحديلهللولحدن اقلحأل دقلمةلماحها ه.

 )ب( الحاجات النفسية: 

حلاا لحدشناررولهررولحديلعررلالحدللصررللف يااررعلحدصرريللحدشنارراللدقيررنلهل  يااررعل ررر

ل حالع ولدوللولحدوج و ل   ضوةل قكلحديلعلالملليقو:

حديلعلللدقل ةكافلحدذحال حس شالدالل ي ضوةلهذحلحديصرللدققلحالد احقل .1

لفلالس االللدققلحدرحدفيةل حآلثايةل حداقطل.

حديلعرررلللدرررقلحديررربل حدانررررلل حد انررر لحدو نرررلدللفررراةلحديرررنلهل مياطرررهل .2

لحالع ولدو.

فلألمةل حد نلد لحإليجلفولم لحآلثرايةل مرنبلحدرشن للحديلعلللدقلحديضرر .3

للولمرحعاللحدوثااحا.

 )ج( الحاجات العقلية:  

 هررولحديلعررلالحدو صررقللف شواررللحإلدرحكل حال  نررلهل مولرسررللحد لارر ل حد نكاررال

حدصياحل حدافبل حالس ش لجل  رظاملحدافرحالحدضاقالللرولدوقارلالحدنار ل حد ناراال

لحال   ضوةل قكلحديلعلالملليقو: حك الهلحدلناحال حدوالر

حديلعررلللدررقللارر لحديررلهلألفضررلدلالصررا هل لارر لمررللداررللمررةلحسرر ضفحدحال .1

ل مرحهبل يفرحال مارللداقالل لشالل ريلمالل حع ولدال.

لحديلعلللدقلحك الهلحدوضاللل حدثالللل حدلناحالحد ضقاوال. .2

  قنل.حديلعلللدقل رلاال سلئ ل فاحمتلحك الهلحدثاللللمةلمصلدرهللحدول .3

ل

ل

 )د( الحاجات االجتماعية:

 هررولحديلعررلالحد ررول  صرر لفياررلقلحديررلهلحالع ولداررللكلديصرررللدقررقلماش ررهل

  كريةلأساقل حال ضرولملدجولدرلالحدوج ور ل مشظورل ا لحدول قنرلل حدويرلركلللرول

ليضليللحدوج و ل  يو لحديلعلالحالع ولداللملليقو:

حدوج وررر ل عولد رررهلحديلعرررلللدرررقل كرررريةلداليرررلالحع ولدارررللمررر لألررراحدل .1

ل مشظول هلحدول قنللفولليكن لدهلمللمكل للحع ولداللمشلسنل.

حديلعلللدقلينررللحدرف رلحدرذ ليش ظراهلحديرلهلكاعر ل كرب جل رهلأسراقل .2

ل لدقللدفحدل ناهلداذهلحألد حرلحالع ولدالدلكذدكلحألمالفلدشانللدقن لق.

لحديلعرررلللدرررقللاررر ل حعنرررلالحدوررررحيةلحدصرررلدحل ،اريرررهل لاررر لحدويرررلك  .3

لحالع ولدالللولمج وضه.

 )هـ( الحاجات الترويحية:
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 هررولحديلعررلالحدو صررقللفااررنلعلحدارحيررلال مولرسررللحأل يررطلل يضررلول يررةل

لحدناحغلفصررقلسقاولل منافقلموللياولحدينلهلمةلحال ياحق.

 )و( الحاجات الدينية: 

حلارلمال ليرعرهل يرشظ لدوقارلللارنلعلحديلعرلالحإل ارل الل  هول ضرفل ارا لل ليرلر 

دول قنررلدلللديلعررلللدررقل كررريةلاررضررلديشرروليررر ليياررعلدقيررنلهلحديررضررلفررلألمةلح

ل.ل(32)ل حدطوة اشللمةل ر اعلحدصقللفلهلللحدللدعلدبل ع 

ل هشلكلأيضللمجوردللمةلحال، العلالدقينلهل ذكالمشال:

يي لجلحدينلهللدقللا لمل قنللدقشجلهل   رة الهرذهلحديلعرللفرمررهلحألهرفحقل .1

لكل ةلأهفحل لليرماللأ لحع ولداللأ ل اللاللأ لماشال.للولأةهلالحدينلهلسرحو

لانلعلحديلعللدقطضلمل سالمللحدجا دل   ة الهذهلحديلعللففث لحألساقل كنلي ارلل .2

لإلانلعلح، العلالحدوضايلل  رلاالحدوالف لحدوالئوللمةلحدشل،اللحدصيال.

مرةلليي لجلحدينلهلدق لق لمةلحد ر الحال نضرلدول أاليكررالدفيرهلسرن لدقر لق  .3

لحدضاعل حداقع.

يي لجلحدينلهللدقلحديرضررلفلال  ورلوللدرقلعولدرلل   رة الهرذهلحديلعرللفوارلرحال .4

لحدنادلحالع ولدالل حدوكل للحد ولي و  لفال.

يي لجلحدينلهللدقلحديضررلفااو هل ي ريملةدركلدقرقل يرالحدفيوااحيارللحدويقارلل .5

يرلرك هللرولدققلكللرللحدوار ريلال  ارفيالعارردلحديرنلهل  شنارذلما ا،ل رهل م

حدوشلييلال حدويل رحال مضلمق رهلكاطرلعلمارئرللدرةلفشرلولحدوج ور ل  افمرهدل

 فلد نررلره للئررللةحالياوررللمطقاررلل أالييررضالحديررنلهلفة ررهليررلدرلدقررقلحدضورر ل

ل حدشجله.

يي ررلجلحديررنلهللدررقلحديررضررلفلدواررلهولللررول،اررلقلحدوج ورر ل أالدررهلد رلليجررلفول .6

 .ل(33)ل حمحللول شااالحدوج و ل  طرياه
 

 أهم المشكالت التي يعاني منها الشباب في الوقت الحاضر:

لالحدضو لم لحدينلهلي طقبلدرحسللدقوالل مرمرداللدةلح، العرلالحديرنلهل

حدشناالل حالع ولدارلل حالي صرلديلللرولحدريرةلحديرلدودلكورلليي رلجللدرقللار ل،ااارول

 لأل مررلعلحديررنلهل حدو شارراحالحد ررولأ رراالدقررقلهررذهلحأل مررلعل يوكررةل يفيررفلأهرر

حدويكالالحد وليضل ولمشاللحدينلهللولحدريةلحديلمرال حد رول رشضك لدقرقلسرقركهل

 يفل فلضهللدقلحال ياحقل حدجايولل مةل  لح ضكلساللدققلحألمةلحدضلملدقوج و لكورلل

ليقو:

حدناحغلحدثاللول حدبمشولدقينلهلحدذ ليضل ولمشهلسررحولمرةلثايجرولحدجلمضرلال .1

لحدو رسطلل غاالحدو ضقواة. حدوضلهفلحدضقاللأ لة لحدوؤهالال

لاياللساقللدرةليايرعللحالغ احهلدةلحدوج و لحألمالحدذ ليجض لمةلحدينله .2

لحس اطلهلحدنضللدقضو لمفلحدوج و ل أمشهل حس ااحره.
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ل نلي لميكقللحدنطلدللد ال م لحدلطبلحدنضلدللدورحعاللهذهلحدويكقل. .3

فضررلللحدصرراحعلحدنكررا لدررفىلحديررنلهل ح ضررفحمل عررردلحداررف قلحدصررلديلللررو .4

لمجلالالحديالقللولحدوج و .

ح  يلرلحدضفيفلمةلحأل ورليلحدارقركاللحدوشيالرللدرفىلفضرللحديرنلهلمثر للدمرلال .5

لحدولفرحال حداقنالل حد طاقل حدضشمل حر كلهلحدجاحئ لحدوشظولل غااهل.

لحدنجرقلحدثاللاللفاةلحدينلهل فاةلحدكنلرلمةلحألعالللحدالفال. .6

 حد رررولالل  نرررعلمررر لأيفيردرعارررللمج وضشرررلللحد اقارررفل حدويلكرررلقلدقثاللرررللحدشافارررل .7

ل.ل(34)حدضافو
 

 ثالثا: اإلنترنت:

فررفأالعررذ رلحإل  ا ررةلمررةلمجوردررللاررنكلالحديلسرربلحد ررول رر ل طرياهررلللررول

(ل يرةلArbantحدانضاشلال يفلففأالهذهلحدينكلاللولانكلليطقعلدقاارلل)آرفل رةل

حإلرفل ررةلدررفقلردليررلل  حرقلحدررفللعلفلدراليررلالحدو يررفقلحألمايكاررلدل يررفل طررررال

ماحال، قل صقةللدقلحإل  ا ةلحد ول ضالاللحآلادل دكةلرغ لةدكللاالمةلحدلطرةل

(لأ ل، رقلNetworkحد نكااللولحإل  ا ةدلكوللدرلكل رةلمجرادلارنكلال،لسرنلال)

 سررابلدشارر للمجوردررللاررنكلالم صررقللمرر لفضضرراللحدررنضل.لةدرركلألالحديررنكللهررو

دل دكررةلحالثرر القليررة ولمررةلحدوضقرمررلال هرروللررولةدرركلالل ل قررملدررةلحإل  ا ررة

حدوضقرملالحد ولي  ل اقال.للاوللولحديرنكللحدضلديرلل ا صرالدقرقلحدنراحمتل حألعاربقل

لحدورعردقللاالدلأملللولحإل  ا ةللاولغاالميف دق.

لاشلكلعل بلحع ولدوليافبلحدشلال ،ال ا ل حه ولمل ا دلللإل  ا ةل اوحلدواليراةل

ا ل حدويلركلدللة ةليوكشكلحال صرلللدرةلحدنيالدققلح العلحدضلد لفلال صلللفنضض

يايعللرسللل حس انلللحدنايفلحإلدك ا  ولأ لدةليايعلحالر نرليلفجارل لكونارر ال

آثال ك لفللرسلئ للداهل حس انلللرسلئ لصر اللمشهل)أ لحد يف للداه(لكورلليوكشركل

حدويررلركلللررولحإل  ا ررةلكررذدكلفلسرر لفحملحدضفيررفلمررةلحدنرراحمتل مصررلدرلحدوضقرمررلال

ل،للمجل  للمةلثالللحدينكلل يوكشكلحدويرلركلللرولحإل  ا رةل ةدركلدرةليايرعلحدو 

ل(.Discussing Groups)لحدوالهولللولمجوردلالمشلييل

 يفلأدالانكللحإل  ا رةللدرقللمكل ارللح صرلللماليراةلحدنيرالمرةلثرالللأعاربقل

كرل رحلمج وضراةللرولمكرلال ح،رفلميرف دلي يرف رال ي شلييرراللروللحديلسبدلكوللدر

 رلمدل هررذحلييرضا للأ شررللدقرقلأفرررحهل شاارالمررل للرول ورربل،ال شرللحدنيررايللاللآمرلال

ليا طا لأ لل الالحد كاةلفهلدققل عهلحد يفيف.
 

 اإلنترنت في مصر:

مل دثقرةلمصراللدرقلحإل  ا رةللرول1993دو لحإل  ا رةللرولمصرالمشرذلدرلمل

(لم للا ارلل  ر ل اكاربلهرذحلLeased Lineحدنفحيللمةلثالللثبلح صلللمنلاال)

(ل  لمةلثالللحدوجق لحألدققلدقجلمضرلال هرولGate wayحدلبلمةلثالللفرحفلل)



 د. محمد علي سالمه                                         استخدامات اإلنترنت والتفاعل االجتماعي لدى الشباب 

 م2015 ينايرـ  الخامسمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد 

 

17 

حد ررول ارررملفلإلارراحقلدقاررهدل لررولحدريررةلحديررلدولهشررلكلمريضررلالرئااررالاليضوررالال

لكوررد لثفملالحإل  ا ةلدنليولحدوؤسالال حأللاحدللولمصا:ل

 حدوريرر لحأل ل:لهرررلحدوجقرر لحألدقررقلدقجلمضررلال)حدواكرربلحدائااررو(ل ياررفمل

لـل0فمل هللولحدوجلالالحد ضقاوالل حدضقواللث

 (حدوري لحدثرل و:لهررلماكربلحدوضقرمرلالفوجقر لحدرر رحول يل صرالIdesل)

ل.ل(35) يافملثفمل هللدقلحداطلدلالحدارمالل حد جلريلللولمصا

 تعريف اإلنترنت:

هرررلمجورر لدررلدوولديررنكلالكونار ايررللم احفطررللدقررقلأسررلالمجوردررللمررةل

م احفطرلللرولارنكللأ لارنكلال  قركلحديرنكلاليوكرةلأالحديلسنلال  قكلحديلسرنلال

  صرر لمرر لفضضرراللفيررنكلالأكنررادل أالدوقاررللحال صررلللفرراةلحديررنكلالييكواررلل

فا  ركرللمضراةل أ رهلدرا لهشرلكلهائرللماكبيرللمارئردللدرةلحإل  ا رةدل،ار لأال

هشلكلهائلال ألاحدليوكةلأاليا لفمرحلانكللحإل  ا رةلألغراح لثلصرللفورلللاارلل

لل.(36)حدف ل

ل هشلكل ضاينلال اىلأال ضايملحإل  ا ة:ل
حلدكقورلا  الليرعرفلل (Interconnected Net work)لعلوالكقوللل  ا ةلحث صلر 

 ضايملارلم ل كلمر لدإل  ا رةلي نرعلدقارهلحدجوار دلل ضايرملحدواشرفالدإل  ا رةليل قرمل

دررةل ضايررملحد ررلعالأ لحدوررفرال هررذحلرحعرر للدررقل ضررفدليرراقلحالسرر نلدقلمررةلهررذهلحديررنكلل

 حس لفحمالدل يوكششلللفاح لحدضشلصرالحد رولحار وق اللحد ضرلريملحدرصرنالل حدرظانارلل حد رول

ل قاولحدضرولدققلمنارملهذهلحدينكللحديفيثل:

لحإل  ا ةلأسلس ل:لمجوردللمةلحديرحسابلحدو احفطلللولانكللأ لانكلا. .1

لحإل  ا ةلأسلس لل قكلحدينكلالحد وليوكةلأال  ص لفينكلالأكنا. .2

لأسلس للدوقاللحال صلللفاةلانكلالييكوالل ظلملمضاة.حإل  ا ةل .3

لالماش للكثااقليوكرةلأال ار لفملارنكللحإل  ا رةلألغاحمراللحدللصرللكورلل .4

ل ا لفماللحدف للكذدك.

 دققلحداغ لمةلهذحلحد نل اللرول ضايرملحإل  ا رةللراالهشرلكل ضايرملمير اكللللل

فضضرراللفررنضللهرررل"لحإل  ا ررةلاررنكللمررلوللمررةلأعارربقلحديرحسررابلحد ررول ررا نبل

ل حدوش ياقل،رللحدضلد ل".

هولمجوردرللمرةلحديرحسرابلدارللحدارفرقلدقرقل نرلدللحدنال رلاللانكللحديلسره:

رللأ ليرفلير  لرفربلللاوللفاشاللفرحسطللثطريلحال صلللحد ول افطاللم  فضضراللفضض 

ل.ل(37)دفدلمةلحدر،فحالحدطالاللم ل،لسرهلماكب 

 أهمية اإلنترنت:

ل اع لأهواللحإل  ا ةللدق:

 ا لفملحدياكلالفول قملأ يرط اللارنكللحإل  ا رةلإلرسرللل حسر انلللحدنايرفل .1

لحإلدك ا  ولحدونلاالأ لمةلثالللحدارحئ لحدنايفيل.
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حدف ريلال حدشياحال حدوجالالحد جلريللعرذفةلحدضفيرفلمرةلأصريلهلحألدورللل .2

لدإليالعل حال  يلرلمةلثالللحإلدالاللاال.

ل.ل حدضفيفلمةلحديراكلالحدنشارلل حد اشارلليرلالحدجفيفللولدلد لحد جلرقل حدصشلد .3

حدو لصصلل ا لفملحإل  ا رةلدق طرريال درفد لمير اكاالل لمرفحده لفرلدناحمتل

ل( IBM , APPLEحدجفيفقل مةلهذهلحدياكلال)

حلدألدفحدلحدضلوللمةلحدياكلال حأللاحدلحدوا نطللفلإل  ا ةللارول ض نرال .4  ظا 

لفلدوررديةل حألسرحق.ليرقل ارياالل لدحريلللضلدللمةل ل،اللحالر نلي

يرررلالحإل  ا ررةليرررقلددرر ل  طررريالسررايضلليصررضبللالدرر ليكررةلمررةلحدوارر يا ل .5

لحديصرللدقاالل ةدكلمةلثالللحدوشلييلالحدجولدال.

دياحالحآلالقلمةلحدناحمتل مةلحدوالالال حدنير ل حد ارلريالحدوجل ارللحد رول .6

ل ررةل رلاهررللمل قررملحدجاررلالسرررحولأكلديواررللأ ل جلريررلل، ررقل يررةليايرربلك

ل.ل(38) كلداملحس لفحملفاحمتل نلدللحدر لئعللدك ا  اللدلدال

أ يررئةلحإل  ا ررةللررولحألسررلالد نررلدللحألفيررل ل حد طررريال الل حللحدضفيررفلمررةل .7

حدجاررلاللررولحإل  ا ررةل يرر نظلفررذدكلحد رعررهل،ارر ل اررفملثررفملالمضقرمل اررلل

لم لصصلللولا قلحدوجلالا.

(لفلإل  ا ررةلأدىللدررقل MALLحر نررليلمئررلالحألسرررحقلحديررلمقللحدواكبيررلل) .8

ل يلدقلحدياكللحد جلريللفاةلحدضفيفلمةلحأليطلر.

)حدطاررراحادلحدنشرررلدقدللمرررةلحدلرررفملالمثررر لحالسررر ضالمل حديجرررب ررررلاالحدضفيرررفل .9

لحداال،لدلحداالرحادلحدوطلد دلحدونلريلادلحدوالرهدلحدشف حالحدضقوال(.

 استخدام اإلنترنت:

لمللحدواصردلفلس لفحملحإل  ا ة؟ل

هرلحدجقرالأململالاللحديلسبلحديلصولفلس لفحملحإل  ا ة:ل"حدواصردل

 حد ضلمرر لمرر لحدوضقرمررلالسرررحولكررلالهررذحلحديلسرربللررولحدضورر لأ لحدوفرسررللأ ل

ل.ل(39)"حديلسنلالم ضوشللحديلسبلحديلصولحدوشبلدل فلس لفحملأ ل رعلمة

ل

 * مجاالت اإلنترنت:

ليا لفملحإل  ا ةللولمجلالالم ضفدقلمشال:ل

 التصاالت: أ ـ في مجال ا

لالدق لحال صلالالدق لما لعف حللول،ارلقلحإل ارلادل دارفلحث راعلحإل ارلال

حلد ضرل لارنكلل حد قانرالكرساقللح صرلللدظاورلل، رقلظارالحإل  ا رةدل  ظرا 

حإل  ا ةللافلحس ش لحدضقولولهذهلحدينكللدال صلللدا للابلدشا لحدوضقرملالفر ل

للحدول قنررلدل يررفل وررللهررذحلد نررلدللحدلنرراحال،رررللحد جررلرهل حدشظايررلالحدضقوارر

حال صلللمةلثالللمرللياروقلفلدنايرفلحإلدك ا  رول،ار لأالهرذحلحدنايرفليجررهل

لحدضلد للول رحادل ي وابلهذحلحدنايفلفضفدلمةلحدووابحالمشال:
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حسرر انلللحدوقنررلال لرسررلدالللررولأ ل يررةل لدررقلأ لمكررلالد الريلفررللدقررقلأ ل .1

للللدااللحداسلدل.اوولأ لماحعضللأ لاوولسرحولدشرحالحدجاللحدواسق

ليوكةلأاليكرالحدوي رىلدققلأ لصررقلمةلحدصررلحد وليايفللرسلدال. .2

ليوكةلدقاحس لأالياس لرسلدلل ح،فقللدقلمئلالحدضشل يةللول ن لحدريةل. .3

(لأ لمررلليضرراقلNew Groupكوررللظارراالثررفملالح صررلللأثرراىلمثرر ل) .4

فوجوردررللحألثنررلردل هررذهلحدوجوردررلليوكررةلأل لاررل لحال صررلللفاررللدقررقل

لحدينكلل حالس نلدقلمةلهذهلحدلفمل.

 )ب( في المجال التجاري: 

حدكثاررالمررةلحديرراكلالأصررنيةل ارر لفملحإل  ا ررةلدضررا لمش جل اررللفلدصرررال

 حدصررقلكولل يلهفهلللوللدال رلالحد قانبيررال يوكششرللحديراحولأل لمشر تلمرةلأ ل

لمكلاللولحدضلد ل ، قلدحث لحدوشبلل ياوقلهذحلحألسقرهلفلد ارقلحدنرر .

 )ج( في المجال التعليمي:

يض نالحإل  ا ةلمةلأه لحدرسلئ لحد وليوكةلأال ورف للفلدوضقرمرلاللرولأ ل يرةل

كولليرعفلفاللحدكثاالمةلحدناحمتلحد ضقاوالل حدضقوالل لمكل الل يلرقلأدظر لحدوك نرلال

لولحدضلد دل ، قلالل ا شاهللةحلأثناكلأ،فلأصرفيلئكلفة رهليرفل،صر لدقرقلارالدقل

ل.ل(40)لجلمضلالحألعشناللمةلثالللحإل  ا ةمللمةلل،فىلحد

ل هشلكلحس لفحملالأثاىلدإل  ا ةلمشال:

لـلحدلررفملالحدوصررالالل حدولداررل: لالمضظرر لحدنشررركل ارر لفملحديررنكلللررولأدولداررلللأ

لحدارماللدو لفضللحدنررصلالحدضلدوالل أثنلرلحالي صلد.

أثراىلأ للأصنحلحآلالدا لمةلحدصرضبل ار لحألثنرلرلمرةلد درلللدرقلهلـلحدصيللل:

مةلمكلاللدقلآثالفضفلحس لفحملانكللحإل  ا ةدللاا طا لحدصينولك لفللحدورمرعل

أ لحدوالللحدذ ليايفهل  ل اقهل فاادلللدقلحدويراريةللرولحدصريانللأ لحدوجقرللحد رول

ليضو لفال.

كوللأالهشرلكلحسر لفحملالأثراىلمشارللحسر لفحملحديرنكلللرولحديكرمرلل حدوشربلل

ل.ل(41)لحدخ000 حدياكلال حداال،ل

 الشباب واستخدام اإلنترنت: 

لـللاولليا لفملحدينلهلحإل  ا ة؟ل1

،ابل  لئتلحدفرحسلالحد ول وةللولهذحلحدوجللللاالأكثالمجلالالحس لفحملحدينلهل

للولحإل  ا ةلهو:ل

،ار لياررملحدشرلالفرلد ضاقلدقرقللChat Roomsألـل،جاحالحديررحرحالحديارلل

يريقرلللرولحدثا راقلمر لهرؤالولحألصرفيلولدرةللاأصفيلولعفدل ياضررالأ يرل

ميررلكقا لحديلصرراللأ لدررةلحألمررررلحدضلمررللأ للررولكثاررالمررةلحأل،اررلاليكرررال

لحديرحرلدةلحدجش .

لهلـلأدضلهلحإل  ا ةلحد ول ول  لأدضلهلحدنافير.
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جلـلدوقالالحدني لدقرقلحإل  ا رةلدورلل ي ريرهلهرذهلحديرنكللمرةلحدكر لحدالئر لمرةل

لحدوضقرملا.ل

ليان لحدينلهلدققلحإل  ا ةلأ لحد اددلدققلمالهولحإل  ا ة؟ـلدولةحلل2

ليان لحدينلهلدققلحإل  ا ةلدألسنلهلحآل ال:

لألـللهولللحآلفلول مضملحدواحينللحألسايللدألفشلو.

لهلـلحدناحغلحدوو فللوليرملحدينلهل حدناحرلمةلحألدولللحدجلدق.

لجلـل رلالحدااردللحدولداللدفىلحدكثاالمةلحدينله.

ليوكةللعاحولريلفللصلرمللدققلهذهلحدلفمل.لدلـلال

لهـلـلحدنضرلل حدني لدةلحدووشرع.

ل لـل ينظلكثاالمةلحألساللدثلللحإل  ا ةللولحدنارا.

لـلمللهولليجلفالال سقنالالحس لفحملحإل  ا ة؟ل3

 إيجابيات اإلنترنت:

لمضالللأه لحألثنلرللولحدضلد ل حديصرللدققلحدكثاالمةلحدوضقرمرلالحد روليرفل نير 

لدشاللد شطاللمرمرعلمللأ لمةلأع لحالس نلدقلمشال.

 سلبيات ومفاسد اإلنترنت:

ل.ل(42)مالعلحدريةل حد ضاقلدققلصينللحدارول حإلصلفللفلألماح لحدشناال

لـلمللحدذ ليجض لحإل  ا ةلسنن للإلدملالفضللحدينله؟ل4

دفىلمفمشولحإل  ا رةلفصرنللدلمرلليلفقارللد كرريةلحر نرليلدرلينولمر لأصرفيلول

  ا ةل حأل يطللحد وليارمرالفاللدحث لالالالحدكونار الي و  لهؤالولفلفملالحإل

حإل  ا ةلحد ول  احلدا لمالفقللحدشلال  كرريةلداليرلالحع ولدارلل  نرلدللحآلرحولمر ل

 سرراقلللCommunitiesلVirtualأ ررلالعررفددل  رررلال قرركلحدوج وضررلالحدوض نرراقل

دقارا هلمررةلحدرحيرر ل دقنيرر لدررةلياياررللد يااررعلح، العررلال ناررالل دليناررللغاررال

لمياالللولحدرحي .

 دافلال،ظلفضللدقولولحدشن ل حالع ولعلأاللدملالحإل  ا ةلدوقارللما،قارلل،ار ل

لل لسراحل للفلسر لفحملحإل  ا رةلفارنبل أالحدوا لفماةلحدجفدلدلدقلهر لأكثرالحسر لفحم 

ييف لدقوا لفملدوقارللثانرللأمر لمرةلحإل  ا رةللقلل  لفضفلل اقح نالره لف قكلحدرسا

لايفللدقل،فلكناالمةلحس لفحمهلدهدل يقولةدكلدوقالل رح الحديل للرولحسر ضولدهل

لدإل  ا ة.

 ـ من أكثر الشباب قابلية إلدمان اإلنترنت؟ 5

،ارربلفضررللحدفرحسررلالحد ررول وررةللررولهررذحلحدوجررللدللرراالأكثررالحدشررلاليلفقاررلل

،ررلالالحالك ئررلهل ،ررلالالحديلصررالالحداقاررلدل هررؤالولحديررنلهلحدررذيةلدإلدمررلالهرر ل

ي ول قرالدقينلولمةل،رلالاللدمرلالأثراىدللةليض راقلحدكثارالمرةلمرفمشولحإل  ا رةل

أ ا لكل رحلمفمشولسلفااةلدقاجلئال حدلوررلأ لحألك دلكوللأالحدينلهلحدذيةليضرل رال
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اررللأ لحإل،اررلالحدبحئررفلمرةلحدوقرر ل حدر،ررفقلأ لحد لرررقلمررةل كررريةلداليررلالحع ولد

فلدشن لدفيا ليلفقاللأكثالإلدملالحإل  ا ةدل،ا ليررلاللاصرللدوثر لهرؤالولد كرريةل

داليلالحع ولداللفلداغ لمةل ،ف ا للولحدرحي ل.ل ياررللحدضقورلولأالحديرنلهلحدرذيةل

ررللدامررللدإلدمررلالفاررنبل  كرررالدررفيا ليررفرقلثلصررللدقررقلحد نكاررالحدوجررادلهرر لأيض 

 رررلرقلحدضاقارررللحد ررروليرلاهرررللداررر لحدكررر لحدالئررر لمرررةلحدوضقرمرررلالح جرررذحفا لحديرررفيفلدإل

ل.ل(43)لحدورعردقلدققلحإل  ا ة

 اخلدمات اليت يقدمها اإلنرتنت:

 ـ المعلومات والبيانات والوثائق: 1

 ا طا لحديصرللدققلحدوضقرملالحد رول ايرفهللدرةلأ لمرمررعلدرةليايرعلهرذهل

حدضقوارلل حدثاللارلل حد رول يرر لحدك ربللحدينكللحدف دالللاشلكلحدوالياةلمةلحدصنيلا

 حدوجالال حدر لئعل حدصررل حألسئقلل حالس نالرحال غااهلل حد ول لفملحدنل،ر ل

لحدو لص لأ لحدنادلحدضلد لحدذ ليني لدةلحدوضقرمل.

 ـ الحوارات والدردشة: 2

دةليايعلفراحمتلمضاشرلليوكرةلحالار احكللرولمجوردرلالحديررحرلأ لحدفردارلل

 للادلمةل قكلحدوجوردلال حد يف لمضهل،رللمرمرعلمضاةدل يوكةلحال صلللفة

 هشلكلحدضفيفلمةلحديرحرحاليوكةللعاحؤهللدنالحدينكللسرحول،رحرحالمنلااقلمر ل

لحألصفيلولأ لغاالمنلااقلدنالمرحي لمضاشلل  احلهذهلحدلفمل.

 ـ السوق: 3

يوكشكلحد ارقلدةليايعلحال صلللفلدينكلدللاشلكلحدضفيفلمةلحدورحير ل ضرا ل

مش جل اللأ ل ارملفضو لحدفدليللحدال ملل  ب دكلفك لملل ايرفلمرةلمرحصرنلال،ررلل

لحداق لحدوطقرفلدل حداق لحدوضا مللدققلحدينكللكثااقل م شردل.

 ـ خدمة البريد اإللكتروني:  4
مةلأكنالحدلفملالحد ول افماللانكللحإل  ا رةلثفمرلللرسرللل حسر انلللحداسرلئ لدنرال

لغاالمكقمل ييو لحأل رحعلحدول قنللمةلحداسلئ .حدنايفللارلساي ل د دول 

 ـ األلعاب والترفيه: 5

دارحقلحألدضلهل حد ارلدول ارفملحديرنكللأ،رف لحألدضرلهلحد روليوكرةلأال قضنارللمر ل

لحدكونار الأ لم لال لآثالدققلحدينكللأ لم ل ناك.

 ـ خدمات مجانية: 6

مثر لثفمرللحدنايرفلل افملحدضفيفلمةلحدورحي لثفملالمجل اللدب حرهللدققلحدينكل

حإلدك ا  ررولأ لثفمررللل يررلولصررنيللدقررقلحديررنكللمجل اررللأ لثفمررلل يوارر لفضررلل

حدنرراحمتلحدواوررللمثرر لفرراحمتلحديوليررللمررةلحدناا سررلال فرراحمتل صررنحلحإل  ا ررةل
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 غااهررللمررةلحدنرراحمتلحد رروليي لعاررللحدو صرر لفلديررنكللأ شررلول جردررهلدنررالحدورحيرر ل

ل.ل(44)لحدول قنل

 واإلنترنت:* جرائم الحاسب اآللي 

 ضاقلعاحئ لحديلسربلحآلدرول حإل  ا رةلفة ارلل"لةدركلحدشررعلمرةلحدجراحئ لحد رول

للف اشالالحديلسبلحآلدول  ظ لحدوضقرمرلالالر كلفارللأ لحد ياارعل للثلص  ي طقبللدولم 

ل.ل(45)للاالل مالملقلللدقاال"

 عاحئ لحإل  ا ةلكثااقل م شردلليصضبل،صاهلل دكشارللفصرنللدلمرلل يرو ل

دجشارراللكا يررلولحدورحيرر لحدجشاررالل عرراحئ لحدررفدلرقلأ لحدفدليررللدقيرررحةلأ لحدجرراحئ لح

 جررلرقلحألينررلللعشاررا لل عرراحئ ل ررا يتلحدولررفرحالأ ل رحد اررلل  ضقررا لحإلعرراحملأ ل

حإلرهلهلكصش لحدو نجاحاللملللللدقلعراحئ لحدناا سرلال حي يرلملحدورحير دل لاورلل

ليقولدا لداذهلحدجاحئ :

 ممارسات غير األخالقية وتشمل:)أ( الجرائم الجنسية وال 

 ـ المواقع والقوائم البريدية اإلباحية: 1
يشررفرجل يررةلهررذحلحدنشررفلعرراحئ لحر اررلدلحدورحيرر لحإلفل،اررلل حديرراحولمشاررلل حالارر احكللااررللأ ل

ل يلئالل يفلأصنحلحال  يلرلحدرحس لدقصررل حأللرالملحإلفل،ارللدقرقلارنكللحإل  ا رةلييرك ل

حدريرةلحدراحهةلفارنبلحال ديرلدلحدالئر للروللدرفحدلمار لفموليضاللةحالحه ولملدلدووللرول

حإل  ا ةل،رللحدضلد ل كينةلل،فىلحدفرحسلالأالمضرفللحد رفلعلدقرقلحإلفل،ارلللرولأ يرلال

حل وثر ل لللدرقلحدللمارللدصرا  مرةللعورلدولل٪70حدضو لحد ول نفألمةلحدالدللحد لسرضللصرنل، 

ل.ل(46)ل انللحد فلعلدققل قكلحدورحي 

 المتخصصة في القذف وتشويه سمعة األشخاص:ـ المواقع  2

  ضورر لهررذهلحدورحيرر لدقررقللفرراح لسررقنالالحديررل لحدوارر افقل  يررالأسرراحرهل

 حد وليفلي  لحديصرللدقااللفصرررقلغاراقلميرا دللفضرفلحدرفثرللدقرقلعارل هلأ ل

لف قناعلحألثنلرلدشه.

 ـ إخفاء الشخصية: 3

لولالصرا هلسررحولأ شرلول رعفلحدكثاالمةلحدناحمتلحد ول وكةلحدوا لفملمةللثنر

لرسلللحدنايفلأ ل صنحلحدورحير ل اللاركلأالأغقربلمرةليار لفملهرذهلحدنراحمتلهفلرهل

غاال نا للاارضرالمرةلثالدارلللدرقللثنرلولالصرا ا لثرل رللمرةلمارلودلليل ر ارللأ ل

لثجال لمةل صاقلغاالالئعليارمرالفه.

 ـ انتحال الشخصية: وهي تنقسم إلى قسمين: 4
حدناد:ل ض نالعاحئ لح  يلللالصراللحآلثرايةلمرةلحدجراحئ لحدافيورلللاللألـلح  يلللالصاللل

حدوجراماةليرفرقلأكنرالدقرقلعور لحدوضقرمرلاللأالحد شلمولحدو بحيرفلديرنكللحإل  ا رةلأدطرق

حديلصاللحدوطقرفللدةلحدضيالل حالس نلدقلمشالللولحر كرلهلعراحئوا دل يوكرةلأال رؤد ل
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داصررافلحدنشكررولدقضررياللأ لحدارريبلمررةلعايوررللح  يررلللحديلصررالللدررقلحالسرر االولدقررقلح

لفطلي هلحالئ ول اللأ ل، قلحإلسلوقللدقلسوضللحدضيال.

مرر لأالحألسررقرهليض نررال،ررفي ل اررنا لللاللأ ررهلأكثررالانتحااال شخصااية المواقااع: هلـل

ثطررقدل أكثالصضرفلللولحك يللهلمةلح  يلللالصاللحأللاحددل،ا ليوكرةل شنارذل

  لحال صلللفاللمةلثاللل ظ لحال صلللحألمشولهذحلحألسقرهل، قلم لحدورحي لحد ولي

(server secured ل،ا ليوكةل فااردللحث احقلمث لهرذحلحديرلعبلحألمشرول  ر  ل)

دوقاررللحال  يررلللفاجرررملييررشهلحدوجرراملدقررقلحدوريرر لدقارراطاقلدقاررهدل مررةل رر ليارررمل

لف يريقهلكوري لفا و.

لالحالئ ول ارلل دضربل  يرو لعراحئ لحدارطرلدقرقلأريرلملحدنطليرلالجرائم المالية:ـلل5

حداولرل حد ب يال حدجايوللحدوشظولل حدولفرحال غاا لحألمررحلل دضر لعراحئ لهرذحل

حداا لأ محلمرةل ل،ارللمضالرللكر ارللمجامرللالل ل قرمللرول  اج ارللدرةلحدجراحئ ل

حد اقافيللحد ول يو ل ن لحدواوقدل حد وليضاقلحدجوا لأ اللمللدنللدقشظلمل حديراعل

ل ولحا ااالميلرف اللعشلئا لل. كر اللمةلحدجاحئ لحد

يكثرالح  يرلرلحدكثارالمرةلحدورحير لغارالحدواغررهللاارللدقرقللالمواقع المعادياة:ـلل6

انكللحإل  ا ةدل مةلهذهلحدورحير لمرلليكررالمرعارللمرفلسالسرللد درللمرلدلأ لمرفل

داافقلأ لمذهبلمضاةلأ لمفلال لملدل هول ارفقللرولحدوارلملحأل لللدرقل يرريهل

لوض افلأ لحديل لحدوا افقل هولكلآل و:صررقلحدف دللأ لحد

لـلحد جا لحإلدك ا  و.لل1

لـلحإلرهلهلحإلدك ا  و.ل2ل

لـلعاحئ لة  لحدقاليلالحدناضلو.ل3

ل.ل(47)لـلحدجاحئ لحالي صلديلل4

ل

 * اآلثار اإليجابية الستخدام الشباب لإلنترنت:

فطريقلدلكوللأالففألحس لفحملانكلالحإل  ا ةللولحدضلد لحدضافولين لل اقلدااةل

ح  يررلرهللدررا لفلال  يررلرلحدرحسرر للدررقلحآلادل درعررللحدررردولفلالسرر لفحملالحدوناررفقل

دإل  ا ررةلدررفىلحديررنلهلالل حدررةلميررف دقدللةليض اررفلكثاررالمررةلحديررنلهلأالحإل  ا ررةل

مجرررادل سررراقلل ارررقالل  الارررهدللمرررلللللدرررقلدرررفمللعرررلدقلكثارررالمرررةلحديرررنلهلدقشرررلل

ةلمةللمكل اللحس نلدقلحدينلهلحدكلمقللمةللمكل الالحإل جقابيلدل ك لهذهلحدضرحم ليقق

حإل  ا ررةدلدكررةلمرر لةدرركليوكررةلحدريرررقلدقررقلدررفدلمررةلحآل ررلرلحإليجلفاررللالسرر لفحمل

لحدينلهلحدضافولدإل  ا ةل هولكولليقو:

 أ ـ توسيع آفاق الشباب:

حإل  ا ررةل سرراقلللضلدررللد رسررا لآلررلقلحديررنلهلفيارر ل شاقررهلمررةلفائ ررهل مياطررهل

حدوجلالالحدضلدوالل ألالكلالحألماللولحدولمولي طقبلثر لحدنيلرلحدضاااةللدول
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 يط لحدناللول حدانلرلدق ضاقلدققلحدنالدلحدنضافقلأململحدينلهلداضطق لدقرقلأ لرهرلل

ل صشلد الل  الل ال.

مللالحسرر لفحملحإل  ا ررةلمررةلحدو ضقورراةل1996 يررفلأ ن ررةلدرحسررللأعايررةلدررلمل

ليياعلدا لملليقو:ل

 لحدلالقل حإلففحدو.ـل طريالحد نكاال

 .لـل شواللحس اح اجالال، لحدويكالا

 ل.ل(48)لـل شواللمالرحالحد نكاالحدضقوودل يااعلحد ضق ليري لحألمف

 ب ـ استفادة الشباب من إمكانيات اإلنترنت اإلتصالية:

عوارر لحدلررفملالحد رروللحإل  ا ررةل سرراقللح صررللللررولحألسررلال ارر طا لأال اررفم

 حدواا وقل حدوائارلل دكشارلل بيرفللمكل ارللحدرفمتلل افمالل سلئ لحال صلللحدواوردل

فاةلهذهلحدرسلئ ل يفلددةلحدفرحسللحد ولأعايرةللرولحدرريةلحدضافرولدقرقلحسر ضوللل

ررللفرحسررطللحدنايررفل حديررنلهلحدضافررولدإل  ا ررةللررولحدوجررلالالحإل صررلدالل ثصرص 

ل.ل(49)لحإلداك ا  و

 ج ـ تضييق الفجوة بين المجتمعات والطبقات:

مج وض ررللدلدوا ررلليقشررولحدنرررحرقلحدطنااررلل حدواررلللالحدجشاحلاررللل رررلالحإل  ا ررة

 حديرحعبلحدطناضالللنول،اةل املحدطناالل،لئاللفراةل ورلةجللئرلالحدوج ور لحدرح،رفل

لاالحإل  ا ةلي احلدقجوا للا لحدردرجللدقلمج وضاللد الياردلحع ولداللأ لملديلل

ل ذكا.

 د ـ تدريب الشباب على الحوار والمناقشة:

حد نلد لم لحآلثايةل حدافرقلدققللا ل عالال ظاه ل دا لحآلرحولفطاياللليضفل

هذحلحدضصال حإل  ا ةل الدفلحدينلهللسقاوللمةلأه لحداولالحديلصاللحدشلعيلللو

ل.ل(50)لدققللعاحول،رحرحال  الالالم شردللد ال اافلفبملالأ لمكلا

هللاللأالهرذحل م لأال حي لكثاالمةلحدوشلييرلالالليايرقللدرقلحدوار رىلحدوطقرر

يوكةلأالي ياةلدرل  ل فث لالصرالال عارلالمر ريرللإلدحرقلمش رفيلال،ررحرحال

لعلدقل ضلدتلحدورمردلالحد ول ا لحألمل.

 هـ ـ المساعدة على تعليم لغات أجنبية:

 رررلالحإل  ا ررةل سرراقلللضلدررللدوولرسررللمررللدررف لحديررنلهلمررةلدشررلالأعشناررللدررةل

ل.ل(51)لللأصقاليايعلميلد للمةلي كقورالهذهلحدقشللكقش

 و ـ الحصول على القبول في الجامعات العالمية:

يرعفلدوضظ لحدجلمضلالحدضلدواللمرحي لدقرقلحإل  ا رةل يرعرفللرولهرذهلحدورحير ل

أياررلملدقانرررللدررةليايررعلحإل  ا ررةدل يررفلألررلدلكثاررالموررةلارروق ا لحدفرحسررلالمررةل
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ضلدوارررللحديرررنلهلحدضافرررولأ اررر لحسررر نلد حلمرررةلحإل  ا رررةللرررولماحسرررقللحدجلمضرررلالحد

ل.ل(52)ل حديصرللدققلينرللدا لدورحصقللدرحسل ا لحدضقا

 لررولهررذحل اارراالكناررالدنررا لحد ضقررا لأمررلملحديررنلهلكوررللأاللاررهل رسرراض للدقلاررلرحالل

لأملما لدرلاقلحدجلمضلالحدورعردقلدققلحإل  ا ة.

 ز ـ إيجاد فرص عمل للشباب:

بثرالفرهلمرةليررقلاللاكلأالحدنطلدللانحلماارةليلرا لدقرقلحدرنالدلحدضافارللدورلل 

فيررايلل لئررللحديررنلهلمررةلأكثررالحدنئررلالمضل ررلقلمررةلآ ررلرلحدنطلدررلل  يررر لحإل  ا ررةل

دياحالحدورحي لحدول صللفلس انللليقنلالحد رظامل  صشاناللمولليارلدفلحديرنلهل

لدققلحديصرللدققل ظانلل الئ لمؤهال ا .

ألال يرفلألرلدلكثارالموررةلاروق ا لحدفرحسرلال،رررللد حلر لحسر لفحما لدإل  ا ررةل

ل.ل(53)لحدفحل للدقلةدكلهرلحدني لدةللا ل ظانال

كوللأالحإل  ا ةل ناالل ض نالصشلدلليوكةلأاليضو للااللحدينلهل،للللعرلد ا ل

داررلل ،صررردا لدقررقلمررؤهالاللررولمجررلالالحديررنكلال  صرروا لحدصررنيلالأ لأمررةل

لحدينكلالأ ل، قلمشف فولمناضلالدوب د لحدلفمل.

 بأجور رمزية: ح ـ الحصول على دورات مجانية أو

يي ررلجلحديررنلهللررول ي شررللحديلمرراللدررقلكثاررالمررةلحدواررلرحال حدوررؤهالالحد ررول

 ارررلدفهلدقرررقلارررعليايارررهللرررولحديارررلقل  ارررفملحإل  ا رررةللمكل ارررللد طرررريالحدرررذحال

 حديصرررللدقررقلد رحالمجل اررللأ لفررةعررلرمبيررللمررةلثررالللدررفدلاللييصررقلمررةل

يوكررةلأال لطررالدقررقلحدورحيرر ل اررفملد رحالم لصصررلللررولعوارر لحدوجررلالالحد ررول

لف شااعلحدبهرر. حلمةلدقرملحديلسبل ح  الو  لحدنلللففو 

 ط ـ مساعدة الشباب في إيجاد حلول للمشكالت التي يواجهونها:
سنعلأالةكا للدشفلثصلئ لما،قللحديرنلهلأ ارللما،قرللصراحعل ملرلياليورالفارلل

حإل  ا رةللدرقلحدينلهليلج لمةليا،اللمنلااقل يوكةلدقينلهلأالينررهلفارللدرةليايرعل

حدورحيررر لحالع ولدارررلل حدشنارررالل حد افريرررللحدو لصصرررللحد رررولييررراقلدقاارررللميرررالرال

لم لصصراللاافمرالدقينلهلحدشصحل حإلرالدلحدذ لهرللول،لعلللداه.

 ي ـ خلق صداقات جديدة للشباب:
يوا لحدينلهللدقل كريةلحدصرفحيلال حإل  ا رةل رسر لمرةلحدلارلرحالحدوطا ،رللأمرلمل

مرةلح صرلدهلفةصرفيلئهل إلالكرلالهرذهلحأل رالدر ليصر للدرقلحآلاللدرقلحدارفرللحديرنلهل  اارا

حدوطقرهلمةلحإليجلفاللألالحدصفحيلليفلألاغرةلمرةلمضشلهرللحدارلموللدرقلمضرلالدنثارلدللالل

أالحدردولحداقا ل حالس لفحملحدااافلدإل  ا ةليفليارلدفلحديرلهلدقرقل رعارهلحه ولمرهللدرقل

لا ل.حدصلدياةلديشا لل حدوق بماةلأثالي

 * اآلثار السلبية الستخدام الشباب لإلنترنت:
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حلسقناللدقرقلمار لفمااللمرةلحديرنلهل  اجرللدورللل م لحألسملكلالدإل  ا ةلآ لر 

سنعلةكاهلمةل عردلحس لفحملالسقناللدقينكلل مللسنعلةكاهلمةل عردلثصلئ ل

دوا،قللحدينلهلرفوللسلهوةللرول اراا ل يررعلحديرنلهللرولملرليالحالسر لفحملال

لناللدقينكل.حداق

 يفل شردةلأ لرلانكللحإل  ا ةلحداقناللدقرقلحديرنلهلحدضافروللدرقلآ رلرلدافيرلل

 أثاليالل  ناالل حع ولدالل حي صلديلل صيالل لعاحمارلل يوكرةلفارلالةدركلدقرقل

لحدشيرلحد لدو:

 أ ـ األضرار العقدية:

لرلمةلمآسولانكللحإل  ا ةلملل ذثالفهلمةلمرحي ل ا جلدقضالئفلحدنطلدلل حأللك

حدافحمررلل حدررفدرحالحدلناثررلدل   اجررللدوررللياررردلما،قررللحديررنلهلمررةللضرررلل دررفمل

حس ااحرل ناول لكا دليا لكثاالمةلحدينلهلحدضافوللرول،نلئر لعولدرلالميرنرهلل

ل ضلد لحألديلال  شل ئلحإليولا.
 مررةلأاررش لحألمثقررللدقررقلةدرركلمررلل صرر لفررهلحديررلللمررةلفضررللحديررنلهلحدضافررولحدررذيةل

 ارروول ناررالل)عولدررللدنررفقلحديرراطلا(ل يررفلألررلدالحد احلررل ا لأمررلملح  اررنرحللدررقلعولدررلل

ل.ل(54)لحدوياااةلحدوصاياةلل ا ل قارحلألكلره ل سضرحلدنثاللدةليايعلحإل  ا ة

ل

 ب ـ األضرار األخالقية: 

دض لحألماحرلحألثالياللمةلأفا لحدارقنالالحد رولألا هرللدثررللحإل  ا رةللدرقل

رحير لحدوا عرللدقجرش لمرةلينر لحديرنلهلحدضافرودل حيضشللحدضافوللةل نيرقلحر ارلدلحدو

موررةلارروق ا لحدفرحسررلليارر لفمرالل٪ل13.2 يررفل رصررقةلدرحسررلل)حداررام(للدررقلأا

 يفلأالرالدرحسلللولما يرنقل لصصرول.ل(55)لحدينكللدإليالعلدققلمرحدلعشاال

مةلما لفمولحإل  ا ةلحدورعرد اللرولل٪93لولحدووقكللحدضافاللحداضرديلللدقلأال

للغاالميوردلأثاليا لحدوا ينقل ل.ل(56)لحس لفمرهللحس لفحم 

 مولل حدلحدطاةلفقلل نيولظلهاقلمالهولحإل  ا ةلحد ولحسر شقةلدقرصررللدرةل

ياياالللدقلمرحي لمينرهلدللافلأالرالدرحسلل)حداضرلق(للدرقلأالمرمررعلحدجرش ل

يي  لما نللم افمللمرةل،ار لحه ورلملما رلد لمارلهولحإل  ا رةلم ارفملل، رقلدقرقل

 .ل(57)لحإلدك ا  ولحدنايف

 يفليلملأ،فلحدوا واةلمةلعلمضللحإلململميوفلفةلسضردلحإلسالماللفلدفثرلللدقل

(ل هرررلحدوجقررفلحدررذ لTempسررنضللماررلهولمررةلماررلهولحإل  ا ررةل  نيرر لمجقررفل)

 لباللاهلحدورحدلحدوجقرفللمةلحإل  ا ةللرعفلأالعوا لحألعابقل ير لمريض للسرائ لل

حلللميل ل.ل(58)ل صرر 

ئاللأعا ارللمفيشرللحدوقركلدنرفلحدضبيربلدقضقررمل حد كشردرعارللأال ارنلل لولل،صل

مرةلل٪5:10ميل الالحدرصرلللدقلمرحي لميظرررقلدقرقلحديرنكلل يرك لمرلل ارن هل
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مجورعلحدياكرللدقرقلحديرنكلدل لالمضظر لهرذهلحدويرل الال ر  لفضرفلمش صرملحدقار ل

ل هذهلحإل،صلئالل كيملدةلمفىل نيولحدظلهاق.

 :ج ـ األضرار النفسية

ي ة الحإل الالفوياطهل فائ هل مةلأه لحآل لرلحدشنااللحد رول شر تلدرةلحإل  ا رةل

لظلها لالم الفق لا:ل

:لألا لحالس لفحملحدوكثملدإل  ا رةلظرلهاقلأصرنيةل رصرملإدمان اإلنترنت(ل1)ل

حدررذ لل (internet addiction)فة ارللظررلهاقلمامررالل هروللدمررلالحإل  ا ررةلأ ل

يضرراقلفة ررهل)،لدررللمررةلحالسرر لفحملحدوامررولغاررالحد رررحلاولدإل  ا ررةليررؤد للدررقل

ل.ل(59)لحمطاحفلاللكقاشاكال(

 هررذهلحدظررلهاقلهررول رررعلمررةلحإلدمررلالحدشناررولحد ررول صررنةلفة اررللياينررلللررول

يناض اللمةللدملالحدولفرحال حدكيرلل،ا لي ا بلدقرقللدمرلالحإل  ا رةلظررحهال

لمةلهذهلحدظرحها:ياينللمةللدملالحدولفرحال 

يضفلمةلمظلهالحإلدملال،ا ليوا لحدوفمةللدرقل يرلدقلحدجادرللإلارنلعل)أ( التحمل: 

حديلعللحد ولكلالي طقبللانلداللدفيهل كذدكلمفمةلحإل  ا ةليوا للدقلأاليبيفلمرةل

لسلدلالحالس لفحملفلياحدلإلانلعلرغن هلحدو بحيفقللدقلحإل  ا ة.

اح ل ناررالل عاررواللدشررفل،امل ررهلمررةليضررل ولحدوررفمةلمررةلأدرر)ب( االنسااحاب: 

حدولفردل كذدكلمفمةلحإل  ا ةللا هليضل ولدشفلح اطلعلح صلدهلفلديرنكللمرةلحد رر ال

حدشناولحدياكودل حداقعدل ي اكبل نكااهلدقرقلحإل  ا رةلفيرك ليارا ل يضرل ولمرةل

لأ،المل  لاالالما نطللفلإل  ا ة.

فمةل نارهلمثر لحداراال حألرقل يش تلدةللدملالحإل  ا ةلسقنالالكثااقلفلدشانللدقور

 آالملحداينررلل حدظاررال حد اررلهلحدضرراةل فلدشاررنللألسررا هلدوررلل اررننهلمررةلميرركالال

  عاررلل دررفملحاله وررلملفلألفشررلول ميرركالاللررولدوقررهل  اجررللد ررةثاهللررولأدولدررهل

 ميرركالالحع ولداررللإلهوررلللحدوصررلهلفررهلألهقررهل أيلرفررهل يررفل شنررهلحدنررل،ثراللررول

ل.ل(60)لةالماحكبلثلصللألفيل الل دالجلحدوصلفاةلفالحدشاهلداذهلحدظلهاقللة ي

 ( إرهاب اإلنترنت:2)

هررذهلحديلدررللهررولدكرر لحديلدررللحداررلفالل،ارر ليارراطالدقررقلصررل،ناللحداقررعلمررةل

حلدورلليليرلهلمرةلأمراحرهلل ي طرررلهرذحلحداقرعلداصرنحللرول حس لفحملحإل  ا رةل ظرا 

صررقللرهلهليوشضهلمةلحالي احهلمةلحدينكلل حس لفحماللحالس لفحملحدصرياحلمورلل

قرهللةحلكل رةلدرحسر هلي ا بلدقاهل ةثالحدوصلهلفاذحلحإلرهلهللولدرحس هل لرولدو

ل.ل(61)ة دوقهلموللي طقبلحس لفحملحإل  ا 

 د ـ األضرار االجتماعية:

ل،وقةلحإل  ا ةلملليالحع ولداللعفيلل مةلهذهلحدولليا:
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يليقلكثارالمرةلحدنرل،ثاةلأال رؤد لحإل  ا رةللدرقل( فقدان التفاعل االجتماعي: 1)

كل  صرالال درا لغالهلحد نلد لحالع ولدولألالحد رحص للااللييص لدنالأسرال

ل.ل(62)لفطايالليناضال

كوللأالحس ضولللانكللحإل  ا ةليارملدققليلف لحدناديلل،ا لففاللمةلأالياررمل

حدنررادلفلدشيررليلكلد ارررقل ميررلهفقلحدنرراحمتلحد الاااررللمرر لأسررا هلأصررنحليارررملفررهل

فونادهلدققلانكللحإل  ا ةلمولليليقلمضهلمةل يرولأعالللالل جافلحد ضلم للاللم ل

ل.ل(63)لحديلسبلحآلدو

مرةلحديرنلهلحدرذيةلل٪40 يفلأالرالدرحسللأعا اللمجقللدلد لحدوضاللللدرقلأال

اوقا لحالسر طالعلألرلد حلأالارنكللحإل  ا رةلأ راالدقراا لمرةلحدشل،ارللحالع ولدارلل

ل.ل(64)ل عضق ا لأكثالح ناحد ح

 التأثير على القيم االجتماعية: (1)

رالفائررللحدجولدررللحأل داررلليشيررةلحديررلهللررولمررروليررا لحع ولداررللثلصررلل كرر

(Primary Groupلدكررةللررولمرررولمررللي ضررا لدررهلحديررلهلثرراللل جرحدررهللررول)

حإل  ا ةلمةليرا لةحال رة االمرلغبلفارفقللدرلدقل يركاقهل نض رللدارللفورلليضراقللرول

(لموررلليررفلReference Groupمصررطقحلدقرر لحدررشن لف ررة االحدجولدررللحدواعضاررلل)

اهلموللينافهلحد احفبلم لمج وضهلحدويابلفرهليؤد للدقلميرلأ لرلحدجولدللحأل داللدق

ل.ل(65)ل يضامهلدقضبدلل حدشنررل  لحد ر ال حداقع

ل

ل

 ( اإلساءة إلى األشخاص:2)

سررنعلحديررفي لدررةلحسرر لفحملحإل  ا ررةللررولحد يررااال حدوضررليالل أالهررذحلمررةل

حالس لفحملالحداقناللدإل  ا ة.لللإل  ا رةل سراقلللدالمارللةحالح صرلللعورلهاا ل

دذدكلحس شقةلدققل طرلقل حسر للرول،ورالالحد يرااالدكثارالمرةلحديلصرالال حس ل

حالع ولدالل هذهلحدظلهاقلم لحألسملم نيالللرولمج وضل شرللحدضافارلل يكنرول يرلرقل

أل لمررةلحدوش ررفيلالحدضافاررللحدورعررردقلدقررقلحديررنكللد جررفلصررنرل للمررةلحإلسررلوحال

لرولحديااارللظرلهاقلحديلصاللحد ول رعهللدقلأالل للولمرحي لحدوارئردالدل هرذهل

ل ا يعلحدوضلدجللألالحدشافلاوول حد جايحلاوولآثا.

 ( تكوين عالقات بين الجنسين عن طريق اإلنترنت:3) 

ثصرصا اللحدشلفضللمةلديشارلللمةلحدوضقرملأالحدوج وضلالحدضافاللمج وضلالدال

حدذ لهرلأسرلال نادهرلل مضارلرل الل ارلل فورلل افمرهلحإل  ا رةلمرةل سرلئ لح صرلدالل

نيةل ساقللد كريةلداليلالغاالفايئللفاةلحدجشااةل لولدرحسللأعا ارللارضنللأص

حدرذيةللحدورفحرالحدثل ريرلمةليالهلل٪58حديلسبلحآلدوللوللدحرقل ضقا لحدايل لةكال

ل.ل(66)ل  لحس جرحفا لأ ا لكر رحلداليلالمةلثالللحإل  ا ة
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 رة اال يفلأظااالدرحسلل)حداضلق(لأالمصلديللحدجش لحآلثالمةلأهر لمظرلهال

ل.ل(67)ل٪34ر5حإل  ا ةلدققلحدوا لفملفشانلل

موةلاروق ا لحدفرحسرلليار لفمرالل٪15ر6كولل رصقةلدرحسلل)حداام(للدقلأال

ل.ل(68)لحدينكللدقني لدةلداليلال صنةلفة اللر مل اال

حلدققلحآل لرلحالع ولداللدإل  ا ةلألالمج وضالليض لثقاط لل  هذحليضطولمؤاا 

لغاالم جل  لمةلحديلصالا.

 هـ ـ األضرار االقتصادية:

 ( اإلنفاق على استعمال الشبكة:1)

 ضفلانكللحإل  ا ةللولحدضلد لحدضافرولمرةلأدقرقلحديرنكلاللرولحدضرلد لمرةل،ار ل

حل لرح االملدارلليرفل شار لكلهقرهل كلهر لأسرا هدل لرول حد كقنللموللييو لحديلهلأدنلو 

حدايرل لحدثل ريرللمرفحرالليلدن رلللرول78درحسللأعا اللارضنللحديلسربلحآلدرولدقرقل

لايرلأسنردا للدققلمالهولحإل  ا ةللابلثرالقلمرللل7500 ناةلمشاللأ ا ليصالرال

مررشا ليوقكرررالحارر احكلاللررولل٪46يصرالر هلدقررقلحالارر احكلالحدوشبداررلل،ارر لأال

ل.ل(69)مشل دا 

 ( تنمية سلوكيات استهالكية سلبية:2) 

شررذرلفريرررعل رررلالحإل  ا ررةلعلةفاررلللررولحدضررا ل سرراردلللررولحديرراحولموررللي

للحديلهل حدشالولمشا للولااحولكولدارلالرفورللالليي لعر ارلل حدوا اقكاةل ثصرص 

لضاللداش ا لحد ارقلمةلكر هل ساقللدقيصرللدققلحديلعالاللدقلغليلللول،رفلةح رهل

فاصررفلحد اررقالل  وضرراللحدريررةلموررلليثارر لكلهرر لحديررلهلفلدوصررا للال يوشضررهلمررةل

ل رعاهلمرحردهلدنشلولما انقه.

 شجيع استهالك السلع األجنبية:( ت3) 

رلللاللأالحإل  ا رةل لرااللاصرلل يضفل شواللحداق لحدريشارللمطقن رللحي صرلدي للمقي 

دقوش جررلالحألعشناررللدشررب لحدارررقلحدويقاررللد الأال ضررطاللدررقللرر حللررا علداررلللررول

مررةلميرر ا حالحدو ارررياةلل٪82حدررنالدلحدضافاررلل،ارر لألررلدالل،ررفىلحدفرحسررلالأال

سرنبلاراحئا لل٪48 وةلمةلمرحي لدياكلالدلدوالل درب للحدضاهلدققلحإل  ا ة

مرشا لل٪45مشالللدقلدفمل عردلحداقضللحدوطقرفلللرولحألسررحقلحدويقارللفاشورللدربىل

ل.ل(70)للدقلساردللحدفل ل٪21حدانبللولةدكللدقلساردللحدياحول 
 

 ( التعرض للنصب واالحتيال المالي:4)

حلدورللي صرملفرهليوكةلحس شالللحإل  ا ةللولمجرلللحدشصربل حال، ار للدل  ظرا 

للدلطالحدريرعل حدينلهلمةلح فللعل يقللثناقللا ا ليض نا المةلأكثالحدنئلال ضام 

لميليللدجاحئ لحدشصبل حال، الللدنالحدينكل.

 و ـ أضرار صحية:
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ررللأمرراحرلصررياللعارراولل دكثرراقلحدجقرررالدقررقلأعارربقلحديلسرربلحآلدررولدورم 

رالأململعال لحديلسبلحآلدودل مرةلأهر ل حإل  ا ةل افملأسنلف لللمللاللإليلدللحدجق

لحألماحرلحدصياللدقجقرالدققلحإل  ا ةلملليقو:ل

(لحد ضررا لدإلاررلدلالحدضررلرق:ل شنضرر لمررةلعاررل لحديلسرربلحآلدرروللاررضلدلال1)

 ،ارللكاافلئالل كاا مششليااالل حألاضللحداراشالل حألارضلللررقلحدنشنارجالل

رقلمشاررللمررئاقلللالللال حألاررضلل يررةلحديورراحولحد ررول لالكل ررةلحدكواررللحدصررلد

حلعارراوللدقررقلحدو ضررا لداررللدقررقلحدوررفىل كثرراقلحد ضررا لداررلل اررنبلأمرراحر 

ررللمثرر ل حدطريرر لفاررنبل رراحك لآ ررلرل قرركلحدوجررلالال حإلاررضلدلال اررنبلأماحم 

ل.ل(71)حداايلا

(لحألماحرلفلدضوردلحدناا ل منلص لحدافية:ليانبلحدجقررالحدطرير للدرقلعارل ل2)

حدضورردلحدنارا ل حد الفرلاللرولمنلصر لحداسرغل أ  رلرلحديلسبلحآلدولآالملللرول

 لةحلد لي ن لحدوا لفملحإلرالدحالحدصياللرفولل يرةللحدوضص ل آالمللولحدك ناة.

ل.ل(72)لدشاللمضلدنلال ؤد للدقلدفملحدافرقلدققل يايكلحألعبحولحدوصلفل

(لحإلماحرلفلدشظا:لكثراقلحد يرفيعللرولأعاربقلحديلسربلحآلدرول رؤد للدرقللعارلدل3)

ضاةلمولليؤد للدقلمضملحدشظرالحد رفريجودل هرذهللرولحديااارللميركقللدلمرللحد

دل ةلمشاللحدوج وضرلالمر لظارررلأعاربقلحد قانبيررال  حدالأعاربقلحديلسربل

لحآلدولمةل نلي لحدويكقل.

(لحداوشل:ل ضفلحداوشللمرةلأمراح لحدضصرالحديرفي لدورلليرا نبلفارللمرةلأمراح ل4)

ةل مررةلأهرر لأسررنلهلحدارروشلليقررللكثارراقلكضررشبلحدررفمل حدارركال  صررقبلحديرراحيا

حدياكلدل حإل  ا رةل رفل لمار لفمالللدرقلحدجقررالدن راحاليريقرللأملمارللكورلل

أ الل ششاا لدةلحدياكللداضلولحدكثاالمةلمالما لمولليؤد للدقل احك لحدرفهرال

ل.ل(73)للولعاوهل ليالدهللاياللساقلللولحداوشل

 

 رابعا ً: القيم:

حد رول ار للرولدحئراقلحه ورلملحدضفيرفلمرةليض نالمرمرعلحدارا لمرةلحدورمرردلال

حد لصصررلالكلدنقاررنلل حدررفيةل حد افاررلل حالي صررلدل دقرر لحالع وررلعل دقرر لحدررشن ل

 دققلحداغ لمةلأهواللمرمرعلحداا لفرصنهلأ،فلحدورمردلالحألسلسالل حدواورلل

لولمجلللدق لحدشن لحالع ولدودللافل ةثالحاله ولملففرحس الل رفوللياع لةدكللدقل

لهلمشال:دفقلأسنل

حد الدلحدكثاالمةلحدنل،ثاةل حدفحرساةلحدشناااةلفة الل ار لثرلرجل طرلقلحدنيرر ل

حألمنايااللحدوافح اللأ لحدضوقاللأ لحدرحيضالدل أ هلمةلحدصضبليالسالل  يفيفلأفضلدهرلل

ل دالي اللفشااهللمةلحدو شااحالفطاياللمرمردال.

حدضقورررولمشرررذلأ حئررر للغارررالأالحاله ورررلملففرحسرررللمرمررررعلحدارررا لفرررفأليةثرررذلحدطرررلف 

ل.ل(74)لحدثال اشالالمةلحدااالحديلدو
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،ا ليشظاللدقلحداا لفرصناللح جلهلالالمقلللولأ الل،لالالثلصللمةلمنارمل

حال جلهل هول ض نالميصقلل طررلحدكثاالمةلدوقالالحال  الول حد صروا لحد رول شر تل

حلماعضا ر لللرولسرقركلحدنرادلفرصرناللليرلر  لليرشظ ل طلي رللأ الي لليريقللحدوفىل  شظاو 

ل.ل(75)لأ س لدال جلهللولحد ة االدققلحدورمردلا

مةلهشللحداا لهولح جلهلالماكبيللدشورلمللهررلماغررهلأ لغارالماغررهلأ ل يررل

حلدكثاررالمررةلحالد اررلدحال مررلليصررحلأ لمررللالليصررحل  يررك لحداررا لحدواكبيررللميرررر 

ل.ل(76) حال جلهلال حداقركل

 * تعريف القيم:

دحال ما ريلالسقركالل منلدئل ض نالماغرفللمةل الللل ضاقلحداا لفة الل"لدل

أ لعولدللمةلحدشلال"ل حألثصلئارالكجولدلل ح،فقل ش ورولدواشرلل،رفد حلأل نارا ل

يا لدلملل صملحدونلدئل حدارحدفلحدورعالللرولحدلفمرللحالع ولدارللأ ارلل يرااللدرقل

ل.ل(77)أغاح لدوقالالحدلفمللحالع ولدال

كرررلمليصرررفرهللحدنرررادلدقرررقلحدضرررلد لحإل ارررل ول  ضررراقلحدارررا لأيضرررللفة ارررلل"لأ،

ل.ل(78)ل حالع ولدول حدولد لحدذ لييابلفهل"

 ضايملكا تل آثا ال"ليضاقلحدااوللدققلأ اللدنلرقلدرةلمض ارفلي ضقرعلفورلل

هرلعفيفلفلداغنلل هذحلحدوض افلينا لدققلصل،نهلمجوردرللمرةلحال جلهرلالحد رول

ل.ل(79)ل ضنالدةلهذهلحداا 

ح جلهلالماكبيلل يرلمللهرلماغرهلأ لغارالماغررهل  ضاقلأيضللفة الل"ل

حلدكثاالمةلحالد الدحالحال جلهلال حداقركل هول ؤ ال   يك لحداا لحدواكبيللميرر 

ل.ل(80)لولأ،كلمشلل ألضلدشللدوللهرلأفضفلمةلحدوريملحدونلاا

 مةلهشلليوكةلحدارللفةالحداا لهولح جلهلالماكبيلل يرلمرللهررلماغررهلأ لغارال

حلدكثارالمرةللماغرهلأ ل ير ملليصحلأ لمللالليصحدل  يك لحداا لحدواكبيللميررر 

لحالد الدحال حال جلهلال حداقرك.
ل*لثصلئ لحداا :

ألـل ش وولحداا للدقلدلد لحدوث للاول ضناالأثاليوليار وفهلحإل ارلالمرةللقارنللأ ل صرررلأ ل

لداافقلأ لدية.

لـل ض نررالحداررا ليرحدررفلدلمررلل يررفدل  رعررهلحداررقركللررولحدورحيرر ملحدول قنررلل  نرراقلفرراةله

لحداقركلحدوانرلل حداقركلغاالحدوانرل.

جلـل ا نبلحداا لفلأللكلرل حدونلدئل حال جلهلالحدوانردلللولحدوج و ل مرةل ر للارول رمرحل

حدطرراقل حدرسررلئ لحدول قنررللحد رروليجرربلأالياررقكللررولمرررئاللحإل اررلال، ررقليياررعل

لأهفحله.

لدرقلآثرال مرةل مرلاللدرقل مرلالآثرادللدلـل ل قملحداا لمةللادللدقللرادلآثرال مرةلمكرلا

  يةل ؤمةلليول  لليري للفثنلالحداا لمةل،ا لصفقلحدوصفرلحدرذ لدرةليايارهل ةثرذل

ل.ل(81)لياوشل
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هـلـلكوللأالحداا لظلهاقلديشلماللم طررقلدذدكلاللففلمةلحدشظاللدااللمةلثالللحدرسبلحدرذ ل

ررللمرينا ررلدل ةدرركلفشاررن الللدررقل حدوضررلياالحد رروليااواررلل شيررةللاررهل حديكرر لدقااررلل،كو 

لحدوج و للول مةلمضاةل فارعلدالللدقلحدظا قلحدوياطللفثاللللحدوج و .

 لـلكوللأالحداا لللاح لدشيليلحع ولدول حي صلد لمضاةل ظا قل داليرلالمضاشرلل

حدربمةل ار االمضارللحدارا لل دشفملل ا االهذهلحدظرا قل حأل مرلعلدن راقلمرة

اللدقاقركل حدشيليل لول ن لحدريةللدقل   يرلللولهذهلحديلدلللدقلد حل لةح 

لأهفحقل آملللالس واحرل يااعل  ةكافلحداقركلحدذ لألا هل.

 أنماط القيم:

 صل،ناللياوهلحداضول رحولحدياااللدرةليايرعلحدلنراقل حدشارفللحدااوللحدشظايل:)أ(ل

ل حدضا .
ل لاالليكرالحاله ولمل نضا للم لحد واكلفلدشظايلالحالي صلديل.لل)ه(لحدااوللحدضوقال:

 حاله ورلمللاارلليكررالفلديرك ل حد شلسرعل حداراو ايللدوصرلدرلل)ج(لحداا لحدجولدارل:ل

لحدو ضل.

ل لاالل ةكافلدقضرحم لحإل ال الل ،بلحدلاا.ل)د(لحدااوللحالع ولدال:

قشنرةلحديلصول حد ة اال يفث ل لاالليكرالحدر الدل)هـ(لحدااوللحداالسال:ل)حداقطل(

للولةدكلحدوارلل حدوظلهالحداالسال.

 صرررل،نالليارررضقل رحولحدلنررراحالحدشانارررللدناررر لمضشرررقلحديارررلقلل) (لحدااورررللحدفيشارررل:

ل حد رص للدقل ،فقلدال.

 الدراسات السابقة
ل شل للفضللحدفرحسلالحد ولأعايةللولمجلللحس لفحملحإل  ا ة: 

 أوال: الدراسات العربية:
 :(82)لم(2005دراسة إبراهيم شوقي عبد الحميد )ـ  1

حسرر افلةلهررذهلحدفرحسررللحدكيررملدررةلحدنررا قلفرراةلحدجشارراةللررولح جلهررلالداشررللمررةل

يالهلحدجلمضلل يرلحإل  ا ةل مجلالالحسر لفحمهل دالي ارللفلد يصرا لحدفرحسرول.ل ةدركل

رسراقللدق ضقرا .لفلس لفحملماالالأدفهلحدنل، لد افيالافقلحال جلهلحد نضاقالل يرلحإل  ا رةلك

ل(لمةليالهلحدجلمضلل يلدنل ال.228 اوقةلداشللحدفرحسلل)

ل*ل مةلأه ل  لئتلهذهلحدفرحسل:

 .ل عردلح جلهلليجلفول اناللدف لحدجشااةل يرلحس لفحملحإل  ا ة

 .لالليرعفللا قلدحدللل،صلئا للفاشاولللولك لمةلحال جلهل مضفللحالس لفحم

 ةلحدرذكررلمشارللفراةلحإل رل ل  ار لفملأال انللح  يلرلحس لفحملحإل  ا ةلفرا

حإل ل لهذهلحد اشاللفافقلحد ضق لحألكلديوول حدثاللللحدضلمللففرعللأكنرالمشارلل

لدفىلحدذكررلحدذيةليا لفمر هلأكثالفافقلحد اقال.

 :(83)لم(2004ـ دراسة يسرى مصطفى السيد ) 2
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لهفلةلهذهلحدفرحسلللدق:

حد جااربحالحد كشردرعارللمرةلينر لألـلحد ضاقلدققلمفىل ررلال صرال،الل  رظارمل

أدضلولهائرللحد رفري لفكقارلالحدضقررملفجلمضرللعشررهلحدررحد لثراللل فريارا ل

دقواارحالحدشظايللدنا لمتلحإلدرفحدلحألكرلديوولدطرالهلحديرضبلحدضقوارللفكقارلال

لحد افاللفلدجلمضلل.

هلـلحد ضراقلدقرقلآرحوليرالهلحديرضبلحدضقوارلل،ررللمرفىلحسر نلد ا لمرةل رظارمل

قلدق جاابحالحد كشردرعاللمةللا ل حس اضلهلماارحلحإلدفحدلحألكرلديوول.لحألسل ذ

 مفىلدالدرللحدنرا قلفراةلم رسرطلالحسر نلد ا ل رصرفلحدوضريرلالحد رول يررلل

لد الل ولملهذهلحالس نلدق.

ي كرالمج و لحدفرحسللمرةلأدضرلولهائرللحد رفري لفكقارلالحدضقررمل)لرولأيارلم:ل

عارلدل حدكاوارلودل حدنابيرلو(لوللرا علعلمضرللدق لحديارحادل دقر لحدشنرلادل حدجاردر

لـلسررهلج(ل فقرغللعورلدولدرفده ل حل يرالهل235عشرهلحدرحد ل)أسرحالـليشرل دضرر 

حديرضبلحدضقوارللفكقارلالحد افارلل)لررولارضب:لحد رلريخدلحدطناضرلدلحدنابيرلودلحدكاواررلودل

 حد ضقرا لحألسلسررول لصرر لدقرررم(لفنررا علحدجلمضرللحدثال ررلدل فقررغللعوررلدولدررفده ل

ليلدنلل يلدنلل.ل574

 ومن أهم نتائج هذه الدراسة:
ل ف ولما رىل رحلالحد جاابحالحد كشردرعاللفكقالالدضقرملفنا علحدجلمضللحدثال ل.ل

مضري ررللد رظاررملأدضررلولهائررللحد ررفري لل17كوررللكيررنةلحدفرحسررللدررةل عررردل

دق جاابحالحد كشردرعالللولحد فري لدطالهلحديضبلحدضقوارللأ لمريرحلأ ارلل  رحعرفل

 در ل كرةل(ل٪98.30(للدرق٪78.72قلدحئوللأ لم رسطللفشابل اح ،ةلفراةل)فصرر

لحدنا قلدحدللل،صلئا للفاةلم رسطلالظاررلهذهلحدوضريلاللولحدنا علحدثال ل.

كذدكلأظاراالحدفرحسرللأالأدضرلولهائرللحد رفري لي ارورالفل جلهرلالليجلفارلل

ل يرل رظاملحد جاابحالحد كشردرعالللولحد فري .

مضري للالس نلدقلحدطالهلمرةل رظارملحد جااربحالل16كذدكلأظااالحدفرحسلل عردلل

حد كشردرعارررلللرررولدرحسرررللحدونرررلها لحدضقوارررللحدو ضررروشللفوارررارحالفا رررلمتلحإلدرررفحدل

لحألكلديوولدوضقوولحدضقرم.
 :(84)لم(1992ـ دراسة عبد هللا المناعي ) 3

ليلسبلحآلدولدصلدحلحإل ل .هفلةلهذهلحدفرحسلللدقلكيملحدنا قللولحال جلهلال يرلحد

حل69(ليلدن رلدل)18  كر ةلداشللحدفرحسللمةل) (ليلدنرللفجلمضرلليطرالمورةليفرسررالمارار 

لدرحسا لللولحديلسبلحآلدو.

 * وأهم نتائج هذه الدراسة:

أالح جلهررلالحإل ررل ل يرررلحديلسرربلحآلدررولأكثررالليجلفاررللمشاررللدررفىلحدررذكرردل أالمارر رىل

لفلديلسبلحآلدولأكنالمشهلدفىلحدذكرر.حدوضقرملال حدوالرحالحدو ضقالل

 :(85)ل(1996ـ دراسة محمد كامل عبد الموجود ) 4
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هفلةلهذهلحدفرحسلللدقلميل دللحدكيملدةلدفمل عردللا قلفاةلحدجشااةل)ةكرردلل رل (ل

للولحال جلهل يرلحديلسبلحآلدو.

ل(لمررةليررالهل يلدنررلالكقاررللحد افاررل455 يررفلأعايررةلهررذهلحدفرحسررللدقررقلداشررلليرحماررلل)

لعلمضللحدوشال.

 وأهم نتائج هذه الدراسة:

حدكيملدةلدفمل عردللا قلدحدللفاةلحدجشااةللرولحال جرلهل يررلحديلسربلحآلدرولسررحوللللل

لين لدرحسللماارلحديلسبلحآلدولأ لفضفلدرحس ه.

ل

 :(86)ل(1994ـ دراسة لطفي الخطيب ) 5

ةل  افقلهذهلحدفرحسلللدقلميل دللحدكيملدرةلدرفمل عرردللرا قلفراةلحدجشارا

للولحال جلهل يرلحديلسبلحآلدو.

(ليلدنررلل يلدنررللفكقاررلل ةهارر ل52 يررفلأعايررةلحدفرحسررللدقررقلداشررللمكر ررللمررةل)

لحدوضقواةلفارفف.

 * وأهم نتائج هذه الدراسة:

حدكيملدةلأالحال جلهل يرلحديلسبلحآلدولالليل قملف نليةلحدجرش لكرذدكلدرا ل

لهشلكللا قلدحدللفاةلحدجشااة.

لل:(87)الستار مغاوري عن مقاهي اإلنترنت في مصرـ دراسة عالء عبد  6

درحسررلللررولح، العررلال سررقركلحدنيرر لدررةلحدوضقرمررلالدررفىلحدوارر نافيةلمشاررل:ل

لدرحسلل طناااللدققلمفيشلل،قرحالفلدالهاق:

 * أهمية وأهداف الدراسة:

رفوللد ل يظلانكللمةلانكلالحدوضقرملالفوثر لمرلل،ظارةلفرهلارنكللحإل  ا رةل

دنل،ثاةللولمجلللحدوك نلال حدوضقرملالكش اجرلليناضارللدقصرقللمةلحه ولملمةلين لح

حدر ااررللحد ررول ررافبلفرراةلمررلليارررملفررهلهررؤالولمررةلأ يررطلل  ظررلئملمررةل ل،اررلل فرراةل

لحإل  ا ةلمةل ل،اللأثاىدل  افقلهذهلحدفرحسلللدقلحد ضاقلدقق:
 لال.مالهولحإل  ا ةلفوفيشلل،قرحال  جاابحال سن لحد ضلم لمضالل حدلفملالحد ول افم

 .لسولال ثصلئ لحدوا نافيةلمةلمالهولحإل  ا ةللولمفيشلل،قرحا

 أسررلدابل يرراقلحد ضلمرر لمرر لاررنكللحإل  ا ررةلمررةلثررالللحدواررلهول حك يررلقلمبحيلهررلل

ل دارفالل  ااا لحالس نلدقلمشاللمةلعل بلحدوا نافيةللولمل قملحدفرحسل.ل

 * وتوصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

 ح نرلقلاررنهلدرلملمرةلعل ربلحدوار نافيةللرولمج ورر لارارعل،لدرللمرةلحدامرلل .1

حدفرحسلل،رللليجلفاللانكللحإل  ا ةل أ اهرلللرولماراا ا لحدضوقارللحد ضقاوارلل

ل أهوالل عردلماحكبلحإل  ا ةللول،ال ا .

أللدالحدفرحسللأالأدققلمضفللدق راددلدقرقلماحكربلحإل  ا رةليرة وللرولأاراال .2

هللرولكللرللماح،ر لحد ضقرا ليردارل أغاط لدكر اورللأاراالحألعرل حالدقطرال

لحدضلمل حدجلمضوللولمصا.
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أاررلرالحدفرحسررلللدررقلأالمارر لفمولحديررنكللمررةلثررالللماررلهولحإل  ا ررةلمررةل .3

ل.ل٪31 حإل ل لل٪69حدذكررليص للدقل

(لهولحدشانللحألدققلفاةلحدوا نافيةلمةلمالهول39ل-ل15كل ةلحدنئللحدضوايلل) .4

لحإل  ا ةللولمج و لحدفرحسل.
للدنالحإل  ا رةلفوثلفرللحدلفمرللحأل درقلحد روليانر لدقاارللألراحدلعلوالثفمللحدفردا .5

لمج و لحدفرحسلل ثلصللحدينلهلمشا ل  قااللثفمللحدنايفلحإلدك ا  و.

للمةلعل بلحدوا نافيةللولمالهولحإل  ا ة. .6  علولمياكلحدني لحألكثالحس لفحم 
ل

مرررفىلللررلدقليررالهلحدجلمضررللمررةلثرررفملال: (88)دراسااة أماااني أحمااد رفعاات .7

لحإل  ا ةلـلدرحسللمافح اللدققليالهلعلمضللحدالهاق:

 * أهداف الدراسة:

ل افقلحدفرحسلللدق:

مفىلح جلهليالهلحدجلمضللدق ضلم لم لانكللحإل  ا ةل دةلحدوضريلالحد ول .1

ل يرللد الحس لفحملحدنضللمشا .

مررللحدووارربحالحد ررول  رررحلاللرررولحإل  ا ررةل حد ررولدلضررةلهررؤالولحدطرررالهل .2

لمةلمصلدرلحدوضقرملا.لالس لفحمهلدةلغااه
ه لدفىلحدطالهلحدوالرحالحدوالئوللحد ول وكشا لمةلحد ضلم لمر لارنكللحإل  ا رةل .3

لفنلدقال.

مللحدلفملالحدوافمللمةلثالللحإل  ا ةلحد ولييا لحدطالهلدققلحإلللدقلمشارل؟ل .4

ل مللمفىلرملئا لدةلحدش لئتلحد ول يااةلدا لمةلحس لفحملانكللحإل  ا ة؟

 رررحعاا لدشررفلحسرر لفحملحإل  ا ررةدل مررللما ا،ررل ا لدق شقرربللمررللحدويرركالالحد ررو .5

لدقاال؟ل

ل  رصقةلحدفرحسلللدقلحدش لئتلحآل ال:

 يلدنللمةلحس لفحمل قركلل219يلدن لللدقلحس لفحملحإل  ا ةل ل،جلملل248ح جلهل

لحدينكل.

 ل.ل٪69.9 نرقلحدذكررلدققلحإل ل لفشانلل

 حدشف حال حدوؤ واحالمضملحدف رلحدذ لدضن هلحدصيمل حدوجالال مةلفضفهل

للول ضايملحدطالهلفلإل  ا ة.

 ح جررلهلحدطررالهلالسرر لفحملحإل  ا ررةللررولحألغرراح لحد ضقاواررلل حدنيثاررلل رر للررول

لحألغاح لحد الااال.

 لينلللحدطالهلدققلحس لفحملحإل  ا ةللولحدن اقلحدوالئالل،ار لحر نضرةل ارنلل

لحالس لفحمللول قكلحدن اق.

 دطررالهلدشررفلحسرر لفحملحإل  ا ررةلصررضرفللمررةلأهرر لحدويرركالالحد رروليرحعااررللح

حال صررلللفلديررنكلل فطئررهل ح اطررلعلحد صررنحليقااررللحر نررلعل كررلداملحالسرر لفحمل

ل حدويلك لحدقشريلل أيضللميلك للدثلللحدنال لا.ل٪46.9فشانل
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:ل"فضللملليالحدضردوللحد ول افدلحداريرللـ دراسة محمد إبراهيم عطوة بعنوان 8

ل:(89)"لللولمرحعا الحدثاللاللدقوج و ل د رلحد شوا

 اررفقلهررذهلحدفرحسررلللدررقلحد ضرراقلدقررقلفضررللملررليالحدضردوررللحد ررول اررفدلحداريررلل

لحدثاللاللدقوج و لحدوصا ل د رلحد افالللولمرحعاللملليالحدضردوللحدثاللالل".

يوكةلمةلثالداللحديفلمةلملليالحدضردوللللس اح اجال  رصقةلحدفرحسلللدقل م ل

للو:دةليايعل ال للميل رل وثقةل

لحدنشلولحدااوول حألثاليولدقناد. .1

لحد نرقلحدضقوول حد كشردرعو. .2

لينرللحد ضفديلل حال طالقل يرلحدضلدوال. .3

"لد رلحد افاررلل جررلهلحآل ررلرلحدثاللاررلللـ دراسااة محمااد الساايد إسااماعيل بعنااوان: 9

ل:(90) حالع ولداللالس لفحملحإل  ا ةل"

ل  افقلهذهلحدفرحسلللدقل يفيف:

لدجلمضللدينكللحإل  ا ة. حي لحس لفحمليالهلح .1

أه لحآل لرلحدثاللالل حالع ولداللحدشلعوللدرةلحسر لفحملارنكللحإل  ا رةلدرفىل .2

ليالهلحدجلمضل.

حي رراحهلحدشورررةجلحدوارر انقولحدوشلسرربلدررف رلحد افاررلل جررلهلحآل ررلرلحدثاللاررلل .3

ل حالع ولداللالس لفحملحإل  ا ة.

لفضشرررحال مررةلأفررا لحدفرحسررلاللررولمصررالدرحسررلليررفلأعا اررلل رررحللدنررفله

ح جلهلالأدضلولهائللحد فري لفجلمضللحدالهاقل يرلحإل  ا ةدل هفلةلحدنل،ثللمرةل

ثالدالللدقليالالحال جلهلالحألسلساللألدضلولهائللحد فري ل يرلحإل  ا رة.ل مرةل

أه لحدش لئتلحد ولح  اةللدااللحدفرحسللأ هلدققلحداغ لمرةلأالأدضرلولهائرللحد رفري ل

 جلهلالليجلفالل يرلحإل  ا ةللاللأ اللالل بحللمضانللمرةلفضاشللحدفرحسلليفلكر رحلح

ل،ا لحدفرعل.
ل

 ثانيا: الدراسات األجنبية:
 .Giffords (91)(: 1998ـ دراسة جيفورد ) 1

  افقلهذهلحدفرحسلللدقل صملفضرللحد طناارلالدقرقلحإل  ا رةلحدللصرللفلدضور ل

لحالع ولدول حد نلد لحالع ولدو.

ل*ل مةلأه ل  لئتلحدفرحسل:

 لهذهلحد كشردرعالل اضقللدقل يااعلحد كلم لفاةلحدوضقرملا.لأا

 ل. افي ل سلئ لحالف كلرل حإلففحع

 .لميلركللحدطالهللولحديصرللدققلحدوضقرملال مولرس الل  طنااال

 . حد ضقا لمةلثالللحإل  ا ةلياوقلحد ضقا لحديلم 

 .Karon  (92)(: 1996ـ دراسة كارون ) 2
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حألثصرلئولدرنضللحدوضقرمرلالأ ل،رذلاللدرةل رمحلحدفرحسلللمكل ارللحسر نفحلل

ليايعلحدضالجلأ لحد نلد لحالع ولدولمةلثالللحإل  ا ةل.

  رصقةلحدفرحسلللدقلأالحدافرقلدققلح للةلحدااحرحالحدول قنلللولحدريرةلحدوشلسربل

د طناعلحدطاياللحدضالعاللحدوشلسرنلل ةدركلثلصرللدشرفملل  ضلمر لمر لدرفدلكنارالمرةل

لحألينلللأ شلولحدفرحسل.
ل

 .W. J Kaye (93)م(: 1998ـ دراسة كاي ) 3

  افقلهذهلحدفرحسلللدقل طريال حس لفحملحدشظ لحدوضقرمل ارللحدول قنرلللرول،ر ل

كثاالمةلحدويكالالحالع ولداللكذدكل رمحلفضللحدوضقرملال حدفرحسلالحدللصلل

لدقواح، لحدضالعاللدنضللحدويكالالحالع ولداللمث ل شل للحدكيردالا.

لحدفرحسل:ل*ل مةلأه ل  لئت

لأالهشلكلأكثالمةل ورةجلد طريال ظ لحدوضقرملالكلآل و:

ل طريالحدولاعلالمةلثالللحد اري لحديلم ل حدوا والدقوضقرملا. -أ

 طررريالحدوضقرمررلالحدللصررللفررلد طناعلحدضقوررولألسررلدابل يرراقلحدفرحسررلل -ه

ل حدضالجلحدشناو.

 طرررريالحدورررفثالالمرررةلحدوضقرمرررلالمرررةلثرررالللحدفيرررلللرررولحث ارررلرلحدوارررةل -ج

   شظاواللعاف ح.
 

 .Miller  (94)م(: 1998ـ دراسة ميلر ) 4

  افقللدقلحك يلقلمفىل ة االحدوضقرملالغاالحدوشظولل غاالحدفيااللحدو رلاقللول

 حدكونار الدققلحدضو لحالع ولدول أهفحله.

ل*ل مةل  لئتلهذهلحدفرحسل:

 .لياياللحد شظا لدقوضقرملال ل قملمةللادللدقلآثال

 فلدضورر لحالع وررلدول حدلررفملالحدول قنررلل ي ررر لدقررقلكر لمؤساررللثلصررلل

ل ظ لمضقرمل اللمل قنللدةلحدوؤسالالحألثاى.

 ما رقل رلاال ،فحالمضقرمل ارللدياارلل ي ررىلدقرقلكوارلالمرلوللمرةل

لحدوضقرملالحدللصللفك لمؤسالل فلد لدولثلصللفك للادليضو لفال.

 داضررليلليضطررولحإل  ا ررةلكثاررالمررةلحدفرحسررلالحد ررول رررلالمضقرمررلالدررةلح

حدول قنرللحد روليرفل لر  لفرلدضشمل حدولرفرحال غااهرللمرةلحداضرليلل هررذحل

ليضطولحدناصللدقطالهلإلففحولحآلرحول يرل، لهذهلحداضليل.

 .حالس نلدقلمةلحد رصالالحدول قنللحد وليضاماللحإل  ا ة 
 

 .Marson (95)م(: 1997ـ دراسة مارسـون ) 5

 حدضور لحالع ورلدودل،ار ل رمرحل افقللدقلحدرفمتلفراةل كشردرعارللحإل  ا رةل

حلفااطللإلمكل اللحس لفحملحإل  ا ةللول طريالحدضو لحالع ولدودلكولل طراهل ألكلر 

هذهلحدفرحسللفضللحأللكلرلحدافيوللالس لفحملحإل  ا ةل ثطرحال طرياهلحدو شردل.ل
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،ارر ليكرررالحد اكارربلدقررقلحداررا لحدول قنررللدقضورر لحالع وررلدول  يفيررفلمررللهررولحداررا ل

ل غاالحدواغرفللحد وليوكةلحس لفحمالللولهذحلحدوجلل.حدواغرفلل

ل مةل  لئتلهذهلحدفرحسل:

لـل رماحلياقلحد نلدالالحالع ولداللفاةلحدوؤسالالحد ضقاوال.

ـلحد نلد لفاةلحأللاحدللول طلقل رلاال اشالالحد كشردرعارللحدضصرايللمثر لحدكونارر ال

ل حإل  ا ةل غااهلمةل كشردرعاللحدوضرملا.

لس لفحملحإل  ا ةللول طريالحدضو لحالع ولدو.ـللمكل اللح

 .Galinsky  (96)م(:1997ـ دراسة جلنسكي ) 6

 هررفلةللدررقلحد ضرراقلدقررقلأسررلدابلحال صررللل حد ضررل الفرراةلحدطررالهلأ شررلولحدرر ضق ل

ل حر نليلةدكلفلدكونار ا.

ل مةلأه ل  لئتلهذهلحدفرحسل:

ملحدكونارر المثر لـلحك الهلحدطالهلدنضللحداقركالالحدواغرفللدةليايعلحسر لفح

لحد ضل ال حدويلركلل حك الهلحدلناحالحدجفيفق.

ـررلأالهشررلكللررا قل حمرريللفرراةلحدوضقرمررلالحدوك اررنللمررةلحد قانرررال حدوضقرمررلال

لحدوك انللمةلحدكونار ا.

ـرررللمكل ارررلل ياررراةل  طرررريالحدارررفرحالحدنيرررايلل حإل ارررل الل مضلدجرررللحدصرررضرفلال

لحد ضقاواللحدول قنل.

 .Cohen (97)م(:1998)ـ دراسة كوهـن  7

ل هولميل دللدني لحدافرحالحدضاقاللحدجفيفقلدقكونار ال حدلفملالحدجفيفق.

ل*ل مةلأه ل  لئتلحدفرحسل:

 أالهشررررلكللمكل اررررللدقكوناررررر ال حإل  ا ررررةللررررول،رررر لفضررررللحدويرررركالال

ل حس لفحماللكرسلئ ل ضقا .

 أ هليوكةلفرحسطللحدكونارر الحد شقربلدقرقلارضررلحدنرادلفرلد ر المرةليراقل

لحد ضقا لحد اقافيلل دفملحالس جلفللألهفحلاللحدول قنل.

 أالحسرر لفحملأسرررقرهلحد ضقرررا لحدوشلسرربلدارررفرحال مارررلرحالحدطررالهلي ارررنبللرررول

حديضررلففرعللمةلحد ر الأي ل الل جضر لحدطرالهلدنرلرقلدرةلم قاراةلدقوضقرمرلال

 لابدل لول،لدللمةلحد اقا لفلألمالحدرحي لد الحد نكااللوليفرح ا .

 .Sieppert  (98)م(:1996ة سبرت )ـ دراس 8

ل هفقلدققلحس كيلقلح جلهلالحدطالهلالس لفحملحدكونار اللولحدضو لحالع ولدو.

ل*ل مةلأه ل  لئتلهذهلحدفرحسل:

 .ل عردل انللأي لمةلحد ر الدفىلحدطالهلين للعاحولحالث نلرحا

 ينضرر لحدطررالهلحسرر لفحملحدكوناررر اللررولحالث نررلرحالكوررلليظاررالمررةل  ررلئتل

ل.حد طريا
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 أالحد طريال حد يفي لييرف لفطايارللمار واقل ألضر لدق اارا لحالع ورلدول

 فلس لفحملحدكونار ال حإل  ا ة.

 .Zella C. Lyllin 2002 (99)ـ دراسة  9
حلدقرقلحدضفيرفلمرةلسرولال،ال شرلل حلكناا  فشاةلهذهلحدفرحسللدققلأالحإل  ا ةليؤ ال ة اا 

حد رول يرياررلدللاللأالدارللفضررللحآل ررلرل دقرقلحدضلئقررلل حألصرفيلول ةدرركلدكثراقلحدوضقرمررلال

حداقناللكارولحس ضولللهذهلحدوضقرملالمةلثالللمجوردللمةلحدوالفالالم ليالهلحدكقارلل

ليوا لحدكثاالمشا للدقلحك الهلمضقرملالغاالمانردل.

 التعليق على الدراسات السابقة:
لال فلس ضاح ل قكلحدفرحسلالحد وليلملفاللفضللحدضقولول اىلأالهرذهلحدفرحسر

ل شل دةلعرح بلمل قنلل فذدكل رصقةللدقل  لئتلمل قنل.

مللدررقل2005فلدشاررنللألهررفحقل قرركلحدفرحسررلاللاررفلهررفلةلدرحسررلللفرراحها لاررريول

ميل دررللحدكيررملدررةلحدنررا قللررولحال جلهررلالفرراةلحدجشارراةل دالي ررهلفلد يصررا ل

مللاررفلهررفلةل قرركل2005حدفرحسررودلأمررللفلدشاررنللدفرحسررللياررا لمصررطنقلحداررافل

لدقلحد ضاقلدقرقلمرفىل ررلالصرال،الل  رظارملحد جااربحالحد كشردرعارللحدفرحسلل

مةلين لأدضلولهائللحد فري لفكقالالحدضقرملفجلمضللعشرهلحدرحد .ل هفقلدرحسرلل

مللدررقلكيررملحدنررا قللررولحال جلهررلال يرررلحديلسرربلحآلدررول1992دنررفلهلحدوشررلدول

حدلطارربلمل دطنررول1996دصرلدحلحإل ررل .ل يررفلهررفلةلدرحسررللكرر لمررةلميوررفلكلمرر ل

مللدقلميل دللحدكيملدةلدفمل عردللا قلفاةلحدجشااةل)ةكرردلل رل (للرول1994

لحال جلهل يرلحديلسبلحآلدو.ل

أمررللفلدشاررنللدضاشررلالهررذهلحدفرحسررلللاررفلحسرر لفمةلدرحسررلللفرراحها لاررريولداشررلل

(ليلدن رلل584(ليلدبل يلدنلل درحسلليارا لمصرطنقلداشرلليرحمارلل)228يرحمالل)

يلدنرل(لل69يلدرب(دل)ل18حسللدنفلحدوشلدولداشرلل يرحمارلل) يلدنلدل حس لفمةلدر

يلدبل يلدنل(لفكقاللل455فجلمضلليطالأمللدرحسللميوفلكلم للافلكلاليرحملحدضاشلل)

(ل52حد افاللعلمضللحدوشالل.ل كذدكلحس لفمةلدرحسللدطنولحدلطابلداشلل يرحمارلل)

ليلدبل يلدنللفكقالل ةها لحدوضقواة.

رحسلاللافلثاعةلدرحسلللفاحها لاريولفةالهشلكلح جلهلأمللفلدشانللدش لئتلحدفل

ليجلفول انا للدرفىلحدجشاراةل يررلحسر لفحملحإل  ا رةدل الليرعرفللراقلدحللل،صرلئا لل

لفاشاولللولك لمةلحال جلهل مضفللحالس لفحمل.

أمرللفلدشارنللدش رلئتلدرحسرلليارا لمصرطنقللارفلأ مريةل رف ولمار رىل رررلال

حدضقرملفناعلأسرحال   لئتلدرحسللدنرفلهلحدوشرلدولحد جاابحالحد كشردرعاللفكقالال

لاررفلأكررفالدقررقلأالح جلهررلالحإل ررل ل يرررلحديلسرربلحآلدررولأكثررالليجلفاررللمشاررلللدررقل

حدذكرردل أالما رىلحدوضقرملال حدوالرحالحدو ضقاللفلديلسبلحآلدولدفيا لأكنالمشهل
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حال جلهللدفىلحدذكرر.ل يفلأكفالدرحسللك لمةلميوفلكلم ل دطنولحدلطابلدققلأا

ل يرلحديلسبلحآلدولالليل قملف نليةلحدجشااة.

لGilford'sمل1998نررردلقفلدشانللدقفرحسلالحألعشنالللكل ةلأهفحقلدرحسللعا

 صررملفضررللحد طنااررلالدقررقلحإل  ا ررةلحدللصررللفلدضورر لحالع وررلدول حد نلدرر ل

حالع وررلدول،ارر لأالهررذهلحد كشردرعاررلل اررضقللدررقل يااررعلحد كلمرر لفرراةلحدوضقرمررلال

لمكل ارللحسر نفحللحألثصرلئوللرولفضرلللKaronمل1996صةلدرحسرللكرلر ال لي

حدوضقرملالأ ل،ذلاللدةليايعلحدضالجلأ لحد نلد لحالع ولدول هفلةلدرحسرللكرل ل

لدقلفي ل طريالحس لفملحدشظ لحدوضقرمل اللحدول قنرلللرول،ر لكثاراللKayeمل1996

مررةلحدويرركالالحالع ولداررللكررذدكل رمررحلفضررللحدوضقرمررلال حدفرحسررلالحدللصررلل

فلدواح، لحدضالعاللدرنضللحدويركالالحالع ولدارللمثر ل شرل للحدكيردارلال ،ل درةل

 غاراللحك يلقلمفىل رة االحدوضقرمرلالغارالحدوشظورللMillerمل1998درحسللماقال

حدفيااررللحدو رررلاقللررولحدكوناررر الدقررقلحدضورر لحالع وررلدول أهفحلررهل سررضةلدرحسررلل

د رمررحلألكررلرلفارراطللداررفرقلحسرر لفحملحإل  ا ررةللرروللMarsonمل1997ملرسرررال

أ ررراللGalinskyمل1997 طرررريالحدضوررر لحالع ورررلدول هرررفلةلدرحسرررللعقشاررركول

كونار الأمرللدرحسرللحال صللل حد ضرل الفراةلحدطرالهلأ شرلولحد ضقرا ل حر نرليلةدركلفرلد

لارررفل،ل درررةلحد يارررعلمرررةليرررفرقلحإل  ا رررةلدقرررقل طررررياللCohenمل1998كررررهةل

 حد يارراةللررولحدوجررلالالحد ضقاواررلل  اررفي لأدقررقلمارر رىلمررةلحدلررفملالفلسرر لفحمل

ح جلهررلالل Sieppertمل1996حدكوناررر ال حإل  ا ررةدل حك يررنةلدرحسررللسررناال

كررذدكلهررفلةلدرحسررللسرر ركللحدطررالهلالسرر لفحملحدكوناررر اللررولحدضورر لحالع وررلدو

لدرررقل ارررري لحإل  ا رررةلحدوض ورررفقلدقرررقليررراقل لعررراحوحالحدضوررر للStocksمل1998

لحالع ولدول  افملهذهلحدفرحسلل  لئتل اري لحس لفحملحإل  ا ة.

 فلدشارررنللدضاشرررلالحدفرحسرررللحدارررلفاللدررر ل رررذكالهرررذهلحدفرحسرررلالحدضاشرررلالحد رررول

ررللحسرر لفمةللررولحدفرحسررلدلأمررللفلدشاررنللدررألد حاللقرر ل ر مررحلهررذهلحدفرحسررلالأيض 

لحألد حالحد ولحس لفمةللولعو لفال ل ال.

 فلدشانللدش لئتلحدفرحسلاللارفلثاعرةلدرحسرللعانررردلفرةالحإل  ا رةلمرةلأهر ل

 سلئ لحال صلللحديفيثللفاةلحأللاحدل،رللحدضرلد ل حد رول ارا لدوقارللحال صرللل أال

افي لحالف كرلرل حإلفرفحعلهذهلحد كشردرعالل اضقللدقل يااعلحد كلم لفاةلحدوضقرملال  

.ل  رصقةلدرحسللماقالأاليايالل شظا لحدوضقرملال ل قملمةللادللدقلآثالكرذدكل

أ ميةلدرحسللكرهةللدقللمكل ارللحسر لفحملحدكونارر ال حإل  ا رةللرول،ر لفضرلل

حدويرركالال حسرر لفحماللكرسررلئ ل ضقررا دلكوررلليررفمةلدرحسررللكررل لأكثررالمررةل ورررةجل

ل.ل(100)لد طريال ظ لحدوضقرملا
أ لدرحسرلاليرفل شل درةلل-،اربلحيالدار ل-اةلثالللةدكلحدضرا لدر ليجرفلحدنرل،ثرم

مرمرعلحدفرحسللحد ول يةلفصفدهلل حد ول يل للحس كيلقلحدضاليللفاةلحسر لفحملحديرنلهل

لدإل  ا ةل ياوهلحالع ولداللمولليؤكفلأهوالللعاحولمث لهذهلحدفرحسلل.ل
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ارلئعل لف رللةحالأفضرلدل ي ضحلمةلحدفرحسلالحدالفاللأ الل رف رل،ررللأسر ل ،

ثلرعللدةلمرمررعلحدفرحسرللحدوا ا،رل.للارذهلحدفرحسرلال،ل درةلرصرفلح جلهرلال

أدضلولهائللحد فري ل ح جلهليالهلحدجلمضلل يرلحس لفحملحإل  ا ةل أيضللدرحسرلل

ماحكبلحإل  ا ةلفيك لدلم.ل أالمضظ لحدفرحسرلالسررحولأكل رةلمصرايللأملدافارلل

اشللدقفرحسلدللمللأال كراليرالهلحدجلمضرللففرحسرللأملأعشنالللافلركبالدققللئللمض

كاناللحإلللدقلمةلحإل  ا ةللولدرحس ا لأ لأدضلولهائللحد فري ل مفىلحسر لفحما ل

لدإل  ا ة.

 الدراسة امليدانية
لحدفرحسللحالس طالدال. (أ)

لحدفرحسللحألسلسـال.ل (ه)

 أوال: الدراسة االستطالعية:
ليقو:   قل لأهفحقلحدفرحسللحالس طالدالللاولل

لـلحس كيلقلمافحالحدفرحسل.ل1

لـل م لأ لحث الرلحألد حالحدوشلسنل.ل2

لـلحد ضاقلدققلأسقرهلسيبلحدضاشل.ل3

لـل يفيفلحدوردفلحألمث لد طناعلحدفرحسللحألسلسال.ل4
 

 عينة الدراسة االستطالعية:

(ليلدرربل يلدنررللمررةلعلمضررللعشرررهل60فقررغلدررفدلألرراحدلحدضاشررللحالسرر طالدالل)

)مج و لحدفرحسل(ل يفل  لسريبلهرذهلحدضاشرلللجللولمل قملكقال الحدرحد للاعلسرهل

فلدطاياررللحدضيرررحئالل كررلالحداصررفلمررةلحث اررلرلهررذهلحدضاشررلل جايرربلأد حالحدفرحسررلل

(لمةلحدضقولول حدلناحوللولمجلالال6 حد ةكفلمةلصفيالل  نل اللفلإلملللللدقلدفدل)

لدق لحدشن ل حالع ولعل حدلفمللحالع ولدال.

 ـة:أدوات الدراس

ليضفلدقفرحسللحألد حالحآل ال:

لـلماالالحداا لحالع ولداللدفىلحدينلهل حدواحهااةلمةل م لحدنل، .ل1

لـلماالالح جلهلالحدينلهل يرلحس لفحملحإل  ا ةلمةل م لحدنل، .ل2

 

 مقياس اتجاهات الشباب نحو استخدام اإلنترنت:

 خطوات وضع المقياس:

لحدواالا:ح ن لحدنل، لحدلطرحالحآل الللول م ل

  يفدلحدافقلمةلحدواالاللوليارلالح جلهرلاللتحديد الهدف من المقياس: .1

لحدينلهل يرلحس لفحملحإل  ا ة.
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:ل   لةدكلمةلثرالللمرللحيقر لدقارهلحدنل،ر لتحديد عبارات وأبعاد المقياس .2

مةلدرحسلال ظايلل  جلرهل درحسلالسلفالل يفل  ل يفيفلأفضرلدلحدواارلال

لحدنضفلحدوضالو.لـلحدنضفلحدبمشو.لـلحدنضفلحدشردو.لـلكولليقو:

:ليلملحدنل، لفلي احهلدفدلمةلحدضنلرحالد شطاللهذهلوضع عبارات المقياس .3

(لدنلرقلموثقللدقواالاللرولصررر هلحأل دارلل)مقيرعل70حألفضلدلفقغلدفدهلل)

ل(ل  ر دةلدققلأفضلدلحدواالالكولليقو:1ري ل

 لدنلرقل.ل23حدنضفلحدشردول ييو لدققل

 لدنلرق.ل34و لدققلحدنضفلحدوضالول يي

 لدنلرق.ل13حدنضفلحدبمـشول ييو لدققل

ل:التحقق من موضوعية المقياس .4

  لمشلييللحدضنلرحالحدوافملللولحدصررقلحأل داللدقواالالم لدفدلمةلحدلنراحال

(ل7حدو لصصاةللولحدوجلالالحالع ولدالل حدشناالل حدلفمللحالع ولدالل درفده ل)

ول قركلحدضنرلرحال، رقل ر ل صروا لحدواارلال مةلثالللآرحئا ل  لحديذقل حد ضفي للر

 فاررفقللد(لدنررلرقلمر دررللدقررقلأفضررلدهلفلد اررل  39،ارر ل صرر لدررفدلدنلرح ررهل)

ل ااا ل م لمن لهلمثابلدق صياحل ساردللحس لاحجلحدش لئتل دي ال.

ل:ل  ل،الهلصفقلحدواالالفطاقل ال ل هو:صدق المقياس .5

 )أ( صدق المحكمين: 

لررولصرررر هلحأل داررللدقررقلمجوردررللمررةل،ارر ل رر لدررا لحدوااررلال)كوررللسررنع(ل

ميكورراة(ل7حدويكورراةلمررةلأسررل ذقلحالع وررلعل دقرر لحدررشن ل حدلفمررللحالع ولداررلل)

(لدقيك لدققلصال،اللحدواالالدولل م لداالسه.ل يفلحسر االحدواارلال1)مقيعلري ل

فلدضنرلرحالحد ررولأيررالعوارر لحدويكورراةلفارالم الل مرحلا اررللدوررلل مررضةلألعقررهل  رر ل

لضنلرحالمةلين لحدنل،ثاةل هولحد ولد ل يظلفشانللمرحلاللدلدالل.حس نضلدلفضللحد

 )ب( صدق المقارنة الطرفية: 

لراد ح(ل  ر ل ا اربلل60،ا لينعلحدنل، لحدواالالدقرقلحدضاشرللحالسر طالدالل)ل

درعررل ا لدقررقلحدوااررلال ا ان ررلل شل داررلدل رر ل،اررلهل"لالدقفالدررللدقررقلحدنررا قلفرراةل

حإلرفلدولحألدققل حإلرفلدولحألد قل علواليا ل"لاللولأفضلدلحدواالال مجوردرهل

ل(.1كولللولعف للري ل)

ل(1عف للري ل)

لا(لدقفالدللدققلصفقلحدوالر للحدطالاللدقواالايرمحليا ل)

لحدو رسبلحدنضــــفلم

ل60ال=ل

ماف لحال ياحقل

لحدوضالر ل)ع(

لياولل)ا(

ل28.533لحدشردول1

ل36.1333

ل1641

ل1.060

ل**29.864

ل**ل36ر214ـلل1ر698ل26ر8000لحدوضالول2
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لـــل0ر9103ل35ر6000

ل23ر0000لحدبمــشول3

ل31ر666

ل1ر362

ل1ر4960

ل**ل46ر378ـ

لــــ

ل

ل21ر133لمجورعلحألفضلدل

ل27ر533

ل1ر245

ل0ر7432

ل**ل33ر642ـ

ل

ل(0ر01**لدحدللدشفل)

(لمورلليرر،ولفصررفقل0ر1 ي ضرحلمرةلهرذحلحدجررف للأالعوار ليرا ل"ا"لدحدرللدشررفل)

لدلدولدقواالا.

 )ج( ثبات المقياس:

 رر ل،اررلهلمضلمرر لحدثنررلالدقوااررلالفطاياررللحد جبئررللحدشصررنالل،ارر ل رر ل طناررعل

(ل  ل  ل جبئللحدواالاللدقلعربئاةلم ضرلدداةل60دققلحدضاشللحالس طالدالل)حدواالال

   ل،الهلمضلم لحالر نليلفاةل صنولحدواالال عرلوالمضرلمالالحدثنرلالكورلللرول

ل(.2عف للري ل)

ل(2عف للري ل)

ليرمحلمضلمالالحدثنلالدقواالال أفضلده

لمضلم لحدثنـلالحدنضــــفلم

ل**ل.404ـللحدشردـــول1

ل**ل0ر440لحدوضالــول2

ل**ل0ر590لحدبمــشول3

ل**ل0ر496لمجوــرعلحألفضـــلد

ل

ل(.0ر01**لدحدللدشفل)
ل

(لموللير،ول0ر01 ي ضحلمةلهذحلحدجف للأالعوا لمضلمالالحدثنلالدحدللدشفل)

لفثنلالدلدولدقواالا.

ل(3ـلحدواالاللولصرر هلحدشالئالل)مقيعلري ل

فيا ليي ر لدققل ال للأفضلدل كر لفضرفل  ل م لحدواالاللولصرر هلحدشالئالل

ل"لدنلرقلمر دللكلآل و:ل13يي ر لدققل"

ل(3عف للري ل)

ل يرمحل ر ي لدنلرحالحدواالالدققلأفضلده

لحدضنــــــــــــــــــــــــلرحاللم

ل37ل34ل31ل28ل25ل22ل19ل16ل13ل10ل7ل4ل1لحدنضفلحدشردول1

ل38ل(35)ل32ل29ل26ل(22)ل20ل(17)ل(14)ل11ل8ل5ل2لحدنضفلحدوضالول2

ل(39)ل36ل33ل30ل27ل24ل21ل18ل15ل12ل(9)ل6ل3لحدنضفلحدبمـشول3
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ل)(لحدضنلرحالحداقنال:ل

 طريقة تصحيح المقياس:

  لحد صياحلفرحسطللمن لهلمثابل دك لدنلرقلمةلحدضنلرحال ال لحس جلفلال،ابل

ل(ل هول)مرحلعلـلغاالم ةكفلـلغاالمرحلع(.Lekartياياللداكاال)

درعرللدشارالل2)درعلالدورحلع(ل ل3حإليجلفاللفـل)   ل افيالحدفرعلاللولحدضنلرحال

ضنررلرحالحداررقناللل كرررالحدررفرعلال أمررلللررولحدلدرعررللدشاررالمرحلررع(.ل1م ةكررف(ل ل)

درعررلالدشاررالمرحلررع(ل  جورر لل3)درعررللدشاررالم ةكررف(ل ل2درعررللدورحلررع(ل )1)

ولمجورررعلدرعررلالدرعررلالكرر لفضررفلدقررقل،ررفقل رر ل جورر لدرعررلالحدوااررلالكقاررلللرر

لحدواالا.
 

 ثانيا: الدراسة األساسية: 
 :أوال: عينة الدراسة

ـلل1ر56،ارر لسررينةلداشررللحدفرحسررللفلدطاياررللحدضيرررحئاللحدطنااررللفشارربل اح ،ررةلفرراةل

لمةلمج وضلالحدفرحسللحدنادالل  يو ليالهل يلدنلالعلمضللسرهلج.ل٪4ر62

ل(4)أ(لمج و لحدفرحسل:ل يوثقاللعف للري ل)

ل(4)عف للري ل

ل يوث لمج و لحدفرحسل

لحدشانللدفدلحدضاشللحدوايرفللحدضفدلحدكقاللم

ل٪1ر56ل60ل3824لحآلدحهل1

ل٪3ر88ل60ل1545لحد افالل2

ل٪1ر97ل60ل3045لحد جلرقل3

ل٪11ر15ل60ل538لحدضقرمل4

ل٪4ر61ل60ل1301لحدطـبل5

ل٪2ر92ل300ل10253لحإلعولدول

 
 أدوات الدراسة:

لفال ل هلحألد حالحد لدال:حس لفملحدنل، للولعو ل

 ) ،لماالالحداا لحالع ولداللدفىلحدينلهل حدواحهااةل)مةللدفحدلحدنل

 لأفضلدلرئاااللهو:ل9دنلرقلمر دللدققلل90 ي كرالحدواالالمةل

ـل)حداا لحدولديلدلحداا لحدفيشالدلحداا لحألثاليالدلحداا لحدارمارلدلحدارا لحالع ولدارلدلحدارا ل

لا لحدجولدالدلحداا لحأليكردرعال(.حألسايلدليا لحدضو دلحدا
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ـل يفل،ابلحدنل، لصفقلحدواالالفطاياللحدصرفقلحدظرلها ل صرفقلحد جرل  لحدرفحثقودل

 كقارللل821 لل418  اح ،ةلمضرلمالالحالر نرليلفراةلحدضنرلرحال حدفرعرللحدكقارللدألفضرلدل

ل(.0ر01دحدللدشفل)

قاللدقنضرفل عرلوالـلكولل،انةلمضلمالالحالر نليلفاةلدنلرحالك لفضفل حدفرعللحدك

موررللأ نررةلصررفقلحدوااررلال  ولسرركهلل0(0ر01 كقاررللدحدررللدشررفل)ل876 423فرراةل

ل صفقلأفضلدهلداالالملل م لألعقه.

ـل يفل  ل،الهل نرلالحدواارلالآ رذحكلحد جبئرللحدشصرنالل لدرلدقلحد طنارعل  اح ،رةل

(لموررلليررفللدقررقل0ر01 كقاررللدحدررللدشررفل)ل86ر54مضررلمالالحالر نررليلدألفضررلدلفرراةل

لالحدواالال يطوئةللدقلحس لفحمه. نل

ل*لماالالح جلهلالحدينلهل يرلحس لفحملحإل  ا ةل)مةللدفحدلحدنل، (:

ل) يفلسنعلحديفي لدشهللولحدفرحسللحالس طالدال(

 ثالثا: التطبيق:
  ل طناعلأدحقلحدفرحسللدققلحدضاشرللحدورذكررقلسرلفا للفطايارللحد طنارعلحدنراد ل فرف ال مرةل

لم.ل2013مةلااال رلونال ااالدياونالميفدلدن اقل

 رابعا: منهج الدراسة:
حدوررشاتلهرررلحدطايررعلحدررذ لياررقكهلحدنل،رر لدإلعلفررللدقررقلحألسررئقللحد ررول ثاررالحدويرركقلل

مرمرعلحدني دل سرقل ض وفلحدفرحسرللدقرقلحد كلمر لحدوشاجرولفورللييارعلحألهرفحقلحد رول

حالع ورلدولدرةليايرعلل اضقلحدفرحسرللد ياااارلل،ار ل ض ورفلحدفرحسرللدقرقلمرشاتلحدوارح

حدضاشللففرحسللدفدلميف دلمةلحدينلهلحدذيةليا لفمرالحإل  ا ةدل،ا ليض نالهذحلحدورشاتل

هررلألضر لحدوشررلهتلد ياارعلحدارفقلمررةلهرذهلحدفرحسررلللرولحسر ااحولح جلهررلالحديرنلهل يرررل

لحس لفحملحإل  ا ة.

 خامسا: المعامالت اإلحصائية: 
لحدضوقالالحإل،صلئاللحآل ال:دوضلدجللحدش لئتليلملحدنل، لفلس لفحمل

لـل،الهلحدو رسطلالحديالفال.ل1

لـل،الهلحال ياحللالحدوضالريل.2

للT.Testـل،الهليا ل)ا(لفرحسطللل3

(لدقنررا قلفرراةلحدوجوردررلالفرحسررطللحسرر لفحمل يقارر لحد نررليةلأ،ررلد لFـل،اررلهليررا ل)ل4

ل. Anova One Wayحال جلهل

لـلمضلمالالحالر نليل.لل5

 
 نتائج الدراسة

لو لهذحلحدويررل  لئتلحدفرحسلللولمرولحد الؤالال حدنا  ل  ل رصالالحدفرحسل.ليي
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 أوال: نتائج الدراسة في ضوء التساؤالت والفروض:
 أ ـ نتائج الفرض األول:

"ليش لحدنا لحأل للدققلأ هل رعرفلمضرلمالالحر نرليلدحدرللل،صرلئا للفراةلحال جرلهل

ل يرلحس لفحملحإل  ا ةل يا لحدينله"

ل دق ياعلمةلصيللهذحلحدنا ليلملحدنل، لفيالهلحآل و:هلـل

ل0ـلحدو رسطلالحديالفالل1

ل0ـلحال ياحللالحدوضالريـلل2

ل0ـلمضلمالالحالر نــليل3

 علوالمضلمالالحالر نليلفاةلدرعلالماالالحال جلهل يرلحسر لفحملحإل  ا رةل

ل(.3 حداا لكولللولعف للري ل)

ل(3عف للري ل)

لفاةلحال جلهل يرلحس لفحملحإل  ا ةل حداا لحالع ولدال يرمحلمضلمالالحالر نليل

حداا لللم

لحدشناـال

حدنضفللحدنضفلحدشردولحألفضلد

لحدوضالو

حدنضفل

لحدبمشو

مجورعل

لحألفضلد

ل**ل0ر168ل0ر26ل**0ر152ل0ر2لحداا لحدولديلل1

ل**0ر258ل0ر042ل**0ر173ل**0ر281لحداا لحدفيشالل2

ل**0ر235ل0ر006ل**0ر178ل**0ر273لحداا لحألثاليالل3

ل**0ر261ل0ر034ـل**0ر224ل**0ر317لحداا لحدارماـلل4

ل0ر002ل0ر002ل0ر051ل0ر009ـلحداا لحالع ولدالل5

ل*0ر139ل0ر025ل0ر07ل**0ر173لحداا لحألسايـلل6

ل**0ر218ل*0ر118ل**0ر181ل*0ر139لياـ لحدضوـ ل7

ل0ر031ل0ر076ـل0ر114ل0ر023لحداا لحدجولدالل8

ل**0ر261ل0ر052ل**0ر273ل**0ر196لحأليكردرعالحداا لل9

ل**0ر187ل0ر034ـل**0ر216ل**0ر168لمجورعلحداا ل10

ل(0ر05(ل*لدحدللدشفل)0ر01**لدحدللدشفل)
ل

ل ي ضحلمةلهذحلحدجف ل:ل

ل) لدشف لل،صلئال لدحدل لحر نلي لداليل لهشلك لأا ل حداا ل0ر01ـ لحدشردو لحدنضف لفاة )

لحألسايلدلحأليكردرعالل مجورعلحداا .حدفيشالدلحألثاليالدلحدارمالدل

ل(.0ر05ـل هشلكلداليللحر نليلدحدللل،صلئا للفاةلحدنضفلحدشردول يا لحدضو لدشفل)

لحدفيشالدل لحدولديلد ل حداا  لحدوضالو لحدنضف لفاة لل،صلئا ل لدحدل لحر نلي لداليل ل هشلك ـ

ل(.0ر01حألثاليالدلحدارمالدلحألسايلدلحدضو دلحأليكردرعالل مجورعلحداا لدشفل)

لدشفل لحدجولدال ل حداا  لحدوضالو لحدنضف لفاة لل،صلئا ل لدحدل لحر نلي لداليل لهشلك ـ

ل(.0ر05)

لل.(0ر05فلحدبمشول يا لحدضو لدشفل)ـلهشلكلداليللحر نليلدحدللل،صلئا للفاةلحدنض
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ـلهشلكلداليللحر نليلدحدللل،صرلئا للفراةلمجوررعلحألفضرلدل حدارا لحدفيشارلدلحألثاليارلدل

ل(.0ر05أليكردرعالل مجورعلحداا لدشفل)حدارمالدلحدضو دلح

ـلالل رعفلداليرللحر نرليلدحدرللل،صرلئا للفراةلحال جرلهل يررلحسر لفحملحإل  ا رةل حدارا ل

لحالع ولدال.

ـلكوللأ هل رعفلداليللحر نليلدحدللل،صلئاللفاةلحدنضرفلحدبمشرول يرا لحدضور لدحدرللدشرفل

ل(ل فذدكل نةلدفملصيللهذحلحدنا لعبئا لل.0ر05)
ل

 ج الفرض الثاني:ب ـ نتائ

ـرل يرش لحدنرا لحدثرل ولدقرقلأ رهل رعرفللرا قلةحالدالدرللل،صرلئالللرولح جلهررلال

لحديررررررررررنلهل يرررررررررررلحسرررررررررر لفحملحإل  ا ررررررررررةل نض ررررررررررللدو شارررررررررراحالحدفرحسررررررررررلل

ل)حداةلـلحدنايللـلحدجش لـلحدكقالا(.

لـل دق ياعلمةلصيللهذحلحدنا ليلملحدنل، لفياله:

لـلحدو رسطلالحديالفال.ل1

لوضالريـل.ـلحال ياحللالحدل2

ـلياـررـ ل"لالدقفالدررللدقررقلحدنررا قلفرراةللئررلال م شارراحالحدفرحسررللدقررقلمااررلالل3

ل. T- testحال جلهل يرلحس لفحملحإل  ا ةلفرحسطلل

ـليا ل"لقل"لدقفالدللدققلحدنا قلفاةللئلالم شااحالحدفرحسللدققلماالالحال جلهلل4

 عررلوالحدش ررلئتلكوررلللرروللAnova One Way يررلحسرر لفحملحإل  ا ررةلفرحسررطلل

ل(ل.7(دل)6(دل)5(دل)4حدجف للري ل)

ل

ل

ل

ل(4عف للري ل)

ل(لحدفحدللدققلحدنا قللولحال جلهل Fيرمحليا ل)

ل يرلحس لفحملحإل  ا ةل نض للدو شاالحداة

مجموع  رصد التباين ااألبعاد

 SSالمربعات 

درجات 

الحرية 

D.F 

 

 

متوسط 

المربعات 

MS 

 Fقيمة 

 2ر848 45ر306 3 135ر918 المجموعاتبين  البعد النوعي
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 15ر907 296 4708ر428 داخل المجموعات

 ــ 299 4844ر347 المجمــوع

 3ر017 38ر203 3 114ر609 بين المجموعات البعد المعرفي

 12ر663 296 3748ر391 داخل المجموعات

 ــ 299 3863ر000 المجمـــوع

 0ر111 1ر463 3 4ر390 بين المجموعات البعد الزمـني

 13ر144 296 3890ر527 داخل المجموعات

 ــ 299 3894ر917 المجمـــوع

المجموع 

 لألبعاد

 2ر971 163ر455 3 490ر364 بين المجموعات

 55ر024 296 16287ر166 داخل المجموعات

 ـــ 299 16777ر530 المجمـــوع

ل،صلئاللفاةللئلال ي ضحلمةلهذحلحدجف للأ هلالل رعفللا قلةحالدالدلل

 حداةلدضاشللحدفرحسللمولليثنةلدفملصيللهذحلحدجبولمةلحدنا .
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 (ل5عف للري ل)

(لحدفحدللدققلحدنا قللولحال جلهل يرلحس لفحملحإل  ا ةل نض للFيرمحليا ل)

 دو شاالحدكقالا

 (0ر05*لدحدللدشفل)

مةلهذحلحدجف للأ هلهشلكللا قلةحالدالدللل،صلئاللفاةلحدكقالاللولل ي ضح

(لمولل0ر05حدنضفلحدشردول مجورعلحال جلهل يرلحس لفحملحإل  ا ةلدحدللدشفل)

 يثنةلصيللهذحلحدجبولمةلحدنا لعبئا ل.

لرصفلحد نليةلحألفضلد
مجورعل

لSSحدوافضلال

درعلال

حديايلل

D.Fل

م رسبل

حدوافضلال

MSل

لFياولل

لحدنضفلحدشردو

ل143ر753ل4ل575ر013لفاةلحدوجوردلا
ل

ل*9ر933 ل14ر472ل295ل4269ر333لدحث لحدوجوردلا

لــل299ل4844ر347لحدوجوــرع

لحدنضفلحدوضالو

ل19ر833ل4ل367ر533لفاةلحدوجوردلا
ل

ل7ر754 ل11ر849ل295ل3495ر467لدحث لحدوجوردلا

لــل299ل3863ر000لحدوجوـــرع

لحدنضفلحدبمـشو

لــل4ل26ر733لفاةلحدوجوردلا
ل

ل0ر510 لــل295ل3868ر183لدحث لحدوجوردلا

ل6ر683ل299ل3894ر917لحدوجوـــرع

حدوجورعل

لدألفضلد

ل458ر853ل4ل1835ر413لفاةلحدوجوردلا

ل

ل*9ر059

دحث ل

لحدوجوردلا

ر117

ل14942
ل50ر651ل295

لحدوجوـــرع
ر530

ل16777
لــل299
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 (6عف للري ل)

حدنايللل(لحدفحدللدققلحدنا قللولحال جلهل يرلحس لفحملحإل  ا ةل نض للدو شااTيرمحليا ل)

 حدفرحسال

لحدو رسـبللئلالحدنايللحألفضلد

ماف ل

حال ياحقل

لحدوضالر 

لTياولل

لحدنضفلحدشردو
ل4ر35ل31ر31لحأل دـو

ل

ل1ر100 ل3ر69ل31ر78لحداحفضـل

لحدنضفلحدوضالو
لل3ر46ل29ر90لحأل دـق

ل0ر016 ل3ر76ل29ر89لحداحفضـل

لحدنضفلحدبمـشو
لل3ر51ل27ر12لحأل دـق

ل0ر474 ل3ر66ل26ر93لحداحفضـل

للحدوجورعلدألفضلد
لل7ر55ل88ر34

ل0ر343 ل7ر46ل88ر61

ل

 ي ضحلمةلهذحلحدجف للأ هلالل رعفللا قلةحالدالدللل،صلئاللفاةلح جلهلال

لحدجبول ليثنةلدفملصيللهذح لمول لدقنايللحدفرحسال. حدينلهل يرلحإل  ا ةل نض ل

 مةلحدنا .

ل  
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 (6عف للري ل)

حدنا قللولحال جلهل يرلحس لفحملحإل  ا ةل نض لل(لحدفحدللدققلTيرمحليا ل)

 دو شاالحدجش 

لحدو رسـبللئلالحدنايللحألفضلد

ماف ل

حال ياحقل

لحدوضالر 

لTياولل

لحدنضفلحدشردو
ل3ر84ل31ر81لةكـرر

ل

ل0ر079 ل3ر97ل31ر77لل ـل 

لحدنضفلحدوضالو
لل3ر97ل31ر77لةكـرر

ل0ر830 ل3ر56ل30ر27لل ـل 

لحدنضفلحدبمـشو
لل3ر46ل26ر77لةكـرر

ل0ر701 ل3ر62ل27ر05لل ـل 

للحدوجورعلدألفضلد
لل7ر25ل88ر50

ل0ر686 ل7ر47ل89ر08

ح جلهلالحدينلهل يرل ي ضحلمةلهذحلحدجف للأ هلالل رعفللا قلةحالدالدللل،صلئاللفاةل

 حإل  ا ةل نض للدو شاالحدجش ل.مولليثنةلدفملصيللهذحلحدجبولمةلحدنا .لل

 في ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة: ثانيا: نتائج الدراسة
  يوكةل قلا ل  لئتلهذهلحدفرحسلللاولليقو:

لحدولديلدل .1 لحإل  ا ةل حداا  لفاةلح جلهلالحدينلهل يرلحس لفحم هشلكلداليل

 0حدفيشالدلحألثاليالدلحدارمالدلحألسايلدلحدجولدالدلحأليكردرعال

 0 حداا لحالع ولدالالل رعفلداليللفاةلحس لفحملحدينلهلدإل  ا ةل .2

 0فلدشانللدقنضفلحدبمشوللق ل كةلدهلداليلللاللفااوللحدضو  .3

لدو شاال .4 لحإل  ا ةل نض ل لحس لفحم للا قلفاةلح جلهلالحدينلهل ير الل رعف

 0حداةدلحدنايللحدفرحسالدلحدجش 

 رعفللا قلفاةلحال جلهل يرلحس لفحملحإل  ا ةل)حدنضفلحدشردو(ل نض للدو شاال .5

 حدكقالا.

  لئتلهذهلحدفرحسللم لمللةهبلفهلكال لمةلعانررددل كرهةدل كل دل   نعل

ل سلئ ل لأه  لمة لحإل  ا ة لأا لدقق لعانررد لدرحسل لأكفا ل،ا   سناا.

حال صلللحديفيثللفاةلحأللاحدل،رللحدضلد ل حد ول اا لدوقاللحال صللل،ا لأال

ل اضقللدقل يااعلحد كلم لفاةلحدوضقرملال حالف كلرل حإل لحد كشردرعال ففحعلهذه

ل مولرس الل لحدوضقرملا لدقق لحديصرل للو لحدطاله لميلركل لساردل كذدك

   طنااالل أالحد ضقا لثالللحإل  ا ةلياوقلحد ضقا لحديلم .
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كوللأكفالدرحسللكرهةلدققللمكل اللحدكونار ال حإل  ا ةللول، لفضلل

لحس لفحمل ليجب ل حد و لدق ضقا  لكرسلئ  ل حس لفحمال ل رحعاشل لحد و حدويكالا

لحدوشلسبلدافرحال مالرحالحدطالهل حدذ لي انبللولحديضررلأسقرهلحد  ضقا 

ففرعللمةلحد ر الفصررقلأي ل الل جض لحدطالهلدنلرقلدةلم قاولدقوضقرملال

 لابل لول،لدللمةلحد اقا لفلألمالحدرحي لد الحد نكااللوليفرح ه.

كوللأ ميةلدرحسللكل لأالهشلكلأكثالمةل ورةجلد طريالحد ضقا ل  ظ ل

 الكلآل و:حدوضقرمل

ألـل طريالحدوضقرملالحدللصللفلد طناعلحدضقوولألسلدابل ياقلحدفرحسلل حدضالجل

 حدشناو.

لحدويكالال لمة لكثاا ل،  للو لحدول قنل لحدوضقرمل ال لحدشظ  لحس لفحم ل طريا لـ ه

 حالع ولدال.

كوللأال  لئتلحدفرحسلل  نعللوللمكل اللحس لفحملحإل  ا ةللول طريالحدضو ل

اللحد نلد لفاةلحأللاحدللول طلقل رلاال اشالالحد كشردرعاللحالع ولدودل لمكل 

حدضصايللمث لحدكونار ال حإل  ا ةل غااهللمةل كشردرعاللحدوضقرملال لمكل الل

ل غاال لحدواغرفل لهولحداا  لدقضو لحالع ولدول مل لحدول قنل حد اكابلدققلحداا 

 حدواغرفللحد وليوكةلحس لفحمالللول طريالحدضو لحالع ولدو.

ل لفضللكول لحك اله لحدطاله للمكل ال لعقشاكو لدرحش لدرحسل أكفا

لحد ضل ال حدويلركلل لحدكونار المث  لدةليايعلحس لفحم حداقركالالحدواغرفل

 حك الهلحدلناحالحدجفيفقلكذدكل يااةل  طريالحدافرحالحدنيايلل حإل ال الل

  مضلدجللحدصضرفلالحد ضقاواللحدول قنللدةليايعلحد كشردرعاللحديفيثل.

ناةل  لئتلهذهلحدفرحسللم ل  لئتلدرحسلالكال لمةللفاحها لاريولدنفلكوللح 

حديوافل دنفلهلحدوشلدول ميوفلكولللدنفلحدورعردل دطنولحدلطابل  اع ل

،وف ل ،ا لأكفال  لئتلدرحسلللفاحها لاريوللعولال للول عردلح جلهلليجلفول

لدحد للا ق ل رعف ل ال لحإل  ا ة لحس لفحم ل ير لحدجشااة لدفى لل،صلئا لل انا ل ل

لحال جلهلالحإليجلفالل للولك لمةلحال جلهل مضفللحالس لفحم.  ا ن لهذه فاشاول

دفىلحدوش ظواةللولحالس لفحملمالر للفاللدفىلغاالحدوش ظواةل مةلعاللأثاىل

دا لدفىلحدذكررلداليللحر نلياهلدحدللفاةلمضفللحس لفحملحإل  ا ةل حد يصا ل

ل كةلهشلكلدفىلحدجشااةلدال لحإل  ا ةلحدفرحسول د  ل ير لفاةلحال جله لدحدل يل

  مضفللحس لفحمه.

 أكفالدرحسللكال لمةلميوفلكلم لدنفلحدورعردلـلدطنولحدلطابدل اع ل

،وف للولحدكيملدةلدفمل عردللا قلفاةلحدجشااةللولحال جلهل يرلحديلسبل

 حآلدول حإل  ا ة.

أكفالل يفلحث قنةل  لئتلهذهلحدفرحسللم ل  لئتلدرحسللحدضنفلحدضلدول حد و

لياوا ل لدقق ليؤ ا لدإل  ا ةلمول لحدينله لحس لفحم لدشف لأثطلر لهشلك لأا دقق
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حدول قنللمةلمالعلحأل يلال حد ضاقلدققلصينللحدارول حإلصلفللفلألماح ل

حدشناالل حدشاقللولأ ،لللحدفدلرقل حدنالدل ح االرلحديالقلحدب عالل يفلأ ن ةل

ملحإل  ا ةل،ا لأال  لئتلحدفرحسللأ هلالل رعفلثطررقلدققلحدينلهلمةلحس لفح

حدفرحسللأ ميةلأ هلالليرعفل ة االدإل  ا ةلدققليا لحدينلهللاللأ شلليجبلأال

   شنهللدقلحآل و:

لالس لفحمهلل1 لحع ولدا ل ليشضبل ليف لحإل  ا ة ليا لفم لحدذ  لحديل  لأا ـ

ليؤ الدققلدالي هلحالع ولدالل فلد لدولالل حإل  ا ةلد الحديضررلفلدريةلمول

حلدققلحدضاليلالحالع ولدال. كرالرحفط   هلحالع ولدالليريللمولليوث لثطا 

للينلللل2 لفاة لحر نلي لهشلك ل   ل مة لحدبمشو لفلدنضف لحر نطة لحدضو  لياول لأا ـ

 حدينلهلدققلحدضو ل حدوفقلحد وليا شاياللدشفلحس لفحمهلدإل  ا ة.

ل*ل رصالالحدفرحسل:

 ـللدالولياوللحدضو لدفىلانلهلحدجلمضلا.ل1

 عابقلحدكونار ال حا احكلالحإل  ا ةلدقينلهلفةسضلرلأرث .ـل رلاالأل2

 ـل ضوا لأ فيللحإل  ا ةلفلدجلمضل.ل3

 ـل رداللحدطالهلفوبحيللحإل  ا ةلالس لفحمهلحالس لفحملحألمث .ل4

لـل نصاالحدينلهلفلدف رلحدذ ل قضنهل ررقل كشردرعاللحدوضقرملا.ل5

 

 :الدارسة هوامش

                                                 
 شليضرررلالحديفح رررلللرررولمصرررا.لحدارررلهاقدلدررراةلدقفرحسرررلال حدنيرررر لحإل ارررل الللأ،ورررفل حيرررف.ل(1)

ل.20دل ل2005 حالع ولدالدل
ل.46دللل ل2003يرسملفاار و.لمافمللدق لحديلسب.لأساريدلكقاللحداشفسلدلل(2)
دنرررفلحدوقررركلحدب رررل ول.لحدرظانرررللحإلدالمارررللديرررنكللحإل  ا رررةل.لحدارررلهاقدلدحرلحدنجرررالللدقشيرررالل(3)

ل.33دل ل2003 حد ر ي دل
دل ل1985لؤحدلسافل.لردليللحدينلهللولميابلحدلفمللحالع ولدالل.لحدالهاقدلدحرلحدوضلرقدلل(4)

ل.10
حإل  ا ررررررررررررررةل مللياهررررررررررررررللدقررررررررررررررقلحديررررررررررررررنلهدلم ررررررررررررررلهلدقررررررررررررررقلحديررررررررررررررنكل:لل(5)

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A

&id=149839لم.ل3/4/2013 لريخلحدبيلرق:لل
لحدواع لحدالفع.ل(6)
مضلل يرلحإل  ا ةل حس لفحمهلـلدرحسرللمالر رلللفاحها لاريولدنفلحديواف.لح جلهلاليقنللحدجلل(7)

ل.ل2002فاةلحدجشااة.لحدالهاقدل
حداارررررررر لحدضقوررررررررولفررررررررفحرلحدرررررررررية:لاررررررررنلفشلل حإل  ا ررررررررةدلم ررررررررلهلدقررررررررقلحدوريرررررررر :لل(8)

http://www.saaid.net/rasael/41.htmلم.12/2/2013 لريخلحدبيلرق:لل
لا ةل مللياهللدققلحدينلهدلماع لسلفع.حإل  (9)

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=149839
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=149839
http://www.saaid.net/rasael/41.htm
http://www.saaid.net/rasael/41.htm
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هذهلحدواليا لمةللدفحدلحدنل، ل ناهل   لداماللدققلميكواةلمةليا لدق لحدرشن لفجلمضرللل(10)

لسرهلج.
سررااالكلمرر لأ،وررف.لحال جلهررلال حدوارررللحدشناال.حالسرركشفريلدلماكرربلحإلسرركشفريللدقك ررلهدلل(11)

ل.171مدل ل1999
 ررلد لكوررلللدبيرربل.لحإل  ا ررةل  ضقررا ل  ضقرر لحدايلمررالا.لحداررلهاقدلمك نررللحدنجلدررللدقشيررادلل(12)

ل.15مدل ل1999
هيلملميوفلحدلرردول.لحألسرلدابلحدوضالارلل مررحفطاللمرةلدقر لحدرشن .لحدارلهاقدلدحرلحدك رلهلل(13)

لم.2002حديفي دل
دوضلد دلماكربلحدويا سرلدلسافل ضا لأ،وف.لحال  ولولحالع ولدولدقينلهلحدوصا .لحدالهاقدلحل(14)

ل.150مدل ل1999
 لدريشلالدقو:لحد رحص ل حد نلد للولحدرسبلحدوفرسودلحدوضافلحدريشولد كرريةلمار لفموللل(15)

ل.90مدل ل2009حد افالل  يااةلما رحه دلحدياحشدلحدجبحئادلد.يدل
حألردادللفلس لميوفل دودل ميوفلعلس لحدضناف :لدق لحدرشن لحالع ورلدولدحرلحدثاللرلدلدورلالل(16)

ل.ل224مدل ل2004
سضفلفرةلدنرفلهلحداحارف:لحال صرلللحد نرلدقول حآل روللرولفائرللحدر ضق لدرةلفضرفدل ريرللمافمرلللل(17)

ل.ل5دل ل2008دقوؤ والحأل للدق افاللحإلدالمالدلحدايل دلحداضرديلدل
قك رلهدلدري لكلم لمقاكه.لساكردرعاللحدجولدلال حداالدق.لحدالهاقدلحداائللحدوصرايللحدضلمرللدل(18)

ل.39مدل ل1989
ل.40حدواع ل ناهل.ل لل(19)
سررااالكلمرر لأ،وررف.لحد رعاررهل حإلراررلدلحدشناررو.لحإلسرركشفريلدلماكرربلحإلسرركشفريللدقك ررلهدلل(20)

ل.170مدل ل1998
مدل ل1989سررضافلعرراللل.لدقرر لحدررشن لحالع وررلدو.لمشيررررحالعلمضررلليررلرير  دلحداررلهاقدلل(21)

ل.151
كلحالع وررلدول ديشلمال ررهل.لحإلسرركشفريلدلدحرلحدوضالررللمجررف لأ،وررفلميوررفلدنررفله.لحداررقرل(22)

ل.68مدل ل1996حدجلمضالدل
ميوردلل يولدكلارهل.لحدورفث للدرقلدقر لحدرشن لحالع ورلدو.لحإلسركشفريلدلحدوك ربلحدجرلمضولل(23)

ل.120ـ116مدل ل ل1997حديفي دل
وضالرررللدنرررفلحدن رررلهلميورررف.لدقررر لحدرررشن لحالع ورررلدولأصرررردهل منلدئررره.لحإلسررركشفريلدلدحرلحدل(24)

ل.177ـ176مدل ل ل1998حدجلمضالدل
ل.123ـ119ميوردلل يولدكلاهل.لماع لسلفع.ل ل لل(25)
ـلل281دل ل ل2000ح  صرلرليررر  .لحدارقركلحإل اررل و.لحإلسركشفريلدلحدوك نررللحدجلمضارلدلل(26)

ل.287
ل.53دري لكلم لمقاكه.لماع لسلفعل.ل لل(27)
ميوردلحدكاد .لحدينلهل ما ان لمصرا.لحدارلهاقدلماكربلحدنيرر ل حدفرحسرلالحالع ولدارلدلل(28)

ل.3دل ل2002
ميوررفلمصررطنقلأ،وررف:لحدلفمررللحالع ولداررلل  طناال اررلللررولحد ضقررا ل ردليررللحديررنلهدلحدك رربلل(29)

ل.190حدجلمضولحديفي دل ل
ملهالأفرلحدوضليولدقو:لحدوولرسللحدضلمللدقلفمللحالع ولدالللولمجرلللردليرللحديرنلهدلدحرلل(30)

ل.25حدشيادل،قرحادل 
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 جالولدنفلحديوافلرح ب.لحال  ولولحالع ولدولدقيرنلهلحدوصرا .لحدارلهاقدلماكربلحدويا سرللل(31)

ل.46دل ل1999دقنير دل
ل.64دل65ملهالأفرلحدوضليو:لماع لسنعلةكاهدل ل لل(32)
حداررافلدنررفلحديواررفلدطاررلل آثررا ا.لحدلفمررللحالع ولداررلل مجلال اررللحد طناااررل.لحإلسرركشفريلدلل(33)

ل.263مدل ل1998حدوك بلحدجلمضولحديفي دل
عررلفالدررر لسررافل.لحال يرراحقل حدجايوررلللررولدررلد لم شاررا.لحإلسرركشفريلدلحدوك رربلحدجررلمضولل(34)

ل.168ـلل167دل ل ل2004حديفي دل
ةليايعلسراي لحدوضقرمرلا.لحدارلهاقدلحدوك ربلحدوصرا لحديرفي دلميوفللاووليقنه.لحإل  ا ل(35)

ل.18ـ17دل ل ل1996
دررلدللدنررفلحدوررردق.لكاررمل رر ضق لحإل  ا ررةللررول ررال لسررلدلا.لحداررلهاقدلحدررفحرلحدذهناررللدقطنرر لل(36)

ل.9ـلل5دل ل ل2001 حدشيال حد ر ي دل
 نررررررررررررررررذقلدلمررررررررررررررررللدررررررررررررررررةلحديلسررررررررررررررررنلادلم ررررررررررررررررلهلدقررررررررررررررررقلحدوريررررررررررررررررر :لل(37)

http://hafeedalmajd.arabblogs.com/internet/archive/2007/4/189492.

htmlلم.16/9/2013 لريخلحدبيلرق:لل
ل.43ـلل35دل ل ل1996مشصررلفةللافلصلدحلحدضنف.لحإل  ا ةلحس ثولرلحدوا ان .لل(38)
دل1998دنررلر قلدقشيررال حد ر يرر دلمصررطنقلرمررللدنررفلحدرهررلهل.لحإل  ا ررةل.لحداررلهاقدلدحرلحل(39)

ل.2 
أسلمهليرسملأفرلحديجلج.دداقكلحديلصوللدقلدرلد لحإل  ا رة.لحدارلهاقدلدحرلحدنرلر قلدقشيرالل(40)

ل.2دل ل1998 حد ر ي دل
جررلرقلميوررفلاررايمل رلاررعدل" ريررللدورر لفيررةال يررلا لأهرر لحدويررلك لحدشلعوررللدررةلحد ل(41)

مرررؤ والحد جرررلرقلحالدك ا  ارررل:لحاللرررلقل "حالدك ا  ارررللدقرررولحدواررر ر لحداررررمول سرررن ل،قارررل

ل–673حدوجقرفلحدثرل ودل ل -2002يرداررلل–لحإلسركشفريلكقاللحد جلرقلعلمضرللل– حد يفيلال

ل.677
لدلددولحدضنفلحدضلدو:لماع لسلفع.ل(42)
 لديللحدضرمو.لمالللفضشرحالما لحدضصال يةلدشرحاللدمرلالحإل  ا رةلم رلهلدقرقلمرير :لل(43)

733680-113/a-http://www.lakii.com/vb/a/لم.ل13/5/2012 لريخلحدبيلرق:لل
ل.10ـ9دلدللدنفلحدوردق.لماع لسلفع.ل ل لل(44)
دل ل1980دلمشف ره.لعاحئ لحديلسربلحآلدرو.لحدايرل دلمك نرللحآللرلقلحدو يرفقدلميوفلميورل(45)

ل.26ـ19 ل
مريرررررررررررررررررر لحدنررررررررررررررررررولفرررررررررررررررررررولسررررررررررررررررررودلم رررررررررررررررررررلهلدقررررررررررررررررررقلحدوريررررررررررررررررررر :لل(46)

tvandradio/2014/03/140307_aan_korbhttp://www.bbc.co.uk/arabic/

_festival_termsandconditions.shtmlلم.ل20/8/2012 لريخلحدبيلرق:لل
ميوررفلل يررولداررف.لحإلعرراحملحدوضلصررا.لحدايررل دلأكلديواررلل ررليملحدضافاررللدقضقرررملحألمشاررلدلل(47)

لم.1999
لعولللميوفلحدنل :لحد ضايملفلإل  ا ةل حدرسلئ لحإلدك ا  ال.ل(48)
http://elmakrizy-سرررررر  لمضرررررر :لحال ن رررررلهلحإلدالمرررررودلم رررررلهلدقرررررقلحدوريررررر :لل(49)

school.com/news.php?pnum=4م.لل13/1/2014 لريخلحدبيلرق:لل 
لمضررللميوررفلثقانررهلحدضوررا :ل حيرر لحسرر لفحملحإل  ا ررةلدررفىلأدضررلولهائررللحد ررفري ل يقنررللعل(50)

لم.2005حدضقرمل حد كشردرعاللحألرد ال.ل

http://hafeedalmajd.arabblogs.com/internet/archive/2007/4/189492.html
http://hafeedalmajd.arabblogs.com/internet/archive/2007/4/189492.html
http://www.lakii.com/vb/a-113/a-733680/
http://www.bbc.co.uk/arabic/tvandradio/2014/03/140307_aan_korb_festival_termsandconditions.shtml
http://www.bbc.co.uk/arabic/tvandradio/2014/03/140307_aan_korb_festival_termsandconditions.shtml
http://elmakrizy-school.com/news.php?pnum=4
http://elmakrizy-school.com/news.php?pnum=4
http://elmakrizy-school.com/news.php?pnum=4


 د. محمد علي سالمه                                         استخدامات اإلنترنت والتفاعل االجتماعي لدى الشباب 

 م2015 ينايرـ  الخامسمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد 

 

56 

                                                                                                                       
لحدضوا دل آثا ا:لماع لسنعلةكاه.ل(51)
حدضوا دل آثا ا:ل حي لحس لفحملحإل  ا ةلدفىلأدضلولهائللحد فري ل يقنرللعلمضرللحدضقررملل(52)

ل.60 حد كشردرعاللحألرد الدل 
داامركللرولحألردادلعوضالل لفة:لد رلحإل  ا ةللول ضبيبلحدني لحدضقوولدفىليقنللعلمضللحل(53)

ل.381 ل
حآل ررررررررررلرلحداررررررررررقناللالسرررررررررر لفحملحديررررررررررنلهلحإل  ا ررررررررررةدلم ررررررررررلهلدقررررررررررقلحدوريرررررررررر :لل(54)

http://uqu.edu.sa/page/ar/56553لم.ل20/7/2013 لريخلحدبيلرق:لل
ل.181م.ل ل2005ثلدفللاص لحداام:لانكللحإل  ا ةل عواررهلللولمفيشللحدايل لـلد.الـلل(55)
ل.90د2ميوفللالهلحداضلق:لرؤيللر حدلمالهولحإل  ا ةلدإل  ا ةدل ل لل(56)
لحدواع ل ناه:لحدصنيلال ناال.ل(57)
اررلللفرراحها لفررةلصررلدحلحدنررايت:ل ااررا لحدرمرر لحديررلدولدلفمررللحإل  ا ررةللررولحدووقكررللحدضافل(58)

لحداضرديل.
ل.42دل ل2005أسلمهلأفرلساي :لحإل  ا ةل حدوا لفملحدضافودلل(59)
ل.22دل 2005أ،وفلدنفلحدوجافلساف:لسقنالاللدملالحدكونار ال حإل  ا ةل أثطلره.لل(60)
ل.3أسلمهلأفرلساي :لحإل  ا ةل حدوا لفملحدضافودل ل(61)
ل.73،وردلحداضف ا:لحدجل بلحد افر لدينكللحإل  ا ةدل ل(62)
لأسلمهلأفرلساي :لحإل  ا ةل حدوا لفملحدضافودلماع لسنعلةكاه.ل(63)
لم.2005دل51ساي :لحإل  ا ةل حدوا لفملحدضافو.مجقللدلد لحدوضاللدلدفدلأسلمهلأفرل(64)
ل.21دل ل2005أ،وفلدنفلحدوجافلساف:لسقنالاللدملالحدكونار ال أثطلره.لل(65)
لحدواع ل ناه:لحدصنيلل ناال.ل(66)
مدل ل2005ميوررفللررالهلحداضررلق:لرؤيررللر حدلماررلهولحإل  ا ررةلدإل  ا ررةدلماعرر لسررلفعدلل(67)

ل.ل191
لحدوصفرل ناه:لحدصنيلل ناال.ل(68)
مدل2005ثلدفللاص لحداام:لانكللحإل  ا رةل عواررهرلللرولمفيشرللحدايرل دلماعر لسرلفعدلل(69)

ل.181 ل
ل.6لدحرقل ضقا لحدايل ل.لاضنللحديلسبل.لماع لسلفعدل لل(70)
ل.33 دقولدنفلحدنفي ل،وبق:لكامل يوولصي شللمةلأثطلرلحدكونار ادل لل(71)
ل.70حدواع ل ناه:ل لل(72)
دنفلهلفةلميوفلحدياا :لحدوضريلالحإلدحريلللولحد ضل الحألمشولم لعاحئ لحديلسبلحآلدرول.لل(73)

ل.59دل8دل ل ل2005
رلحدوضالررللحدجلمضاررلدلدنررفلحدن ررلهلميوررفلد يررفحر:لدقرر لحدررشن لحالع وررلدول.لحإلسرركشفريلدلدحل(74)

ل.198دل197دل ل ل1998
دل1999سااالكلم لأ،وف:لمفث للدقلدق لحدرشن ل.لحإلسركشفريلدلماكربلحإلسركشفريللدقك رلهدلل(75)

ل.173د172 ل ل
دري لكلم لمقاكه:لساكردرعاللحدجولدرلل حداارلدق.لحدارلهاقدلحداائرللحدوصرايللحدضلمرللدقك رلهدلل(76)

ل.49دل 1989
أ،ورررفلارررناعلسررركا :ليرررلمرالحدلفمرررللحالع ولدارررلدلدحرلحدوضالرررللحدجلمضارررلدلحإلسررركشفريلدلل(77)

ل.554دل ل2005

http://uqu.edu.sa/page/ar/56553
http://uqu.edu.sa/page/ar/56553


 د. محمد علي سالمه                                         استخدامات اإلنترنت والتفاعل االجتماعي لدى الشباب 

 م2015 ينايرـ  الخامسمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد 

 

57 

                                                                                                                       
سررااالكلمرر لأ،وررف:لحد رعاررهل حإلراررلدلحدشناررودلماكرربلحإلسرركشفريللدقك ررلهدلحإلسرركشفريلدلل(78)

ل.70دل ل1999
دجرلمضولميورردلل يرولدكلارل:لحدورفث للدرقلدقر لحدرشن لحالع ورلدودلحإلسركشفريلدلحدوك ربلحل(79)

ل.120دل ل1997حديفي دل
هيلملميورفلحدلرردو:لحألسرلدابلحدوضالارلل مررحفطالللرولدقر لحدرشن دلدحرلحدك رلهلحديرفي دلل(80)

ل.221دل ل2002حدالهاقدل
سررااالكلمرر لأ،وررف:لحد رعاررهل حإلراررلدلحدشناررودلماكرربلحإلسرركشفريللدقك ررلهدلحإلسرركشفريلدلل(81)

ل.77دل70دل ل 1999
ف.لح جلهلاليقنللحدجلمضلل يرلحإل  ا ةل حس لفحمهلـلدرحسللمالر لللفاحها لاريولدنفلحديوال(82)

ل.ل2002فاةلحدجشااة.لحدالهاقدل
يارررا لمصرررطنقلحدارررافدلح جلهرررلالأدضرررلولهائرررللحد رررفري ل يررررل رظارررملحد جااررربحاللل(83)

حد كشردرعالل دالي اللففرعللحس لفحما لدالل مرفىلحسر نلدقليرالهلحدُيرضبلحدضقوارللفكقارلال

مدلم ررررررررلهلدقررررررررقلحديررررررررنكل:ل2004عشرررررررررهلحدرررررررررحد لمشاررررررررلدللحد افاررررررررللفجلمضررررررررل

http://www.khayma.com/yousry/EduTechUsing.htmرررررررلريخلحدرررررررفثرل:لل 

لم.ل4/3/2013
كونارر اللرولدنفلهلحدوشلدو.لح جلهلالداشللمةليقنلل يلدنلالكقاللحد افالل يرلحسر لفحملحدلل(84)

ل.ل92-55(دل ل ل1)1992حد ضقا .للمجقللماكبلحدنير لحد افريلدلعلمضلليطادل
ميوفلكلم لدنفلحدورعرد.لحال جلهل يرلحس لفحملحديلسرهلفضرفلدرحسرللمارارللارهلدرفىلداشرلللل(85)

مةليالهلكقاللحد افالدلعلمضللحدوشالللولمررولم شارا ل عارللحدضرنبل حدجرش ل"لدرحسرلل

لل15لدرقلل14حدوؤ والحدضقوولحدثلدر لدكقارللحد افارللعلمضرللحدوشارلدلمرةللساكرم ايل".لفير ل

ل.ل433-405دل ل ل1996مليرد
دطنولحدلطاب.لللدقاللمارلقلمن رفئللرولحدكونارر الحد ضقاوروللرول يرلدقلحدثاللرللحدكونار ايرلللل(86)

دررفىليررالهلكقاررلل ةهارر لحدوضقورراةلفوفيشررللحرفررف.لمجقررللكقاررللحد افاررلدلعلمضررللحدوشصررررقدل

ل.ل377-355(دل ل ل26دلدـفدل)1994
:لدرحسلللقلح، العلال سقركلحدني لرلمشل ر :لمالهقلحال  ا ةللقلمصادالولدنفلحدا للل(87)

دةلحدوضقرملالدرفىلحدوار نافيةلمشارلل:لدرحسرلل طنااارللدقرقلمفيشرلل،قررحالفلدارلهاقدلدرلد ل

ل60ل-36 للمدل 2003حداحف دلحدضفدلحدثل ودللحدوضقرملال حدوك نلال حدشيادلحدوجقف
أمل ولح،وفلرلضرة.لمرف لللرلدقليرالهلحدجلمضرللمرةلثرفملالحال  ا ة:درحسرللمافح ارللدقروللل(88)

ل36(لدل ل2002)يشرليالل2دعل3مرت-درلد لحدوضقرمرلال حدوك نرلا.ل-يالهلعلمضللحدارلهاق.

ل.55ل–
افاللميوفللفاحها لدطرق:لفضللملليالحدضردوللحد ول افدلحداريللحدثاللاللدقوج و ل د رلحد لل(89)

مدل ل ل2001دل22دلحدضررفدل7لررولمرحعا اررلدلمجقررللمارر ان لحد افاررللحدضوقاررلدلحدوجقررفل

ل.157-206
ميوفلحداافلميوفللسولدا :لد رلحد افالل جلهلحآل لرلحدثاللاللالس لفحملحإل  ا ةلدفىليرالهللل(90)

لم.ل2005حدجلمضلدلرسلدللملعا اادلكقاللحد افاللفارهلجدلعلمضللعشرهلحدرحد دل
(91  )  Elissa D. Giffords “Social work on the Internet: an 

introduction“.SocialWork.FindArticles.com.02Dec, 

http://www.khayma.com/yousry/EduTechUsing.htm
http://www.khayma.com/yousry/EduTechUsing.htm


 د. محمد علي سالمه                                         استخدامات اإلنترنت والتفاعل االجتماعي لدى الشباب 

 م2015 ينايرـ  الخامسمجلة وادى النيل للدراسات والبحوث ـ العدد 

 

58 

                                                                                                                       

1998.http://findarticles.com/p/articles/mi_hb6467 /is_n3_v43 

/ai_n28705055/ 
(92) Karon, P. (1996) “Confronting ISO 9000 “Infoworld.29(July), 61-62. 
(93  )  Kaye, W. J. (1998). Information systems successes and failures: 

Research findings from the compounding industry, Journal of 

Information Technology, 5, 73-83. 
(94  )  Miller, A. & Dess, G (1998) Strategic Management, Mc Graw- Hill 

Co. Inc U.S.A. . 
(95  )  Stephen M. Marson: A Selective History of Internet Technology 

and Social Work, Computers in Human Services, Volume 14, Issue 

2, 1997, pp.  35-49 

(96  )  Maeda J. Galinsky, Janice H. Schopler and Melissa D. Abell: 

Connecting Group Members through Telephone and Computer 
Groups,  Health Social Work (1997) 22 (3): 181-188 

(97  )  Cohen, M.F. : Verbs and adverbs: multidimensional motion 

interpolation, Computer Graphics and Applications, 

IEEE  (Volume:18 ,  Issue: 5, 1998, pp. 32- 40. 
(98  )  Merten, Th. & Siebert, K. (1997). A comparison of computerized 

and conventional administration of the EPQ-R and the CRS: further 

data on the Martin and Ruch (1996) study. Personality and 

individual differences. 22 –2(283-286). 
(99  )  Zella C. Lyllin: The Internet and Social Life Annual Review of 

Psychology, Vol. 55, 2002, pp. 573-590. 
للمةلأه لماحع لحدفرحسلالحدالفال:ل(100)

لدلدحرلحديا ق.2002ـلمجقللدالملدقوضقرملال حدوك نلا.لحدوجقفلحدثلد دلحدضفدلحدثل وليشليال

ل.2001دل2ما ان لحد افاللحدشافالل.لحدوجقفلحدالف دلدفدلـلمجقلل

http://audience-studies.over-blog.com/article-33018485.htmlـرل رررحللدنررفلهل.لل

حدوضقرمرلالح جلهلالأدضلولهائللحد فري لفجلمضللحدالهاقل يررلحسر لفحملحإل  ا رة.لدرلد ل

لدلحدالهاقدلدحرلحديا ق.1999ل حدك بل حدشيادلحدوجقفلحأل لدلحدضفدلحأل لليردار

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=p_Authors:.QT.Cohen,%20M.F..QT.&searchWithin=p_Author_Ids:38182110900&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=38
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=38
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/tocresult.jsp?isnumber=15377

