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الدراستتا ال فتتلى مستتى وعتت لب  متتا عستتتا اليةوفتتة  اارل اتتا لتتد ر  ستتة   ال لا تت  هدفت استت 
 قتتد  تت   ن  جهتتا  هتتلت   فتتا مفتتر الم  اتتلا  االج متتةما فتتا  لتتل الرهتتل الرتتتة ا الم متتلى  اتت ه  وتت

التت ق قتتةم التتتةتطلي   متتل ل  ال لا تت  االج متتةما فتتا  لتتل الرهتتل الرتتتة ا استت ادام وااتتةو التتلما لتتد ر 
( عةلت   عةلتتا  559)( فالة    ال حاا ون  دقه  ثتة ه   عتا مسى ما ا قلاوهتة وتن 24 هلي ون )  

مةلمل اتتتا الفلتتتلا اا المتاااتتتا   استتت ادم المتتت ه  الل تتترا ( أ طتتتى  ار اتتتل ا 335 ) ( ذكتتتلا 224وتتت ه  )
 أظهتتل  ال  تتة   التتى ار رتتتةل وعتت لب التتلما لتتدب عستتتتا اليةوفتتة  اارل اتتا لتتد ر ال لا تتت   .االر تتتةعا

جتلل فتل      متدمكمتة أاتةر  ال  تة   التى  االج مةما فا  لل الرهل الرتة ا الم ملى ممع لب ول رع.
  ستت ا الدراستتاجتتلل فتتل   ذا  لاللتتا اتئتتة اا  فتت ب اثتتل     اليةوفتتا ل تتل ذا  لاللتتا اتئتتة اا  فتت ب ل

جتتلل فتتل   ذا  لاللتتا اتئتتة اا  فتت ب اثتتل   ثة اتتا   –ستت ا أ لتتى   جتتة   الرتتل   لئتتةلا فرتتا الدراستتا
 هطاتتا التتتلاو  الم هياتتا  ال    جتتة   الرتتل   لئتتةلا ال تتة .   ل تتا الدراستتا مستتى ال تتلل االج متتةما

  اتتتد اللتتتتةي ل تتتلما ه  مخاراتتتا استتت ادام ال لا تتت  االج متتتةما  كاراتتتا ال فةوتتت  وفهتتتةو هياتتته ال تتتا   رتتت   
  وة يلخسه ون  هديد مسى أون الرلل. الرتة ال لماا اللتةي فا اليةوفة  رمل الرهل   

 ولاقع ال لا   االج مةما  الرهل الرتة ا  عستا اليةوفة  اارل اا.: الكلمات املفتاحية
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ُ فتتدو  ستتة   اال ئتتةال  المتتمم وتتن الم هلوتتة  الحاة اتتا المهمتتا  ال تتا مة تتت  لتتخ  تساتتا 
  تتت   تتتان الرتتتلل  وي مفتتته   أ تتتتحت جتتت  م وهمتتتةم وتتتن  ا تتتا المي متتتع   هةوتتته االج متتتةما  كمتتتة 
أ تتتحت  ستتة   المتتمم  ولاقتتع ال لا تت  االج متتةما وئتتدرام أسةستتةم وتتن وئتتةلر  لتتخا  التتلما 

 زال    أ  و اةربتتتا وهمتتتة كة تتتت تتتت   اليمتتتةتال و تةمتتتدة ج لافاتتتة  اليمتتتةتال   هتتتل ن التتتلأق  تتتان 
ال متتلرا  ال ه لللجاتتا الهة ستتا قتتدرة و ية عتتا ليملئلافاتتة  ستتة   اال ئتتةال اللقماتتا فتتا  حااتتا الم  تتد 

 .ون ال  ثال مسى اليمةتال    لجاههة  حل آرا   أفهةر وفا ا
فتتا العتت لا  ااراتتلة  متتلرام  World Wide Web)لاتتد اتتهد  اللتتتخا الف هتل اتتا )

كتاتتلام فتتا تاخسهتتة  ومتتة جفسهتتة  ئتتتا االاة الل اعتتا فتتا الفمساتتا ال فسامتتا  اذ أظهتتل  وموتتا تتت ا 
ال ملر أ مةعةم جديدة  و ملرة وتن اال ا  الاة تا مةلل ت  ملتخ  أكطتل  رةمساتا   لتةركاه  ومتة 

اتت  ال متلر ال تا أعستا مساهتة ولاقتع ألب الى لرلال اللتخا الف هتل اا فا ولتسا و ادوا وتن ول 
(؛  ال تتتا استتت مةمت جتت ي أمتتتدال كتاتتتلة وتتتن Social Media Sitesال لا تت  االج مةماتتتا )

م وتتتن رملهتتتة و  يتتتةم لسمفسلوتتتا  لتتتا   وان معتتتت  وتتتة قدو تتته وتتتن و ايتتتة أ تتتتا الُمعتتت ادن الُمعتتت ادن
 .(72  ص2010وع هسهةم لهة )اا ال   مساةي  

 ه لللجاتة    االج مةما متتل ال  ل تت وتن أتتد  و  يتة   ف تل ولاقع اتخة  ال لا 
 ستتتهللا الحئتتتلال مستتتى  اال ئتتتةال   المفسلوتتتة   أكطلتتتتة ا  لتتتةرام  فهتتتا  حاتتتا ستتتلما ال لا تتت 

و هتة فتا ال تتةلال  ال يةر تا  المئتةلا  المفسلوا   ال ا الفمقة  االج مةماا  كمتة يت   االست رةلة
لة  فه تتتةن وتتتن يعتتت ادول هة ل حااتتتا أتتتتداى مسماتتتا أ  العاةستتتاا.     تتتلل استتت اداوهة مئتتتلرة كتاتتت

ثاةفاا أ  ساةستاا  أ  يعت ادول هة ائتلال ال لفاته  ال عتساا. لت ا  فهتا وماتا المعت ادوان  وتن 
استتت اداوهة متتة  أكطتتتل ا  ةجاتتا؛ ف يتتتد  يفستت    تتت فس   يلاتتد   ع لاتتتد    لتتةرن فتتتا ااوتتتلر  أ اتتن

معتتة دة   ال متت و وتتن ال لفاتته متتن التت ر   أ  و ةمفتتا الحاة اتتا  الفمساتتا لسمعتتةتما فتتا ال لتتياع  ال
اارتتتةر  الملعتتلمة   مةلعتتةفا التتى ال لا تت  وتتع الفة ستتا  اا تتدقة   وفلفتتا أرتتتةرت    مستتى 

فتتتهي ت تتتةن وتتتن يعتتت ادول هة ممل اتتتا رةعرتتتا  أ  اتتتتداى و لعتتتا قتتتد  لبتتت   الية تتت  ا رتتتل
وعت ادواهة      لل اافهةر المس ل ا  تان أ   ه  أون اا عةي  أ   تث الر  ا  ال سلا  المف ادا 

  . اس اداوة لهة السامة فرة  عستا اليةوفة    ت  ااكطل  لفة   فساة  هة
 لاد  جد اللتةي عةل ه  فا اتتخة  ال لا ت  اليتةوفا   راتل للات  مستى ذلت  ز تةلة ول تةلق 

ام فتتا استتتت اداوهة ت تتتى  ستت  اللتتتخة   فاتتد  ل تت  مستتى ا  لتتةر اتتتخة  ال لا تت  اليتتةوفا   ايتتدام ومتتلل
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( وساتلي 6.5فتا الفتةل  الفلبتا  حتل ) (Twitter Network)   ت  متدل وعت ادوا اتتتتخا ال تل  ل
( وساتتلي وعتتتت ادم فتتا 800متتن ) ((Face Book وعتتتت ادم   ا متتة زال متتدل وعتتتت ادوا الرتتا   تتلن

  يساهتتتة التحتتتث متتتن الفتتتةل    جتتتة   ااتتتتداى اليةوفاتتتا فتتتا وادوتتتا ويتتتةال  االستتت ادام لهتتت   اللتتتتخة 
%( وتن العتفلليان يعت ادولي متدة اتتخة  لس لا ت  اليتةوفا وتع أ تدقة ه   يت  ا 33.0مم    أي )

%(  ثتت  ولاقتتع ال لا تت  اارتتتلب 30%(    ساهتتة ال تتل  ل   عتتتا )57فتتا واتتدو هة الرتتا   تتلن   عتتتتتا )
ةي مستتى الرتتا  %( وتتن المعتت ادوان العتتفلليان يمسهتتلي تعتت86%(   أي )23.0مستتى الرتتا    عتتتا )

 .(11  ص2011 لن )وؤ مل الممم السموا  
أي ولاقتتتع ال لا تتت  االج متتتةما لتتت   فتتتد  ستتتاسا لس فتتتةرى  أاتتتةر  مفتتتر الدراستتتة   قتتتد

 ال لا ت  وتع ا رتل ن فحعتت ؛  ت  أ تتحت وئتدرام لسمفسلوتتة    ستاسا لخعتمل مستى اارتتتةر 
ق وختةي  بت ق  قتت   هتدى  حعتان اس اداوهة فا أ   هل ن  جهة  ال هل  محاث يمخن لألفلال

  2003اا لتتتما الرفةلتتتا )ولستتتى   وعتتت لب ال لا تتت    لوتتت  اافتتتلال فتتتا ويملمتتتا و  لمتتتا وتتتن
 وتتتن جة تتت  التحتتتث فتتتا رسراتتتة  تتتت   الملاقتتتع  يمتتتت  أي اللتتتتةي يماستتتلي  (.   آرتتتل ي 54ص

طتتل  فتتةومم ل  ةقتت    ئتتديا المح تتلب المفسلوتتة ا لهتتة  كمتتة اي الئتتحراان اللتتتةي  اليتتدل متتة لا أك
وع ت   الملاقع  ُبفدام من أسةلا    سة   الممم ال اساديا   له ا أ تتا لهتة أثلتتة اللاعتا فتا 
 هل ن اللأق الفةم  بث اافهةر  المف ادا  الما سرا   ازلال ا  لةرتة    ةقسهة  ان وا سا الملاقع 

  .(91  ص2012الله ل  اا )الم ئلر  
ا الس ادام اتخا اال  ل ت  وط : ال عساا   قضة  اللقت  ت ةن مفر الد افع الل اع اي

أوة مةل عتا لد افع است ادام اتتخة  ال لا ت     االس لرة    الهل ي   الحئلال مسى المفسلوة 
فه هة   اا لسمع ادوان  ادي  أ رعه  مةلمل اا ال ا يحتل هتة   عممتة  ا رتل ن  تلرة  االج مةما

مفسلوتتتة  اللائتتتاا  الفةوتتتا   الحرتتتةق مستتتى ممقتتتة  قل تتتا وتتتع يف اتتتد ي أ هتتتة وطةلاتتتا    تتتتةلال ال
اا تتدقة     ف  تت  الئتتداقة  اليديتتدة   ال عتتساا  ال لفاتته وتتن رتتمال االفتتةي ال رةمساتتا  أ  وتتن 

  2012رتتتتتمال ال رةمتتتتت  االج متتتتتةما   الحئتتتتتلال مستتتتتى اارتتتتتتةر  المفسلوتتتتتة  )أ تتتتتل  تتتتتفاسا   
 .(51ص

ورهتتلم ااوتتن الرهتتلق  أ تتتا أكطتتل ا  لتتةرام   أثتتل   ستتة   المتتمم الله ل  اتتا مستتى قتتد 
فملاقع الممم الله ل  ا مة ت  لخ  اللما الرهلق  المفسلوة ا لألفتلال ملتخ  و امتع ال هاتل  

 .(73  ص2014 ق  ة تا جلا    ل تط ار تةط  ثاا مةاون الرهلق لسرلل  المي مع )الللق
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أ تتتا وعتت لا  هتتدل ااوتتن الرهتتلق االت متتةم التتتةلذ التت ق  حهتتى متته تتت   الملاقتتع قتتد  اي
افلال المي مفة  الما سرا فا ك   سداي الفةل   تل وة ييف  ال حتلال  العتسلكاا ال تا قتد  حتد  
فتتا  ستتد وتتة  تتؤثل ملتتخ  قتتد يختتلي و  تتةوا مستتى  ستتداي أرتتلب محعتت  االستت فدال الرهتتلق  ال رعتتا 

 ا تدفةمه   حتل اليديتد  كمتة  افلال ذل  المي مع  باة ا اللتةي و ه  لعتلما  ت ثلت  مةاتتدا 
عفا الطاةفا الدي اا  الحئة ا الطاةفاا  الرهل ا   ات  التلما  باة تا لتدق المتلاتاان  تت   أي

 . لتته وتتن رملهتتة أاتتد  تت ثالام  أكطتتل عتتلرام اائستت  وعتت ادوا  ستت  الملاقتتع ييفتت   تت ثال وتتة يتت    د
 (.50  ص2003  ولسى)

لملاقتع وتن  تل    لسمرتةتا   اافهتةر الاةعرتا  لته متتل  ست  اامةلعةفا الى أي وة يت    د
قتتد ألب الرتت مط المرتتةتا  لتتدب الم ساتتان   تتدار  الفديتتد وتتن المتتدللال  لسفديتتد وتتن المئتتمسحة  
الطة  ا فا ياان المي مفة  الما سرا  الم لارثا جامم مفتد جات    ت تا قتا  وا سرتا  مةوتةم متن  ست  

 تته فتتا وفهتت  ااتتتلاال يتت   ذلتت  وعتتةيلة ليمتتلل أ  رة تتا  الم لارثتتا فتتا الفديتتد وتتن المي مفتتة 
 وتتن ثتت  يئتتتا  لجاتته الرهتتل  الطاةفتتا وتتن رتتمال م ة تتل ذا  أ تتلال   و ئتترحا  ستت  الملاقتتع

ومة أعرى مسى أفلال المي متع قامتةم جديتدة ستستاا فتا وفهت  ااتتلاال   ؛ ثاةفة  و ةيلة لمي مف ة
ر هتتة تةلاتتة  فاتتة لمتتة تتتل ييتتلق فتتا  ل ي الاتتلل فتتا وضتتملي  ستت  اافهتتةر  الاتتا  ال تتا يتت    سل 

وي مع  س  الملاقع فهي وع ادوا  ست  الملاقتع ي سال هتة   ا  فتلي  هتة ل ي  رهاتل أ  لراستا فات   
 .(99  ص2007 لهة  االمهة )اللهلق  ا اتسهة كحاة ا معت  كطلة  د

اوتن  ت ا المح تلق االله ل  تا الت ق يت    طته وتن رتمال  ست  الملاقتع يمختن أي يلتخ   هديتد 
ل ال  ااااةص  باة ا الدرلاا االله ل  اا  ال ا يمخن ون رملهتة أي يت    تتةلال المفسلوتة  ال تا 
 م  مةاون الالوا   ي اد اللتتةي لسفمت  عتمن الاميتة الرتة اتا  ال  هامتة  الم ملفتا ال تا  فمت  

 .(77  ص2004لحعةي جهة  ُوفةليا  ع هدى اون اللعن  اس الار  )اللهلق  
 االله ل  تا الفتةل  لرستت ال تا اليمةمتة  الرهل تا أ ا ت  ون كة ت الم ملفا يمةمة ال اي

التى أي  تلم وا   يتل  ال لباتا المئتةلر تاتث  لتال اال  ل ت معت لا   اتخا  ههل أي قت  ت ى
(Tom Metzger) الم متلى( )الامتان الف ئتل ان الم متلفان ااوتل خاان  تتل أتتد أاتهل 

 اله ل  اتا  ل ديتا ويملمتا وتن أست  أ ا ت  وتن التاضتة  كتةي ر ة اااال  واةويملما الما  وؤس 

 لاي ااول ختا الم متلى ويملمتا ُملفتت (  كمتة1985) ست ا أفهتةر    تتث أ تةمته وتع لا لا ت 

 يتتث و ملفتة ولقفتة أ لت  ون أ ال ال لباا المئةلر يفد محع  ( ال قDan Gannon) جة ل ي 
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 (1991) ليعتتمتل اتتهل فتتا اا تتار   الفتتل   اتتة  متتن أفهتتةر  الف ئتتل ا رملتته وتتن
(p4 .Bargatti & Rob, 2007.) 

 فتا أ هتة اال الملاقتع الُم ملفتا متدل تتلال  ال لباتا الفلباتا التئتة اة  وتن الفديتد ظهل   قد

 لسيهتةل يؤ ت  وتن كت   ف تتل مفتر الدراستة  اذ الم هياتا  متدم المتةل تا وتن  استل ال وفهمهتة

 وتع متةي ال متلى  فتا الستلا اسا أ  االتت مال ااول ختا وا  ة وا لملل يدمل ولقع و ملفة   ك 

 أي  يتد أرتلب  جهتا  ون السموا المف دال. أ  اللفتا الالوا أ  الملح مساهة ي س  مفضهة أي

 الملاقع مسى اللقةما  لديد   د  حت  ان الحان  ا رل الد ال السمواا مسى  ض ط ال لباا الد ال

 ئلباتتتتا اتتتتلكة   اس ضتتتتةفا  تتتتدم    مستتتتا الملاقتتتتع وفهتتتت  أي الم ملفتتتتا ل يتتتتد
(p87 .Hofman, 2006.) 

 أق  ستاسا   تلن ال أ هتة  ال متلى الف تا جمةمتة  است لا اياة  وتنأي  المفستلم  وتن

  فتا   ت تة   لسرهتل الت ق ال تل    الفمساتة  الرتة اتا  أ    عتل ذ ل تل تل اليمتةتال التى لسل تلال

 اك عتةي رستة   فتا ستلا  الحيت  الفاساتا  ذلت  وتن أقتلب  الفتةعرا ال لظاتا يتتد  الملاقتع وفهت 

 .(85  ص2014المؤ دين  اا تةل )مف      ولاقا   ف    جدل  أ ئةر
 التى يتؤلق وتة كت  المئتةلر مفتر محعت   وتهأ  يتد ال متلى ورهتلم مستى اتم أ  ب هتلة

 م ته فتتلام وُ  المي متع  فتا اللتة فا  ااستةلا  العتسلكاا  المفتةيال  الاا  الرهل ا الالامد من الال ج

 اال يتة  التى م هتة التدفةل يئت  قتد وا سرتا  وفتةيال قنتام   ت تا  اال عتحةي  أ   مةلعتستاا أ  مةلف لتا

 المي متع  فتلل فتا ال  اتلق  اتتدا   هتدى وت ه   جمتةما ستسلن أ  فتللق اخ  الف ا فا  حل

 من  ال فتال  الاا لماةلرا   ل تاتخا ال ون أتعن فم ال ل اا  به ا .مسى ا رل ن مالة اللأق

 لس فتاتل الضتيا   أتتدا   اافمم  ال ئلص الئل ا رمال التث ون لهة  الدملة الماةلرة  ت  

  اايدللجاتا الطاةفاتا لسمرتةتا   فاتة  ال متلى لس ةو  ايئةلهة أتماا  ةتتهة يلب  اافهةر ال ا من

  الف تا  اداماست التى متةلة يسيت  ساةستا  ممت  أ  ظتةتلق  ستسلن فهتل التى ويتلل وتن ي حتلال قتد
 أ  ال رعتا التى الرتتةي السيتل  أ  الم متلى  الرهتل  هتة يتؤون ال تا المتتةل   حااتا التى  ستاسا

 ت ا  هة ي ةلق ال ا  اافهةر المتةل   حااا  س  عل ا فا ماتا ياا وة ك  عد الرهلق  أ  المةلق

 العتفلليا اتاالفلب الممسهتا فتا ااو اتا اليهتة  ر تد   ت   تا متة وتة  تت ا .الم متلى الرهتل

)متد التلزا   . ولاقفه   أئسات و ملفان ف  قرت   ل تال مسى لسم ملفان  لةعة و  ايدا  بل مة اة
 .(111  ص2004
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العتل ا  وتن كتاتلا قتدرا  مت ا جمةتال تا   ستاسا  ف تتل ولاقتع ال لا ت  االج متةما  ستاط  
 التى  ئاتلت  لسم ملفانجةذ ا هة  أستةي مفر   فلل و ئرحة. أ   ةالا لمع ادوهة  الائل اا

تاتث قتدر هة مستى  حااتا ال لا ت  االج متةما وتع ا رتل ن مخت  الس تة   وتن رئة ئتهة مفتر
    مات   مدم  جلل رقةما مسى ال لا    ان أعلاى اال ئةال  الفةل    الطاةفة  لما سا افلي

 الرهل تا قتعالملا  ا  لتةر كتاتل  ملتخ  اللستاسا تت   مستى اللتةي عقتةال    مةلائل اا اال ئةال 

 اافهتةر    فست  تت    وف  اا ز ارتة وع ج اي مامةي  حل ضا   لا سهة ال هرالق  الرهل للولز

 ملاقتعالعل تا  متن اال لق اجمتةت ملتخ  يفلفتلا لت  ال هراتلق  لهتالر روتلز أي اليتدل الم ملفتلي 

  قتلل ملفتاالم  الحلار تا الم  تدية  ال تتةل    لتخ   است امتت افهتةرت  ر جتت ال تااالله ل  اتا 

 ربتع ز ار  متدل  زةي يت يخةل الملاقع ت   مفر اي    رئلوه الم ملى وع لسرهل الرهلق  الئلال

 الملاقتع وتديل  مساهتة يلتلى ال تا التل ديتا الاتلا   ااستتلل    لتخ   هةيتا أجتةزا  فتا وساتلي زا تل

 ل ا لت  فا الرهل  ات ي لل ي  ال ين  اا تةل المضسسا اافهةر أقمةي  ان الل   االله ل  اا تساا

 .(4  ص2007)اللهلق   تل وة يف ز ون   ثال   الاة ا
  تفتة   متلر  اي كة تت   لتةمه  هتةل االله ل  اتا لسملاقع الر اا العمة  فهي الحةال بمتافا  

 وتن الهطاتل يمات  وتة  لهتن اللتتخا الفةلماتا  مستى االله ل  تا مةل لتل الاة تا ال متااتة  ل ملرا 

 التى ذلت    فتلل الحتد    متتا ال يديتد لا ما أ هة لخرتةي  ثاةف ه  ل ج ال ا  اااالله ل   الملاقع

 يتد   ت ا االق  ةل اليهةل اتةي ث لا   عة د ي  يعد ي   أ ه  جهةل فا م  ه  الفةوسان مساهة ايمةي

 الفتةعرا  التدفا مةللتين   ن الملتحل اةالف   ار اةر ال ئما  فا اللائاا السمعة  فا  اعحة

  .ذل    حل  "الحلر الفان"  "الي ا" "الطلاي" ذكل وط 
 :اآلتي النحو على المواقع بين هذه المشتركة السمات من عدد تمييز يمكن عام وبشكل

  الئتتتتتلر  اعتتتتا  الملعتتتتلمة  فتتتتتا اللاعتتتتحا  الحلفاتتتتا ال ئتتتتما  فتتتتتا المتتتتتدل الر تتتتا اللتتتتخ  
 . المح ل ة 

  وتن جديتد كت  لألمضتة    اتدم  همتاو  مئتلرة   لست  الملاقتع تيت   زة  يت رتدوة   تلفال 

 .اامضة  وع الم  ه  ال لا   رمال

  يتة  لسمعتس  الفرتلق  الرفت  ال عتة ا رل  وموعتا ااتتدا   ولاكتا لسمح لب  المع مل ال حديث  

 لهت  ك تةي  هتة   است امةي يؤو تلي  ال تا ال هتل  جهتا مساهتة  فتا  ال فساتا الستمواا اللتفلي

 .الملقع فا وع لب الطاا فعلل  وف تل ن  مسمة    ثالت 
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  قتةلة تتدأ ياتدوهة اليديتدة ال تا  المتلال  الامت  التاة تة  ل لتل الملاقتع تت    تان ال  عتاا 

 التلل ل أ  تيت  تاتث وتن ستلا    وؤازر ه  الم  دية  له    يلم ورهل ه    ةما أ  ال  هامة 

 لمةلتاهتة المتلال وتن ئالتتة    اله ت   المل اتا العتمفاا المتلال ئالتتة   تلفال متن ولاعتافه   ماا 

 .وح لفا ف اا  لر  فا ملخ  سل ع

 أف ة عت ةي وطت  الفتةل  الستموا و تةعا فتا اليهتةل فتا اتةركلا لست ين المت كلا  ك ةمتا  لتياع 

 .)الليفةي( لمق دا   هؤال    حرا ت  اللتةي للهةم  الفلا 

  وفا تا   تلاو  أ  ولاقتع  ستاما رتمال وتن ااثتل لررتة  الم ئترحان لمعةمدة الر اا المفل ا  ادي
  ستداي التى     متلي  واتدرة و مات ة ذ ق  ااتاةص )الملتلفان( الملقتع الارة فتا اال ار   لز تع
 .وا سرا

  اترلي  فتا اله    االس لةرا   حما  ردوا وط  المئةتتا الطاةفاا الااةرا  ون ويملما  ادي 

 . ئالتة  الئحا ااسلة

  متتتل ولاقتتع ال لا تت  االج متتةما الف تتا  ر مستتىرمتتةي ال حتتل  ذلتت  جةذ اتتا التتايضتتةى  
 الضتفا ا ته يموت   رة تا جةذ اتا الدي اتا العاةستاا التل ح ذق الف اتا تاتث أي لسامتةي

 متةل  فتا يتلا   وتة أ  تاة ته اللائتاا فتا ال عتةي لهتة ي فتلل ال تا الملتخم  تاتةال ال عتة ا

 . الر ن الئلامة   علل 

 الفةل  الفلبتا ولارل مسى الفةلما ال هةل   وهةتل  المؤلما الف ارا ااتدا   الئلامة  أي كمة 

  تدب وعت ادول ال  ل تت وتن اللتتةي ييتد  ال الفلاعتا   طتلق  اال رفتةال   لتف   السموا

ال يتةر   .التد ال  وئتةلا لعاةستة  المتمم الاةعتفا  ستة   فتا لس  رتا  اال رفتةال  لهت  
 (.48 -44  ص2005  ةجا )

 وخاصدة اإلنترند  ومنتدديات مواقع على البديل االلكتروني بالمحتوى  ماإلعال يظهر هنا من

  :التالية المتغيرات من منها مستفيدة المتشددة
 رملهتة وتن    ئتسلي   فتتل مت ه  أوتةوه   تتا اللتتةي  لت  ال تا الحةستلي اةاتا  عئتلا  ستحل 

 .الحلة مسى  رحة هة  تملوه  ولخم ه    ملتلي 

 متتمالم لعتت ه   عملتتتة ه    الم تتةجلة المم تت  الله ل  تتا لب متتةلمح  اللتتتةي استت هداى قتتلة 

 .أفض  م د اللملل   ادي  المحتمان

  متن الفرتلق  الرتلرق  اللتةي   ال فتاتل اائاا ون ج   تا ال ا اال رفةلاوا الحمةساوا الس ا ائلا 

 الرهل تا الملاجع من التدي    ادم لي اا  أ  ساةساا ل ي تعةمة  الملاقا من  ال فتال ااتدا 
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الفمل تا  الررتة  وتع ي  ةست  وتة  تتل لسلقةمتا اال  ل تت وح تلب  ياضتع الم اتتا   ال أ  ال ة تتا
 .رقةما ك  مسى الم مللة

  اال رلال ممع ادم اال  ل ت  م له من وحامه ااسلق  االج مةما عتمن وي متع اف لاعتا ال
 .  (32  ص2000الستةي   (.وطا  له فا اللاقع

وع لب  ما عستتا اليةوفتة  اارل اتا لتد ر اللقلى مسى  الى راساالد ت    عفى ت ة ون
 ستتة   ال لا تت  االج متتةما فتتا  لتتتل الرهتتل الرتتتة ا الم متتلى  اتتت ه  وتتن  جهتتا  هتتلت   فتتتا 

 .مفر الم  الا 

 فا)  تال  ل ( لسمفسلوة  الد لاا اللتخا  ا  لل  الئ الة  كةلال ا أ تا الالم الفةل  اي
 الفتةل   ل ال وتن كطاتل فتا عتل ر ا  لا ت   ستاسا أ تتحت تاتث  لاكتات راا  لتة ااراتلة العت لا 

 فلعتت مةلماتا اتتخة   تتا ميات   ازليتةل فتا االج متةما ال لا ت  للستة   المعت ادوان  متدل
 ست ادوهةةف المع ادم   أون الل لال  سلما ال هسرا رر  ون مه   ما  لمة الفةل  مسى مالة  رعهة

 أثتتت تاتث ااراتلة ا   تا فتا عتلرت   مهت  رمتلت  الز   قتد الرتتةي  فهتل  لتل فتا ااتلا  أت 
 اللسة   ف لملا الحديطا  لس ا اة  اس اداوةم  الميلوان فرة  أكطل تا الم ملفا اليمةمة  أي اللاقع

 االله ل  تا  التل تد   ل تتال  ولاقتع االج متةما ال لا ت   ستة   متتل الحديطتا ال ا اتا  است ادولا
 .ا ث  فهلت   لل له  سهست ال ا الله ل  اا ال ا اا  اس  سلا أتدافه   ل حااا

  ل تت  اتتخة  ال لا ت  االج متةما  تتةلال  فد الهتدى وتن است ادام اللتتةي للتتخا ال  
  ا را   اافهتتتةر  ال فتتتةرى وتتتن رتتتمال الفتتتةل  االف لاعتتتا التتت ق يستتتتا رئتتتتة  اللتتتتةي اليتتتةوفا

ييتتد ي وتتن يتتلافاه  أرا هتت    اتتدم لهتت  الحستتلال   مستتا  قتتت فتتلائه    لتت ل  ام متتد  رة تتا م تتدوة 
اللتةي مساهة فا الحئلال مسى المفسلوة  ال ا   ما أفهةرت   اس فةعلا مةلئتحتا االف لاعتاا 
مسى الئحتا اللاقفاا ون رمال ولاقع ال لا   االج مةما  ون رمال  هةم اج مةما اله ل  ا 

الماتتلال  االت مةوتتة    وتتن تتت   اافهتتةر ال تتا متتة  الاتتلى و هتتة مستتى  وتتع أمضتتة  لتتديه   رتت 
اللتتتةي فهتتلة الرتتتةي  ال متتلى ال تتا   ت هتتة جهتتة  وفا تتا فتتا الفتتةل   ال تتا  تتدأ   هتتة تتت   الررتتا 
الضتتةلا وتتن رتتمال اتتتخة  ال لا تت  ليتت ي اللتتتةي التتى االق  تتةل   ت تتى أفهةرتتتة فتتا جماتتع ل ال 

  عتتساط الضتتل  مستتى اللتتتةي فتتا اليةوفتتة  الحخلواتتا  الاة تتا الفتتةل    وتتن ت تتة  تتدأ التتتةتطلي 
وعت لب  متا عستتا اليةوفتة  لتد ر  ستة   ال لا ت  االج متةما فتا  لتل الرهتل اارل اا لمفلفا 

 .ت   الهةتلة الرتة ا الم ملى  تفة لم  الا 
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 إلجابة على األسئلة اآلتية:لالدراسة هذه تسعى 
ب  متتا عستتتا اليةوفتتة  لتتد ر  ستتة   ال لا تت  االج متتةما فتتا  لتتل الرهتتل الرتتتة ا وتتة وعتت ل  -1

 الم ملى؟

( فا وعت لب  متا عستتا 0.05ت   لجد فل   ذا  لاللا اتئة اا م د وع لب لاللا ) -2
اليةوفة   سة   ال لا   االج مةما فا  لل الرهل الرتة ا الم ملى  تفتة لم  اتلا  

  ال لل االج مةما(؟ ) لل اليةوفا   س ا الدراسا 

عستتتتا اليةوفتتتة  اارل اتتتا لتتتد ر  هدفت الدراستتتا الحةلاتتتا ال فتتتلى مستتتى وعتتت لب  متتتااستتت 
 ستتة   ال لا تتت  االج متتتةما فتتتا  لتتل الرهتتتل الرتتتتة ا الم متتتلى   باتتةي وتتتدب ارتتت مى التتتلما 

 (.مةر مى و  الا  ) لل اليةوفا   س ا الدراسا   ال لل االج مةما

وتتتن أتماتتتا و  الا هتتتة الم مطستتتا  لستتتة   اال ئتتتةال االج متتتةما   الرهتتتل  الدراستتتا  تتتتع أتماتتتا 
ال ملفتتا التت ق متتة  اللتت   اللتتةئ  لمي مفتتة  الفتتةل  رة تتا   وي مف تتة اارل تتا رتتةص   عظهتتةر 

ا  ال لماتتا  حتتل العتتستاة  ل ر اليةوفتتا ااستتةو فتتا ئتتلو الاتتا  االج مةماتتا ال تاستتا    ماتتا الملاع تت
 اليية اتتتة  ال تتتا  تتتؤثل  هتتتة ولاقتتتع ال لا تتت  االج متتتةما  مةم تةرتتتتة المحتتتلر ااستتتةو فتتتا  فستتتا  
المةل  فا ولتستا تعةستا ستلى يتدر  مفتدتة التى الحاتةة الفمساتا فتا المي متع   لتةرن فتا ا اتةذ 

سعتتة  اليةوفاتتا الما سرتتا الاتتلار  كمتتة  عتتةمد تتت   الدراستتا و اتت ق الاتتلار فتتا  ستتة   المتتمم  المؤ 
 م تماا ولتسا اللتةي  كاا يمخن اكعة ه  فا  أرمقاا.

 :كتاتلام وتن الرمسترا  المرهتل ن و ت  زوتن عل ت .  ات مةوة ةال ورهلم اللما  وعي الطالب
 ىاللما  تا فا اا   كسما ال ا اا  ف  لمرهلمل ا فاد  فدل  ال فل رة  ال ا ظهل  

 حل وعت مل   ف تتل "فل عتا   اختلي" أ ال وتن است ادم تت   الهسمتا  ىوفلفا ااااة  مس
 اٍل  ال عةي كةي يائد مةللما أي  اأوة "جلي للن" فاد اس ادوهة فا و ةقلة ه الرسعرا

 أ ال وتتن فعتتل التتلما م  تته اافهتتةر ال تتا  متتل فتتا ماتت  ا تته لا متتةم   رعتته  تتتل ورهتتل كمتتة
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  التتلما فتتا الس تتا ستتموا الرهتت   اللران ا  ف تت(. 63ص  1994. )اتعتتةي  ية عتتال
 لعتةي فتا.  قد جة  (1975. )ا لاتا   الوا )أق الران الرلل ل رعه  لستارا المحاما مه

  متة  ترهته  اتةم  الحتديث مفاته  م ا  ما الل اللا   سالفلي أي كسما  ما تر  الا
  الهتا  فما أق الحتةا    التل أق أتر   أفهت فميأ ما ون   فمي فهمه  قتسه فهل  اٍل 

  .(154  ص1990. )ا ن و هلر ) الرااه
  :و هلوتا وتن اللتتخة  االله ل  اتا ال تا  عتما  :فتلى م  هتة مواقع التواصل االجتمداعي"

لسمل لن فاهة مه لة  ولقع رةص مه   وتن ثت  ربمته وتن رتمال  هتةم اج متةما اله ل  تا 
)اللتتهلق  . ال أ  جمفتته وتتع أ تتدقة ه"وتتع أمضتتة  آرتتل ن لتتديه   رتت  االت مةوتتة   الماتتل 

 (.12  ص2008
  است يةمة ه فتا مةلامافتا ي عت  و لتدلام  ولقرتةم  الرتلل ا اتةذ م  ته: : يفتلىياإلرهدابالفكدر 

 ال متلى يختلي   قتد فاهة  يفاش ال ا  ار ه فا  الملجللة  همه  ال ا االج مةماا لسملاقا

 و  ئتا فتا االم تداال تتد   اتع ال تةم  اللفر فا ا ية  سستاةم  أ  ال ةم  الاتلال فا ايية اةم 

 اتخة  ل ر لا فا مسى مساهة الحئلال ي   ال ا الدرجا رمال ون   اةو   ا همة المعةفا

 (.88   ص1967)وعفلل   .الم ملى لسرهل ال ل    فا االج مةما ال لا  

 

 :الرئت  الدراستا الئتارا وتن  قةم التةتطلي   متاتا وااتةو الدراستا فتا الحدود الزمنية
 .(2015/2016) الفةم اليةوفا

 :اق ئل  الدراسا مسى ما تا وتن عستتا اليةوفتة  الحخلواتا )اارل اتا   الحدود البشرية
 التساة  ال متاااا  الهةاماا (   اليةوفة  الاة ا )السلا    فامللراة  جلش(.

 :لاة تا  الحخلواتا فتا وتدين اق ئتل  متاتا الدراستا مستى اليةوفتة  ا الحدود المكانية
 ممةي  المرل   جلش/ اارلي.

ممتتتتتتتدب استتتتتتت يةما ما تتتتتتا الدراستتتتتتتا مستتتتتتى ألاة الدراستتتتتتتا   وتتتتتتتة   مطتتتتتت  وحتتتتتتتدلا  الدراستتتتتتا 
 وتتتتدب  تتتتد  ما تتتتا الدراستتتتا     م تتتتع متتتتا وتتتتن رئتتتتة   ستتتتاخلو ل ا و فساتتتتا مئتتتتدقهة  ثتة هتتتتة

 مةالس يةما مسى ألاة الدراسا.
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لتتت  ييتتتد التتتتةتطلي فتتتا تتتتد ل مسمهتتت   بحتتتطه  لراستتتة    ة لتتتت و  اتتتلا  الدراستتتا ملتتتخ  
 وتةال   ع مة لراسة  محطت مةل لا   ملخ  مةم  ون ت   الدراسة  وة يسا: 

( لراستتا فتتا جمهلر تتا وئتل الفلباتتا تتتدفت التتى  فتتلى التتد ر 2008الاتتلق )متتتد أجتلب 
فتا ز تةلة ولتةركا اللتتةي العاةستاا   Face Bookمتمم التتدي  كملقتع فاعتتلن الت ق يؤليته ال

( ورتللة وتن 380اس اداوه.  ت  اجتلا  الدراستا م ستسلي الفا تا الم ةتتا مستى )  ل افع اللتةي فا
وتن اللتتةي اليتةوفا ما تا ( %83.48) ظهل   ة   الدراسا أي  عتاأعمي جةوفا الم اة   قد 

 مطست أت  ل افع اس ادام اللتةي  ( %16.52)    ا مة ال يع ادوهFace Bookالدراسا ولقع 
فتتتتتا االستتتتت لرة   ال لفاتتتتته  ال عتتتتتساا   الوتتتتتدال  Face Bookاليتتتتتةوفا ما تتتتتا الدراستتتتتا لملقتتتتتع

 مةلمفسلوتتتتتة    الثتتتتتةرة   الهتتتتتل ي   االر اتتتتتةر  العتتتتتاملة   كلتتتتترت الدراستتتتتا متتتتتن أي وتتتتتة  عتتتتتت ه
ائلال ساةساا    Face Bookا ال يع ادولي ون اللتةي اليةوفا ما ا الدراس( 49.33%)

 .يع ادول ه ائلال ساةساا( %50.67)   عتا
 ال فتلى ل ر ولقتع( التى Monica Ancu & Raluca Cozma, 2009 ستفت لراستا )

Myspace   فتتتا وفلفتتتا ااوتتتلر العاةستتتاا فتتتا اللاليتتتة  الم حتتتدة ااول خاتتتا   ذلتتت  متتتةل متاا مستتتى
   قتتتتد ام متتتتد التةتطتتتةي فتتتتا جمتتتتع وفسلوة همتتتة مستتتتى االستتتت تة ا 2008 اال  اةمتتتة  ااول خاتتتتا ااراتتتلة

الله ل  اا ل ا لق المستا اللائتا لملاتحا الحت ي التديمالاعا  اليمهتلرق قتت  اجتلا  اال  اةمتة   
 التل تتد الله ل  تتا لألاتتاةص التت ين يلستتسلي  فسااتتة ه  لسملاتتحان.  قتتد  تت   يماتتع التاة تتة  فتتا الر تتلة 

   قد اا مست االس تة ا مسى الفتةرا  ال تا  فخت  وتدر  2008فتلايل  6لى ا 2008ي ةيل  26ون 
االس اداوة   الاتةمة    االت مةوة  العاةساا   الملةركا فا الحمتم  اال  اة اتا    ت ثال مفتر 
الم  اتتتلا  الديملئلافاتتتا    ل تتتست الدراستتتا التتتى الفديتتتد وتتتن ال  تتتة    و هتتتة: أي ل افتتتع  ئتتترا المستتتا 

اتتتحان   لكتتت  فتتتا: اللئتتتتا فتتتا  ساتتتا التتتدم  وتتتن تتتتؤال  الملاتتتحان   وفلفتتتا  فسااتتتة  اللائتتتا لسمل 
ا رتتتتتل ن متتتتتن الملاتتتتتحان  االاتتتتت لان فتتتتتا تتتتتتلار وتتتتتع الملاتتتتتحان  الحئتتتتتلال مستتتتتى وفسلوتتتتتة  متتتتتن 
الملاتتحان  لس ل تت  لاتتلار تتتلال   ياتتدق اتتتد الملاتتحان   لعتتهللا الحئتتلال مستتى المفسلوتتة  متتن 

 .مةلمس    ال أجد وة أففسه الملاحان   و   الرلاغ م دوة أافل
فاد تدفت لسهلا من أثتل است ادام ولاقتع ال لا ت   (karbnsky Aren 2010) أوة لراسا

االج مةما  باة ا ولقع فاعتلن مستى ال حئتا  ااكتةليما لتدب ما تا وتن المستتا اليتةوفاان   قتد 
ال تتا يحئتت  مساهتتة عةلتتتةم جةوفاتتةم  تاتتث أظهتتل  ال  تتة   أي التتدرجة  ) 219) عتاتتت الدراستتا مستتتى

عمي اليةوفة  المتدو لي مستى اتتخا ال  ل تت   ئترا ولقتع "فاعتتلن" أكتتل اللتتخة  االج مةماتا 
مسى ال  ل ت أل ى مخطال ون  س  ال ا يحئ  مساهة  هلاؤت  الت ين ال يعت ادولي تت ا الملقتع  كمتة 
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ئتترا تتت ا الملقتتتع كسمتتتة أظهتتل  ال  تتة   أ تته كسمتتة ازلال اللقتتت التت ق يمضتتاه المةلتت  اليتتةوفا فتتا  
كمتتتة  ا تتتت ال  تتتة   أي اااتتتاةص التتت ين ياضتتتلي  ق تتتةم أعتتتلال مستتتى    تتتتد ت لرجة تتتته فتتتتا االو حة تتتة 

اال  ل تت يائتئلي  ق تةم أقئل لسدراستا ولتالا التى أي لهت  جات  ات مةوتة   ي مته   أي تتت ا الملقتتع 
طال وتن ااوتلر  التحتث متن أ تدقة  جتدل الدرلاا"   ت  الرلاز ل   ع دا  رأيه فا ك"ي تاا لسمتع ادم 

%( وتتتن المتتتمي اليتتتةوفاان التتت ين اتتتمس ه  الدراستتتا ام لفتتتلا متتت ي 79أ  قتتتتداوى   با تتتت ال  تتتة   اي )
 .الوة ه  مسى ولقع "الرا   لن" أثلو سستاةم مسى  حئاسه  الدراسا

ال فتتلى مستتى أثتتل استت ادام اتتتتخة    (Mecheel ,2010)كمتتة تتتدفت لراستتا والتتا  
ا تتت  االج متتتةما مستتتى الفمقتتتة  االج مةماتتتا   قتتتد عتاتتتت الدراستتتتا مستتتتى ما تتتتا  ستتتتذ قلاوهتتتتة ال ل 

اةي ون وع ادوا اتخة  ال ل   االج مةما فا  ل مة اة   قد أظهل  ال  تتة   أي  (1600(
أكطتتتل وتتتن  ئتتتا اااتتتاةص التتتتةل ان التتت ين يعتتت ادولي ولاقتتتع وتتتن  ا هتتتة )الرتتتا   تتتلن  باتتتتل 

متتت  ه  ياضتتتلي  ق تتتةم أعتتتلال مستتتى اتتتتخا ال  ل تتتت وتتتن ذلتتت  اللقتتتتت التتتت ق  قتتتد ام لفتتتلا)   ل اتتلي
 أظهتتل  الدراستتا أيضتتة أ هتت  ي حتتدثلي  .يْاتتتُضل ه وتتتع أ تتدقة ه  الحااااتتان أ  وتتع أفتتلال أستتلت 

مئتتلرة أقتت  متتتل الهتتة ا   ال يلتتةتد ي ال سرتتتةز كطاتتتلام    سفتتتلي متتدلام أقتت  وتتن ألفتتةي الهمتاتتل ل  
%( 53) سة   ال ئاا  ك ل  التل ديا   قتد أظهل    ة   الدراسا أ ه  حتل  لسسلي كماا ون الل 

ون ال ين اتةركلا فتا الدراستا المعتحاا   تت ي اتتتخة  ال لا تت  االج متةما مستى اتتخا ال  ل تت 
 عتتت مةلرف  فا   اال أ مةط تاة ه    كلرت الدراسا متتن أي   ئتا وعت ادوا ال  ل تت فتا 

%( فاتتط فتتا فل عتتة  27) أتتتد ولاقتتع ال لا تت  االج متتةما  واةر تتتام  تتت ل مة اتتة تتت  أمضتتة  فتتا 
 .%( فا اللالية  الم حدة40%( فا الاةمةي   )33 )

( ل ر ولاقتتتتتتع ال لا تتتتتت  االج متتتتتتةما فتتتتتتا ال  ااتتتتتتل 2012 ق )اكمتتتتتتة  ا تتتتتتت لراستتتتتتتا التتتتتتتل 
ستتتتا التتتى  ويملمتتا وتتن ال  تتة    ام تةرتتتة ألاة ل هتتل ن التتلما  لتتا  لس لفاتته فاتتط    ل تتتتست الدرا

ولاقتتتع ال لا تتت  االج متتتةما ال  مطتتت  الفةوتتت  ااستتتةو لس  ااتتتل فتتتا المي متتتع  له هتتتة  أي أتمهتتتة:
أ تحت مةو  وه  فا  هارا و مستة  ال  اال من عل ا  هل ن اللما  أ هتة فضتة ا  ور لتتا 

 تتةلطلرة مستى اا همتا العاةستا   دايتا وتن ال متل مسى الاي   اال متلا   ا  هتة   - لس متلل  الطلرة
ير ال الممم اليديد الى اللعلح  مةل عتتا التى ويةلته  وتدا    قتد يف تا تت ا أي أاتخةال المتمم 

  لتتخ   اليديتتد  فختت  مستت  اللتت    ال عتتتاا   الرلعتتى  اا  تتةى الملتت لكا لسطاةفتتا المفة تتلة 
  .دا  التةرزة ال ا  رلل  رعهةااج دة الممواا لملاقع ال لا   االج مةما  من عل ا اات

  وتة اال ئةال  ه لللجاة  ان الفمقا ( ال فلى مسى عتافا2014لراسا الللقة ق ) تدفت 

  ل ر جهتا  وتن المتمم تت ا مستى مةالم متةل  ت   الرتة اتا ال تا جديتد  الممةرستة  اممم ون أفلز ه

رتلب   قتد است ادوت الدراستا أ جهتا المتمم وتن تت ا مستى أو اتا رقةمتا فتلل فتا تت   الممةرستة 
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( فتللام  250الم ه  الل را ال حساسا ون أج   حااا أتداى الدراسا    هل ت ما ا الدراستا وتن )
   لتلتة اليمةمتة  ال تا الممواتا ال  تة   أتمهتة: أي المتلال  قد  ل ست الدراسا الى ويملمتا وتن

 تاتث   هتة  الفتةوسان ااو اتا المؤسعتا يساته الفتةلق  مستى المتلاعن اا ال الماتةم فتا  تؤثل الرتة اتا

  أراتلام   ت ثل ااج تتا  المتلاعن ثت  المي متع  فتا تاتت ه   فاتداي ال ت اتا ات ت از  تلر ه  التى  تؤلب

 الد لاا. المحةف  فا لسد لا ال ت اا الئلرة
( التتتتى الهلتتتتا متتتتن ل ر  ستتتتة   المتتتتمم فتتتتا وخةفحتتتتا 2016 تتتتتدفت لراستتتتا اتتتتلالقا )

مال  لماتتتا التتتلأق الفتتتةم مامتتتلرة الرتتتتةي  أثتتتل  المتتتدول مستتتى الرتتتلل الرتتتتةي  ال متتتلى  وتتتن رتتت
 وخةفحا ويةال   هةوسه فا الفلبا المموا الفم   تدة الى  حااا الدراسا تدفتكمة  المي مع. 

متمرا  أفتلال  ي فستا فامتة اتئتة اةم  لالتا فتل    ت تةن كتةي اذا ممتة الهلتا  ال متلى   أراتلام  الرتتةي
الل تتا  لم  اتل ُ فت ب   ال متلى الرتتةي ظتةتلة وخةفحتا فتا المتمم   ستة  ل ر الفا تا  حتل
 قئتديا الدراستا وتن ما تا ما تا   هل تت ال حساستا  الل ترا  ا تفتت الدراستا المت ه  ااكةليماتا 

 تدر     قتد  ل تست الدراستا التى ويملمتا وتن ال  تة   أتمهتة: أي  تارتا مضتل (25وتن ) وؤلرتا
فتتتا ظتتتةتلة الرتتتتةي  ال متتتلى ستتتلا  وتتتن  ةتاتتتا ا  لتتتةرتة أ  ت تتتةن ل ر كتاتتتل للستتتة   المتتتمم 

  فاتةم  ال تدر   تارتا أمضتة   تان است يةمة  اتئتة اا لاللتا ذا  فتل     جتلل  متدم وخةفح هتة 

  ال ملى. الرتةي ظةتلة وخةفحا فا  سة   الممم ل ر  حل ااكةليماا المل تا لم  ال

ل ر  ستتة   ال لا تت  االج متتةما فتتا  لتتل الرهتتل الرتتتة ا راستتة  مستتى أكتتد  جماتتع الد
ا راتتتت الدراستتتا الحةلاتتتا وتتتع مفتتتر الدراستتتة  العتتتةماا  رة تتتا فامتتتة  هتتتدى الاتتته وتتتن الم متتتلى    

    ملقتتتت ل ر  ستتتة   ال لا تتت  االج متتتةما فتتتا  لتتتل الرهتتتل الرتتتتة ا الم متتتلىالهلتتتا متتتن 
 لل اليةوفا   س ا الدراسا   ال تلل لئلافاا الم مطسا  ت )الدراسا الحةلاا لااةو أثل الم  الا  الديم

وعتتت لب  متتتا عستتتتا اليةوفتتتة   ستتتة   ال لا تتت  االج متتتةما فتتتا  لتتتل الرهتتتل ( مستتتى االج متتتةما
   تتتتل لتتت   تت  ا متتتا الدراستتتة  العتتتةماا   لتتدب ما تتتا الدراستتتا عستتتتا اليةوفتتتة  الرتتتة ا الم متتتلى

 فمت ه  وتن أجتلب لراست ه مستى المستتا كدراستا. ماااارل اا.  ار مى الفا ة  فتا الدراستة  العتة
 , ,Monica   و ه  ون أجلاتة مسى اافلال كدراسا Aren 2010لراسا (   2008الالق )متد 

Cozma. (2009) )Mecheel, 2010))   ( 2014لراسا الللقة ق .) 
( 1600-172أوتتة مائتتلص تيتت  الفا تتة  فتتا الدراستتة  العتتةماا  فاتتد  لا تتتت  تتان )

 قد اس رةل  التةتطلي ون ذل  فا ار اةر تي  الفا ا الم ةس  فا الدراسا الحةلاا   فامتة فللام  
 ي فسا م لاة الدراسا ف ئس  الدراسة  أمد   ب ت ألاة الدراسا فاهة ون التةتطان أ رعه . 
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 أوتتتتتتتة مةل عتتتتتتتتا اتتتتتتتتداى الدراستتتتتتتا فاتتتتتتتد ار ستتتتتتتا الدراستتتتتتتة  فامتتتتتتتة  ا هتتتتتتتة فعتتتتتتتفت لراستتتتتتتا
 Monica Ancu & Raluca Cozma, 2009 ال ا سفت الى وفلفا ااولر العاةساا فا  )

تتدفت لس فتلى التى أثتل است ادام   (Aren karbnsky 2010)  أر ن كةرب عتخا أول خة   لراسا
 تدفت( 2016لراسا الالقا )ولقع "فا   لن" مسى ال حئا  الدراسا لدب عستا اليةوفة     

 ق ا ال متلى   لراستتتتتا التتتتتل  الرتتتةي ظتتةتلة وخةفحتا المتتمم فتتا  ستة   ل ر التتى ال فتتلى التى
 ((Mecheel, 2010( ل ر ولاقتتتع ال لا تتت  االج متتتةما فتتتا ال  ااتتتل   لراستا والتا  2012)

( التتتى 2009) الاتتتلق متتتتد تتتتلال الفمقتتتة  االج مةماتتتا فتتتا ظتتت  ولاقتتتع ال لا تتت  االج متتتةما    
ستتاا لتتدب اللتتتةي. أوتتة الدراستتا الحةلاتتا ال فتتلى لتتد ر المتتمم التتتدي  فتتا  رفاتت  الملتتةركا العاة

ستتفت التتى ال حااتتا وتتن وعتت لب  متتا عستتتا اليةوفتتة  اارل اتتا لملاقتتع ال لا تت  االج متتةما فتتا 
 الدراسة  العةماا. ه لل الرهل الرتة ا الم ملى   تل ل    مل  ل

 ثة اتا /  -)ست ا أ لتى :الدراسااالع ا  .)ذكل  أ طى( :الي   المتغيرات التصنيفية: :أوال
 .)تخلواا  رة ا( : لل اليةوفا .رامفا( -س ا ثةلطا

 ال لا   االج مةما  ال ملى الرهلق.  متغيرات الدراسة الرئيسة:: ثانيا 

 اس ادم التةتطلي الم ه  الل را المعحا.  

)اارل اتتتتا  التساتتتتة   جماتتتتع المستتتتتا فتتتتا اليةوفتتتتة  الحخلواتتتتا هتتتتلي وي متتتتع الدراستتتتا وتتتتن 
فتتا اارلي  المعتتيسان مستتى الرئتت   )الستتلا    فامللراتتة  جتتلش(ال متاااتتا  الهةاتتماا  الاة تتا 

( عةلتتتتةم  عةلتتتتا  تتت  559   قتتتد  ستتتذ متتتدل ما تتتا الدراستتتا )2015/2016الئتتتارا لسفتتتةم اليتتتةوفا
 ( يلعا ذل .1يد ال )ار اةرت  مةلمل اا الفللا اا المتااا   ال

 متغرياتهاحسب  التكرارات والنسب املئوية لدى عينة الدراسة(: 1اجلدول )

 النسبة التكرار الفئات 
 49.8 278 خاصة اجلامعة
 50.2 281 حكومية 

 54.4 302 ثانية -سنة أوىل  سنة الدراسة
 45.6 257 رابعة -سنة ثالثة  
 40.5 224 ذكر اجلنس
 59.5 335 أنثى 
 100.0 559 اجملموع 
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( عةلتتتتتتة   بستتتتتذ متتتتتدل 224( أي أمتتتتتدال المستتتتتتا التتتتت كلر  ستتتتتذ )1ي ضتتتتتا وتتتتتن اليتتتتتد ال )
( عةلت   عةلتتا   بستذ 281( عةلتا  كمة  سذ مدل المستا ون اليةوفة  الحخلواتا )335)ال ة 

   اخست فرا المستتا وتن العت ا اا لتى ( عةل   عةلتا278مدل المستا ون اليةوفة  الاة ا )
( 257( عةلتتتة  عةلتتتا  فتتا تتتان  ستتذ متتدل المستتتا وتتن فرتتا العتت ا الطةلطتتا  اللامفتتا )302طة اتتا ) ال

 عةلتةم  عةلتا. 

ل حااتتا أتتتداى الدراستتا قتتةم التتتةتطلي   متتل ل ألاة  اتتا  وعتت لب  متتا عستتتا اليةوفتتة  
قتد است  د التتةتطلي ل متل ل اارل اا لد ر  سة   ال لا   االج مةما فا  لتل الرهتل ال ملفتا    

 التى(   ال ق ياا  الفلاوت  المؤليتا 2008االاة ل ةية  الدراسا الحةلاا مسى وااةو العحاما )
ولزمتتا مستتى ستت ا  ( فاتتلة77  ل تتل اللتتتةي فتتا اللقتتلل متتةليلا   الرتة اتتا    هتتلي المااتتةو وتتن )

 9فالا (  التفتد ال رعتا ) 10) فالة(  التفد االق ئةلق  لاقع16أمفةل تا التفد العاةسا  لاقع )
  فالة(. 14فالة(  التفد الدي ا ) 12) فالة (  التفد الطاةفا 16فالا (  التفد االج مةما )

لسمااتتةو الئتتد  الهتتةتلق   فديستته  فاتتة لسمحخمتتان   بةستت الاج  لي استت الج التتتةتطقتتد   
د الت ق    متا الاتا  تتان  د  الت ة  ممفةو  ار تةط االا  مسى الرالة وع االا  مستى لرجتا التفت

(  تتتا للاتت  0.01أي جماتتع الراتتلا  كة تتت وفتتةوم  ار تةعهتتة لالتتا اتئتتة اة م تتد وعتت لب ألرتتة )
مستتى  تتد   قتتلة ار تتتةط الراتتلا  مةلتفتتد التت ق    متتا الاتته.  بةستت الاج ثتتتة  االاة مخل  تتتة  ألرتتة 

لستفتتد العاةستتا(  0.89 ) لستفتتد ال رعتتا( 0.80لألمفتتةل العتت ا  تتلا ح الطتتتة  فتتا أل تتى قامتتا  تتان )
 (  تا قا  ول رفا ائلال التحث.0.95 وفةو  الطتة  لسفلاو  وي مفه كخ   س ت )

ولغايات التحقق من صدق وثبات األداة في الدراسة الحاليدة قدام البدان وا بداإلجرا ات 
 التالية:         

 أداة الدراسة احلالية: :أوال
ولاقتتتع ال لا تتت  االج متتتةما فتتتا  لتتتل الرهتتتل   تتت   متتتل ل ألاة لااتتتةو لرجتتتا التتتلما لتتتد ر

ال ملفتتتتتتتتا لتتتتتتتتدب عستتتتتتتتتا اليةوفتتتتتتتتة  اارل اتتتتتتتتا   التتتتتتتت ق قتتتتتتتتةم التتتتتتتتتةتطلي   متتتتتتتتل ل  وتتتتتتتتن وااتتتتتتتتةو 
( فاتتلة 24 تتاةئا فالا هتتة وتتن )  عمتتةلة(    هل تتت االاة مفتتد  فتتديسهة   حخامهتتة 2008العتتحاما)

تاتتتث  تتت     رمةستتتا كسهتتة  تتتا ت ممل اتتتا ليية اتتتا فتتا التتتلما  كة تتتت االستتت يةما مساهتتة   تتتدر 
 تتتاةئا الراتتتلا   جمفهتتتة فتتتا مفتتتد  اتتتتد تتتتل قاتتتةو لرجتتتا التتتلما ملتتتخ  متتتةم مةر اتتتةر الراتتتلا  
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الم ةستا ون المااةو اا سا لسعحاما ال ق  زل الرالا  مستى ست ا أمفتةل  فتا تتان  ت  ار اتةر 
 رعتتا ويملمتتا وتتن الراتتلا  لسدراستتا الحةلاتتا وتتن قتتت  التتتةتطان وتتن فاتتلا  الميتتةال االج متتةما  ال

 االق ئتتةلق  هتتتدى قاتتتةو لرجتتتا التتلما ملتتتخ  متتتةم ل ي االر ئتتتةص  فتتا أمفتتتةل وحتتتدلة    تتت  
المااتتةو مئتتلر ه ال هة اتتا وختتلي امتتةلة  تتاةئا لسراتتلا   عمتتةلة  ل اتهتتة  تتت ى جتت   و هتتة لاختتلي 

( فالة لسدراسا الحةلاا     حخامه ون قت  وا ئان  أمضة  تارا  در    رتلا  فا ت ا 24)ون
لراتتتتلا  المااتتتتةو مستتتتى ما تتتتا  متتتتهجلا  ال حساتتتت  الفتتتتةوسا الم فةوتتتتدتاتتتتث قتتتتةم التتتتتةتطلي الميتتتتةال. 

 ( يلعا ذل . 2 اليد ال )( عةل   عةلتا ون رةرج ما ا الدراسا  50)قلاوهة
 ( طالب وطالبة50التحليل العاملي املتعامد لفقرات األداة على عينة قوامها )( 2جدول)

 الفقرات
 مربعات التشبعنتائج جمموع  اجلذور الكامنة

 الرتاكمي % % من التباين كلي الرتاكمي % % من التباين كلي
1 5.514 22.977 22.977 5.514 22.977 22.977 
2 2.201 9.171 32.148 2.201 9.171 32.148 
3 1.746 7.274 39.422 1.746 7.274 39.422 
4 1.618 6.743 46.165 1.618 6.743 46.165 
5 1.513 6.303 52.468 1.513 6.303 52.468 
6 1.307 5.447 57.914 1.307 5.447 57.914 
7 1.136 4.734 62.648 1.136 4.734 62.648 
8 1.027 4.281 66.929 1.027 4.281 66.929 
9 .916 3.816 70.744    
10 .827 3.445 74.189    
11 .786 3.273 77.463    
12 .663 2.764 80.227    
13 .642 2.675 82.902    
14 .573 2.386 85.288    
15 .533 2.222 87.510    
16 .491 2.044 89.554    
17 .430 1.792 91.347    
18 .402 1.674 93.021    
19 .390 1.624 94.645    
20 .347 1.445 96.090    
21 .287 1.196 97.286    
22 .227 .946 98.232    
23 .221 .922 99.154    
24 .203 .846 100.000    
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( 22.977( أي الراتتلا   لتتتفت جمافهتتة  تفتتد  اتتتد فعتتل  عتتتا )2ي ضتتا وتتن اليتتد ال )
( 9.171ون ال تةين الهسا  تا  أكطل ون عفرا  لتع الرالا  مةلتفتد الطتة ا الت ق فعتل  عتتا )

ه مساتتا تتتل وتتدب ومتتة يؤكتتد أي فاتتلا  المااتتةو كة تتت  اتتا  مفتتدا  اتتتدا و راتت ؛وتتن ال تتتةين الهستتا
 االج مةما فا  لل الرهل الرتة ا  ا ه .   ما المستا لد ر  سة   ال لا  

 األداة يف الدراسة احلالية:صدق 
( وحخمتان وتن أمضتة  الهارتا ال در عتاا 8   ال حاا ون  تد  المااتةو مفلعته مستى )

متتتةلفسلم ال لبل تتتا فتتتا جةوفتتتا التساتتتة  ال متاااتتتا  اليةوفتتتا اارل اتتتا وتتتن ذ ق الاتتتتلة  االر ئتتتةص 
ف كطل لخماة  مسى ( %80)  ال رعاا  الااةو  ال ال    اللارة ال لبل ا   قد    ام مةل  عتا ا رة 

الراتتلة  قتللهتتة   بفتتد جمتتع االستت تة ة  وتتن أمضتتة  لي تتا ال حختتا    استت  ةلا  را هتت  فاتتد  تت  تتت ى 
 تلح المحخمتلي امتةلة  تاةئ هة مفر ت   الرالا   ععةفا فالا   كمتة  ت   فتدي  الراتلا  ال تا اق

 المحخمان. آرا ( فالة   ة  مسى 24ل ل ةم  بةل ةلا أ تحت االاة وخل ا ون )
 لم  تتد وتتن ال حاتتا وتتن  تت  استت الاج وفةوتت  ار تتتةط الراتتلا  مةلدرجتتا الهساتتا لتتأللاة مستتى 

 ( يلعا ذل :3( عةل   عةلتا ون رةرج ما ا الدراسا   اليد ال )50ما ا قلاوهة )
 ( طالب وطالبة50( معامالت ارتباط فقرات املقياس بالدرجة الكلية )األداة( على عينة قوامها )3جدول )

 رقم الفقرة
 معامل االرتباط
 مع األداة

 رقم الفقرة
 معامل االرتباط
 مع األداة

 رقم الفقرة
 معامل االرتباط
 مع األداة

1 .621 2 .370 3 .460 
4 .441 5 .533 6 .403 
7 .384 8 .456 9  .809 
10 .593 11  .419 12 .381 
13 .419 14 .423 15 .459 
16 .524 17  .412 18 .591 
19  .534 20 .453 21 .505 
22 .730 23 .608 24 .456 

(   تتتا 0.730-0.348( أي وفتتةوم  االر تتتةط  لا تتتت  تتان )3 متتت  وتتن جتتد ال )  
لت  يت   تت ى أق فاتلة   تة  مستى المفاتةر وفةوم  ار تتةط واتللتا ل اتة  التحتث الفسمتا  مةل تةلا 

 (. 0.30) ال ق  ت ة  التةتطلي  تل أي ال  ا  وفةوم  ار تةط الرالة من
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 ات األداة:ـــــثب
 لس  كتتتتتد وتتتتتن ثتتتتتتة  ألاة الدراستتتتتا  فاتتتتتد  تتتتت  ال حاتتتتتا ممل اتتتتتا االر تتتتتتةر  عمتتتتتةلة االر تتتتتتةر

(Test-Retest( متاا االاة مسى ما ا قلاوهة   )عةل   عةل 50 )   ون رةرج ما ا الدراسا
 عمتتةلة  متااتته مستتى  رتت  الفا تتا مفتتد أستتتلمان   وتتن ثتت   تت  تعتتةي وفةوتت  ار تتتةط  الستتلي  تتان 

    أيضتةم تعتةي وفةوت  الطتتة  ممل اتا اال عتة  التدارسا  (.0.90 سذ ) اذ اديلا ه  فا المل ان 
 (:4ا جد ال )(  بةلمل اا ال ئراا كمة يلع0.823تع  وفةللا كل  تة  ألرة  اذ  سذ )

 ( طالب وطالبة50( ثبات فقرات األداة بالطريقة النصفية على )4جدول )

 ألفاكرونباخ 

 709. القيمة اجلزء األول
 12a عدد الفقرات

 743. القيمة اجلزء الثاني
 12b عدد الفقرات

 24 العدد الكلي للفقرات
 592. اجلزأينمعامل االرتباط بني 

 744. يف حالة األطوال املتساوية نوامعامل سبريمان بر
 744. يف حالة األطوال غري املتساوية

 742. معامل جومتان للنصفية
a. The items are: a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10, a11, a12. 
b. The items are: a13, a14, a15, a16, a17, a18, a19, a20, a21, a22, a23, a24. 

(  0.709ال ئتتتترا لسيتتتت   اا ال  ستتتتذ ) ألرتتتتة( أي قامتتتتا كل  تتتتتة  4جتتتتد ال )يمتتتتت  وتتتتن 
 ي لستت   ا(  تتتا وفتتةوم  ول رفتتا. أوتتة وفةوتت  ار تتتةط ستتتالوةي  تتل 0.592)  لستت   الطتتة ا  ستتذ

(  تتتا وفتتةوم واتللتتا ل ةيتتة  التحتتث الفسمتتا. 0.744) (  لستت   الطتتة ا  ستتذ0.592اا ال  ستتذ )
(  تتل وفةوت  ار تتةط ول رتع.  لم  تد وتن ال حاتا  ت  0.742) أوة وفةو  ار تتةط جل متةي فاتد  ستذ

 ( يلعا ذل  .5اس الاج وفةوم  االر تةط مسى ما ا الدراسا الهساا  جد ال )

 ( يبني معامالت ارتباط فقرات املقياس بالدرجة الكلية )األداة( والبعد على عينة البحث الرئيسة5جدول )

 معامل االرتباط رقم الفقرة
 معامل االرتباط رقم الفقرة مع األداة

 معامل االرتباط رقم الفقرة مع األداة
 مع األداة

1 .530 2  .540 3  .452 
4 .395 5  .700 6 .610 
7  .393 8 .477 9  .813 
10  .705 11  .521 12 .387 
13  .594 14 .481 15 .705 
16 .529 17 .549 18  .911 
19 .444 20  .651 21 .413 
22  .828 23  .421 24  .721 



2017  (1)جيوليو ( 111)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 205 

(  تتا وفتةوم  0.828-0.387( أي وفةوم  االر تةط  لا تت  ان )5يمت  ون جد ال )
 تتت  استتت الاج ثتتتتة  فاتتتلا  االاة مستتتى ما تتتا الدراستتتا  قتتتد  ار تتتتةط واتللتتتا ل ةيتتتة  التحتتتث الفسمتتتا.

ث (  تتتتا قامتتتا ول رفتتتا ائتتتلال التحتتت0.820محعتتتةي كل  تتتتة  ألرتتتة تاتتتث  ستتتذ وفةوتتت  الطتتتتة  )
 (:6 المتا ا مةليد ال )

 ( ثبات فقرات األداة على عينة الدراسة كرونباخ ألفا6جدول )
 عدد الفقرات كرونباخ ألفا

.820 24 

 لم  د ون ال حاا    اس الاج الطتة  مةلمل اا ال ئراا مسى ما ا الدراسا تاث  س ت قاما 
 ي ا(  وفةوتت  ستتتالوةي  تتل 0.799(  لسيتت   الطتتة ا )0.680الطتتتة  لسيتت   اا ال مخل  تتتة  ألرتتة )

(  تتا قتا  جاتدة ائتلال التحتث الحتةلا   الملعتحا فتا 0.655(  وفةو  جل متةي )0.656)
 (:7) جد ال

 ( يبني ثبات فقرات املقياس بالطريقة النصفية على عينة البحث الرئيسة7جدول )

 ألفاكرونباخ 

 اجلزء األول
 680. القيمة

 12a عدد الفقرات

 اجلزء الثاني
 799. القيمة

 12b عدد الفقرات
  العدد الكلي للفقرات

  اجلزأينط بني امعامل االرتب

 معامل سبريمان براون
 0.655 يف حالة األطوال املتساوية
 0.666 يف حالة األطوال غري املتساوية

 0.655 معامل جومتان للنصفية
a. The items are: a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10, a11, a12. 
b. The items are: a13, a14, a15, a16, a17, a18, a19, a20, a21, a22, a23, a24. 

 األداة:تصحيح 
( فالة     تتع كت  فاتلة  تدر   لاختل  الامةستا  فاتةم 24 هلي المااةو مئلر ه ال هة اا ون )

 2  )ال أ افتتتتتا: لرجتتتتتة ( 3لرجتتتتتة (   )وحةيتتتتتد:  4لرجتتتتتة (   )ولافتتتتتا:  5لس تتتتتةلا: )ولافتتتتتا: 
لرجتا(    ت   ئت اا ألا  اافتلال مستى الراتلا   الدرجتا الهساتا  1لرج ان(   )ئال ولافا ملتدة: 

التتى  2.34) يمطتت  وعتت لب و ارضتتةم فتتا التتلما   وتتن( 2.33التتى  1)وتتن   فتتا  ئتت اا ال تتةلا:
 ا.يمط  وع لب ول رفةم فا اللم (5الى  3.67)يمط  وع لب و لسمةم فا اللما   ون  (3.66
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مددا مسددتوى وعددي للبددة الدامعددات لدددور وسددائل التواصددل السددلاا األوا ومناقشددت : )أ( نتددائ  
 االجتماعي في نشر الفكر اإلرهابي المتطرف؟

المفاةر تا لمعت لب  متا لخجةما من تت ا العتؤاال  ت  است الاج الم لستمة  الحعتة اا  اال حلافتة  
( 8 اليتد ال )   ال لا ت  االج متةما فتا  لتل الرهتل الرتتة ا الم متلى عستا اليةوفة  لتد ر  ستة 

 يلعا ذل .
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات مستوى وعي طلبة اجلامعات لدور وسائل  (8جدول )

 التواصل االجتماعي يف نشر الفكر اإلرهابي املتطرف مرتبة تنازليًا حسب املتوسطات احلسابية

 راتـــــــــــــــــــــــــــــالفق الرقم ةالرتب
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 املستوى

مع افتقاد القدوة الصاحلة تستغل اجلماعـات اإلرهابيـة    14 1
 مرتفع 696. 4.06 .وسائل التواصل لبث أفكارها

2 21 
ــوات      ــ  القن ــتهانة بع ــة اس ــات اإلرهابي تســتغل اجلماع

الشعائر الدينيـة أو األخالقيـة  ـا     الفضائية بالعقول أو
 .يؤدي إىل زرع الفنت وإثارتها

 مرتفع 749. 4.02

تستغل اجلماعات اإلرهابية وسائل التواصل مع املراهقني  12 3
 مرتفع 902. 4.00 .يف غياب حوارهم مع آباءهم

تستخدم اجلماعات اإلرهابية وسائل التواصل الستغالل  17 4
 مرتفع 814. 3.97 غلة بنشر التطرف من خالهلا.طاقات الشباب الغري مست

تؤثر وسائل التواصل يف بـث أفكـار اجلماعـات اإلرهابيـة      2 5
 مرتفع 886. 3.96 مستغلة الثقافة الضعيفة لدينا.

ــدين     16 6 ــة تطــرف أحــد الوال تســتخدم اجلماعــات اإلرهابي
 تفعمر 768. 3.95 .وانضمامه للجماعات اإلرهابية لدفع األبناء لتقليده

توفر وسـائل التواصـل االجتمـاعي صـورا النتشـار اإلنفـاق        5 7
 مرتفع 845. 3.92 .البذخي للطبقة الثرية أمام اآلخرين

ــل     18 8 ــة العنــن اإلرهــاب بنق ــب وســائل التواصــل دور يف تغذي تلع
 مرتفع 814. 3.91 خطابات رموز الفكر املتطرف.

 مرتفع 949. 3.88 .تدني مستوى املعيشة جيعل الشباب يفكر بتطرف 4 9

التآكل التدرجيي للطبقة الوسطى يف ظـل غـالء املعيشـة     9 10
 مرتفع 964. 3.87 يساهم يف نشر الفكر التطريف.

ــدعم      13 10 ــل ل ــائل التواص ــة وس ــات اإلرهابي ــتغل اجلماع تس
 مرتفع 882. 3.87 .قرناء السوء للعادات املخالفة ملعايري اجملتمع

 مرتفع 836. 3.84 .ب بسبب تعدد الزوجاتمع فقدان متابعة األ 15 12

13 8 
ــل يف    ــائل التواصـ ــة وسـ ــات اإلرهابيـ ــتخدم اجلماعـ تسـ

 .األحياء الفقرية لتجنيد أعضاءها
 مرتفع 916. 3.83
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 راتـــــــــــــــــــــــــــــالفق الرقم ةالرتب
املتوسط 
 احلسابي

االحنراف 
 املعياري

 املستوى

14 24 
تقصري املؤسسات الدعوية يف توعية الشـباب مـن خـالل وسـائل     

 .التواصل يساهم يف نشر التطرف
 مرتفع 911. 3.81

15 10 
اني جعل مـن وسـائل التواصـل أداة للجماعـات     النمو السك

 اإلرهابية يف بث أفكارها املتطرفة.
 مرتفع 865. 3.80

 مرتفع 881. 3.75 تستخدم شبكة اإلنرتنت يف عمليات اإلرهاب الدولية. 19 16

17 20 
انتشار الندوات الثقافيـة بواسـطة وسـائل التواصـل مـن غـري       

 أهل الثقة يساهم يف نشر التطرف.
 مرتفع 869. 3.71

18 3 
ــراد     ــة جلــذب األف ــراءات املالي ــوفر وســائل االتصــال إغ ت

 لالنضمام للجماعات املتطرفة.
 مرتفع 853. 3.69

19 23 
تبين بعـ  الكتـاب لكفكـار العلمانيـة مـن خـالل وسـائل        

 التواصل يساهم يف بث الفكر املتطرف املعاكس.
 متوسط 1.001 3.63

20 11 
ة التعصـب الطبقـي أو القبلـي أو    تؤثر وسـائل التواصـل يف زيـاد   

 الديين.
 متوسط 1.030 3.56

21 1 
نقضــي أوقــات طويلــة علــى التواصــل االجتمــاعي لعــدم  

 .توفر فرص العمل
 متوسط 1.101 3.51

22 6 
تضـــخيم وســـائل التواصـــل ارتفـــاع األســـعار كمـــ ر لعـــداء 

 اجملتمع.
 متوسط 1.043 3.48

22 7 
فعــل الفقــراء  نعــ  مــن خــالل وســائل التواصــل عــن ردود 

 واحملرومني يف االنتقام من اجملتمع.
 متوسط 1.097 3.48

24 22 
ـار لـدعم العمـل       وسائل التواصل تنقل كل ما تبثه الصـحن مـن أخب

 .اإلرهابي
 متوسط 1.021 3.38

 مرتفع 401. 3.79 مستوى الوعي ككل  

  تاتتث (4.06-3.38الم لستتمة  الحعتتة اا قتتد  لا تتتت وتتة ان )أي ( 8يتتتان اليتتد ال )
وع اف اتةل الاتد ة الئتةلحا  عت    اليمةمتة  الرتة اتا "  ال ا     مسى( 14رق  ) ةجة   الرال 

 ( ممعت لب ول رتع 4.06فا المل تا اا لى  بم لستط تعتة ا  ستذ )"  سة   ال لا   لتث أفهةرتة
ةر  سة   ال لا     ا  ك  وتة  تطته الئتحا وتن أرتت" ال ا     ( 22)رق   ة ا مة جة   الرال 

( 3.38مةلمل تتتتا ااراتتتلة  بم لستتتط تعتتتة ا  ستتتذ )أ   تتتلر أ  واتتتةال  لتتتدم  الفمتتت  الرتتتتة ا" 
 ( ممع لب ول رع. 3.79 بسذ الم لسط الحعة ا لمع لب اللما كخ  ) .  ئ اا و لسط
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الحاتتتةة مستتتى اللالتتتدين  أمتتتتة   تتتدال ذلتتت  مستتتى أي ااستتتل وتتتع ال اتتتدم ال ه للتتتلجا  ز تتتةلة 
ةللئ  ون ا ارتةل ال لا ت  المتةاتل وتع بةمة  عل سا رةرج الم  ال      ايا لحةج ه  لسفم  لع

اا  تتة  أ  و ةمفتتا أوتتتلر اا  تتة   رة تتا يلتتتخ  متتةم  ستتاملة أجهتتت ة اله ل  اتتا )الهلا تتا ال كاتتتا 
 الحلاستتا ( ال تتا   ضتتمن  تتلاو   لا تت  ال يعتت ماع ااي  اام ولاقت هتتة  وفلفتتا وتتة يتتد ر وتتع 

 تتا الررتا المعت هدفا وتن قتت  الرتتة اان كمتة أي أجهت ة الد لتا  أ  ة ه  ون رملهة مسى اللتتةي 
 الممم  المدارو  اليةوفة   وؤسعة  المي مع المد ا  الفتة م  المم تدة  الياتلاي  المي متع 

فلجتتتلل ااوتتتن  يضتتتع مئتتتم ه ملتتتخ   اعتتتا فتتتا ار رتتتةل لرجتتتا  متتتا اللتتتتةي لامتتتل استتت هدافه .
للا تدة كةليةوفتة  يخمت  أتتدت  ا رتل   لجتد  ات ه  ال تلامط  ااسلة اللامدة  المؤسعة  ال لبل تا ا

اللثاتتتا   ذلتتت  اي ااوتتتن ي حاتتتا وتتتن أ  ة  تتتة   ال يمختتتن لألوتتتن أي ي حاتتتا اال فتتتا  ارتتتا أستتتل ا 
و لامما  بارا جةوفاا رافدة لس اد  الرهل اللسما  الحاااا مفادا من ااسةعال  اافهةر ال هرال ا 

تتت  ال اتتل  اللستتماا  ات تتلام اافهتتةر  التتدية ة  الم فتتدلة  الفتتل   العتتللا   زرل لرهتتل العتتمم   
الما سرا    لفل و ة  اج مةما و مةست    ستما يعتلل  االرتا  المحتتا   اتت  ا رتل. كت  ذلت  
عمن ماادة ايمة اا راساا  ئال و ملفا  سماا  ؤون مةلعتمم  المحتتا  تان التلتل يختلي كرات  

التتت ق يحمتتتا المي متتتع وتتتن الماتتتة ى    تفتتتد  متتتن اال حتتتلاى    حااتتتا ااوتتتن اللتتتةو   التتتدا    
 ق ا   رتتتتا تتتتت   ال  ايتتتتا وتتتتع لراستتتتا التتتتتتتل   ار هتتتتةي اليتتتتلا     ع تتتتتةل الررتتتتة  الرتة اتتتتا  الم ملفتتتتا.

ال تتتا  ا تتتت أي  ستتتة   المتتتمم  ولاقتتتع ال لا تتت  االج متتتةما  ( 2016اتتتلالقا )(   لراستتتا 2012)
 ع ل  اال  ما الرلل  المي مع.أ تحت وؤثلة ملخ   اعا فا  هارا اللع

هل توجد فروق ذات داللدة حنصدائية عندد مسدتوى داللدة نتائ  السلاا ال اني ومناقشت : )ب( 
( في مستوى وعي للبة الدامعات وسائل التواصل االجتماعي في نشدر الفكدر 0.05)

 (؟اإلرهابي المتطرف تبعا لمتغيرات )نوع الدامعة، وسنة الدراسة، والنوع االجتماعي

لمع لب المفاةر ا   اال حلافة    اس الاج الم لسمة  الحعة اا  لخجةما من ت ا العؤاال
تعتتت    متتا عستتتتا اليةوفتتتة   ستتتة   ال لا تتت  االج متتتةما فتتا  لتتتل الرهتتتل الرتتتتة ا الم متتتلى

 ( يتان ذل .9 اليد ال )  لل اليةوفا   س ا الدراسا   ال لل االج مةماو  الا  
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سابية واالحنرافات املعيارية ملستوى وعي طلبة اجلامعات وسائل التواصل االجتماعي املتوسطات احل (9جدول )
 يف نشر الفكر اإلرهابي املتطرف حسب متغريات نوع اجلامعة، وسنة الدراسة، والنوع االجتماعي

 العدد االحنراف املعياري املتوسط احلسابي اتــــالفئ رياتــــاملتغ

 اجلامعة
 278 319. 3.78 خاصة
 281 470. 3.79 حكومية

 سنة الدراسة
 302 383. 3.86 ثانية -سنة أوىل 
 257 404. 3.69 رابعة -سنة ثالثة 

 النوع االجتماعي
 224 369. 3.61 ذكر
 335 379. 3.91 أنثى

معتتت لب (  تةي تتتةم ظةتل تتتةم فتتتا الم لستتتمة  الحعتتتة اا  اال حلافتتتة  المفاةر تتتا ل9) يتتتتان اليتتتد ال
معتت  ارت مى فة   سة   ال لا   االج مةما فا  لتل الرهتل الرتتة ا الم متلى  ما عستا اليةو

 لتاتةي لاللتا الرتل   التئتة اا  تان  . لل اليةوفا   ست ا الدراستا   ال تلل االج متةما فرة  و  الا 
 ( يلعا ذل .10الم لسمة  الحعة اا    اس ادام  حسا  ال تةين الطمثا  جد ال )

ين الثالثي ألثر نوع اجلامعة، وسنة الدراسة، والنوع االجتماعي على مستوى وعي ( حتليل التبا10جدول )
 طلبة اجلامعات وسائل التواصل االجتماعي يف نشر الفكر اإلرهابي املتطرف

 اإلحصائية الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين
 790. 071. 010. 1 010. اجلامعة

 007. 7.312 1.002 1 1.002 نة الدراسةس
 000. 33.128 4.542 1 4.542 النوع االجتماعي

   137. 556 34.961 اخلطأ
    559 41.566 الكلي

 ما يلي: (10يتبين من الددوا )
 ( متتدم  جتتلل فتتل   ذا  لاللتتا اتئتتة ااα  =0.05فتت ب اثتتل اليةوفتتا  تاتتث  س تتت قامتتا ى  ) 

  تاتتتث  ستتتذ و لستتتط ألا  عستتتتا اليةوفتتتة  الاة تتتا (0.790)  س تتتت  بداللتتتا اتئتتتة اا( 0.071)
( ممعتتت لب ول رتتتع أيضتتتة.   تتتدال تتتت   3.79( ممعتتت لب ول رتتتع  لمستتتتا اليةوفتتتة  الحخلواتتتا )3.78)

ال  ايتتتا مستتتى أي ت تتتةن ل ر كتاتتتل  وهتتت  لسيةوفتتتة  ستتتلا  فتتتا اليةوفتتتة  الحخلواتتتا أ  اليةوفتتتة  
ال تا لس  هامتة  الرتة اتا الم ملفتا  ال تا ا ات   وتن الاة ا فا اارلي فتا ولاجهتا اافهتةر ال هر
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 لتت   فتتد  .الستتمم وهستتا  اتتفةرام لهتتة  هتتدى  لتتل وف اتتدا هة  أفهةرتتتة الهداوتتا  تتان  تترلى اللتتتةي
اليةوفة  وف اام فاط ممت ا اللتهةلا  الفسماتا  فتا ظت  وتة يي تةح الفتةل  وتن ولجتة  ال متلى   ت  

ل عتتتةي الم  متتتا  المتتتؤون ماضتتتةية أو تتته  المعتتتسا متتتةلفس  أ تتتتحت ومةلتتتتام متتت ي  هتتتلي وخة تتتة لت تتتة  ا
 . الطاةفا  المفلفا لها يئد   هة ك  وة ون ا  ه ال ا  ون وادرا  اا عةي

 جتلل  ( فتل   ذا  لاللتا اتئتة ااα  =0.05 فت ب اثتتل  )تاتث  س تت قامتتا ست ا الدراستا  
ست ا  فرتا الدراستا جتة   الرتل   لئتةلا  ( 0.007)  بداللتا اتئتة اا  س تت( 7.312)ى 

(   ئتت اا ول رتتع فتتا تتتان  ستتذ لسعتت ا 3.86ثة اتتا تاتتث  ستتذ و لستتط ألا  أفلالتتتة )–أ لتتى 
  دال ذل  مسى أي المستا فا (. 3.69ةللئ  ون  ئ ارهة ممل رع أيضة  سذ )مالطةلطا  اللامفا 

يلتخ   الع ا اا لى  الطة اا يخل لا فا  دايا ار اةلت  اليةوفة   لرتلله  لمي متع جديتد ومتة
م    لملق لدب ااسلة ممتلاقت ه   وحة لتا التةعتا مئتداقة ه   وفلفتا ال لجهتة  الرهل تا 
لديه   فا تان قد يتتدق اللتتةي فتا العت ا الطةلطتا  اللامفتا ام تدال م  رعته   أفهتةرت  ييفسهت  
أكطل اس امال من أسلت  ومة قد يعةت  فا  ئلفة   أفهةر قد يحمسل هة مفاتدا متن الم متا 

 ستا   حااا اائاة ه  أتاة ة ييفسه  يافلي مةلماةعل. فا

   ( جلل فل   ذا  لاللا اتئة ااα  =0.05 فت ب اثتل  )تاتث  س تت قامتا ال تلل االج متةما  
   جتتة   الرتتل   لئتتةلا ال تتة  تاتتث  ستتذ (0.000) بداللتتا اتئتتة اا  س تتت ( 33.128) ى

 (   ئت اا و لستط.3.61الت كلر )(   ئ اا ول رع    ستذ و لستط ألا  3.91و لسط ألاؤتن )
المي مع اارل تا وتن المي مفتة  المحةفهتا  الم متلرة  ال تا  اتدم لسر تةة   رعل التةتطلي ذل  أي 

افلرا مةاون ااستلق  رقةمتا وي مفاتا وحتتا    اتت   را  الر تةة كةلت كل  ولتةرك هة وتن الئت ل 
 لملتتةركا الر تتةة فتتا الحتتلار ااستتلق فتتا المتتؤ ملا  المم اتتا  ال تتد ا  ال تتا  اتتلم فاهتتة المتتدارو 

 المي مفا أكطل واةر ا ون ال كلر ال ين ياضلي أئس  أ قة ه  وتع أقتلا ه  وتن اللتتةي  كمتة أي 
 عتتتا ممتت  المتتلأة  الر تتةة اارل اتتا أمستتى وتتن اللجتت  ومتتة ياتتدم لهتتة رتتتلا  أفضتت   تتتا  ت تتا  اتتت 

 تتدق  ضتية   ماتة فهل تة أفضت   أسلة مفمل أ  ل مةلة ون ال كل  ك  ذل  يعةمدتة مسى أي 
 ون ال كل. 
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 :في ضو  النتائ  ومناقشتها يعرض البان وا بعض التوصيات
ممتتت  رمتتتط  بتتتلاو  و هياتتتا وائتتتللة ل لماتتتا اللتتتتةي فتتتا اليةوفتتتة  ل لتتتل رمتتتل الرهتتتل  -1

 الرتة ا  وة يلخسه ون  هديد مسى أون الرلل.

ال ا   ر   اد اللتةي ل لما ه  مخاراا اس ادام ال لا     هطاا التلاو  الم هياا  ال و هياه -2
 االج مةما  كاراا ال فةو  وفهة.

 رفا  ل ر ودرسان و ةت  ال لباا اللع اا فا اليةوفة  اارل اا  ون أجت  ممت  ال لتةعة   -3
 ئال و هياا   ز ةلة اللما  اال  مة .

 اارل اتتا اليةوفتتة  عستتتا مستتى االج متتةما  ال لا تت  اتتتخة   رئتتة   لا   تت ثا االت متتةم -4
  اس طمةرتة.

  و ةمف ته و ته  الحتد  ال متلى الرتتةي علفتةي لملاجهتا ممساتا  است لا اياة  آلاتة   عتع -1

 .مساه  الاضة 

اارل اتا  اللع اتا المتمم  ستة   فتا الفتةوسان وعت لب  للفتع  لماتا  در تاتا  تلاو  امتدال عل رة -2
  لمر اتة  اارل تا  المي متع  لاجته ال تا المهمتا  الملتخم  ةيةالاضت وتع  كرتةي ه  لس فةوت 

 ملخ  مةم. المموا مةلفم 

فتا   التدرلال ال  ل تت  اتتخا مستى االف لاعتاا المي مفتة  فتا  المرهل ن الفسمة   لاجد مسى الفم  -3
 يةقضتة   لعتاا وفهت  اافهتةر  تةلال  ك ل  الئلاي  الى  عراةلت  ل لما ه  اللتةي و ةقلة  وع

 .اليلا   كةفا فا المي مع اس الار ل حااا ااولر  محاااا   فل ره  المي مع  ولخم ه 

 االج متتتتتتةما ال لا تتتتتت  ملتتتتتتتخة  المستتتتتتتا ل طااتتتتتتا ولعتتتتتتلمة  الدراستتتتتتاا الم تتتتتتةت   ضتتتتتتمان -4
 .اس اداوهة أث ة   لاجهه  قد ال ا مةلماةعل  اس اداوة هة    لما ه 
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 :بيةأواًل املراجع العر
 .  الهارا المئل ا لسه ةي  الاةتلةمعدم العلوم االجتماعية: (1975) ا لاتا   الوا ودكلر -1
 .  الميسد الاةو  ملل  لار  ةلر   ال  لساا العرب: (1990  )ا ن و هلر -2

أثددر كددبكات التواصددل االجتمدداعي االلكترونيددة علددى (  2012عتتاا ) ) أ تتل  تتفاسا   -3
ردا ودورهددا المقتددرت فددي تنميددة الشوصددية المتوا نددة اتداهددات للبددة الدامعددات فددي األ 

 لك لرا  ئال و للرة  اليةوفا اارل اا  ممةي  اارلي. أعل تا. لديهم
  رستتةلا الددوعي والمشدداركة ودورهمددا فددي حندددات التنميددة الح ددريةاتعتةي وحمتتد ترهتتا:  -4

 .1994وةجع ال  كساا ا لاي  جةوفا السخ در ا  

لار  ترتتة     تكنولوجيدا التعلديم بدين النظريدة والتطبيدق :(2010ا )اا ال   فلزق  مساتةي  ربحت -5
 ممةي. 

 ممةي.    لار الممماتداهات ندي ة في تكنولوجيا التعليم(  2006) محلق  و ى -6

 ستتة   اال ئتتةال اليديتتدة  ااوتتن الاتتلوا  لراستتا فتتا ل ر ولاقتتع  :(2014) مف  تتل  ا تتلاتا  -7
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The level of Jordanian university students awareness of the role of 

social media in spreading the radical terroristic ideology among 

them through their own Perspective pursuant to some variables 

Abstract 

The study aimed at identifying the level of social media impact in 

spreading the terroristic ideology among the students of Jordanian 

universities through their own perspective pursuant to the variables of 

gender, type of university (governmental, private) and educational year. 

To realize the objectives of the study, the researchers used the scale of 

awareness of the role of social media in spreading terroristic ideology, 

which was developed by the researchers and the validity and reliability 

of which were verified. The scale consisted of (24) items and was 

applied on a sample of (559) students (224) males and (335) females 

who were chosen following the random stratified method and the 

descriptive correlative approach was used. 

The results showed that the level of awareness among the 

Jordanian universities students to the role of social media in spreading 

radical ideology was high. The results also revealed the absence of 

statistically significant differences due to the type of university, the 

presence of statistically significant differences due to the effect of 

educational year in favor of the first – second years, and the existence of 

statistically significant differences due to the effect of gender in favor of 

the females.  

 The study recommends intensifying the curricular and non – 

curricular programs that guide the youth by educating them about how to 

use and deal with social media instruments and enlightening the youth at 

universities about the danger of terroristic ideology and its threat against 

the security of the individual and nation.  

Key words: Social media sites, terroristic ideology, Jordanian 

university students. 


