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ان بصااتكرا  

نحرافات ااتياتاببااااتااتاااات ااالجيمتعيا ااتيعرفاع داأخطراأنواعااالهكفتااتكرا  ااتحتتي اإتدا 
ا،عماراتااتاضاوءانيييارا نواهجا انطراكيةا  ي ااإلنتمانتتكااتارعي اهاتقتنونيا ابإناترةادباتافا

ر يوامااياتمااير يواهغياراجيمتعيا ،ااتطايةااتيوابتتاااات ااال ر يواهغيارااتماايراتطيةااتمااي
كتتااتاناواا72هقكابأتفاتاعينا ااتكرا ا اناوا.،اهاتبن ااتكرا ي اجيمتعي بمجموع اع دااتااات ااال

رافانحااتاااات ااالجيمتعيا اهاال،اهقكابماا يبكاماا يايتناكيةااتمرح  ااتصيفي ابا ي ااإلنتمانتتك
نحرافات ااتياتابباااااتاناوااالاخطيارةهجاوداأناواعاهقاكاأظاار انياتالااتكرا اا اناواإعاكادااتاتحثا ا،ا

ا:افقرةاع دانيو طاانحرافاخطيراننات(ا72)هقكاحص تاجيمتعي ااتااات ااال

ا.اتااات ااالجيمتعي ابق لاحيتءااتفيتةااتمب م  -1
هذتااكاعااارااتااااات اانااوااتيعااترفااتمحاارماباايوااتجنباايوابااحدياإتاادااتفتحااا اأنااواعحصاالاب -7

 .االجيمتعي 
خطاارااالنحرافاات ااتيااتابيعاارفاتاااتااتفيياات اعااارااتااااات ايعااكااالنحاارافااتعااتكفتانااواأ -3

 .االجيمتعي 
 .ياكراأغ بااألفراداأهقتباماع دااتااات ااالجيمتعي  -4
 .اييكاهااناير تااتااات ااالجيمتعي انقتكعابثيرااترغات ااتجنبي اتكيام -2
 .اينحرفانربتديااتااات ااالجيمتعي اعواات ي ااتعربي انبيبكنيواتي اختص ابام -6
نواعااالنحرافت ااتيتايماواأنادراكاألإاالجيمتعي اع داغف  ادهنالااألشبتصااتااات ايكخ -2

 .تاتاواييعرض

عناكانييياراا(ا2...≥ااa)هقكاأظار انيتالااتكرا  اهجودافاره اذا ادالتا اإحصاتاي اعناكانبايو 
ابعااكااتااااات ااالجيمتعياا انوقعااتا ااي تاغيااراىنااواببااتعكاع اادفقاارةاهاحااكةافقااطاههااتاافااتااعمااراات

جيمتعيا اااشيراكااتعين اافتااتااات ااالأنتانيييرا(ا.4-.3)تصتتحاعمراااالنحرافااألخيقتات ااتة
فقارةاناوا(ا11)تافاا(ا2...≥ااa)اتنيتالاهجودافره اذا ادالت اإحصتاي اعنكانبايو ااأظار فقكا

نماتا,اا جيمتعياغيارااتمااير يوابتتاااات ااالنحرافاتصتتحااتطايةاجيمتعي اهاالفقرا ااتااات ااال
جيمتعياا انبااتكرا اياارة،اهفااتانييياارااتماااير يواياارهناأنات ااااات ااالغياارااتطاايةايااكااع ااداأنا

جيمتعي افقكاأظار ااتنياتالاهجاودافاره اذا ادالتا اإحصاتاي اشيراكابمجموع اع دااتااات ااالاال
اتماااير يوابمجموعاا اع ااداغياارافقاارا افقااطاتصااتتحااتطاايةا(ا3)فااتاا(ا2...≥ااa)عنااكانباايو ا

،اأنتانيييرااتبن ااتكرا ي اف مابطاارااتنياتالاهجاودافاره اذا ادالتا اإحصاتاي اجيمتعي ااات ااالات
ببااتهمااتااااات اافقاارةاههااتاجميااعااتفقاارا اعااكاافقاارةاهاحااكة،افااتاا(ا2...≥ااa)عنااكانباايو ا
هقكاأهصتااتاتحث ابإجراءااتعكيكانوااتاحاو افاتاهاااااتمجاتاا،انارااتصورااإلبتحي اتاالجيمتعي اف

ااا.اتنكرباتافتااتوكوااتعربتاهاق  ااتكرا ت اهاتاحو افتاهااااتمجتات
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اصلااألهاـــــاتف

ااإلكترااتعتمات كرا  
 قاكاظ اتافاهبعاك،ااتحمكاهلل،اهاتصايةاهاتبايماع ادار اوااع،اهع اداىتاهاهصاحاهاهناواهاال ااااا

بابمناأ اعاوااتبا و يت ااتمجيمعت ااتنتني اهختص ااتمجيمعت ااتعربي اهاإل ايني ااإتاداعااكاقريا
ا(14:ا3..7خ يل،ا).ااتمنحرف ااتيتايمتر اتااتااتة

بطااورانثياارافااتااتمجااتال ابمااتاشاااك انااواعااواغياار انااوااتعصااور،ابمياا اتعصاارااتحااتتتااإالاأناااااا
،اف اامايعااكاهنااتكاشااأناييصاالابتتحيااتةاا،ااألناارااتاااياانعاااماع اادانجماالاننااتحتااتحيااتةااتيانوتوجياا 

صيبانوااتيطورااتيانوتوجتااتمثيرااتاياأحك اثورةاأدخ تااتاااري افاتاعصارااإلنبتني اإالانتتهان
جكيك،اه متاهوااتحتاافتااتعصورااتمنصرن ،افماعا الابطاورافاتااتو اتالاهاألدها اصاتحاهابيييارا

اا(2:ا2..7براهيم،إ).ااتمفتهيماهأنمتكااتب وكااتااريافت

تاااتحكيث اف قكاجعلانوااتعتتماقري اصييرةابصأحكابقنيت ااتعصراهه تالااالنيرنتااإلاحيثايعكااااا
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا.ه اااتح انفيوحاااا افاااتاانينااااتهاااتجمياااعات احااااثاعاااوااتمع وناااا اعاااواكرياااا انحر ااات ااتاحااااث

 يبكامابقنيات ااتمع ونات اا أبيحاتعتن ااتنتساا يبكانهابي ايكانبيمراهبكرجت ابفو ا ثيرا ااهباتك
فاعاكا؛اامأعماترهماهاهيمتناتبا ه ي  اجاةاتف ت انينوع انوااتااراع دااخييفأصاحا،اهااألخر 

،افقكاانيارافتااتوقاتااتاراهواتيااملاااتااتراهختص اف  ااتاتحثيو نحصورا اع دأنا تناا يبكانها
األكفتااهاتمراهقيوااتايواهجكهاافيهاه اي  انميعا اتيحقيا ااتاثياراناوارغااتباما شريح ا ايرةانو

ا.شبصيتبام هإبراز

االجيمتعياا ا هتعاالاأباارزاب ااكااتيطايقاات ااتيااتاجااابتاف اا ااألكفااتااهاتمااراهقيواهااتااتااااات ااااا
ياودااتق هنرهنا اهذتاكاتبااوت اا ايبكانها (Myspace)ه (Facebook) هأشاارهتااتفايماباوك

ا(.7.1اتمارز،).ااتمفرهض اع دااالشيراكافيه

،ااطايقت ااإلنيرنتااتيتابجااةااألكفاتااهاتماراهقيوب أ ثرنوااتااات ااالجيمتعي اافقكاأصاحتاااااا
هجتذباا ابينت ااباهكايعاا ااالحييتجاات اهاالهيمتناات اتمبي اا ا نطاارا اتمااتابقكنااهانااواخااكنت انينوعاا 

اتااات ااالنضمتماتات،اهإناتءااتحبتبت ااتابصي ،اهاال يفتدةانوا بييحاها ا،ا متااتف ت ااتعمري 
 ،اه افااتااتحااكااألدناادانااوااتعمااراتمااوايرغاابافااتااتيبااجيلاتبااكنت ااتمقكناا ،اإالاأناااتابيفاات  تفاا 

ا.انناات  ان ابحبابا يت ا ااال ايبكاماتاالاهاحاكةا12 ان اإتاداا13هييراهحااتعمرااألدنداناتابايوا
ا(2..7اتكنتري،ا)

نااألشاابتصااتااايوايباايبكنونااتااااا اناانامااأل ااويتء،اهناانامادهناذتااك،اها خاارهناأحيااثاهااااا
تايايميلاتينحرافاأهايقعافتاهاا ااتجريما اقاكايبا كاما،افتتابصاايبي فونافتانيوتاماهأغراضا

بمااوراأها يمااترساأتعااتةااتقمااتراههنااتكانااوايااره اتانااتافااتاناااتكهااإلجرانااتافانااتكانااوكريقااتانعي
ع دااتفب اهاتفجاور،اههناتكاناواببصاصافاتابعاتكتااتمباكرا اأهاايمترساأعمتاااتكعترةاهاتحث

قيال،ااتااناياوااي هات عاي ا اواءابمثالافاتاضارةاأهاجارحاأهاالبجترافيات،اههنتكانوا تنااتعن ا ا
نعاتابتألفااترااتميطرفا اأهانعاتداةاا خاريو،اههناتكاناوايبار اأهايحياتا،اههنتكانوايعينا اأفااترااب ا

انيرنتاعتنا اهاتاااات ااالجيمتعيا اختصا يعايراعواأنفبامانواخيااشاا ااإله لاهحالءايماناماات
ا(2:ا2..7حجتزي،).
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ناواهاا ا ا   ايار ا  يتماايجكاأنااالنحارافاقاكاغماراعاكدلافتاحيتةااتااتةاختص افتاها ااألهاتميأن     
ف،اراعا،اهياايواذتاكاناواعاكدااتجاراامااتيونيا اناوادهامابتتبايترا ،اههياكاتأهذ وراا اتف  اإنتثت

شجترا ا،اهغيرهتانمتاينيارافتااتمجيمع،اأهاعتكات مبكرا ،اهبرهيلات بمور،اهه رق ،اهقيل،اهب
حااوااأعمااتاااتيبريااباهاتيابااير،اهاألعااكادا   مااتاب اديااتااتااااته.اتصااح ااتيونياا عنااهافااتا نقاارأ
  تعياتدا ااتنفباي ،اهغيرهاتاناواشااتهمي ايكةاناوااتحاتال ااتياتاب جاأاإتاداناتبابااال يااترا اهاات

 أهتيتءااألنوراعوانات لاأبنتااماهبنتباماه اتكااتمكر يواهاتمكر ت افتااتمكارساتيكتلاع داذتاك
  (11: 1222اتثوينت،).

فتاأيانجيمعانوااتمجيمعت انواأهمااتعنتصرااترايباي اإلحاكا اعتن انااتمورادااتااري اأبمتاه     
اتعمودااتفقريات قو ااتااري افاتا ونيمث  ختص اننام اتااتةاالقيصتدي اهاالجيمتعي ،افإنا اتينمي 

تتباا وكاب االهيمااتمبحيااثايجاابارنااوانصااتدرااتيجكيااكاهاتيييي نصااكراأيانجيمااع؛ااحيااثايعااكااتااااتةا
هاتعملانواخياااتقيمااتجكيكةااتيتاييانتهتااتااتةاهاتيتاعتدةانتابكخلافتانواجا انتاهوا اتاكاناوا

جيماتعتافاتااتمجيماعاقيمابق يكي ،اهتاااايعكااتااتةانصكراارايبيتانوانصاتدرااتييييارااتثقاتفتاهاال
بمااااي ااتمجيمااع،اهكموحتبااه،ا ت  هإحبت اا نااهاأ ثااراحبت ااي أيمثاالااتحيوياا اهاتيجكيااكا مااتا ااال،اه
 .هحتجتبه

شااتةانيرناتاهاتاااات ااالجيمتعيا اختصا ااقاكاأثارااع اداعتنا اهاإل يانوتوجياتاتهبمتاأنابطورا     
نوابعضااتمااي ااتيتابكفعهاإتدااتيعايراعاواذاباهاهاتنتني افأصاحااتااتةايعتنتااتا كانااتميقكن ا

مباااكرا اع ااادااتتإلدناااتنابتالغيصاااتة،ابتتيطرف،بتتعن ،اهبأ ياااكاهجاااود ابااااالا ااا اتاننحااارفابااا
: 3..7خ يال،ا). ع نارههغيرهتانواكر اغير ياويوااتا لاهاتعصتبت ااإلجراني ب،اتهاتيرهيلاتا

13-14) 

وعلى  ذى ت دوىمو اىه تةذامىىن وارىءه ذهىاتد ذى   تكماتعىن كلراىىح عىه  ذىت تتسباتاىء  تكدى  دعىىوو ء 
 .تكاورء  تتهداءعمن
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  ااتكرا  اناا 

اتواعااكةا باااتااتماكعاا اهقوباااتتاتااااتةانااواأهااماشاارااحااتمجيمااعاهعمااتدااألناا اهنامااواكتق كيعاا
اتمجيمعاهبنتاها هح ات هو اتمكخل إتد حّل نااي ااتةانحورااتمااي ااالجيمتعي ،اهنااي اات

عااوااماانحاارافاتااااتةاه هإفبااتدااتمجيمااعاهاتااوكواهببرياابااتااكيواياااكأانااواإفبااتداف اا ... هبقكنااه
 http://forums.ibb7.com .اتطري ااتقويمابايدااتطر اهاأل تتيباهاتميريت 

هاواناواأهامااتيقنيات ااتحكيثا ااتياتاأصااحتاعنصارااأ ت ايتافاتاقضاتءااتاااتةااإلنيرنتاه 
 ماتا،األهقت افراغاماهاتيتابحتهااأنابنقلاجميعااتمع ونات ادهنانراعاتةاتطايعا انجيماعاعاواىخار

تنت  ا يثنتاي  ذا  ننعابت   يت ي  هإعينيا  هاقيصاتدي  هثقتفيا  هع ميا  أصاحتابحديااتيومانا
 .هاجيمتعي ابتإلضتف اإتداننعابتباتااتب اي انوانبتكراجم االاحصراتات

بينتادرا  اأنير ي اجكياكةاأهردبااتانيوياوركاباتيم اأناكايةااتماكارسااتثتنويا ااتاايواهتقكا        
الااتنصااي اأهاع اادانواقااعااتااااات ااالجيمتعياا اأها  يامااتايقضااوناجاالاأهقااتبامافااتا يتباا ااتر اات

نعرضوناتمجموع انوااتب و يت ااتمق ق ابمتافيااتااتياكخيواهاال ي اتةاهاضاطرابت ااأل الاهبعاتكتا
  .اتمبكرا اهاتبمراهاتييتةااتميارراعوااتمكر  

أ ثاراناواأربعا ا وابجتنع ا يماهيبيرناري يرفابوالي اأههتيواأجرهاادرا  اع دي متاأنابتحث     
مام  . افتااتمنتك ااتحضري ابتتوالي ىالفاكتتبابعاريوانكر  اثتنوي بايو نو اإلجتبت  أن نحو خ 
ر ااتت  نصااي  يونياات هاتع ااار  ااتنوا يج بااون ع ااد اتااااات   .17اتط ااا اأر اا واانااتاالايقاالاعااوا

،اه اتناأصاحتةا%4االجيمتعي اثي ا تعت اأهاأ ثرايونيتاه تنتانبا ااتايواجمعواابايوااألناريوا
أ ثراعرض ابمقكارااتضع انواغيرااتمبيبكنيواتاا ااتبكن ات وقوعافتااتمااتجرا ا% 4نبا ااتـ

هاتيكخيواهاإل رافافتاشرةااتبمراهأنايصيرهااضاحتيتااإلنيرناتاهاتيفايارافاتااالنيحاتراهاتيب ا ا
  .عوااتمكر  اهاتنومافتااتص 

 ااالجيمتعياا اتيبااتابتتضاارهرةا ااااتافااتانااات لاهأ ااكااتاااتحثوناأنااتر ااتالااتنصااي اهاتااااات     
عك اترايبت ت كرا   هنكير برنتنل اتمتجبايير ت صاح  اتعتنا  . أخر  تاو اتك يور  او  فرانك، اتم 

بتتجتنعاا ،اقااتااإنااهانااوااتمعقااوااأنابجعاالاهااا ااتيقنياات ااألنااراأ ااالاتااأهالدات وقااوعافااتافاا ااتعماالا
يعم اونابااااااتجاكاتييايفااوااناعاهاا ااتاااات ااالجيمتعياا اهإذاا ااتنواا،اءاتاات ا اتايااعرهاابتالنيمات

فإناماأيضتايحتهتونااتيأق مانواخياا  و يت اأخار ايرهنااتارااجا انثالاباكخيوااتباجتاراأهاشارةا
 .اتبمراهنمتر  ااتجنماهاتيوركافتا  و يت انراهقيواأشكاخطرا

http://www.alhiwar.net/ShowNews)) 

تعي ابعكانواأ ثارابطايقات ااإلنيرناتااتياتابجااةااألكفاتااهاتماراهقيو،اهبمتاأنااتااات ااالجيم     
 تماتابقكناهاناواخاكنت انينوعا اهجتذبا ابينت اباهكايعا ااالحييتجات اهاالهيمتنات اتمبي ا  نطارا  

اتمباتكرا ،اهبيناوع ناوااتماااي اهاتمباتكراع ادااتاااتةأفارز ااتاثيارا،اإالاأنااتا اتف ت ااتعمري 
اتاايايعاكااتااكفااألبارز،اناوااتجنباتا اال ييياوانبيبكنتاها ااتااات اهاتيتاباكداأنهاتجرااما

 االاخمباا اأكفااتاا حيااثابااايرااإلحصااتايت اأناهاحااكاانااو.خاايااا اايبكامااتااااات ااالجيمتعياا 
عاارا نوا الا ااع  احكاه نبيبكنيواتإلنيرنتاقكاب قوااك ات اجنبي انواأشبتصاغربتءا، متاأن

  (2..7عاتس،).  نوااتمضتيقاكيكاأهنوعاىخرت ي نيرنتاقكابعرفنبيبكنت  تإل
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فأصاااحاينطاارات ااااات ااالجيمتعياا ا ماااكداتأنااوااالجيمااتعت،اختصاا افااتااتمجيمعاات ااتمي قاا ا     
قكابباباب وثتاثقتفيتايحديا،اخر اها ااتقيماه  و يت ااتمجيمعت ااألهاتارقي احيثاأنانعرف انثلا

غيارااألخيقاتا،افاأد ااال ايبكاما عتاتاا ااتمجيمعت جيمت ااجيمتعتاهانايترافتااتنطتمااالإتدابفب
يتبامابالاهياوقعامافاتاثرااتمراهقيواهاتااتةابأثراا  ايتاع دانمواشبصأهاتيقتنونتات ااات اإتداب

االجيماتعتااتباتاكافاتاذتاكاناعااتمواضايعااتجنباي ا ي االابيمتشداناعااتنطاتمزنت اقيمأأزنت انمواه
بعتدااتفنيا اتأفعاتاااتجنتايا ااأل".  تمجيمعنتااإل ينتاهقيمهااتبتني هاتموادااإلبتحي اغيرااألخيقي ا

 ؛أبااوااتحاات )"  ااينتياا افااتااتمجيمااعااتعربااتاهاإلجيمتعاتمرباااا انااواقااالانباايبكنتااتااااات ااال
7.1. :24.) 

تااابحتهاااتكرا  ااتحتتي ااتاحثافتابأثيرااتااات ااالجيمتعي اع داانحرافااتااتةاههتابعيارا     
 . وااتكرا ت ااتق ي  احبباع مااتاتحث ااتيتابنتهتتاهااااتموضوعافتااتوكوااتعربتن

 أ    ااتكرا  ا1-3

نااواعااالنحرافات ااتباا و ي ااتيااتاببااااتااتااااات ااالجيمتعياا اع اداااتااااتةافااتاأناتاأخطاارا -1
 ؟ هاتقتنوني واهجا انطراكيةاهكتتات ا  ي ااإلنتمانتتكااتارعي ااتمجيمعان

ناواعااالنحرافات ااتبا و ي ااتياتاببااااتاأتاي احاوااأخطاراه اذا ادالتا اإحصاهلابوجاكافار -7
اتةافتااتمجيمعابع  اتميييارااتعمار،ابعا  اتميييارااالشايراكاباتتفيمااتااات ااالجيمتعي اع دااتا

 ؟بوك،ابع  اتميييرااالشيراكافتانجموع اع دااتفيمابوكا
نحرافات ااتبا و ي ااتياتاببااااتاناواعااالأره اذا ادالتا اإحصاتاي احاوااأخطاراهلابوجاكافا -3

  ؟ اتبن ااتكرا ي اتااات ااالجيمتعي اع دااتااتةافتااتمجيمعابع  اتميييرا
 أهكافااتكرا  ا 1-4

 :يامواهكفااتكرا  ااترايبتااتاياببعداإتدابحقيقهافتا

أخطراأنواعااالنحرافت ااتب و ي ااتيتابباااتااتاااات ااالجيمتعيا اع ادااتاااتةافاتا حصر -1
 . معاتمجي

فتاأخطاراأناواعااالنحرافات ااتبا و ي ااتياتااتيعرفاع داهجودافره اذا ادالت اإحصتاي ا   -7
رااتعمر،اهااالشايراكافاتااتاااات ابباااتااتااات ااالجيمتعي اع دااتااتةافتااتمجيمعابع  اتمييي

 .،اهاتبن ااتكرا ي  ،اهاالشيراكافتانجموع اع دااتااات ااالجيمتعي  االجيمتعي 
 
 مي ااتكرا  أه 1-2
 األهمي ااتنطري ا 1-2-1

تاااتةاهبأثيرهاتاع اداا اتاااات ااالجيمتعيا إبرازاخطراباموااألهمي ااتنطري اتاا ااتكرا  افتا     
 .همااالنحرافت ااتيتابباااتااتااات ااالجيمتعي ،انعاإبرازاأهاتفييت 
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 األهمي ااتيطايقي ا 1-2-7

 .اات ااالجيمتعي ااتااتةاع دااتوعتاببطورةااتاةاكنبتع -1

نبتعكةااأل رةاع داهضعانطتمارقتب انعين اع ادااألبناتءاعناكاا ايبكانامات اااات ااالجيمتعيا ا -7
 .هكايع ااتمع ونت ااتيتاييمابكاهتاتانواخياااتااات 

أنواعااالنحرافات ااتياتاباحثرا أهمنيتالاها ااتكرا  اقكابعيوااتاتحثيوااتمبيصيوافتااتاا اعوا -3
 .عواكري ااتااات ااالجيمتعي  ع دااتااتة

 :حكهدااتكرا  ا 1-6

اتيعارفاع اداأهاماأناواعااالنحرافات ااتياتاببااااتاع ادااتكرا ا ا وفابقيصرا: حكهدانوضوعي ا -
 . اتااات ااالجيمتعي 

  .م7.11/7.17 وفابقيصرااتكرا  اع دااتعتمااتكرا تا: حكهدازنني ا -

 . دهت ااإلنترا ااتعربي ااتميحكة دا وفايقيصرابطاي ااتكرا  اع: حكهداناتني  -

 . ن ا  .4 -12نواعمرااتااتةا وفابطا ااتكرا  اع دا: حكهداباري ا -

  ننالااتكرا   1-2

،اع اادااعياااتراأنااها بت اايبكامااتماانالااتوصاافت  انطيقااتانااواأهااكافااتكرا اا اقتنااتااتاتحثاا 
،ا اتطاتهرةا ماتاهاتافاتااتواقاع،اههوااتمنالااتايايعندابوص ا األنببات يعتنلانعاناا  ااتكرا  

 .هجمعااتمع ونت ااتميص  اباتاهبفبيرهتاهبح ي اتاها يبيصااال ينيتجت اننات

  افتااتكرا  اتمصط حت ااترايب 1-2

 بعري ااتااات ااالجيمتعي 
،ا اتيااتايياااتدتونافياااتااهيمتنااتبامااتماااير  ههاالاأهااألصااكقتءاأهاغياارهمااألح قاات ااجيمتعياا اباايوا

نيرناتاههاتابضامانواضايعاعاارااإل أناات خار ينااتاهبايوااتح قات ااالجيمتعيا ااألب حياكر ااتوتهاتف
 .http://knol.google.com . ختص اهعتن انوا يتبت اهصوراهفيكيواهدردشت اهبعترف

 نحرافبعري ااال
 .(3ص:  .عيبداهىخرهن،اة) هواذتكااتب وكاغيرااتميواف انعااتب وكااالجيمتعتااتبوي

فاتابحقيا اعمالاأهانر اا ا ثناتء نحتهتياه شا  كريقااه فات اتحياتة كمعات  أت فارداأهاهاوا ا وكاخاتك ا
 (.72صا: 1222،ا نعمتة) نعاجمتع انعين اجيمتعتاأهاانكنت ا
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اجيمتعي اإلجرااتاتينحرافاعارااتااات ااالاتيعري اا
اتاارعي اناتمانتتاكاهاتيتايحاكدهتااتاااتةاناوا  يا ااإلااالنحرافت ااتيتابباااتااتااات ااالجيمتعي 

ا.فاتعي اهاالنحرااتااات ااالجيمعوااا هاتقتنوني انواخياااال ياتن ااتمعكةانواقالااتاتحث
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اصلااتثتنتـــــاتف
 اإلكترااتنطريات كرا  

ابعري ااتااات ااالجيمتعي 
ببامحات ماايركافيااتا ااتياتاتايرهنياننطونا اناوااتاااات ااإل:ابأناات(ا2..7اتااري،ا)ااتفعرّاااااا

تايرهناتاناعاأعضاتءاىخاريواتاكياماإطاتمااجيماتعتاربطهانواخياان بإناتءانوقعاختصابهاهانواثم
ا.أهاجمعهانعاأصكقتءااتجتنع اأهااتثتنوي  نفمااالهيمتنت اهاتاوايت 

 
ااالجيمتعي ا نبتكراا يبكامااتااات 

،اهبينوعااتمبتكرااراع دااألكفتااتمااي اهاتمبتك أفرز ااتااات ااالجيمتعي ااتاثيرانوااااا
،اإالاأنااال ييياااتجنبتايعكااتاكفااألبرزاااتعتتمااالفيراضت هاتجراامااتيتاباكداأنوااألكفتاافت

حيثابايرااإلحصتايت اأناهاحكاانوا لاخمب اأكفتاانبيبكنيواتإلنيرنتاقكا .تانتءاعيقت انعام
نيرنتاقكانبيبكنت اتإلاةعاراكاانوا لا اع،ا متاأناهاحاجنبي انواأشبتصاغربتء ب قوااك ات 

بتتطفلا هبينوعااتجوانبااتب اي ااتيتايماواأناب ح ،اات ياكيكاأهانوعاىخرانوااتمضتيقت  بعرف
يماواذ رهتافتا ،اإالاأنانواأبرزااألشيتءااتيتانواخيااا يبكامااتااات ااالجيمتعي ادهناضوابط

 :اهااااتمقتمانتاي ت
 
ا يبكامااتطفلات ااات ااالجيمتعي اقكاياي هاعواأنورا أهقت اكوي  افتاإهكارااتوقتاهقضتءا-1

،اهنمتر  ااألناط اا،اهناا رةااتكرهسااتج وسانعاأفرادااتعتا   :،انثلاأ ت ي اأخر افتاحيتبه
ا.االجيمتعي 

 ،اناواخاياااتيواصالاهرباطااتعيقات اناعاأناتسابييارااتبا و يت اها يباتةاصافت اغياراحمياكةا-7
ذتاكاأنا،اابموناباتألخي ااتباي  اهييصارفونابطريقا انبتتفا اتعاتدا اهبقتتياكااتمجيماعنجاوتيوايي

اقت اجكيكةانعايعقكهناصك نوااألكفتاااتمبيبكنيوات ااات ااالجيمتعي ا%ا42اتكرا ت ابطاراأنا
هبمااالبصتااباماناواقاالاأناتساغرباتءا نناما ا ا%ا43رةانواهأنانتايقا،اأشبتصاالايعرفونام

ا.اع ياماياا وناخطرا ا
ا.هعكمااتمحتفط اع داأنوااتمع ونت ااتابصي  فقكانااتبصوصي ا-3
 .ااتج وساتفيرا اكوي  اأنتماجاتزااتحت باا تت األضرارااتصحي ااتنتبج اعوا-4
ا.اهغرساعتدةااالنطواءاتكيام باجيعااألكفتااع دااتع ت ا-2
 

اخكنت ااتااات ااالجيمتعي 
مباايبكنيواهاألصااكقتءاهنااااتر  اشاار ت ا ااار اتجمااعااتهااتاخااكنت ابح باااتاأهابارنجاااتاااااا
اط اهاالهيمتنت اأهااتاحثاعواباويواصاكاقت اهاتاحاثاعاوااهيمتنات اهأنااط اتاك اأشابتصااألن

نعطمااتااات ااالجيمتعي ااتموجودةاحتتيتاهتاعاترةاعوانواقعاهيابابقاكمانجموعا اناواها.اىخريو
تايرهناااتاهاتفياااكيواتالااتبتصااا اهاتارياااكااإلوريااا اهاتر ااااتباااكنت ات مبااايبكنيوانثااالااتمحتدثااا ااتف

ناب ااكااتااااات ااالجيمتعياا اقااكاأهنااوااتواضااحا.اهغيرهااتانااوااتبااكنت اهاتيااكهيواهناااتر  ااتم فاات 
.افاتا يفيا ااالبصاتااهاتمااتر  ابايوااألشابتصاهاتمجيمعات اهبااتداااتمع ونات اا ا اياراا اأحكثتابييار

يبكنيوافاتااتوقاتااتحاتتتاهبنقباماب اكااتاااات اهب كااتااات ااالجيمتعي ابجمعااتميييواناوااتمبا
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إلضااتف احباابااألغاارافافانااتكاشاااات ابجمااعاأصااكقتءااتكرا اا اهاأخاار ابجمااعاأصااكقتءااتعماالابت
ا(2..7عتدا،).ااتااات ااتيكهينت ااتمصيرة

ا...7نيرنتاعتمااتحت باا تتاهاإلابصني اهزارةااتعكاااألنرياي اتجرااما

ا.اتتاتبطواع دابيتنت ااتحت باا ا-1

 .االبجترابا م ااتبرا-7

 .هعم يت ااتقرصن "ااتارانلاهأفيمااتيبجيلااتصوبت"حقو ااتطاعا-3

 .اب هيرااتعم  ابت يبكامااتحت باا تتا-4

ا.اتصورااتجنبي ااتفتضح اها ييياااألكفتاا-2

 .نيرنتاالحييتاابوا ط اشاا ااإلا-6

 .نيرنتاإلزعت اعواكري اشاا ااإلا-2

 .نيرنتنتبلابوا ط اشاا ااإلباكيكا ااتقا-2

 .نيرنترا اهغبلااألنوااابوا ط اشاا ااإلاالبجترابتتميفجرا اأهااأل  ح ااتنتري اأهااتمبكا-2

 .ااقيحتماشاات ااتاواب ااتعتن اهاتبتص ابوا ط ااتحت باا تتا-.1

 .اقيحتماشاا ااتحت باا تتااترايبي األياجا ا-11

 .نيرنتعابتإلياتكااتبري اتك ابعضااتمواقانا-17

 .انياتكا ين ااتااا ااتمع ونتبي ا-13

 .اتيجبمااتصنتعتا-14

 .ا رق ابرانلااتحت باا تتا-12

ااتجااراامااألخاار اعنااكنتاياااونااتحت ااباا تااتااتعتناالااترايبااتافااتاارباااتةااتمبتتفاات ااتجنتاياا ا-16
 (.33-31:ا2..7براهيم،إ)

اتمعيقااكا ااتكينياا اهاتقاايمااأل ااري ابت اايثنتءاهييحااأاأناهااااااتيصااني اتاامايااردافيااهاأياإشااترةابمااما
،اههااااألنرايعامااتمفتهيماهاتمعيقكا ااتبتاكةافاتاااإلشترةاإتدااتصورااتفتضح اها ييياااألكفتا

ا(33:ا2..7براهيم،اإ).اتنحانعاهااااتنوعانوااالنيات ت اتمجيمعت ااتيربي ااتيتاغتتاتانتابيب

18 
 

ا:ايني اهنناتمفتهيمااتعربي اهاإل هتقكابعكد ااتيصنيفت ااتقتام اع داات

 بصني ايونماعرةا -اأ
 بصني ااتك يورانحمكاعاكاترحيما  طتنااتع متءا -اة
ا، ونهانوادهت ااإلنترا ااتعربي ااتميحكةااريخبتتيفصيلااتيصني ااألاتاتحث اا رايه 
داثماتنتانيرناتاإتاتءااتجراامااتمربااا اعااراشااا ااإلقبمااتاتحثانحمكاعاكااترحيما  طتنااتع مااااا

ا:انجموعت انعرضاتاع دااتنحوااتيتتت
 .نيرنتا تتاهأجا بهااتمرباط ابااا ااإلاخيرا اشاات ااتحت با -
اتيجباامانااواخااياااالكاايعاع اادااتمع وناات ااتبتصاا ابيياارااتمحنناا افااتاجاااتزاىخاار،اهتاايما -

ا،اهاتيجبمااتصانتعتانبموحتاتييرااتمبوتيوااالكيعاع يات؛اهنواصور ااتيجبمااتعباري
 .اهاتيجبمااتيجتري،ا

 .نيرنتاتحت باا تتااتمرباط ابااا ااإلااتيبريباهاالبيفااتموجهاإتداأجا ةا -
 .اتيحري اهاتي هيرا -
 .ااتبرق اهاالخييسا -
 :انيرنتاهنواصور غيرانارهع اعارااإلابثانواداألفاترا -
 .ابثانواداهأفاتراذا اخطرادينتا -
 ا.انارانواداهأفاتراذا اخطراأننتا -
 . اخطورةاع دااألخي اهاتعتدا اهاتقيمااالجيمتعي بثانواداذاا -
 :ااإ تءةاا يبكامااتاريكااالتايرهنتاهنواصور  -
 .بكنيرانعطيت ااتحت باا تتا  يتاأهاج ايت -
 .اباتداااتموادااتمب  ابت داةاهاتعقيكةاهاألنواااا-

جااراامابقنياا ااهقااكااببااماهااااااتيصااني ابتتاااموااه ااع ااتييطياا اتأفعااتاااتيااتابنيمااتاتطتافاا ااااا
،اايات ت ااتمت  ابتتقيماها داةااتعتنا اهاتعقياكةااتكينيا ناتمع ونت ا تف ،اهختص انتاييع  انناتابتال

ا-36:ا2..7،اباراهيمإ)ا.ا يني هاإلاإتدااتمفتهيمااتعربي دانعااتيوجهااتفقاتااتمبينكافتنههوانتايي
ا(32
تبان اا3بات ااالبحاتديارقاماحاكةاأناقاتنونااتعقونترا ااتعربي ااتمي اتكاالحأااتمارعابكهت ااإلاااااا

،اهالاي ااتااتحتجا اإتادابيطيا اأشااتااجاراامااراعوانواجا انثالاهاااااتناوعاناوااتجاراامصقتا1222
باأناا6..7/7رااتقتنونااالبحتديارقماه،افجتء ااتمعتتج ابصكابقني ااتمع ونت ااتيتانااكهتااتيوم

اتقاتاماع ادااتمفاتهيمااتعربيا اتقاتنونانينتغماتاناعااتمانالاهقكاجتءااا.ناتفح اجراامابقني ااتمع ونت 
ات ات ااتياتابمامااتقايماي،اهشاكداع ادااالنا يني افاملااتجراامااتمت  ابتتعقيكةاها داةااتعتن هاإل

،اأهاناراأخاتراأهاصورابيصلابحرنا ااتحياتةااتبتصا اهاتعتا يا اهحاكداعقوبيااتاباتتحاماااإل يني 
 اينتاوااتقاتنونابجاريماننتهضا ااتاكيوااإل،ا ماتابضاماأت ادرهاما.2واتمكةا ن اهغران االابقلاع

،اااتيتايقوماع يااتاهحاكداعقوبيااتابتتباجواناكةاالاب ياكاع ادا ااعا انوا ائهجرحااأل ماهاتماتد
حويلااألنوااابطريقا ابءاع دانتاااتييراأهاي ييني افتااإلضتف اإتدابجريماا يبكامااتو تالااتيقبتإل

اا(.4ا-32:ا2..7اهيم،ابرإ)ا.اغيرانارهع 

ا
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 : ااات ااالجيمتعي اتإيجتبيت اه  ايت ا

  :ااات ااالجيمتعي اتإيجتبيت ا: أهال

بتصانثقفايواحف اع ادااتيفايارااإلباكاعتاهبأنماتكاهكار انبي فا ابباابااتيواصالاناعاأشاب -1
 .هنوابي ت انبي ف 

 .  يواصلااتفعتااتعم انفاومااتماتر  اهاتيواصلانعاا خريواهبع ماأ تتيباب -7
 .ي قخيبتعكاع داقاواااتقضتيتااألب -3
  .باتداااتمع ونت انعاا خريوبتعك ع د اتيع ّم هذتك عو كري  ب -4
 .أيضت  ( اتمحبو يت )ها( اترن يّت )وفر فرص  اتيع ّم بـ ب -2
  .نايطااتماترا اتك ااتمبيبكمبتعكافتابب -6
  .هاتيب ي  هأسابهانوااتيرفيحق  قكرا  ال بب -2
 .ظيف اننت ا بتعكافتااتحصوااع داهب -2
 

 :ااات ااالجيمتعي اات  ايت ا: ثتنيت

 .  إدنتن اتج وس ع يات نمت يعطّل اتاثير نو األعمتا -1
 . رذاا هأفاترااتضتت انثلابرهيلااتعن اهاتماتر  افيه،اهااتجنماهاتيوركافتاتنار ا -7
 اأتا 43أ ثاراناوا  تايرهني ا متاأخاراباتكانوقعا ت ار اتااتايارصكاتيعرفات جراامااإل -3

 (.فيمابوكات)بمانارهتاعارااتااات ااالجيمتعي انثلا 2..7ن  اخايثاعتما
  وقيوات منيجات اههاااانثاتااع اداخكعافاعضااألشبتصاعااترةاعاوانبا؛ايعرفات بكاعاات -4

 . بكعااتيتا وفاباعككاعواأه كاهأحاتاكتتببيط افمتابتتكاب
فااتا”  تتيفورنياات  ااتهثرن“درا اا اأجرباااتاجتنعاا ا   مااتاهردافاات ، فيااورااتحاامااألخيقاات -2

كنتراهاتعنا اهاتياتاتتم ي  اباتهذتكانييج ات امي ااتاتا  انوااتمع ونت ا ،اتواليت ااتميحكةااألنرياي 
  .نواشأناتاأنابعودااتنتساع داناتهكااألتماهاتعااةاعنكااتاار،انمتايجع هاأنراانأتوفت

ناواخاياادرا ايها ظاوراتي اجكيكةابيوااتااتةا متاأخاراباتكااتك يوراع تاصايحانحماود -6
" 3"هاتعايوا" 7"هاتاما ةا" 2" ي ااتعربي ابحوتاتاإتادارناوزاهأرقاتماهبتباتااتحاتءااتأناحرهفا

  http://knol.google.com.ت إ" so3ad"ه  م ا عتدابايبا" war"7ه  م احوارابايبا
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احرافااتااتةـــــان
اقكن ـــــن
ت اعواانحرافااتااتةاحيثاييربباع داحهااتةافتاصورهتااتمبي ف اهتااتمبنااي ااتاكبعااااااا

فياونااالنحارافابعايارااااتفرداهذابهاهبيوااتفرداهنجيمعهاها ااتمااي احتت انوا وءااتيواف ابيو
اتتي ،اهاالنفعا،اهاتصحي ااتمااي ااتجنبي :اا،اهقكاحكدازهراناها ااتمااي افتاواعكمااتيواف ع

اعياااراز ااتاصااتتحاأناأهاامانااااي ا،اها،اهاتمانياا ا،اهاتمكر ااي ا اهاتب قياا ،اهاتكينيااا،اهاأل ااري 
،ااتعرااتمر  ااالقيصاتدياهاالجيماتعتنا،ااصراعااألجيتا،اهاصحوةااتجنمااتمراهق اهاتااتةاهت
اياا ااتاااا ،ابحقا،ااتماناا ا لااتعقيااكة،اناااتا،ااتيااايلااتعق ااتا،ا راهياا ااتمكر اا ااتاااعورابتالضااطاتد

 (12:ا7..7،ااخ يل).ااتي ،اها،ااتااةااتميتنرة،
ا

 :انطتهرانحرافااتااتةاهاتاتبت 
 .اتصية اتياتهنابتتاعتارااتيعاكي اهأهتات - 1
ا. اتيميعاهعكمااتجكي ا-7
 .يهإهكارااألهقت اهعكمابقكيراقيم -3
 .اإل رافاهاتيااير ا-4
  .اتارهةانوااتمكر   ا-2
 .ت نتاهات واك ت ارباتةااتفواح  ا-6
 .عقو ااتواتكيو ا-2
 .اتيكخيو ا-2
ا. هاتمبكرا بعتكتااتمبارا  ا-2

 .بق يكاأهلااتفبتدانوااتمااوريوا-.1
 .اتاتبفي  اتمعت بت  ا-11
 .هقصت اشعرهماهنجونام اتيااهابأهلااتافرافتانيبباماه يناماهحر تباماهرقصام -17
 .تمثمرحبااتراح اهعكمااتصاراع دااتعملااتجتداا -13
 .ااتااراهاتيرهراهاتيعتتتاع داا خريو -14
ا(http://www.bdr130.net ).ا وءااتب  اهعكماإن ااااتنتساننتزتام -12
ا

افتااتااات ااالجيمتعي ات نحرافأنواعااال
ااتااات ااالجيمتعي اعاراجنبي اتات االنحراف:اأهال

ابعري ااالنحرافت ااتجنبي ا
،ايبااياجنهااتااكيواأهااتقااتنوناأهااتب اا اأهااأهااتحيااتةااتجنبااي  االا اا وكاناارباطابااتتجنمااتهااااااا

ا(21:ا1..7اتميح،)ا.ااتعرفااالجيمتعت
ااتااتةاهاالنحرافااتجنبت

حبااتسااتجنبااتاتااك ااإلنبااتنابمجااردادخوتااهانرح اا ااتا ااوهاهذتااكات ناااتكااتارنااونتاياا دادااإلاااااا
ايكااتحبتااتم موسايجكااتااتةانفباهاهنعاهااااتي .ااتحتصلاداخلاجبمهاهاتيييرا ااتيتابناأاعنه

اتميتبعات ااتجنباي ااتمبي فا اتألحيمااتجنباي اهأنتمانجموع انوااتماحثرا ااتياتابأ ار انوعاتاناتا ا
تأفيماأهااتمب بي اأهااتقصصااتمقرهءةاهاتمجي ااإلبتحي اأهابكاهتاتاعارااتاااات ااالجيمتعيا ا
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ا.اتابثيارااتيريا ةااتجنباي اتاك ااتاااتةاهاتفييات اتيتابعرفااتصورااتفتضح اأهانقتكعااتفيكيوااتيا
ا(23:ا1..7اتميح،ا)

ااتيحرشااتجنبتاعارااتااات ااالجيمتعي 
نبتناأنانبتناهبكهناتاالايماواتإلنامتافتاباايلااتحكهدااتضاطي اتإلباالااترقتب ااتاابي اخطتاااااا

وتوجياا ااتميقكناا ابحااتاشااعترايحقاا اأيابااوازنافااتا اا و يتبهااإلنبااتني اهننااااانياااترااألنمااتكااتيان
كامااتعابااتااتعوتماا ااترقمياا ابااكأ ااتمجيمعاات ااإلنبااتني ابناايفضانااواجااراءاا ثااترااتباا اي اتي اايب

ا.اتايرهنتتيانوتوجيتااتحت بااإل
هيعكااتيحرشااإلتايرهنتااألثرااتب اتااألع دافتارأسااتارمااتيانوتوجتاهأصاحاياالاباكيكااأننيتا

بتتنبااا ات مجيمعاات ااإلنبااتني اههااااااألثااراقااكابااكأاننااااانطااي اب ااكااألنمااتكاهنفباايتاهإنبااتنيتاخطيااراا
اتيانوتوجي افتانجيمعتباتااتمنيج اتاتاهانيكاذتكاتياملا لانجيمعايحيضوااتيانوتوجيتاهيرغبافتا

ناوااتعينا ا%ا13أنا2..7نموهتاهرعتيياتاهأظاراا يطيعاأنرياتاأجر اعارااتاتب افتاناترسا
بب مواار تالان ح اتيتيقاتءا%ا4نوار تالااتيحرشااتجنبتااإلتايرهني اننامااقكابب مواانوعتانت
ا.اابامافتااتبتر 

اهأثايااتاهااا ااتكرا اا ااتيااتاأجرباااتاشاار  انتياره ااوفتاأناهاحااكاانااواباايوا االاعاااريواشاام يام
فااتاثيثاا اأنمااتكاباااالااايرهنااتتتايرهنيااتاهير اا ااتيحاارشااإلإبيياار اقااكاأقاارابأنااهابحاارشاااتكرا اا 

ا:اماههتضبني
 ا.ااتمحتدثت ااتفوري  -
 .اتااات ااالجيمتعي اأنثتاانتيا ايم،اهاتفيمابوك -
ناات ااتاابياا اأرضااتاخصااا اتايرهنياا ابحيااثابصاااحااتصااورااتابصااي اهاتمع واتمااكهنت ااإل -

 .اتايرهني ااتيتاباحثاعواضحي ا ا  ااتوقوعاهاضح ااتمعتتمت ااتةااإل
اتيوعياا ااتاابياا ا اااكيلاعااوااتمناااعااتيانوتااوجتاأنااراهاتحقيقاا ااتيااتاالارياابافياااتاأنااتير ياا اع اادا

ا:اطريقييوبضرهريات وصواات يوازنااتب و تاهذتكا
ا.ا  ايتبهاهنبتكر اع دااتفرداهاتمجيمع.ابتتيحرشبوعي اه تالااإلعيماألهتيتءااألنورا:اأهال
اتحكيثا اع اداأنااتقيتمابمحتضرا ابوعي ات اريحييوااتاتب اهاتمراهق ابتألنماتكااتيانوتوجيا ا:اثتنيت

أباوا).اهعكمانارااتمع ونت ااتابصاي اع اداشااا ااإلنيرناتا،بيضموااتيحايرا ااتحكيثانعااتيربتء
 (ااا63ا-67:ا.7.1اتحجت ،ا

ا
ااإل يماهاالنحرافااتجنبت

إنااتوقتي اهتااأل تسااألهاات عي ااإل ينتاتاااااتمنحكرااتبطير،اتااافإننتانر ا ي اأنانبا اااااا
كهايااومادهنايااتابصاالاإتااداأقصااداحااكهدهتابحيااثاالاي ااتجنبااي اهاتمااات لااتميربااا اع يااااالنحرافاات

تااالبيعاتداحكه ااتعارا انوااتحتال افتااتكهاااألهرهبي اأهاحيدافتااتمجيمعت ااتعربي ااتيتافض 
 ماتا.اباعترا ااتيحرراهاالنفياتحا يني اهتاماثوةااتيمكنااتم ي اهاتمطرزعوابطاي ااتمفتهيمااإل

نطاردافاتااتمجيمعات ااإل ايني اهاتياتاهاتافاتا اياكاببا اأخا افاتاا هنا ااألخيارةافاتاها ااتنانأ
اعيقتدنتانتاهاتاإالانييجا ااالنصايتعااتامجاتات بايراخ ا ااتاكعوا ااتيربيا اتابارااتقياودااإل ايني ا

اتااري ااتيتاتقااتااتيرةابقيودااترجعي اهاتيتاأخانتهتاعنامادهناإدراكاتحجماها ااتجريم افتاح ا
ا.جمعتء
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إنااتمجيمعت ااتيربي ا عتدباتاإذااناتافاا تافاتااتقضاتءاع اداأيا انااا  اعماك اإتادابصاكيرهتاإتادا
اتبااتر ا ااتانااتاباااوناهاحااكةا اااتقتااألناامابعااتنتانااواناااا  اعتتمياا ابحااتهااجتهااكةانااعابااتقتااتااكهاا

اتيحارراهأخار ا تقكابثااتيرةاها ااتبمومافتا أسااتيحضراهاتيمكناهنرةافتا أس. اتقضتءاع يات
فتااتحريت ااتابصي افعوتمااتيرةانات  هاهانقكنتانحواخ فهاهشربنتانواهاا ااتااحهسااتمبامون ا

 .دهناهعتاننت
أنااتااأل ااتسااتثااتنتات عااي ااإل ااينتافاااواباااكيكااتعقوباات افجعاالاأشااكااتعقوباات اع اادانمتر اا ا     

تارجماأيااترناتابتتحجاترةاحيادافاتت انتاجا ا  اا.  اتجنمااتينارهعانوازنتاهتواكاهشاهذاجنبات
،اهاااإذاا تنانحصنتاأياني هجت،اذتكاأنهاتايماتاهاعاارافاتاباوافراقتتاباناارهعايفارهافياها اتمو 
ات اني اهات انتافتج كهاا لاهاحاكا"أنتاإذاا تناات انتاغيرانحصوافج ا  ااتج ك،اقتاابعتتد،ا.شاوبه

 اهتايماهاا" هاتياوماا خار  نيمابحنناوناباتهللننامتانتا اج كةاهالابأخا مابامتارأف افتاديواعاإنا
اتمرجاعا7اتناور".هتيااكاعاابامتاكتافا اناوااتماحننيو: " ،اقتاابعتتد شاتراهااااتعقتةإمتافقطاهإن

 22اتبتب اصا
 اايماانطيقااتانااواحرصااهاع اادابحقياا ااتياتناالااالجيمااتعتاهشاايتعارهحااتفضااي  افااتاإالاأنااإل     

إلتاتاقكاشكداهأ كاع ادااتيحقا اناواإقتنا ااتعيقا اغيارااتماارهع ااتمجيمعاهبطاي اقوانيوااتعكااا
أهالاهتيجناابااالنعات ات ااتبا اي ات عقااتةا ت ط امهاتيايقواننااتاقاالااتااارهعافاتااتعقاتةاهذتااكابفتدياتا

هاتايوايرنونااتمحصنت اثماتمايأبواابأربعا اشااكاءافتج اكههماثماتنيواج اكةاهالا ": قتاابعتتد. ثتنيت
 .2صا 4اتنورا" ةاأبكااهأهت كاهمااتفت قونبقا وااتاماشاتد

هباايوااأل ت ايوابمااوااتمجيماعااإل اينتاناوااتقضاتءاع ادااتمااا  اأهاع ادااألقالابحجيمااتا     
هتاواتأ  ااتاكيكاأد اابيعتدااتنتساعواهااااتنالااتنيراإتدازع ةاأر تنا. هبق يصاىثترهتااتب اي 

متعيا اهنفباي اهصاحي االاأهااهانحيااخ قتاهنات لااجياتمجيمعااإلنبتنتابمتا تدافيهانوانفت كا
يتاأياتااتايواىننوااالابيعااوااخطاوا ا:" قتاابعتتد. اتموتداع اهجلات نتسا رىخر،ارغمابحاي هالتاتا

فإنهايأنرابتتفحاتءاهاتمناراهتوالافضلاعاع اياماهرحمياهاناتا هنوايياعاخطوا ااتايطتن اتايطتن
 21ص 71اتنورا" عاي  تانواياتءاهعا ميعاع يم ز داننامانواأحكاأبكااهتاو

 
 اتااات ااالجيمتعي  تف تاالنحرافااألخيق: ثتنيت

اابقااكيمانع وناات اغيااراضااعتفااألعاارافاأهابصااترعاتاأهاغيتباااتانااواخاايإ : يعنااتااتي ااو ااألخيقاات
 . انعين تهتجحوي اتابتبهباكفاها ااأل تتيباإتدااتيأثيراع دااتمعيقكا اهب.  اصحيح اهناا

نيرنااتاعتناا اااارهتانااواخااياااتعماالاع ااداشاااات ااإلهياااملانجموعاا انااوااتياكيااكا ااتيااتاياايمان
 : جيمتعي اختص اهنناتاهاتااات ااال

هبيمثلاها ااتموادافتاصفحت اع دااتااا ابحيوياع اداأفااتراباااياي ا: اتياكيكات معيقكا  - أ
هقيواهاتااااتةاحيااثابميااتزانرح اا اهنيطرفاا ،ابماامااتااكيو،اهبمثاالاهااا ااتمواقااعانواقااعاجاااةات ماارا

هأ االا اتمراهق  هاتااتة بعكم اال يقرار اتنفبت هاالجيمتعت نمت يجعل األفراد أ ثر عرض  ت يييار  
 .فتابييرانعيقكابامانمتاياالاخطراااجيمتعيتاعتنت

يعا اإنباتني اعتنا ،اههاا ابجماعااتمجيمعات اع اداقواعاكاأخيقيا اذا اكا: اتياكيكااألخيقات - ة
نيرناتاااتابيفاته اناوانجيماعا خار،اهفاتااإلخيقيا ابااالادعتنا ااتانطمااالجيمتعيا ،اإالاأناتنطمااأل

اتاثيرانوااتمواق اهختص ااتجنبي انناتاهاتيتاباالانتدةاجتذب ات مراهقيواهاتااترانمتاياحدياإتادا
انيمت امافتاخيتال اهصارفااهيماتناماهببرياباشبصايتبامافاتانرح ا انااارةاايضاع ابموجاااتا
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االجيمتعتاهاألخيقتاتكيام،اههااااتياكيكات نطتمااألخيقتاينعامابياكيكااتنطمااالجيمتعي ااتيحصيوا
هببااماهاا ااتماوادافاتاباكنيرااتقايمانطارااتماتابحوياهاناواىالفااتصاورااتجنباي ااتفتضاح ا. األخر 
 (742-742: 6..7اتاكاين ،ا). إلبتحي هاألفيماا

 اتجريم اعارااتااات ااالجيمتعي : ثتتثت
ننااااباارهزاجااراامابقنياا ااتمع وناات ا طااتهرةافااتااتعقااكيوااألخيااريوانااوااتقاارنااتمتضااتااخي اا ا     

خارهناىفتعيمكابعضاامانفاوناتانو اعت،اه اتاتحثوناحواابانتانفاومانحكداتاااااتنوعانوااتجراام،
اعيمكهاانفاونتاضيقت،ا لابحببانطرييهات جريم اهكايعياتاهنح اتانواحيثانبت ااتابتألشابتصا

انطيقااتانااواه( 17: 7..7اتاااحت،)ألنااواااأهااتمعيقااكا ااتكينياا اأهااألخااي اأهااألنااوااتقااونتأهاا
اتيااتاينيماوناإتياات،احيااثانجاكاأنااتااكهاا هاتقايمااتبااتاكةافاتااتمجيمعات اتمفاتهيمااتياتايحننااونابااتا

قباامتاا اتيربياا ااتيااتابننمااتانجيمعتباااتاإتاادااتمفااتهيماات اراتياا اهاتع متنياا ،ابباار انااوانطاات ااتيجااريم
 ايراانوااألفعتاااتيتاباالااعيكاءاع دااألخي اهاتمعيقكا ااتكيني ،ابحتاشاعتراحريا ااتيعاياراعاوا

 (222: ...7اتع متء،ا).  اترأياهاتحري ااتابصي 
 : نيرنتاهاتااات ااالجيمتعي أهمااتجرااماع دااإل

 :اتقافاهباويها مع اا خريوا -1
ألشابتصااتمباياكفيواهنااراأ ارارهمااتابصاي ااتياتايايمابعملاها ااتمواقاعاع اداإبارازا ا ايت اا

أبااوااتحجاات ،ا) جااا باماأهابي فياا ااألخاااتراعاانامأ اتحصااوااع ياااتاباااالاغياارانااارهعابعااكااخياارا 
7.1. :24.) 

 : نيرنتاهاتااات ااالجيمتعي بجترةااتمبكرا اعارااإل -7
يمتافاتاهمااتبا اتاع اياماالا ا ثيراانتايحاراأهتياتءااألناوراأبناتءهماناوارفقاتءااتباوءاخااي اباأثير

كةاالابقيصراع دارفقتءااتبوءانيرنتاهب كااألنوراأظار انبتهفاجكيبنتهاااتمبكرا افتاعصرااإل
ناأصحتةاب كااتمواقعااتمنيارةاهاتمااورةاباتتيرهيلات مباكرا اهبااوي ااتاااتةابايع ما يفيا اأإذا

ت اإتاادارفقااتءا ااوءاباالايماااوايااحزراعاا اهصاانتع ااتمبااكرا ابجميااعاأصاانتفاتاهأنااألنااراهنااتاالاي
االن هاءافتاغرف ااتحت باهنعرف اذتكاهيح كاها ااتمبتهفاأحكااتبااراءااتيرباوييوافاتات مراهقيوا

يواثااتتو ااتمراهقا اهاتمبااكرا ابتتواليات ااتميحااكةااألنريايا اهاتااايايمااوانيحطياااتابا" بيباريل"
 (22: .7.1أبوااتحجت ،ا). نيرنتهاإل

  : اتياكيكااألننت -3
اتانواقالااتاواةا انع ونت اهتن ا تفي اال يبكاننيرنتاهبعضااتااات ااالجيمتعياإلملايا

هاتعتبثيوافتاانيت اهبر يبااتقنتبلاأهااتموادااتيتايماواأناببيبكمافتااإلرهتةاأهااألعمتاا
هتقكاقكنتانع ونت افتااتاونجرسااألنرياتا. اتيبرياي ،انمتاياالاباكيكااألنوااتمجيمعاعتن 

 اع دااتمع ونت ااتمناورةاع داأنااتابصايماواأناياوناقنا  ادهناأياع مابتعيمتدبايوا
 (742: 6..7اتاكاين ،ا). نيرنتاهاتااات ااالجيمتعي ااإل
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ااتكرا ت ااتبتبق 

بكرا  احوااأنمتكاشبصي ااتواتكيواهعيقياتابتنحرافااألبنتءافتاخمبا ا(ا1222اتثوينت،)قتماااااا
 اان انااواا12ها14فااردابيااراهحاأعمااترهماباايواا(..7)،اهقااكاب يااتااتعيناا اااويااتنحتفطاات ابكهتاا اات

اتا ور،اهقكابماا يبكامااتمنالااتوصفتاتيح يلانيتالااال اياتن ااتياتااشايم تاع اداأنماتكاشبصاي ا
،اهقكابوص تااتكرا  اإتداأناأهمااالنحرافت ااتيتايقوماباتاا،اهأنواعااالنحرافاعنكااألبنتءااتواتكيو
،اا،ااتماااتجرا ابصااورةانباايمرةاهااتااتياا ،اناااتهكةااألفاايمااإلبتحياا اهاتصااورااإلبتحياا اتااااتةا

،اهقكاأهصتااتكرا  ابإجراءادرا ات اأخار ات ااا اا،ااتمعت ب ابتتاتب ااتمعت ب ابتألنت وااتعتن 
(ا6..7،اصااتتحا)اقااتمها.انراحاالا ااني اأخاار اع ااداإلنحاارافانااعابطاياا ااتكرا اا اهااا اعااواأ اااتةا
اتيعااارفاع ااادااالنحرافااات ااتبااا و ي اتاااك ابينيااااااتمرح ااا ااتثتنويااا افاااتا ااالاناااواهاااكفتابكرا ااا ا

اا:ا،اهقكاحتهاااتاتحثااتيعرفاع دافتاضوءابعضااتميييرا ااتكيموجرافي (ااتيمو/نصر)

أنااواعااالنحرافاات ااتباا و ي ااتمنيااارةاباايوابينياااااتمرح اا ااتثتنوياا اهب ميااااباتافااتا االانااوا-ا1
ا(ا.اتيمو/نصر)

،ا(أنثااد/ذ ار)يفاهاا ااالنحرافات اباتخييفاعااكداناوااتميييارا ااتكيموجرافيا ا اتتنوعاناك ااخاي-ا7
ا-نيو اااطاا-نربفاااعا)،ااتمبااايو ااالقيصاااتديااالجيماااتعتاتأ ااارةاا(حضااار/ريااا )نحااالااإلقتنااا ا

ا(.اتيمو/نصر)فتا لانوا(.ننبفض

ا.(يمنت/نصري.)نك ااخييفاها ااالنحرافت ااتب و ي ابتخييفااتثقتف ااتمجيمعي -ا3

كتتبا(ا..2)نوابينياااتمرح  ااتثتنوي اننامااكتتباهكتتا ا(ا...1)هقكاباونتاعين ااتكرا  انوا
ناوااتايموانوزعا اكتتاباهكتتاا ا(ا..2)نوانصرانوزع اع دااتري اهاتحضرابتتيبتهيا،اهكتتا ا

واهقاكاا ايبكمااتاتحاثاا ايمترةااال ايفيتءااتمطرهحا اع ادااتمع مايا،ابيوااتري اهاتحضرابتتيبتهي
اتط ااا ،اهنقيااتسااالنحرافاات ااتباا و ي ااإعااكادااتاتحااثنااوا(ااتاايمو/نصاار)هاتمع ماات افااتا االانااوا

عااكا/ا،اهنقياتسااتمبايو ااالقيصاتدياهاالجيماتعتاناواإعاكاد(ناواإعاكادااتاتحاث)اتمرح  ااتثتنوي ا
ا.اتع ي ااتابص

فاتادرجا ا(ا1....)هجودافره ادات اإحصتايت ابيوااتا وراهاإلنات ااتيمنيايواعناكانبايو ادالتا اا-1
 .انياترااالنحرافت ااتب و ي احببانيييرااتنوعا،اهبايرااتنييج افتاابجت ااتا ورااتيمنييوا

فاتادرجا ا(ا1....)هجودافره ادات اإحصتايت ابيوااتا وراهاإلنت ااتمصرييواعنكانبيو ادالت اا-7
 .اتا ورااتمصرييوانياترااالنحرافت ااتب و ي احببانيييرااتنوعا،اهبايرااتنييج افتاابجت ا

هبايواعينا ااإلنات ا االا(ايمنيايواهنصارييو)هجودافاره اداتا اإحصاتايت ابايواعينا ااتاا ورا االاا-3
فاتادرجا اانيااترااالنحرافات ااتبا و ي احبابا(ا1....)عنكانبيو ادالتا ا(ااتيمنيت اهاتمصريت )

 .نيييرااتنوعا،اهبايرااتنييج افتاابجت اذ ورااتيمواهنصرانعت ا
ه اذا ادالت اإحصتاي افتاعين ااتكرا  ابيواري ااتايمواهحضار اعناكانبايو ادالتا اهجودافراا-4
فتادرج اانياترااالنحرافت ااتب و ي احببانيييرانحلااإلقتن اهبايرااتنييجا افاتاابجات ا(ا1....)

 .اري ااتيمو
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عكماهجودافره اذا ادالت اإحصتاي افتاعين ااتكرا  ابايواريا انصاراهحضارهتاعناكانبايو ا -2
 .فتادرج اانياترااالنحرافت ااتب و ي احببانيييرانحلااإلقتن ( 1....)ت ادال
نعت  هبيو عينا  اتكرا ا  ( اتيمواهنصر)هجود فره  دات  إحصتايت  فت عين  اتكرا   ت ري   ال  -6

فتادرج اانياترااالنحرافات ااتبا و ي ا( 1....)نعت  عنك نبيو  دالت  ( اتيمواهنصر)ت حضرا الا
 .نعت  ( اتيمواهنصر)ري ا الااتحلااإلقتن ا،اهبايرااتنييج افتاابجت احببانيييران

هجود فره  دات  إحصتايت  فت اتيفتعل بيو عينا  اتكرا ا  باعات  تميييار اتناوع هنحال اإلقتنا  عناك  -2
بتتنبا اإلنات اريا انصاراهريا ااتايموا،اه ااتكاإنات احضارانصاراهإنات ا( 1....)نبيو ادالت ا

نييجاا افااتاابجاات اإناات ارياا ااتاايمواهحضاار ا،اهأثااراذتااكافااتادرجاا اانياااتراحضاارااتاايموا،اهبااايراات
 .االنحرافت ااتب و ي 

هجود فره  دات  إحصتايت  فت اتيفتعل بيو عينا  اتكرا ا  باعات  تميييار اتناوع هنحال اإلقتنا  عناك  -2
بتتنبا اتا وراريا انصاراهذ اوراريا ااتايموا،اه ااتكاذ اوراحضارانصارا( 1....)نبيو ادالت ا

وراحضارااتايموا،اهبااايرااتنييجا افاتاابجات اذ ااوراريا ااتايمواهحضار ا،اهأثااراذتاكافاتادرجاا اهذ ا
 .انياترااالنحرافت ااتب و ي 

تاك اعينا ا( نانبفض -نيو اطا -نربفاعا)هجود فاره  داتا  إحصاتايت  بايو اتمبايو  االقيصاتدي  -2
 .اتكرا   اتيمنييو هاتمصرييو نعت  

ا اا ابتتنبااا اتنوعياا ااالنحرافاات ااتباا و ي احيااثاإناهجااودافااره اباايوانجمااوعيتاعيناا ااتكر -.1
اتمرح ا ااتثتنويا افاتانصاراببي ا اعاوااالنحرافات ااتبا و ي اتاك ا كية االنحرافت ااتب و ي اتك 

اتفارفاحياثاإنااتثقتفا ا اتمرح  ااتثتنويا افاتااتايموا،اههاا ااتنييجا اجاتء ابح اكاصاح اهااا كية
  .بحدي دهرا  هتنت  فت هاا اتجتنب اتمجيمعي 

هكفتاإتدابحكياكاجوانابااتقاوةاهاتضاع افاتانعتتجا اأهجاها بكرا  ا (2..7،ا براهيمإ) متاقتما     
،ا ااتكا اتب لااتايابعتنيهاأجا ةااتعكات ااتجنتاي افتاإنترةاأبوظاتاتمواجا اجراامابقني ااتمع ونات 

ماا ااتمع ونتبياا ا ااعتااتكرا اا اإتااداا يقصااتءاأهاامااتو ااتالااتيااتاينايااتااباتعاااتات يعتناالانااعااتجري
،اهقااكاا اايبكمااتاتحااثااتماانالااتيح ي ااتااتوصاافتافااتابح ياالا اتموجااا اضااكااألكفااتاابإنااترةاأبااوظات

نرا  انوانرا ا اإناترةا .1،انبيبكنتاا ياتن اهزعتاع داعارةانحققيوافتا نفتهيماها ااتطتهرة
ناواعينا ا% 27اتكرا ا اإتاداأنا تهقاكابوصا . بمجموعان  انحقا افاتااتمرا ا ااتعاارة ، أبوظات

،ا ماتابوصالا اتمحققيوااتايواشم يامااتكرا  انقينعابأناقرصن ااتحت باا تتابااالاجريما اأننيا 
إتداأنااتمحققيوااتجنتاييواتيبواانحه يوانوااتنتحيا ااتنطريا اهاتعم يا ات يعتنالاناعاهاااااتناوعاناوا

تيطاورافاتانجاتاااتجريما ا،ااألنرااتايايقيضتاإعتدةااتنطارافاتااأل اتتيبااتمياعا اتموا اا اا اتجراام
هااكفتاإتاادااتيعاارفاع اادااتمواقااعااالجيمتعياا ا بكار اا ( 2..7دخياالاهاتاااار،ا)قتنياات .اتمع ونتبياا 

بامابوزيعاهاع اداعينا اناواكتتاات ا  عاك ااتاتحثياتناا ايايتنأهبأثيرهتاع دااتمجيمعااتباعودياهقاكا
إتادااتيعارفاع ادااناتاإذاا،اهقاكاهاكفااال ايايتنا جتنع ااألنيرا  طتنا ف ا ابمثالااتاااتةااتباعودي

عاكدا إتاد،ابتإلضاتف ا ،اهنتهتااتكهافعااتيتادعيامات يباجيلاباات  تنتااتطتتات اببيبكماها ااتمواقع
،اهقاكا جيمتعي ا،اهرأياماعاوانااتر  ااتماراهقيواتااتاتيتايقضيناتافتابصفحااتااات ااالاتبتعت ا

أنافاتاحايوا اتمواقاعااالجيمتعيا اتماتر ت افتانبا ااتطتتات ااهتا% 26بوص تااتكرا  اإتداأنا
ناواكتتاات ا% 26هنواضاموااتاـا .جيمتعي اتمواقعااالفتانوااتطتتات اغيراناير ت ا% 14نبا ا

 ان ا 12هنااااناتر  اناواهاماد واعترض% .2جيمتعي اهنتكااتماير ت افتااتمواقعااالاتجتنع ا
نااتا اياوناأجيمتعيا اهأ اكبتابثياتنابضارهرةااتحااراناوااتمواقاعااالهصتااتاتحأ،اهقكا تاا ااتمواقع
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باااالا اا يمانااواأجاالااتيواصاالانااعااألصااكقتءاهبطااويرابعااضا نفيااكةاباااالاأ اااراإذاابااماا اايبكاناتا
تمجيمعات اإذااباماهقكابيحاوااإتاداعاكهايضايعااتاااتةاهيااكماا  اتماترا ات وصوااإتداأرقدااتنيتال،

نعااكا اتياتاقاتماباات كرا ا اتناواخاياا( 2..7جتنعا ا تتيفورنيات،)بوصا تا ماتا .إ تءةاا ايبكانات
عمااترهمانااوااتااايوابيااراهحاأاإليااكزاإتااداأناا اايبكامانواقااعااتااااات ااالجيمتعياا انااواخااياااتااااتةا

اتباا وكااتجنبااتااتمحفااوفاباايانااأه ايماااواأنايااحدياإتاادازيااتدةافااتا يعااكهنا تااايوها( 13-74)
كنونااتااااات ااتااايوايباايبنااواجميااعااتماااتر يوا % 22أنا،اهبوصاا تااتكرا اا اإتاادابتتمبااتكر

بتإلضاتف ا. االجيمتعي اأ اوعيتااخيارهاااألنرافااتمنقوت اجنبيتا واءا اتنايبايبكمااتاااات اأماال
يجاتداأنامايبايطيعوناإنيرنتااتماتر يوااتناطيواجنبيتاع دااإل نو % .7 أ كاأ ثرانواإتداذتكا،ا
 يوااتناطيواجنبيتانوااتماتر%  .1أ ثرانوا متابيوا. أشاراببيط اتجنماع دانك ا شريكاافت

هقاكا. تياااءاهاتاكهاءاأهانااتناتإلقتنا ابااتدااناعا "بااتداااتجانم"فتانتايبامداةاأنهاييمااالنبراكا
هفيرهسانقصااتمنتع ا بيراف  نع زيتدة خطر األنراف اتمنقوت  جنبيت   بايواأنا لاها ااتب و يت 

بكرا اا ا( 2..7ماا ،ا ري) مااتاقتنااتا (http://www.news-medical.net )اتااااري ااتميعتقااكة
 -تمواقااعااتااااات ااالجيمتعياا ا ياتااااتةااتمصاار ا ثااترااتنفبااي اهاالجيمتعياا اال اايبكام تعنوانااا

. ع داعينا اناواكايةاجتنعا ااتقاتهرةاهاتجتنعا ااتاريطتنيا نوقعافيمابوكا ترا  اع دانبيبكند
 تكيام ت   و ت  رهبينيت  نعطماأفرادااتعين اع داأنااتااات ااالجيمتعي اعارااإلنيرنتاأصاح هقكاابف 

هبياراهحاأعماترانعطامااتمااير يوا .ع، هأن  ثيرا  نو أصكقتاام تكيام حبتة ختص بام ع اد اتموقا
نوضا ابايوااتاااتة،اهناواالاها ااتطتهرةابحوتتاإتدا ،اتكرج اأن عتنت   ٥٢ه ٧١باا ااتمواقعابيوا

 تاتي قعاااكااالشيراكافدااتموهإتداجتنبافو،ايبتيرااتعصر يعياره اال« فيمابوك»نوقعا تيايركاف
بيمثالا تنباتكر ااتيا أشاتر  أيضات  إتاد -أهج باتااتكرا  افدااتيواصلانعاا خريواهزياتدةااتمعرفا 

بااكعوات ااكعترةا« بااوك فاايم»احيمااتاااربفااتعانعااكااحااكه ااتجريماا ،افانااتكانجموعاات اع اادا تفاا
اتياوركاناعاجاات انعتديا اه ، ،ا متاأناهايحمالاخطارااتيارهيلات ااتاعت ااتميرضا تاهاتااهذااتجنب

 أ ثاراناو« فايماباوك»هأ اك ااتكرا ا اأناا ثاترااتنفباي ااتبا اي اتاـ،ا ت وكواأهاببعداتنارااتفيو
هقيالااتعيقات ا إصتب  اتااتة باتتق   هعاكم اتير يا  هأحيتنات  اال ي اتة تهبيمثلااتب اي اف.. اإليجتبي 

أ اك ا« فايماباوك»عاوادهافاعاا ايبكاماه،ا هتوجا االجيمتعي  اتصاحي  اتقتاما  ع اد اتيفتعال هجاات  
 نواأفرادااتعين اأنامايقكنون ٤٥٢٨اتمربا ااألهتد،اهأهضحا تاتيب ي اهاتيرفيهاجتءااف اتكرا  اأن

 ٪اناوااتعينا ٥٥٢٢٪ايقكنوناأنفباماتآلخريوابت مانبايعتر،اهيفضالا٧.٢٧أنفبامابصك انقتبلا
اتصاكاقت ا أفرادااتعين ايفضا ون نو ١٥٢٢٪ايير وناتافترغ ،اه.٥هضعاصورهمااتابصي انقتبلا

 (http://social.subject-line.com). ٪ايفض وناصكاقت ااتموقع٥.٢٢ختر ااتموقع،اه
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 اتيعقيباع دااتكرا ت ااتبتبق : ثتتثت

اتثااااوينت،ا) مااااتافااااتادرا اااا ا نواعاااااتاتكرا اااات اأ اااااتةاانحاااارافااتااااااتةاهأ بنتهتااااتابعااااض -1
 (.6..7صتتح،ا)ه(1222

بنتهتاااتابعاااضااتكرا ااات اا ثاااترااتنفباااي اال ااايبكامااتاااااتةااتاااااات ااالجيمتعيااا ا ماااتافاااتا -7
 (.2..7دخيلاهاتاار،)ه( 2..7 ريم ،ا)درا  

نحرافت انواعااالنحرافااتجنبتادهناأيمتعي اع دااالبنتهتتابعضااتكرا ت ابأثيرااتااات ااالج -3
 (.2..7جتنع ا تتيفورنيت،ا)  خر ا متافتادرا  األ

،ا(2..7 تتيفورنياات،ا) مااتافااتادرا اا اجتنعاا ا( 74-13)بنتهتااتابعااضااتكرا اات انييياارااتعماار -4
 (.1222اتثوينت،ا)  متافتادرا  ( 12-14)ه

 (.6..7صتتح،ا) بنتهتتابعضااتكرا ت انيييرااتنوع -2

نيرناتاضاكااألكفاتااتعاتافتااتيعتنالاناعاجاراامااإلابا بنتهتتابعضااتكرا ت ااتجوانبااتيتايجب -6
 (.2..7براهيم،اإ)  متافتادرا  

ع اادا (اتفاايمابااوك) بنتهتااتابعااضااتكرا اات ابااأثيرانييياارااالشاايراكافااتااتااااات ااالجيمتعياا  -2
 .اتااتة

تااامابيناااتهااأياناااوااتكرا ااات ااتعربيااا اباااأثيراأخطاااراأناااواعااالنحرافااات ااتياااتاببااااااتااتاااااات ا -2
 .عي اع دااتااتةاالجيمت

درا  ااالنحرافت ااتيتابباااتااتااات ااالجيمتعي اع دااتاااتةاناواعاكةا هنواهنتابر ااتاتحث  -2
اتعمر،ااالشيراكافتااتااات ااالجيمتعي ،ااالشيراكابمجموع اع دااتاااات ااالجيمتعيا ،ا)نيييرا ا

   (.اتبن ااتكرا ي 

 فرهفااتكرا  

اااات ااالجيمتعيا اع ادااتاااتةاناواهجاا انطاراكايةا  يا ااإلناتماالايوجكاأيابأثيراانحرافتات  -1
  . نتتكااتارعي اهاتقتني ابإنترةادبت

حرافت ااتيتاببااااتااتاااات اتين  ( 2...≥ا a)الابوجكافره اذا ادالت اإحصتاي اعنكانبيو ا -7
وع اع دااتصافحت ا،ااالشيراكابمجم ،ااالشيراكابتتااات ااالجيمتعي  االجيمتعي اباعتاتميييرااتنوع

 .االجيمتعي 

حرافت ااتيتاببااااتااتاااات اتين  ( 2...≥ا a)الابوجكافره اذا ادالت اإحصتاي اعنكانبيو ا -3
 .االجيمتعي اباعتاتميييرااتبن ااتكرا ي 
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ااتفصلااتثتتث

اكريق اهإجراءا ااتكرا  

؛احياثاباماهصا اااتحتتيا ،اهإجاراءا ااتجتنابااتمياكانتات كرا ا اايينتهااهااااتفصلاهصفتات طريقا 
،اه اييماعارفااألداةااتمبايبكن افاتاصاورباتاا،اهعينياتاناعابوضايحاخصتاصااتانجيمعااتكرا  

،اهاتمعتتجاات ااإلحصااتاي ااتمنت ااا اتيحقياا اا،اهاتمييياارا ا،اهإجااراءا ابطايقاااتا،اهاتناتاياا ااألهتياا 
ا.ع ونت ااتمط وب ،اه يفي اجمعااتما،اهثاتباتا،اهاتيأ كانواصك ااألداةاأهكافااتكرا  

انجيمعااتكرا  ا3-1

ا.اتارعي اهاتقتنوني يةا  ي ااإلنتمانتتكاكيياونانجيمعااتكرا  انوا

اعين ااتكرا  ا3-7

فاتااتفيارةااتصايفي اناتمانتتاكات ااريع اهاتقاتنوناكتتااتاناوا  يا ااإل(اا72)كرا  انواباونتاعين اات
ا:ااحببااتيوزيعااتيتتت

اتنباااااااااااااااااا اااتمجموعاين بوزيعااتعانبيويتبهااتميييرام
ا%اتم وي 

 األولى السنة الدراسية 1
 الثانية
 الثالثة
 الرابعة

3 
1 

11 
5 

72 1111 
312 

..12 
1115 

 71-11 العمر 7
33-03  

1. 
11 

72 5113 
0312 

مشتتتتتتتتتتتت ر  بالشتتتتتتتتتتتت  ا   3
 االج ماعية

 نعم
 ال

17 
15 

72 0010 
551. 

 فتتتتت مشتتتتت ر  بم م عتتتتتة  0
 الش  ا  االج ماعية

 نعم
 ال

11 
1. 

72 0312 
5113 

ا1مام مالك للشريعة والقان نع أفراد عينة الدراسة من طالب اإلت زي : (1)جدول

انيييرا ااتكرا  اا3-3

 .اتعمر -1
 .بتتااات ااالجيمتعي اتعين اكااشيرا -7
ا.ااتااات ااالجيمتعي افتبمجموع اااشيراكااتعين  -3
 .اتبن ااتكرا ي  -0
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اأداةااتكرا   3-4

لااتوصافتات كرا ا اياييءماناعااتماناتا باماإعاكادهتاناواقاالااتاتحثاابمث تاأداةااتكرا  افاتاا اياتن 
ا.االنحرافت ااتيتاييعرفاتاتااتااتةانواخياااتااات ااالجيمتعي ات يعرفاع داأهم

(اتيااار )ااتبمت ااتا،اهقااكاباامااالعيمااتداع اادااتمقيااتس(ا.3)فقاارةوايع ااداثيثااتااال ااياتن اهاشاايم ا
هقاكاباما(ا،اغيارانوافا ابااكةا،اغيارانوافا ا،انحتياكانواف ا،انواف اباكة)اتقيتسافقرا ااال ياتن 
ا.ااات ااالجيمتعي اهاالنحرافعنونياتابت ياتن اات

ا:ايواهمتييواأ ت اههتابياونانواج 

،ااتباان اااتنااوع)ا،اهخصتاصاااتااتابصااي انثاالااات،اهأباارزا اامتبابيتناات اعتناا اعااواأفاارادااتعيناا ا-1
فاتاا ناير اتعين ا،اهلاااتااات ااالجيمتعي افتااير  اتعين اناتيبصصا،اهلا،اا،ااتعمرااتكرا ي 

 (اتااات ااالجيمتعي افتيانجموع اأ
االنحرافاات ااتيااتافقاارةاتحصااراأهاماا.3فقارا اا ااياتن ادرا اا ااتماااي ااتباا و ي اهبياااوناناواا-7

 .بباااتااتااات ااالجيمتعي 
اصك اأداةااتكرا  ا1-4-3ا
داةااتكرا  اع دانجموع انوااأل تباةااتمحاميوابعرفااتصورةااألهتي األاتااتاتحث ماقتنثا

ا.ت يحق انواصكقاترشتدااأل ريافتاع مااالجيمتعاهاإل

هك بانواهحالءااتمحاميواإبكاءاىراءهماهنيحطتباماحوااناك انياما ااتفقارا افاتااألداةاا
اتباين اا،اها،اهارباتكاتابتتاكفااتاياببعدااال ياتن اإتداقيت اهاثاقيتسانتايجباأنابقيبهنواحي

منت اابانااوااتفقاارا ،اأهاإجااراءااتيعااكيلااتات يوياا ات فقاارا ،ا مااتاك اابانااوااتمحاماايواحااافاغياارا
ا:ا ياتن انواحيثبيكهيوانيحطتباماهىراااماع دااالهقكاقتمااتمحامونا.اتمنت باتات

 .قيت اتاتمتاينايتاقيت ها-أ
ا.نك اهضوحاه ين ااتفقرا اتيويتا-ة
ا.ااتمعندادنلااتفقرا ااتيتابحديانفما- 

كفاناع داأناتاالابنيمتاإتادااال اياتن اهالابحقا ااتااافابعضااتفقرا ااتيتاابف ااتمحاموهقكابماح
،اأياأنانباا اابفات ااتمحامايواع اداافقرةا76فأصاحاعكدااتفقرا اااتاياببعدااتكرا  ااتحتتي اإتيه

ا.ههتانبا اجيكةاجكااتصك افقرا ااال ياتن %اا26ب يتاافقرا ااال ياتن 

 ثات ااألداةا3-4-7

اا اياتن ااتاااات ااالجيمتعيا اهاالنحارافبحبتةانعتنلااالببت ااتكاخ تاتماونت اا اتاتحثاتتقكاقتن

نعتناالااالبباات ااتااكاخ تابااأناهقااكاأشااتر ااتنيااتالا،ا(Cronbach Alfa)بت اايبكاماأتفااتا رهنااات ا

ا.%ا22اال ياتن اب يتاتماونت ا
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  : إجراءا ااتكرا   3-2

 كاتياويواخ في اعواكايع ااتموضاوعاألدةااتنطريااتميع  ابموضوعااتكرا  اهذت االكيعاع د -1
 .هأهمييه،اهناررابه،اهاتيعرفاع دااتمفتهيماذا ااتص  ابموضوعااتكرا  

االكاايعاع اادااتكرا اات اهاتاحااو ااتعربياا اتمعرفاا ااأل اا وةااتاااياا اايبكنهااتاااتحثونافااتاهااا ا -7
 . اتيتابباااتااتااات ااالجيمتعي اتكرا ت اهت اا اعواأهمااالنحرافت ا

نيرناتاطارياهاتكرا ات ااتباتبق اهنواقاعااإلإعكاداأداةااتكرا  انواخاياااإلكايعاع ادااألدةااتن -3
 .اتمبي ف 

بوزيعاأداةااتكرا  اع داأفرادااتعين ،اهاتميمث  افتابعضاشاتةاهفييات ادهتا ااإلناترا ااتعربيا ا -4
 .  متناتميحكة،اهبعضاشاتةاهفييت ا  طن اع

 . جمعااال ياتنت اهإدختاااتايتنت اهبح ي اتاإحصتايتاهعرضاتاباالاهاضحافتافصلااتنيتال -2
 .ننتقا ااتنيتالااتيتابوص تاإتياتااتكرا  اهاتبره ابيوصيت اننت ا  -6
 
 اتمعتتجت ااإلحصتاي ا 3-6

 (SPSS)  بمتانعتتج ااتايتنت ا،اعواكري اا يبكامااترزن ااإلحصتاي ات ع ومااإلنبتني 

 : فتااتحت باا تت،اإلجراءااتيح يي ااإلحصتاي ،اتإلجتب اع داأ    ااتكرا  ااتمبي ف ا متاي ت

ناواباماحباتةااتميو اطت اهاالنحرافات ااتمعيتريا ،اتاالافقارةا تإلجتب اع دااتباحااااألها  -

 .  ياتن فقرا ااال

عينيايوانبايق ييوات ميييارا ات(  )اخيااتراتإلجتب اع ادااتباحااااتثاتنت،ا ا يبكنتااتاتحث   -

اتعماار،اهإذاا ااتناا اا اتمييياارااتيااتابيضااموانباايوييو،احااواانااتاإذاا ااتناهنااتكافااره افااتاعيناا ااتكر

 فااتنااايركافااتاأيانجموعاا ااتطتتاابانااايركاأماالافااتااتااااات ااالجيمتعياا ،اهإذاانااتا ااتنااتطتتاابا

 .اتااات ااالجيمتعي 

األحتدياتمعرف افيمتاإذاا تنتاهنتكافره ابايوا اخياترابح يلااتياتيو  متاا يبكنتااتاتحث   -

 .اتبن ااتكرا ي  ،ابع  اتمييير ىراءاعين ااتكرا  
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 اتفصلااترابع

انيتالاهننتقا ااتكرا  ات جتنبااتميكانت
ياكفاهااااتفصلاإتداعرفانيتالااتجتنبااتمياكانتاناوااتكرا ا ،ابعاكابح يالابيتنتبااتاإحصاتايت،اااااا

ناتمانتتاكااتاارعي اهاتقتنونيا احاوااأخطاراأناواعااالنحرافات اكيةا  يا ااإلت اهاتيتابيمثلابت يجتب
هننتقا اها ااتنيتالاهربطاتابتتكرا ت ااتبتبق اهاإلكترااتنطاري،ااتيتابباااتااتااات ااالجيمتعي ا

ا.هببايياتعرفانيتالااتكرا  افقكابمابصنيفاتاهفقتاأل    ااتكرا  
ا:اصهتإلجتب اع دااتبحااااألهاااتايان

نحرافت ااتب و ي ااتيتابباااتااتااات ااالجيمتعي اع داااتااتةافتااتمجيمعاناوانواعااالأنتاأخطرا
اهجا انطراكيةاهكتتات ا  ي ااإلنتمانتتكااتارعي اهاتقتنوني ؟

ا ااايبكنتااتاتحثااا ااتميو اااطت ااتحباااتبي اهاالنحرافااات ااتمعيتريااا اهاترباااا ات ااااا اعاااواأخطااارا
هاعيمااك ااتاتحثاا افااتااتحاااماع ااداأخطااراأنااواعا،ااتااااات ااالجيمتعياا اااالنحرافاات ااتيااتاببااااات

نااوااتمعيااترااتيااتتتااتماااي انااوااتمقيااتسااتبمت ااتااالجيمتعياا ااالنحرافاات ااتيااتابباااااتااتااااات ا
ا:احببااتيصني ااتيتتت(اتيار )ا
اخطيرةاجكاا4.2-2ا

اخطيرةاا3.2ا–ا4.42

 خطورةانيو ط ا7.2ا-3.42

ا خطورةاق ي ا1.2ا-7.42

اخطورةاق ي  اجكاا1.42أقلانوا
 اتميو طت ااتحبتبي اهاالنحرافت ااتمعيتري اهاتربا اتفقرا ااال ياتن :ا(7)جكها

 
رقما
اتميو طاااتعاترةااتفقرة

ااتحبتبت
االنحرافا
ااتربا ااتمعيتري

ييبااابعااضااألشاابتصااتااااات ااالجيمتعياا اه ااي  اا16
 76 1.74423 3.32.4اتيرهيلااتمبكرا 

اتااااااات ااالجيمتعياااا افااااتانااااارااتعناااا اابباااايبكما14
 72 2232..1 3.2122ااتجبكي

يياااااكاهاابعاااااضانرباااااتديااتاااااااات ااالجيمتعياااااا اا11
 74 1.12224 3.2122ا حت ابكااع دااتعن اات فطتطنص

يااكعتابعااضارهادااتااااات ااالجيمتعياا اقاايمادينياا اا.1
 73 4231..1 3.2276اهفاري ابعاماقيمامااتفع ي 

ا3
الجيمتعيااا افاااتافضاااحااأل اااراراببااايبكمااتاااااات اا

ااتبتص 

ا
3.6726 1.71362 77 
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بباااااييلابعاااااضااتمنطمااااات ااتاااااااات ااالجيمتعيااااا ا 74
 71 1.71362 3.6726 ت يرهيلاات جريم 

جيمتعيااا اجمتعااات ابااانطمابيااااوناعاااارااتاااااات ااال 12
 .7 3222..1 3.6662 تايرهني ت برقت ااإل

طااراابعياارااتاااات ااالجيمتعياا اناواأ ثاارااتمواقاعاخ 7
 12 2412..1 3.6662 ع دااألخي ااتكيني 

بعاااكااتاااااات ااالجيمتعيااا انوقعاااتا اااي تاغياااراىناااوا 6
 12 7724..1 3.24.2 ببتعكاع دااالنحرافااألخيقتات ااتة

بنحاالابعااضااتقاايمااألخيقياا اتااك انربااتديااتااااات ا 17
 12 2212..1 3.24.2 االجيمتعي 

مياا اعاااراييعاارفااتااااتةاالنحرافاات اأخيقياا ااهقي 76
 16 1.12224 3.2222 اتااات ااالجيمتعي اأ ثرانوااتفييت 

77 
يصاااارفارهادااتااااااات ااالجيمتعياااا اناااااتت اهتا اااا ا
ال يقاتاابعاضااتمقاتكعااتياتاالايبايطيعانااتهكباتا

 نجتنيت
3.2142 1..222. 12 

يبااييلابعااضااتااااتةااتااااات ااالجيمتعياا اتياكيااكا 12
 14 6321..1 3.2212 اتفييت 

اتاااااات ااالجيمتعيااا انصاااكراتناااارانقاااتكعابعاااضا 2
 13 26322.. 3.2212 بتحي وااإلياتفيك

يبييلااتااتةااتااات ااالجيمتعيا ااتفضاحاعاورا ا 2
 17 22.2..1 3.2212 اتفييت 

يعااكابااكاهاااترذي اا انأتوفااتاتااك ابعااضااتمواقااعافااتا 13
 11 1724..1 3.2222 اتااات ااالجيمتعي 

 .1 26.4..1 3.2222 فتانارااتصورااإلبتحي ببتهمااتااات ااالجيمتعي ا 1

ييعرفانربتديااتاااات ااالجيمتعيا اتاميات اهتا ا ا 73
 2 3..2..1 3.2222 نواك ات ااتيعترفانواأشبتصاغربتء

يميااالارهادااتاااااات ااالجيمتعيااا اإتااادااتع تااا اعاااوا 2
 2 21626.. 3.2722 األه تكااالجيمتعي 

12 
ع ااداغف اا ااالجيمتعياا ايااكخلااألشاابتصااتااااات ا

نااااااواعااالنحرافاااااات ااتيااااااتايماااااااواأنادراكاألإدهنا
 تات واييعرض

3.263. 1..1232 2 

ينحااارفانرباااتديااتاااااات ااالجيمتعيااا اعاااواات يااا ا 12
 6 .2222.. 241..4 اتعربي انبيبكنيواتي اختص ابام

ييااكاهااناااير تااتااااات ااالجيمتعياا انقااتكعابثياارا 4
 2 64..2.. 4.1111 اترغات ااتجنبي اتكيام
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 4 3..2..1 4.1111 ياكراأغ بااألفراداأهقتباماع دااتااات ااالجيمتعي  71

يعااكااالنحاارافااتعااتكفتانااواأخطاارااالنحرافاات ااتيااتا 72
 3 3..2..1 4.1111 بيعرفاتاتااتفييت اعارااتااات ااالجيمتعي 

بحصلاعارااتااات ااالجيمتعي اأنواعاناوااتيعاترفا .7
 7 26.4..1 4.1111 تفتحا اتمحرمابيوااتجنبيوابحدياإتداا

 1 .2332.. 4.7777 بق لااتااات ااالجيمتعي احيتءااتفيتةااتمب م  2

  
 3.32أنااتميو ااطت ااتحبااتبي اتيقااكيرا اأفاارادااتعيناا اقااكابراهحااتاباايوا(  7) ييضااحانااوااتجااكها

حيثاييضحاأناجميعااتفقارا احصا تاع ادابقاكيرا اخطيارةاعاكاافقارةاهاحاكةااتياتاحصا تا 4.77ه
 .أهاق ي ا اجاكا تفقارا ااتباتبق اع ادابقاكيرا اق ي ا  متاتمابحصلاأيافقرةانواابقكيرانيو طا،ا ع د

همااالنحرافت ااتيتابباااتااتااات ااالجيمتعي اهاتاأنتااتفقرا ااتيتاحص تاع دابقكيرا اخطيرةاأل
 :  تتيتتت

 .اتااات ااالجيمتعي ابق لاحيتءااتفيتةااتمب م  -2
ياا اأنااواعانااوااتيعااترفااتمحاارماباايوااتجنباايوابااحدياإتاادابحصاالاعااارااتااااات ااالجيمتع -2

 .اتفتحا 
يعااكااالنحاارافااتعااتكفتانااواأخطاارااالنحرافاات ااتيااتابيعاارفاتاااتااتفيياات اعااارااتااااات ا -.1

 .االجيمتعي 
 .ياكراأغ بااألفراداأهقتباماع دااتااات ااالجيمتعي  -11
 . يامييكاهااناير تااتااات ااالجيمتعي انقتكعابثيرااترغات ااتجنبي اتك -17
 . ينحرفانربتديااتااات ااالجيمتعي اعواات ي ااتعربي انبيبكنيواتي اختص ابام -13
نواعااالنحرافت ااتيتايماواأنادراكاألإاالجيمتعي اع داغف  ادهنايكخلااألشبتصااتااات ا -14

 .تات واييعرض
 .يميلارهادااتااات ااالجيمتعي اإتدااتع ت اعوااأله تكااالجيمتعي  -12
 . ااالجيمتعي اتاميت اهتا  انواك ات ااتيعترفانواأشبتصاغربتءييعرفانربتديااتااات -16
 .ببتهمااتااات ااالجيمتعي افتانارااتصورااإلبتحي  -12
 .يعكابكاهاااترذي  انأتوفتاتك ابعضااتمواقعافتااتااات ااالجيمتعي  -12
 .يبييلااتااتةااتااات ااالجيمتعي ااتفضحاعورا ااتفييت  -12
 .بتحي نقتكعااتفيكهااإل متعي انصكراتناربعضااتااات ااالجي -.7
 .يبييلابعضااتااتةااتااات ااالجيمتعي اتياكيكااتفييت  -71
كعااتيااتاالايباايطيعايصاارفارهادااتااااات ااالجيمتعياا اناااتت اهتا اا اال اايقاتاابعااضااتمقاات -77

 .تناتهكباتانجتن
 .ييعرفااتااتةاالنحرافت اأخيقي ااهقيمي اعارااتااات ااالجيمتعي اأ ثرانوااتفييت  -73
 .اتقيمااألخيقي اتك انربتديااتااات ااالجيمتعي  بنحلابعض -74
 .بعكااتااات ااالجيمتعي انوقعتا ي تاغيراىنواببتعكاع دااالنحرافااألخيقتات ااتة -72
 .بعيارااتااات ااالجيمتعي انواأ ثرااتمواقعاخطرااع دااألخي ااتكيني  -76
 .تايرهني جيمتعي اجمتعت ابنطمات برقت ااإلبياوناعارااتااات ااال -72
 .بييلابعضااتمنطمت ااتااات ااالجيمتعي ات يرهيلاات جريم ب -72
 .ببيبكمااتااات ااالجيمتعي افتافضحااأل رارااتبتص  -72
 .يكعتابعضارهادااتااات ااالجيمتعي اقيماديني اهفاري ابعاماقيمامااتفع ي  -.3
 .ييكاهاابعضانربتديااتااات ااالجيمتعي انص حت ابكااع دااتعن اات فطت -31
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 .الجيمتعي افتانارااتعن ااتجبكيببيبكمااتااات اا -37

حااك ااتااااات ااالجيمتعياا اإع اادانباايبكنتا(ا.7.1اتقصاايمت،ا)بااهاهقااكاباايوااتيحقياا ااتاااياقااتما
ينجرفونابعيقت اغيرا اوي اعاارااتاااات ا(ااتا وراهاإلنت )انوااا ا ايراا انواأناعكد"ااتفيمابوك"

تإليقاتعابتتفييات اهناوابعاضااتفييات ااتعيقات ااتيرانيا احيثايقومااتااتةابتتاحثاعاواا،االجيمتعي 
 بتالبي ازاهاتياايراهاتيجريحاهقيلاأجملاكارابحم هااتفيتةااتعف ،ا متايقومااتااتةاتإليقتعابتتااتةا

 متاأ كااتااتةااتمي هجونانواأنامايقونونابياتداااتصاوراإتاداأنابصالافاتااتناتيا اإتادا.اهاتارف
"ااتفايماباوك"مجاردااتيباجيلابموقاعناهاهبأا مت، (http://www.hewarmag.com)االبي از

ت اابصاأصاكقتءا،اهاتيتابمجرداأنابضيطاع ياتايصااحاAdd as a friend وفابطتردكاعاترةا
فاتاأغ ابااألحياتناا-الايعاتاا-ختص افتا وااتمراهق اهاتاااتةا،اإالاأنااتااتةادهاااتعتتمانوا تف ا

هبي ايااكاخطااورةااألناارافااتاااااا.اناهااا ااتصااكاق اقااكابيطااوراإتااداعيقاا انااااوه اذا اأبعااتدانيااتيرةأ
حاكااتباواءاأناادتااإلنيرناتاناوااتاا وراهاإلنات اع اعتتمنتااتعربتااإل ينتاعنكنتاييارعانبايبكن

اتاماأصكقتءانوااتجنماا خر،اه أناماقاكابنت اوااأناهابمجارداأنايصااحاتاكياواأصاكقتءاناوااتجانم
ا خاار،افقااكا باار اجميااعااتضااوابطاهاتحااكهدااتااارعي اهاالجيمتعياا ااتيااتايعيقااكهناأناااتابعياارفا

ىاا).دبقنيااتباادالجيمتعياا ااتميا ااورةااعيمااتدا اع ااانجاارافاماعاااراعااتتمااإلنيرنااتاهشاااات ااتعيقاات اا
يا اناواإيمتناشري ااتبايرةابتتمر  ااتقونتات احو ااالجيمتعي اهاتجنتا.ا متابح كاد.ا(2..7غتنم،ا

باالاخطرااياكدا لااألعماترافاتاحتتا اباماا ايبكانهابطريقا اختك ا ،احياثاأنااتااات ااالجيمتعي ا
بمثلاخطرااجبيمتاع دااتمراهقيواهاتااتةاهبحثراع ياماصحيتاهأخيقيتاهيصيااماباأنرافانفباي اا

ييجا اناتاييعرضاونا ابتال ي اتةانباكأابتتع ت اهاالبيعتداعوابقي اأفرادااأل رةاهينياتاباماإتدااإلصتب
 www.albayan.ae.htmاالجيمتعي اع دااتااات اتها

ايا ااتياتاأهردبااتانيوياوركاباتيم اأناكايةااتماكارسااتثتنويا ااتاايوايراتكرا ا ااألنكما أكد        
يقضوناجلاأهقتباماع دانواقعااتااات ااالجيمتعي انعرضوناتمجموع انوااتب و يت ااتمق ق ابمتا

ي اااتةاهاضاااطرابت ااأل ااالاهبعاااتكتااتمباااكرا اهاتبماااراهاتيياااتةااتمياااارراعاااوافيااااتااتياااكخيواهاال 
هببينكااتكرا  ااتيتاأجراهتابتحثونابجتنع ا يماهيبيرناري يارفابواليا اأههاتيواإتاداا .اتمكر  

بيتنت انواأ    اكرحتااتعتمااتمتضتاع داأ ثرانواأربعا اىالفاكتتابابعااريوانكر ا اثتنويا افاتا
فيوص وااإتداأنااتع اارا اتنواايج باوناع ادااتاااات ااالجيمتعيا اثاي ا.اي اتمنتك ااتحضري ابتتوال

أ ثارا%ا4ه تناأصحتةانبا ااتـ %.4 تعت اأهاأ ثرايونيتاه تنتانبا ااتايواجمعواابيوااألنريوا
ت وقااوعافااتاناااتجرا اهاتيااكخيواا-بمقااكارااتضااع انااواغياارااتمباايبكنيواتاااا ااتبكناا -عرضاا ا

يصاايرهااضااحتيتااإلنيرنااتاهاتيفاياارافااتااالنيحااتراهاتيب اا اعااوااهاإل اارافافااتاشاارةااتبمااراهأن
 .www.alhiwar.netاتمكر  اهاتنومافتااتص 

ااتنيتالااتميع ق ابتتبحااااتثتنت:ثتتثت

ا:اتإلجتب اع دااتبحااااتثتنتاهاتايانصه

ناواعااالنحرافات ااتبا و ي ااتياتاببااااتااتاااات اأطارابوجكافره اذا ادالت اإحصاتاي احاوااأخاهل
بتتاااات اااتعينا اشايراكاتعمار،ابعا  اتمييياراااالجيمتعي اع دااتاااتةافاتااتمجيماعابعا  اتميييارا

ا؟ااتااات ااالجيمتعي افتفتانجموع اااتعين ااشيراكاالجيمتعي ،ابع  اتميييراا
ا
ا
ا
ا
ا
ا



35 
 

 نيييرااتعمرا: أهالا
تن ااتاااااات افقااارا اا اااياتيقاااكيرا اأفاااراداعينااا ااتكرا ااا اع ااادا(  )اخيااااتر(  3) ياااايوااتجاااكهاا

 باعتاتميييرااتعمر االجيمتعي اهاالنحراف

درجااااااااااااااات ا 11=ن 16=ن اتفقرة
 اتحري 

نبااااااااايو ا ( )قيم ا
 اتكالت 

انحااااااااااااااااااارافا (72-12)نيو ط 
 نعيتري

انحااااااااااااااااااارافا (.4-.3)نيو ط
 نعيتري

1 3.2172 1.773 4..... ..224 74.224 ..434 ..113 

7 3.2... 1.124 3.2.21 ..243 74.133 ..221 ..122 

3 3.4322 1.763 3.2.21 1.136 73..22 ..227 ..432 

4 1.172. ..2.6 4..2.2 ..231 71.7.2 ..1.6 ..222 

2 4.1222 ..21. 4.7272 1...2 7..176 ..774 ..2.6 

6 3.672. 1.142 3.2.21 ..231 74.222 ..246 ...32* 

2 3.22.. ..23. 4..... ..224 73.266 ..237 ..476 

2 3.2672 1.7.2 4.7272 ..226 74.261 1.21. ..1.2 

2 3.22.. ..226 4..... ..221 12.671 1.127 ..223 

1. 3.6222 ..223 3.4242 1.723 16.12. ..271 ..167 

11 3.322. 1.7.4 3.2723 1.12. 71.214 ..22. ..223 

17 3.2672 1.127 4..... 1.... 73.272 1..71 ..4.2 

13 3.2172 1.162 4..... ..224 74.22. ..466 ..7.. 

14 3.322. 1.7.4 3.2723 ..2.2 74.234 ..277 ..372 

12 3.222. 1.142 4..2.2 ..231 74.222 ..234 ..22. 

16 3.3172 1.3.7 3.4242 1.713 77.641 ..726 ..274 

12 3.22.. 1.... 3.2422 1.172 12.222 ..422 ..376 

12 3.222. 1..74 3.2127 1.162 12.2.2 ..13. ..371 

12 4..... 1..37 4..... ..223 73.222 ..422 ..626 

7. 3.2322 1.736 4.3636 ..2.2. 74.227 1...7 ..722 

71 3.222. 1.142 4.4242 ..27. 74.272 1.23. ..642 

77 3.2672 1.127 4.1212 ..223 74.626 1.2.6 ..323 

73 3.6222 1.132 4.1212 ..223 74.617 1.713 ..624 
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74 3.222. 1.722 4..... 1..22 73.422 1.334 ..266 

72 3.222. 1.7.4 4.4242 ..622 74.322 1.432 ..126 

76 3.4322 1.127 4.7272 1.1.3 77.724 1.221 ..222 

 ( 1011 صغا اه  و دعءوي  α)متكن ذبصءئمء عسم * 

 

( 19-29)ن تكماتعىن  اىه عاىا ه تكادوعىاء  تكبعىءومن كديىممات   اىاتم عمسى( 1)مدضح اه تكهمول
رءس  اديءاون همت   وكاعاان اىء ذ ت رءسى  ( االب رلمن تإلاءت اءكك تكااعمن وتكيءسوسمن( )11-11)و

ايىىم دىىت ( a ≤ 1011)ذىى   تكوىىاوظ تكيءذامىىن وىىمه تكادوعىىاء   ت  متكىىن ذبصىىءئمء عسىىم اعىىدو  
(  ) ه سدىءئ  تخدوىءا(  9) راء مدضح اه تكهمول. كعمسدمه اعديلدمه( T-Test( ) )بعءب تخدوءا

 اءا  ذك  عمت وهوم اىاوظ  ت  متكىن ذبصىءئمن اى  هامىا ايىات  تعىدوءسن  تكاىورء  تتهداءعمىن 
وتكدىى   ( 1)اىى  ديىىممات   اىىاتم عمسىىن تكماتعىىن  عىىمت تكويىىا  ا ىىت (  a ≤ 1011)وتتسبىىاتح عسىىم اعىىدو 

بمى  "  نحارافااألخيقاتات اااتةبعكااتااات ااالجيمتعي انوقعتا ي تاغيراىنواببتعكاع دااال "ذ  
بمى  مىا   اىاتم عمسىن تكماتعىن اىه ( 3.2.21)بم  ولغ تكادوعىا   (11-11)رءس  متكن كصءكح عاا

ذكى  تكسضى   و ىم دعى ي تكوءب ىن  كىكذ ت تكعاا  ه تكاورء  تتهداءعمن دعدوا او ا عمئ غمىا ماىه 
ك   ه تكاوءب ا  ذ   تكاابلن تكعاامن  م اا  وت ودهءاب اخدلون عىءويء  ىم درىوه  ا  ذ   تكاابلن وت 

 ،ا(19-29) عءعم  عل  وهوم  تكواظ ومس ت وومه عاا

 نيييرااشيراكااتعين افتااتااات ااالجيمتعي : ثتنيت
تيقااكيرا اأفااراداعيناا ااتكرا اا اع اادافقاارا اا ااياتن ااتااااات ااالجيمتعياا ا(  )اخياااتر( 4)جااكها

  ااالجيمتعي اشيراكااتعين افتااتاااتباعتاتميييرا هاالنحراف

 اتفقرة
 نايرك

 17=ن

 غيرانايرك

 12=ن

درجااااااااااااااات ا
 اتحري 

نبااااااااايو ا ( )قيم ا
 اتكالت 

انحااااااااااااااااااارافا نيو ط 
 نعيتري

انحااااااااااااااااااارافا نيو ط
 نعيتري

1 3.2333 1.332 3.2333 ..22327 12.722 ..733 ..112 

7 3.2... 1.314 3.2... ..2612 12.12. ..627 ...12* 

3 3.2233 1.32222 3.6662 1.117 7..223 ..12. ..36. 

4 4.72.. ..2623 4..... ..6246 12.6.2 ..262 ..1.7 

2 4.1662 1.1234 4.7662 ..2.32 16.241 ..722 ...22* 

6 3.2233 1.74.1 3.2662 ..2332 12.422 ..622 ...72* 
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2 3.2333 1.1146 3.2662 ..6322 16.626 ...27 ...44* 

2 3.2162 1.3222 3.2... ..2612 12.222 ..726 ..117 

2 4..233 ..2..3 3.2... ..2411 74.147 ..227 ..222 

1. 3.72.. 1.7124 3.2662 ..2332 12.224 1.422 ..731 

11 3.3333 1.222. 3.6662 ..2162 12.223 ..621 ....6* 

17 3.2233 1.3222 3.2662 ..2332 12.712 ..676 ...4.* 

13 3.2233 1.3113 4.1333 ..6322 12.122 1.337 ....2* 

14 3.4162 1.3113 3.6... ..21.7 12.2.2 ..411 ..122 

12 3.2162 1.3113 4..... ..2222 16.622 ..126 ..17. 

16 3.1662 1.4662 3.2333 1..6.1 12.446 ..272 ..72. 

12 3.2... 1.7431 3.2... ..2612 12.227 ..21. ..122 

12 3.22.. 1.722. 3.2333 ..2232 12.222 ..47. ..162 

12 4..233 1.1642 4..662 ..2222 12.223 ...47 ..222 

7. 3.2162 1.3222 4.7662 ..2222 16.22. ..221 ...63 

71 4..... 1.3424 4.7... ..2246 16.667 ..422 ..122 

77 3.6662 1.32.6 3.2333 ..2222 16.214 ..222 ...16* 

73 3.6662 1.32.6 4..662 ..2.32 12.224 ..212 ...14* 

74 3.3333 1.222. 3.2662 ..2332 12.266 1..2. ....1* 

72 4..... 1.3424 4.7... ..2246 16.667 ..422 ..122 

76 3.2... 1.446. 4..... ..2722 12.226 1..32 ...33* 

 ( 1011 صغا اه  و دعءوي  α)متكن ذبصءئمء عسم * 

تكااىدارمه وغمىا )ءومن كديىممات   اىاتم عمسىن تكماتعىن   ه تكادوعىاء  تكبعى( 1)مدضح اىه تكهىمول
رءسى  اديءاوىن هىمت ( االب رلمن تإلاىءت اءكىك تكاىاعمن وتكيءسوسمىن)اادارمه وءكاورء  تتهداءعمن تك

  وكاعااىن اىء ذ ت ايىا  اىه ايىات  تتعىدوءسن( 22)وادوءعم  اى  تتعدوءسن    اه ايات ايا  (21)ا  
ايىم ( a ≤ 1011)عسىم اعىدو   ه تكادوعىاء   ت  متكىن ذبصىءئمنوىم رءس  ذ   تكواوظ تكيءذامن

 ه سدىىىءئ  ( 1) راىىىء مدضىىىح اىىىه تكهىىىمول. كعمسدىىىمه اعىىىديلدمه( T-Test( ) )دىىىت بعىىىءب تخدوىىىءا
تكاورء  تعدوءسن ايا  اه ايات  ( 22)ا   اءا  ذك  وهوم ااوظ  ت  متكن ذبصءئمن (  )تخدوءا

   تكويىىات  وذىىاىى  ديىىممات   اىىاتم عمسىن تكماتعىىن  (  a ≤ 1011)تتهداءعمىن وتتسبىىاتح عسىىم اعىدو 
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تصاتتحااع ادااألخاي ااتكينيا ابعيارااتااات ااالجيمتعي انواأ ثرااتمواقاعاخطارا ا(ا7)اتفقرةارقمذ  
ا("2)،اهاتفقارةارقاما(...3,2) مااير يوابتتاااات ااالجيمتعيا احياثاب ا ااتميو اطاتاتطيةاغيرا

مااااير يوابتتاااااات ااتتصاااتتحااتطااايةاغياااراا"ةااتمبااا م بق ااالااتاااااات ااالجيمتعيااا احياااتءااتفيااات
ىناواابعكااتااات ااالجيمتعي انوقعتا اي تاغيارا(ا"6)،اهاتفقرةارقم(4.7662)ااالجيمتعي ابميو ط

،ا(3.2662)اماااير يوابميو ااطاتغيااراتصااتتحااتطاايةاا"ت ااااتةاتببااتعكاع اادااالنحاارافااألخيقاا
تصتتحااتطيةا"اابتحي وااإليكراتنارانقتكعااتفيكبعضااتااات ااالجيمتعي انصا(ا"2)هاتفقرةارقم

ييااكاهااا("11)،اهاتفقاارةارقام(3.2662)امااير يوابتتاااات ااالجيمتعياا احياثاب اا ااتميو اطغيرات
غيارااتمااير يواتصاتتحا"ات حت اباكااع ادااتعنا اات فطاطاتااات ااالجيمتعيا انصاايبعضانربتد

بنحاالابعااضااتقاايمااألخيقياا اتااك اا(ا"17)،اهفقاارةارقاام(3.6662)ابتتااااات ااالجيمتعياا ابميو ااط
،ا(3.2662)امااير يوابتتاااات ااالجيمتعيا ابميو اطاتتصتتحاغيرا"انربتديااتااات ااالجيمتعي 

تصاتتحا"ااتاااات ااالجيمتعيا اتترذي ا انأتوفاتاتاك ابعاضااتمواقاعافايعكاباكاهااا("ا13)هفقرةارقم
يصاارفاا("77)،اهاتفقاارةارقاام(4.1333)اماااير يوابتتااااات ااالجيمتعياا ابميو ااطاتغياارااتطاايةا

"اتالايبايطيعانااتهكباتانجتنااتهتا  اال ايقاتاابعاضااتمقاتكعااتياارهادااتااات ااالجيمتعي اناتت 
ا(ا"73)،اهاتفقارةارقاما(3.2333)اماير يوابتتااات ااالجيمتعي احيثاب  ااتميو اطاتغيراتصتتحا

"اتيعااترفانااواأشاابتصاغربااتءييعاارفانربااتديااتااااات ااالجيمتعياا اتامياات اهتا اا انااواك ااات اا
ا(ا"74)،اهاتفقاارةارقاام(662..4)اماااير يوابتتااااات ااالجيمتعياا ابميو ااطاتتصااتتحااتطاايةاغياارا

مااير يوااتغياراتصاتتحااتطايةا"اببييلابعضااتمنطمات ااتاااات ااالجيمتعيا ات يارهيلاات جريما 
هقيمي اعارااتااات اييعرفااتااتةاالنحرافت اأخيقي اا(ا"ا76)،اهاتفقرةارقماا(3.266)بميو طا

مااير يوابتتاااات ااالجيمتعيا ابميو اطااتغياراتصتتحا اتكااتطيةا"ااالجيمتعي اأ ثرانوااتفييت 
عااتفاره اقاكاظاار اهنيحاأاناواخايااناتا اا اناواأناجمياافره اقكاظاار (......4)اانقكار 

نعرف ااتعين انبااقتااإتدهقكابع يااتاتحث اذتكا،ااماير  ابتتااات ااالجيمتعي اتتصتتحااتعين اغيرا
ببطورةااتااات ااالجيمتعيا اهدهرهاتافاتاانحارافااتاااتةاهاتفييات اهبتتياتتتاتاماباكخلاهاا ااتف ا ا

،اهأناييااأثرهاابمااتايماااواأناياارهاانااواهقاايمامااتكينياا اهاالجيمتعياا اخوفااتانااواأنابيااأثراأخيقيااتباما
يماواأنابيردداع يامانواخيااانقتكعابكعوهماإتدااترذي  ،اهأناالايبيطيعواانقتهن ااتكعوا ااتيت

 .اتااات ااالجيمتعي 
انيييرااشيراكااتعين افتانجموع اع دااتااات ااالجيمتعي :اثتتثت

تيقااكيرا اأفااراداعيناا ااتكرا اا اع اادافقاارا اا ااياتن ااتااااات ااالجيمتعياا ا(ا )اخياااترا:(ا2)جااكهاا
ايمتعي اتااات ااالجافتاشيراكااتعين افتانجموع ااباعتاتميييراهاالنحراف

انايركابمجموع ااتفقرة

ا11=ن

اغيرانايركابمجموع 

ا16=ن

درجااااااااااااااات ا
ااتحري 

نبااااااااايو اا( )قيم ا
ااتكالت 

انحااااااااااااااااااارافاانيو طا
انعيتري

انحااااااااااااااااااارافاانيو ط
انعيتري

ا732..ا243..ا16.222ا2722..ا672..4ا1.72672ا3.6364ا1

ا*42...ا1.214ا16.174ا2232..ا3.2322ا27221..ا3.7272ا7

ا324..ا2.6..ا12.613ا1.1.226ا3.2172ا1.3612ا3.3636ا3

ا264..ا221..ا32..12ا..22..ا4.1222ا2244..ا.....4ا4

ا.76..ا1.367ا12.6.4ا2724..ا4.4322ا1.1361ا3.2.21ا2
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6 3.7272 1.1.32 4..672 ..2232 12.2.3 1.222 ..7.1 

2 3.2723 ..2.42 3.2322 ..2232 7..2.7 ..6.2 ..6.. 

2 3.4242 1.7233 4.172. ..222. 16.346 1.422 ..7.1 

2 3.2723 ..2267 4..672 ..2222 74.432 ..231 ..326 

1. 3.3636 ..2.2. 3.22.. 1.1277 74.222 ..24. ..777 

11 3.1212 1.72.4 3.22.. 1.1724 7...22 1.7.2 ..244 

17 3..2.2 1.771. 4.1222 ..22.. 12.12. 7.624 ..3.2 

13 3.2422 1.7132 4.172. ..2.67 16...2 1.322 ..7.4 

14 3.7272 1.727. 3.6222 ..2464 12.327 ..27. ..337 

12 3.2723 1.727. 4.172. ..2464 12.422 ..212 ..747 

16 7.2.21 1.3221 3.6222 1..221 12..26 1.224 ..232 

12 3.4242 1.7132 3.2172 ..21.2 12.427 ..231 ..333 

12 3.2422 1.7132 4..672 ..2722 12.222 1.123 ..344 

12 3.2.21 1.1361 4.1222 ..2341 12.7.2 ..624 ..242 

7. 3.2422 1.7233 4.2... ..23.3 14.4.3 7.712 ...42* 

71 3.2723 1.727. 4.322. ..2.67 12.422 1.422 ..722 

77 3.7272 1.12.2 4.1222 ..2341 16.673 7.7.3 ..413 

73 3.4242 1.7233 4.1222 ..22.. 14.632 1.624 ...32* 

74 3..2.2 1.3..3 4..... 1..372 12.764 1.236 ..237 

72 3.2723 1.727. 4.322. ..2.67 12.422 1.422 ..722 

76 3..2.2 1.3..3 4.72.. ..2263 12.2.2 7.222 ..7.2 

 ( 1011 صغا اه  و دعءوي  α)متكن ذبصءئمء عسم * 

تكااىىدارمه )دوعىىاء  تكبعىىءومن كديىىممات   اىىاتم عمسىىن تكماتعىىن   ه تكا( 1)مدضىىح اىىه تكهىىمول     
اىىالب )تكاىىورء  تتهداءعمىىن  اىى ااىىدارمه واهاوعىىن تكتكاىىورء  تتهداءعمىىن وغمىىا  اىى واهاوعىىن 

رءسى  اديءاوىن هىمت اى   غلىب ايىات  تتعىدوءسن وادوءعىم  اى  ( رلمن تإلاءت اءكك تكااعمن وتكيءسوسمن
 ت رءس  ذ   تكواوظ تكيءذامن ومه تكادوعاء   ت  متكن ذبصءئمء ايات  ايا    وكاعاان اء ذ( 1)

راىء مدضىح   . كعمسدىمه اعىديلدمه( T-Test( ) )ايم دىت بعىءب تخدوىءا( a ≤ 1011)عسم اعدو  
ايىات  ( 1) اءا  ذك  وهوم اىاوظ  ت  متكىن ذبصىءئمن اى  (  ) ه سدءئ  تخدوءا( 1) اه تكهمول
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اىى  ديىىممات   اىىاتم (  a ≤ 1011) مىىن وتتسبىىاتح عسىىم اعىىدو ايىىا اىىه تعىىدوءسن تكاىىورء  تتهداءع
بعياارااتاااات ااالجيمتعيا اناواأ ثارااتمواقاعاخطاراا" وتكد  ذ  ( 1)عمسن تكماتعن  وذ  تكويا  ا ت

مااير يوابمجموعا اع ادااتاااات ااالجيمتعيا احياثااتغياراتصاتتحااتطايةا" ع دااألخي ااتكيني 
بحصااالاعاااارااتاااااات ا "هاتياااتاهااات( .7)قااارةارقااامهاتف( 3.2322)حصااالاع ااادانيو اااطاأع ااادا

تصااتتحااتطاايةاغياارا" نااوااتيعااترفااتمحاارماباايوااتجنباايوابااحدياإتاادااتفتحااا  ت  االجيمتعياا اأنواعاا
،ا(...4.2)ماااير يوابمجموعاا اع اادااتااااات ااالجيمتعياا احيااثاحصاا وااع اادانيو ااطاأع ااداات

 اتامياات اهتا اا انااواك ااات اييعاارفانربااتديااتااااات ااالجيمتعياا "هاتيااتاهااتا( 73)هاتفقاارةارقاام
حياثاب ا ات امااير يوابمجموعا اع ادااتاااااتتصتتحااتطايةاغيارا "اتيعترفانواأشبتصاغربتء

 يوامااايراتفقاارا اهااتاتصااتتحااتطاايةاغياارا( 3)هنيحااأاأنااتفااره افااتا( 4,1222)اتميو ااطا
 .بمجموع اع دااتااات ااالجيمتعي 

 : نصه هاتاي تثتتبحااااتثتاتميع ق ابنيتالاات: ثتتثت

ناواعااالنحرافات ااتبا و ي ااتياتاببااااتااتاااات اأره اذا ادالت اإحصاتاي احاوااأخطاراهلابوجكاف
 ؟ االجيمتعي اع دااتااتةافتااتمجيمعابع  اتميييرااتبن ااتكرا ي 

 (    6)  جكها

  ياتن اهفقتاتميييرفقرا ااالنيتالابح يلااتياتيوااألحتدياتيقكيرا اأفراداعين ااتكرا  اع دا

 اتبن ااتكرا ي 

رقااااااااااااااما

 اتفقرة

نجمااااااااااااااااوعا نصكرااتياتيو

 اتمربعت 

نيو ااااااااااطا درجت ااتحري 

 اتمربعت 

قيماااااااااااااااااااااا افا

 اتمحبوب 

 نبيو ااتكالت 

1 

 بيوااتمجموعت 

 داخل

 اتمجموع

11..77 

12.644 

3..662 

3 

73 

76 

3.624 

..224 

4.3.7 ...12* 

7 

 بيوااتمجموعت 

 داخل

 اتمجموع

4.766 

72.244 

3..... 

3 

73 

76 

1.412 

1.112 

1.762 ..3.2 

3 

 بيوااتمجموعت 

 داخل

 اتمجموع

6.226 

31.2.. 

32.726 

3 

73 

76 

7.122 

1.322 

1.222 ..712 

4 

 بيوااتمجموعت 

 داخل

 اتمجموع

1.362 

12.3.. 

16.662 

3 

73 

76 

..426 

..662 

..622 ..22. 

2 

 بيوااتمجموعت 

 داخل

 اتمجموع

..2.. 

71.262 

77.662 

3 

73 

76 

..733 

..222 

..744 ..262 

6 

 

 

 بيوااتمجموعت 

 داخل

 اتمجموع

7.212 

74.362 

72.122 

3 

73 

76 

..24. 

1..22 

..222 ..463 
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2 

 بيوااتمجموعت 

 داخل

 اتمجموع

4.226 

14.211 

12.4.2 

3 

73 

76 

1.237 

..644 

7.322 ...26 

2 

 بيوااتمجموعت 

 داخل

 اتمجموع

6.263 

74.444 

31.4.2 

3 

73 

76 

7.371 

1..63 

7.124 ..112 

2 

 بيوااتمجموعت 

 داخل

 اتمجموع

7.322 

12.462 

71.227 

3 

73 

76 

..222 

..246 

..232 ..432 

1. 

 بيوااتمجموعت 

 داخل

 اتمجموع

7.627 

72.262 

72.212 

3 

73 

76 

..224 

1.172 

..226 ..214 

11 

 بيوااتمجموعت 

 داخل

 اتمجموع

7.23. 

33.211 

36.241 

3 

73 

76 

..243 

1.424 

..64. ..222 

17 

 بيوااتمجموعت 

 داخل

 اتمجموع

1.241 

72.644 

31.122 

3 

73 

76 

..214 

1.722 

..322 ..222 

13 

 بيوااتمجموعت 

 داخل

 اتمجموع

3.277 

77.244 

76.662 

3 

73 

76 

1.741 

..222 

1.744 ..312 

14 

 بيوااتمجموعت 

 داخل

 اتمجموع

..324 

3..362 

3..241 

3 

73 

76 

..172 

1.37. 

...24 ..267 

12 

 مجموعت بيواات

 داخل

 اتمجموع

4..12 

77.244 

76.263 

3 

73 

76 

1.34. 

..222 

1.343 ..722 

16 

 بيوااتمجموعت 

 داخل

 عاتمجمو

7.322 

32.211 

4..726 

3 

73 

76 

..222 

1.642 

..427 ..622 

12 

 بيوااتمجموعت 

 داخل

 اتمجموع

..233 

72.462 

72.... 

3 

73 

76 

..122 

1.124 

..142 ..272 

12 

 بيوااتمجموعت 

 داخل

 اتمجموع

..741 

72.162 

72.4.2 

3 

73 

76 

...2. 

1.762 

...63 ..222 
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 بيوااتمجموعت  12

 داخل

 اتمجموع

1.441 

77.411 

73.227 

3 

73 

76 

..42. 

..224 

..423 ..621 

7. 

 بيوااتمجموعت 

 داخل

 اتمجموع

3.122 

72.422 

3..662 

3 

73 

76 

1..63 

1.122 

..22. ..461 

71 

 بيوااتمجموعت 

 داخل

 تمجموعا

7..22 

76.222 

72.662 

3 

73 

76 

..626 

1.126 

..6.3 ..67. 

77 

 بيوااتمجموعت 

 داخل

 اتمجموع

7.43. 

72.644 

3...24 

3 

73 

76 

..21. 

1.7.7 

..624 ..222 

73 

 بيوااتمجموعت 

 داخل

 اتمجموع

3.477 

72.744 

72.662 

3 

73 

76 

1.141 

1..22 

1..32 ..324 

74 

 بيوااتمجموعت 

 داخل

 اتمجموع

3.422 

34.211 

32.726 

3 

73 

76 

1.167 

1.214 

..262 ..274 

72 

 بيوااتمجموعت 

 داخل

 اتمجموع

1.2.. 

72.126 

72.662 

3 

73 

76 

..2.. 

1.121 

..473 ..232 

76 

 بيوااتمجموعت 

 داخل

 اتمجموع

7.726 

34.411 

36.662 

3 

73 

76 

..227 

1.426 

..2.3 ..624 

 
 

جمياعافقارا اا اياتن ااتاااات ا اذا ادالتا اإحصاتاي افاتاأنهاالابوجكافاره(  2)ييضحانوااتجكهاا
اتمحبااوب اغيااراداتاا ا( ف)حيااثا تنااتااقيماا اباعااتاتمييياارااتباان ااتكرا ااي ااالجيمتعياا اهاالنحاارافا
ببااتهمااتااااات ااالجيمتعياا افااتانااارا "(1)عااكاااتفقاارةارقااما ،(2...≥ا a)إحصااتايتاعنااكانباايو 

 ااتاعكي اتمابيوصلااتاتحث اإتاداهجاودافاره اعتااكةاهعنكاحبتةاشيفيهات مقترنت" اتصورااإلبتحي 
ذتاكاإتاداق ا ااألعاكادااتياتابضامنياتااتكرا ا ا هقكابعا يااتاتحثا إتدانرح  انوااتمراحلااتكرا ي ،ا

حيثا تنتااتعين افتااتبن ااتكرا ي ااتثتني اق ي  اجكاانماتاأثاراع اداظااوراقيما اشايفيهات مقترنات ا
 .اتاعكي 

 
 
 
 
 



43 
 

 بوصيت ااتكرا  ا
 .فرفارقتب اع دااتمراهقيواهاتااتةانواقالااأل رةاعنكاا يبكامااتااات ااالجيمتعي  -1
ناواعاع داردعاماعوانمتر ا اأياناوعاناواأ بنمي ااتوازعااتكينتاتك ااتااتةابحيثابعمل -7

 .االنحرافت ااتب و ي اأهااتجنبي اأهااألخيقي 
نعات ابحياثاالايايماقااوااأياإبرازانبتكرااتااات ااالجيمتعي افتااتمكارساهاتا يت اهاتجت -3

 . أصكقتءاغربتءاع دااتصفحت اأهاب قتادعوا اننام
 

 نقيرحت ااتكرا  ا         
 .إعكادادرا  اناتبا انعابنتهااعين اأ ارانواعكةا  يت اشرعي اهقتنوني ا -1
إعااكادادرا اا اناااتبا انااعابنااتهاانييياارانااوعااإلناات اتايااتناأثاارااتااااات ااإلجيمتعياا اع اادا -7

 . ت افتاإنترةادبتاتا وراهاإلن
إعكادادرا  ابايوااتح واااتمقيرح اتينحرافت ااتنتبج انوااتااات ااالجيمتعي اناواهجاا ا -3

 .نطراف ت اعمري انبي ف اهببصصت اأ تديمي انبي ف ابتتجتنعت ا
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 اتمراجع
 
العربتت   دار ال  تتاب(11ط)أشتت ر جتترالم ال م يتت تر واالن رنتت (1 7313)أبتت  الا تتاوس ي ستت  -1

 1للنشرس القاهرة
ال اقيت  ال نتتال  فتت  جترالم تقنيتتة المعل متتا س دراستة ت  يقيتتة علتتى (73311)ابتراهيمس راشتتد -7

 11.1-2س (1ط)إمارة أب ظ  س مركز االمارا  للدراسا  وال ا ث االس راتي ية
أمينة عادل الش  ا  االج ماعية وتأثيرها علتى األصاتال  والم   تة دراستة شتاملة لل  ا تلة  -3

المتتتمر الثالت  1بات  مقتدم لل معيتة الماترية للم   تا  والمعل متا  1 واالس خدام لم قع الفيس ب  
 73311ي لي   2-15عشر الصاال  الم   ا  والمعل ما  ف  مار

ف رايرس  17س(الفيس ب  )العالقا  المش  هة ع ر م قع الاداقة (: 7331)آل غانمس عاط   -0

http://www.ro-7.com  

س دار الشروق للنشر وال  زيعس عمتانس (1ط)األمن وحرب المعل ما (733.1)يابال داينةس ذ -5
 1األردن

:// httpال  انتتتال االج ماعيتتتة واالق اتتتاديةس : العتتترب واإلن رنتتت (: 7331)بشتتتار ع تتتا   -.
www.zpu.edu.jo 

 
نية وتاليلية حت ل أنمتاط شخاتية اإلناراف عند األبناءس دراسة ميدا(11111)الث ين س مامد -2

 531-3ال الدين وعالق  ا باناراف األبناءس مركز الراشد لالس شارا  االج ماعية والنفسيةس ال  ي س 
األحتتداث واالن رنتت س دراستتة معمقتتة عتتن أثتتر االن رنتت  فتت  (73321)ح تتاز س ع تتد الف تتا  -1

 1اناراف األحداثس دار ال  ال القان نيةس جم  رية مار العربية
انارافتتتا  الشتتت اب فتتت  عاتتتر الع لمتتتةس دار ق تتتاء لل  اعتتتة والنشتتتر (73371)يتتتمس مامتتتدصل -1

 1وال  زيعس القاهرة
الم اقتع االج ماعيتة وتأثيرهتا علتى الم  متع الستع د س (1 7331)دصيمس بنان وال شرس أمتان  -13

 1دراسة ماجس ير غير منش رةس جامعة األمير سل انس الممل ة العربية السع دية
دراستة ميدانيتة فت  است خداما  س ال ــــتـالب والش  ــتـا  اإلج ــماعيــــتـة س7331الدمار س  -11

 1واش اعا  طالب كلية الفن ن
ال اقيتت  فتت  م اج تتة جتترالم الااستتال انلتت  واالن رنتت س دراستتة مقدمتتة 1 الشتتا س ع تتدالن ر -17

 1ل الزة م لس ال عاون الخلي  س العينس دولة االمارا  العربية الم ادة
الشتتتت  ا  اإلج ماعيتتتتة لتتتتم تعتتتتد للمتتتتراهقينس جريتتتتدة الريتتتتا س (1 7331)الشتتتت ر س فتتتتايز -13
 1022.1العدد
االنارافتتا  الستتل كية فتت  ضتت ء بعتتت الم ميتترا  الديم غرافيتتةس (1 .733) تتال س أحمتتد -10

 1دراسة ماجس ير غير منش رةس جامعة أسي طس جم  رية مار العربية
باتت  مقتتدم إلتتى  ستتاب علي تتاسن رنتت  واالح جتترالم اإل(1 7333)مامتتد ع تتد التترحيمالعلمتتاءس  -15

مارا  العربية الم اتدةس الم لتد الثالت  س كلية الشريعة والقان نس جامعة اإلن رن س متتمر القان ن واإل
 1ال  عة الثالثة

الرعايتتة االج ماعيتتة لثحتتداث المناتترفينس القتتاهرةس م   تتة (1  1ب)عيستتىس مامتتد وآصتترون -.1
 1القاهرة الادي 

ف يتا  وشت اب ي تدون الم قتع )س ب  يية ف  الفغير س  عالقا (1 7331)القايم س فيام -12
  http://www.hewarmag.comمرتعا صا ا لممارسة تارفات م الخاطئةس 

مختتتاطر الشتتت  ا  االج ماعيتتتة علتتتى كيتتت  نامتتت  أبنالنتتتا متتتن (1   7313)  الم تتترزس ع تتتده -11
 1الما ر الثقاف  وال اريخ من دى ن رن ؟س اإل
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 1دار الا مةس ال ارين(1 1ط)وحش قادم اسمه جرالم المراهقين(1 7331)المال س نادر -11
 1س م   ة الخدما  لل  اعة(11ط)سي  ل جيا االناراف .(1115)نعامةس سليم -73
71- http://www.alhiwar.net/ShowNews  
77- medical.net-wshttp://www.ne 
73- http://social.subject-line.com1 
70- www.albayan.ae.htm1 
75- www.alhiwar.net1 
7.- http://knol.google.com 
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  ح اـــــمات

 فنحراا ياتن ااتااات ااالجيمتعي اهاال

 الما رمة                         تاية طي ة وبعد / أص   ال ال ة     الما رم/ أص  ال الال

نشتتئ  الشتت  ا  االج ماعيتتة الستت خدام ا فتت  ال  ا تتم أا  االج ماعيتتة ستتال  ذو حتتدين فقتتد تعتتد الشتت  
بعتتت ت  متتع الشتت  ا  االج ماعيتتة هنتتا  أمتتع انصتترين وبتترغم الف التتد ال تت  تتتومشتتاركة المعل متتا  

المخاطر وال   ت مثم باالنارافا  ال   يق م ب ا الش اب والمراهقين حيت  تع  تر الشت  ا  االج ماعيتة 
ا نشتتر صالقيتتة  ال تت  يمارستت ا الشتت اب ومن تتميتتع وتعتتر  ال ثيتتر متتن الممارستتا  غيتتر األمف  حتتة لل 
واللفظ  فمتا هت   باحية مع ت ادل المعل ما  ال نسيةس كذلك تس خدم ف  نشر العن  ال سد الا ر اإل

ا يلتى اناتراف الشت اب س وهتم تتتثر ستل حال ش اب إمارة دب  من واقتع ص تر الشت  ا  االج ماعيتة ع
علتتى حتتال المتتراهقين س حيتت  تستتعى ال احثتتة إلتتى اس قاتتاء أثتتر الشتت  ا  االج ماعيتتة علتتى اناتتراف 

 1الش اب

متتا تتتم  متتن صتاللل اقتع الفعلتت  ستتئلة هتتذس االست  انة بمتتا يع تتس اأنرجتت  متن م ال  تترم باإلجابتتة علتى  لتذا
تامة وتس خدم فقت  ألغترا  انا  هذس االس  انة س ف تعامم بسرية ن بيأف  الم  مع علما بمالحظ ه 

 1  ال ا  العلم 

 شاكرين ل م حسن تعاون م وتفضل ا بق  ل فال  االح رام وال قدير                          ال اح 

 أرج  تع ئة ال يانا  ال الية 

 

 ذكر                                             أنثى :       الن ع *

 : ال خاص:                           *العمر :                     * السنة الدراسية *

 11111111(1        مارةحدد اإل)مارا  العربية الم ادة إلدولة ا: الدولة *

 111111111111(1دحد)سل نة عمان                أصرى

 و ت ي ر أو ما  س يس               نعم                    ال أهم لديك  فاة على الفيس ب   *

 حدى الش  ا  االج ماعية          نعم                   الإهم أن  مش ر  ف  م م عة على *

  ي رو تأال   ت ذبك على  فاا  الفيس ب   ما ن عية المعل ما  وال رامج *

 11111111111(1حدد)دينية         سياسية        اج ماعية         ترب ية               أصرى 
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نواف ا اتعاترة م
غيرا نحتيك نواف  باكة

 نواف 

غيرا
نواف ا
 باكة

تستتتاهم الشتتت  ا  االج ماعيتتتة فتتت  نشتتتر الاتتت ر  1
 اإلباحية 

     

تع  تتتر الشتتت  ا  االج ماعيتتتة متتتن أكثتتتر الم اقتتتع  7
  را على األصالق الدينيةص

     

تس خدم الش  ا  االج ماعيتة فت  فضت  األسترار  3
 الخا ة 

     

ي داول مش رك  الش  ا  االج ماعية مقاطع تثير  0
 الرغ ا  ال نسية لدي م

     

      تقلم الش  ا  االج ماعية حياء الف اة المسلمة 5
 تعتتد الشتت  ا  االج ماعيتتة م قعتتا ستتيئا غيتتر آمتتن .

 تساعد على االناراف األصالق  للش اب
     

بعت الش  ا  االج ماعيتة ماتدر لنشتر مقتاطع  2
   االباحية يالفيد

     

يستتت مم الشتتت اب الشتتت  ا  االج ماعيتتتة  لفضتتت   1
 ع را  الف يا 

     

يميتم رواد الشت  ا  االج ماعيتة إلتى العزلتة عتتن  1
 األوساط االج ماعية

     

ش  ا  االج ماعية قتيم دينيتة يدع  بعت رواد ال 13
 وف رية بع س قيم م الفعلية

     

ي تتتتداول بعتتتتت مرتتتتتاد  الشتتتت  ا  االج ماعيتتتتة  11
 مالاا  تدل على العن  اللفظ 

     

تنام بعت القيم األصالقية لدى مرتاد  الش  ا   17
 االج ماعية 

     

يعد تداول الرذيلة مأل فتا لتدى بعتت الم اقتع فت   13
 ج ماعية الش  ا  اال

     

تستتت خدم الشتتت  ا  االج ماعيتتتة فتتت  نشتتتر العنتتت   10
 ال سد 

     

لش  ا  االج ماعية علتى غفلتة يدصم األشخاص ا 15
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 قكن اـــــاتم

اتحتتتا،اهنتايرافقاهاناوابطاوراع ادانبايو اه اتالافتاظلااتيطورااتيقنتااتحتصلافتاعصرنتا     

االبصتاا،اأصاحتااتااات ااالجيمتعي ااتيتابعكاه ي  احكيث انواه تالااالبصتاابايوااتمجيمعات ا،ا

هاحكةانواأهامااتو اتالااتياتاحطياتابتنيااترا اياراع ادانبايو ااتعاتتما،احياثابمااواب اكااتاااات ا

االانجتنتا،انواخياافايحاحباتةافقاطاناواقاالااتفاردانبيبكنياتانوااتيواصلانعااتعتتمابأ ر اهب

فيصاحانبيبكما،اهألناتابماوااتمبيبكمانوااالبصتاابأ اراعكدانوااألفرادابياضااتنطاراعاواناتناها

اتجيرافتا،اهألناتابييحاتمبيبكنياتااناتنيت اعكةاتمابيوفرافتاه اتالااالبصاتاا اتبقياتا،ا إناتنيا ا

 اهاإباكاءاا راءادهنارقتبا ا،ابتإلضاتف اإتاداإناتنيا ااتاحاثاعاواناتر  ااتصوراهاتفياكيواهاتيع يقات

األصكقتءااتقكانداهاربطااتمعترفابعضاماباعضا،اأصاحتاب اكااتاااات اناوااتو اتالااتياتاهصا تا

أهميياتاإتداحكاباويوانجموعت اختص ابحبتةاختصانحنن ابقضتيتانعين اأهابايركابآراءانعينا ا

اتواقعاإالاأناتاافيراضي ا،اهتعلانتاينيقصانواب اكااتاااات اهاوا ،اههتا تتجمعيت اأهااتيجمعت افت

إناتني اإناتءاحبتبت اههميا اهاحباتبت ابأ امتءانبايعترةا،افأصااحااتمبيصاونايناتدهناع اداأثارا

 .ذتكااتمبيبكنيوابعكمااإلفصتحاعواهويتبامااتحقيقي احفطتاتبصوصيتباما

ارااحابأثرااهاقينتءااتالانتاهواجكياكافاتاعاتتماهبعياراشريح ااتااتةافتاأيانجيمعانواأ ثراات     

اتيقنيت ا،افاتاشريح ايرافقاتااال يااتفاهاتيعرفاإتدا لانتاهواجكيكا،اهاتعلانتابييحاهااتاااات ا

االجيمتعي انوان ايتاهإناتني ات يواصالا،اهاااانتهياكاعاواابباتذااتاثياراناوااتمح بات انواقاعاع ادا

همي ااتيواصلانعااتمجيماعاناواخايااب اكااتاااات ا،اقاكاشاجعااتااات ااالجيمتعي انطرااإلدرا اتابأ

اتاثيريواع دااتكخوااإتداذاكااتعاتتمااالفيراضاتا،اإالاأنااتمباتكرااتنفباي اهاالجيمتعيا ابطالارفيقا ا

تالابطورا،افالاناتايطارأاع اداحياتةااألفارادافاتااتمجيماعاناوابيييارا،اناوااتممااواأناينباحباع ادا

يمتعي ا،اذتكاأناتالاشاتءاهجاايوااتبا اتاهاإليجاتبتا،اهناواهناتافاإنانواحتاحيتبامااتنفبي اهاالج

فااتارصاك أي ظااتهرة بحتجاا  إتااد أن ياايم بابيصااات بكاياا   هاتيعاارف إتااد عااتدا  هاهيمتناات  اتااااتة 

 .ا يبكامااتااات ااالجيمتعي ا
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 اإلكترااتمناجتات احثا
 
 هببت البهاناا  ااتاحثا -1
 

نوقا اغاتنضاأهانوقا ا" ،احياثابعاكااتمااا  ااتاحثيا ا بامواناا  ااتاحثافتاغماوفااتطاتهرة

تدابفبيرا،اأهاهتا لاقضي انماواإدرا ااتاأهانيحطيااتاهيحايطابااتاإيعيريهااتاكاأهاظتهرةابحيت ا

نتمااشاتعاحتجتبنتاأها حاالانميا ااأهاأهاهجوداعقا اأناتاحتج اتمابااعا،اأشتءانوااتيموفا،اأيا

،اهع داذتكافإنانااا  ااتاحاثاباي بصا (1) "شاتعااتنقصاإوفاأهامتداحلااتيإرغا افتااتوصواا

نا ثتفاا اا اايبكاماف اا اأعيقاا ااتااااتةااإلنااترابتابتتااااات ااالجيمتعياا اهااتاعيقاا اغتنضاا ا،اذتااكاب

هجااهاعااكةافااتاب ااكاأنااترابتات ااااات ااالجيمتعياا اغياارانحااكدةا،اهييضاامواهااااااتيمااوفااتااااتةااإل

 .ياتاع داشالانجموع انوااتيبت ال اناتنابحكيكهتانواخيااصيتغاتعيق ابتإل

 نترابتا؟نتاأهمااتااات ااالجيمتعي ااتيتايفضلاا يبكاناتااتااتةااإل -
 نترابتات ااات ااالجيمتعي ا؟ا يبكامااتااتةااإلاالنيطتمااتيونتافتانتانك ا -
 فتاا يبكانهات ااات ااالجيمتعي ا؟ نوااتوقت نترابت مايقضتااتااتةااإل -
 نترابتات ااات ااالجيمتعي ا؟تااتةااإل اتةاا يبكامااأنتا -
 ؟  نترابتات ااات ااالجيمتعي ا و ي  اجيكةاتياويوااتعيقت نتانك ابأييكااتااتةااإل -
 نااتااات ااالجيمتعي ابفقكااتبصوصي اتمبيبكنياتا؟أ: نترابتاهلايحيكااتااتةااإل -
اء اأ ثاراناوااتو اتالانترابتااتااات ااالجيمتعي اه ي  ات يعاياراعاواىرهلاييباااتااتةااإل -

 اتيق يكي ا؟ا
 نترابتا؟نتاضرهرةاهجودااتااات ااالجيمتعي افتاحيتةااتااتةااإل -

ناترابتاتاداناك اأفضا يياتاتاك ااتاااتةااإلإهاااهقكابمابحكيكاعكدانواااتااات ااالجيمتعي ات يعارفا

تاباامابضااميواهمياا اب ااكااتااااات اعتتميااتاهعربيااتا،ا مااأهفقااتاتعااكدانااوااتكرا اات اهااتميحطاات احااواا

ع اا ابإشاااتعاحتجاات اي اايبكامااتااااات ا،انناااتابنااوااأل اااتةااتيااتابااكعوهماال اا  اا   ااتاحااثاعااكدأ

خاترا،اهاتيعايراعوااتارأيافاتااتموضاوعت ااتمطرهحا ا،ابينماتاهناتكاحك ااألأتداإنعرفي ا تتيعرفا

تاداإهاتحتجا ا صكقتءاهاتيب ي اهقضتءاهقتااتفراهتدااألإ اتةابعاراعواحتجت اكقو ي ا تتيحك اأ

،اخار أ ااتةاأبتحا ااتبياترات عينا ات يعاياراعاواإتاداإضاتف ااتماتر  افتاحتاااتاعورابتتوحكةا،ابتإل

ناااتابعاااراعااواعااتتماأنااترابتابااأنااتااااات ااالجيمتعياا اباارغماتاادانااك ابأييااكااتااااتةااإلإشااترةابتإل

وصاي اتمبايبكنياتاهاافيراضتاهتاه ي  اجيكةاتياويوااتعيقت ا،اهناك ابأيياكهمابأنااتابفقاكااتبص

هااتيحاك اناواخايااأات قتءا ااتماتشارةا) ناتاه ي  اأفضلات يعايراعوااترأيانوااتو تالااتيق يكي اأ

 . اتةاذتكا،اهضرهرةاهجوداب كااتااات افتاحيتبامأه( اتاتب 
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 أهمي ااتاحثا -7
 

اتصااح ا،ا) تادانجماالاه ااتالااالبصااتاااتيق يكياا اإاحي اتااتااااات ااالجيمتعياا اباارغماحكاثاا اعاااكهتا

خصاشااريح ااتااااتةا،ااتااايوايعااكهناه ااتكااتمجيمااعاهبااتألأناتناا انربفعاا اباايوا(  تزذاعاا ا،ااتي فاااإل

اتاريح ااأل ثراب افتافتااتمجيمعات يعتنالاناعااتو اتالاغيارااتيق يكيا ابايواه اتالااالبصاتاا،اهتااتكا

حاك اإ ادااعياترهاتاه اتكااتاااتةاعأهميا اناتنا ااتاااات ااالجيمتعيا ابايواأهمي ااتاحثانواأبتاأب

اتو ااتالاغياارااتيق يكياا افااتااتيواصاالا،اهااتيااتابياايحاتمباايبكنياتاعنتصااراعااكةاغياارانيواجااكةافااتا

حاكا االاا ايقاتتاتافقاطا ماتاهاواهاماب اكااتعنتصاراهاتااتيفتع يا اهخ ا ااألأاتو تالااتيق يكي ا،اهنوا

هاخ  ااتيواصالاناعانصاتدرا نفبامأاتحتاافتااتو تالااتيق يكي ا،ا متابييحاتمبيبكنياتااتيعايراعوا

فاراداتيااوناحكا اهااتمجيمعااتيق يكيا،اهااانتهيكاعواقكرباتاع دا براحواج ااتمبتفت ابايوااألاأل

باااتكانجيمااعانياتناالاباابااهاباارغما ونااهانجيمعااتاافيراضاايتا،اختصاا اب ااكااتااااات ااتعتتمياا ااتيااتا

 .يضتااتيعتنلابتت ي ااتعربي اأبتحياتاإ اراعكدانوااتمبيبكنيواببابانمي اباتاهأا يطتعتاجمعا

 أهكافااتاحث -3

اتااااتةافااتاا اايبكامااتااااات ااالجيمتعياا اهعيقياااتابااتتميييرا اع اادااهيمتناات ااتيعاارفا -1

 .( اتحتت ااالجيمتعي ا –اتف  ااتعمري ا –اتجنما) اتكيموغرافي ا

 .تات مأهمااتااات ااتيتايبيبكناتااتااتةا،اهااتمك اات ننتافتاا يبكانا ع داتيعرفا -7

 .أ اتةاا يبكامااتااات ااالجيمتعي ا و تالاغيرابق يكي افتااتيواصلانعااتعتتمااتبترجتا  -3

،اه ااي  اجياااكةاتياااويوااتعيقااات ااتاااااات ااالجيمتعياا ا نااك اقنتعااا ااتااااتةاباااونرصااكا -4

 .هأفض يياتافتااتيواصلانوااتمجيمعا

 اتكرا ت ااتبتبق ا -4
تادابحكياكاأهميا اهنااا  ااتطاتهرةاإبقاودااتاتحاثا بعكااتكرا ت ااتبتبق انوااتمحشرا ااتاتنا ااتيات

ناحكاثا ااتطاتهرةانوضاوعااتاحاثاهاضاع ااتاحاو اهاتكرا ات ااتمح يا اأالاإهصيتغ ااتفرضايت ا،ا

تاداا ايبكامااتاااا ااتعنااوبيا ااتعتتميا افاتااتاحاثاإاتاتحاثا تاتمقكن اباااااتاأنافتااتمايات ا،ادع

 .جتااعوااتكرا ت اهاتاحو ااتبتبق افتاهااااتم

أناتنتاجماتاانجتهاكا،اا ايبكامااتاااات ااالجيمتعياا افاتابقاكيماخاكنت انايايا انيطااورةا،ا.د -1

،اعااااااااااوانوقااااااااااعااتمج اااااااااا اا .7.1،انااااااااااتيوا 2نج اااااااااا ادرا اااااااااات ااتمع وناااااااااات ا،اعااااااااااكدا

informationstudies.net. 
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  ثاارااتااااات ااالجيمتعياا اهانياااترااهعيقياااتابتتمايااات ااتيااتابياايحأتاادادرا اا اإياااكفااتاحااثا     

ناتنياات ااتميااوفرةافااتاب ااكااتااااات افااتابطااويراخكناا ااتمع وناات ااتمقكناا اخااكنتباتانااواخيتاااتاهاإل

 ثارااتاااات ااالجيمتعيا اأتاداإت مايات ا،اهقكاا يبكنتااتكرا  ااتمنالااتمبحتااتميكانتات يعارفا

قاعاانيااترااا يبكانتاهانياتراا،اها يعتنتااتاتحثا ابموقاعااتياباتااتاايايقاكمااحصاتايت األ ثارااتموا

عتتميتا،اهجتءاهفقاتاتااتكانوقاعافيبااوكابتتمرباا ااتثتنيا اعتتمياتاهيوبياوةابتتمرباا ااترابعا اهناتيا

تاداإخار ا،اهخ صاتااتاتحثا ا ايمابتتمربا ااتحتدي اعاراهاهبوييرااتثتتث اعااراب يااتااتمواقاعااأل

تيتايربتدهتااتمبيبكنونانيرنتاهاصاحتانوااتمواقعااتفعتت اع داشاا ااإلأنااتااات ااالجيمتعي اأ

 . ناط اناتابيميعابتتيقني ااتعتتي ااتيتابييحاتمبيبكنياتااتعكيكانوااألأ،ا متا

 www.tech-wd.comعوانكهن اعتتمااتيقني ا – TNSنجموع ا -7

 .2دهتا ااهعينا ابحجاما 46نيرناتا،اهشام تاتداانعرفا انااتكااتمبايبكنيوافاتااإلإهكفتااتكرا  ا

ناترا ااتعربيا ااتميحاكةا،اهخ صاتاشرا اتافتااتكرا ا ادهتا ااإلإاتيتابماأت انبيبكما،اهنوااتكهاا

،اهابعتدتاتانباا اا ايبكاما% 22نيرنتافتااإلناترا ابصالاإتادانبا انبيبكنتااإل أن تدإاتكرا  ا

أناتافيماتاييع ا ا, %47تايرهنتاهاتااات ااالجيمتعي احيثاهص تانباا انبايبكنياتاإتادااتاريكااإل

 .صكي اتك ااتفردااتمبيبكما 24ااات ااالجيمتعي افقكاهص تانباياماإتدابمعكاااألصكقتءافتاات

درا ااا انيكانيااا افاااتاا ااايبكانت ا: جيمتعيااا اصاااتتح ااتاااكنتريا،اااتطااايةاهاتاااااات ااال -3

 72،اجتنعا ااتفاتبحافاتاتياياتا،اجيمتعيا ااشاتعت اكيةا  ي ااتفنوناهاإلعيمات فيمابوكا اااا اإه

 .  www.maktoobblog.com،اعواانكهن انايوةا .7.1نتيوا

نثدانواكيةا  ي ااتفنوناهااإلعيمافتاجتنع ااتفاتبحاأذ راه .7قواناتاعين ااتاتحث اا يبكنتا     

ناأتاداإاتمبيبكنيوات فيماباوكا،انبايبكن انطريا ااال ايبكانت اهاالشااتعت ا،اهبوصا تااتاتحثا ا

ناأعنااها،اها امبااارهنابعضااجيمتعياا ايباايبكمانااوانعطاامااتط ااا ا،اههاامانااوايااتفاايمابااوكا ااااا ا

 ثارابتتعاتتماهاتيواصالاناعاأاتبابااترايبتاال يبكامااتط ا ات فيمابوكاهواا يبتةانعترفاهبعم ا

تاداإنااال يبكامااتمفركات فيمابوكاياحدياأجمعااتط ا اعين ااتاحثاأنتساذهيااهيمتمانايركا،اهاأ

عت ااتميحققا اتاك ااتط اا اجاراءاتدااتابالاهاتيراخاتا،اهحاواااالشااتإ ينايتااعوااتقراءةاهيحداال

 هدااتط ااا ابمعرفاا انيعمقاا ايااااااعااتط ااا انعرفيااتاهينااتفاايمابااوكا ااااا ااجيمتعياا اإا اايبكانها،ا

هقات اأبيواات نيءاحيدافتا هبواصي تاجيمتعي انهايب  اجوأبتتعتتما،اهيحق ااشاتعااجيمتعتاحيثا

ت يواصالابايوااتط اا اهننتقاا انناتهلا فااتراجكياكةأنواخيااكرحا تفاري تااتعطي ا،اهيحق ااشاتع

 .فضلاتمراجع ااتكرهساأاتكرا  اهاتمحتضرا اها ياتفاماكر ا
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   mashable social mediaنح ب ارياييلا،ادرا  ا،ااعوانوقعا -4

تاداعاتداباماا،اهشاعاي اب اكااتو اتالاإا ياكفتااتكرا  انبيبكنتااتااات ااالجيمتعي ا،اهاتيعارفا

فاتا  12ناوااتااتتييوافاو ا اوا 7361اليات ااتميحاكةا،اهشام تااتكرا ا ا بيترانوااتاتتييوافاتااتو

نااتنبااتءابباايبكمااتااااات ااالجيمتعياا ات يواصاالانااعاأتااداإاتوالياات ااتميحااكةا،اهخ صااتااتكرا اا ا

نااوااتنبااتءايباايبكنوااتااااات ا% 62ناأعاتايباماهأصااكقتااماهزنيااااماأ ثاارانااوااترجاتاا،احيااثا

نوااتنبتءايبايبكنناتاات يواصالا% .6ت رجتاا،اها% 24ءانقتبلااالجيمتعي ات يواصلانعااألصكقت

نوااتنبتءايبايبكنناتات يواصالاناعازنايءااتعمالانقتبالا% 34ت رجتاا،اها% 47نعااتعتا  انقتبلا

  . ت رجتا% 77

درا اا ا: نيرنااتافااتااتعيقاات ااالجيمتعياا ا ااتريا،ابااأثيرااالبصااتااعااارااإلح مااتاخضر .د -2

 ( .7+1عا.  7نلا.  2..7: دنا ا)  انج  اجتنع ادنا: ،افتا نيكاني افتااتمجيمعااتقطري

صتااعارااإلنيرناتافاتااتعيقات ااالجيمتعيا افاتااتمجيماعابتدانعرف ابأثيرا ااالإهكفتااتكرا  ا     

نااواشاااتةااتمجيمااعااتقطااريااتمباايبكنيوا تشبصاا 421اتقطااريا،اهابباااااتاتحااثاعيناا انقااكارهتا

كريا ااال اياتن ا اأداةاتجماعااتمع ونات اناوااتعينا ابت ايبكاما تإلنيرنتا،اهباماجماعااتمع ونات اعاو

بعاتدااالجيمتعيا ااتبتصا ابت ايبكامااتاااتةااتمنالااتمبحتا،اهقكا اافتااتكرا ا اعاواعاكداناوااأل

عمترهماهحتتياماأبصتاابيضااتنطراعواتإلنيرنتا،افجميعاعين ااتاحثاببيبكمااإلنيرنتا و ي  اتي

نيرنااتاصاااحااإلأيمياا اهناااناماه اانوا اخاااربامافااتااال اايبكاما،اهاالجيمتعياا اهنباايويتبامااتيع 

ناوااتعينا ابحاكهااىتيات ا% 32نانباا اأتاداإشتر ااتكرا  اأبصتاااتماتشرا،ا متاننتفماحقيقتاتي

تداإشتر اأنيرنتا،ا متا رياهاالجيمتعتااتايايحواابيناماهبيوانواييص وناباماعارااإلاتضاطااأل

 . رهماأجعانقكارابفتع امااتيونتانعانانتايقترةانص ااتعين ابراأ

 

ناوااتعنتصارا تاداعاكدإهقكابمااال يفتدةانوااتكرا ت ااتبتبق افتااتاحاثا،اهذتاكاناواخاياااتيعارفا

 : اتيتانردهتا متاي تا

تداأهمااتااات ااالجيمتعي ااتعتتمي ا،اهاتيتاب قداشاعاي اها ايبكانتاع ادانبايو اإاتيعرفا -
 .اتعتتما

نترا ا وناتاه ي  ابكامااإلنيرنتا،اهاتااات ااالجيمتعي افتادهت ااإلتدا ثتف اا يإاتيعرفا -
 .صكقتءااتياويواشاا انوااأل

،اه و اي  ا( اتجانما) تدااتفره افتاا يبكامااتااات ااالجيمتعيا ابحبابانييياراإاتيعرفا -
 .صكقتءاقترةاهاألت يبتكبابيوااأل
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 افاتااتانمطااالجيماتعتاتحياتةاتاداناحثرا ااإلنيرناتا و اي  اهااتاااات ااالجيمتعياإاتيعرفا -

 .همي ااتبمت ااتفردي افتاب كااتعيق اأفراداهعيقيامابتتمحيطااالجيمتعتا،اهنك ااأل

 :اإلكترااتنطريات احثا

 اال يبكانت اهاالشاتعت اهاانياترااتمايارا ا يتنطري

ميييرا اناعابعكانطري ااال يبكانت اهاالشاتعت انوااتنطريت ااتيتابكرساعيق ااتبمت ااتفردي ا 

يا اا وكاابصااتتتاعيقاا اباايوااتو ااي  اهاتر ااتت اأنمااتكااتباا وكااالبصااتتتاتأفاارادا،احيااثاياااالاأ

هاتمباايقالا،اهااا ااتعيقاا ابعااكاعيقاا ابفتع ياا انانياا اع اادااتحتجاات ااتيااتايبياااعرهتااتفاارداهيحااتهاا

وااتبااعتاثايااتااتاثياارانااوااتكرا اات اهجااوداعيقاا ابرابطياا اباايأاشاااتعاتابو ااتالااالبصااتاا،احيااثا

نااتبعتاإلشاتعااتحتجت اتك ااتمي قتاحاتف اأشاتعاهاال يبكاما،احيثاياكهاألحيتنا ثيرةاتيحقي ااإل

،احياثاباايمانطريا ااال ايبكانت اهاالشااتعت ابكرا ا ا ا وكاجمااورا( 7) ايبكاماقوياههحياكاتي

ناااماأ ااداه ااتالااالبصااتاااتجمااتهيريادرا اا اهظيفياا اننطماا ابجاات اه ااتالااالبصااتاابنطرباااتاتاااماع

بحكياكاع ادا،اهبعياارااتنطريا ااتجمااوراقاتدرا( 3)عايماه اتالااإلهجماورافعاتاافاتاانيقاتءار اتالا

 .احييتجتبهاهاالشاتعت ااتيتايمانهااتحصوااع ياتانواه تالااالبصتاااتجمتهيريا

هتااداضاامتااتكرا اات ااتاي ااياي اتاادافيااربيوا،ااألإاال اايبكانت اهاالشاااتعت ا نطرياات هقااكاقباامتا

،اهاتيتااهيمتابتالشاتعت ااتيتايحصلاع ياتااتمبايمعونا 1244عتما" هي ه اا" درا ت اا هننات

ناوااترادياوا،اهادرا ا ا داتيتادر تادهافعااال يمتعات مو ايق"  وشمتنا" هبراا،ااهات راديواهاأل

نااتااتكرا اات ااتحكيثاا اأضااربتاعااوااتصااكهرا،اأعااواافيقااتدااتقااراءاتصااحيف ايونياا ا" بيرتبااونا" 

ماهاتبتصا ابتال ايبكانت اهاالشااتعت ااتياتابحققااتاه اتالا .122 – .126وااتمكةابيوافطار ان

،ا( 2) قكنوااع داا يبكامااتنطري أهاالااتاتحثيوااتايواأنوا" جوزي ا يبرا" ،اهيعكا( 4) االبصتا

 نااتجماوراناطاهيعرفاهيبيترأتداإتدااتيحق انواثيث اأهكافارايبي ا،اا ينتدااإهباكفااتنطري ا

فااراداتو ااتالاهااكافابيحااكدابت ياااتفا يفياا اا اايبكامااألهايااااعهانااوااتو ااتالا،اههااا ااألأنااتايماااوا

 يكانيتالاا ايبكامااتو اتالابااكفافااماأاالبصتاا،اهدهافعااال يبكاماتو تالانعين ادهناغيرهتا،اهب

 ( .6)عم ي ااالبصتاا

ثناتاهاااا،اهاتياتاعمالاايفار ارهجارزايضتافاتابحأنتانطري اانياترااتمايارا ا،ااتيتااعيمكنتهتاأ     

عكيكةافتا لانواأنرياتااتامتتي اهأنرياتااتيبينيا ا تبا ورباتا،ابعكاأناأجر ابحوث( 1222،ا1223)

فاراد ا،احياثابعاكاأهاانرةافتااتنطاتمااالجيماتعتاهانيااترهتابايواهى يتا،افيايمابكخواااتمايارا األ

بااي بصانحااتهراهااا ااتنطرياا افااتاأربعاا اعنتصاارااتااااات ااالجيمتعياا اجاا ءانااواب ااكااتمايااارا ا،اه
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رايبااي اهااتااتماياااراهقنااوا ااالبصااتااهاتاا نواهاتنطااتمااالجيمااتعتا،افااتتماياراهااواأياشااتءاجكيااكا

ناتاأ واءاا تنافارةاأهاجاتزاأهانارهعايعرفااتمجيمعابهاألهاانارةاهناواثاماينياارابايواأفاراد ا،ا

تداقبميواإوا ااالبصتاا،افقنوا ااالبصتاابنقبمااتعنصرااتثتنتافتانطري اانياترااتمايارا افاواقن

رايبييواهمتاقناوا ااالبصاتاااتكاخ يا اهقناوا ااالبصاتاااتبترجيا ا،اهقناوا ااالبصاتاااتكاخ يا اهاتا

سااتااارمااتبيت ااتاأقااتدةااتاارأيافااتااتمجيمااعا ااايو ااتقاتااالافااتااتمجيمااعااتقا ااتاهنااواهااماع اادار

قناوا ااالبصاتاااتكاخ يا اهاماه ايءااتييييارااتمح يايواهاالقيصتدياهاالجيمتعتا،اهاتقباماا خاراناوا

ههااماأهت ااكااألفاارادااتااايواغااتدرهااحااكهدانجاايمعاماتنااالااتع ااماها يبااتةااتمعرفاا اهاتيااكريباهأنثااتاا

هحالءاأ تباةااتجتنعت اهاتمرا  ااتع مي اهأفرادااتجي اهنواأنثتتاما،اأنتاقنوا ااالبصتاااتبترجيا ا

هاتمراياا ا( اتراديااو)ريا تتصااح اهاتمجااي اهاإلذاعاا ااتمبااموع افياااملاه ااتالااالبصااتاااتجمااتهي

نيرنااتاهغيرهااتانااواه ااتالااالبصااتااهاتايااتةاهاتبااينمتاهاتمباارحاهاتقنااوا ااتفضااتاي اهاإل( تزاتي فاا)

اتحكيثاا ا،اه اااتكاباااملاهااا ااتقنااوا ااتبترجياا اه اايءااتيييياارااتبااترجييوانثاالااتباااراءاهاتمااكربيوا

ح بت ااتيجتري ااتاار ا،اهاتعنصارااتثتتاثاهاوااتا نوا،اهيمااوابعريا ااتايواباعثامااتار ت اهاتم

اتاا نوابأنااهااتفياارةاات ننياا ااتيااتابباايير ااتفااردافااتااقينتاااهاتمايااارانااتااقينااتءاابتنااتا،اأنااتااتنطااتما

ماشا وناطنيافرادابجمعاماعتدا اهبقتتيكاهأعرافانجيمعيا اهقاتنونااالجيمتعتافاوانجموع انوااأل

 .(2)حيتبامااتيوني ا

 اتااات ااالجيمتعي اهبأثيرهتافتااتعيقت ااالجيمتعي اا

نااواحيتبنااتا أضااحتااتو ااتالااتيانوتوجياا اجاا ءاالاييجاا أفااتاظاالاثااورةابانوتوجيااتااتمع وناات ا،ا     

ثاار اع ااداحيتبنااتااالجيمتعياا ا،افأصاااحااتيواصاالاعاااراه ااتالاأنافاارفاهااااااتواقااعاأتااداإاتيونياا اا،ا

ير يا ااتطايعي اتنمطاحيتبنتااتيونتا،اهألناب كااتو تالابأخااابااالااالبصتاااتيانوتوجي اج ءانواات

بكريجتابتتيطورافإننتانااكااتيومافتانجيمعنتااتعرباتاثاورةافاتاا ايبكامااتاااات ااالجيمتعيا ا،اتاما

عايمانناااانطاي اب اكاقالافاتاه اتالااإل ثاراظااورااع ادااألأصااحتاأنااتاأالاإباكأابتتثورا ااتعربي ا

بتحاتاب اكاأعايمابااالا ايارا،احياثاصاحاا اماشااا ااتفايماباوكاييارددافاتاه اتالااإلاتثورا ا،افأ

 يااا ناراهتعلاهاااااأل،انايعارهااعواىراءهمابمنأ اعوااترقتب اااتااات ااالجيمتعي اتمبيبكنياتا

ضاتف اتمجيماعااتعرباتااتمعارهفابقياود ااتبيت اي اهاالجيمتعيا ا،اهاااابتإلك ااعواحتج اضرهري ات

كااتااات انيعكدةااتوظتا افاتابييحاتمبيبكنياتاناتر  ااتصاوراهاتفياكيواهااتمقاتال اتدا وناب إ

تاداشااا اها اع اإناتنيا ااتيعارفاإتاداإضتف اعجتةابمضمونانعيوا،ابتإلهااألتعتةاهااتيعايراعوااإل

فااراداعااارااتعااتتمانااوانباايبكنتااتااااا ااالجيمتعياا ااتيااتايباايبكناتااتفااردا،اهااااانتهيااكاعااوانااوااأل
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ضتفياتا،اهاتيتابتباتابجاكافاتاب اكااتاااات اإرةاع دااالكيعاع داعكدانوانواقعااتمح بت اهااتقك

 . ارابجمعانوااتمبيبكنيواهذتكاتاعايياتاأتداإفضلات وصواااتو ي  ااأل

جنايا اننااتاهاتعربيا ا،افمنااتاناتاهاواهبرغما لاب كااتم ايتااتيتابوفرهتااتااات ااالجيمتعيا ااأل     

ناذتاكاأالاإنابحملااتجتنايواتمبيبكناتا،اأياه ي  اابصتااالبكاتاتاأناأاتب اتا،اذتكايجتبتاهنناتاإ

نفباااماهاتااايواييحامااونابايفياا ااال اايبكاماباااالاعااتما،افحينمااتاناااأ اأالابمباايبكنياتاإالاييع اا ا

هت اكااتاايوا اتنوااع اداعيقات ااجيمتعيا احقيقيا اأاتااات ااالجيمتعي ا تنااتاكفانناتاهوابجمياعا

تمصامماتاراناكيا Classmates.comرفااتواقعا،ا متاهوااتحاتاافاتاأهااشااا ااجيمتعيا اأداع 

بطايعا اصاكقتءااتماكارساهاتجتنعات ابعاكنتابفرقاوااأتداجماعاإ،ااتاياهكفا 1222 ونرادزافتااتعتما

فاتااتعاتماا SixDegress.comهت اكا،اباي انوقاعاأ،اتياوناهااااتموقعاهواصا  ااتوصالابايوااتحتاا

ناأالاإصكقتءاهاتعتا  ا،اهفتاهااابو عافتانجاتاااتيواصالااالجيماتعتا،اتاياجتءاتيجمعااألا, 1222

ننتانااكااتيومافتااتااات ااالجيمتعي اص  اهصلابايواأالاإ،ا( 2) ...7هااااتموقعابوق افتااتعتما

 ااو اهت ااكااتااايواالانعاارفاأهت ااكااألفاارادااتااايوابربطنااتاباااماعيقاا انااواهاقااعاحيتبنااتااالجيمتعياا اهأ

حيتنتابينمتاأهااتحقيقي اعارااتااا ا،ابفرقنتاعنامااتمبتفت اهاتثقتفت اهات يت اأ متاامااالفيراضي اأ

هت اكااتاايواقاكاياوناوااأربطنتابامااتااات ااالجيمتعي ا،اههااانتاخ  اعتتماافيراضتاخ قنت انحاواهب

تاشااا ااجيمتعيا اهاحاكةا،انماإهاجات انعين ا،االايربطنتاباماقيماهاحكةاهالاعتدا اهاحكةاأشبتصاأ

الابتت قاتءا اإناعيقتبنتااالجيمتعي اتمابااواتياناداأتدااتوراءاتنجكاإذهتننتاأنانعودابأتداإههااايقودنتا

 .جمعنتابامارهابطاناير  ابشبتصانعرهفتااتاوي اأاتماتشرةانعا

فتااتمجيمع،اهاتيتابنااأاناتااترهابطاها ثترااتمياتدت ابيوااألفراداأفتتعيقت ااالجيمتعي ابعرفاب     

نييج ااجيمتعاماهباتدااناتعرهماهاحيات اماباعضامااتاعضاهنواثمابفتع امافتابوبق ااتمجيماعا،ا

هاتعيقت ااالجيمتعي اباكأابفعلااجيمتعتايصكراعواشبصانعيوايعقااهاردافعالايصاكراناواشابصا

اصطيحااتيفتعلا،اهاتيفتعلا ىخراهيط  اع دااتيأثيرااتمياتداابيوااتابصيواأهابيوااتفعلاهردااتفعل

االجيمتعتابمتاينطوياع يهانواعيقت انتش  افتاإكاتر ،ايقاوماع اداأ اتسانجموعا اناوااتمعاتييرا

اتيااتابحاااماهااااااتيفتعاالانااواخاايااهجااودانطااتمانعاايوانااوااتيوقعاات ااالجيمتعياا افااتاإكااترااألدهارا

 اااي  اابصاااتاابااايوااألفاااراداهنطااارا  ألن اتيفتعااال االجيماااتعت ه. هاتمرا ااا ااتمحاااكدةاداخااالااتمجيماااع

 ( .2)هاتجمتعت افإنهابياشكاينيلاعنهانجموع انوااتيوقعت ااالجيمتعي ااتمرباط ابموق انعيوا

 اارةابقااوما نطااتمااجيمااتعتاهفاا انحااكدا اهتأ اارةادهرهااتافااتااتينااا  ااالجيمتعياا ات فااردا،افتأل     

 اتسااالبفات ابايواكارفيواأدا ارةااتيرباوياع ااجيمتعي انعيرفاباتاناوااتمجيماعا،اهيقاومادهرااأل
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نادخاواابعاضاأالاإناواقايما،ا هنثاداتيااويواحياتةانااير  ا،ابحباباناتايضاعتنأحكهمتاذ راها خاراأ

 ارةاصاتحا ااأل تااواباقادكفاتاا تتحضاتنت اهاتمح بات ااتيع يميا ااتمح بت ااتاكي  افتابربيا ااأل

تمجيماعااناأالاإ ارةا،اقاومابااتااألبرغمااتينا  ااتيتاب هاتفضلافتابنا  ااتفرداهبطايعهااجيمتعيتا،ا

شاااتتهااتجمتهيرياا اهغيرهااتاييااكخلاباااالا ااتفرافااتاعم ياا ااتينااا  اأنمااثيابو ااتالااالبصااتااباتفاا ا

نباتني ابييياراداااما،افاتتيييراهاوا ام ا،اهبيص ااتمجيمعت ااإل( .1) رةااالجيمتعي ااتيتابكأباتااأل

بطرأاع دا يتحوال اهاتيطورا اهاتيقكماهاتنمواااتنبتني ا،احيثايعنتااتيييرااالجيمتعتااتياتحيتةااإل

هانعكتاها،اأنانعكاااتييييرايبي  اناوانجيماعا خارافاتاابجتهاهاأالاإاتمجيمعاهبنطيمهااالجيمتعتا،ا

 ثارابقاكنتا،اأ ثرابايفاتا  ماتا  ماتا تناتادرجا ااتمبايو ااتثقاتفتات مجيماعاأفا متا تنتادرج ااتييييرا

 ارةا،اذتاكاتادااألإناباكخلاىثاترااتيييياراأييراىثتر ااالجيمتعي اهالباكاناياوناتاااااتييأهنوااتطايعتا

حكاعنتصاراجواناباأألناظواهرااتمجيمعانيكاخ  افتابنتااتااتير ياتاهاتوظيفتا،اهاأيابيييرايصيبا

،اهالابكاتنتا( 11)خر احيداهتوابكرجت انيفتهب اناينعاماع دااتجوانبااألأاتحيتةااالجيمتعي االبكا

فاارادااتمجيمااعا أحااكانصااتدرااتمع وناات اع اادانباايو ااتعماالاأخااواااإلنيرنااتافااتاحيااتةانادأنانعااتاأ

تايرهناتاهاتمعرف ا،اهاأحكاه تالااالبصتاانواخياانواقعااتكردش انواخيااباتداار تالااتاريكااإل

فارادا،اهايااكهاذتاكاج ياتا اماباالاأهابآخرابإتقاتءاظيتاهاع اداحياتةااألأهااتااات ااالجيمتعي ا،اقكا

فارادافاتاا ايبكاماب اكااتو اتالانايعاكاافاتااتوقاتاذاباهاعاوااتحياتةاواخياااتوقاتااتاايايقضايهااألن

نيرنااتا،ا مااتاابباااهتااتاثيااريوا و ااي  ااالجيمتعياا ااتواقعياا االج ااتات حيااتةااالفيراضااي اعاااراشاااا ااإل

اتااواقعتا،افاااترااتيااتاالايبايطيعونااتيعايااراعناااتاباااالاحقيقاتافااتااتمجيمااعات يعاياراعااواا راءاهاأل

صاكقتءاناواخيتاها مانبايعتراهابااويواشااا اناوااألتءاحبتبتابدنايناأيافرداأختص اهأنابإناتنا

خاريوااتمع ونات ااتحقيقيا اهتاواج اياتااتااماىهاتيعايرابالاحري اعوا لانتايكهراباهنها،ابينمتاييباا

 . هنراالضيرانننااألأفتاحبتبتبامااتبتص ا،اهايعيقكااتاثيريوانناماهبني اكيا ا

نااوااتعماالاع اادااتااااات ا ا  صاااحتاجاا ءأناناااتر  ااتمع وناات اهختصاا ااتايتناات ااتابصااي اإ     

نانبيويت ااتبصوصي اببي  انواشاا األخر ا،افاعضانبيبكنتاب كااتااات اأالاإاالجيمتعي ا،ا

وا ثرانماتاتاوا تناتااتعيقا اهجااتاتوجاها،ابينماتااتاثياراناأع داا يعكاداتماتر  اصورهماهبيتنتباما

نايفقاكهناتاحايواباكهيواب اكاأنبيبكنتااتااات ااالجيمتعي االايعونانقكارااتبصوصي ااتيتايمااوا

تايرهناتابعاضانرياي افتانوقعاتااإلهضحتاهي  ااتيجترةااتفيكراتي ااألأاتايتنت افتااتااات ا،اهقكا

هاا انايعاتااتمبايبكمااتيارفاناواأاتقواعكات حفاتظاع اداخصوصاي ااتمبايبكنيوات اااات ا،اننااتا

تدااتمع ونت ااتبتص اهاتيحامابنوعي ااتمع ونت اإفراداغيراذهيااتحبتةاناتني ادخواااألإاتااا اه

اتميتح اهأليافردا،اهاهعكمانارااال مااتاتنلاهارقمااتاوي اهاتعمراهاتعنواناهرقامااتحباتةااتانااتا
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نع ون انار االايماوا يأناأنت واييردداع ياتااتمبيبكما،اذتكاأايمتناهأ متءاأيارقتمابتقت ااإلأها

الافااتاحتتاا ابجكيااكااتموقااعا،ا مااتاحااار انااوانااارااتصااوراإا اايردادهتاحيااداتااواحااافتانااوااتموقااعا

الابعااكااتبااحااااتااكقي اإتاايامااتمباايبكماعااارااتااااات اإشاابتصااتااايواييعاارفااتابصااي اهات قااتءابتأل

 ( .17)عناما

تعيقاات ااالجيمتعياا اعااارانجموعاا انااوااتمحشاارا احااوااا فااتاإحااك ااتكرا اات ا،اباامارصااكه     

نيرنتا،انناتازيتدةاعكدااتبتعت افتااال يبكامااباالااييجتهزااتفيرا ااتيتاحكدهتااتفرداتنفباهااإل

،هااتياااوبراهاتق ااا ااتااااكيكانافاااتاحاااتااهجاااوداأياعاااتا اتيبصاااتاابتتاااااا ا،اهإهماااتاااتواجاااات ا

دراكاإبكاماع اادااتاارغمانااوااالجيمتعياا اهاأل ااري اهاتوظيفياا اببااابااال اايبكاما،اها اايمرارااال ااي

 ايبكامااتميواصالاتإلنيرناتا،ااتفرداتعكدانوااتمااي اببااها،اهاإلصتب ابأضراراصحي انييجا اتي

ضتف اتأضرارااتنفبي اأهااالجيمتعي ا تتكخواافتاعتتماههمتابكيلابقكناهاشااا ااإلنيرناتانماتابتإل

تيفتعاالااالجيمااتعتانحااوااتع تاا ،اأهاحيااثايبااي طااتواقااعابااتتوهم،اأهااالنبااحتةااتم حااوظات فااردانااواا

اتيااأثيرافااتااتاوياا ااتثقتفياا اهاتعااتدا اهاتقاايمااالجيمتعياا ات فاارد،اأهاتيفاااكاهاتيصااكعااأل ااريا،ااهالا

نااتيواصلانعاا خريواهاتيفتعلانعااماحاواااالهيمتنات اأهااتنااتكت ااتمااير  افاتاأيماوانارانا

اوااالنبيت اغيارااتاواعاصاوةابأ ايمااتعيقات انراالايب وانوااتفتاكةا،اهتأظلاعتتماافيراضتاهوا

االجيمتعي اعارااإلنيرنت،ابمتاقكابيضامنهاناوانااراتاثياراناوااتمع ونات ااتابصاي اع اداصافحت ا

اتموقعااتبتصاأهااتمكهن ااإلتايرهني اأهاحيداأثنتءاباتداااتحاكيثاع ادااإلنيرناتاقاكايااالانباتكرا

فاارصا تنناا ايماااوااإلفااتدةانناااتاها اايثمترهتانيرنااتاع اادااتمباايبكما،اهتاااااينطااوياا اايبكامااإل

بتتطريق ااتميام ،اهبمتاييب اهخصوصي انجيمعنتااتعربتا،ا متابنطوياع دانبتكرانبييرةاغيرا

نرباتديااإلنيرناتاغيارااتاواعيوابمباتتبا دظتهرةاقكابكفعاإتدانن تقت انجيمعيا اباحثرابتتبا باع ا

  .(13)ها ااتيقني ااتحكيث اغيرااتمحكهدةانواجا اأخر ا
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ااإلجراءا ااتمناجي ات كرا  
ا
 اتمنالا-1
 

شبتصاهاتمعيقاكا اهاالهيمتنات احكا اهاألبعكانوعااتاحو ااتوصفي اهاتيتاببياكفاهص ااألااااا

عطااتءانع وناات ا تفياا اهدقيقاا احااوااإنبااباتاحااو ااتجماااورا،احيااثاببااياكفاهاتقاايما،ااتاحااو ااأل

هافعاهاالحييتجات اهتيبجتهاات اهاتباا وكاهاهبفباايرااتطاتهرةانوضااوعااتاحااثا،ا ماتابقااكماهصاافتات ااك

نباابااتمنااتهلاأاتعيقات ااتمياتدتاا اباايوااتعنتصارانوضااوعافاارهفااتاحاثا،اهيعااكاناانالااتمباحانااوا

نماتكا ا و هافاتادرا ات اأاتع مي ات احو ااتوصفي احياثايباياكفاهاااااتمانالاهصا ااتجمااوراه

 (ا.14)اتجماورا

نبباتجمعااتمع ونت انواعينا ااتاحاثااحثا،اع دااعياتر ااألهاباااابماا يبكاماننالااتمبحافتاات

بجات انوضاوعااتاحاثا،اهاا ايقتءاامنماتكا ا و اأتاداإنبابات يعارفانترابتاهااتطريق ااألاتااتةااإل

ا.اتمع ونت ااتمنت ا ااتيتابحق افرهفااتاحثا

 عين ااتاحثاهنوعاتاا-7
 

عماتراعينا ااتاحاثاناوااتاااتةاأمابحكياكابمااخييتراعين ااتاحثانواشريح ااتاااتةاحصاراا،اهباااااا

شاتةاا..1،احياثابامااتيعتنالاناعا(ااتحتتا ااالجيمتعيا اا–اتف  ااتعمريا اا–اتجنما)اهف ااتميييرا ا

نوا%ا27جتبت ابنبا اإياأنوااتمبيبكنيوات ااات ااالجيمتعي ا،اا27هشتب اننتصف ا،ا تنانناما

تإلنات ا،اهبامااهنث ااتناوااتاا وراا.2تاع ادااتعين ا،اهذتكانواخياااعيمتداا ايمترةاا ايايتناهزعا

  وةااتعينت اغيرااالحيمتتيا ا،اهاتياتايمااواأبحكيكانوعااتعين ااتقصكي اأهااتعمكي اهاتيتابقعابحتا

ا.ت اتحثانواخيتاتااخييتراعينيهاباالانقصوداهعمكيانواشريح ااتااتةااتيتابحق ااتاكفا

 

  أداةاجمعااتايتنت ا-3
 

نباباتجماعااتايتنات اهاتمع ونات اناوااتجمااورا،اهبامااعيمتدهاتا يايتنااألداةااألبعكاا يمترةااالااااا

 احاالا،اهابضامنتاا14 ايمترةا أداةاتجمعااتايتنت اهاتمع ونت انواعين ااتاحثا،احياثابضامنتااال

ا:    اههتا متاي تااال يمترةاثيث انجتنيعانوااأل

 ص ابايتنت ااتعين اهاتمايم  اع دا،اختا3ا-1    انوااترقماأا3هتداشم تااتمجموع ااألا-1

 تساهتماألجلابحقي اأ،احيثابمثلاها ااتميييرا ا(ااتحتت ااالجيمتعي اا–اتف  ااتعمري اا–اتجنما)ا

 .أهكافااتكرا  ا
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،اابر   احوااا يبكامااتااات ااالجيمتعي ا 2-4    ا،انوااترقماأ 2اشيم تااتمجموع ااتثتني ا -7

نواحيثانوعااتااات ااتمبايبكن ا،ااتاااات ااالجيمتعيا ااتمفضا  ا،ا نواقالااتااتةاعين ااتاحثا،

تافاااتاا ااايبكامااتاااااات ااالنيطاااتمااتياااونتافاااتاا ااايبكامااتاااااات ااالجيمتعيااا ا،ااتوقاااتااتمقضااا

  .االجيمتعي 

 اااتةاا اايبكامااتااااات اأ،احيااثاشاام تا 14-2 اا   انااوااتاارقماأ 6ضاامتااتمجموعاا ااتثتتثاا ا -3

كةاتياويوااتعيقت ا،اهنك ابأييكهمابأناتابفقكاينااتااات اه ي  اجأاتعين ا االجيمتعي ا،اهنك ابأييك

 ااراأاتبصوصي اتمبيبكنياتا،اهنك ابعايرهماعواىراءهماناواخيتااتاتأصاكقتءاهاتمعاترفابااالا

،اهت محيااكيوا ااتنا ااحاااحااواا( ات قااتءا ااتماتشاارةاهاتحااكيثاعااارااتاااتب ا) نااوااتطاار ااتيق يكياا ا

خيراحوااضرهرةاهجودااتااات ااالجيمتعيا اتاجتءااتبحااااألنمااات ات يعايرا،ابي اتةااببتذهمااتأ

 .فتاحيتباما

الاإفارادااتعينا اأ    ااتمي قا اهاتياتاالابيايحات ماحاو اناواهقكاشم تاا يمترةااال يايتناعكدانوااأل

عاكداناوابتحا اإ ا   انفيوحا اهني قا افاتاا ناذاباهاناواخايااأيضاتاأخيترا انحكدةا،ابينمتاشم تا

 ..1بتح اخيترانفيوحا،اهبمافرزااتاتحاثات ايتنات اهاتمع ونات اياكهيتاهاضامتاإاتبيترا ااتمحكدةاه

 ،اهانواثمابفريياتاع دابرنتنلااتاحو ااالجيمتعيا  ا يمترةاقتب  ات يفري  27خ صانناتاا يمترةا

(spss)  ها يقصتءااتنيتال  . 

 األ تتيبااإلحصتاي اتيح يلااتايتنت ا -4
 

بااماا اايبكاماأ اا وبيوانااواأ ااتتيبابح ياالااتايتناات اإحصااتايتا،اهبمااتاييوافاا اهابباات ال ااتاحااثا     

األهااهوااأل  وةااإلحصتاتااتوصفتا،اهاتايايبيبكمافتااتكرا ت ااتوصفي ا كرا ينتا هفرهضها،

أنتا ها ا،انواخياااإلشترةاإتدااتيارار اهاتنببااتم وي اههص ااتنيتالااتعتن اهبح ي اتاهصفيتاا،

األ  وةاا خرابمافيهااخياترااتفارهفاعاواكريا اا ايبكامابعاضااإلجاراءا ااإلحصاتاي اناواخاياا

فاااتابح يااالااتايتنااات اهاأجاااراءااتفاااره اهااتعيقااات ااإلحصاااتاي ابااايوا"  spss" ا ااايبكامابرناااتنلا

  .اتميييرا اعواكري انعتنلابير وناا
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ابح يلااتايتنت اها يبرا ااتنيتال
ا
 اتجنما-1

بينماتا%اا54.3نت ااتمبيبكنت ات ااات ااالجيمتعي ا تنتانانبا ااإلأ،ا(ا1)نوااتجكهاارقمااييايو

ا%اا.ا45.7نبا ااتا ورااتمبيبكنيوات ااات اب يتا
ا

 نت افتاعين ااتاحثنبا ااتا وراهاإل(ا1)جكهاارقما
ااتنبا ااتم وي ااتيارارااتجنم

ا45.7ا42اذ را
ا54.3ا50انثداأ

ا100.0ا92ااتمجموعا
 
 اتف  ااتعمري ا-7

فتاعينا ااتاحاثا(اا73-12)اتف  ا%اا64.1نااتف  ااتعمري ااألع داهتاأ(ا7)نوااتجكهاارقماييضحا

ا.%ا10.9هاتاتتي ا(اا32-.3)اقلاهتا،ابينمتااتف  ااتعمري ااأل
 اتف  ااتعمري اتك اعين ااتاحث(ا7)جكهاارقما

ااتنبا ااتم وي ااتيارارااتف  ااتعمري 
ا64.1ا22اا73-*12
ا25.0ا73ا74-72
ا10.9ا.1ا32-.3

ا100.0ا92ااتمجموعا
 ) يعد هذا السن سن النض و لدى الش اب*( 
ا
 اتحتت ااالجيمتعي ا-3

%اا64.1هاب ياتا(اع بتءاا–أع ةا)اع دانناتاتك اعين ااتاحثااتف  ااألاأن(ا3)ييضحانوااتجكهاا

ا.ا1.1بنبا ا(اننفص  اا–ننفصلا)ا،ابينمتااتف  ااألقلانبا اهتا
 اتحتت ااالجيمتعي اتعين ااتاحث(ا3)جكهاارقما

ااتنبا ااتم وي ااتيارارااتحتت ااالجيمتعي 
ا7.6ا2اأرن  اا–أرنلا

ا1.1ا1اننفص  اا–ننفصلا
ا64.1ا22اع بتءاا–أع ةا
ا27.2ا72اني هج اا–ني ه ا

ا100.0ا27ااتمجموعا
ا
 ا يبكامااتااات ااالجيمتعي اا-4

،ابينماتا%ا27اتعينا ااأفرادانوت ااات ااالجيمتعي ااتمبيبكنيواابا أنان،ا(ا4)يوضحااتجكهاارقما

ا.الاببيبكمااتااات ااالجيمتعي ا%ا2
 ا يبكاماعين ااتاحثات ااات ااالجيمتعي (ا4)جكهاارقما

ااتنبا ااتم وي ااتيارارااال يبكام
ا27ا27انعما
ا2ا2االا

ا..1ا..1ااتمجموعا
ا
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 نوعااتااات ااالجيمتعي ااتمفض  ا -2
اتااااات ا هااتتااك اعيناا ااتاحااثا اتمفضاا  نااتااااات ااالجيمتعياا اأتااداإ،ا( 2)يااايرااتجااكهاارقااما

 % ..2جناي ا ويتابنبا ااالجيمتعي ااتعربي اهاأل

 

 
 نوعااتااات ااالجيمتعي ااتمفض  اتك اعين ااتاحث( 2) جكهاارقما

 اتنبا ااتم وي  اتيارار اتااات ااالجيمتعي ااتمفض  
 74.2 76 عي ااألجناي اتااات ااالجيمت

 72.2 72 اتااات ااالجيمتعي ااتعربي ا
 .2 23 ثنييوااال

 ..1 *1.6 اتمجموعا
 .اخيتراعكدانوااتماحوثيواأ ثرانواخيترا*

 اتااات ااالجيمتعي ااتمفض  اتك اعين ااتاحثا -6
تااااات اتااك اعيناا ااتاحاثانااواباايواا%  6..7ع ادانبااا ااأ( يوبيااوةا) احي اتااتااااا ااالجيمتعياا ا

جتااتا ه،ا% 13.2بنباا ا( باوييرا) ،اها% 12بنباا ا( فيبااوكا) االجيمتعي ا،ابينمتاب يااتاشااا ا

)  ااتيااتاذ رباااتااتعيناا افمناااتارخاانااتااتااااات ااألأ،ا% 2بنبااا ا( فااتيعا)  خاار ا ااااا اتااااات ااأل

 ( .عرةابوكا
 اتااات ااالجيمتعي ااالجناي اهاتعربي ااتمفض  ( 6) جكهاارقما
 اتنبا ااتم وي  اتيارار  ااالجيمتعي ااتمفض  اتااا
 12 23 فيباوكا
 13.2 22 بوييرا

 2 74 هتيافتي ا
 6.6 72 تينياكاإنا

 6.1 72 نتيا ايما
 6.1 72 نتاتوها
 6..7 24 يوبيوةا
 2 33 نايوةا
 2 .7 فتيعا

 2.1 71 عرةابوكا
 2 .7 أخر ا

 ..1 4.2 اتمجموعا
 
 ماعين ااتاحثات ااات ااالجيمتعي انك اانيطتماا يبكا - 2

-3) اتااات ااالجيمتعي ا ببيبكمانواعين ااتاحثا% 32.1ع دانبا اأناأ(  2) يوضحاجكهاارقما

بنبااا ا(  اااوعيتاأناارةاهاحااكةا) قاالانبااا انااوااتعيناا افيباايبكماأنااتاأبقرياااتا،ا(  اااوعيتاأناارا ا 4

72.3 %. 
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 امااتااات ااالجيمتعي نك اانيطتماعين ااتاحثافتاا يبك( 2)جكهاارقما
 اتنبا ااتم وي  اتيارار االنيطتم

 37.6 .3  لايوما
 32.1 36  اوعيتاأنرا ا 4-3بقرياتا

 72.3 76  اوعيتاأنرةاهاحكةا
 ..1 27 اتمجموعا

 
 
 اتوقتااتمبيير افتاا يبكامااتااات ااالجيمتعي اتك اعين ااتاحثا -2

) ببايبكمااتاااات ااالجيمتعيا ا% 32.6نواعين ااتاحاثاع دانااتنبا ااألأ،ا( 2)يايوااتجكهاارقما

أ ثارا) ناواعينا ااتاحاثاببايبكنها%  9.8ضاع ابمقاكارا،ابينمتااتنباا ااأل(  تع ا –دقيق ا.3نوا

 .( نواثي ا تعت ا

 اتوقتااتمبيير افتاا يبكامااتااات ااالجيمتعي اتك اعين ااتاحث( 2)جكهاارقما
 اتنبا ااتم وي  اتيارار اتوقت

 21.7 .7 نوانص ا تع ا أقل
 32.6 30  تع ا –دقيق ا .3نوا

 21.7 20 أ ثرانوا تع ا
 14.1 13 أ ثرانوا تعييوا

 9.8 9 أ ثرانواثي ا تعت ا
 ..1 27 اتمجموعا

 
  اتةاا يبكامااتااات ااالجيمتعي اتك اعين ااتاحثاأ -2

حاك ااألخااتراأتاداإاتيعارفا)  ببيبكمااتااات ابقصاك% 16.2أناأع دانبا ا( 2)يايوااتجكهاارقما

شااتعت ااتمعرفيا ااتياتايبايبكماهفقااتااتاااتةاحيثاياالاهاااااتبااباأحاكااإل( فتاجميعااتمجتال ا

تااداإنااوااتعيناا ابرجااعاا اايبكاناتات ااااات ا%  16اااتانبااا اينااترابتااتااااات ااالجيمتعياا ا،اب اإل

ببااابا%  7..1قاالانبااا اأ شاااتعت ااتطقو ااي ا،ابينمااتاجتاااتههااااااتبااابايعااكانااوااإل( اتيباا ي ا)

ناتر  ااتناتسا –اتعملا –اتيبوي ا) خر ااتيتاذ رباتااتعين انناتا اتةااألاتاعورابتتوحكةا،انتااأل

 ( .بأفاترهما

  اتةاا يبكاماعين ااتاحثات ااات ااالجيمتعي أ( 2)جكهاارقما
 اتنبا ااتم وي  اتيارار األ اتة

 12.4 71 تدااألصكقتءاإاتيحك ا
 16.2 76 أحك ااألخاترافتاجميعااتمجتال ا تدإاتيعرفا
 16 73 اتيب ي ا

 14.4 66 قضتءاهقتااتفراها
 11.2 54 نحتءااتعتتماأصكقتءانواجميعاأباويواشاا ا

 17.4 57 اتيعايرعوااترأيافتااتموضوعت ااتمطرهح ا
 7..1 47 اتاعورابتتوحكةا
 3.3 15 أ اتةاأخر 
 ..1 422 اتمجموعا
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 ق اعين ااتاحثابأنااتااات ااالجيمتعي اه ي  اجيكةاتياويوااتعيقت ااالجيمتعي انك انواف - .1
اتعيناا ا،ابوافاا اباااالاغيااراأفااراداع ااداناواههااتااتنبااا ااأل%   35.9نبااا اأنا( .1)ياايوااتجااكهاا

 هنااتاااات ااالجيمتعيا اه اي  اجياكةاتيااويوااتعيقات ااالجيمتعيا ا،اأع ادا( حيتنتاأأهاف ا) نط  ا

نااتاااات ااالجيمتعيا اه اي  اجياكةاأع ادا( هافا اغتتااتاأ)  أجاتبوافرادااتعينا اأنوا%  27.2نبا ا

( الاأهاف ابيتبتا)فتببا اخيترا%  6.5قلانبا انوااتعين اهب يتاأنتاأتياويوااتعيقت ااالجيمتعي ا،ا

 .نااتااات اه ي  اجيكةاتياويوااتعيقت ااالجيمتعي اأع دا

 عين ااتاحثابأنااتااات ااالجيمتعي اه ي  اجيكةاتياويوااتعيقت ااالجيمتعي  درج انوافق ( .1)جكهاارقما
 اتنبا ااتم وي  اتيارار درج ااتموافق 

 15.2 14 أهاف اباكةا
 27.2 25 أهاف اغتتاتا
 35.9 33 أهاف اأحيتنتا
 15.2 14 أهاف انتدراا
 6.5 6 الاأهاف ابيتبتا
 ..1 27 اتمجموعا

 
 نك ابأييكااتعين ابأنااتااات ااالجيمتعي ابفقكااتبصوصي اتمبيبكنياتا -11

نااتاااات ااالجيمتعيا اأنااتابحياكاأتاداإع ادا،انواعين ااتاحثاههتااتنباا ااأل% 43.5بايرانبا ا

فاراداأناوا%  71.2،ابينمتاناتانباايها( أ يكاأحيتنتا) بفقكااتبصوصي اتمبيبكنياتانواخياااتبيترا

نااتاااات ااالجيمتعيا ابفقاكااتبصوصاي اتمبايبكنياتا،اأع ادا( أهافا اغتتااتا) ياترااتعين ااببااهااخ

 .( أ يكاباكةا)  تنتات بيترا%  2..1ضع ابينمتااتنبا ااأل

 درج انوافق اعين ااتاحثابأنااتااات ااالجيمتعي ابفقكااتبصوصي اتمبيبكنيات( 11)جكهاارقما
 اتنبا ااتم وي  اتيارار درج ااتيأييك

 10.9 10 اكةاأ يكاب
 21.7 20 أ يكاغتتاتا
 43.5 40 أ يكاأحيتنتا
 12.0 11 أ يكانتدراا

 12.0 11 الاأ يكاابيتبتا
 ..1 27 اتمجموعا

 
ا يبكامااتعين ات ااات ااالجيمتعي افتااتيعايراعاوااتارأياهاتيحاك اتأصاكقتءاهاتمعاترفاأ ثارا -17

 نوااتطر ااتيق يكي ا

اتااات ااالجيمتعيا ا و اي  ات يعاياراعاوااتارأيا( حيتنتاأ) اتاحثا نواعين % 45.7ببيبكماانبا ا

هانحاتدثياماهتبفياتا،اأ ثاراناوااتطار ااتيق يكيا اعااراات قاتءابااماأصاكقتءاهاتمعاترفاتدااألإهاتيحك ا

نوااتعين ابح كاا يبكاناتاااتااات ااالجيمتعي ا و ي  ات يعايراعوااترأياهاتيحك ا%  25.0بينمتا

هانحاتدثياماهتبفياتا،اههااااناتاأ ثاراناوااتطار ااتيق يكيا اعااراات قاتءابااماأتمعاترفاصاكقتءاهاتدااألإ

 ( . 17) ييايوانوااتجكهاارقما



67 
 

  ثرانوااتطر ااتيق يكي افتااتيحك اهاتيعايراعوااترأيأعين ااتاحثااتااات ااالجيمتعي ا ا يبكام( 17)جكهاارقما
 اتنبا ااتم وي  اتيارار  اهاتيعايراعوااترأي ثرانوااتطر ااتيق يكي افتااتيحكأا يبكامااتااات ا

 25.0 23 نعما
 45.7 42 أحيتنتا
 29.3 27 الا

 ..1 27 اتمجموعا
 

 حيتنتاأجتةابنعماأهاأ اتةاا يبكامااتااات ات يحك اهاتيعايراعوااترأياتمواأ  -13

تيق يكياا اع ااداتمباايبكنتااتااااات ااالجيمتعياا اأ ثاارانااوااتطاار ااههااتااتنبااا ااأل%  47.1نبااا ا

،ابينمااتا( ه ااي  ا ااا  اه ااريع ا) نااتااااات اأتااداإياهاتيحااك ايعاا هنا اااباذتااكاأت يعايااراعااوااتاار

،اههااااناتايايناهااتجاكهاا( بمانناتاناوااتيعاياراألشابتصاأ ثاراا)نااتااات اأتداإيايرهنا% 32.2

 (. 13)رقما

 ترأياأ ثرانوااتطر ااتيق يكي ا اتةاا يبكامااتااات ااالجيمتعي ات يحك اهاتيعايراعواا( 13)جكهاارقما
 اتنبا ااتم وي  اتيارار األ اتة
 32.2 32 ألناتابماننتانوااتيعايراألشبتصاأ ثر

 12.6 71 بكاءااترأياإألناتاباعكنتاعوااتحر انوا
 47.1 42 ألناتاه ي  ا ا  اه ريع ا

 7.2 3 أ اتةاأخر ا
 ..1 *1.2 اتمجموعا

  جتب ا ثرانوااأاخييترايماوات ماحو ا* 
 ضرهرةاهجودااتااات ااالجيمتعي اتك ااتعين ا -14
ناضارهرةاهجاودااتاااات ااالجيمتعيا افاتاحياتبامابعاوداأتداإنوااتعين ا،ا%  62.2شترانتانبايهاأ

،ا%  6.3بنباا ا( صكقتءا ثراأتيماتكيا)تداإدندافيايرانتااتنبا ااألأ،ا( هجوداهقتااتفراها) تداإ

 (.14)ههااانتايايراتهااتجكهاارقما
 ضرهرةاهجودااتااات ااالجيمتعي افتاحيتبام( 14)جكهاارقما

 اتنبا ااتم وي  اتيارار األ اتة
 17.6 17 عكماقكربتااتيعايراعواىرااتاداخلااأل رةا

 6.3 6 صكقتءا ثراأتيماتكيا
 62.2 66 هجوداهقتااتفراهاا

 11.6 11 أ اتةاأخر ا
 ..1 *22 اتمجموعا

 جتب اإ ثرانواأيماوات ماحو ااخييترا* 
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 اتعيقت ااتيرابطي ا

( اتحتتا ااالجيمتعيا ا ـاتف  ااتعمري ا ـاتجنما) غرافي اوهنتكاعيق ابرابطي ابيوااتميييرا ااتكيم -1

 :هاتمعكااات ننتافتاا يبكامااتااات ااالجيمتعي ا

عاكااا ايبكاماهنتكافر ااحصتاتابيوااتا وراهاإلنت افتانعاكااا ايبكامااتاااات ااالجيمتعيا ا،ان. أ

 اتا وراأقلانوانعكااا يبكامااإلنت اات ننتات ااات ااالجيمتعي ا

( اتجانم)اتااياياايوااتعيقا ااتيرابطيا ابايوااتعتنالااتاكيميرافتا( 12)بكاااتايتنات افاتااتجاكهاارقاما

هاتمعااكااات ننااتاال اايبكانامات ااااات ااالجيمتعياا ا،اع ااداأنانييجاا ااتيفتعاالاباايوانييياارااتجاانما

(. P > (05.ههتاأ ارانوانبيو ااالحيمتتيا ااتمعطاتة( p=.388)ت ننتاال يبكاناماهتاهاتمعكااا

ذااتيبتاهنتكاعيق ابيوانيييرااتجنماهاتمعكااات ننتاإبمتاأنااتنييج اأ ارانوانبيو ااالحيمتتي ،ا

حاثاهباا ااتنييج اتامايبايطعااتات. نترابتات ااات ااالجيمتعي اال يبكاماعين ااتاحثانوااتااتةااإل

تاداأناهناتكافار اإحصاتاتافاتااتعيقا ابايوااتاا وراهاإلنات اإباايرااتياتا اتعيقا ااتيرابطيا نوادعما

نعااكااا اايبكامااتااا وراأقاالانااوانعااكااا اايبكامااإلناات اات ننااتا. ها اايبكانامات ااااات ااالجيمتعياا ا

 .تااات ااتيواصلااالجيمتعتا

 
 ااات ننتاال يبكامااتااات ااالجيمتعي عتنلابير ونات عيق ابيوااتجنماهاتمعك(: 12)جكهاارقما

اتمعكااات ننتاتعين ااتاحثافتا اتجنم 
 ا يبكامااتااات ااالجيمتعي 

 091. 1 عتنلابير ونات عيق ااتيرابطي  اتجنم
 388.  (نواجتنايو) نبيو ااتمعنوي 

 92 92 اتعكدااإلجمتتتات ماحوثيو
اتمعااكااات ننااتاتعيناا ااتاحااثافااتا

 ت ااالجيمتعي ا يبكامااتااا
 1 091. عتنلابير ونات عيق ااتيرابطي 

  388. (نواجتنايو) نبيو ااتمعنوي 
 92 92 اتعكدااإلجمتتتات ماحوثيو

 
  ماتا. فرادااتعين اهنعكااا يبكانامات اااات ااالجيمتعيا هنتكافر اإحصتاتابيوااتف  ااتعمري األ.ة

 .اات ا تنااتعمراأ ار،ا  متاقلااال يبكاماات ننتات ا

هاتمعاكااات نناتا( اتعمر)اتعيق ااتيرابطي ابيوااتعتنلااتكيميرافتا( 16)بكاااتايتنت افتااتجكهاارقما

ال يبكامااتعين ات ااات ااالجيمتعي ا،اع داأنانييج ااتيفتعلابايوانييياريااتجانماهاتمعاكااات نناتا

هبماتاأنااتنييجا ا(. P > (05.ههتاأ ااراناوانبايو ااالحيمتتيا ااتمعطاتة( p=.071)بكاماهتاي تي

 ذااتيبتاهنتكاعيق ابيوانيييرااتعمراهاتمعكااات ننتاال يبكامااتعين إأ ارانوانبيو ااالحيمتتي ،ا

تاداأناهناتكافار اإاتياتاباايرا تعيقا هبااا ااتنييجا اتامايبايطعااتاتحاثادعاماا. ت ااات ااالجيمتعي 
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  ماتا اتنااتعمارا.ات اااات ااالجيمتعيا افارادااتعينا اهنعاكااا ايبكانامإحصتاتابيوااتف  ااتعمريا األ

 .أ ار،ا  متاقلااال يبكاماات ننتات ااات ا

 عتنلابير ونات عيق ابيوااتعمراهاتمعكااات ننتاال يبكامات ااات ااالجيمتعي (اا16)جكهاارقما

اتمعكااات ننتاتعين ااتاحثافتاا يبكاما اتبو 
 اتااات ااالجيمتعي 

 189.- 1 رابطي عتنلابير ونات عيق ااتي اتبو
 071.  (نواجتنايو) نبيو ااتمعنوي 

 92 92 اتعكدااإلجمتتتات ماحوثيو
اتمعكااات ننتاتعين ااتاحاثا
فااااااتاا اااااايبكامااتااااااااات ا

 االجيمتعي 

 1 189.- عتنلابير ونات عيق ااتيرابطي 
  071. (نواجتنايو) نبيو ااتمعنوي 

 92 92 اتعكدااإلجمتتتات ماحوثيو
 

اتمعاكاا.افر اإحصتاتابيوااتحتت ااالجيمتعيا اهنعاكااا ايبكامااتعينا ااتاااات ااالجيمتعيا هنتكا.ا 

ا.ع دانوااتمي هجيوات ااات ااالجيمتعي اأات ننتاال يبكامااتع اةا

(ااتحتتا ااالجيمتعيا ا)اتعيقا ااتيرابطيا ابايوااتعتنالااتاكيميرافتاأنا(ا12)بايرابيتنات ااتجاكهاارقاما

امااتعيناا ات ااااات ااالجيمتعياا ا،اأنانييجاا ااتيفتعاالاباايوانيييااريااتحتتاا اهاتمعااكااات ننااتاال اايبك

ههاااتاأ ااااراناااوانبااايو ااالحيمتتيااا ا(اp=.568)بكاماهاااتاي ااااالجيمتعيااا اهاتمعاااكااات نناااتاتي

ذااتيبتاهناتكاعيقا ابايوانييياراإهبمتاأنااتنييج اأ ارانوانبيو ااالحيمتتي ،ا(.اPا> (05.اتمعطتة

هبااا ااتنييجا اتامايبايطعا.اكااات ننتاال يبكامااتعينا ات اااات ااالجيمتعيا اتحتت ااالجيمتعي اهاتمع

اتيتابايرااتاداأناهناتكافار اإحصاتاتابايوااتحتتا ااالجيمتعيا اهنعاكااا ايبكامااعيق اتاتحثادعماات

ع اداناوااتميا هجيوات اااات ااالجيمتعيا ا،اأاتمعكااات ننتاال ايبكامااتعا اةا.ااتااات ااالجيمتعي 

ا(ا.12)ضحافتااتجكهاارقماههااانتانو
 عتنلابير ونات عيق ابيوااتحتت ااالجيمتعي اهاتمعكااات ننتاال يبكامات ااات ااالجيمتعي (ا12)جكهاارقما

اتحتتااااااااااااااااا ا 
 االجيمتعي 

اتمعاااااكااات نناااااتاتعينااااا ااتاحاااااثافاااااتا
 ا يبكامااتااات ااالجيمتعي 

 060. 1 عتنلابير ونات عيق ااتيرابطي  اتحتت ااالجيمتعي 
 568.  (نواجتنايو) نبيو ااتمعنوي 

 92 92 اتعكدااإلجمتتتات ماحوثيو
اتمعااكااات ننااتاتعيناا ااتاحااثافااتا

 ا يبكامااتااات ااالجيمتعي 
 1 060. عتنلابير ونات عيق ااتيرابطي 

  568. (نواجتنايو) نبيو ااتمعنوي 
 92 92 اتعكدااإلجمتتتات ماحوثيو

ا
ا
نااتااااات ااالجيمتعياا اه ااي  اجيااكةاتياااويواأتعاا ااتعيناا ابااهنااتكاعيقاا ابرابطياا اباايواقن -1

ا.ناتابفقكااتبصوصي اتمبيبكنياتأاتعيقت ،اهبأييكهماب
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ناأنانييج ااتيفتعلابيوانيييرياقنتع ااتعين ابأ،ا( 12)ييايوانوااتايتنت ااتموضح افتااتجكهاارقما

بفقكااتبصوصي اتمبيبكنياتاهتا ناتأاتااات ااالجيمتعي اه ي  اجيكةاتياويوااتعيقت ،اهبأييكهماب

(.017p= )05.ههااتاأصاايرانااوانباايو ااالحيمتتياا ااتمعطااتة) < P .)هبمااتاأنااتنييجاا اأصاايرانااوا

نااتااات ااالجيمتعيا اه اي  اجياكةاأهنتكاعيق ابرابطي ابيواقنتع ااتعين اب ذا  إنبيو ااالحيمتتي ،ا

 . اتاناتابفقكااتبصوصي اتمبيبكنيأتياويوااتعيقت ،اهبأييكهماب

جياكةاتيااويوانعتنلابير ونات عيقا ااتيرابطيا ابايواقنتعا ااتعينا اباأنااتاااات ااالجيمتعيا اه اي  ا( 12)جكهاارقما
 ناتابفقكااتبصوصي اتمبيبكنياتأاتعيقت اهبأييكهماب

 
نك اقنتع ااتعين اابأنااتااات ا
االجيمتعي اه ي  اجيكةاتياويوا

 اتعيقت ااالجيمتعي 

أنانك اقنتع ااتعين اب
اتااات ااالجيمتعي ا
بفقكااتبصوصي ا
 تمبيبكنيات

نك اقنتع ااتعين اابأنااتااات ا
االجيمتعي اه ي  اجيكةاتيااويوا

 اتعيقت ااالجيمتعي 

عتناااااالابير ااااااونات عيقااااااا ا
 *249.- 1 اتيرابطي 

نااااوا) نباااايو ااتمعنوياااا )
 017.  جتنايو

 92 92 اتعكدااإلجمتتتات ماحوثيو
اتاااات انك اقنتع ااتعين اباأنا

االجيمتعيااا ابفقاااكااتبصوصاااي ا
 تمبيبكنيات

عتناااااالابير ااااااونات عيقااااااا ا
 1 *249.- اتيرابطي 

نااااوا) نباااايو ااتمعنوياااا )
  017. جتنايو

 92 92 اتعكدااإلجمتتتات ماحوثيو
    

 *level (2-tailed) 0.05 ( نواجتنايوا)  2.,.عيق ابرابطي اقوي اعنكانبيو ا
 

نااتااات ااالجيمتعيا اه اي  اجياكةاتيااويوااتعيقات ا،اأواقنتع ااتعين ابهنتكاعيق ابرابطي ابي - 3
 . ثرانوااتطر ااتيق يكي أهاعيمتدهماع ياتا

ناأنانييج ااتيفتعلابيوانيييرياقنتع ااتعين ابأ،ا( 12)ييايوانوااتايتنت ااتموضح افتااتجكهاارقما
 ثراناوااتطار ااتيق يكيا ا،اهاتاأع ياتااتااات ااالجيمتعي اه ي  اجيكةاتياويوااتعيقت اهاعيمتدهما

(.58p )05.ههتاأ اراناوانبايو ااالحيمتتيا ااتمعطاتة) < P .)هبماتاأنااتنييجا اأ ااراناوانبايو ا
نااتاااات ااالجيمتعيا اه اي  اجياكةاأذااتيماهناتكاعيقا ابرابطيا ابايواقنتعا ااتعينا اباإاالحيمتتي ،ا

هباا ااتنييجا اتامايبايطعااتاتحاثادعاما. تيق يكي ا ثرانوااتطر ااأتياويوااتعيقت اهاعيمتدهماع ياتا
اتقتا  اهنتكاعيق ابرابطي ابيواقنتع ااتعينا اباتنااتاااات ااالجيمتعيا اه اي  اجياكةاتيااويوا عيق ات

 . ثرانوااتطر ااتيق يكي اأاتعيقت ا،اهاعيمتدهماع ياتا
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ويوانااتاااات ااالجيمتعياا اه اي  اجياكةاتياااأيقا ابرابطيا ابايواقنتعاا ااتعينا ابانعتنالابير ااونات ع( 12)جاكهاارقاما
  ثرانوااتطر ااتيق يكي أاتعيقت ا،اهاعيمتدهماع ياتا

 

نك اقنتع ااتعين اابأنا
اتااات ااالجيمتعي ا
ه ي  اجيكةاتياويوا
 اتعيقت ااالجيمتعي 

نك ااعيمتدااتعين اع دااتااات ا
االجيمتعي اأ ثرانوااتو تالا
 عي اتيق يكي افتااتعيقت ااالجيمت

نااااااك اقنتعاااااا ااتعيناااااا اابااااااأنا
اتااااااات ااالجيمتعياااا اه ااااي  ا
جياااااااااكةاتيااااااااااويوااتعيقااااااااات ا

 االجيمتعي 

عتناااااالابير ااااااونات عيقاااااا ا
 057. 1 اتيرابطي 

نااااوا) نباااايو ااتمعنوياااا 
 589.  (جتنايو

 92 92 اتعكدااإلجمتتتات ماحوثيو
ناااااك ااعيماااااتدااتعينااااا اع ااااادا
اتااااات ااالجيمتعياا اأ ثاارانااوا

فااتااتعيقاات ا اتو ااتالااتيق يكياا 
 االجيمتعي 

عتناااااالابير ااااااونات عيقاااااا ا
 1 057. اتيرابطي 

نااااوا) نباااايو ااتمعنوياااا 
  589. (جتنايو

 92 92 اتعكدااإلجمتتتات ماحوثيو
 

شااتعاإتمابكعم،ايبيطيعااتاتحثااتقوااأنانموذ ااال يبكاماه( 4نوا 3) تعيقت ااتيرابطي غ اي ااأناأبمتا
ناأنترا افتااتوقتااتحتتتابتترغماناوارا االايماوابطايقاتافتانجيمعااإلاتحتجت اهنطري اانياترااتمايا

 .هنتك انياترا  ها عت  تيقنيت  االبصتا فت اتكهت  
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 اتمنتقا 
اإلنااترابتايباايبكما اتااااتة نااو اتاحااث عيناا  نااو بتتم اا  ببااعيو نااو أ ثاار أن ع ااد اتنيااتال دتاات     

ههااا ااتنبااا ابااايراإتاادااهيمااتمااتااااتةاباااالا ايااراإتاادا ، تعربياا ااتااااات ااالجيمتعياا ااألجناياا اها

خمبيوابتتم ا ا هقيميات األع د اتنبا  هأن ا يبكامااتيقنيت ااتحكيث اع دانبيو اه تالااالبصتاا،

أناتاع ادانبايو ااتاااات ا ، بفضلاا يبكاما  يتااتااات ااالجيمتعيا ااألجنايا اهاتعربيا ا اتعين  نو

هاتياتاببايصابعارفانقاتكعانرايا ا (يوبياوةا) تحي تااتااا ااالجيمتعيا ا ا،افاالجيمتعي ااتمفض 

( فيباوك) يتانبا ابفضيلاتك اعين ااتاحثا،ابينمتاب ياتاشاا ألنمتكانيعكدةانوااألشاتاااتفني اأع د

اإلنااترابتا يياار اناوااتمجيمعاات ااتمفضاالا أنااتاااتة نااو اتاحااث عينا  بحاارص حيااث ،( باوييرا) ها

يمتعي ااتعتتمي اذا ااتاعاي افتاا يبكانهاههااانتاأشتر اإتيهااتكرا ت ااتبتبق ااتيتات ااات ااالج

 .هرداذ رهتا

(  ااوعيتأنارا ا 4ـ3) ا يبكامااتااات ااالجيمتعي ا تدإع دانبا انواعين ااتاحثا،اأشتر اهأ     

،ا ( اتع ا ـقا ادقي.3ناوا) تاااات ااالجيمتعيا اع داناواعينا ااتاحاثاببايبكماااتنبا ااأل،اهبقرياتا

نااواأهااماأ اااتةاا اايبكامااتااااتةاناههااااانعااكاايعااكانوعااتانااتاه ااطيتافااتا ثتفاا ااال اايبكاما،ا مااتااأ

ها( حك ااألخاترافاتاجمياعااتمجاتال اأتداإاتيعرفا) نصيبا اإلنترابتات ااات ااالجيمتعي ا تنتانو

نباا اعتتيا اناوااتعينا اياتا،اب  اتيتابحق اتهااشاتعتانعرفيتهااااتباباأحكااالشاتعت ااتمعرفي ايعكا

،اههااااياايرا ههاااااتباابايعاكاناوااالشااتعت ااتطقو اي ( اتيب ي ا) باكف أيضتاببيبكمااتااات ا

إتداأنااتااتةااإلنترابتاياكفانواخيااا يبكانهااتااات اإتدااتيعرفاإتدانتايحيطابهااناواأخااترا

هتااواع اادانااوااتعينا ا،ابوافاا اتنباا ااألافاتااتعااتتماهبانفمااتوقااتاباااكفااتيبا ي ا،اإالاأنااتمثيااراأنا

نااتااااات ااالجيمتعياا اه ااي  اجيااكةاأع اادا( حيتنااتاأأهافاا ا)  نااواخااياااخييترهاات باااالاغياارانط اا 

ع ااداأنا (الاأهافاا ابيتبااتا) قاالانبااا انااوااتعيناا ااببااا اخيااتراأ بينمااتتياااويوااتعيقاات ااالجيمتعياا ا،ا

االجيمتعياا ا،اههااااانحشااراخطياارايااكااع ااداأنا اتااااات ااالجيمتعياا اه ااي  اجيااكةاتياااويوااتعيقاات 

قنتع ااتااتةااإلنترابتابكأ ابياالانحوابااويوااتعيقات ااالجيمتعيا اعاواكريا ااتعاتتمااالفيراضاتا

نمتاينارابقيمادخي  انوااتمماواأنابفرفاع داقنتعت ااتااتةا،اههااانحشرايفرفاهجود ابتترغما

نااتااااات ااالجيمتعياا ابفقااكاأواعيناا ااتاحااثابحيااكاناانااواأنااتنيااتالابااايراإتااداأنااتنبااا ااأل ااارا

أ ياكا)  تنتات بيترا ضع ،ابينمتااتنبا ااأل( أ يكاأحيتنتا) اتبصوصي اتمبيبكنياتانواخياااتبيترا

،اأيابرغماإيمتنااتعينا اهتاواأناهاغيارانط ا اباأنااتاااات ابفقاكااتبصوصاي اتمبايبكنياتا،ا (باكةا

عواا ايبكاناتا،اهاااا ماتاباايرااتنباا ااألع اداناوااتعينا اإتاداهنعاذتكافإناذتكاالايجع امايعافونا

صااكقتءاتاادااألإاتااااات ااالجيمتعياا ا و ااي  ات يعايااراعااوااتاارأياهاتيحااك ابيباااانااوا( حيتنااتاأ) أناااتا

نماتاياايراأيضاتاإتاداأناهانحاتدثياماهتبفياتا،اأ ثراناوااتطار ااتيق يكيا اعااراات قاتءابااماأهاتمعترفا
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جيمتعي ابواقعاتااالفيراضتانوااتممااواأنابحالاباكيياعاوااتطار ااتيق يكيا ااتقنتع ابأنااتااات ااال

انااتاااات أتادات يحك اعارهتاهاتيعاياراعاوااتارأياناواخيتااتا،اهباايراهاا ااتنباا ااألع اداننااتاإ

ت يحاك اإتااداا خااريواناواات قااتءاأهانااتبفياماهنبااا اأخاار ا(اه ااي  ا اا  اه ااريع ا)اااالجيمتعيا 

حياثايااكهاأناعصارااتيقنيات ااتحكيثا ا(ااتيعايراألشبتصاأ ثارا)اااات ابمانامانواننامابح كاأناات

أياعصرااتبرع اقكاأتقدابطيتهاع اداهاقاعااتعيقات ااالجيمتعيا اهنجيماعااتاااتةااإلناترابتاحياثا

يميلااتااتةاإتدااتباوت اهاتبرع افتاه اتالااالبصاتااإليصاتاارأياهاأل ااراعاكدانمااواناوااتناتسا

ناأتااداإنااوااتعيناا ا،ا مااتاأشااتر ااتنبااا ااأل ااارا(ااتااااات ااالجيمتعياا ا)ااالفيراضااتاعااارااتمجيمااعا

،اهتعلاهااايايراإتدا(اهجوداهقتااتفراها)اتداإضرهرةاهجودااتااات ااالجيمتعي افتاحيتبامابعودا

أهمياا ادهرااأل اارةافااتاناانحااتااااتةاأدهارااذا اأهمياا اهفتع ياا افياااتاتماانحامااتقااكرةاع اادااببااتذا

 .مااتمجيمعي اهاأل ري اهقضتءاأهقت افراغامافياتابتتاالااألنثلاأدهاره

ناأهنااتكاعيقاا ابرابطياا اباايواقنتعاا ااتعيناا ابااأنااتانيااتالااتعيقاا اباايوااتمييياارا افيااايراإتااداأناااااا

انااتابفقاكااتبصوصاي اتمبايبكنياتاأاتااات ااالجيمتعيا اه اي  اجياكةاتيااويوااتعيقات ،اهبأيياكهماب

يقا ااتعيقا ابعاكاا ايبكامانعتنالااربااتكابير اوناا،ابينماتاتامابثااتاصاح ااتعاهقكاأثاياتاصاح اهاا 

(ااتجاانم،ااتف اا ااتعمرياا ،ااتحتتاا ااالجيمتعياا )افاارادااتعيناا ايرابطياا اباايوااتمييياارا ااتكيميرافياا األات

يرابطياا اباايوااتعيقاا ا،ا مااتاتاامابثاااتاصااح ااتهاتمعااكااات ننااتافااتاا اايبكانامات ااااات ااالجيمتعياا ا

 ثاراناواأنااتاااات ااالجيمتعيا اه اي  اجياكةاتيااويوااتعيقات ا،اهاعيماتدهماع يااتاأاتعينا اباقنتع ا

 .اتطر ااتيق يكي 

 

 

 

ا

 

 

 

ا
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 اتم بص
 

هاهيمتنتبااهافااتاا اايبكامااتااااات ا اإلنااترابت تااداعااتدا ااتااااتةإاتيعاارفاهااكفتااتكرا اا اإتاادا     

،ا( اتحتتا ااالجيمتعيا ا –اتف ا ااتعمريا ا –اتجانما) االجيمتعي اهعيقيااتاباتتميييرا ااتكيموغرافيا ا

تداأهمااتااات ااتيتايبيبكناتااتااتةا،اهااتمك اات ننتافاتاا ايبكانهاإخياااتيعرفاهبماذتكانوا

تاتا،اهأ اتةاا يبكامااتااات ااالجيمتعي ا و تالاغيرابق يكي افاتااتيواصالاناعااتعاتتمااتباترجتا،ا

تيااويوااتعيقات ا،اهاناك اقنتعياهابأنااتاه اتالابفقاكا هنك اقنتع اف  ااتااتةاباونااتاه اي  اجياكة

 ااتةاب اكااألهميا اهضارهرةاأاتمجيماعا،اه عاتبصوصي اتمبيبكنياتا،اهأفضا يياتافاتااتيواصالانا

 .،اهنتابحققهاب كااتااات انوااشاتعا هجودهتافتاحيتبام

حو ااتوصافي ا،اهبماا يبكاماننالااتمبحابتعياتر ااألنبباتوص ااتطتهرةا ونااتاحثانوااتا     

تجماعااتايتنات اهاتمع ونات اناوابوصفاتااإلدارةااألنباباا يمترةااال يايتناهذتكانواخيااا يبكاما

،ابع قتااتمجموعا ا    اثيث انجتنيعانوااأل شم تا حاالا،ا 14 يمترةابضمنتاااله،اعين ااتاحثا

،اأنااتااتمجموعاا ا (جيمتعياا ااتحتتاا ااال –اتف اا ااتعمرياا ا –اتجاانما) األهتاادابااتتميييرا ااتكيميرافياا ا

بر   احوااا يبكامااتااات ااالجيمتعي انواقالااتااتةاعين ااتاحثا،انواأ    ا 2اتثتني افام تا

االنيطااتمااتيااونتافااتاا اايبكاماهحيااثانااوعااتااااات ااتمباايبكن ا،ااتااااات ااالجيمتعياا ااتمفضاا  ا،ا

ضامتااتمجموعا ا،ابينمتا الجيمتعي افتاا يبكامااتااات اا بيير اتااات ااالجيمتعي ا،ااتوقتااتم

نااتاااات اه اي  اأ اتةاا يبكامااتااات ااالجيمتعي ا،اهنك ابأييكااتعينا اأ    اشم تاأ 6اتثتتث ا

كةاتيااويوااتعيقات ا،اهناك ابأيياكهمابأنااتابفقاكااتبصوصاي اتمبايبكنياتا،اهناك ابعايارهماعاوايج

ات قااتءا ااتماتشاارةا) اتطاار ااتيق يكياا ا ااارانااواأىراءهاامانااواخيتاااتاتأصااكقتءاهاتمعااترفاباااالا

ضارهرةا ه ااتةاابباتذهمااتاااات ات يعايارا،اأ،اهت محيكيوا تنا حاااحاواا( هاتحكيثاعارااتاتب ا

،اههزعااتااال اايمترا اع ااداعيناا انااوااتااااتةااإلنااترابتاهجااودااتااااات ااالجيمتعياا افااتاحيااتباما

ناوااتمبايبكنيوااتاايواباماا ايايتناناناما% 27شتةاهشاتب ابتتمنتصاف ا،اباايواأنا ..1هنقكارهتا

األ ا وةاهماتابماا يبكاماأ  وبيوانواأ تتيبابح يلااتايتنت اإحصتايتا،ااتمع ونت ااتاحثي انناما،اه

بت يبكامانعتنالااربااتكابير اونااخياترااتفرهفاهااالجراءا ااالحصتاي افتااإلحصتاتااتوصفتا،ا

 .ت افتابح يلااتايتن"  spss" نواخيااا يبكامابرنتنلا
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 :هبمث تاأهمانيتالااتاحثافتا

 .نواأفراداعين ااتاحثايبيبكنونااتااات ااالجيمتعي ا% 27أنانبا ا  -1

  .اتنبا ااألع دانواأفرادااتعين اببيبكماشاات ايوبيوةاهفيباوكاهبويير  -7

نارا ا 4-3) تك اأفرادااتعينا اناوا يبكامااتااات ااالجيمتعي اال بماا ينيت اأناأع دانبا  -3

 .(  تع ا –دقيق ا.3نوا) هيبيير انوااتوقتا( تا اوعيأ

 ه (حااك ااألخاااترافااتاجميااعااتمجااتال اأتااداإاتيعاارفا) بعااوداأهااماأ اااتةااال اايبكاماإتاادا  -4

 .(اتيب ي ا)

 اا راءاهاتيعاياراعنااتايعودابفضيلااتاااات اعاواات قاتءا ااالجيمتعيا ااتواقعيا افاتاننتقاا -2

 . (هجوداهقتااتفراه)تدإحيتبامابعودااتافتاهأناأهميي،( ه ي  ا ا  اه ريع ا) إتداأنات
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 اتيوصيت 
اإلناترابتات اااات ا اتاااتة ناو اتاحاث أفاراداعينا  ناو أناا يبكاماأ ثرانوابباعيوابتتم ا  -1

االجيمتعي ا،ايايراإتدااهيمتما ايرابتتمايارا ااتيقني ااتحكيث ا،ااتيتايماوااال يفتدةانناتافتااتايع ما

حاك ااألخااترافاتاجمياعاأتاداإاتيعارفا)  متاأشتر انيتالااتاحثافتارغا اأفرادااتعين افتا هاتمعرف 

 .بنبا اعتتي ا (اتمجتال ا

أنااتااااات ااالجيمتعياا ابعااكانااوااتو ااتالااتيااتابااربطاأفاارادااتعااتتماباعضااهادهناحااواج ا،اها -7

ييرا متاأشتر ااتنيتالا ثتف اا يبكامااتااتةااإلنترابتات عتتمي انناتا ااا ايوبيوةاهفيمابوكاهبو

إتدانبتهفانواذهبتنااتاوي ااتيتاباالاأحكاأهمادعتامااإلنباتناإذااناتاباماا ايبكامااتاااات ابااالا

 .  اتا

أشتر ااتنبا ااألع دانوااتعين اإتداضرهرةاهجودااتااات ااالجيمتعي اببااباهجاوداهقاتا -3

ثمتراأهقات ااتفاراهابتتااالااألنثالااتفراها،اههاااي وحابأهمي ااأل رةافتابوعيا اأبنتاااتابايفيا اا اي

 .اتايايحق اتاماهت مجيمعااتفتاكةا

بأييكانبا ا ايرةانواأفرادااتعين ات ااات ااالجيمتعي ا و ي  اتياويوااتعيقت ا،ايناراببطرا -4

ع ياما،احيثاالابعكااتو تالااإلتايرهني اه ي  اىننا اتيااويوااتعيقات ااتحقيقيا ا،اهقاكابج ابااتاثيارا

 حتال ااتنصباهاالحييتاااتيتابيماعارهتا،ا متاأنانبا ا ايرةاأيضاتاناواأفارادااتعينا ا نوااتمااي 

 .بكركاأناب كااتو تالاقكابفقكااتفرداخصوصييها

هباتكابايرااتنيتالاإتداأهمي ادهرااأل رةافتابوعيا اأبنتاااتاتايفيا اا ايبكامااتو اتالااتيقنيا اهاناتا

كااتمبتكراهانيماتسااتاثياريوابي اكااتو اتالا ايحديابيضمناتانوانضتنيوا،افعكماهعتااتااتةابي 

،اههاااااألنارا( األ ارةا) حيمتاإتاداناااي ااجيمتعيا اناواشاأناتازع عا ااتمجيماعاهاتانياهااألهتادا

يفرفاهعيتاهرقتب اصترن ابجت ااألبنتءات يايقعوااضحي اتي كااتو تالابكالاناواا ايثمتراإيجتبيتبااتا

 . فتابق يصاات نواهاتمبتفت ا
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 ا يمترةاا يايتن
 

 با  ميدان : قة الش اب بالش  ا  االج ماعية عال
 

لتتى معرفتتة متتدى استت خدام إي تتدف هتتذا ال اتت  الميتتدان   :عزيزتتت  المستت خدمة / ستت خدمعزيتتز  الم
شتت اعا  ال تت  ودوافتتع استت خدام تلتتك الشتت  ا  واإل الشتت اب للشتت  ا  االج ماعيتتة األجن يتتة والعربيتتة س

 1 خدمي ا مس علىا س وكيفية اس خدام ا وتأثيرها تاقق 
كمتتا ت ضتت  1 ن المعل متتا  ال تت  يااتتم علي تتا ال احتت  ستت  فر ج تتدا ك يتترا لل تتاحثين فتت  المستت ق مإ

العالقة القالمة بين ال م  ر المس خدم للش  ا  وتأثيرات ا الم  معية من صالل ت زيع وتاليم بيانا  
 1 هذس االس  انة

 1تس خدم إال ألغرا  ال ا  فق امة ال ا ال اح  س   ن ف  سرية تن المعل ما  ال   سياام عليإ
 1وش راً ل عاون م معنا

  
 :ال نس 1

 1 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ذكــر 
 7 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111أنثــى 

 

 
 

  
 

 : الفئـــة العمــرية 7
سـتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتـنة  73 – 11
1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

1 

سـتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتـنة  71 – 70
1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

7 

  3 111111111111111111111111111111111111111111111111111ســنة  35 – 33

  

  

 : الاالة االج ماعية 3
 م زوجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  –م تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزوو 

1111111111111111111111111111111111111111111111111 
0 

 عزبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء  –أعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتزب 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

3 

 منفاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتلة  –منفاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 
1111111111111111111111111111111111111111111111111 

7 

  1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111أرملة  –أرمم 

  

 
 
 
 

 ؟ Social networkتس خدم الش  ا  االج ماعية هم  0
 7 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111نعــــم 

  1 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ال 

 
 

  
 



79 
 

 
 ما الش  ا  االج ماعية ال   تفضل ا ؟  5

111111111111 ال  (111111111117 )نعم  ج ماعية األجن ية            الش  ا  اال
(1) 

1111111111111 ال (1111111111117 )نعم الش  ا  االج ماعية العربية              
(1) 

111111111111 ال  (111111111117 )نعم  االثن ان          
(1)  

 
  
 

     
 (جابة يم ن اص يار أكثر من إ)  ؟ ما أكثر الش  ا  ال   تس خدم ا  .

 (11111111)ال (111117)نعم 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111فيس   
 (11111111)ال (1117 )نعم  11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ت ي ر 

 (111111111)ال (11117)نعم  1111111111111111111111111111111111111111111111111111111ها  فاي 
 (11111111 )ال (1117 )نعم  11111111111111111111111111111111111111111111111111111111لين يد إن 

 (11111111 )ال (1117 )نعم  11111111111111111111111111111111111111111111111111111ما  س يس 
 (1111111 )ال  (1117 )نعم  1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ن  ل غ
 (11111111 )ال (11117)نعم  11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ي تي ب
 (11111111 )ال (11117)نعم  1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111م   ب 

 (11111111 )ال (11117)نعم  11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ع فاي
 (11111111 )ال (11117)نعم  111111111111111111111111111111111111111111111111111111عرب ب   
  (11111111 )ال (11117)نعم  1111111111111111111111111111111111111111111111111111غيرها تذكر 

 
 

 

   
 لش  ا  االج ماعية ؟اس خدام ن ظامك ف  اما مدى ا 2

 3 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111كم يــ م 
فتتتتتتتتتتتتت  األستتتتتتتتتتتتت  ع   مــتتتتتتتتتتتتتـرا  0 – 3

1111111111111111111111111111111 
7 

مـتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتـرة واحـتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتـدة أسـتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتـ  عياً 
1111111111111111111111111111111111111 

1 
 

 
 

   
 

 كم تقض  من ال ق  ف  اس خدامك ل لك الش  ا  تقري ا  ؟ 1

أقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن ناتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعة 
111111111111111111111111111111111111111 

1 

 7 1111111111111111111111111111111111111ساعة  –دقيقة  33من 
أكثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاعة 

1111111111111111111111111111111111111111111111 
3 

أكثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن 
 111111111111111111111111111111111111111111111ساع ين

0 

  5 1111111111111111111111111111111111111أكثر من ثالث ساعا 
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 (يم ن اص يار أكثر من ج اب)ما أس اب اس خدامك للش  ا  االج ماعية ؟  1

 (11)1111ال (7) 111نعم .........111111111111.......11111111 األ دقاءلى إال ادث 
 (1)11111ال (7) 111نعم 111111 ص ار ف  جميع الم اال حدث األأ علىال عرف 
 (1)11111ال (7) 111نعم 111111111111111..1111111111111111111111111111111111111ال سلية 

 (1)11111ال (7)1111منع 11111111111111111111111111111111111111111 قضاء وق  الفراغ 
 (111111)ال (11117)نعم  ..111111111111111 دقاء من جميع العالم أت  ين ش  ة 

 (1) 111ال  (7)1111نعم 11111111ال ع ير عن الرأ  ف  الم ض عا  الم روحة
 (1111)ال  (7)111نعم  11111111111111111111111111111111111111111111الشع ر بال حدة 

أصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتترى أستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اب 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

 (1111)ال  (7) 11نعم 
 

 
 
 
 
 

   
هم ت اف  أن الش  ا  االج ماعية وسيلة جيدة ل   ين العالقا  االج ماعية  13

 ؟
ً  أواف  بشدة ً  أواف  غال ا ً  الأواف  أواف  نادراً  أواف  أحيانا  ب اتا

5 0 3 7 1 
O O O O O  

 
 

  
 

 هم تتيد أن الش  ا  االج ماعية تفقد الخا  ية لمس خدمي ا ؟ 11
ً  أؤيد بشدة ً  أؤيد غال ا ً  أؤيد نادراً  أؤيد أحيانا  ال أؤيد ب اتا

5 0 3 7 1 
O O O O O  

 
 

 

  
 
 
 

هم ت ادث وتع ر عن رأيك لث دقاء والمعارف ف  الش  ا  االج ماعيتة أكثتر  17
 و ماادث  م هاتفيا ؟أللقاء ب م من ال رق ال قليدية كا

ً  نعــــم  ال أحيـــانا
3 7 1 
O O O  

 
 

 
 

 إذا كان  إجاب ك نعم أو أحيانا س فلماذا  ؟ 13
 (111111 )ال  (1111117 )نعـم  ألن ا تم نن  من ال ع ير ألشخاص أكثر

1111111 نعتتتتتتتتتتتـم  11111111111111111ألن ا ت عدن  عن الارو  
(7) 

 (111111 )ال 

ألن تتتتتتتتتا وستتتتتتتتتيلة ستتتتتتتتت لة وستتتتتتتتتريعة  
    1111111111111111 

 (111111 )ال  (111117 )نعـم 

  (1111111)ال  (1111117)نعـم  111111111111111111111111أس اب أصرى تذكر 
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 ما ضرورة وج د الش  ا  االج ماعية ف  حياتك   ؟ 10

ال ع يرعن آرال  داصم على عدم قدرت  
 األسرة

 (11111111)ال  (11111117)نعـم 

كثتتتتتتتتتتتر  أ تتتتتتتتتتتدقاءلتتتتتتتتتتتيس لتتتتتتتتتتتد  
1111111111111111111111 

 (111111 )ال  (11111117)نعـم 

فتتتتتتتتتتتتتتتتتتراغ وجتتتتتتتتتتتتتتتتتت د وقتتتتتتتتتتتتتتتتتت   
11111111111111111111111111 

 (1111111 )ال  (1111117 )نعـم 

  (11111 )ال  (1111117 )نعـم  111111111111111111111111أس اب أصرى تذكر 
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 "اتواقعاهاتيحكيت ا -هاتااات ااالجيمتعي ا ي راتانتءااأل" 

 تنترابإلاظلااتواقعا تف

 

 

 ات طي احبيو أشرفانحمكاعاك:  اتاتحث
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 :نبيب صا

ها ههجااانيرناااتاهااتيعااارفاع ااادااألبااااكفاهاااا ااتكرا ااا اإتاااداببااا يطااتضاااوءاع اااداشااااا ااإل        
فااااداشااااا ا تاال ااايبكاماهاتيواصااالااالجيماااتع تاال ااايبكانت ااتميعاااكدةاهااتاثيااارةاهااتمينوعااا افااا

تاإجراءااالبصتال ابيوااألفراداهاتمجموعات اتيااتداااتمع ونات اابصتال ابربطااتعتتما  ه،اهببتعكاف
هاتبارا ااتمانيا اهاتيقنيا ،اهبعا زااتمااتر  افاتااتمعاترفاهاتمع ونات ،اهب ياكاناوافارصااتيع ايما
هاتيااكريباهاتيثقياا ،اهبقااكمااتااكعمااتمعرفااتاتمربتديااات،ااألناارااتااايايجع اااتااتو ااي  ااترايباا اتانااتءا

احكةانواأهمااتو تالافتاعم ي ااتينمي ااتااري ا؛اهتاااأصاحااتيعتنلاناعااتمع ونت ،اهه نو نجيمع
شاااا ااإلنيرنااتاجاا ءاانااوااتحيااتةااتيونياا ااتيااتاالايباايطيعاعااكدا اياارانااوااتااااراالا اايمتافااتااتااكهاا

إالاأناتاه أيابقني ا. اتميقكن ااال يينتءاعنات،ا واءات عملاأهااتكرا  اأهاحيدابمضي اأهقت ااتفراه
حماالافااتاثنتيتهااتااإليجتبياات اهاتباا ايت ،اهاتمنااتفعاهاتمبااتهئا،اهنفيااتحاذتااكا  ااهافااتايااكاب ةكيااجك

ارك  اتمبيبكم نفبه، فإن أحبو اال يبكام حصل ته اتنفع هاتفتاكة، هإن أ اتء اال ايييا هقاع فات ش 
هقكاأصاحااتع متءاييحكثوناا ناعاوااتعاتتمااتاوهمتااتااكيلااتاايابقكناهاشااا ا·  اإلدنتناهاالنحراف

اإلنيرنت،اهاتاياقكايباباىثاتراانفباي اهتا ا اخصوصاتات ف ات ااتعمريا ااتصاييرةااتياتايباي طاتاكياتا
اتواقعابتتوهم،اهاتيتابانتانواخياااإلنيرنتاعيقت اهارباتكت اغيرانوجودةافتااتعتتمااتواقعت،اقكا

هاتواقاعا بحديابمرهرااتوقتاإتداباايلاشبصي انفبي اغيرا وي اعتج ةاعوااتيفتعلانعااتمجيماع
 هاقكاثاتاأنابجتهزااتحكااتمعقواافتاا يبكامااإلنيرناتاقاكاياحديابتتاااتةااألصاحتءاعق يات. اتمعتش

نياار اهاا ااتمواقاعااتإلنيرناتا؛اه" اتمرضات"إتدااال ي تةاهذتكابعكافيرا اكوي  اناوااال ايبكاما
بايوااتا اكاناهجعالاجمياعاأنحاتءااتعاتتمانماتاأد اتاباراجمياعااتحاكهدااتجيرافيا ا تباال  اير جاكا  فا

قري اصييرةابربطااتمجيمعت ابعضاماباعضاهنعااتيطورااتا االاييوق اثتني اهاتباات ا هاتعتتماياا
اتمحمومابيوااتمواقعاهاتااات ااالجيمتعي اتيقكيما لانتاهواجكيكاهناياراتجاةاأ اراعكدانماوانوا

ت يعارفاع اداناك اباأثيراهاا ا ب كااتمواقعاهاتااات ا؛اهتااابماعملااتكرا ا  ياتمبيبكنيواهنربتد
هشاالااتعيقات ا ي ارنترابي اهنك ابأثيرهتاع دااتانتءااأل رةااإلاتااات ااالجيمتعي اع داهاقعااأل

 ايايتناتي ييضاتحاع اداعينا اناوااتمجيماعاا ايمترةاااتمياتدت ابيناما؛افقمتابعملادرا  اهبوزيعا
 احااانيناوعا(  12)  ايمترةاع ادااال يحياوهب ( ننطق ااتباتن ) نترةااتاترق إنترابداهبتتيحكيكااإل

اتاكهافعااتيادا ت ايبكاماهاا ااتمواقاعاهناتاهاااتضرهرةااتيداب  مااتمبيبكنيواع ادا تهبوضحانتاه
راءااتمباايبكنيواعااوااتمواقااعاىضااتف اإتاادانجموعاا انااوااأل اا   ابقاايمادعاايامات يبااجيلاباااتابتإل

 اارةابيع اا ابواقااعااأل تاتنيااتالااتياااالجيمتعيا اهاتااااات ا؛اهقااكاخ صااتااتكرا اا اإتاادانجموعاا انااوا
قمتاباتا ت؛هبوص تااتكرا  ااتي ينترابي اهنك ابأثيراها ااتمواقعااالجيمتعي اع دااتانتءااأل راإل

حياتةا تنيرنتاهاتمواقعااالجيمتعي افعوانك اأهمي اشاا ااإل(  ت ي اأ) بيوااأل راها تنتااتنييج ا
  .    اتمواقعااالجيمتعي ا تر  اف راناتنترابي ابمعنداأناجميعااألاأل رةااإل
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 :       اتمقكن ا  

تااتا تتادااتعكياكاناوااتيطاورا ااتمبي فا ااتياإاادهرةاحيتبااتانترابيا اخايبيعارفااأل ارةااإل          
هاماهاا ااتيطاورا اعاتتماأجيماعابااالاعاتماهاع ادااتاااتةابااالاخاتصاهاناوااألثرااتاايراع ادااتم

؛اهيمثاالااتااااتةااتاااريح ا نياااراباااالاها ااعاها ااريعاباايواجميااعاف اات ااتمجيمااعانيرنااتااتااا ااإل
هاا ا تف تنترابيجتبي اه  اي ايواجااتااتمجيمعااإلإنيرنتانمتاياالابحكيت ااإل ياتاار انوانربتد

جيمتعيا اع اداثيرااتااات ااالأنيرنتا؛ا يقوماها ااتكرا  اع دانك ابريعاتإلاأليتماببابااتنموااتب
جيمتعيا اأهمي ااتكرا  انواننط ا ا اونااتاااات ااال تبأ؛اهاب تنتراباتمجيمعااإل تف ياتانتءااأل ر

 تغ اابااتااااتةاهانباايبكنأ تخيرقااتااأل اارةاباااالاعااتماهاحيااتةااتااااتةاباااالاخااتصاحيااثايقضااا
باتداااألحتديثاهااتكردش ابت ايبكامابارانلااتمحتدثات ا تكوي  ات يتي اف ت  أهقتب جيمتعي اتااات اااال
هنجيمعاهاهاهاجيمتعي اهاهااابكهر اأثراع دانك اابصتاااتفرداباالاناتشراناعاأ اربهااتيعترفااال

ضاعتفاإدناتناهاهااإل(  ينطاواءااتاماياوبراال) بارزاب اكااتطاواهراهااتماااي اناتايعارفابت اماأنوا
نيرناتاأصااحتاجيمتعيا اع ادااإلنااتااات ااالإ يواصلابيوااتااتةاهااتمجيمعااتمحيطابها؛ناترةاات

 يهناات -فاايمابااوكاا)ظااتهرةاعتتمياا اها ااع ااالنياااترابصااورةاالبصااك افااتتمواقعااالجيمتعياا انثاالا
  ( هااهر و ااهغيرهتا –فتي ا يهت –هفرنيكسا – ايما

(face book – my space – friendster –hi 5-  orkut)  

نيرناتاناوااإل تناثاورةااتجيالااتثاتنإجميعاأنحاتءااتعاتتما ماتا تيعكاأعضت هتابم ت ااتميييواف تهاتي
االبصااتال ا تنانعطاامااتااااتةااعيناا اهااا ااتثااورةافااإتاادانرح اا ااالنقاايةااالجيمااتعداهباالاإهصاا تا

 مواقعاهااتااات ناها ااتأل  يني   هنطرا  اتمجيمعت ااتعربي اهااإل تهاختص اف جكا   ةبحمت  اشكيك
 اتةانيعكدةاأبكفعااتنتساتيشيراكافياتافانتكا تاالجيمتعي ابقكمااتعكيكانوااتحواف اهااتممي ا ااتي

اتحاواف ااتمانيا اها:  تاداف يايوا اياربيواإهنعقكةا؛اهيماوابقبايماتاع ادانحاواناوااتيابايطا ةه ثير
      .اتحواف ااالجيمتعي 

  يفع وناذتكابنتءاع داحباتبت اعق يا انرباطا( تيناتااناا) لافتتمانيونااتايواياير ونابمواقعانث
صاكقتءاع ادانانعطامااتماراهقيوااتاايوايجمعاونااألإحيوا تبتهيمتنتبامااتبتص ابحيتبامااتماني ا؛اف

فت احيتبامااتماني اهااتعم ي ا؛ابالاياماواىتدابحبيواإها ااتمواقعاهااتااات ااالجيمتعي االايبعونا
جيمتعي انبي ف ابقوماااتيري ي اتعقكارهابطا) حتجتباما تفتع امااالجيمتعدافهراءاب تاتبطرااترايب

؛اتااتكا يباعدا( نترابيا اا ارةااإلبااكدا ياتنااأل تحت يمااتماير  ااتياع دااتقيماهاتمعيقكا اهااأل
تدابب يطااتضوءاع داااتااات ااالجيمتعي ااهااتمااي ااتميربا اع ادااتاناتءاإهااااتاحثابعوناعا

 .يمعاجاتم ت ري افثتراهاباعت اع دااتعيقت ااألىهانتتاتانوا تنترابفدااتمجيمعااإل ي راأل
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 :نصط حت ااتكرا  ا

نوراأبعكد ااتيعتري ااتيدابقكماباتا ثيراانوااتااتحثيواهاع ماتءااالجيماتعاهااتمنطمات ااتمعنيا ابا    
 اارةاهاتاااواا االابتحااثابنااتهااحبااباتأ تنتنعاا تجتنعاا تناب ااكااتيعااتري اتاامابقااكمابعريفااأالاإاتمجيمااعا

 .ج هاااتكرا  اأهضعتانوا يات اهي ااتع مي اأهات يرفااتا

هالدهماتاغيارااتميا هجيوااتاايواأنباتني ااتماونا اناوااتا ه اهاات هجا اهااتجمتعا ااإل ته:   رةااأل
 . رةااتنواةا اواهاحكاهاهوانتايعرفابتأل تيعياونانعامتاف

هتيا اهابيااونااأل هاتمجيماعاهاأهاماجمتعتبا ت ت اي افااتب يا ااأل:  ناتأ رةابيعرفاع مااالجيمتعااأل
 الا تفا تاتنااتكااالجيماتع ت ارةافاهااتارحماهابباتهمااأل   رةانواأفرادابربطابيناماص  ااتقرابااأل

  .اتمتدي اهاترهحي اهاتعقتاكي اهاالقيصتدي اهاجوانا

تني ااتينطيميا ااتما فا ابواجابانبااتجمتعا ااإل ت رةاهااأل:  رةااتك يورانصطفدااتباتةايعرفااأل
 . يقراراهابطورااتمجيمعاا

فرادهاتابعيقا ااتااعورااتواحاكاأجمتعا اناواناوعاخاتصا،ايارباطا ت ارةاهااأل: بعري ارينيها اوينلا
بنتاااتاهابطويرهااتاها تفاراداهاعايواأصااحتءافاأاماناتميارابطاهااتيعاتهناهااتمباتعكةااتمياتدتاا ا،اهابيا

 (  7..7  تتنحمكاناك. ) خراجاتات مجيمعاا

 : رةاتأ تجراااتيعري ااإل

ها  هانياتدتا  ةاهاأهالدابيبامابعيقات افرياكةاهانيرابطاأناونانوارجالاهاانار تاأل رةابنتءااجيمتع
صااحتءايعيمااكاع ااياماأهاعاايوا ا  فاارادأياونااواا تتاادااتينااا  ااالجيمتعياا ااتباا يم اتاااإباااكفا  نيعتهناا

 . اتينمي اهااتيطورا تاتمجيمعاف

 هالدااأل -3                ات هج ا -7(           رةارةااأل) ات ه ا -1:   ةا رأر تنااأل

 :  رةابنتءااأل

 .اتقربدا يبنتءاهذه رةاههماات ه اهات هج اهاألأعضتءااأل  -1

 .  هثتثأاتباواه تاتعنتصرااتمتدي انمث  اف -7

 .بنتءا تتيبابنا  ااألأكر اه تقواعكاهكر ااتعملااتمياع ااتميمث  ااف  -3

 .اتعتن ا ةرادعقكاات ها اهاإل تنجموع ااتقيماهاتمواثي ااتميمث  اف -4

 

 

 

 

88 
 

ا: رةافدااتمجيمعاأهمي ااأل

فقاكا تناتاهاالااياتمجيماعااتااارات ارةافابحي ااتااألاترفيعا ااتياا  رةاأهمي ابتتي اهناتناتأااااااااا
بناتءااتاياتناات ت اي افاتعوانالااألحاك ااإات رةاهب ااانحطااهيمتمااتايتةاهاتاتحثيواهااتع متءافتأل

بنااتءااتحضااترةاات اارةابطريقاا اناتشاارةافاا؛اببااتهمااألاتهاإيجااتداعم ياا ااتيطايااعااالجيمااتعاياتيربااو
صواااالجيمتعانبتناألبع مااإلاتقتن ااتعيقت ااتيعتهني ابيوااتنتساهاتاتايرجعااتفضلافإنبتني اهااإل

 ارةانااألأبنمي ااتطفلاهابنتءاشبصييها؛ا ماتااترةاف أهمي ااألاتبأخي ا؛اهابهاقواعكااالّداةاهااأل
نفامااتهابعاثااتحياتةاهااتطمأنينا افاايبقاويمااتبا وكااتفارداتهااتيااويوااتنفبادافااتثرااتااابتاتااأل

باااايلاات اارةافااتطفالافماوااتواتااكيوايايع ماات يا اهايايباابابعاضااتقاايماهااالبجتهات ا؛اهابباتعكااأل
بااويوااتهتادافااتااارةااألاتباقادانيزنا اتاهاكاوااحيتباهافااات بتبهااتعاتدا ااتياإشبصي ااتطفلاها

نااتابعمالاع ادابحقيا اأاتمجيماعاحياثاات ارةاأهميا ا ايارةاهأ ت اي افا؛اهبايبابااألاياتنموااتفرد
ا:بي اهكافاا األ

ا.نجتةا يمرار انواخياااإلااتمحتفط اع دابقتءااتنوعاهاا-1

ا.بجتهت اتك ااألفراداباويوااتميوااهاالا-7

ا. رةافرادااألألاتهاتعتكفتا يقرارااالجيمتعحقي ااالبا-3

باااوجااماااااااااااهاخيقيااات اهاتجوانااابااتكينيااا بناااتءااتقااايماهاتعاااتدا اهاتيقتتياااكاهاأل ااارةااألبابااابااألا-4
ا.ااايب اوناباتاحيتبامااتيوني ااتهبكعماشبصيتبامااتي

ا.ا ت ي ات طفلاحييتجت ااألشاتعااإلااا-2

ع ادانارااتعصاوراهظاتا اباف اتابااتاهاببي ا اهاا ااتوظاتا اباتخييفااتأ رةا: رةاهظتا ااأل
ا: رةافياتاهانواأهماها ااتوظتا اعتشتااألاتاتطايعي اهااالجيمتعي ااتيا اتاي 

اناواناواأج ااتاشارعااتا ها اتماتاييرباباع ياهات ت اي ااتياغارافااألنهاناوااألإكفتاافنجتةااألإا-1
ا.ااااانجتةانبتندانواخياااإلحفأااتنوعااإلاتهاهبعتتدافنواعا احتنا بتتيا أهمي اعطيم اهاحام

بباتعكاع ادادعامااتمجيماعااتاتياا خيقي ااتفتضا ظلااتيعتتيمااألاتفا اتينا  ااالجيمتعي ااتصحيحا-7
ا.بتتن ءااتصتتحا

 رةااتعتتماإالاأنهاباقدااألات بت ااتيع يمي افحهظيف ااتيربي اهااتيع يمافع دااترغمانواناوءااتما-3
ا.هااتمع مااألا

ا.حيتةااتمجيمعاهااتيعرفاع داقيمهاهاعتدابهااتهالداهباي يامات ماتر  افعكادااألإا-4

ا.خطترااتبترجي اهااتكاخ ي ابنتءانوااألحمتي ااألا-2

ا.اتنيمتءااالجيمتعبنموانواخيتاتاعتكف ااالاتاتيا اتاي ات رةاهاألا-6

ا
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 : ناا  ااتكرا  اهببت الباتا
 تنترابي ااتيومااتعكيكانوااتيطورا ااتمجيمعي ااتمبي ف ااتي رةااإلهاأل تنترابمعااإليواجهااتمجي     

ثرااتاايراع دااتمجيمعاباالاعتماهع ادااتاااتةابااالاخاتصاهناوا رةاهياوناتاتااألباكدا يتنااأل
ثيراأنيرناتابااالاياكعواإتادااتق ا اناواناك اباعتتمااإل تأهماها ااتمبتهفااتيطورااتاتالاهاتبريعاف

 ارةا ري اداخلااتمجيمعاههلاباكدا يتنااألهاتعيقت ااأل ي را ااتمواقعاهاتااات اع دااتانتءااأله
هاا ااتمواقاعاتماتابمثاالا تهنباايبكن يذاا اتنااتاااتةايمثالااتاااريح ااتعطماداناوانرباتدإ؛ هختصا   

يمتنات اهاخيرةاحيثابنوعاتاهن ااألزداداذتكافداا ا؛اه تنتراببحكيت اجبيم ايواجااتااتمجيمعااإل
تايرهنيا افماناماناوايبايبكناتاألهاكافا ايبكامااتاااا ااالباكعوهماال ت اتةااتياتااتةاهبعكد ااأل

خريواهاالبصتااباماهبااتداااتصاوراهاتفياكيوهت ااتمرايا انعااماهبعاضااتاااتةابمرا   اا   نيع ق
 ،تعتناا اهااكافابيع اا ابااتتاحو اهاتثقتفاا ااأيضااتاأبياارفااتيباا ي اهبمضااي اهقااتااتفااراهاه اتيباايبكن

ه تالا تهضعتااتكرا  انجموع انوااتيبت ال اهااتيدابيمحورافدااتيحوال ااتبطيرةاهاتبريع اف
هختصاا ابعااكا ي اارهاتمواقااعاهاتااااات ااالجيمتعياا اهأثااراذتااكاع اادااتانااتءااأل تاتيواصاالااالجيمااتع

اي افرضاياتاهاا ااتيانوتوجياتااتحكيثا اهناتابمباضاعنااتاناوابارهزاناا تنعات ت ااتبطيرةااتيااال
ثاترابحكياكاا  ت رةاه يتنااتمجيمعا؛هتاتكاباموانااا  ااتكرا ا افاألنحرافي اه  و ي اباكدابنتءااا

 يبكامااتبتءات ااات اهاتمواقعااالجيمتعيا االا رةانواخطترااتماكدةاتأاتب اي اهاتوقوفاع دااأل
 :بي اا جتب اعوابعضااتيبت ال ا؛اهتاااببعدااتكرا  اتإل

ت ااالجيمتعي اهبعريفاتا؟اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتااا تنتاه    -1
فيراضي اأناباونابكيلات مجيمعت ااتواقعي ا؟ااااااااااااااااااااااااااااااااااااهلابص حااتمجيمعت ااال   -7
معت ا؟ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحيتةااتمجي تناررا اهجودااتااات ااالجيمتعي اف تنتاه   -3
هماأشاتاااتااات ااالجيمتعي اهاهيمتنتباتا؟اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااأ تنتاه   -4
                                                 ؟ نمتكااتحيتةااتواقعي هلاباالااتااات ااالجيمتعي اباكيكاأل   -2
   ؟اااااااترقتب اع دااتااات ااالجيمتعي   رةاتيفعيلادهربيباهتااأل تشاتاااتبيت ت ااتيأ تنتاه    -6
  رةاهاتمجيمعا؟اياكدا يتنااأل ينتانك اارباتكااتااات ااالجيمتعي ابتالنحرافااتا  -2

  ا؟انترابي رةااإلحيتةااأل تنتاأهمي ااتمواقعاهاتااات ااالجيمتعي اف   -2 

  رةا؟باكدا يتنااأل تنحرافي اهاتب و ي ااتياتمااي ااال تنتاه   - 2 

                            ياتااات ااالجيمتعي انوااتيعك تباكدانبيبكن تالتايرهني ااتيااتمبتكراا تنتاه    -.1 
                                     ؟ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تتايرهنخيرا ااإلالاه

 ا؟اااااااااااااااااااااااابجعلااتااتةايقالاع دااتمواقعاهاتااات ااالجيمتعي تاأل اتةااتي تنتاه -11
                     هلايبيطيعااتااتةابنتءاعيقت اإيجتبي اه  يم اعارها ااتااات اهبرانلااتمحتدثت اااا  -17

  .هاتكردش ا
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 : كافااتكرا  اأه

 :باكفاها ااتكرا  اإتدااتيعرفاع دا

هخ اا ااااااااااااااااااااا ي اارباااكداعم ياا ااتانااتءااأل تنحرافياا اهاتباا و ي ااتيااتقااتءااتضااوءاع اادااتمااااي ااالإ   -1
   .                                   اااااااارةابااااااااتتحوارااتانااااااااتءاهاتثقاااااااا ااتمياتدتاااااااا افاااااااارادااألأبصااااااااتااباااااااايواجميااااااااعااقنااااااااوا ا

 ه ينيرنااتاهأعضااتءااتااااات ااالجيمتعياا اهبحصاايناماضااكانبااتكرااتيعااكاإل تبمااايوانباايبكن -7
 .                                                                                             تتايرهناالخيرا ااإل

هبوضيحانك ا  نيرنت ااإلإتقتءااتضوءاع دااتمااي ااتنتجم انوااال يبكامااتمفركاتااا -3
.                                                                                            رةاداخلااأل ي رأهمي ااتحوارااأل

ببتعكهماع دااااااااااااااااااااااااا تدها ااتيزن ااتينيرنتاهاتااات ااالجيمتعي ابتألاإل تب هيكانبيبكن  -4
 .                                                   خطترابصورةاعم ي اارفااتفعتااتمواجا اب كااألاتيص

ةااتامايااااوبراداخاااالااتيرفاااا ااتابصااااي اااااااااااااااااااا ااااري ابجاااات ااألبنااااتءاهعااااكمابااااركاأجااااا اتيوعياااا ااأل -2
                                                       .                                                       بنتءاتأ

                                  تاتااااااات ااالجيمتعياااا انااااواخااااياانااااارااتااااوع تباااااكفااتكرا اااا اإتاااادابمااااايوانباااايبكن -6
  .                        ناتايجتبي اننعاها ااتمواقعاه يفي ااال يفتدةااإل ت يفي ااتيعتك تف تاتثقتف

أباارزااتمبااتكرااألننياا ااتمماااوانواجاياااتاعنااكابصاافحااتااااات ااالجيمتعياا انااواخااياااتااوعداااااااااااااااااااااا -2 
 .         ه  يما تنواهصحى يبكاماها ااتااات اباالاا تبقواعكااتبصوصي اه يفي اإعكادهتاف

فاتراااااااااااااااا تف ااألبنتءااتميع ميواع داأ ماع مي ا  يم اهنواجا انوااأل خ   جيل هاع   -2
اتاكان اه يفي ااتيعتنلانعانبيجكا ااتعصرانوااتيانوتوجيتااتحكيث اهاالتايرهني انثلااااااااااااااا

.                                                                                        نيرنتااتااات ااالجيمتعي اهاإل
.                                 بجعلااتااتةايقالاع داها ااتمواقعا ت اتةااتيع دااألبب يطااتضوءا  -2

 .   متعي اهبرانلااتمحتدثت اهاتكردش بنتءاعيقت اإيجتبي اه  يم اعاراها ااتااات ااالجي  -.1

 :أهمي ااتكرا  اهأ اتباتا

كارأ اع ادااتمجيماعا تتبا و ي ااتيانعرفا ااتميييارا ااالجيمتعيا اها تبيا وراأهمي ااتكرا ا افا     
اتاااا ا ته اتالااالبصاتااهختصا ابعاكااتيطاورااتاتاالافا تفا تنواجراءااتيقكمااتيانوتاوج تنتراباإل

 تشابصافا يهاحاكةاببايطيعااتيواصالاناعاأ  ييرةابضايطصاجع تانوااتعتتماقري ا تاتعنااوبي ااتي
صااحاناوااتباالااتيعارفاأاتكازنواببيطيعابحكياك اباالا ااوت اهيبار؛اهتا يهقتاهأ يأ تاتعتتماف

ثراع ادااتاويا احقكاالباونابتتضرهرةا  اتانتفع ابلاقكاببرةانعيقكاأهابا تخر ااتيع دااتثقتفت ااأل
 تبأهب ؛ خر بمي نتاعوااتمجيمعت ااأل ت يني اهاتعربي ؛اهباكمااتعتدا اهاتيقتتيكااالجيمتعي ااتياإل

 تحياتةااتناتسابااالانثياراتينياات احياثايقضا خيار انيرناتاأهمي اها ااتكرا  انواننط  ا اونااإل
حتديااثاهاتكردشاا اباااتداااأل تكوي اا  جااكا  فاا اتااااات  االجيمتعياا  أهقتباات  تاأغ اابااتااااتةاهنباايبكن

بت يبكامابارانلااتمحتدثات اهنواقاعااتيعاترفااالجيمتعيا اههااااباكهر اأثاراع اداناك اابصاتاااتفاردا
فااترااتاكانا ابتتيوعيا اهاتيوضايحاواجا اهاا ااأل؛اهتاااالبكانوان هباالاناتشرانعانجيمعهاهأ رب
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عنااكنتانفقااكاايا، اارنيرنااتاع ااداكايعاا اهشااالااتانااتءااألبو ااتالااالبصااتال اهختصاا ابااأثيراشاااا ااإل
خيفااتءاا اارةااتواحااكةاهاتباا اي اهغيااتةااتحقااتا اههاتعيقاات ااتكاف اا اباايواأبنااتءااأليا ااراتياارابطااأل

ي اهاالجيمتعي ا؛هتاتكابامواأهميا اهاا ااتكرا ا اناوانحرافت ااتب و اتصك اهاتصراح اهظاورااال
نيرنتاهأثراذتكاع ادابمت اكاهاتمفركاتااا ااإلاخياابيتناخطورةاها ااتطتهرةاهاال يبكامااتبتءا

ا:ااتنترابي اهبامواأ اتةااتكرا  اف رةااإل رةاهاتينا  ااالجيمتعي اهنبيقالااألاأل

 ) ارةااتاايوايعم اونااأفارادااألاأناجمياعا اتحيتةاا ماتانيجتانوانمطااتجيمتعي اهاتياتع ت ااالاا-1ا
web marketing group )اري ابيميا اهاا ااتعيقات ااألاينفامااتوقاتااتاااتختر ااتمن ااهفاا 

اااااااااااااااااااااااااااا.اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهيمتماتدااتاحثاعواشبصاىخراياتر امااالإأد اابطايع ااتحتااايبتتارهدااتيتمااتا

ارااااماىاتيعاياراعاوااتشابتصابحريا افاهحري ااتموقا اهاا ااتاااات اببامحاتأاأينبتح ااتراا-7ا
ا.ااااااااااهقضتيتهما

قضاتيتااتجانماهخيقيا افاترااتضتت انثلابرهيلااتعنا اهاتمااتر  افياها؛هاالنحرافات ااألنارااألاا-3
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا.ااااااخيقداافيورااتحمااأل هغيرهتا

ا.ااااتايرهني اهاتبكاعااتيعرفات جراامااإلااا-4ا

ا:اناأةااتااات ااالجيمتعي ا

ا(أهاخااارااتقااارنااتعااااريواحياااثاظاااارانوقاااعاتالجيمتعيااا افاااا اااتناأهااظااااورات مواقاااعااااااااااا
(classmates . comا) اونرادزاها اتنااتااكفانناهانباتعكةاصاممهاراناك ااياتااا)1222عاتما 

اتنراحالاحياتباماهفارقياماظارهفااتحياتةااتعم يا افااتاألصكقتءاهاات نأءااتايواجمعيامااتكرا ا افا
؛اثامااتيواصالافيماتابياناماإتايرهنيات ااتصاكقتءافاءااألحالرغا اهاتأنت وانياتعكةاه تناهااااتموقعاي ا

ات اع دافيحاصفحت اشبصي ات مبايبكنيواعيمك اها ااتاااا( six degrees ..com)بي انوقعا
رباتحاتمتتايااتا؛اهابعاكاأباتبأناتاتاماباغيقاتاألاصكقتءاتاوابمار تاار تالاتمجموع انوااألإهاع دا

اتعاتتماجمعاتااتمييايواناوااتانياار اانيااترا اها اعت افااتعكةا نوا ابمافيحااتعكيكانوااتمواقاعااتيا
نجااتاااتنيرنااتاهباارانلااتمحتدثاات انق اا  افااع اادااإلااتمباايبكنيوا؛اأد اظاااورااتااااات ااالجيمتعياا 

نثالااتاتعكيكانوااتااتةاأهقت افراغامابيصفحانواقعااتيعاترفااالجيماتعاتنبتني افيقضاتعيقت ااإل
خااران يااونازااااراهفقاات ا اتنااتاياتحااوات(اا4..7)نطيقااهاعااتمااجياااةاننااااااياتااا(ااface book)ا
نااوارغااا ابت ايمراري ااتعيقاات ابينااهاهاباايوازنياااهافااارةااتفا(انااتركاز يااار ا)احصاتايت اانط اا اا

ا.ات جميعاا صاحتانيتحأبتتجتنع اهاع ياتاأصاحتافاربهاهاقعت احيدابو عتاها

خاااكنت ابح بااااتاهابارنجااااتاشااار ت ا اااار اتجمياااعااتمبااايبكنيواهااتهااا:ااتاااااات ااالجيمتعيااا ا
هيمتنات اهااهااتاحاثاعاوااهيمتنت اأهااتاحثاعواباويواصكاقت هااالا األصكقتءاهاناتر  ااألناط

بقاكما(اهيبا)انواقعااتهاجيمتعي ااتموجودةاحتتيت اغ بااتااات ااإلأخريوا؛اهاىشبتصاأتك اا أناط
هااتتايرهنانوااتبكنت ات مبيبكنيوانثلااتمحتدث ااتفوري اهااتر تالااتبتص اهااتاريكااإلا نجموع

اتبعيماكاهاا ااتاااات ابااالارايباااتفيكيواهااتيكهيواهاناتر  ااتم فات اهغيرهاتاناوااتباكنت ا؛اه
 يفيا ااالبصاتااهااتفاااا  ايرااا اع داناتر  اهابفتعلااتمبيبكمانعاتاهاقكاأحكثتاها ااتااات ابييير

 ايعمتتاتا؛ااخييفاغارفاتذاببي ا اباإشابتصاهااتمجيمعات اهابااتداااتمع ونات ابيوااألا اتماتر 
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شاارااتاااات اأياكهينت ااتمصايرةاهناواتاداشايات ااتإضاتف اهاكافااتعمالابتإلأفانتكاشااات ابجماعا
يااوناهاااااتناوعاناوااتاااات اي؛اه( فاتي ا يهات –باوييرا –  ايم ينت -فيباوك)  اتموجودة حتتيت  

االجيمتعي انوان فت اشبصي ات مبيبكنيوابيضموا يربامااتاابي اهاخكنت اعتن انثلااتمرا اي ا
هااتاارهابطاهااتنصاوصاهااتمع وناات ااتابصاي اهانااتر  ااتصااورةاهااتم فات ااتصااوبي اهااتمرايا ا

 اايمايابتتكرا  اأهااتعملاأهااتنطت ااتجيرافتا؛افيباوكاهانت  ع دابصنيفت انحكدةانرباط ا  بنتء
هميا اهميا اهابرجاعاهاا ااألأاأل ثار بصافحت  ه  تجيمتعيا اهااهابوييراهغيرهاتا  ااتاأ امتءاتاااات ا

األعماتااهااتاار ت اهااتمااير يوابااالاتقكرةا لاب كااتااات اع داربطاأصكقتءااتعمالاهاأصاحتةا
  . تحيرافا

 :جيمتعي ابعري ااتمواقعااال

نااتءانوقاعاخاتصاباهاهناواإببمحات مايركافياتاب تتايرهني ااتيإناتاننطون انوااتااات ااإل       
خريواتاكيامانفامااالهيمتنات اهاتاوايات اهاىعضتءاأنعا تإتايرهن تجيمتعاثماربطهانواخياانطتما

نااتاأباتاناواه اميتااجيمتعيا األ(  7هيابا) ت ويابا تاتمواقعاضاموانواقاعااتجيالااتثاتنبعرفاها ا
 .نفاومابنتءانجيمعت ا

 بات احنهافضتءاجكيكابقطنهااتجمتعت اهابمترسافيهااتصفقت اهابقتمافيهااتمأب:  تبعري انايلاع 
براجعاها؛بالارقتبيا ا  نر  يا ابحاماهاأهاجاا  تايماهناتكا ا ط  فتاقا  هبنقلافيهااتمع ونت اببارع

خارات اااات ااالجيمتعيا اعااترةاعاوانواقاعاع اداىنجرداتجتناأهانجموعت اغيراحاوني ا؛ابعريا ا
؛اهيياتحا  هيمتنات اأهاببصصات انعيناانيرنتاييواصالاناواخيتااتانييايوااتااارااتاايوابجمعاامااإل

الاهاتاتر ار اتااإنااتءااتماكهنت اهاإألعضتااتاناتر  ااتم فت اهااتصوراهباتداانقاتكعااتفياكيواها
 تصاكقتءاأهاغيارهماهااتياهالاأهااألجيمتعيا ابايوااألاح قات ا تيضاتاهاأجراءااتمحتدثت ااتفوري ا؛اهإ

بضامانواضايعاختصا ا تنيرناتاههايياتدتونافياتااهيمتنتبامااتماير  اهاتفر ااتوحياكاأنااتاعاارااإل
صاراتااتاناواالاح تهعتن انوا يتبت اهصوراهفيكيواهدردشت اهبعترفاهغيراذتكانوااتباكنت ااتيا

 ( 3..7 ، تنايلاع )  .مع ونت ااتمبي ف اهااتمينوع اات

نيرنااتاناااتانجموعاا انااوااتمواقااعااالجيمتعياا اع ااداشاااا ااإلأب  -:هتقااكاعرفااتااتااااات ااالجيمتعياا 
اتعااتتمات حصااوااع اادانع وناا ا ااواءا تناااتنافاا يهاأ  جااا يشاابتصاع اادااتيواصاالانااعاأببااتعكااأل

هقتااتفراها؛اهاتيادايايماذتاكاناوا عيهابيرفااتيب ي اهابضيأ ا تنتاناني اببصااتعملاهااتار تأ
خاار انااوااتممياا ا ااتيااداىتااداإ تتايرهنااالاهااتاريااكااإلتخيتاااتاباااتداااتم فاات اهااتمع وناات اهااتر اا
 .بقكناتاب كااتااات ااالجيمتعي ات مبيبكنيوا

 (  virtual community) نفاومااتمجيمعااالفيراضدااااا 

جيمتعياا اابأنااهابجمعات ا تعاارفااتمجيماعااالفيراضا يتاداهاتهاردارينجوتااكااتااإ يرجاعاهاااااتمفاااوم
أنت وانيفرق افداأنحتءااتعتتما؛اهييقتربوناهييواص ونافيمتابيناماعاراشتشت ا تباا تانواأفراداف

هيماتماناايركا؛اهيحاك ابياناماناتايحاك اافرادا؛هيجمعابيواهحالءااأل تتايرهناتامايوبراهااتاريكااإل
نيرناتا؛ايااالااتمجيماعااإل تبصاتتي اهاا  تياىاتواقعانوابفتعي ا؛اهتاواعوابعكانواخايااعتتما تف

اتحيا اها  cyber space تنجتاانموااتاااات ااالجيمتعيا ا؛هايااالااتفضاتءااتمع وناتب تاالفيراض
 .بجميعاخيوكااتااات ااالجيمتعي اهاييمافدا يتقتب يكترااتااإل
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  (Haward Rbingold   ,1223 ) 

عاتتمااتواقاعاع ادا تناتانفع اهافا تيحات  تاتفضتءااتمع وناتب تعتتماىخراف تجيمعت ااالفيراضي اهاتم
رفابباابااتقياودااتمبي فا ا؛اهاا ااتمجيمعات انفعلافيهانتاالانبايطيعافع اهاع ادااأل حيتنت  أرفاهاأل

اتجيرافادا  تف اأنحتءااتعتتماهحطمتااالرباتكابيوااتمااتن تخي تتااتمبتف ابيوااتنتسافااالفيراضي ا
) هااا ااتمجيمعاات ا االا تعاايناعااوانااو ااتمبااتفت ا؛هفااهاتماااتنااالجيمااتعداتكرجاا ايماااوانعاااتااإل

بينمتاع دا يريكهتاهوا؛ تيب  اتنفبهاأ  وةااتحيتةاهاتمعتييراهاتمعيقكا ااتي(   نواكن) ه( نواكوا
أهاتمجيماعاناتارف اتواقعيا  نجاك  ثيارا  ناو اتيناتقض هاتمعاتيير اتم دهجا  تاابص نات نجيمعت ااأل

 ترف هييحارر نناات   يات  ع اد اتفضاتء اتمع وناتبع ادااأل  خيقيت اه  و يت انعينأفنجك ايمترسا
 .حيثاالارقيباهالاحبيبا تداخلااتمجيمعااالفيراض

 :أنواعااتااات ااالجيمتعي ا

تاالانبايبكماياوفراتاهاخاكنت اعتنا ا ت ت داهااااتنوعايعيمكاع دافيحان  اشبصااتنوعااأل *     
ها ااتمواقعافيمتابينامااتعكيكانوااتصاوراهااتم فات ا تنثلااتمرا ي ااتابصي اهناتر  انبيبكن

 .اتمراي اهااترهابطا

عماتااهاتاار ت اصاحتةااألأءااتمانا ااتواحاكةاأهااتنوعااتمرباطابتتعملااهااااتموقعايربطازني *    
بكنيوابيضااموا اايرباماهااااااتنااوعانااوااتااااات ان فاات اشبصااي ات مبااي تبعضاااماباااعضا مااتايعطاا
 .قتنوااباتانواخيااحيتبامااتماني ا تتدااتكرا ت ااتيإ  ضتفاتاابي اهاخارابامابتإل

 :بقكناتااتااات ااالجيمتعي ا تاتبكنت ااتي

بقاكناتات مبايبكنيواها تكاناوااتباكنت ااتياياغ بااتااات ااالجيمتعي افيمتابينااتابتتعكأبايركا      
 .                                                                     برزاها ااتبكنت أخراهانوايبيصاباتا لانوقعاعواا  تاتي تاناتاببي  اباعضااتممي ا 

ع دانع ونت اأ ت ي اعناهانثالا يصفح اختص ابالانايركابحيو تاتم فت ااتابصي اهه -1
يماواناتهكةاناتكت ااتاابصاها نواخيااها ااتصفح  (أبرزااتاوايت ا –ناتنااتمييدا –اتعمرا )
 .                            اتيعرفاع داقتام اأصكقتاها يضت  أ

تاداقتامياهاتيارفاإضاتفياماإشبتصااتايوايقومااتمبيبكمابتتيعرفاع ياماهألصكقتءاهمااألا -7
 .            خراىتداإصكقتءانوانوقعانعيوا؛اهاببي  اببمي ااأل

تيرفانعيواياوناألعضتااتانفما أبمبمدانحكدابنا عاترةاعوانجموع  تاتمجموعت اه -3
عضاتااتاهيبايطيعاننطميااتابنباي اأاالهيمتنت ا؛اهبوفراها ااتمجموعت اننيك اتحوارانصيرابيوا

 . جيمتعت ا
 :أبرزااتمواقعااالجيمتعي اهأشاتتاتا

 facebookاتفيباوكااا        
نرياياا اعااتماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااابافااداجتنعاا اهااترفردااألاتعااتتماهأ بااهاكتتاا تشااارااتمواقااعااالجيمتعياا افااأيعيااارانااوا 

7..4  . 
جيمتعيا اانايحك اثاورةاأ يطتعاان هاا اتموقع اتبطير ه اتمام جكا  أاتفيباوكااببيطيعااتقواا أهال  
نيرناتاحياداق اباشااا ااإل تنط ا افااناأ؛انناا  ختص  عتن اهااتا كانااتعربي ابصف  اتعتتمابصف تف
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نوازيو اتااتة ه ازداد عكد اتماتر يو فد اتموقع باال  اير جكا  هبكاي  هااا اتموقاع أ باه كتتاب 
اتجتنع اهباتداا تاهافنرياي اهايكعدانتركازه ربير ا تناهكفهاهواجمعازنينواجتنع اهترفردااأل

ع اداكايةااتماكارساهاتجتنعات ا يصارا  ه اتنانق 4..7خاترهما اتناذتاكافادابكايا اعاتماأصورهماه
خاار اهابعااكا اانييوافاايحااتفيباااوكاأنريايا  ه بااكا ييبااع شااي ت فاااي ت  فتنيااك تيضاام كااية جتنعاات  األ

 .يضمانيييوااتاارانوانبي  اأنحتءااتعتتما تأبوابهاهاصنعاعتتماافيراض
   my space ايماا ينت

 اارااتاااات ااالجيمتعيا ابعاكااتفيبااوكاهاأ ت ارهاتاهيعاكاثاتنأهوانواأهاالااتاااات ااالجيمتعيا اها
 تيعملاع دابقكيماخكنت ا ثيرةات مبايبكنيوانثالانااتر  ااتصاوراهااتم فات اهيقاعانقارااتاار  افا

 تن ياونانبايبكمافا 112 ثاراناواأنا اايماا  ينرياي اهاتاك انات تتيفورنيتابتتواليت ااتميحكةااأل
                                . جميعاأنحتءااتعتتم

    linked inنااااإتيناتا  
اتعكياكا تن يونانحيرفاهانحيرفا افا 32 تجيمتعي انبيص ابتتعملاهااتيجترةابضماحواتاشاا ا ته

 ( 2..7جوجلا. ) نوااتمجتال ااتمبي ف ا
 (devintart   )شيدااتمجتال ا تشاراتعرفااتيصتنيمااترقمي افاتموقعااأل. 
 (artican  )نيرناتاع اداغارارااتاكيفتيوامصمميوااتارقمييواع اداشااا ااإلجيمتعي ابجمعااتاشاا ا

 .بقتناهببصصاأ ثرابنوعاإىر اباالاأ ثرا
 (friendster   ( )twitter   )–   (net log    )–  (hi5    )–    (zorpia . ) 
 
                                                    :جيمتعي ات ااات ااالجيمتعي ااثترااال ا

يط وناع ياتاننااتا ةاتااات ااالجيمتعي انتفا تف تنترابا ثترااإليجتبي اا؛اهجكااتااتةااإل - 
ببااتعكهماع اادا تعونانااواخيتااهانمتر اا ااتعكيااكانااوااألناااط ااتياايع اادااتعااتتمااتبااترجداهيباايط

ماهاكافاأباكاعتباماهنااتريعامااتيادابحقا اااتيواصلافيمتابيناماهبفيحاتاماأبواةابمانامانواإكاي ا
 .هببتعكااتمجيمعاع دااتنموا

 ارات حري اهكرحاا راءااتمبي ف اهذتكاتعاكماهجاودا ا ط اأنيرنت نجتال  هبتحتاشاا ااإلأ - 
نيرناتاه اي  ات يعاياراعاوااتاااتةااتاايوابيحامافدانتايراداكرحهاناواىراءاهاع ياهاأصااحااإل  نوج

 .فاتراصحتةااألأهاات ااا اهيعيارهنااتمبيبكمااأل
هناارا يبصاتاابكي ا اببامحات اااتةابتتيواصالاهاتيعاياراعاوااتارىايرنتاه ي  انأصاحااإل - 

 . تفاترابطريق االايفاماتااتعتتمااتحقيقاأل
  ااتءادهاارهميياااتاأأدركا  ه ااي  ابع يمياا اعطيماا تنيرنااتاهاتااااات ااالجيمتعياا اهاااإل - 

 .هإيجتبي ا   يبكنوهتابطريق افتع اهديواهثقتف اه  هرجتاا يت 
  اتعاتتمات حصاوااع ادانع ونا تنااتنافا يهأ  هجاا أيشابتصاع ادااالبصاتااباببتعكااأل - 

 . ي ره اتكااتيواصلااأل
 .يضتادرهساخصوصي ات طيةاأهضعاننتهلااتيع يماع دااتويباه - 

ءاهتهاتءانبيرعاتهاأضرار افدااال يبكامااتبتش ياتعتتماهأ تءافتش يثترااتب اي اا؛انثلاأ ا -7
نثلاهااتفيباوكاتيمانبي  اعوا ثيرانوااالخيراعت اهااتيقنيت ا يبكامااألاال تف هيجتبيتبإفتاكبهاه

 :تاثترااتب اي اهحيتةااتاارا؛انواا  تأثر اف تاتي
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خار اهناوان ا األ  بتتينقلاناواصافح أضتع ااتوقتا؛ابمجردادخواااتمبيبكمات موقعاحيداياكإ     
تاهاأها  ننفعا أيناي ياكاأصكقتاهادهنااتيع ي اع داصوراأ تضتعاتافأ تخراهالايكركااتبتعت ااتي 

 .                                                                                           يتمادهنافتاكةابجندااألتيير افتتفيباوكاياكرااتاثيرانواهقتااتااتةاها ا
اتاااا ا تل خطارا  ع اد نبايبكنقاكابااا تثترااتيانواأهماا  ضعتفاناترةااتيواصلا؛إدنتناهإلا     

تاناقضتءااتوقتااتطويلاأنتماشتش ااتامايوبراههكر افاإاتعنااوبي  هخصوصت  اتااتة هاتمراهقيو ف
يقيمااتا تاتفعتتيات ااتيا تهعاوانااتر يامافا ي ارتاداعا تاماعاواهاقعاامااألإ يبصفحااتمواقاعاياحد

بباتعكا تبطاويرااتمااترا ااتياتاداإ ينااتيواصالابايوااتناتسابااالاناتشاراياحدأحيوا تاتمجيمعا؛اف
 رع ا يتي ابجت ااتييراهبقووعنكهمااتحمابتتمب  تحيثابنم تنبتناتااتةافدانجتال ااالبصتاااإل

 تتايرهنادناتنااتاااتةاع ادااتيواصالااإلإناإا اتكيامافيبيطيعونااتيعتنلانعااتمواق ا؛اهتااافاياتاك
غ ابااتاااتةااتياوماأماتشاراناعااتناتساهتدااتع ت ااالجيمتعيا اهفقاكانااترا ااتيواصالااتإباما ييحد
 .                                                                                          عتتمااتااات ااالجيمتعي اتاشرا هافابيييراكريق احيتبهابعكا تف  نواصعوب تيعتن
جميااعا تاتااااتةايباايبكنوناتافااجكيااكةاباايواف اا ا  جكيااكةاباايوااتااااتةا؛اظااار اتياا  ظاااوراتياا     
بصااتالباماباايوار اااتالااتمحمااوااأهنحتدثاات اعاااارااالنيرنااتاهبت اايبكامااتيواصااالاعااارااتاااااات اا

نج ي ي ابالابجماعاحارهفاتيبتابتتعربي اهالابتإل  تي تباالا ايراهه  نيار اها اات يااالجيمتعي ا
  باكاهااهاا اات يا تهااال ايمرارافاكتاف ااتااتةا  رقتماهرنوزاالايفاماتا وأتداإضتف اات يييوابتإل

 تنوااتف ا ااتيا التدارنوزاصعا ااتفاماإإبحوتتاتي ااتقرىنااتاريما تداباكيكاتيينتااتعربي افقكإ ييحد
 .                  ببيبكناتا

غ ايا ااتمواقاعااالجيمتعيا انااا  اانعاكامااتبصوصاي انماتابيبااباأ هنعكامااتبصوصي ا؛ابواجاا     
ضارارانتديا احياتناألبعاضااأل تضارارااتمعنويا اهااتنفباي اع ادااتاااتةاهقاكابصالافابتتاثيرانوااأل

تاداناتاياثاهاناواإضاتف اإاتابصاي ا هع اداجمياعانع ونتبا يفم  ااتمبيبكماع داها ااتاااا ايحياو
تاداياكاأشابتصايبايي وناتابيارفااإل اتءةاهااتيااايرافاناتكاناواإ  هموماهنات لاقكابصلابباوت

اوك هغير  نو اتمواقع االجيمتعي  ناتنت  ت يبا ي  هاتعااث هانعاكام اترقتبا  اتفيب تاتااتةانواهجكاف
 .                                                                                                                          دةاهالايايمات عواقباءااألتجع تااتاعضايب
  -: ااتبتبق ااهااتكرا ت اإلكترااتنطر 

صااحاأناأننااا تبقضاتيتااتاااات ااالجيمتعيا اهااتمجيماعااالفيراضا ت اتديمزدادااالهيمتمااألا          
نااوااتحيااتةااتيونياا ات ميياايوانااوااتاااارا؛اهتاامايعااكانصااط حااتمجيمااعا نيرناات بيفتعيبااه جاا ءا  اإل

عمونيا اهاات  اتمفاتهيماذا ذاأصااحاناوإنياات اعناكا امتعهاببايوق ااال تنوااتمفتهيمااتي تاالفيراض
هيماتمانييايواناوااتااارابتتاااات اااالنياات ا؛احياثادفاعا تذاعاصيياتاباالايبايكع ينياتراهاتاالا

درا اياتا؛اههناتكاحقيقا ا تبيااترانناجيات اع ميا افااتدابفتعي ااتاتحثيواإتدانحتهت اإاالجيمتعي ا
أنااتواقعايبايراع ادانحاوا اريعاتاما درهةادرا  ااتااات ااالجيمتعي انحداهت تببيوق ااتميأنلاف

ببايلااتيفتعي ااالجيمتعيا ا تنيرنتافبيوا بانعا رعيهااتنطريت اهااتمناجيت ااتع مي ا؛انجحااإل
بفعيالادهرااتمجيماعا تفحبباهتااواع ادانبايو ااتاااات ااالجيمتعيا افا ةفتداإلتيماع دانبيو ا

 تنيرناتاهها اقضاتيتااتمواكنا اعاارااإل؛حيثافيحتااتااات ااالجيمتعي ااتمجاتااأناتمانمتر اتاتمكن
.  ) فيراضاي ااتقونيا ابعتنيااتااتكهتا اأك ا اع يااتااتمواكنا ااال تظالااتياوبرا ااتيا تف تاتطتهرةااتي

virtual citizenship  ) 
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 : نطري ااتااات ااالجيمتعي ا
اتايتناات ااتبيت ااي اها جيمتعياات  تااه نااردهد  ع اادابتباات اتااااات  االجيمتعياا  باااال هاقعاات             

أصاح أنارا  نامات تيفباير هااا اتواقاع ؛هتاك   تبح ي  يكترانطرإنااتوقوفاع داإاالجيمتعي اهتاتكا
  أكارا  بح ي يا تفارةااتينطيرات ااات ااالجيمتعي انوارحماع مااالجيمتعاف قكاباندااتينطيرااالجيماتع

 ياا ااتااااات ااالجيمتعياا اهنااوااتمفيااكتكرا اا افتع  ي ااربرزهااتااتيح اايي ااتمرباطاا ابتتانااتءااألأه
 .                                                  تجيمتع ت ي ابتتااات ااالجيمتعي اع دانبيو ااتينطيرااال يعرافااتمقوال ااألا

 : تنقوت ااتانتءااتااا -1
نااوااتحاا مايمثاالااتاارابطاباايوانجموعاا ا تبنط اا اهااا ااتمقوتاا انااواحقيقاا اني اهااتاأنااتانااتءااتااااا  

األفاراداهاتجمتعات اأها يتنات انثالااتاار ت اهاتمح بات ا؛هع اداعااما تبيمثلاف تاالجيمتعي ااتي
باايماداخاالا تفتتيفااتعي ااتمياتدتاا ااتياا ياتينطياارااتيق يااك تفاا تاتفرضاايت ااتمرباطاا ابتتانااتءااالجيمااتع

نبايوا ا تفا تاالجيماتعفقاكايايمااتيفتعالا   ها؛ تاتايتنااتااا تف يناببرأاتاني ااتاااي االيايركاا
فاراداأهابامالااتجمتعات اهقاكايامالااأل فاراد؛فراد بعضام بعضت  أه اتجمتعات  ه األبيوااأل تاالفيراض

فاراداداخالانراإتداغيتةااتيفتعلاتاك ابعاضااألهقكايصلااأل ؛ خريواداخلااتااا ىبفتعي انعاأفرادا
 تقاوةااتارهابطااتيا تهتادافااتكعتن ااألع دادعتنييواأ ت يييوا؛بيمثلا تاتااا اهيعيمكااتانتءااتااا

بعيماكا تيبيمكاكتقياهاناواشايوعاهانيااترااتاااا ااتيا تبعنداأنااتااات ااالجيمتعي اهااتانتءااتااا
ييمبضاعناتانيتن ااتاناتءا؛اتكعتنا ااتثتنيا ابيمثالا تفراداأهااتجمتعت اهاتيع داقوةااترهابطابيوااأل

 .  تبيعكدابكهرهتاداخلااتانتءااتااا تاالهيمتماهاتي بينوعابينوعانجتال  تخواصااترهابطااتي تف

  بفتع يا  بنيا تاتميمثالافا تاتعاتتم تاتاناتءااتاااا تفدانجاتتيوا؛ااألهاافا تييمحورااتانتءااتااا     
ق يت اهاتياتينت اهتاوابنصارا لااأل  ثني اأهاأق ي انعيناعتتمي ابيصلابموضوعت االاببصاجمتع ا

ت اااات ااالجيمتعيا ا تاتاناتءااتمح ا تييمثلافا تت ااا ا؛اهاتثتن تفتعلااتعتتماتثقتفي اداخلابوبق ااتي
كاترااتاااات ااالجيمتعيا اتااماإ تفراداهاتجمتعت افنحداهتاأنااأل  هااااتصكدار ي تيضتافأهأضي ا

 تهقتاهاحاكاههناتاياياجوااتاعاكااتثقاتف تف تهااتعتتمااتواقع تاتقكرةاع دااتيفتعلانعااتعتتمااالفيراض
أناتاثقتفا ا تبي بصاف تفراداهايجمعابيوااتمح ي اهاتعتتمي اهييرجماذتكابوضوحافارةااتثقتف ااتيتأ

 (  . cyber culture)فيراضي ااترن ي ااااتباتقت ااال تاتميفتع يواف
 

 :عيمتدااتمياتداانقوت ااال
عانيحطا اأناهاا ايمثلااالعيمتدااتمياتداانقوت اأ ت ي انرباط ابيح يي ااتااا ااالجيمتعي انا     

أدبيات اع امااتانفمااتنطريا ا تذاا اتنااالهيماتمافاإنباتني افااتمقوت اببي  ابتخييفاأدبيت ااتع اومااإل
ناأدبيت ااتع ومااتبيت اي ابر ا اإبفبيرانرجعي ااالعيمتدااتمياتداا؛ف تف تبر  اع دااتمحورااتب و 

ات ااالجيمتعياا انااوانتحياا ا؛هتاااتابح ياالااتاااا تن تااات دهرا  فااأع اادافااارةانقاالااتمع وناات ابتعياااترا
نوانتحي اأخر ابينمتابر  اأدبيت اع امااالجيماتعاع ادابفبايرااالعيماتدااتميااتداا ي نحثراباتااتبيت 

ي عاابا)) بياا ااتجم اا اا  ت اايتقتبهااالجيمتعياا اهاتفرضااي ااأل ت ااي ات مقوتاا ايماااواب ورباااتافاا تفاا
 ابمتايحثراع دااتمعيقكا اهااتقرارا ااتابصي اهاباتداااتمع ونتتااالعيمتد اتمياتدا دهرا  أ ت يت  ف
عياااتراأناناااالااالعيمااتدااال تنااعااألخاااافاا(( ضاارابت احيجتجاات اهاالاتجمتعياا اهاتمنااتفعاهحياادااال

فراداهااتجمتعت اهبيفته اقوةااترهابطابتتاكهافعااتمبي فا ااتمياتدااهياوناحبباقوةااترهابطابيوااأل
تااكهافعااتيرفياياا اببي اا اعااوااتااكهافعااالجيمتعياا انااعانيحطاا افت  اايبكامااتااااات ااالجيمتعياا ا؛ال

بتهيمتنات ا  نااتانرباطاأل نابضاع ا؛أناتانوااتمماواأذاإدينتني ااتعيقت اعارااتااات ااالجيمتعي ا
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نااتاااات اأربمتابضع اقوباتابمتايحثراع دافتع ي ااالعيمتدااتميااتدااهااتجاكيرابتتاا رااتفرادااتياأل
اايكيوتوجياا افمح بااوعياااترا ااإليبضااعاتياتصاا هتااألأنااوافااراهاهتاااواننااااأااااالجيمتعياا االابن

فااترااتاااا اهااااع داها ااألاا ابنتءاأهابناا نعيناا افاترأاتااا ا واءا تنوااأفراداأهاجمتعت اييانونا
اتاااا اهبعياارااتفقكابيييرااتيوجيات ااتفاري اتمح باتاتانتءااتااااتفا  يتبياياناهنتكاأاتالايعن
)افاداجتنعا اهترفاتردااألنريايا ااتع اداذتاكاههاواكتتاباجاتنعانثتال ااا face bookاا ااتفيباوكاش

نايفقاكاأصاكقتء ابعاكااالنيااتءاناوااتكرا ا ااتجتنعيا اأ اماهااااأخوفات اناوا(ااا2..7نيرنيواخضرا
نااكارساأخاار اهجتنعاات اهاهاصاالاااتموقااعاثاامابو ااعااتموقااعاتيضااماكاايةاجتنعاا اهترفااترداهأيضاات ا

ذاا تنااتااتفرضااي ااأل ت ااي اإببااتعهاإتااداأناأصاااحايمثاالاأ ااارانواقااعااتااااات ااتعتتمياا ؛هااتموقااعا
بعاكانحاكدا اأياكيوتوجيتايبايمكااتبهابربا اع ادانااتر  ااالهيمتنات ااتياأنناانااتت مجيمعااالفيراض
ناتنيا ااتاكخوااهاإنااتاااات ااالجيمتعيا ابيميا ابإكارااتفاريا ااتحت ما ات مبايبكمافانرجعييهانوااأل

اا افااترااتفاردا؛اتمقصاوداهناتاأناقاكرأع ادانعيقاكا اأهااأبطاراتت يييارا ااتياااتبره اإتياتاهذتاكاباعات ا
اااااااااااااااااااا(ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااDavid Siegel 2009.ا)ااتكخوااهااتبره انوااتااا اات ايرا انوااتمرهن اهااتحري اف

اتعكياكاناوانفاتهيمااتع اومااالجيمتعيا ابااالايمااواناوااتاتنطارافااتاتمجيماعااالفيراضااتقكاأعاتدااااا
اتهاالفيراضااترجحابايوااتعاتتمااتاواقعأكتراها ااتع ومابياإاتخيتهااتقوااأنانعطمااتمفتهيمااتع مي اف
يكاع دانبيو ااتواقعاهاتنطري ا؛ها ناييا ورانناازنوابعايهنواها ااتمفتهيمانفاومااتماتر  ااتا

ههااا ااتكرا اا ااتاتمجيمااعااالفيراضاااتيعااتداباااالاهااااااتمفاااوماع اادانباايو ااتانياا اهااتثقتفاا افاا
اااااااااااااااااااااااااااااااااا.ااااتت ماتر  اعارااتمجيمعااالفيراضابقكماكرحت ااتببيعرفانجموع انوااتمحتهرااتي

ا:اتاتمجتاااتعتمااالفيراضنفاومااتماتر  اع داخ في ااا

ناإاالببات اهاتقاوةافاا بفاتعي انياتينااتيااالابوابا ات مااتر  افااتذاا تنااتمجتاااتعاتمااتاواقعإااااا
 (virtual public sphere )تههاوااتمجاتاااتعاتمااالفيراضاايرنتاقاكاشاالانجاتال اعتنات اجكياكا اناإل

انيرناتاشاالافضاتءا اياوفراناواخاياااإلنانمطااالبصتاااتمأتداإ(اا(young؛اا2..7هتقكاكرحايونلا
فااتراتأاتناهانجاتاايعيماكاع ادااتيااتداااتمجاتنأيمنحااتفرص اأنتماباايلانجتااعتماهعاراعنهاع ادا

نيرناتاهاوااإلااارنااتمجاتاااتعاتماعإانطما ااتمي قا ا؛هاكمااألاتفااها راءابيوااتماواكنيواهي عابادهرا ا
كاتراإاتاتمعرفا ا؛حياثابيحاكدااتمااتر  افااتههاا هييحاركابحقيقا(ا image)نجتاانحاومابتتصورا

هاوااتتاارعي ااتمجاتاااتعاتمااالفيراضااتبقوةااتمعرف اهتيمابعيقت ااتقوةاهيصاحااتمصاكرااترايبا
أهاناتنا اا تادااتايااإناشارعي ااتمجاتاااتعاتمااتواقعيا ا تناتابباينكاإحايوااتفااحبتسابتتجمتع ا؛اإل

(اا warren Mayes)ا2..7بعري انتيمااع داحبباتفيراضفتتمجتاااتعتمااإلاهاتابصاهأهميي
بتتقضاتيتاذا اانيحك اداخ هابفتعلاعتمابياركافياهااتناتسانصاتتحامااتبتصا اهينااي واتفضتءاكايع

فارادااتاايواتأا نبااياةنيرناتانيا إلتناأييضاحاناواذتاكا(اتياهاإاتعتمايباالااتنفاتذااتاتطتبعااالجيمتع
يياايحاأعماا ا ااايلاإتااداايتعااتمااتجكيااكااتااابفااتعي ااتمجااتااااتيمي اااونااتمعرفاا انااوااتماااتر  افاا

 يتقت ااتمجتاااتبيمافاتاتماتر  ابمفاوناتااتوا عا؛هيماوابحكيكانفاومااتماتر  ااالفيراضي ااتي
 & Garry robins P (ا) تشايمتااترهبانماهايوشاايجاتر)ا متاحكدهتا لاناوااتاتعتمااالفيراض

yoshikashima نجموعاا انااوااتييمثاالافااايهااتااااتااع ااداأناااتاناااتر  اباايماعااارااتانااتءااتااا(اا
 بات اهيمثالاحفراداهااتجمتعات اأها يتنات انثالااتاار ت اهااتماألاتبيمثلافاتاتح مااالجيمتعي ااتي

اتبااايت ااتنااتمااااتر  افاااأفاااراداهااتمجموعااات ا؛هناااواهناااتاييضاااحااتااارابطابااايوااألاتاتاناااتءااتاااااا
اتمجااتاااتعااتمانيرنااتاهعاريطااإلفااراداهااتجمتعاات اياايمانااواخاايااه اابفتعاالاباايوااألاتهاااتاالفيراضاا
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. ) فراداهاتجمتعت تأ  ييمبضاعناتاننفع تجيمتعاه تتمنتقا اقضتيتاذا اكتبعاشبص تاالفيراض
Garry Robins &Yoshikashima7..2  . ) 

 :                                                             تاتمجيمعااالفيراض تبني ااتماتر  اف
نيرناتانااإلأذاإثقتفي انياتن  ا  تماتر  اعارانواقعااتااات ااالجيمتعي ابتبتاباالاننطوننااإ     

 هقاكاه اعاناوانفااومااتمااتر  ا؛ تاتجماتع تجعلااتمجيمعاييحركانحوانمطاجكياكاناواأنماتكااتاوع
نيرناتاننااتااتيعاتهناهااالبصاتااهإدارةااتماارهعت اهافانتكااتعارا اناواكار ااتمااتر  اعاارااإل

   .ت اإ...............خاتراهبجميعااتمع ونت اهااأل تتاااتجمتعاالبص
اتقاكرةاع ادااتنفاتذاهاالشايراكاتعاكدا تاتمااتر  اها تنيرنتافايقكناتااإل تهاتممي ا ااتنباي ااتي     

باالاخيتااتااتمااتر  ااالفيراضاي ا تهااااتطرحاع دااتاني ااتي ت ايرانوااتنتسا؛هيماوااتوقوفاف
نااتمااتر  اعااترةاعاواعيقا اإبيحركاخيتاتابنيا ااتمااتر  ااالفيراضاي ا تقتفي ااتيهااتمحكدا ااتث

جيمتعيا اتااتابنيا اختصا ايمااوااتوقاوفاع اداهاا ااتانيا اناواداخالاابفتع ي ابيحركاداخالا ايتقت ا
 تذا  تناات اتمعرفاا  بمثاال أ ت اات  ت ماااتر   فااإاتمعرفاا ا  -: تع اادااتنحااوااتيااتت تاتمجيمااعااالفيراضاا

نااتمجيمااعاأنيرنااتاهختصاا ات ماااتر  اعااارااإل ضاارهرة أيضاات   تاتباايتقت ااتواقعياا ا؛فااابفااتعي ا
هتداع دااتمعرف افياناتر  ابكهنانعرف اهالايقصاكابتتمعرفا اضارهرةايقومابتتكرج ااأل تاالفيراض

نعرفاا اكريقاا ااتنفااتذاإتاادااتماااتر  انااعاا خااريواعااارا اتفااام بموضااوع االشاايراك فقااط هتاااو أيضاات  
  تباااالاعااتماهاا تنابفااتعي ااتمجيمااعااالفيراضااأااااات ااالجيمتعياا اأهغيرهااتاختصاا اهاتمواقااعاات

اتمعرهفا اعاارا ي ايايت ا ينيرناتاع اداكريقا ااتحااكااتيق ياك تسا؛فيايقومااالشيراكاعارااإلبتأل
 .ع مااالجيمتعاهتاناتابقوماع داأ تسااتمعرف ا

نااتفعالاإ ايتقت ااتيفاتعي ااالفيراضاي افا تفاهاات مااتر  اذاا تنتااتمعرف اباالااتاعاكااألإ :اتفعلا
إتادانبايو ااتمااتر  ا تاتماملات معرف افيافعلابكهنانعرف ا؛هاتمعرفا االبربقا تياالااتر وااتثتن

يمي اكااتقاكرةا ييقومابهااتابصااتميفتعالاهاتاا ياتناتكااتا) بكهنافعلاهااتمقصودابتتفعلاهنتاهوا
ذااإنيرناتافاوعت ااتمياتينا ات يفاتعي اعاارااإلاتموضا تاكافاع دااتنفتذاإتدانواقعااتيفتعي اتيشاير

فاراداقاكايم ااوناىتيات اهق ااتيفتعلاع اداأعياتةااتمعرفا افقاطاتامابايمالااتمااتر  افاناتكابعاضااأل
معرف ابتتفعلااتااا اهيقفوناعنكاها ااتنقط ادهناأنايحوتواااتمعرف اإتداب كااتاتمعرف اهااتنفتذاإتدا

 . (  نواخيااعم ي ااتماتر 
اتمقصودابتتيفتعلاهنتاهواباتداااتمع ونت اهاتمعاترفافيايمالااتمااتر  ابيحويالااتفعالاأها :اتيفتعلا

االعيااتراأنا تخااافافراداأهايميكاإتدااتجمتعت انعااألاتناتكاإتدابفتعلاهقكاياوناهااااتيفتعلانعااأل
 .تنت ا تساع داناتر  ااالهيمبفتعي اهناتر ت ااتمجيمعااالفيراضدابقومابتأل

 :                                       االفيراضي ا اتمحكدا ااتثقتفي ات ماتر  
 :  تنيرنتاهيماوااتير ي اع دابعضاتافدااتبيت ااتيتتبياالااتماتر  ااالفيراضي اعاراثقتف ااإل   
الاعاتماإذاهكافااتمجيمعي اباهعطيم ات ماتر  افدابحقي ااأل  نيرنتافرص اجمأبتحااإل : هكافاأل

ناأببااتذااتقاارارا اهذتااكانااواننط اا ااثيراع اادااتيبطاايطاهأأبااتحااتفرصاا اأنااتمااتمباايبكنيواإتاادااتياا
بصتاابيوااتحاون اهااتمواكنيوا؛فتتماتر  اعارااتبيتقت ااالفيراضي اببامحاتأفاراداانيرنتاأداةااإل

باايوا تتيفتعالااتنااوعبااكعيماا تر ااتاااتيع يقات ابمااتاقااكايباامافااإت يع يا اع اادااتبطاطاهااتقاارارا اها
ناب اكااتمااتر  ابيوقا اع ادااتمرهنا ااتميااا  ابايواأاالعيااترا تخااافااتحاون اهاتمواكنيواناعااأل

 .اتحوارا تكرف
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تايرهنيا ابايمابايماعاارااتمااتر  ااال تنااتيفتعي ااتيأ ت ت ي ات يوقيتابيمثلافاتفارةااأل : اتيوقيت
بباتذااتقارارا اهبعاكهتااكرافااتمبي ف اقاالابيوااأل فتتماتر  ااتميص  اييمافيهااتيفتعل يباالافور

حكا اهااتقارارا اهااتجاكيرابتتاا رانيرنتاتيبتاجميعاتابفتعي انحج  األناتابوا بااألفيفتعي ااإل
ع اادا نيرنااتايماااواهصاافاتابعااكدانااوااتباامت اهااتصاافت ايماااوااتوقااوفأناثقتفاا ااتماااتر  اعااارااإل

 :  تاتبيت ااتيتت تبعضاتاف
أبعتدهتااتمبي ف اأنااتابحيات ا تنلاتواقعااتماتر  افأيكركااتمي :اتر  ااالفيراضي انباوي اثقتف ااتم

فا انباويا ابحيات اإتاداقاكراناواتثق تاتيفتعلاببي  اعوااتيفتعي ااتواقعي افاا تتداكايع انعين افإ
 .نيرنتاكترابفتعي ااإلإ تاتنفتذاهاتيفتعلانعااتميييرا ااتمبي ف اف تاتمعرف اهاتيع ماف

كاتر اهاإبيااالافادا ياتميعترفاع يهاأنااتثقتف اهتيكااتمجيماعااتاا :ثقتف ااتماتر  انيعكي ااتقوني ا
كاترااتقونيا افماواإ تاتوقاوفاع ادانيناحانحاكدةات ثقتفا افا تذاا تنانوااتطايعاإ تسافع داهااااأل

عكيا ااتقونيا ا ونااتاثقتفا اني تكترااتمجيمعااالفيراضاإ تاتصعبااتوقوفاع دابحكيكادقي ات ثقتف اف
ثقتفياا ابياااالانااواثقتفاا ا  ننطوناا تباالاهاا  تيبااتاثقتفاا انيجتنباا تفااا ةبجمااعاباايواثقتفاات انيعااكد

ناثقتفا ااتمااتر  اعااترةاعاواإناايركاتااتكافا تكاتراثقاتفإاتميفتع يوااتاايواقاكااليجمعااماهويا اأها
 .ثقتف اعتبرةات قوني ا تييبمابتتينوعاهعكمااتيجتنمافا تباجيواثقتف
ع ادانبايو ااتيفتعالا تكيتباتابايواناتاهاواثقاتف تثقتف ابجمعاف تفا: ر  ا يبيوبقني اثقتف ااتمات

 . ع دانبيو ااتو تاطا تهبيوانتاهوابانوتوج
 

 :أنمتكاهىتيت ااتماتر  ااالفيراضي ا
صاعكةااالفيراضاي اهاتواقعيا اأنااتابيحاركاع اداخريطا اناوانالاتواقاعااتمااتر  اع ادااألأيكركااتمي 
 . تاتبيت ااتيتت ت تيت اهاتو تالاهااتيدايماوااتوقوفاع ياتافاع انوانمتكاهعارانجمواأل
نيرنتاإتدانجموعا انينوعا اناوابنميطااتماتر  ااالفيراضي ا؛ايماوابنميطااتماتر  اعارااإل        
ناإبعاتدانيعاكدةافاأاتيفاتعي ااتواقعيا اذا ا تعيااتراأناأنماتكااتمااتر  افااال تخااافاشاتااهنعااألاأل

نماتكااتمااتر  اناواحياثانبايو ااتيفتعالاأيضاتاأتااتابنوعتبااتا تع دااتمبايو ااالفيراضانطيرباتا
 ترهبن اهيوش ييماوابنميطااتماتر  ااالفيراضي انواحيثانبيو ااتيفتعلا متاحكدهتا لانواجتر

 تاتاناتءااتاااا تهاافاتادانمطايواييمثالااألإ(   garry robins & yoshi kashima) تشايمتا
الابباصاجمتعا ا تبنيا ابفتع يا اعتتميا ابيضاموانوضاوعت اذا انجاتااعاتتم تف هاتميمثل تاتعتتم

 تق ياات اهااتياتيناات ااتثقتفياا اداخاالابوبقاا ااتيفتعاالااتعااتتمإثنياا اأهاأق ياا انعيناا اهتاااوابنصااارا االااأل
ت اااات ااالجيمتعيا اههناتايطاارادهرااتجمتعات ا تاتاناتءااتمح ا تييمثالافا تت ااا ا؛اهااتانمطااتثاتن

ييمحااورااتير ياا افياااتاع اادا تخاالاتنفباااتاهحااكا اداخاالااتيفااتعي ااتعتتمياا ا؛هاتياا تتياااتمح ياا اا
هببضاعا تهيماتماداخ ااكاتراإ تبباصاجمتعات اباااباتافا تت اهاتبيت ات ااتمح يا اأهااتياعاتموضو

 .  إتداحكا اير تهااااتمحيو اتيجتنماثقتف تاتاني ااتاااي اف
نيرنااتاإتااداناااتر  ابقباايمااتماااتر  اعااارااإل كااترهااااااإل تيماااوافاا:  نااواحيااثانحيااو ااتماااتر  

نثالااتيعاترفاهبااويوا تجيمتعي ا؛هينصبانحورااالهيمتمافياتاع ادااتقضاتيتاذا ااتطاتبعااالجيماتعا
نيرناات نجااتال   ااري احيااثايفاايحااإلاتصااكاقت اهناااتر  ااالهيمتناات ااالجيمتعياا اهااتماااتر ت ااأل

 رةا؛هقاكابمياكااتيفاتعي احكاأفرادااألأهااتبفراأل تحتت ااتاعكااتجيراف ت ري اختص افت يفتعي ااأل
 ااري ابااحرةااتباايتقت ااأل تهقااكابنحصاارافاا تاالجيمتعياا اإتاادابفااتعي اع اادانباايو ااتباايت ااتقااون

هاقاعا تجكياكا  ت مااتر   اتبيت اي  هاتميأنال فا نيرنت نجاتال  ههنتكااتماتر  ااتبيت ي احيثافيحااإل
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هنواقعاتاأضحتابواب ات يفتعي ااتبيت ي اهعرفااتارانلانيرنتايكركاأنااتااات ااالجيمتعي ااإل
هاهناتكا تهغيرهتانوااتقضتيتاذا ااتاعكااتبيت ا أي يطيعت ااترااالنيبتبي اهاتيصويتاع دابعضا

عمتااهاتار ت ات يفتعلاعارا يتقت ااتمجيماعاصحتةااألأل نيرنت نجتال  ف قكافيحااإل ياتاعكااالقيصتد
عمااتااهفاايحاقنااوا اباايرااتفااوار ااتماتنياا اهاتجيرافياا اأنااتمارجااتاااألبج تبمااتايبااتهمافاا تاالفيراضاا

 .تي يفتدةانوااتيجترةااالقيصتدي اعارانواقعااتااات ا
هاابتتمااتر ت ااتمبايمرةايماوابقبيماهاااااتاعاكاإتاداقباميواييع ا ااأل :نواحيثاديمون ااتااات ا

هااتثقتفيا اأهااتبيت ااي اهغيرهااتاهااالجيمتعياا اأ تحياثاهنااتكابفاتعي ابيمياا ابتتكيمونا انااوااتناواح
بجماعاأصاحتباتا تنبيمرابت ايمرارااالهيمتنات ااتيا تأنااتماتر  اتاتابعكاكوت تاتقصكاهنتاييمثلاف

فقاكابااونا يههنتكانمطانوااتماتر  ايمااواببامييهابتتمااتر ت ااتميقطعا ا؛هتااوابااالاغيارادهر
 .ياتركافياتا تيفتعلااتيهابموضوعت ااتأعياترا اختص ابتتفردااتماتر ت انيقطع اال

  :ه تالااتماتر  ااالفيراضي ا
اتبيت ااالفيراضداهتعلااتااات ااالجيمتعي ابتبتاباالابواب اعاورا تبيعكداه تالااتماتر  اف     

هجا اننطما اأعيااترااتاااات ااالجيمتعيا ااههااااناتادعاتاإتادا تاتبيت ااالفيراض تفتع  اف  تماتر 
هبيعاكدا( swite 2009) دارةاهاتممتر ا ا ا وةاهاإلةاناواحياثااأل  وةااتحياتأ تعصري اغير اف

 ت ااكاع ااداأناااتابقااكماخااكنت ابباايكعحات ااالجيمتعياا اأهااتمباايبكنيواياباثاااتااتااا تاتبااكنت ااتياا
اتم فات ا ت ايلااتماتر  ابيمثالافا تبقكناتااتااات ااالجيمتعي اف تاالهيمتماهنواأبرزااتبكنت ااتي
 ت اي انثالان فات ايمااواناواخيتااتااتفارداناوا يتبا ابيتنتباهااأل تهااتابصي اأهاصافحت ااتوياباه

هااوابواباا ا تاال ااماهبااتري ااتمااييداهااتا ااكاهاالهيمتناات اهااتصااورااتابصااي ا؛هيعااكااتم اا ااتابصاا
بمااوااتفاارداناوااالبصااتاا  خكناا تاتوصاوااإتاداعااتتمااتمبايبكماهباااويوااتصاكاقت اأهااتعيقاات اهها

هبمياكا تمعااالفيراضاجياتم تنفمااالهيمتماف هواقعا؛أهااتايواياتر ونات تيعرفاماف يصكقتءااتابتأل
صاكقتاهاهتااوابفايحااتاااات ااالجيمتعيا افرصا ات يعاترفاناعاأصاكقتءاأعيق ااتاابصاتايمافقاطاب

صااكقتءابعااكانوافقاا ااتطاارفيواهار ااتاااتر ااتالاهبباامحاهااا ااتبكناا ابتر ااتاااتر ااتالا ااواءاإتاادااأل
نااتااات ااالجيمتعي افرص اأاتقتام ا متا تبصاأهاغيرااتموجوديوافقتام ااتا تصكقتءااتايوافاأل

هاكافانحاكدةاتياوفرانوقاعاأباويوانجموعت ااالهيمتماحيثايمااواإنااتءانجموعا ابااكفانعايواأها
بمنياك احاوارا هناوااتحريا اأشاا  اتااات اتمح مااتمجموع اأهااتمنيبايواهااتمايميواباتانباتح

عضاتءاتي اكااتمجموعات اجيمتعات اهدعاوةااألاال تعضاتءافاوااألحافرصا ااتينباي اباييصييرا متاييا
عااكاداغياارااتحتضااريواهبيعااكداىتياات ااتيواصاالاتانااتءااتماااتر ت ااتفتع اا اإهنعرفا اعااكدااتحتضااريواه

نيرناتاناواخاكنت ات يواصالاهبعيااراهاا ااتكردشا اداخلااتبيتقت ااالفيراضي انواخياانتايقكنا ااإل
(chat  )يمتعيا اناواأبارزااتباكنت ااالفيراضاي ااتعاتبرةات حاكهداهبرجااعاهننااتاخكنا ااتكردشا ااالج

(   jarklso جتر وا يإتدااتطتتبااتفن نك 1222) نيرنتاإتداعتما يبكامااتكردش اعارااإلاتاكايت اال
نيرنتابحيثايمااوااتناتساناوااالبصاتااعاوابعاكاه اتناذتاكابمثتبا ابيكعانطتمااتكردش اع دااإلا ياتا

بييحا(    on line  )جيمتعي اهناتر ت اعتتمي اأخاابنت هتانعانجموع اانكخلاإتداباويواعيقت ا
ناوا تيضاتااتمحتدثا اههاأنفمااتوقتا؛هنواا تيت ا تشبتصافت فردااتيحك ابطريق اناتشرةانعااأل

بباامحابااربطااتحوا اايباع اادا تفااا(  talks) نيرنااتابقااكمانااواخااياااإل تاتبااكنت ااالفيراضااي ااتياا
ضاثما يتب ااتر تالانواشبصاإتداشابصاىخارا؛عناكنتايحاك اهاااااتناوعانيرنتانعابعضاتااتاعاإل

نااتميفتع يواعاراها ااتطريق اياياونار تالاثمايقاوماا خارابت ايقاتتاتا ماتاتاواأنااتاإنوااالبصتااف
رفادهناشاابصاع ااداهجااهااأل يبايااباأنتنااهاحيااثاأناهااا ااتبكناا ابماااوااتفااردانااوااتيحااك انااعاأ
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بعاكاتااتبكن اتيبامحابيفاتعي اعاواكريا ا اتنيراااتوجاهابتتوجاهااتيا؛هقكابطور اها ااينقتبلانتد
عااترةاعاوانطاتمانجاا ابحياثااتهها(ااmailing list)اهبعكااتقواامااتاريكي اابواب ااتماتر  اأيضت ا

تاياماها ايقاتاار اتالانانامابيع ا اهاا اإر اتاار اتالاإيبمحابياويوانجموعت اناوااتمبايبكنيوا
(اا  new groups)انيرنااتاعاات احيااثايحيااتاداخاالابوبقاا ااإلاتر ااتالابموضااوعانحااكداهاتمجمو

بقريات اجميعانجاتال ااتنجموعت انبي ف ابيطاتخاتري اىالفانوااتمجموعت ااالخاتري انصنف افاإل
شادء؛فانتكاناتاي ياكاع اداعاارا اا الفاناوااأياتمعرف ابحيثايبيطيعااتفردااتكخوااإتياتاتط ابا

خاتريا ااتجكياكةارنتاهيضتفاإتياتااتم يكاناوااتمجموعات ااإلنيخاتري انبج  اع دااإلاتمجموع ااإل
بيناتهاانوضاوعت ااتفاات وحات اهاتناارا ااتموزعا ااتياىالت انواأع دافيرا انيقترب اههوانطتمايي

بنتقاااتاحياثايايابااتنعينت اهيايمابنطايماهاا ااتمجموعات ابنطيمات انيب باي احبابااتموضاوعت ااتيا
 اامااتمجموعاا اثااماي يااهاأ اامتءااتموضااوعت ااتفرعياا اااياا ابكاتاتيوصااي ااتعااتمانوضااوعااتاحااثافاا

خاترياا اه يت ااي اإجيمتعياا اهانيكرجاا ااتيبصااصافمناااتانوضااوعت اختصاا ابتتيقنياا اهنوضااوعت ا
ا(اا.نحموداك ا ااتفام.ا)اهثقتفي اهغيرهتانوانوضوعت ااالهيمتنت ااتمياتين ا

ا

ا:نمتكااتمجيمعت ااتواقعي اجيمتعي ا ماكدا األاتااات ااال
هظارانصط حاإدنتنااإلنيرنتافتاأهاالااتيبعينيت انوااتقرنااتمتضت،اه تناأهاانواصكاهااااااااا

اتياتابعاكاناواأهااا Kimberly Young اتمصاط حاهاتاعتتما ااتانفمااألنريايا ا يمارتاتايونا 
أكاتءاع مااتانفمااتاايواعافاوااع ادادرا ا اهاا ااتطاتهرةافاتااتواليات ااتميحاكةااألنريايا افاتاعاتما

هاإلدنااتنانوعااتن،ااألهااههااواإدنااتنااتعقااتقيراههااوانعاارهفاهشااتاع،اهاتثااتنتاههااوااتباا وكاا.1224
اتيعاوداع اداشاتءاناتاهبعتكياهابصاف ايونيا ااتاإلدنتنت،اتاوافارةااإلدنتناهاحاكةافاتااتناوعيواهها

إتااداظاااوراأعاارافاانباحتبي ابااحثراع اادااتحيااتةااالجيمتعياا اايهني اياكة،اهبعااضاهااا ااألنااواعاياحد
تبا وكااإلدناتنداتاايماداامات اضاترا افقااكايااونانفياكا انثالااتحاابا اواءات مجيماعاأهااتاانفماها·ات فاردا

فتا يمارتتايون انكنوااإلنيرناتابأناها[.اهي يكانواقكرةااإلنبتناع دااإلجتدة هاوااتاابصا)هقكاعرَّ
ههوااتوقاتاا ااتعنااوبيا اخاتر اأهقات ااتعمال، اتع اأ ااوعيتانيصافحتات اااا32اتايايقضاتانحاوا

هقااكاجااتءافااتادرا اا ا ويبااري ا(افااتااأل ااتسات راحاا اهاتيفاارهات حيااتةااتيونياا ااتعتدياا اااتمبصااص
إنا ثارةاا ايبكامااإلنيرناتاقاكاباحدياإتادا:)اصكر اعوانر  انيتبع اإدناتنااتمباكرا اهاتمباارا 

هبحارااتكرا  انوااإلغارا افاتااتيعتنالا(انوعانوااإلدنتنااتمرضتا واءابيوااتمراهقيواأهاتاتتييو
ةااإلنيرنتاهغرفااتمحتدث احيثايحدياذتكاإتدانااي انفبي اهصحي اهبيحواانعااتوقاتانعاأتعت

هنااواأبارزااألضاارارااتياتابحاااراننااتااتكرا اا اعاكماببصاايصاأهقاات ا.اإتادانااوعاناوااإلدنااتنااتضاتر
تأناط ااالجيمتعي ،اهقطعاأهاصرااتصي ابيوانبيبكمااإلنيرنتاهاتعتتمااتحقيقاتااتمحايطاباه،انماتا

 ماتابطااراا ثاترااتبا اي افاتافقاكانا.اي افتاعتتماافيراضتاخياتتتاالاهجاوداتاهافاتااتواقاعيجع هايع
اتقاكرةاع ادااتبايطرةاع اداردهدااتفعال،احياثاالاياايماوااتماكنوافاتاأغ ابااألحياتناناوااتيمييا اباايوا
اتواقااعاهاتبيااتا،افياااوناردافع ااهاغيااراهاقعااتاهربمااتاياااونانفركااتافااتااتقااوةاأهانصااحوبتابنااوعانااوا

هيعيقكااتباراءابأناهضاعانعاتييرااال ايبكامايجاباأنايااوناذابياتاهبمااتر  اجمتعيا اناوا.تالةاتينا
هفتاهااااتصكداينصاحاخااراءااتيربيا ابمراقاا ااألتعاتةااإلتايرهنيا ااتياتايحارصا.ااأل رةاهاتمجيمع

الااتمراهقوناع دانمتر ياتانعاالعايواىخريواعارااإلنيرنت،اإذايجباأناباونانيام األعماترهماهأ
بيضمواأحكاثتاشكيكةااتعن اأهاخيتتي ،اهأالاي يكاا يبكامااإلنيرنتافتاهااااتمجتااعوانصا ا اتع ا

فاتاهضاعااتيعابافاتاقتتاباغياراهاقعاتايصاعباا-هفقاتات كرا ا -هبامواخطورةاب كااتمواقعا.ايونيت
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باتتقوةاااتيب صاننهابباوت ا واءا تنافتا ااأهانا هنت،اففتااتحتت ااألهتداياقداتكياهاشاعورا اتذة
ههناتكااتعكياكاناوااتكرا ات ااألخار ااتياتا.ا[اهفتااتحتت ااتثتني ايصتةابتال ي اتةادهنا ااباهاقعات

بوص تاإتدانفمااتنيتال،افاتاظتهرةاباتداباوناننيارةافتا الااتمجيمعات افاتااتعاتتماببااباباوفرا
جاودافاتانقاتهتااتحت وةاهاإلنيرنتافتااتاثيرانوااتمنتزا،اهإناتماياوانوجوداافتااتمن اافااوانو

ففتادرا ا اأخار اظااراأناكايةااتجتنعات ااألنير يا ااتماكننيوا.ااإلنيرنتااتيتابنيارافتا لاناتن
ع اااداه اااتالااالبصاااتاااتيانوتوجيااا ااتحكيثااا ايطاااارهناأعراضاااتانااااتبا اتي اااكااتمصاااتحا اإلدناااتنا

واجمياعاكتتابااتيب اتاعاا..7اتمبكرا ،اها ياا ااتااتحثونافاتاجتنعا انترييناكااتاايواك ااوااناوا
ه ااتالااإلعاايماتمااكةايااوما تناالاأنا ثيااراانااوااتطاايةاأظااارهاابعااكاا يمااتاااتمااكةاعيناات ااالنبااحتةا
هاتحناايواهاتق اا ،اإتااداجتنااباعااكمااتقااكرةاع اادااتعماالابصااورةاجيااكةابااكهناه ااتالااإلعاايماهأجااا ةا

هنااتاقااكانيرنااتا اامتعيلاعاااك اع اادانتهياا ااتعيقاات اعااارااإلإاتيواصاالااالجيمااتعتا؛اهير اا ااتااك يورا
اتنيرناتافاي عااهااإلاياتمقتبلانبتكرانبييرةاحواااتكهرااتبطيرااتااتأهافا بيضمنهانوافرصا تنن

فراداأصااحواايقضااوناهقياات ااتمجيمااعا؛افااتألاتفاارادافاعا اااألفاارادااجيمتعيات اهبفايااكااتعيقاات ابايوااأل
اتع ياهاذتاكافاايمتاينطواالهيمتماباتببيرعا نيرنتابطريق االفياتيعتنلانعااتامايوبراهاإلاتكويي اف

باكهر اايدحيااينارااتااخريواخاياافيارةااال ايبكاما؛األحيتنانواحتج اإتدااتع ت اعواا  ثيرانوااأل
هياااايرااتإيجاااتداناااوعاناااوااتيفااااكااالجيماااتعاتشاااتع احتتااا اناااوااتع تااا ااالجيمتعيااا اهبتتياااتتإإتااادا

اcomputer phyliacانطواايا ااتاماياوبرا)اتصكدا؛اإتدانتابت ايط  اع ياهاهااااتاتميبصصوناف
اتج وساأنتمااتحت وةا تعت اكوي  ا لايومابااالااتهبوجكاها ااتحتت اعنكنتايبيمرااتابصافا(

نيرناتاهغارفااتكردشا ابعايارا اعاواذاا تنااتامايوبراهاتكخوااع اداشااا ااإلإاتقمتر؛افاتيااهانكنن
اتههجاكاناتهنفبااتكفهجااتاا خرابعايراعوافاراهاعاتاتع مي اهبانوتوجي ابتهرة؛افإناتافا صيح

قااتاااتااكيكا؛ا ماتاأنااإلييي باع ياهااتطاتبعااتماتدايهااااتعصرااتااتفراداهخصوصت افتك ابعضااأل
هاتاارهةاناوااي ارحياتناعكياكةاعاواغياتةااتضااطااألأاتنيرنتايعارافاع داغرفااتكردش اعارااإل

نونا اأكا ابتتايماتناهناتعيقت ااالجيمتعي ااتماتشرةاهاتواضح اإتداعيقت انحاون ابتتباري اهنحت
اتناتي اإتدان ات اخطيرةابعص ابحيتةااألفراداهنبيقا اما؛ااتظتهرهتاإالاأناتاقكابقودافاتاتعواقباف

اتباكريجيت اإتادااتب الافااحديصتر اننيارةاباالاياتدايااونانرضايت ابااتفطتهرةاغرفااتكردش ااتي
 راإتداعيقت اأخر اننحرفا ا؛األغيراهجاياتااتطايعي ا؛انمتايقوداااتاتعواك اهبوجيهااتماتعراف

 ارةاهاتمجيماعا يبكامااتمواقعااالجيمتعي اقاكاياحثراع ادااتعيقات اداخالااألااتفراكافنااإلإهع يهاف
فياورا اشاكيكا ااهأنااتعيقات اات هجيا ابواجااتهببتص ااتعيقت اات هجي ا؛اأنتاخطاورةاذتاكافييمثالافا

تيااتاإع ادااتج اوساناعازهجياهاهاتيحاك اهذتكاببابابوجهاات ه انحاواغارفااتكردشا اهبفضاي اتا
اتطاي ا)احكه احتال اكي انوانوعاجكيكايعرفابت مااتيبابافينيرنتاقكاناتشرةاهاتيريباأنااإل

؛اهياردااتههااااتنوعانوااتطي ايحك اعنكنتايج مااترجلاع داشاا ااتيواصالااالجيماتع(اتاتعتكف
تايرهنادا؛اهعاكمادناتنااالإتاداحاتااناوااإلااتناتيا اتد افاحتايرهنيا انماتايا اتةاع دااتر تالااالإب

ايبايوااتا هجيواهاتجاكاااتاااتيقوداإتدااالنفصتاااتعتكفاينرااتااتيحك اإتداات هج ا؛ااألاتاترغا اف
 ارةا؛اهذتاكاتيارفااتكردشا اع ادااتعيقا ابايوااتا هجيواداخالااألاتثيرااتبا اأبت ايثتراحتتيتاعوااتي

أثنتءاحاكه اخيفات ابيناماتا؛اإتادااتاحاثاعاواناوعااتبباباهرهةااألزها اهات هجت اهخصوصت اف
إناتناحاكه اناتاالابحماكاعقاات ابالاأنابعاضااتجكيكانوااتعيقت اعارااتااات ااالجيمتعي ا؛اهبتتيتت

 اياراحيادافيماتايباصاات كاع داأنااتمواقعاهاتااات ااالجيمتعي اذا اباأثيرا ا احاتكرا ت ابتبتاب
تادازياتدةاإاتإتدانوعانوااتجفتفاهبا كااتمااتعرا؛اهبتتياتتايدحاتعيقت ااتحميم ابيواات هجيوانمتاي
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االعيااتراأنانباا ا ايارةاناوا تالا ايمتاإذااناتاهضاعنتافا: اتمااي اهبفاكاأهاصرااتعيق اات هجيا ا
ناااارهاابنمااتذ انااوااتنبااتءاعاااراااتيواصاالانااعازهجااتبامابعااكاأنا تاترغااا افاا ناألزها اقااكايفقااكه

 ( اهيماإ متعيلاعاك اإبر/ د. ) اتااات ااالجيمتعي ا

 : نحرافااتااات ااالجيمتعي اهاال
عارااتمواقعاهاتااات ااالجيمتعي ابعطدااتابصااتفرص ات اايماعاوا( اتكردش ا) اتمحتدثت ا        

 تنيرناتا؛اهبتتياتتيبيعم اتانبايبكمااإل تأشيتءااليبيطيعاقوتاتاناتشرةاببابااتاوايت ااتم يف ااتي
 اامهااصاايا ااو اأ ااتيعاارفاإتاادااتابصااي ااتحقيقياا اتااهاهالايعرفااوناكاارافااألخاارالبباايطيعااأل

بفيحتانااتعرهماناواخاياا تشبتصااتايواييمي هنابتالنطواءااتااباتمبيعترا؛افانتكااتاثيرانوااأل
؛اهبح يالا تبتتعاتتمااتباترج تيجاتباتع تا ااالجيمتعيا اهعاكمااالبصاتاااإل تنيرنتاههواناتايطاارافااإل

يقعافيااتا تيماعارااتااات ااالجيمتعي ايايوابجيءاأنانوااألنورااتبتك  ااتيب تنحيو ااتعيقت ااتي
هاتعاتتما تفيراضااتاثيرهناخياابعتن امانعاغرفااتكردش اعارااتااات اعكمابميا همابايوااتعاتتمااال

 تهايقوتوناااتافااأاليفع وناااتا تحيااثايفع ااوناهيقوتااوناأشاايتءاعااارااتعااتتمااالفيراضاا تاتحقيقاا تاتاواقع
؛ا تنيرناتاعاتتماحقيقانيرناتاالا ايمتااتاااتةاأناييفاماوااأنااإلاإل ت؛اهع دانبايبكن تاتواقعاتعتتما
بااماإتادااتميتعاباهحاكه ا يفيراضاي افيجتهالاهااااقاكاياحدايقيمونااتا تنا تنتااتعيقت ااتيإحيداه

بااراهيمااتمنصااوريانااكيرااإلدارةااتعتناا ات يحرياات اهاتماتحااثاإاتجريماا اهتاااتكاحااارااتعميااكاخ ياالا
جنتاياا ابااارك ادبااتانااوااالنباايت اهراءااأل ااتتيبااتبتدعاا ااتيااتايباايبكناتااتاااعضاعااارانواقااعاات

، نح كا  أن هناتك بعاض ضاعتف اتنفاوس يبايي ون هاا  ”اإلنيرنت“اتكردش اع دااتااا ااتعنااوبي ا
اتمواقعافتااإليقتعابفريبياما؛اهنتشاكااتمنصاوريانبايبكنتاب اكااتمواقاعاختصا ااتفييات اهاتنباتءا

االنبيت اهراءادعوا ااتيعترفاهاتبره انعانمواييعارفواإتاياماخاياااتكردشا األناهاقاكايااوناعكما
هفاتاهاااااتبايت اأثنادااتعمياكااتمنصاورياع اداا ييياانواناوعاناتا؛ا هراءااألنراخكيع ا ار ،اأه

دقيق افقطانواإتقتءااتقاضاع دا 42فر ااتاحثااتجنتاتاهاتكهريت ااألنني ،ااتيتابمانتافتاغضونا
اتجنباي احاتهااا اييياافياتةاى اايوي ابعاكابعرفاهاإتيااتاعااراأحاكانواقاعااتكردشاا ا” عربات“شابصا

اإلتايرهني  الفيت  إتد أن اتميام ا يكر  ضحييه إتد إحك  اتانتيت  هحتها بوثيقات ببي ال حكيكيا ، 
ع اداهقاتااإناهاعثاراناعااتمايامايرةاناواأجالاأغراضاهااتجنباي ا؛اعيكاءاع يات،اهحج هتاتفباكفااإل

قفتزا ،اه ي لاحكيكي ،اه ايواهصتع ا اربتات،ادتيلاع داأنها تناينوياارباتةاجريما اأبااعا
بعكاإشاتعارغايهااتجنبي انوااتفيتةاهقتااإنهاياكهاأنااتااتةاخطاطاتفع ياهانناااأنابعارفاإتادااتفياتةا

تا أيضات  ناو عارانواقعااتكردش ااإلتايرهني ،اهتاتكانناها الااتفييات اهاتنباوةاع ادااألخاصاهاألكفا
نثل ها  اتكعوا  اتيت بأبت عار أشبتص بام اتيعارف إتايام عاار ب اك اتمواقاع ألناات غتتاات  نات بااون 
دعوا اغيارابري ا اهيااوناهرا هاتاهاكفاناتا،اهنطتتابابعاكماب اييااتاع ادااإلكاي ،احياداالاياوناواا

 ( .  7.11 ايمارا جريكةااتب يل)   . ضحتيتاتمثلاها ااتعم يت ااإلجراني انواقالاضعتفااتنفوس

 :  تهاالفيراض تاتماتر  ابيوااتواقع

هااااتعنصراع دافرضي انحداهتاأنااتماتر  ابيحركاع داكرفيواأهتاماتاهاوا تيماوااالعيمتداف     
نااتمااتر  ااالفيراضاي االابيحاركافاداأإذا تخاراهاوااتبايت ااالفيراضاهااتطارفاا  تاتبيت ااتاواقع

هاااااتصاكدايمااوااتوقاوفاع ادانااررا ااتمااتر  اداخالا تي اهفع يت انع هااعوااتماتر  ااتواق
 .  كترااتماتر  اإ تف تفيراضااتبيتقت ااالفيراضي اهجكتي ااتعيق ابيوانتاهوا

 :ناررا ااتماتر  ااالفيراضي ا

 ينتدااإتدانقوت ابراهناانااتماتر  اباالاعتمابحر اتادهافعاأشارهتاهواتمنفع اأهااتمص ح اإ     
 لا  وكاهتدفاهقاكابيحاركاناواأجالااتمااتر  اذابااتاع اداخريطا ااتيفاتعي ا تتمص ح اهأناا تف

اتواقعا واءا تنتاها ااتمااتر  اع ادانبايو ااتيفاتعي ا تت ماتر  اف تاتواقعي ا؛فتتاعكااالجيمتع

114 
 

 اراهنتكاناتاياررهاتاهانياار اعاارااتفضاتءاه عاع دانبيو ااتمجيمعااألاتضيق اأهااتمبيويت ااأل
ا:اتاتبيت ااتيتتاتناإيجتزهتافوتيوافراعكدانوااتمقونت ايااتنتباتمع و

فراداأهااتجمتعت انيرنتانجتال ات حري ايعارانواخيتهاإتدابفتعي اقكايجكاتاتااألاتحري ا؛اتقكافيحااإل
كارااتيق يكيا ات مااتر  ااتواقعافعنصرااتحريا اشاالانااررات يفتعالاخاتر ااتقياوداهاألاتنحتذيراتاتاف

قاكااليبايطيعابعاضااتاقعااتااات ااالجيمتعي ايجاكهتابا دحمابتتعكياكاناوااتيفاتعي اهاتيانلاهأهاتمي
 اارااتمااررا ات مااتر  اعااراأفرادااتبوفافياتاداخلااتبيتقت ااتواقعي افعنصرااتحري ايعاكاناوااأل
ا.نيرنتااإل

اليااتر ونافاتألفرادااتفيراضااهنتاهاوااتناتر  ااالهيمتنت ا؛ابنطا اها ااتو ي  اع دانتاهواهاقع
 تساإتداهاا ااتفرضاي ايبينكابتألاتهيمتنتباماهاتمجيمعااالفيراضابفتعلاالييوا بانعااتيجتبي افإب

شاترةاإتاداتااتاهبجاكرااإلابفتعي ايجكااتفرداقاوال ااتبمتاقكايمثلاذتكاناررا اتيشيراكافاتباالاأ ت 
فرص ا تنح اتماوااتنتاهنيرنفمانوضوعت ااالهيمتماعارااإلاتأنااتماتر  انعاأفراداياير وناف

ا.نيرنتاع دابحقي اناتر  افتع  ايمي اونااتقكرةاع دااتيفتعلاعارااإل
ا:اجكتي ااتعيق ابيوااتماتر  ااتواقعي اهاالفيراضي ا

أناهاتايمااتماراداهاواعقاكانقترنا ابايوااتبكاي اهااااتعنصراهااتفرضي اأ ت ي انب ماباتافهنتكاااااا
ييفتعالاانا  يامتايمثلاهاقعت اخراهذتكاألا الهااتاحثاأيامتايحلانحاتماتر  ااالفيراضي اهاتواقعي اأ

اتهاااااتصاكدااتوقاوفاع اداهجايااتفراداهاتجمتعت اع داخ فييهاهرغماذتكاإالاأنااتجكاايحيكمافااأل
بفااكااتنيرناتابباتهمافانطارةاباات ني انحداهاتاأناانيااترااتمااتر  اعاارااإلاتنطرابيمثلااألهتادافا

خار ابينماتابطارحاهجاا ااتنطارااألافاراداهاتجمتعات ا؛بيوااألاتتيفتعلااتواقعاتعيقت اع دانبيو اا
رصاكةاب ياكاناوااألاتنيرناتاهاتمااتر  اعاارااتفضاتءااتمع وناتبناعيقات ااإلأنطرةابفت تيا انحداهاتا

رجحانااكا انااواأيياااتجيمااتعاسانااتااأفااراداهاتجمتعاات ابمااتاقااكايبااتعكاع ااداخ اا اراالجيمتعياا اتأ
ناأياار اانعيااكال اابجتهاات اانااتكرا اا ابيانااداأشااترةاإتااداإتاادااتواقعياا اهبجااكرااإلاتباايتقت ااالفيراضااي ا

اتمااتر  ااالفيراضاي ابياتنالاناعااتمااتر  ااتواقعياا اختصا اهأنااتمااتر  ااالفيراضاي ابتباتاهاقااعا
نايركافيهانيييوااتااراعاارانواقاعااتاااات ااالجيمتعيا اهغيرهاتا؛ههاا احقيقا االايمااواإناترهاتا

يجتبياا اعااارااتمواقااعاحتجاا اإتاادابنمياا اثقتفاا ااتماااتر  ااإلاتيويتبنتااتعربياا انحااوافااهتاااواع اادانباا
ا.جيمتعي اانيرنتانواأجلابحقي اننتفعابنموي اههاإل
قاااتااع اادااإلاتفااانيرنااتاأناهنااتكاب ايااكا ااإلاتر ياا انباايقا ي ا؛ايااكركااتميااتبعاتواقااعانباايبكنااااا

عات ااتمبايقا ي ات مااتر  اعاارا ايتقت ااتمجيماعاشاتتاتااتمبي فا اههناتكابياأرجحااتيوقأاتماتر  اب
خاي ااتبتحا ااتفرصا اأناتمابناوعاثقاتفإاتيجتبي افييمثالافانتااإلأيجتبي اهاتب اي افبيوااإلاتاالفيراض

جيمتعياا ا؛هأنااتااتباا اي اا اايثمترااتمع وناات اع اادانحااوايماااوانااواخيتااهابحقياا انات اابافردياا اهاه
رهااتةاهاتجريماا اختصاا اهأناهااا اأعمااتاااتعناا اهاإلاتفاا ااييياااتماااتر  ااالفيراضااي اااتفييمثاالافاا

هاااااتبايت ابيمثالااتجاكيرةابتالهيماتمافاا نيرنتاهثم انقطاتطواهرااتب اي اهجك اتاتا ايي اعارااإل
ع ادانبايو انجيمعتبناتااتيجتبإنيرنتاهاثقتفياتاباالااتحتج اإتدادعمانطتتبااتماتر  اعارااإلاتف

ناثقتف ااالنيرنتابنمواع ادانحاوانيباترعانقترنا  اباتتواقعاأنحداهتااتعربي افتتواقعايايراإتداناا  ا
اتفيراضااهناتاهاوااتاتمعتشاهنواهنتابقعانب وتي اضاطاإيقتعااتيوازنابيوانتاهاواهاقعااتاالجيمتع

ا.اافيمتاييع  ابتتماتر  ا
ا
ا
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ا:اجراءا ااتيح يلاإاتمناجي اه
ننطق ااتبتناتياونانجيمعااتكرا  اهتااابامااخييترافقكابمابحكيكانجيمعااتكرا  ابتتاترق اهبماااااااا

؛اهناوانتحيا ااتاامتاااتمنطق ااتبتناهياوناناوانتحيا ااتجناوةابحيارةاختتاكاتبحكيكااتموقعااتجيراف
هنااوانتحياا ااتااار انينااتءاختتااكاهنااوانتحياا ااتياارةابحياارةااتبااتنا؛اهيا اا انجيمااعااتاتب اايلااتعرباا

هع اداهااااا2..7حصتءا ااتر امي اتعاتماهفقت اتإلأ رةا(اا..72)ااتكرا  اعكدا اتنااأل رابقريات ا
اتمواقعاهاتاااات اات رةانوانبيبكنأا.73خييتراعين اعاوااي انوانجيمعااتكرا  اب يتاافقكابما

يضاتاأتمتاتهانواكايع ابيف اناعانجيماعااتكرا ا اهات يبكنتااتكرا  ااتمنالااتوصفا.ااالجيمتعي ا
 اري اهناك ابأثرهاتاع ادااتيعارفاع ادااتبصاتاصااأليعيماكااياتاااتبرباطابطريق ااتمبحااالجيمتع

ناتابيضموادرا  ابأ"اننطق ااتبتنا؛اهبعرفااتكرا  ااتوصفي ااتبتتااات ااالجيمتعي اهبتتيحكيكاف
حاكا اأهااتحقتا ااتراهن ااتميع ق ابطايع ااتطتهرةاأهانوق انجموع انوااتنتساأهانجموع انوااأل

ا"ا.هضتعانجموع انوااأل
ا:األداةاا

هالاأناتاناوا:ةابااكأاا احاال ا(اا12)ا يايتناشام تاا يمترةاابماجمعااتايتنت اعواكري ابصميماتقكا
 ا   انثالاناك اأهميا ااألاتنواقعااتااات ااالجيمتعي اهع داذتكااتنحاواباما ارداباتقاتاتماتر يواف

هالاا،ا ارةاعاوابعضاامنعا اااأفارادااألااتحيتةااتمجيمعا؛اهلا تهمتااتمواقاعافااتنيرنتافشاا ااإل
كاناهاتااي ارخريواهير  اأيضتاع دابأثيراها ااتمواقعاع دااتاناتءااألبياتداااتصوراهاتر تالانعاا 

ا.بيوااتااتةاانياترا ااأ ثرااتااات ااتقاتااع داها ااتااات اهنتاهتمتذاااإلاخيراير  اع داأل
ا

ا:ااتصك اهاتثات ا
 اكاناواصاك اأماتانراجعيااتات ي ايمترةااتاحاثاهبربياباأ ا  ياتاهباخياترا اعكيكةابماصيتغ اابعكا

نجموعا اناواا؛ابماعرفااألداةاع داي راألداةاتيرفااتكرا  اهنك ابأثيرااتااات اع دااتانتءااأل
ا.أبكاهتااتمحاميوااتخاابجميعااتميحطت ااتيألاجيمتعي اهبمااتمحاميواهاتمايميوابتتكرا ت ااال

ا:ااتثات ا
أ رةاهنيلاا72 يطيعي انحتف انواايايتناع داعين ا يمترةااال ا كانواثات ااألداةابمابطاي اأهت ي

عيااتراأداةااتكرا ا اثتبيا اهبااااابااونااألداةاقاكاما االيقاتهها22%تفتاأعواذتكاقيم انعتنلااتثات ا
ا.حققتاشرهكااتصك ااتثات ا

ا:ااتحصتااأل  وةااإلا
 ايبرا اال(ااspss)اتحصاتا ايبكامااتارناتنلااإلاهتاتكافقكابامااتبقومااتكرا  اع دااتمنالااتوصف

ا.اتيارارا اهاتنبا ااتم وي ا
ا
ا
ا
ا
ا

 
ا
ا
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 :بح يلااتنيتالا
قااتمااتاتحااثابيحكيااكا انجااتحااتكرا اا اهتااا ت اايمترةااال اايايتنانااواأهاامااتبطااوا افااايعيااارابصااميما  

كانوعياا ااتمع وناات ااتمط وباا اهنااوعاتاألهااكافااتمط وباا انااواخااياابحكيااكانوضااوعااتكرا اا اه ااا
يضاتاأ ا   اهعاتدةافحاصاهبعاكيلااألإاتحثابوضعانبودةاأهتي اتي يايتناثاما يايتناه اتكاقتمااتاال

 .  بعكيلااال يايتنابنتءاع دااالقيراحت ااتبتبق اهكاتعيهاباا هااتناتادا
 ( 1) اتجكهاارقما

 

 اتمواقعااالجيمتعي  همي أ

 

 اتيارار

 

 اتنبا 

 .-         يعتد

 .-  نيو ط

 ..1 .73  ت دأ

 .-  تمايحكد

 ..1 .73 جموعاتم
 

نتربي ا رةااإلحيتةااألتانيرنتاهاتمواقعااالجيمتعي افتدانك اأهمي اشاا ااإلإ(1)يايرااتجكهاارقما
ناإه تنيرناتاهاتمواقاعااالجيمتعيا ابااالاأ ت افرادااتعين ايايمونابااا ااإلأناجميعاأحيثاابضحا
      .  %..1 ااالهيمتما رةاهجتء انباصميمااأل تنمتايكااع دابي يلاها ااتااا افإدااذتكاف

 (  7)  اتجكهاارقما

 

 درج اانياترااتمواقعااالجيمتعي 

 

 راتيارا

 

 

 

 اتنبا ااتم وي 

 112 اتفيباوك

112 

%2. 

 12.1 44 بويير

 11.3 76  ايميانت

 2.6 .7 فتي  يهت

 .1 72 خر أ

 ..1 .73 اتمجموع
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تاأصااحتاظاتهرةاعتتميا اها اع ااالنيااترانيرنانااتااات ااالجيمتعي اع دااإلأهااااتصكدايا را تف

يعاكا(  ……-facebook- twitter- my space- hi5) نثالا تبصاورةاالبصاك افاتتمواقعااتيا
نيرنتاهص تاإتادانوااإل تناثورةااتجيلااتثتنأجميعاأنحتءااتعتتما؛ا متا تأعضت هتابم ت ااتميييواف

فاارادااتكرا اا ايباايبكنوناأنااوا% .2هييضااحانااوااتجااكهااأنانبااا ا تنفااي ااالجيمااتعنرح اا ااال
هااااتموقعااتماما؛اهيبيحوذابوييراع دا تبكفعااتنتساتيشيراكاف تاتفيباوكاتمتاتهانوااتحواف ااتي

                                                                                                                  .فرادااتكرا  ااأجمتتداإنوا 12.1%نبا ا
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                
 (  3) اتجكهاارقما

 
نترابيا ا ارةااإلاخالااألثيراهاا ااتمواقاعااالجيمتعيا اع ادااتحاوارادأع دانك ابا 3يايرااتجكهاارقما

نااتااكخوااع ااداشاااا ا اارةاألعضااتءااألأبااآثرااتحااواراباايوا 63.6%نانبااا اأحيااثايوضااحااتجااكهاا
خاراهجاااتاا  تعاواصايح اع ميا اهبانوتوجيا اباتهرةا؛اهتانااتافا ا  نيرنتاهغرفااتكردش ابعايراإل

نااتو اتاطاأفاراداباايرابعاضااتكرا ات اباتاك ابعاضااأل تههجاكان تهنفبا تبعايراعاوافاراهاعاتكف
إتادا يحيدافيمتايبصااتعيق ااتحميمي اابيواات هجيوانماتاياحد تاالتايرهني ااتحكيث اذا ابأثيرا  ا

يعيرضااااماناااوا يزياااتدة اتماااااي  هبفااااك أهاصااار اتعيقااا  ات هجيااا  هذتاااك نطااارا  ت اااام اتاتاااال اتاااا
 .نااتراباااااتعتتمااتجكيكاهااتمثيراغراءا اهاالاإل

 

  رةثيراتمواقعااالجيمتعي اع دااتحواراداخلااألأب

 

 

 اتيارار

 

 اتنبا ااتم وي 

 63.6% 124 نعم

 33.4% 26 ال 

 ..1 .73 اتمجموع 
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 ( 4) اتجكهاارقما
 

 يبكاماتةااتجوهري اال ااأل
 اتااات ااالجيمتعي 

 

 اتا ور

 

 نت اإل

 

 اتمجموع

 
 72% 62 12% 47 .1% 73 تقضتءاهقتااتفراهاهاتيب ي 

 .7% 42 11% 76 2% 71 عواأصكقتء بحثت  

 2 14.2% 34  يبتةانعترفاهخارا اثقتفي ال

 

%73.7 22 %32 

 13% .3 2.2% 12 2.3% 17 أخر 

 ..1% .73 61% .14 32% .2 اتمجموع           

                         
قااتااع ادااتاااات ااالجيمتعيا اباكفعااتاااتةاتإل ت اتةااتجوهري ااتيانتاهدااأل 4يح كااتجكهاارقما

يجتبياا اه اا اي اإنيرنااتانمااتاياااالابحااكيت ااإل ييمثاالااتااااتةااتاااريح ااتاااار انااوانربااتد يهاتااا
 ااتةااتياداباكعوااهيمتنات اهابعاكد ااألااألخيارةابنوعاتا هنا ا تاناترابداهفايواجاااتااتمجيماعااإل

يباايبكنونااتمواقااعا 72%نانباا اأ إتااد اايبكامااتاااا ااتعنااوبياا اهيااايراأفارادااتعيناا ااتاااتةاال
خاريواهاالبصاتاابااما؛اهابعضااما ماتاتقضتءاهقتااتفراهاهااتيب ي ا؛اهنناماناوايفضالانرا ا  اا 

 . 32% يبتةانعترفاهخارا اثقتفي ا االبوضحااتعين ااتعاوااي ايكخ ونااتااا
 (  2) اتجكهاارقما                                         

 اتجنم

 

 

 نت اإل اتا ور

 

 

 

 

 

 

 اتمجموع

 

هلا تهمتااتمواقعااالجيمتعي ا
 نع اتي اداخلااأل رةبتال

 

 اتعكد

 

 اتنبا 

 

 اتعكد

 

 اتنبا 

 62.2% .16 .4% 23 72.2% 62 نعم

 2..3% .2 .1% 73 2..7% 42 ال

 ..1% .73 .2% 116 .2% 114 اتمجموع
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 ت ي األفرادااتعين اإذابايواهجودادهرافعتااهنحثرات مواقاعاق ااتميييرا ااألي افتااتكرا  اعواحق
اتمااااي اهاتمييياارا اناااا  ااتع تاا اا هاتااااات ااالجيمتعياا اع ااداأفاارادااتعيناا اهنااواأهضااحاهااا

اتفاتتايرهن يبكاماهااااتنوعانوااتيواصلااإلادنتنابعضاماع داإ اعوااتنفبي اهاالجيمتعي ااتنتجم
جيمتعيا اانات ااتاايوايااعرهنابع تا انفباي اهذا افتااتكرا  اعواهجودانباا ااإلإحيتبامااتيوني ا

ا.ا2..7%ذابا  اإ؛اهببي  اها ااتنبا اعنكااتا وراا.%4
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا(اا6ا)ااتجكهاارقما
ا

نبااا ااتمصااكاقي اهاتموضااوعي افاادا
ااتحوارعارااتااات ااالجيمتعي 

ااتنبا ااااتم وي ااتيارار

ا22.2%ا133ا72%اا-ا%1

ا72.2%ا64ا.2%ا-ا%76

ا2.7%ا12ا22%اا-ا%21

ا6%ا14ا..1%ا-ا%26

ا..1%ا.73ااتمجموع

ا
ابصاي ابايوااتمبايبكنيواحتدياثااتنتذااباونانبا ااتمصكاقي افدابناتهاااأل(اا6)ايايوااتجكهاارقما
اتنااوااتمباايبكنيواالاييميعااونابتتمصااكاقي اهاتموضااوعي افااا22.2%نانبااا اأحيااثابيناا ااتعيناا ا

غ ايا اأفارادااتعينا اتاكياماانطااتعا اتءاعاوااتمواقاعااالجيمتعيا اأناأاتحواراهها ااتنييج ابكااع دا
 ااتاااات ابااكدااتمجيماعاناهااأنااتاثيارايعيقاكاباأنطارهماهاتيجتبيات افانا  ايتباتابطيداع دااإلأه
باحثراع ادا ا وكاهأخيقيات ااتاااتةاهختصا ااتناورااتباي  ااتياارافيهااتاثيرانوااأليهبناتنتراباإل

جكيكادهنااتاعورابتتمب وتي اايببرع اهراءاأاهعمراينبتقونافياتننامااتمراهقيوااتايوانتزاتوااف
ا.تكااتضرراتاماهتمجيمعاما يبكانهافينيلاعواذاأهااتيفايرابمتاقكاينيلاعنهاهقكايبي ونا

ا(اا2)اااتجكهاارقماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

بمياااااااتزاا اتمواقاااااااعااالجيمتعياااااااايأ
اعواغيرهتترا انياا ثراأبتتمصكاقي اه

ااتنبا ااتم وي ااتيارار

ا41%ا22افيباوك

ا72.6%ا66ابويير

ا16%ا32ايتهو
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 4% 11 ىبايمتيان

 13.4% 31 أخر 

 ..1% .73 اتمجموع
 

ن اتفيبااوك يمياتز بتتمصاكاقي  هأ ثارهم انيااترا  أفرادااتعينا اأ أيحببار(  2) يوضحااتجكهاارقما
ناهاتموقاعااتفيبااوكاهذتاكاأل تبأبا 41%نانبا اأخر احيثابايوااتكرا  ااتمواقعااأل تنقترن اباتق

وناات اهاتمرا ااي اباااتداااتمع تابيمثاالافاا تيياايحات مباايبكمانجموعاا انااوااتممياا ا اهاتحااواف اهاتياا
بياانامااتعكيااكانااوااتم فاات ااتمراياا اهاتاارهابطا اتموقااعافيماات اهااا تتاااومااتصااوراهناااتر  انباايبكنأه

 .ييحاتامااتيعرفاع داأصكقتءاجكدايه اتكا
 (  2)  اتجكهاارقما                                             

 

ثيرااتااااات ااالجيمتعيا اع اادااتيحصاايلاأناك اباا
 تداءااتعم األه تاتكرا 

 اتنبا ااتم وي  اتيارار

 22% 7.2 نعم

 11% 72 ال

 ..1% .73 اتمجموع

 
ت ااااات ا تثيرااتحقيقااأبايناااتاهبوضااحاتاهااوانااك ااتياا أنبااودااتكرا اا ا تهاامااألكرهحاات ااتيااأنااوا

هيماتمااتفاردااناها  ماتابع ا اأحياثا يات  أهاعم  يت  درا ا االجيمتعي  ع د اتيحصايل  اواء أ اتن بحصايي  
ناأههناتايياايواتناتا تهاتعم ا ت  ماتاقالاأدا  ااتكرا ا ترانلااتمحتدثت اهنواقعااتيعاترفااالجيماتعبا

ثار اع اياماهع ادااتجتناباأفمجموع ااتاااتةااتمطرهحا ات عينا ا 22%ها ااتعيق اصحيح ابنبا ا
بيجااتهزااتفياارا ا تنيرنااتاباااالانضااطرةاهاتياانااتمااإلأنازيااتدةاعااكدااتبااتعت األ تهاتعم اا تاتكرا اا

ذااناتاهجاك اإ ي اتةاإتدااتيوبراهاتق ا اهقاكابصالاإتاداحاكااإل يحكدهتااتفرداتنفبهابحد تصحي ااتيات
 .        عواا اتيبصتاا يأ

 (  2)  اتجكهاارقماا                                            

 تنااك اجااكه ااتمواقااعااالجيمتعياا افاا
عاااااا اااتمباااااايبكنيواعااااااواهاقعاااااااما

 تاالجيمتع

 ا ااتم وي اتنب اتيارار

 42.2% .11 نعم

 27.7% .17 ال

 ..1% .37 اتمجموع
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همي اتمتاتاهاناواا ياااتفاخطاورةاهاا ااتمواقاعااالجيمتعيا اع اداناهااااتبحااافداغتي ااألأأعيقكا

اتيواصالاهاتيفتعالاناعا تفا ي ارهاأل تشابتصاعاواهاقعاامااالجيماتعههالابعا اااأل ي اراتانتءااأل
يقوتاونانعامابعا تاماعاوااتواقاعااألنارا 42.2%فارادااتعينا اأنباا ا نأبعضامااتاعضابايوااتكرا  ا

 ي ارإيجاتداناوعاناوااتيفااكااأل تبكهر اإتداإشتع احتت انوااتع ت ااالجيمتعي ا؛اهبتتياتت ييحد ياتا
 .        فرادابيوااأل تهاالجيمتع

 (  .1)  اتجكهاارقما
 

 

فااااتراناااعاناااوابا ماااامااع اااداهااالابيااااتدااا راءاهااأل
 اتمواقع

 

 اتيارار

 

 اتنبا ااتم وي 

 22.2% 123 نعم

 72.1% 62 ال 

 ..1% .73 اتمجموع

  
 

با ماماعاراها ااتاااات ا يوشبتصااتافاترانعااألهلابياتدااا راءاهاأل(  .1) يايرااتجكهاارقما  
 ابقيايمانفباهاهاقاتتاهاع ادااتمجيمعات تناهنتكاعيق ابيوارغا ااتفاردافاأهاتمواقعااالجيمتعي ابايوا

هبقييماىراءهماتك ااالخريواهناواثاما ينااتااتةايبعونات ياتداااتفارأل 22.2%االفيراضي ابنبا ا
 . شبتصابعضامااتاعضاياوناهنتكااعيمتدانياتداابيوااأل

 (  11)  اتجكهاارقما
 

هااالابيااااتداااتصاااوراهاتر اااتالا
 اتابصي اعارااتااات 

 اتنبا ااتم وي  اتيارار

 47.6% 22 نعم

 22.6% 137 ال

 ..1% .73 اتمجموع
 

ناهابوجاكاعينا اأثاياتااتكرا ا اأنفتاها ااتكرا  انتايثتراحوااباتداااتصوراعااراهاا ااتاااات افقاكا
ثات االابحاااابااتداااتصاورااتبتصا اعاارا ايرةااتاااتةابصاف اعتنا اناوااتجنبايواهختصا انانامااإل

نطت اضاي ات يتيا ا تحك افهتاواربمتاب تتاتانوااتبطورةاهحبت ي ات مجيمعااتارق اتااات  نطرا  
نااتااااتةاالابياااتداااتصااوراعااارااتمواقااعاأل 22.6%نانبااا اأثاييااهااتكرا اا احيااثابااايواأههااااانااتا
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تي اايييااهاتنصاابااباا ا ااا  اتوقااوعافرياتدراكانااتايجناااامافااهاإلاتصاااحواايمي اااونانااوااتااوعأ
عاارااي اييياااتماتد اتتيبااتمبي فا اهاتماياارةاتيهاالحييتااناواقاالاأشابتصايبايبكنونا تفا ااأل

اتاتمواقعاهذتكابعاكاصاكاقت ان يفا اأد اإتادااحيفاتظااتااعضابصاورهواأهابباجيي ات محتدثات ااتيا
خار اهجاراامااالحيياتااالاأشايتءاأهاأطاع اياواناواأجالااتحصاوااع ادااتماتااينتابعكات ضاتببييلاف

ا.خر اأبق اعنكاهااااتحكابلابصلاتحكهدا
ا

ا(                                           اا17)اااتجكهاارقماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

يكااتااات ااالجيمتعيا اياماواهراءهاتاأبر
ااتمجيمعاتقوةاخفي اتنارااتفين اف

ااتنبا ااتم وي ااتيارار

ا24%ا172انعم

ا46%ا1.2اال

ا..1%ا.73ااتمجموع
ا

ها ااتمواقعاهاتااات ااالجيمتعي ايامواهراءهاتااإتداحقيق انفتدهتاأناهل(اا17)اجكهاارقمااتيايرا
يضااتانااتانااك اأ؛اهيقاايماهااااااتبااحااااهنجيمااعابعيناااتقااوةاخفياا ابحر اااتاهبوجااااتاتنااارااتفيناا اافاا

يااتمااألات اييعتةاأفارادااتعيناا ات عوانالااتمحيطا اباااماناوااتيانوتوجياتاهنطاارباماتااتا اواءاأ تنااتافاا
تاهاالايباايقا وناهااا ااتمييياارا اهااتيانوتوجيااتاع اادانعااااتاتمعتصاارةاأهااتمباايقالاه يفياا ااتيعااتك

ناواا24%تايرهنيا ا؛افنجاكاأنانوتوجياتااإلادراكاتحقيقا اهاا ااتيإ اجيياتاهاكايعيااتاباكهنابفاياراه
 كاأناهراءاها ااتااات اقوةاخفي ابحر اتاهبكيرهتاهبوجااتاناواأجالاخكنا اأهاكافاحفرادااتعين ابأ

ا.في ااتبيطرةاع داها ااتمجيمعت ا ياتخفي اهنصتتحاع يتاببكما يت ياماف
ا

ا(اا13)اااتجكهاارقماا
ا

ثيراهدهراناتشاراأهلااتمواقعااالجيمتعي اتاتاب
ااتمجيمعاتاتعتمافاأيع دااتر

ااتنبا ااتم وي ااتيارار

ا21%ا122انعم

ا12%ا43اال

ا..1%ا.73ااتمجموع
ا
نااتمواقااعاأعيقااكهنايا21%فاارادااتمجيمااعاأناأأجريااتاع اادانجموعاا انااواات ااكاهااا ااتكرا اا ااتيااحب

ناجميااعااتمجيمااعاألاتاتعااتمافاااأياتيااأثيراع اادااتااراتهاتااااات ااالجيمتعياا اتاااتادهراناتشااراهفعااتاافاا
اأياتمجيماعاهناواثاماياوناوناراتبثاترافااتاتمبيبكنيواتاا ااتمواقعايياتدتوناا راءاهاتيع يقت ااتيا

تعايااهاهااا اايتااكهرااتاااشاااتتيت ااتمجيمعياا ااهتاايماباعيااكانااتاحااك اه ااوفايحااك اعااوااعااواهااا ااإل
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اأياتثورا ااتعربي اه يفي ابواصلااتااتةابعضاامااتااعضاعااراهاا ااتمواقاعاهبااويواراتاتمواقعاف
ا.ااتمجيمعااتاتفبتدافا هاحكاه يفي انواجا

ا
ا(اا14)اااتجكهاارقماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اتمواقااعااالجيمتعياا اهاتااااات ابمثاالانااوعانااوا
اهاتيعايراأيي ااترأنواعاحر

ااتنبا ااتم وي ااتيارار

ا22.2%ا7.7انعم

ا17.7%ا72اال

ا..1%ا.73ااتمجموع
ا
ا

اتيح يالااتناهايقيضاأحيثاا22.2%اجتب اهااااتبحااانواأفرادااتعين ابنبا ان وي ا ايرةاجكا اإجتء ا
بكامااتباكنت ا يانااتعيقت ااالجيمتعي اع دااتمواقعاهاتااات ااالجيمتعي اأهاأت قوااباتاتموضوع

خريواهاتيفتعلانعاماحاواااالهيمتنات اأهااتنااتكت ااتمااير  اافاداظالاتايرهني ات يواصلانعاا اإل
 اايمااتصااكاقت ااتجكيااكةاهبع ياا اأنااهايقااكماه ااي  انميااتزةاتميتبعاا ااتاواياات اهبألاتعااتتماافيراضاا

ت حواف ااهاتيعايرانطرا اايفاتراهبييحاها ااتمواقعاحري ااترىتعتةاهاتياتركابتألاتعيقت اهنمتر  ااأل
ا.ابوفرهتات مبيبكنيوااتاتاثيرةاهاتجم ااتي

ا
ا(اا12)اااتجكهاارقمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا

ااتجنم

ا

ااا نت ااتا ور

ا

ا

ااتمجموع

حققاااتااتاااااات اهاتمواقاااعا
االجيمتعي انبا ا ايرةاناوا

ا....االنياتراهاتفتع ي انطرا ا

ا

ااتعكد

ا

اتنبااااااااااا ا
اتم وي ا

ا

ااتعكد

ا

اتنبااااااا ا
ااتم وي 

ا42.2%ا.11ا.7%ا42ا76.2%ا67اهااتيعايراأيحري ااتر

ا16.2%ا32ا6%ا14ا.1%ا72اهقت ااتفراهأاتاتيب ي اف

ا71.2%ا.2ا17%ا72ا2%ا71االيوجكارقتب اإتايرهني 

ا13.4%ا31ا6%ا12ا6.1%ا16اتياتفتااتجيلااتجكيكاع يات

ا..1%ا.73ا46.1%ا1.6ا23.2%ا174ااتمجموع
ا
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انطرا ااحققتااتااات اهاتمواقعااالجيمتعي انبا اعتتي اه ايرةانوااتا ههاهاالنياتراهاتفتع ي 
هقاات ااتفااراهاأاتبتحاا ااتيباا ي افااإهااتيعايااراهاأيبقااكناتاهااا ااتمواقااعانااواحرياا ااتااراتت ممياا ا ااتياا

عطاتانباتح اأتايرهنيا اهباتفاتااتجيالااتجكياكاع يااتا الاهاا ااتمميا ا اإعكماهجاودارقتبا اايضت اأه
ناواا42.2%ناأخيياترهمافنجاكاافرادااتعينا اناواحياثاأتدانبا اإعطيم اتينياتراهاتفتع ي اهت نطرا

حياتةااتهاتيعايراتمتاتهانواأهميا ابتتيا افااأينت ايرجعوناهااااالنياتراإتداحري ااتربيوااتا وراهاإل
هبمضااي اهقااتااتفااراهااتاادااتيباا ي إبعااضانااواأفاارادااتعيناا ايرجعااونا ااابااالنياااتراايضاات اأاتااااتةاه

بفضالاعاكماهجاودارقتبا اا71.2%نت اهشريح ا ايرةاناوااتعينا اب ياتات ا وراهاإلا16.2% اابنب
نااتاااتةايبايبكنوناهاا ااتااااات انطارا اتمباتح ااتحريا اهاتباري اهعاكماهجااوداأإتايرهنيا احياثا

يحااهناا13.4%كموحاماهبط عتباما؛اه اتكانبا ااترقيباع يامايعكاع ياماأنفت اماهياتر اماف
يعيارهناهاناوعاناواأناواعااتحكاثا اامنااها ااتااات ااالجيمتعي انطرا اتياتفاتااتجيالااتجكياكاع يااتاأل

ا.خاابو تالااتيانوتوجيتااتحكيث اهاتجكيكةااألهاتعصري اه
ا
ا

ا(اا16)اااتجكهاارقماا

ياااكاحجااابااتمواقاااعاهاتاااااات احهااالاب
ااالجيمتعي 

ااتنبا ااتيارار

ا.1%ا73انعم

ا.2%ا7.2اال

ا.73ااتمجموع

ا

ا..%1

ا
ا

يكهناحجباها ااتمواقعاهاتااات اهجتء احأنانعطماأفرادااتعين االاي(اا16)اييضحانوااتجكهاارقما
صاميمااتحياتةااتاتعين اهيوضحاذتكاإتدانك ابي يلاها ااتمواقعافاتجمتتإنواا.2%نبا ااتماتر  ا

ايحاتااهجاوداأاتاتيوبرااتاكيكانافدنتناهاتق  اههص تاإتدادرج ااإلاتتك ااألفرادااتمبيبكنيوااتي
ا.عتا اتيبصتاابتتااا اا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 (  12)  اتجكهاارقماا

اتااات اهاتمواقعااالجيمتعي ا
 ناأ ات كفتعاعواقضتيتا

 اتنبا ااتم وي  اتيارار

 2.1% 77 فردي اهشبصي 

 2..6% .14 جيمتعي اهأخيقي اعتن اه

 2.1% 77  يت ي 

 2.6% 13 ثقتفي 

 14.4% 33 أخر 

 ..1% .73 اتمجموع
 

جيمتعي اهثقتفي اانااتااات ااالجيمتعي اناأ ات كفتعاعواقضتيتاعتن اهأيعيقكا ثيرانواأفرادااتعين ا
 يت  ا؛ا 2.1%فردي اهشبصي ا؛اه 2.1%؛ا 2..6%هجتء انبا ااتعين انعارةاع داذتكابنبا ا

 .خر اأت كفتعاعواقضتيتا 14.4%ثقتفي ا %2.6
 

 (  12)  اتجكهاارقماا                                         

 

  ي ايماوابنتءاعيقت اإيجتبي اعارانواقعااتيعترفا

 هبرانلااتمحتدثت  تاالجيمتع

 

 اتيارار

 

 اتنبا ااتم وي 

فاااتراهاتبااارا اهاتمواضاايعااتماااير  اهاتياااتدااعااواكرياا اباااتداااأل
 تاتثقتف

122 %24.2 

 7% 2 عواأنفبنت عطتءابفتصيلادقيق إبيعتداعوااال

 3.2% 2 االتي امابتتصك اهاالبيعتداعوااتااةا

 7% 2 خريوابحلاناايبامنبتعكةاا 

 4.7% .1 خريوخي اهاتحكيثاات ا انعاا االتي امابتأل

 3.3% 2 ناياونابيرفااتمعرف اهتيمااتيواصلأ

 ..1% .73 اتمجموع
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  يفي ابنتءاعيقت اإيجتبي اعارا تعين اف افتااتكرا  اعواهجوداعيقت انبي ف ابيواأفراداات

يانااوناعيقاات اإيجتبياا اعااواكرياا ا 24.2% هباارانلااتمحتدثاات انبااا  تنواقااعااتيعااترفااالجيمااتع
عطاتءاإبيعاتداعاوا؛اهجاتء انباا ااال تفاتراهاتبارا اهاتمواضيعااتماير  اهاتيااتداااتثقاتفباتداااأل

؛ا 3.2%اتااااةاهاالتياا امابتتصااك انبااا ا ؛اهاالبيعااتداعااو 7%بفتصاايلادقيقاا اعااواأنفباانتانبااا اا
؛ا 7%خااريواتحاالانااات  اما؛انبااتعكةاا  4.7%خااريواخي اهاتحااكيثاات ااا انااعاا االتياا امابااتأل

 .ناياونابيرفااتمعرف اهتيمااتيواصلاأ 3.3%هنبا ا
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 :اتيوصيت ا  
 
 قاعااالجيمتعيا اناواخاياانباتعكةانيرناتاهختصا ااتموابعم ي ااإل تنارهرفعانبيو ااتوع

 .    أدهارهمااالجيمتعي اع داأحبواهجهاتمبيبكنيواع دابثقيفاماهرفعانبيو ا
 نترابي ا رةااإلبواجهااأل ت ري اهاتمطتهرااتب اي ااتياتمبتهم افداعي ااتمااي ااأل. 
   نيرنتا رةافدانجتاااإلكاتع انارا ابوعي اتأ  . 
 تهااااتمجتااهنقلااتممي انناتاتيجربياهافا تخر اهبجترباتافألنواخارا ااتكهااا ة يفتداإل 

  . اتكهت 
 ااايبكامااااااابناااتءاعاااوابعريااا ااتاااااات ااالجيمتعيااا اه يفيااا ااإلفااايحاحاااوارابااايواا باااتءاهاأل 

 .نثلات حصوااع دااتمع ونت اهاتطر ااأل
 اناوابرناتنلاأهاماهأ ثارافتع يا ي ارنااتحاوارااألأذاإعيمتد   يت  ع د برانل اتحمتي  عكمااإل 
 .هاااتمقتمااأل تنرافاأل تنواهت تبأنااتحمتي ااتحقيقي اابأتايرهنداإ
 ننياا اع اادادرجاا اعتتياا انااوااتع ااماهاتمعرفاا اهاتبااارةاناااتءاقباامابااتبعات جااات ااألإالبااكانااوا
تاايمابياارفااتمراقااا ا تاتفضااتءااتمع ونااتب تنيرنااتاهبطايقتباااتاباااوناناميااهااتقيااتمابجااوال افاابتإل

عااتبصوصيت اهتاوابيرفاحمتي ااتنتسااتموجاوديواباثارةاهناتكاهختصا اصايترااتابصي اأهابيا
 .اتبوا

 اتمكر اا  - ارةاأل)  اااتاأنابقااومانح بات ااتينااا  ااالجيمتعيا ااتمبي فاا اهع ادارأالباكاه- 
باكهرهتااتمناوكابااتابماتاقاكايباتهمافاداب اورةاثقتفا اإيجتبيا اتمااتر  اهاعيا اع ادا( عيماه تالااإل

 .فراداهاتجمتعت اهاتمجيمعاصانبيقا ي ايعوداصكاهتاع دااألنيرنتابمنحافراإل
 يبااايبكناتااتااااعضاعاااارانواقاااعااتكردشااا ااا ت اااتتيبااتبتدعااا ااتياااعاااكمااالنبااايت اهراءااأل

                                       يقاااتعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااإل تناهناااتكابعاااضاضاااعتفااتنفاااوسايبااايي وناهاااا ااتمواقاااعافاااهاتاااااات ااالجيمتعيااا األ
 .بفريبياما

 ضااع ااتاااعضا نيرناات ات اافاا  هنااو يقاا  هراءهاات نبااييي  عااكمااالنباايت اهراءاصااكاقت ااإل
هاال اييياا بخ فااتاأشانعاعم يات ااتنصا تببيفا ته اوت ابصكيقامات حاكيثاهاتصاورااتم يفا ااتيا

 .  بجرااماالابحمكاعقاتهتا تقكابنيا تاتي
 
 شاتع انفاتهيمانثالاإ ارةاهبع يا اهيجتبيا اتاك اأفارادااألتقيمااتناي ا اهاالبجتهات ااإلبر ي اا

 . يبع مااتب وكااتبو –فاترااتاكان اهاتب اي انااااأل –اتيعتهنا –اتمرهن ا –يجتبدااتحوارااإل
   هاتجتنعات اه  يات ا ت رةاهننطمات ااتمجيماعااتماكنع داتا ونااألبع ي ادهرااتمج مااأل

 ارةابواجاهااأل ت رةاهباصايرهمابتتماااي اهاتيحاكيت ااتيانبتني اتيوعي ااألمتعي اهاإلاتع ومااالجي
 .فاترااتاكان اهاتمبيوردةاتأ يهبكريااماع دا يفي ااتيصك
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 : اتمراجعااتعربي ا
 
 اتبكن ااالجيمتعي اهنجتالباتااتيطايقي اااااااااا( .  1222) اتبيكاعطي ا،اهنتءابكه ا  - 1

 . اتحكيثا،انصرا تمايبااتجتنع،ااات     
 عمتاااتع مي ا،اااا،ابحكيت اعصرااتمع ونت ا،انايا ااأل رةا،ااأل تنايلاع   - 7

 .  724،اصا(  3..7) اتقتهرةاا      
  2..7نواقعااتااات ااالجيمتعي اهكريق اعم اتا،اهحكةااتمعرف ا،اجوجلا،ا تنيتح اف  – 3

 يهبتحااااااااااااااااااثانصاااااااااااااااااار تتديمأ اااااااااااااااااا) إبااااااااااااااااااراهيماإ اااااااااااااااااامتعيلاعاااااااااااااااااااك ا. د  -  4
)http://www.asbar.com/ar/contents.aspx?c=779currently178/5                                                                                                                                                   

تمواقاااعااتاااااات ا يهاتنفباااي اال ااايبكامااتاااااتةااتمصااارنيااارنيواخضااار،اا ثاااترااالجيمتعيااا ا  -4
االجيمتعي ،ادرا  اع دانوقعااتفيمابوك،اهرق انقكن اتمحبمرااأل رةاهاإلعيماهبحاكيت ااتعصار،ا

 .    ،اصا2..7فاراير،ا 12 - .1األها،ا  ي ااإلعيم،اجتنع ااتقتهرة،اااتفيرةااانوا تاتمحبمرااتكهت

نيرنااتاكرياا ااتمع وناات ااتبااريعا،انجموعاا ا ياابادتيااتا،اااا،ااإلنحمااوداك ااا ا،اهىخاارهنا تفاماا -2
            .                                                                                                                             33 -.3بكهناا ن انارا،اصا

   ـه1437نواشوااا 77ما،ااتمواف ا 7.11نوا ايمارا 77يوما.  نتدي ا  طتنا  -6
 .                    نترابي ا،اجريكةااتب يلااإل    
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