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 الدراسة :ملخص 
:ملخص باللغة العربية  

التواصل االجتماعي بانتشار كبير على الصعيد العالمي على شبكة اإلنترنت ،     ونتيجة لألستخدام الواسع لمواقع  حظيت مواقع وبرامج

وبرامج التواصل االجتماعي ، ظهرت العديد من التساؤالت بين المهتمين بالدراسات االجتماعية، في وسائل االعالم المختلفة، وفي حديث 

ت االكاديمية عن مد  تثيير ذه  المواقع والبرامج على حيا   افأفراد اليومية، وعلى عالقاتهم االجتماعية، المجالس اليومية، وفي المجاال

وأشكال تفاعلهم وأساليب تواصلهم. فقد كان للعديد من الدراسات العلمية دور في دراسة ايار ذه  المواقع والبرامج على أفراد المجتمع 

تائج البحوث العلمية تثير عالقات اآلسر  مع بعضها و اكتساب عالقات جديد  قد تؤير عليهم .وخصوصا افراد افأسر  كما ايبتت ن  

ونظرا لنتائج البحوث السابقة والتي وضحت تثيير مواقع وبرامج التواصل االجتماعي  على افأسر  من عد  جوانب لها وجب التعرف على 

االجتماعي على العالقات االجتماعية ( )دور افأسر  في الحد من تثيير استخدام وسائل التواصل  

ه من خالل تساؤل الدراسة الرئيس" ما دور افأسر  في الحد من تثيير استخدام وسائل التواصل االجتماعي على العالقات افأسرية " ويندرج من

االسر  حولها والمعوقات التي تواجة  عد  تسثوالت فرعية )تميلت في أكير مواقع وبرامج التواصل االجتماعي استخداماواكيرذا تثييراً ودور

ة االسر  والمقترحات التي يتم الخروج بها( تعتبر ذه  الدراسة من الدراسات الوصفية استخدمت الباحية منهج المسح االجتماعي طبقت الدراس

اسر   وكانت من اذم النتائج التي  300اقع على عدد من الوالدين السعوديين المقيمين بمدينة الرياض  على العينة العشوائية المتعدد  المراحل بو

% من الوالدين يتضايق من الساعات الطويلة 69,7% من افراد العينة يستخدم مواقع وبرامج التواصل االجتماعي و96خرجت بها الدراسة أن 

بين افراد االسر  وتميل أذم دور تقوم به  الستخدام ابنائهم للمواقع والبرامج االجتماعية كما انهم يالحظون تثييرذا على العالقات االجتماعية

وقات كان االسر  للحد من استخدام ذه  البرامج والمواقع زرع  القيم والمعارف الدينية في نفوس افأبناء للحد من االستخدام السلبي ومن اذم المع

لتي خرجت بها الدراسة العمل على تعزيز دور سهولة وانتشارالتقنية التي تساعد على زياد  استخدام وسائل التواصل ومن اذم التوصيات ا

ل افأسر  في الحد من تثيير استخدام وسائل التواصل االجتماعي على العالقات افأسرية من خالل المراكز المختصة والدورات التدريبية ووسائ

 االعالم ووسائل التواصل نفسها وتفعيل البحث العلمي فيما يخص دور االسر  .

  باللغة االنجليزية :ملخص 

Social network sites and programs have been widely disseminated worldwide, and as a result of the 
widespread use of social network sites and programs, however many questions and concerns have arisen 
among those who are interested in social studies in different types of media,daily basis conversations 
between the people and in academic councils about the extent of effectiveness  of these websites and 
programs on individual's daily life , social relationships and their reactions and way of communicating. 
Knowing that many scientific studies have played a role in studying the effects of these sites and programs on  
members of the society, especially family members. Moreover, The results of scientific research have also 
shown that the relationship between the family and others has been affected. 
In view of the results of previous researches, which explained the impact of social network sites and 
programs on the family in many   aspects,so it is necessary to identify family's role in limitting the effect of 
social network use on social relations 
Through the main question in the study: "What is the role of the family in limiting the impact of the use of 
social media on family relations?" It includes several sub-queries (represented in the most influential social 
networking sites and programs, the role of the family, the obstacles facing the family and the proposals that 
come out) This study of descriptive studies used the researcher social survey method The study applied to a 
number of Saudi parents residing in Riyadh on the random sample of multiple stages by 300 families. The 
most important results of the study that 96% A sample uses social networking sites and programs. 69.7% of 
parents are bothered by the long hours of their children's use of social sites and programs. They also notice 
their impact on social relations among family members and represent the most important role played by the 
family is to limit the use of these programs and sites by building up the morals and religious knowns in their 
children to reduce the negative use of social media sites and programs also one of the most important 
obstacles was the ease and spread of technology that helps to increase the use of communication whic 
results in The most important recommendations of the study work is to enhance the role of the family in 
reducing the impact of the use of social media on the relationship Through the competent centers, training 
courses, the media and the means of communication themselves, and activating scientific research regarding 
the role of the family 
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 : وأهميتهاأوالً : مشكلة الدراسة 
، منهتتش اصستتيك اتتوو راصيو يتتو  اعتتي كتتعإلن اتري ريتت   مواقتتو راتت امت اصلواالتتم اي لاتتشار اشريلعتتشا صعتت  اعتتي اص تت ي  اص تتش رحظيتت           

يف  ظه تفق   ر و   .. رغ هش، ريعه  اجمللاو اصس ودي هذا اصلغ  اي لاشار يف جمشل اسلخ ام  قنين ا  عومشت راي  شيت راتري ري ،
ري ريت  اآلررين األخ ة اضشفن إىل مواقو اصلواالم اي لاشار)ا امت صعلواالم اي لاشار( مو  ظهوا اهلوا ف احملاوصن اصذصين اصيت  وف  خ من ات

(ي يقلضتتتتي استتتتلخ امهش  whatsapp ،Skype ،KaKao Talk ،Kik ،pMessenger ،BlackBerryمثتتتتم اتتتت امت ) 
يف أي مإلتتتشو أر نمتتتشو تش تتتش صلعتتتا اصعتتتخا هش ستتتش  صيتتتش، راكتتت او يف  جلايتتتو كتتت امع اجمللاتتتون اجلعتتتوىل إىل ابشستتتا، اتتتم االتتت ع  ملشحتتت

معيتتوو  14اتري ريتت .   ريدصتت   صتتا هيصتتن اي  تتشيت ر قنيتتن ا  عومتتشت اتتسو اتت د ا عتت صرت ا ستتلخ مرت بتت مشت اتري ريتت  يف ا اعإلتتن اعتت  
% 5ن اريلعتشا اتري ريت  نادت د ت ل اتشلل ختسل اصستنوات ا شضتين، اا س ت  متا م، رأو ريستع2012مسلخ مشً انهشين اص اتو األرل متا اص تشم 

م )اصنعتتتتتتتتتتت ة اتصإل ررييتتتتتتتتتتتن هليصتتتتتتتتتتتن اي  تتتتتتتتتتتشيت ر قنيتتتتتتتتتتتن 2012%انهشيتتتتتتتتتتتن اص اتتتتتتتتتتتو األرل متتتتتتتتتتتا اص تتتتتتتتتتتشم  49.1م إىل حتتتتتتتتتتتوا  2001اتتتتتتتتتتتشم 
، ظهت ت اص  يت  متا  اي لاتشاررريليجن صألسلخ ام اصواسو  واقو را امت اصلواالتم   (. http://www.google.com.saا  عومشت

اتا مت ي ريف اجملشيت ايصشدصيتن ح يث اجملشصك اصيومين، ريف اصلسشؤيت ارت ا هلارت اشص ااسشت اي لاشاين، يف رسشمم اياسم ا خلعسن، 
ما  فق  صشو صع  ي يا  واالعهم.  سث  هذه ا واقو راصربامت اعي حيشة  األف اد اصيومين، راعي اسقشهتم اي لاشاين، رأكإلشل  سشاعهم رأسشص

  تسث ريلتشمت اصع توا اص عايتن  صاتش اثعلت ثتشا هتذه ا واقتو راصتربامت اعتي أفت اد اجمللاتو رخ والتش افت اد األست ة  ادرا يف دااستن اص ااسشت اص عاين 
ول  تسث  ات  تشل (حت2005)ستشاي،دااستن  رمتا هتذه اص ااستشت .ر اصلسش  اسقشت   ي ة ق   دث  اعتيهم اسقشت اآلس ة مو ا ضهش 

اتترب اتري ريتت  يف اص سقتتتشت اي لاشايتتن، دااستتتن مي ارييتتن يف اجمللاتتو اصقةتتت ي. هتت ف  اص ااستتتن إىل م  فتتن  تتسث ات ات  تتتشل اتترب اتري ريتتت  يف 
ا ملسشر تن، اص سقشت اي لاشايتن ، رقت   والتع  اص ااستن إىل أو أفت اد اص ينتن متا صتس اجلنسترت يستلخ موو اتري ريت  يف حيتشهتم اصيوميتن انست

 ،يت  صإلا  سث  اتري ري  يف اتريشا صشو أصث  ما  سث ه يف اصذصوا، رأو أصث  اصسصشت اص ا ين اسلخ امشً ما فصن اصععش ، رمتا فصتن اص ت،ا ، ر 
%، 44ستتتتتتتتتنوات ابتتتتتتتتتربة يف ايستتتتتتتتتلخ ام أيضتتتتتتتتتشً صتتتتتتتتت ل فصتتتتتتتتتن اصعتتتتتتتتتعش ، رأو أصثتتتتتتتتت  استتتتتتتتتلخ امشت األفتتتتتتتتت اد ات  تتتتتتتتتشل اسستتتتتتتتت هم انستتتتتتتتتتعن 

شءهم رم تتشافهم. صاتتش  عتترت أو هنتتشو قتت اة صس  تتشل اتترب اتري ريتت  يف  إلتتويا اسقتتشت اشتسيتتن قويتتن   عتت  متتش ريستتعل  %اسالتت ق43رانستتعن
% منهم ي صشريو فإل ة اص،راج ارب اتري ري . ر عرت أيضشً ق ات اتري ري  اعي  وسيو كعإلن اص سقشت اي لاشايتن ألفت اد اص ينتن انستعن 28.8
ود  تتسث  صرتري ريتت  يف اصلسشاتتم اي لاتتشار اتترت أفتت اد اص ينتتن راتترت أقتتشا م اثتتم يف   ا تتو اتت د نيتتشااهتم %. ر  والتتع  اص ااستتن إىل ر تت64.5

% متتنهم اتتشيغ ا  اتتا جملا تت  40.3%، راعتتي كتت وا متتش ريستتعل  43.9%، ر  ا تتو ريعتتشتشهتم اي لاشايتتن انستتعن 44.7ألقتتشا م انستتعن 
ص سقتتتشت اي لاشايتتتن اصلسشاعيتتتن اشتري ريتتت  راستتتشمم اصسضتتتشميشت اعتتتي اص سقتتتشت (، رانواهنتتتش رأثتتت  كتتتعإلشت ا2009ردااسن)حستتتا ، احملعتتتر.

( مس دة رنا  مش ارت الغشا اصسا راصواص يا 600 ينن اعوامين مل  دة ا  احم حجاهش )ا اي لاشاين راي  شصين صألس ة ا   ين راصقة ينر.
شصين اب يثتن )اتري ريت  اإلشفتن استلخ امشهتش راصسضتشميشت را ت رريشت( ره ف  اص ااسن إىل االت  ر والتيف أثت  اصوستشمم اي  ت،  يف قة  رم  

رقت   والتع  اص ااستن إىل أو هنتشو اا عشتتشً  . اعي تعي ن رحجم اص سقشت راصلسشاست اي لاشاين راي  شصين داخم األس ة ا   ين راصقة يتن
ر اتتترت األفتتت اد، صاتتتش أو هنتتتشو اا عشتتتتشً ستتتععيشً أيضتتتش اتتترت م تتت ل ستتتععيشً اتتترت م تتت ل استتتلخ ام ا واقتتتو اي لاشايتتتن رمستتتلول اصلسشاتتتم اي لاتتتشا

ايستتلخ ام رااستتشت مستتلول اصل  تتتيم اص ااستتر صتت ل أفتتت اد اص ينتتن، رأو هنتتشو اسقتتن اا عشتيتتتن ادشايتتن اتترت نيتتتشدة م تت ل ايستتلخ ام را تتتشه 
األف اد اشب والين اشسلخ ام  هشن ابشسا اآل  ناد ا ع وثرت حنو  إلويا اسقشت ا لاشاين ثشالن رمسلق ة رصيس  اشا ة، رأري  صعاش ك   

اري ت،اهلم اتتا اصواقتتو رااستت  مستتلول  ستشاعهم اي لاتتشار، ا إلتتك اقتت اهنم اصتتذيا يستلخ موو ابشستتا اآل  يف مإلتتشو ي يلالتتو اشب والتتين 
عوو راصيو يو  را شي سيعك احلع  مواقو  ريسلةيو احمليةوو اشصس د اصوالول إصي  أر اعي ايقم معشه   ، صاش  والع  اص ااسن إىل أو اصسيس

 اص  ااة صععإلشت ا لاشاين مسضعن ألف اد اص ينن اصذيا ي لربرو أو أال قشءهم ي  رو ا   و ايرل يف حشصن ح را معإلعن هلم.
،  (  من اصس د ا ق ح حنوهشاآلثشا اصسععين ا   عن اعي اسلخ ام اصةشصعن اجلشم ين صرتري ري ، ردرا خا نواو )( 2009ردااسن)اص غ ي،      
تشصعن، رصذصا األخ شميشت 318ما تشصعشت اصس قن اصثشريين يف  شم ن األم ة ريواة، اع  ا دهش اعوامين تعق  اص ااسن اعي اينن رق  

اشمش  20-18 اي لاشايشت اص شمست اشجلشم ن، ر والع  اص ااسن إىل أو م ظم مسلخ مر اتري ري  هم ما اصسصن اص ا ين اصواق ن مش ارت
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سشاشت،  عيهش ما يسلخ ما اتري ري  ما  6رم ظاها مل يسعق هلا اص،راج راشصنسعن ص  د سشاشت ايسلخ ام فق   عرت أو أاعي ا د 
% ما ا سلخ مشت صرتري ري   سث  مسلول حت يعها اص ااسر، صاش أث  أيضش 61,32سشاشت، صاش  والع  ريلشمت اص ااسن أو ريسعن  2-4

سف اد أس ها، رصذصا اعي اسقشهتا ا،ميسهتا اشصإلعين  سث  سععيشً راض شً، مث  والع  إىل   ايم   وا مق ح صل خم مها اعي اسقشهتا ا
ريسق ا دسسشت ابشا ين( ردرا مق ح  -ريسق األس ة -ريسق  األخ شمين اي لاشاين-يف ضوء ريظ ين األريسشق)ريسق اصةشصعشت اجلشم يشت

( اآلثشا اي لاشاين اصسععين يسلخ ام اصسلشة صرتري ري  يف م حعن ا  اهقن ا نواو )(2009ردااسن)اباعر، شا.ب من اصس د  وا هن هذه اآلث
سليشت يف م حعن ا  اهقن د ينن اص يشت، يف ا  ااىل ابإلومين، اا ت يق اداة ايسلعيشو، رما أهم ريلشمت تعق  اعي اينن اعوامين ما اص، 

عين اعي اصس د منهش ااسشت ا سلول اص ااسر، راصل ود اعي اباول راصإلسم رظهوا معإلست ال ين، اص ااسن أو صرتري ري  آثشا سع
، راص  وان يف  نظيم اصوق ، رصث ة اصع رد راصس حشو را يم صع ،صن راصوح ة، رما اآلثشا اصسععين اعي األس ة، ما ريشحين اص اء ايقل شدي

عخ رج مو األس ة صع في ، رقعن ابواا داخم األس ة، ر سضيم  نشرل اصة شم دس دهش، ر ضشيق ريف  إلويا اسقشت ا يعن، را م ر ود اصوق  ص
اصواص يا ما تول اصسشاشت اصيت  قضيهش اشسلخ ام اتري ري ، صاش يقم اصوق  اصذي  قضي  مو أف اد األس ة، راالعع اسلخ ام اتري ري  

ن ا سقلهش اشجمللاو، ما حيث مل     هتلم دش حي ا يف داخم اجمللاو ما قضشيش، ه ر  صعإلث  ما ا عإلست األس ين، رما اآلثشا اصسععي
رمقشارين جملا هش دجلا شت أخ ل، رمل     هنشو اغعن صعلةوع رمسشا ة اآلخ يا، ري  سلةيو موا هن أف اد اجمللاو اسعا   عقهش 

ردااسن   اسلخ ام اتري ري  مش ارت سشالرت اىل اااو سشاشت.اشتري ري ، ممش يض ف اصع وا اشصويء رايريلاشء، ر  ارح ا د سشاشت 
، رق  تعق  اص ااسن اعي ( أث  إسلخ ام كعإلشت اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت اي لاشاين ا نواو ) Meshel( 2010)ميعيم، 

نلشمت أو أصث  ما ري ف ( كش  ما مسلخ مر كعإلشت اصلواالم اي لاشار يف ا يةشرييش، رق  أظه ت اص1600اينن اع  قوامهش )
 األكخشص اصعشصغرت اصذيا يسلخ موو مواقو ما اينهش ) اصسيك اوو رايعو ريو يو ( ق  اا فوا اسهنم يقضوو رقلشً أتول اعي كعإلن اتري ري 

  م راسقشهتم.ط حيشهتما  صا اصوق  اصذي يقضوري  مو أال قشمهم ابقيقيرت أر مو أف اد أس هم ر أهنش  سعع  هذه ا واقو يف  غي  أمنش
(، رانواهنش را عشاصن دوقو اصسيسعوو راسقل  اش شهشت تععن اجلشم شت األادريين حنو اص سقشت األس ينر. ه ف  هذه 2011ردااسن )  اا،

اصوالسر، . راسلخ م  اصعشحثن ا نهت  اص ااسن إىل م  فن ا عشاصن دوقو اصسيك اوو راسقل  اش شهشت اصععش  حنو اص سقشت األس ين،
سنن( يف  24-15سسعو  ا سع )ايسلعيشو( جلاو اصعيشريشت، ر إلَوو جملاو اص ااسن ما مجيو اصععش  اصذيا   ارح أااشاهم مش ارت )ا

رق  أظه ت ريلشمت اص ااسن، أو سن (. 24-15ارح أااشاهم مش ارت )( كش  ركشان، مما    384األادو، رمت حت ي  حجم اين  اص ااسن )
(% ما جمام اصععش  األادين، رأو ريسعن اصذصوا ا ع صرت يف ا وقو 74.4األادين اصذي ص ي  اك او يف اصسيسعوو  عع  ) ريسعن اصععش 

%(، رأو 73.8%(، رأو مش يق   ما ثسثن أااشع ا ع صرت يقوموو السق  ا وقو يوميشً )44%( رهر أصرب ما ريسعن معشاصن اتريشا )56)
%( 45.6%( ي لق رو أو اك اصهم قعم ما اصوق  اصذي يقضوري  مو أس هم، راأل )57.4و يف ا وقو )أصث  ما ري ف اصععش  ا ع  

وقو  أث  أر %( مل يسلةي وا أو حي درا فياش إ ا صشو اك اصهم يف ا 14.2ما ا ع صرت أو اك اصهم يف ا وقو أث  اعي حيشهتم إدشايش، ر)
 Saudi Females on Facebook: Aاصسقشف(رانواهنش )  Al-Saggaf،2011دااسن) امش مل يدث  اعي حيشهتم.

Ethnographic Study رق   والع  اص ااسن إىل أو اصسليشت اصس وديشت يسلخ ما اصسيك اوو   ف ابسشظ اعي ارااط .)
اآلخ يا أفإلشاهم ما خسل  اص  اقن اصقشمان مو أق اهنا اجل د راصق امي، رصعل ع  اا ك واها  شه خملعف اصقضشيش ا ة رحن رمعشاصن

صاش حت يث حملول س هتا اصذا ين اعي ا وقو، اشتضشفن اىل اص في  اا اريسسها ما خسل اي شان اعي أسصعن ا سشاقشت راخلعشا ا  عومشت.  
عقشت   ًا اعي  والع  اص ااسن أري  اشص غم ما أو م عومشت ا عشاصشت يف اص ااسن ملشحن صعجايو ما مسلخ مر اصسيك اوو، فسهنا ق

خ واليلها، راسو ا عشاصشت اإلنها ما اتديء اآاامها حول األح اا اجلشاين، را عشاصن يف ا   اجملاواشت ابوااين يف اصععإلن. صاش 
أو  والع  اص ااسن أيضشً اسو ا   ا عشاصشت اا فا اسضم اصسيك اوو جب عها يع  و اشصثقن أصث ، راسهنا االع ا ا لاشايشت أصث ، إي 

رأيضشً دااسن)اص لييب،  اصع   اآلخ  منها أا يا ختوفها ما أو هذه اصععإلن صإلا أو  دث  اعي اسقلها اسس ها راعي حت يعها اص ااسر.
اا  سث  اصسيك اوو اعي اصةععن  عرت أو درا األهم راألال قشء ر سث هم يف اصل  ف اعي  ا افو ا ين  اصوق ،ص شمم اميك (2012 شاح،

 ، حيث  شء هذا اص شمم يف ا   عن األرىل يف اتكعشاشت ا ل ققن ما اسلخ ام  رخع   اص ينن إىل أو اصسيك اوو حقق مش مل يسلخ ام
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صاش ث  ما اصوسشمم اتاسمين األخ ل.حتقق  اصوسشمم اتاسمين األخ ل، رأو اسلخ ام اصسيك اوو صشو ص   سث ه اعي اصعخ ين أص
  سث  مواقو ر ا امت اصلواالم اي لاشار يف اص سقشت اي لاشاين صعسليشت يف اجمللاو اصس ودي ( ا نواو2014ارض   دااسن )اصربيإلشو 

رق   والع  اص ااسن إىل أو هنشو  سث ات يسلخ ام اصسليشت  واقو را امت اصلواالم اي لاشار يف اسقشهتا، ما حيث ض ف اص سقن 
و األال قشء راألقشا  ر سضيم اص سقشت يف اص شمل ايف اضر، رهنشو  سث ات إدشاين حيث   لرب ا لعشدصن مو األس ة، رإىل ض ف اصلواالم م

 م  ااً صألخعشا اجل ي ة، رما اصسععيشت اص ،صن رض ف اصلواالم مو األس ة راجمللاو ما   اء هذا ايسلخ ام.
ي لاشار  اعي األس ة ما ا ة  واريا صذا ر ا اصل  ف اعي رريظ ا صنلشمت اصع وا اصسشاقن راصيت رض    سث  مواقو را امت اصلواالم ا 

 ( اي لاشاينيف اب  ما  سث  اسلخ ام رسشمم اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت  األس ة)درا 
 -:ثانيا : أهمية الدراسة

إصشريتشً منهتش ات راهش اصإلعت  يف ااعيتن   لسق هذه اص ااسن مو  و هتشت ا اعإلتن يف ايهلاتشم اشألست ة اصتيت   ت ف  تش ر ضت هش ضتاا أرصويشهتتش -
 ش ناين رانشء ر إلشمم كخ ين األانشء حيث ي  و   مدسسن ا لاشاين أخ ل صإلا أو  ددي هذه اصوظيسن دثم اصإلسشءة راصس شصين اصيت  قوم  

 سث  راضع يف اسقشت األس ة مو  أالعع اريلعشا مواقو را امت اصلواالم اي لاشار حقيقن ري يعهش يف صم رق  رارت أف اد األس ة،حيث هلش-
ا ضهش ، أر اصلسش  اسقتشت   يت ة قت   تدث  اعتيهم صتذا فتاو هتذا اصع تث يستشهم يف فهتم رحتعيتم درا األست ة يف ابت  متا  تسث  استلخ ام 

 رسشمم اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت األس ين.
 -: ثالثا : اهداف الدراسة

يك يلاثم يف ر درا األس ة يف اب  ما  تسث  استلخ ام رستشمم اصلواالتم اي لاتشار اعتي اص سقتشت ر س ي هذه اص ااسن إىل حتقيق ه ف ام
 األس ين ر ر صا ما خسل حتقيق األه اف اصس اين اآل ين   

 اصل  ف اعي أصث  ا واقو را امت اصلواالم اي لاشار اسلخ امشً ارت أف اد األس ة. -1
 صلواالم اي لاشار يف اص سقشت األس ين ما ر هن ريظ  اصواص يا.اصل  ف اعي  سث  مواقو را امت ا -2
 اصل  ف اعي درا األس ة يف اب  ما  سث  اسلخ ام رسشمم اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت األس ين. -3
  سقشت األس يناصل  ف اعي ا  وقشت اصيت حت  ما درا األس ة يف اب  ما  سث  اسلخ ام رسشمم اصلواالم اي لاشار اعي اص -4
 اصلوالم  ق حشت  وضع درا األس ة يف اب  ما  سث  اسلخ ام رسشمم اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت األس ين.  -5

 -: رابعاً: تساؤالت الدراسة
ألس ين ر صإلننش أو ما خسل  سشؤل اص ااسن اص ميكر مش درا األس ة يف اب  ما  سث  اسلخ ام رسشمم اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت ا

 حن د  سشؤيت اص ااسن اصس اين رهر صاش يعر 
 مش أصث  ا واقو را امت اصلواالم اي لاشار اسلخ امشً ارت أف اد األس ة؟ -1
 مش  سث  مواقو را امت اصلواالم اي لاشار يف اص سقشت األس ين ما ر هن ريظ  اصواص يا؟ -2
  ام رسشمم اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت األس ين ؟مش درا األس ة يف اب  ما  سث  اسلخ -3
 مش ا  وقشت اصيت حت  ما دراا ألس ة يف اب  ما  سث  اسلخ ام رسشمم اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت األس ين.؟ -4
  ؟اي لاشار اعي اص سقشت األس ين  مش ا ق حشت  اصيت يلم اب رج  ش صلوضيع  درا األس ة يف اب  ما  سث  اسلخ ام رسشمم اصلواالم  -5

 خامسًا: مفاهيم الدراسة:
مين اص را اي لاشار م ةعع سوسيوصو ر ظه  يف إتشا ريظ ي  م شال ه ما ريظ يشت اعم اي لاشع رهر اصنظ ين اصعنش الدور :مفهوم 

ق هش اجمللاو فاثًس يف هيصش   رأف اده فياا ري  ف اص را اسري  رجماوا  ما األف شل راصوا عشت اصيت يلو  (.282  1999اصوظيسين )اعر ، 
  2000ر )اع  اصغسشا ، يعغم رض ًش ا لاشايًش م ىن يف رق  م رت ، رهو مش يلوق   اجمللاو رأف اده ما هذا اص ضو يف موقف م رت 

ت األسشسين صعا ص، اصذي صاش ي ل اكواو أو اص را هو ابقوق راصوا عشت رايصل،امشت اصيت   لرب يف ريسك اصوق  ا إلوريش(.176-177
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اا اآلخ يا )اكواو يعغع  األكخشص ابشالعرت اعيهش اةشاو خشص فشص را صيك جم د اد ف م ، رصإلن   وق شت اصس م راصسعوو اصذي ي  ا 
ة صع   ر   ف اصعشحثن مسهوم اص را ) هو اصة ق راألسشصيا راي  اءات اصيت يلخذهش اصواص يا مو األانشء داخم األس   (.218  2007، 

 ما أثشا اسلخ ام رسشمم اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت اي لاشاين (
صرتكشاة إىل اجلاشان ا إلورين ما اص،رج راص،ر ن رأريدمهش غ  ا ل،ر رت اصذيا يقياوو م شً  family سلخ م صعان رأس ةر  مفهوم األسرة : 

 ع  إىل راألس ة ا ال ةر ا إلورين ما اص،رج راص،ر ن رأريدمهش اصذصوا  يف مسإلا راح ، يف ريسك اصوق  اصذي  ةعق في  م ةعع اص شمعن
( 40  2011راتريشا غ  ا ل،ر رت راألريد رنر شهتم رأانشمهم رغ هم ما األقشا  صشص م راص ان راتانن األامعن... إخل. )سنشءابو ، 

اش أر ا رو أتسشل أر نرج دس دة مو أتسشص  أر نر ن دس دهش مو أتسشهلش ر   ف األس ة اسهنش اااةن ا لاشاين  لإلوو ما نرج رنر ن رأتسشهل
(. راشص غم ما الغ  حجم األس ة فهر أقول ريظم اجمللاو. فهر اصنظشم اصذي اا ت يق  ريإللسا 314  2009)تع   اصس ر ر، 

ل دااسوا اعم ات لاشع أو األس ة أح  مقومشت اريسشرييلنش، صاش أري  ي يو   ت يقن أخ ل ص يشغن اين اتريسشو سول   اليهم يف األس ة. ي  
 ن ف اصو ود ات لاشار يف اجمللاو اتريسشين رهر اذصا   لرب ريظشمشً اش يشً رمش هو غ  اش ر فيهش كإلعهش ا و ود يف جملاو أر آخ  )اع  ا

س ة أرل منظان  لعقي اصس د ر وف  ص  (. فهر صانظان ا لاشاين اشاىل ريسو  صع  اعي أف ادهش اعي االعشا أو األ14  2008اكواو، 
 (.16  2012احليش ش   راشاىل ضعةشً ا لاشايشً ص  أمهيل  اعي أف ادهش ) سعول اص  يقر، 

سل ر   ف اصعشحثن مسهوم األس ة يف هذه اص ااسن   اسهنش مجشان ا لاشاين الغ ة  لإلوو اشدة ما اي  رايم رايانشء ،ريقوم اصواص او ما خ
 رسشمم اصلواالم اي لاشار  .ما انشء ر و يههم رضعةهم صي ع وا اكخشص ص يهم اصق اة ما مو هن ايثشا   اين اي

اقين اصعر. رمج   أثشا. راصلسث   إاقشء األث  يف اصعرء، رأث  يف اصعرء    و  - سث  معلقن ما أث  ر أث  يف اصعغن اص  اين هو  مفهوم تأثير:
 (. 2011(. أيضشً  سيت ما م  ا أثّ ، أح ا  سث اً اشصغشً، أح ا رق شً)م جم اصغين،2003،105شمك،في  أث )ااا منظوا اجملع  اب

 رريق   ا  إ  اميشً  مش حي ا صألس ة ما  غي ات يف اسقشهتم األس ين رغ  األس ين ريليجن اسلخ ام مواقو ر ا امت اصلواالم اي لاشار. 
 (.2003،254ين  )اصوالم ض  اهلج او راصلواالم ض  اصل شام ()ااا منظوا اجملع  اصسشاو،يف اصعغن اص  ا التواصل االجتماعي:مفهوم 

هر ريوع ما ات  شل ارت اصعع  يلم ارب اصسضشء اتصإل رين، راتري ري ، ركعإلن ا  عومشت راي  شيت  مواقع التواصل االجتماعي:
شسا اسلخ ام اصسضشء اتصإل رين صوسيط أر رسيعن ا  شل دش يف األخ ل. ريضشف إصيهش مهشاات رآصيشت ر قنيشت ا  عومشت اصيت  ن

  (.http://www.diwanalarab.com)  صا إسلخ ام اصنا راص وت راص واة را سلويشت ا خلعسن ما  سشام ا لعقر.
هلش يلم اصلواالم ارب اتري ري  ما خسل مواقو اصلواالم اي لاشار ا ل  دة اصيت راصل  يف ات  امر هلذه ا واقو  هر اص اعين اصيت ما خس

،  Twitterيسلخ مهش أف اد األس ة صعلواالم مو األخ يا. راصيت ينلت انهش اسقشت مش ارت ا لسشاعرت رما أهم هذه ا واقو 
Facebook  ،Paltalk . رغ هش ما ا واقو ا نلع ة ارب اتري ري ، 

  لا  اعي اي  شل اشتري ري  ما خسل اهلوا ف احملاوصن اصذصين راعي اقم اهلش ف، أي صم اقم هش ف ص   التواصل االجتماعي:برامج 
ن مش مسلخ م راح  فقط، رما هم اعي قشمان أمسشء اهلش ف رص يهم اصربريشمت ريسسن صإلنهم ا  اسعن دثم اص سشمم اص شدين، ر  لرب اب من جمشريي

شتري ري ، ريسلةيو ا سلخ م ما م اسعن اجلايو اسشمم ري ين، أر الوا أر مقشتو دم  مل سً ا
 http://www.suraa7.net).في يو)

 اصل  يف ات  امر  هر اص اعين اصيت ما خسهلش يلم اصلواالم ارب اتري ري  ما خسل ا امت اصلواالم اي لاشار اا ت يق اهلوا ف احملاوصن-
شمان ايمسشء يف اهلش ف اصذيا ص يهم ريسك اصربريشمت، يلعشدصوو اص سشمم اصن ين راص وا رمقشتو اصسي يو، رما أهم اصذصين،  لم ارت ا سلخ م رق

 . whatsapp ،Skype ،KaKao Talk ،Kik ،pMessenger ،BlackBerryهذه اصربامت 
ل اهلشدف، را   فن ا سعقن اسعوو اصعخا منش ج صعلسشام اي لاشار ارت كخ رت أر أصث . رينةوي اعي اي  ش العالقات االجتماعية:

صشً( اآلخ . رق   إلوو اص سقن اي لاشاين  ات أم  ق  )صاش هو ابشل اشصنسعن صقشم  اصسيشاة اصذي ي ي  اقنشع ا م اصع تن اسري  مل يإلا خمة

http://www.diwanalarab.com/
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ن   مج هش اسمق، راص سقن مش   عق ا  اص سقن يف اصعغن اص  اير  (437،1995أر  إلوو تويعن ا  ل )صشص سقن ارت اص،رج راص،ر ن()غيث،
 (.1998ايريسشو ما النشان رغ هش)ا  جم اصوسيط،

 اصل  يف ات  امر  اص سقشت اي لاشاين ا لعشدصن ارت أف اد األس ة ، ما اصواص يا راتخواو راألخوات راص،رج، راص سقشت مو األقشا -
س ة اصواح ة رارت أقشا م ر ريعشتشهتم اي لاشاين راعي معشا هم حنو جملا   احملعر راألال قشء راثم اصلسشام اي لاشار ارت أف اد األ

 اعإلم اشم رايس ة اعإلم خشص. .
 -: سادساً : اإلطار النظري للدراسة

 يلنشرل هذا اتتشا حموايا أسشسيرت مهش   
 خدمات مواقع التواصل االجتماعي - مواقع التواصل االجتماعي واستخداماتها. -

 ق م مواقو اصلواالم اي لاشار خ مشت ا ي ة  ل س يهش، فهر  ليع هلم ح ين ايخليشا  ا ي ي رو ا عشاصن م هم يف اهلاشمشهتم،     
قسارت اميسرت مهش  اصقسم األرل  هر مواقو  ضم أف اداً أر جمشميو  مواقو اصلواالم اي لاشار اىلر نقسم ،  عشدل ا  عومشت  اشتضشفن اىل 

اصقسم اصثشين  هر مواقو اصلواالم اي لاشار ا سلوحن رمغعقن ألف اد م ينرت ، أمش  ىل   اةهم إتشاات مهنين أر ا لاشاين حم دةما اصنش
صعجايو رحيق  ا ص ي  حسش  اعي اتري ري ، ايريضاشم إصيهش راخليشا أال قشم  راصلععيا م هم ر عشدل ا عسشت راص وا رمقشتو اصسي يو 

 (. 75،2012 واقو كعإلن اصسيك اوو)ا ن وا،رغ هش، رما هذه ا

 ومن أهم استخدامات مواقع التواصل االجتماعي:-

أالع   مواقو صلواالم اي لاشار  عإلم اصسضشء ايف اضر اصذي يليع صعاسلخ م اص  ي  ما ا اشاسشت راصنعشتشت ا خلعسن ر صا ر      
 . مثم (http://ssrn.com/abstract=1535141 p02فياش يعر)ش هما خسل جماوان ما اب مشت راصيت صإلا أو ري اج أمه

اصلسويق -.اصلسعين ر ممشاسن اهلوايشت-. إلويا اص  ي  ما األال قشء-ا اشاسشت اصسيشسين-.اي  شل مو أف اد اص شمعن راألال قشء)
 (.اب مشت اصةعين -.راتاسو

 ومن أهم المواقع والبرامج للتواصل االجتماعي:

موقو ملشح صع اوم اعي كعإلن اتري ري   عشاصن معسشت اصسي يو، صإلا مسلخ مي  ما حتايم رمعشه ة  )يوتيوب(: أهم المواقع: -
اوالس  موق ًش كخ يًش مث   ل حتويعن إىل موقو حم ف  2005رق  مت أريعشؤه يف فرباي  اشم  اصعقةشت ا  واة، ر اصل عيق اعيهش اشصإللشان

 اع امن، قشم  ك صن)غوغم( 2006شم ،اويين صشصيسوارييش األم يإلين. ريف ريوفارب ا2005فارب ما اشم   ي ه ك صن حتام ايسم ريسس  يف ريو 
، رصشو  يف اصع اين مقل  اً 2004موقو اعي اتري ري  أريعس   جماوان ما تس   شم ن)هشافشاد( يف ريوفارب ما اشم  )فيس بوك(:-

ثشريوين، قعم أو يلشح ألي مع و يعع  اصثشصثن اع ة ما اا ه يف سعلارب ما اشم اعيهم، مث مت  وسي   صيعام تس  اجلشم شت را  ااىل اص
 .2008اشالان إي صن ا يف أصلوا  ما اشم -. رمو أري  أريعئ يف صشصيسوارييش  األم يإلين إي أري  اريلقم إىل داعا 2006

 اة  اشألخ يا ما خسل خشالين اصللعو. موقو اعي اتري ري ، صثم كعإلن  واالم ا لاشار، ريليع صعاسلخ م فلع حسش  ي)تويتر(:-
ح فًش إىل مللع ي ،   م إىل حسشاشهتم اعي ا وقو، أر اا ت يق  140راذصا صإلا صعاسلخ م ي ث اسشمم ي يلجشرن حجم صم منهش 

(، Obviousصع صن)ا سل  مع راًش  ةوي يًش  شا ًش  2006اسشصن ري ين ق  ة إىل هوا سهم اصنقشصن. رق  ا أ هذا ا وقو يف ا اين اشم 
ن األم يإلين يف م ينن سشو ف اريسيسإلو، رأ يع صع اوم يف أصلوا  ما اص شم ريسس  قعم أو  قوم اصع صن اس ع  انهش، صيإلوو ريعشتشً خشالشً اع ص

 (. 113،118، 2011)احملشا  ،2007 شا ن هلش حتام اسم) وي (يف أا يم ما اشم 
 ومن أهم البرامج:-

 Whatsapp     اصربريشمت ضاا قشمان أصث  اصربامت حتايسً ما م اص، خت،يا أريظان اصلعغيم يف األ ه،ة اصذصين، ر لوف   ري نف هذا
في  خ شما ا ي ة اشتضشفن اىل مهال  اص ميسن إاسشل اصن وص، هنشو رظشمف إافشق ا قشتو ا  مين راص وا راص رااط اصلع عين رخشالن 
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 ريسلسي  ما هذه ابشالين اص شمعن، رنمسء اص ام رايال قشء  إلويا جماواشت اصلواالم ب رد اع ة أاضشء،
http://www.aleqt.com).) 

، را أ دذ  اصنشىل صلوثيق  ص يشهتم دقشتو اصسي يو، 2011ا ريشمت  واالم ا لاشار صن ي األالم، ا أ سنن  keekرصذصا ا ريشمت    
 ( (http://www.qatarshares.comرم وا اشصويا ثشريين، ريو   يف اصإلاعيو  36رمعشاصن األال قشء، رم    ي  ل  ل 

 اعع   –اسلق ام  –اشا  –صيا   –اشيضشفن اىل سنش  كشت 
 التفاعل االجتماعي والعالقات االجتماعية:-

عشك  أر غ  معشك  ارت ا د حم رد ما األف اد يلخذ اصلسشام اي لاشار الوااً رأسشصيا مل  دة فق  حي ا هذا اصلسشام اة يق م   
ريسخذ اصلسشام اي لاشار أمنشتًش خملعسن  لاثم يف اصل شرو راصلإليف را نشفسن راص  اع راصقه ، رحيناش  سلق  أمنشط اصلسشام  أر ا د صع ،

راصسيشدة رابضوع راصسية ة. رق    ت اص شدة  ر سخذ أكإلشي منلظان فاهنش  ل ول إىل اسقشت ا لاشاين ص سقشت األاوة راألخوة راص،مشصن
 (.80، 1419)فهار،.ارت اص عاشء اعي اصلس قن ارت اص سقشت ا دقلن راص سقشت اص امان ما حيث دا ن اصثعشت رايريلظشم رايسلق اا 

 وللتفاعل االجتماعي عدة خصائص:

ذا اصلسشام ما خسل ر ود ريظشم م رت ما اصلوق شت اي لاشاين يف اصلسشام اي لاشار يقوم اعي اسشىل جماوان ما ا  شي  اصيت حتإلم ه
ريسشريين إتشا األدراا را  اص، ا ق اة داخم اجمللاو راصلسشام اي لاشار أيضشً يددي إىل  عإليم اجلاشاشت اتريسشريين رإىل ظهوا اجمللا شت ات

 (.71، 1998)ابعش ،
ارت األف اد راجلاشاشت فاري  اس كا ينلت ان  جماوان ما اصلوق شت اي لاشاين ا   عةن رريظ ًا ألو اصلسشام اي لاشار رسيعن ا  شل     

 (.79، 1988دوقف م رت)ابو ،
 العالقات والتوقعات االجتماعية:

ء ر ل شرو م   اص سقشت اي لاشاين  ددي إىل ظهوا جماوان ما اصلوق شت اي لاشاين اصثنشمين فشص،رج يلوقو ما نر ل  أو  عشدص  اص ا     
راصلوق شت (.80، 1419)فهار ، رصذصا اقين أف اد اجمللاو  رصذصا اص،ر ن  لوقو ما نر هش أو خيعا هلش رأو يل ام مسدرصيش   

شت اي لاشاين يف حقيقلهش ريليجن تعي ين رحلاين صع سقشت اصيت   اط ارت األف اد اصيت  ددي يف اصنهشين إىل  إلويا كعإلن ملع عن ما اص سق
أو اص سقشت اي لاشاين ق   سث ت اشصلةواات اهلشمعن اصيت ح ث  يف اجمللا شت ريليجن صعلةواات  (.71، 1998اي لاشاين)ابعش ،

راصيوم ريعشه  اصعع ين اثواة   ي ة هر ثواة ا  عومشت اصيت ما أمههش اتري ري  رمش  ع هش ما ،    ص نشاينصعثواة ا ا للشصين اصيت أرالع  اصعع ين
ا اصععإلشت اي لاشاين ر   د ا واقو راصربامت صعلواالم اي لاشار اصيت ادش سلإلوو آثشاهش أصرب اإلث  ما اصثواة اص نشاين، فشصلق م ظهو 

  رصق  (.2014،52) اصربيإلشو ،   اص عار اهلشمم اصيوم يف جمشل اص ام راصلقنين ينذا الغ ات  ذاين صث ة يف اجملشل ا شدي ريف اجملشل ا  نوي
 را شههش ردا ن ك هتش ر إل ااهش. حشرل صث  ما اعاشء اي لاشع حتعيم اص سقشت اي لاشاين ما حيث تعي لهش رأسعش  ريعدهش رريواهش 

ش حتشرل رق  أح ث  اصلةواات اب يثن ا لق من يف اتري ري  رمش  ش ما ا امت رمواقو مل  دة رملنوان  سث اً يف اص سقشت اي لاشاين، رهذا م
                                                                                                                                                                                                                                                                                     اص ااسن ابشصين اصل  ف اعين.

 -  سابعًا: اإلجراءات المنهجية للدراسة
  لرب هذه اص ااسن ما اص ااسشت اصوالسين اصقشمان اعي مجو اصعيشريشت ا ي اريين رحتعيعهش رااةهش اشص ااسشت   نوع الدراسة : -1

  .راألدايشت ا   عةن دوضوع اص ااسن
اصعشحثن منهت ا سع  اسلخ م  ضوء أه اف اص ااسن راصلسشؤيت اصيت حتشرل اصعشحثن اصل قق ما ال لهش، يف المنهج المستخدم :

 خلعسن اي لاشار اصذي ي رب اا اصظشه ة ا  اد دااسلهش   ع ًا صايًش رصيسيشً، راصذي ي ا  إىل حتعيم اصظشه ة رصعف اص سقشت ارت أا شدهش ا
 لنلش شهتش حتسرت اصواقو ر ةوي ه.ما أ م  سني هش راصوالول إىل اس

http://www.qatarshares.com)/
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اعي اص ينن  ايالاشدا د ما اصواص يا اصس وديرت ا قيارت يف م ينن اص يشت راصذي ص يهم أانشء ر صا ا    مجتمع وعينة الدراسة :
الول ص ينن اص ااسن اعإلم اص عوامين ا ل  دة ا  احم صا  ا جلايو اصعيشريشت اعي اص ينن اص عوامين اص نقودين مل  دة ا  احم ص  وان اصو 

اس ة   300يف اص ينن اخليشا اص ينن يف منشتق م ينن اص يشت )مششل،غ  ، ك ق،  نو ( اواقو  رارارمعشك  صإلرب حجم جملاو اص ااسن 
  ايننل اعوامينل ص  دل ما م ااىل م ينن اص يشت اصل عياين؛ رصيإلا اعي اصن و اصلش  اخليشارسلةعق اص ينن صشصلش    

 ف اين صع اين راصل عيم هر  مإلش ا اص اين راصل عيم يف اصوسط، اصعاشل، اجلنو ، اصع ق، اصغ  . خليشا مخك م اص،مت ا  -
 إىل أحيشء سإلنين حتلوي ا د ما ا  ااىل  غ افيشً.  مت  قسيم  -
 ما صم حر ا د حم د ما ا  ااىل اعواميشً. مت اخليشا  -

أي او صم سشت اصيت ص يها اس ة مإلوري  ما نرج راانشء ريةعق اعيهم اسلعيشو مو ن صعواص يا شا اينن ما ا وظيما خسل ا  ااىل اخلمت مث 
  م حعن ما هذه ا  احم  عإلم انقوداً راعي ضوء  صا صإلا  قسيم اص ينن اص نقودين إىل 

   Mullet –Stage Cluster Samplingاينن انقودين مل  دة ا  احم .   
 مجاالت الدراسة : -2

اجملشل اصعع ي  اصواص يا يف األس ة  ،غ  ، ك ق،  نو (. )مششل مإللا ايك اف اص اوي  ا إلشين   م ينن اص يشتاجملشل  -
 (1437خسل ثسا كهوا ما اشم )شل اص،مين  ف ة مجو اصعيشريشت اجمل اصس ودين.
 .اسلعيشو مو ن صعواص يا   أدوات الدراسة :

 صدق أداة الدراسة:
صعل  ف اعي م ل ال ق أداة اص ااسن يف قيشىل مش رض   صقيشس  مت ا ضهش اعي جماوان ما ا لخ  رت  اة :الصدق الظاهري لألد –أ 

 ، ريف ضوء آاامهم مت إا اد أداة هذه اص ااسن ا واهتش اصنهشمين.
ش  م شمم مت حسش  م شمم ايا عشط ا سوو    فن اص  ق اص اخعر صألسلعشرين حيث مت حسصدق االتساق الداخلي لألداة : – ب

 ايا عشط ارت دا ن صم اعشاة ما اعشاات ايسلعشرين اشص ا ن اصإلعين صعا وا اصذي  نلار إصي  اص عشاة
 

 الفصل الرابع                                               
 تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها

  -أري   اصنلشمت ا ل عقن اوالف أف اد اينن اص ااسن  
  ونيو أف اد اينن اص ااسن رفق ملغ  اص ا   (1  رل اقم )

 الترتيب النسبة التكرار العمر 
 3 7.0 21 سنة 30أقل من 

 1 56.3 169 سنة 40إلى أقل من  30من 
 2 36.7 110 سنة فأكبر 40من 

  %100 300 المجموع
 ( ونيو أف اد اينن اص ااسن رفق ملغ  ا ع وا )(2  رل اقم )

 الترتيب النسبة التكرار المبحوث 
 1 79.3 238 األم
 2 15.3 46 األب

 3 5.3 16 الوالدين معاً 
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  %100 300 المجموع
  ونيو أف اد اينن اص ااسن رفق ملغ  اص خم اصعه ي صألس ة (3  رل اقم )

 الترتيب النسبة التكرار الدخل الشهري لألسرة
 4 19.3 58 لاير 10000أقل من 

 2 27.3 82 لاير 20000إلى أقل من  10000من 
 1 30.0 90 لاير فأكثر 20000من 

 3 23.3 70 لم يبين
  %100 300 المجموع

  ونيو أف اد اينن اص ااسن رفق ملغ  ا د سنوات اسلخ ام أف اد أس  ا  واقو اصلواالم اي لاشار )اصسيك اوو،  وي ، رغ ه( (4  رل اقم )  
التواصل االجتماعي )الفيس بوك، عدد سنوات استخدام أفراد أسرتك لمواقع 
 تويتر، وغيره(

 الترتيب النسبة التكرار

 3 17.3 52 سنوات 4اقل من 
 1 60.0 180 سنوات 8إلى اٌقل من  4من 

 2 22.7 68 سنوات فأكثر 8من 
  %100 300 المجموع

 صربامت اصلواالم اي لاشار )اصوا سش ، اريسلق ام،سنش  كشت رغ ه( ونيو أف اد اينن اص ااسن رفق ملغ  ا د سنوات اسلخ ام أف اد أس  ا  (5  رل اقم )
عدد سنوات استخدام أفراد أسرتك لبرامج التواصل االجتماعي )الواتساب، 

 انستقرام،سناب شات وغيره(
 الترتيب النسبة التكرار

 2 41.7 125 سنوات 4أقل من 
 1 52.7 158 سنوات 6إلى اٌقل من  4من 

 3 5.7 17 سنوات فأكثر 6من 
  %100 300 المجموع

   ا د اصسشاشت اصيت يقضوهنش أانشءو اعي مواقو را امت اصلواالم اي لاشار يف اصيوم ونيو أف اد اينن اص ااسن رفق ملغ   (6  رل اقم )
عدد الساعات التي يقضونها أبناءك على مواقع وبرامج التواصل االجتماعي في 

 اليوم  
 الترتيب النسبة التكرار

 4 7.7 23 أقل من ساعة
 3 23.7 71 من ساعة إلى ساعتين

 2 23.0 69 ساعات 3من ساعتين إلى 
 1 45.7 137 ساعات 3أكثر من 

  %100 300 المجموع
 مسلول إ شم أف اد أس  ا اشسلخ ام مواقو را امت اصلواالم اي لاشار ونيو أف اد اينن اص ااسن رفق ملغ   (7  رل اقم )

م أفراد أسرتك باستخدام مستوى إلما
 مواقع وبرامج التواصل االجتماعي

 الترتيب النسبة التكرار
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 5 2.3 7 ضعيف
 4 15.3 46 متوسط
 3 23.3 70 جيد

 2 26.3 79 جيد جداً 
 1 32.7 98 ممتاز

  %100 300 المجموع
 راصربامت اب مشت ا سضعن ألس  ا اعي ا واقو ونيو أف اد اينن اص ااسن رفق  (8  رل اقم )

الخدمات المفضلة ألسرتك على المواقع 
 والبرامج

 الترتيب النسبة التكرار

 3 47.7 143 مشاركة الصور 
 5 31.0 93 مشاركة الروابط
 4 43.7 131 مشاركة الفيديو
 1 67.3 202 األلعاب
 2 51.3 154 الدردشة
 6 24.3 73 التطبيقات
 7 20.3 61 التعليقات
 8 2.7 8 أخرى

 -يا : النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة :ثان
 " ما أكثر المواقع وبرامج التواصل االجتماعي استخداماً بين أفراد األسرة " ؟ -السؤال األول :

 يشترك بها أفراد أسرتكالذي مواقع وبرامج التواصل االجتماعي توزيع أفراد عينة الدراسة وفق  (9جدول رقم )
 الترتيب النسبة التكرار 

 1 96.0 288 لواتسابا
 2 74.7 224 سناب شات
 3 65.0 195 تويتر
 4 57.3 172 يوتيوب
 5 15.7 47 كيك

 6 17.0 51 فيس بوك
 7 14.0 42 باث
 8 11.7 35 سكيب

 9 7.3 22 المواقع اإللكترونية والمنتديات
 10 5.7 17 أخرى

 11 2.7 8 غرف الدرشة
 12 2.3 7 المدونات

" ما تأثير مواقع وبرامج التواصل االجتماعي قي العالقات األسرية من وجهة نظر الوالدين" ؟ -السؤال الثاني :  
 عينة الدراسة على محور تأثير مواقع وبرامج التواصل االجتماعي على العالقات األسرية مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة استجابات (10جدول رقم )

 الرتبةاالنحراف المتوسط  جة  الموافقةدر  التكرار العبارةرقم 
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 العبارة
 نعم النسبة 

إلى حد 
 ما

 المعياري الحسابي ال

يلضشيق اصواص يا يف تتول اصستشاشت اصتيت يضتي هش  11
 األانشء اشسلخ ام ا واقو راصربامت

 25 66 209 و
2.61 0.637 1 

% 69.7 22.0 8.3 

 ينعغم األانشء اا ا ضهم يف ا ن،ل 12
 20 111 169 و

2.50 0.620 2 
% 56.3 37.0 6.7 

 أدي إىل قعن ابواا ارت أف اد األس ة 4
 28 102 170 و

2.47 0.661 3 
% 56.7 34.0 9.3 

30 
رستتتتتشمم اصلواالتتتتتم اي لاتتتتتشار ختتتتتت ق خ والتتتتتين 

 في يو –أف اد األس ة ) الوا م عومشت 
 44 92 164 و

2.40 0.732 4 
% 54.7 30.7 14.7 

6 
كتتتتتإلول األستتتتت ة استتتتتتعا اصوقتتتتت  اصةويتتتتتم اصتتتتتتذي 

  قضي  مو ا واقو راصربامت
 45 92 163 و

2.39 0.735 5 
% 54.3 30.7 15.0 

1 
يعتت   استتلخ ام ا واقتتو راصتتربامت اشصوحتت ة راص ،صتتتن 

 اا حميط األس ة
 25 134 141 و

2.39 0.637 6 
% 47.0 44.7 8.3 

7 
ستتتتتلخ ام قتتتتتم  سشاتتتتتم أفتتتتت اد اصستتتتتشاة منتتتتتذ ظهتتتتتوا ا

 ا واقو راصربامت
 29 132 139 و

2.37 0.653 7 
% 46.3 44.0 9.7 

2 
ضتتتت ف يف اي  تتتتشل راص سقتتتتن ا لعشدصتتتتن اتتتترت أفتتتت اد 

 األس ة
 43 108 149 و

2.35 0.719 8 
% 49.7 36.0 14.3 

 قعن اصوق  اصذي  قضي  األس ة مو ا ضهش 9
 43 119 138 و

2.32 0.710 9 
% 46.0 39.7 14.3 

10 
ريقضتر رقلتش يف ابت يث متو األالت قشء اترب مواقتو 

 اصلواالم أصث  ما األس ة
 60 93 147 و

2.29 0.780 10 
% 49.0 31.0 20.0 

28 
مإلنتتت  رستتتشمم اصلواالتتتم اي لاتتتشار األستتت ة متتتا 

 اصل ع  حب ين رختةر حش ، ابجم
 47 147 106 و

2.20 0.688 11 
% 35.3 49.0 15.7 

8 
   ا واقتتو راصتتربامت  هتت ر  متتا اصإلثتت  متتا أالتتع

 ا عإلست األس ين
 70 118 112 و

2.14 0.767 12 
% 37.3 39.3 23.3 

 13 0.746 2.10 70 131 99 و أمهم أف اد األس ة اصقيشم اوا عشهتم األس ين 5

18 
صثتتتتتتتت ة ا ظتتتتتتتتشه  ايحلسشصيتتتتتتتتن اتتتتتتتترت أفتتتتتتتت اد األستتتتتتتت ة 

 صسسل  ات  ش يف رسشمم اصلواالم
 94 106 100 و

2.02 0.805 14 
% 33.3 35.3 31.3 

 إلوريتتت  اسقتتتشت ا يعتتتن صتتت ي أفتتت اد األستتت ة اتتتتا  14
 اص سقن مو األس ة

 90 127 83 و
1.98 0.760 15 

% 27.7 42.3 30.0 

استتتتتتتلخ م ا واقتتتتتتتو راصتتتتتتتربامت ستتتتتتتعا اصإلثتتتتتتت  متتتتتتتا  3
 ابسفشت األس ين

 93 127 80 و
1.96 0.759 16 

% 26.7 42.3 31.0 

ناد اصعتتتتت وا اتتتتتشصس او اص تتتتتشتسر راي لاتتتتتشار اتتتتترت  25
 أف اد األس ة

 100 122 78 و
1.93 0.768 17 

% 26.0 40.7 33.3 

27 
 ستتتتتتعا رستتتتتتشمم اصلواالتتتتتتم اي لاتتتتتتشار يف نيتتتتتتشدة 

 ح ة ايخلسف يف أااء أف اد األس ة
 93 143 64 و

1.90 0.718 18 
% 21.3 47.7 31.0 
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24 
اد األستت ة اوستتشمم اصلواالتتم اي لاتتشار اسقتتن أفتت  

حتتت ا متتتتا اصل تتتت ا ا تتتت احن راجلتتتت أة يف ا تتتت  
 ا واضيو

 104 124 72 و
1.89 0.760 19 

% 24.0 41.3 34.7 

19 
 إلوريت  اسقتشت اترب ا واقتو راصتربامت صعت يم اتا 

 اص سقشت األس ين
 113 127 60 و

1.82 0.740 20 
% 20.0 42.3 37.7 

20 
وا اشألصستتتن رايريلاتتتشء داختتتم األستتت ة ضتتت ف اصعتتت 

 ا   اسلخ ام ا واقو راصربامت
 118 119 63 و

1.82 0.756 21 
% 21.0 39.7 39.3 

 مل ي   يهلم أف اد األس ة اشص سقشت فياش اينهم 16
 119 127 54 و

1.78 0.729 22 
% 18.0 42.3 39.7 

29 
 أضتت س  رستتشمم اصلواالتتم اي لاتتشار قتت اة أفتت اد

 األس ة اعي اصل ع 
 117 132 51 و

1.78 0.716 23 
% 17.0 44.0 39.0 

رستتتتتتتشمم اصلواالتتتتتتتتم اي لاتتتتتتتتشار أدت إىل ر تتتتتتتتود  26
 فجوة ايين رارت أف اد أس يت

 131 109 60 و
1.76 0.763 24 

% 20.0 36.3 43.7 

13 
يسضتتم أفتتت اد األستتت ة  نتتشرل اصة تتتشم دستتت دهم أثنتتتشء 

 تاسلخ ام مواقو را ام
 139 98 63 و

1.75 0.782 25 
% 21.0 32.7 46.3 

22 
ستتتعا استتتلخ ام رستتتشمم اصلواالتتتم صألستتت ة اصإلثتتت  

 ما ا عشصم
 124 129 47 و

1.74 0.711 26 
% 15.7 43.0 41.3 

23 
استتتتتتلغن  األستتتتتت ة اتتتتتتا اص سقتتتتتتشت اباياتتتتتتن اتتتتتترت 

 أف ادهش
 131 124 45 و

1.71 0.711 27 
% 15.0 41.3 43.7 

 ي يو   اصوق  اصإلشيف صعخ رج مو األس ة صع في  15
 136 114 50 و

1.71 0.735 28 
% 16.7 38.0 45.3 

21 
سشءت اص سقشت يف األس ة ا   اسلخ ام رسشمم 

 اصلواالم
 151 99 50 و

1.66 0.747 29 
% 16.7 33.0 50.3 

 ض ف اسقيت مو األانشء 17
 149 109 42 و

1.64 0.715 30 
% 14.0 36.3 49.7 

 0.484 2.05 المتوسط العام

 " ما دور األسرة في الحد من تأثير استخدام وسائل التواصل االجتماعي على العالقات األسرية " ؟ -السؤال الثالث :
التواصل  استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور دور األسرة في الحد من تأثير استخدام وسائل( 11جدول رقم )

 االجتماعي على العالقات األسرية مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

 العبارات الرقم

التكرا
 درجة الموافقة ر

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعياري

النس
 ال الي حد ما نعم بة %

17 
اناع اصقتتتتتتتتيم را  تتتتتتتتشاف اص ينيتتتتتتتتن يف ريستتتتتتتتوىل األانتتتتتتتتشء صع تتتتتتتت  متتتتتتتتا 

 يب صوسشمم اصلواالم اي لاشار ايسلخ ام اصسع
 4 58 238 و

2.78 0.446 1 
% 79.3 19.3 1.3 

19 
أحتتتتتتتتتتتشرل أو أصتتتتتتتتتتتوو قتتتتتتتتتتت رة صألانتتتتتتتتتتتشء يف استتتتتتتتتتتلخ امر صوستتتتتتتتتتتشمم 

 اصلواالم 
 4 64 232 و

2.76 0.458 2 
% 77.3 21.3 1.3 
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  عجيو األانشء اعي ممشاسن األااشل اجلاشاين  28
 8 91 201 و

2.64 0.533 3 
% 67.0 30.3 2.7 

8 
أقتتتتتتتتتت م اصن تتتتتتتتتتشمع ا ستتتتتتتتتتلا ة اتتتتتتتتتتا أضتتتتتتتتتت اا استتتتتتتتتتلخ ام رستتتتتتتتتتشمم 

 اصلواالم اي لاشار 
 10 88 202 و

2.64 0.546 4 
% 67.3 29.3 3.3 

21 
أر تتتتتتتتت  ت يقتتتتتتتتتن استتتتتتتتتلخ ام األانتتتتتتتتتشء صوستتتتتتتتتشمم اي  تتتتتتتتتشل اة يقتتتتتتتتتن 

 هشدفن 
 6 107 187 و

2.60 0.529 5 
% 62.3 35.7 2.0 

15 
صذا يتتتتتتتن صتتتتتتتت ي األانتتتتتتتشء صع تتتتتتتت  متتتتتتتا استتتتتتتتلخ امهم امنتتتتتتتر اص قشاتتتتتتتتن ا

 صوسشمم اصلواالم اي لاشار اة يقن سععين 
 17 89 194 و

2.59 0.597 6 
% 64.7 29.7 5.7 

1 
أتعتتتتتق أستتتتتتعو  ا  رريتتتتتن يف   شمتتتتتتم أانتتتتتشمر متتتتتتو رستتتتتشمم اصلواالتتتتتتم 

 اي لاشار 
 12 113 175 و

2.54 0.574 7 
% 58.3 37.7 4.0 

10 
شء يف رستتتتتتشمم اصلواالتتتتتتم صستتتتتتتسع اعتتتتتتي متتتتتتش أ عتتتتتتشاو متتتتتتو األانتتتتتت

 يلم ا ض  ما قععهم 
 16 107 177 و

2.54 0.597 8 
% 59.0 35.7 5.3 

 اتعو األانشء اعي مواقو مسي ة رأسشا هم يف ا سشمهن  ش  11
 22 114 164 و

2.47 0.630 9 
% 54.7 38.0 7.3 

 غ   قنين   ،ي، ردام األانشء يف  و ههم ريع اصنعشتشت اص 27
 20 125 155 و

2.45 0.618 10 
% 51.7 41.7 6.7 

 امنر مواها أانشمر يف جمشيت مهشاين رااعين رح صين  13
 29 133 138 و

2.36 0.653 11 
% 46.0 44.3 9.7 

حت يتتتتت  األرصويتتتتتشت صألانتتتتتشء رمنشقعتتتتتتلهم يف رقتتتتت  رمتتتتت ة رصيسيتتتتتتن  26
 اسلخ ام رسشمم اصلواالم اي لاشار 

 34 123 143 و
2.36 0.678 12 

% 47.7 41.0 11.3 

 اتعو اعي صم اصربامت اصيت يل شمم م هش األانشء  18
 39 116 145 و

2.35 0.700 13 
% 48.3 38.7 13.0 

 رضو ا امت ملنوان صألانشء مثم احست نيشاات ... اخل  7
 42 115 143 و

2.34 0.711 14 
% 47.7 38.3 14.0 

24 
 يتتتتتتتتتت  ااتتتتتتتتتت  م تتتتتتتتتترت يف اتتتتتتتتتت ء استتتتتتتتتتلخ ام رستتتتتتتتتتشمم اصلواالتتتتتتتتتتم حت

 اي لاشار
 62 75 163 و

2.34 0.799 15 
% 54.3 25.0 20.7 

 حتسي، ا نشفسن ارت األانشء يف اصق اءات األداين  29
 40 124 136 و

2.32 0.697 16 
% 45.3 41.3 13.3 

إكتتتتتتتتت او أانتتتتتتتتتشمر يف ريعتتتتتتتتتشتشت ايشضتتتتتتتتتين ر ةوايتتتتتتتتتن را لاشايتتتتتتتتتن  5
 قعم ما اسلخ امهم صوسشمم اصلواالم اي لاشار  

 44 118 138 و
2.31 0.714 17 

% 46.0 39.3 14.7 

 امنو اسلخ ام رسشمم اصلواالم يف ف ة  او األس ة  3
 45 122 133 و

2.29 0.713 18 
% 44.3 40.7 15.0 

23 

 

فرض استخدام مشغل لالنترنت )واي فاي ( محدد 

سرة ليسهل التحكم به من قبل لجميع أفراد األ

 الوالدين

 2.29 59 94 147 ك

 

0.776 

 

19 

 % 49.0 31.3 19.7 

30 

 

الحد من اختالط األبناء مع أقرانهم المفرطين 

 الستخدام وسائل التواصل االجتماعي

 2.28 48 121 131 ك

 

0.722 

 

20 

 % 43.7 40.3 16.0 
2 

 

 ابعتهم بشكل يومي اشدد الرقابة على األبناء في مت

 

 2.23 37 156 107 ك

 

0.653 

 

21 

 % 35.7 52.0 12.3 
 22 0.734 2.23 54 123 123 كتحديد ساعات معينة الستخدام أجهزة التواصل  16



16 
 

 االجتماعي  

 

% 41.0 41.0 18.0    

6 

 

استعين ببعض ببرامج الحماية للحد من االستخدام 

 جتماعي السيئ لوسائل التواصل اال

 2.23 56 120 124 ك

 

0.742 

 

23 

 % 41.3 40.0 18.7 

22 

 

أضع قانون داخلي لكيفية وفترة استخدام وسائل 

 التواصل

 

 2.22 53 127 120 ك

 

0.727 

 

24 

 % 40.0 42.3 17.7 

9 

 

كثيرا ما نعقد جلسات حوارية مع األبناء للمناقشة 

 عن وسائل التواصل االجتماعي 

 

 2.17 54 141 105 ك

 

0.709 

 

25 

 % 35.0 47.0 18.0 

4 

 

 تحديد وقت استخدام وسائل التواصل االجتماعي 

 

 2.13 68 126 106 ك

 

0.752 

 

26 

 % 35.3 42.0 22.7 

25 

 

مكافأة األبناء في حال تطبيقه للنظام األسرى بزيادة 

الساعات المحددة الستخدام وسائل التواصل 

 االجتماعي 

 2.06 95 93 112 ك

 

0.830 

 

27 

 % 37.3 31.0 31.7 

14 

 

 وضع برنامج تقوم به األسرة كل أسبوع 

 

 2.01 83 132 85 ك

 

0.750 

 

28 

 % 28.3 44.0 27.7 

12 

 

أساعد األبناء على استغالل مواقع التواصل 

 االجتماعي بما يعود عليهم بالربح المادي 

 1.88 123 89 88 ك

 

0.832 

 

29 

 % 29.3 29.7 41.0 

20 

 

 1.87 109 121 70 ك الستخدام وسائل التواصل االجتماعي أمام األبناء 

 

0.763 

 

30 

 % 23.3 40.3 36.3 

 0.352 2.34 المتوسط العام

عي علنى العالقنات جتمناالسؤال الرابع : " ما المعوقات التي تحد منن دور األسنرة فني الحند منن تنأثير اسنتخدام وسنائل التواصنل اال
 األسرية " ؟

استجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات محور المعوقات التي تحد من دور األسرة في الحد من تأثير استخدام وسائل التواصل ( 12جدول رقم )
 االجتماعي على العالقات األسرية مرتبة تنازلياً حسب متوسطات الموافقة

رقم 
العبار 
 ة

 العبارة
 الموافقة  درجة التكرار

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
 نعم النسبة 

إلى حد 
 ما

 ال

 سهوصن اسلخ ام اصوسشمم راريلعشاهش مو مجيو اصسصشت 11
 2 59 239 و

2.79 0.424 1 
% 79.7 19.7 0.7 

5 
اريلعتشا رستتشمم اصلواالتم اتترت مجيتو اصسصتتشت ممتش ي يستتشا  اعتي ابتت  

 ما اسل اشهلش
 10 101 189 و

2.60 0.555 2 
% 63.0 33.7 3.3 

  قعي  األق او رخشالن يف حميط األس ة 7
 33 83 184 و

2.50 0.687 3 
% 61.3 27.7 11.0 

8 
ايالقتتتشد صتتت ي ا تتت  األستتت  أو هتتتذا اصستتتعوو هتتتو ريتتتوع متتتا أريتتتتواع 

 اصل ض  راصلا و
 39 88 173 و

2.45 0.713 4 
% 57.7 29.3 13.0 

 خلسف اصثقشفشت راص اين ارت األس   دث  اعي  و يهشيت صألانشءا 4
 29 113 158 و

2.43 0.663 5 
% 52.7 37.7 9.7 

6 
ا قشاريتتتن اتتترت األقتتت او راألقتتتشا  يف  تتتوف  استتتلخ ام رستتتشمم اصلواالتتتم 

 ايس 
 28 115 157 و

2.43 0.658 6 
% 52.3 38.3 9.3 

 7 0.682 2.42 33 107 160 و اصلقعي ين ا م إقعشل األانشء اعي األص ش  3
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% 53.3 35.7 11.0 

9 
صث ة ر نوع ات امت اصلواالتم اي لاتشار ي  ستشا ين اعتي ضتعط أر 

 حت ي  اسلخ امهم صع ضهش
 31 116 153 و

2.41 0.670 8 
% 51.0 38.7 10.3 

1 
التتت وان اتتت،ل األانتتتشء اتتتا أقتتت اهنم رخ والتتتش ا ستتت ترت يف استتتلخ ام 

 اصلواالم اي لاشار رسشمم
 31 120 149 و

2.39 0.668 9 
% 49.7 40.0 10.3 

ملةععشت اص     ربين اعي اسلخ ام رستشمم اصلواالتم اي لاتشار  10
 راإلث ة فعشصلش  حي  ما دراي يف اصلو ي 

 10 0.698 2.29 42 129 129 ك

% 43.0 43.0 14.0 

2 
ة فهتتتذا ي يستتتشا ين اعتتتي  و يتتت  اصل عتتتيم صعتتتل عم اتتتا ت يتتتق األ هتتت، 

 ضعط اسلخ امهم صأل ه،ة
 55 128 117 ك

2.21 0.730 11 % 39.0 42.7 18.3 

 المتوسط العام
 2.45 0.395 
 

" مننا المقترحننات التنني يننتم الخننروي بهننا لتوضنني  دور األسننرة فنني الحنند مننن تننأثير اسننتخدام وسننائل التواصننل  -السننؤال الخننامس :
 االجتماعي على العالقات األسرية " ؟

ألسرة في الحد من تأثير استخدام استجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال المفتوح المتعلقب المقترحات التي يتم الخروي بها لتوضي  دور ا( 13جدول رقم )
 وسائل التواصل االجتماعي على العالقات األسرية

 اص  يا اصلإل اا ا ق ح
 3 17 حت ي  رق  خم ا ررضو   رل يومر صسسلخ ام

 6 7 ا م ايك او يف اصن  راغسق هذه اصوسشمم
 9 3 م شقعن األانشء اعي ا م ايري يشع اعي أرام  اصواص يا

 2 21 ي اصلواين راصلو ي  راياكشد ما خسل  وضيع أض ااهش رمنشف هش صألانشءاب ص اع
 1 25 اب ص اعي األانشء رم اقعلهم

 5 12 اب ص اعي اصلواالم راصلسشهم مو األانشء ما خسل اجلعسشت ايس ين
 6 7 أ عشع أسعو  اصق رة ابسنن ما اصواص يا يف هذا اجلشريا

 8 4 اصةععن  ذا اجلشريا  ضارت ا ق اات مواد  وار
 4 13 اسل  اا أريعةن ا يعن ما خسل اص،يشاات را نشكط رمنشكط حتسيظ اصق او اصإل مي رغ هش

 السؤال السادس:" هل هناك فروق ذات داللة إحصائية وفقا لمتغيرات أفراد الدراسة الشخصية والوظيفية "؟
إىل  ( صعس رق يف إ شاشت أف اد اص ااسن تعقشً  One Way ANOVAريلشمت ر حتعيم اصلعشيا األحشدي ر )  (14جدول رقم )

 اخلسف ملغ  اص ا 

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

  

 1.295 2 2.591 ارت اجملاواشت  سث  مواقو را امت اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت األس ين
5.695 
 

0.004** 
 0.227 297 67.547 داخم اجملاواشت 

  299 70.137 اجملاوع
درا األس ة يف اب  ما  سث  اسلخ ام رسشمم اصلواالم 

 اي لاشار اعي اص سقشت األس ين
 0.732 2 1.464 ارت اجملاواشت

6.129 
 

0.002** 
 

 0.119 297 35.479 داخم اجملاواشت
  299 36.943 اجملاوع

 *0.046 3.112 0.479 2 0.959 ارت اجملاواشتا  وقشت اصيت حت  ما درا األس ة يف اب  ما  سث  اسلخ ام 
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 0.154 297 45.743 داخم اجملاواشت رسشمم اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت األس ين
  299 46.702 اجملاوع

   فسقم 0.05لول * داصن ان  مس     فسقم       0.01** داصن ان  مسلول 
 يوضع ريلشمت اخلعشا كيسين صعل قق ما اصس رق ارت فصشت اص ا  (15جدول رقم )

 30أقم ما  المتوسط الحسابي العدد العمر المحور
 سنن

إىل أقم  30ما 
 سنن 40ما 

سنن  40ما 
 فسصرب

 سث  مواقو را امت اصلواالم اي لاشار اعي 
 اص سقشت األس ين

 **  - 1.76 21 سنن 30أقم ما 
  -  2.02 169 سنن 40إىل أقم ما  30ما 

 -   2.13 110 سنن فسصرب 40ما 
درا األس ة يف اب  ما  سث  اسلخ ام رسشمم 

 اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت األس ين
   - 2.38 21 سنن 30أقم ما 

 ** -  2.40 169 سنن 40إىل أقم ما  30ما 
 -   2.25 110 سنن فسصرب 40ما 

ا  وقشت اصيت حت  ما درا األس ة يف اب  ما  سث  
اسلخ ام رسشمم اصلواالم اي لاشار اعي 

 اص سقشت األس ين

   - 2.45 21 سنن 30أقم ما 
 * -  2.40 169 سنن 40إىل أقم ما  30ما 

 -   2.52 110 سنن فسصرب 40ما 
 فسقم 0.05فسقم           * داصن ان  مسلول  0.01** داصن ان  مسلول 

( صعس رق يف إ شاشت أف اد اص ااسن تعقشً  One Way ANOVAريلشمت ر حتعيم اصلعشيا األحشدي ر ) ( 17  رل اقم )
 ) األ  / األم / اصواص يا م شً (إىل اخلسف ملغ  ا ع وا

مجموع  مصدر التباين المحور
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

  

 سث  مواقو را امت اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت 
 األس ين

 0.077 2 0.154 ارت اجملاواشت
0.327 
 

0.721 
 

 0.236 297 69.983 داخم اجملاواشت
  299 70.137 اجملاوع

درا األس ة يف اب  ما  سث  اسلخ ام رسشمم اصلواالم 
 اي لاشار اعي اص سقشت األس ين

 0.211 2 0.421 ارت اجملاواشت
1.713 
 

0.182 
 0.123 297 36.522 داخم اجملاواشت 

  299 36.943 اجملاوع
ا  وقتتتتتشت اصتتتتتيت حتتتتتت  متتتتتا درا األستتتتت ة يف ابتتتتت  متتتتتا  تتتتتسث  
استتتتتلخ ام رستتتتتشمم اصلواالتتتتتم اي لاتتتتتشار اعتتتتتي اص سقتتتتتشت 

 األس ين

 0.026 2 0.051 ارت اجملاواشت
 0.157 297 46.650 داخم اجملاواشت 0.849 0.164

  299 46.702 اجملاوع

( صعس رق يف إ شاشت أف اد اص ااسن تعقشً إىل  One Way ANOVAريلشمت ر حتعيم اصلعشيا األحشدي ر )  (18جدول رقم )
 اخلسف ملغ  اص خم اصعه ي صألس ة

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف المربعات

الداللة 
 ئيةاإلحصا

  

 سث  مواقو را امت اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت 
 األس ين

 0.467 2 0.934 ارت اجملاواشت
2.061 
 

0.130 
 0.227 227 51.434 داخم اجملاواشت 

  229 52.368 اجملاوع
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درا األس ة يف اب  ما  سث  اسلخ ام رسشمم اصلواالم 
 اي لاشار اعي اص سقشت األس ين

 0.865 2 1.729 اواشتارت اجمل
7.018 
 

0.001** 
 0.123 227 27.970 داخم اجملاواشت 

  229 29.700 اجملاوع
ا  وقشت اصيت حت  ما درا األس ة يف اب  ما  سث  

اسلخ ام رسشمم اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت 
 األس ين

 0.590 2 1.180 ارت اجملاواشت
 0.151 227 34.366 تداخم اجملاواش *0.022 3.897

  229 35.546 اجملاوع
 فسقم 0.05* داصن ان  مسلول      فسقم       0.01** داصن ان  مسلول 

 يوضع ريلشمت اخلعشا كيسين صعل قق ما اصس رق ارت فصشت اص خم اصعه ي صألس ة (19جدول رقم )

 المتوسط الحسابي العدد الدخل الشهري لألسرة المحور
أقم ما 

10000 
 لاير

 10000ما 
إىل أقم ما 

 لاير 20000

لاير  20000ما 
 فسصث 

درا األس ة يف اب  ما  سث  اسلخ ام رسشمم 
 اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت األس ين

  * - 2.27 58 لاير 10000أقم ما 
 20000إىل أقم ما  10000ما 
 لاير

82 2.44  - ** 

 -   2.26 90 لاير فسصث  20000ما 
وقشت اصيت حت  ما درا األس ة يف اب  ما  سث  ا  

اسلخ ام رسشمم اصلواالم اي لاشار اعي 
 اص سقشت األس ين

  * - 2.32 58 لاير 10000أقم ما 
 20000إىل أقم ما  10000ما 
 لاير

82 2.50  -  

 -   2.46 90 لاير فسصث  20000ما 
 فسقم 0.05  مسلول * داصن ان     فسقم       0.01** داصن ان  مسلول 

( صعس رق يف إ شاشت أف اد اص ااسن تعقشً إىل  One Way ANOVAريلشمت ر حتعيم اصلعشيا األحشدي ر ) ( 20جدول رقم )
 اخلسف ملغ  ا د سنوات اسلخ ام أف اد األس ة  واقو اصلواالم اي لاشار )اصسيك اوو ،  وي  ، رغ ه(

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 مربعات

ات درج
 الحرية

متوسط 
 قيمة ف المربعات

الداللة 
 اإلحصائية

  

 سث  مواقو را امت اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت 
 األس ين

 0.526 2 1.051 ارت اجملاواشت
2.260 
 

0.106 
 0.233 297 69.086 داخم اجملاواشت 

  299 70.137 اجملاوع
اصلواالم درا األس ة يف اب  ما  سث  اسلخ ام رسشمم 

 اي لاشار اعي اص سقشت األس ين
 0.356 2 0.713 ارت اجملاواشت

2.921 
 

0.055 
 

 0.122 297 36.230 داخم اجملاواشت
  299 36.943 اجملاوع

ا  وقشت اصيت حت  ما درا األس ة يف اب  ما  سث  
اسلخ ام رسشمم اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت 

 األس ين

 0.131 2 0.262 تارت اجملاواش
 0.156 297 46.440 داخم اجملاواشت 0.434 0.837

  299 46.702 اجملاوع

( صعس رق يف إ شاشت أف اد اص ااسن تعقشً إىل  One Way ANOVAريلشمت ر حتعيم اصلعشيا األحشدي ر )  (21جدول رقم )
  لاشار )اصسيك اصوا سش  ، اريسلغ ام ، سنش  كشت ، رغ ه(اخلسف ملغ  ا د سنوات اسلخ ام أف اد األس ة صربامت اصلواالم اي

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية
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 سث  مواقو را امت اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت 
 األس ين

 0.716 2 1.431 ارت اجملاواشت
3.094 
 

0.047* 
 0.231 297 68.706 واشتداخم اجملا 

  299 70.137 اجملاوع
درا األس ة يف اب  ما  سث  اسلخ ام رسشمم اصلواالم 

 اي لاشار اعي اص سقشت األس ين
 0.004 2 0.009 ارت اجملاواشت

0.036 
 

0.965 
 0.124 297 36.934 داخم اجملاواشت 

  299 36.943 اجملاوع
ا األس ة يف اب  ما  سث  ا  وقشت اصيت حت  ما در 

اسلخ ام رسشمم اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت 
 األس ين

 0.241 2 0.481 ارت اجملاواشت
 0.156 297 46.221 داخم اجملاواشت 0.215 1.546

  299 46.702 اجملاوع
   فسقم 0.05ان  مسلول  * داصن

اصس رق ارت فصشت ا د سنوات اسلخ ام أف اد األس ة صربامت اصلواالم  يوضع ريلشمت اخلعشا كيسين صعل قق ما (22جدول رقم )
 اي لاشار )اصسيك اصوا سش  ، اريسلغ ام ، سنش  كشت ، رغ ه(

 4أقم ما  المتوسط الحسابي العدد ا د اصسنوات  المحور
 سنوات

إىل اٌقم  4ما 
 سنوات 6ما 

سنوات  6ما 
 فسصث 

اعي   سث  مواقو را امت اصلواالم اي لاشار
 اص سقشت األس ين

   - 2.09 125 سنوات 4أقم ما 
 * -  1.99 158 سنوات 6إىل اٌقم ما  4ما 
 -   2.25 17 سنوات فسصث  6ما 

 فسقم 0.05* داصن ان  مسلول 
( صعس رق يف إ شاشت أف اد اص ااسن تعقشً  One Way ANOVAريلشمت ر حتعيم اصلعشيا األحشدي ر )  (23جدول رقم )

 خلسف ملغ  ا د اصسشاشت اصيت يقضيهش األانشء اعي مواقو را امت اصلواالم اي لاشار يف اصيومإىل ا

مجموع  مصدر التباين المحور
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

  

 سث  مواقو را امت اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت 
 األس ين

 1.103 3 3.310 ارت اجملاواشت
4.888 
 

0.002** 
 

 0.226 296 66.827 داخم اجملاواشت
  299 70.137 اجملاوع

درا األس ة يف اب  ما  سث  اسلخ ام رسشمم اصلواالم 
 اي لاشار اعي اص سقشت األس ين

 0.510 3 1.530 ارت اجملاواشت
4.263 
 

0.006** 
 0.120 296 35.413 داخم اجملاواشت 

  299 36.943 اجملاوع
ا  وقشت اصيت حت  ما درا األس ة يف اب  ما  سث  

اسلخ ام رسشمم اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت 
 األس ين

 0.671 3 2.013 ارت اجملاواشت
 0.151 296 44.689 داخم اجملاواشت **0.004 4.445

  299 46.702 اجملاوع
   فسقم           0.01ان  مسلول  ** داصن

يوضع ريلشمت اخلعشا كيسين صعل قق ما اصس رق ارت فصشت ا د اصسشاشت اصيت يقضيهش األانشء اعي مواقو را امت  (24جدول رقم ) 
 اصلواالم اي لاشار يف اصيوم

أقم ما  المتوسط الحسابي العدد عدد الساعات  المحور
 سشان

ما سشان إىل 
 سشالرت

ما سشالرت إىل 
 سشاشت 3

 3أصث  ما 
 سشاشت
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 سث  مواقو را امت اصلواالم اي لاشار اعي 
 اص سقشت األس ين

    - 1.89 23 أقم ما سشان
 **  -  1.91 71 ما سشان إىل سشالرت

  -   2.05 69 سشاشت 3ما سشالرت إىل 
 -    2.15 137 سشاشت 3أصث  ما 

درا األس ة يف اب  ما  سث  اسلخ ام رسشمم 
سقشت األس يناصلواالم اي لاشار اعي اص   

 *   - 2.51 23 أقم ما سشان
   -  2.41 71 ما سشان إىل سشالرت

  -   2.35 69 سشاشت 3ما سشالرت إىل 
 -    2.28 137 سشاشت 3أصث  ما 

ا  وقشت اصيت حت  ما درا األس ة يف اب  ما 
 سث  اسلخ ام رسشمم اصلواالم اي لاشار 

 اعي اص سقشت األس ين

    - 2.31 23 نأقم ما سشا
  * -  2.33 71 ما سشان إىل سشالرت

  -   2.53 69 سشاشت 3ما سشالرت إىل 
 -    2.49 137 سشاشت 3أصث  ما 

 سقمف 0.05فسقم           * داصن ان  مسلول  0.01** داصن ان  مسلول 
يف إ شاشت أف اد اص ااسن تعقشً إىل ( صعس رق  One Way ANOVAريلشمت ر حتعيم اصلعشيا األحشدي ر )  (25جدول رقم )

 اخلسف ملغ  مسلوي إ شم أف اد األس ة اشسلخ امشت مواقو را امت اصلواالم اي لاشار

مجموع  مصدر التباين المحور
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

  

 سث  مواقو را امت اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت 
س يناأل  

 0.219 4 0.876 ارت اجملاواشت
0.932 
 

0.445 
 

 0.235 295 69.261 داخم اجملاواشت
  299 70.137 اجملاوع

درا األس ة يف اب  ما  سث  اسلخ ام رسشمم اصلواالم 
 اي لاشار اعي اص سقشت األس ين

 0.172 4 0.687 ارت اجملاواشت
1.398 
 

0.235 
 

 0.123 295 36.256 داخم اجملاواشت
  299 36.943 اجملاوع

ا  وقشت اصيت حت  ما درا األس ة يف اب  ما  سث  اسلخ ام 
 رسشمم اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت األس ين

 0.349 4 1.395 ارت اجملاواشت
 0.154 295 45.306 داخم اجملاواشت 0.062 2.271

  299 46.702 اجملاوع

 
درا األس ة يف اب  ما  سث  اسلخ ام رسشمم اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت  ا وض ن أاسه أو أ ارل اصسشاقن اجليلضع ما خسل 

يف تول اصسشاشت اصيت يضي هش األانشء اشسلخ ام ا واقو راصربامت ر سس  هذه اصنليجن اسو اصواص يا ي غعوو  يربن يف اصلو ين صألانشءاي لاشاين 
ممش اغهم يف اص ااسن راصل  يم ممش د عهم يلضشيقوو ما تول اصسشاشت اصيت يضي هش األانشء اشسلخ ام ا واقو راصربامت يف اسلغسل رق  ف  

 ايدمشو أث  اعي اص سقشت ايس ين رقعن ابواا رض ف اص سقن ارت ايانشء راصواص يا رامهشل را عشهتم ايس ين ره ر م ما ا عشصم ايس ين اىل
رسشمم اصلواالم اي لاشار فق   وافق  هذه اصنلشمت مو اص  ي  ما اص ااسشت اصيت   ل اريلعشا رسشمم اصلواالم ارت اف اد  اعي اسلخ ام

دمر اجمللاو رخ والًش اصععش  ر سث هش اصسعيب اعي ا ة  واريا صيك قشال  اعي اص سقشت ايس ين فقط ام  سث هش اعي اصقيم را عش
يدص   اريلعشا اسلخ ام كعإلشت اصلواالم اي لاشار هو اصل،اي  يف أا اد مسلخ مر  عا اصععإلشت، ش مايخسقين رما هذا اص ااسشت 
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( مسيرت مسلخ م، ايناش ناد ا د مسلخ مر )اصسيك اوو( اا 6,5حيث اعغ  ريسعن مسلخ مر كعإلن ) وي ( يف اص شمل اص  يب حنو )
      (1 2011مدا  اياسم ايسسمر ،)( معيوو مسلخ م800)

( اعي أو مواقو اصلواالم اي لاشار  ع ا دراا هشمش يف  نظيم اب او Arab social  media report ، 2015صاش أص  )
اي لاشار را  ين يف اص شمل اص  يب ، رخشالن ص ل اصععش  مسلخ مر رسشمم اصلواالم اي لاشار ، راعغ  ااعي ريسع  صعاسلخ مرت  ما 

اع  اسلخ ام  2010% رصشري  ريسا ايسلخ ام مونان  صاش يعر  يف اشم 77 صا انسعن (سن  ،ر 34-16اصععش  ارت أَااشا)
ريلشمت دااسن صاش أص ت ،  Arab socil Media report. Com) )%  91م  اع  اسلخ ام )را ك ا ( 2013% ،  ر يف اشم 75)اصسيسعوو( 

% ما جماوع اينن 100خ ام كعإلن ايري ري  انسعن ( تشصا  شم ر، اعي اا سشع م  ل اسل600( اصيت تعق  اعي )2013)اجلاشل، 
ر والع  ريلشمت ،  (91-90،  2013اجلاشل ،)%. 86,33اص ااسن، أمش فياش يل عق اشسلخ ام كعإلشت اصلواالم اي لاشار فق  اعغ  ريسعلهش 

، صاش أو اصغشصعين % ما جملاو اصع ث ) اصععش ( يسلخ موو مواقو اصلواالم اي لاشار96,9( اىل او ريسعن 2013دااسن)محوده،
( 2013ريف ريلشمت دااسن ) ا  لوق،  (70، 2013محودة   )%. 58,8اص ظاي منهم اعغ  سشاشت ايسلخ ام م ة سشالرت فسصث  انسعن 

 (112، 2013ا  لوق   )%.60 والع  اىل أُو اسلخ ام اصةشصعشت اجلشم يشت  واقو اصلواالم اي لاشار يسوق م  ل اسلخ ام اصةس  هلش انسعن 

( اىل أَو اصةشصعشت اجلشم يشت يسلخ موو مواقو اصلواالم اي لاشار اعإلم يومر ر اعغ  أاعي 2014صاش  والع  دااسن )اصع ييب، ، 
( 2015رأضشف  ريلشمت دااسن) اصسقش،  (78، 2014اصع ييب   )سشاشت يف اصيوم(. 7سشاشت ر ق  ال  اىل  4-2ريسعن   ة ايسلخ ام د  ل )

أَمش يف دااسن) ،  (98، 2015اصسقش  )%.79  ابعيجر يسلخ م مواقو اصلواالم اي لاشار اعإلم دامم رمسلا  انسعن اىل أَو اصععش
( فق   والع  اصنلشمت اىل أَو اصععش  ما تس  اجلشم شت يسلخ موو مواقو اصلواالم اي لاشار صس ات تويعن يف اصيوم، 2015اصسوي ،

يدص  ايثشا اصسععين صععإلشت اصلواالم اي لاشار ر ود  صاش،(103، 2015اصسوي ، )نن اص ااسن.% ما امجش  اي61,7حيث اعغ  ريسعلهم 
( اىل أو اصغشصعين اص ظاي ما ا سلخ مرت  سلخ م   Arab social  media report .2015اوامم  سشا  اعي  صا فق   والم )

%، رهذا يدص  52ات ايسلخ ام يف اصس ة ا سشمين ر صا انسعن %، ر ،ي  ف  83رسشمم اصلواالم اي لاشار ارب ا ه،هتم اصذصين انسعن 
)اعي خ والين ايسلخ ام، را م ر ود اقشا  ما ايس ة رخشالن ص ي اصععش .

 
Arab socil Media report. Com)  ، صاش  والع  ريلشمت

س د اي لاشاين مو ايخ يا اعي ا سلول ( اىل أو اي  شل ارب ايري ري  ي ام اعي  وسيو كعإلن اسقشت اص2012دااسن) اع  اصسسم، 
هت( اىل أو اسلخ ام ) وي ، فيسعوو( سشا  اعي 1434ر والع  دااسن ) اصعه ي، ،  ( 65، 2012اع اصسسم   )احملعر راتقعيار راص ر .

 (56، 2013  .)اصعه ي ايريسلشح اصسإل ي راصلعشدل اصثقشيف
اصيت  ذ  اصنشىل يسلخ ام كعإلشت اصلواالم اي لاشار) سهوصن ايسلخ ام ، اص شمم ( أو أهم اص وامم 2015صاش  ص ت دااسن)اصسوي ،

( فهر )اب ين يف اصل ع  اا اص أي، راصل ع  2015أمش اص وامم يف دااسن )ايك م، (64، 2015اصسوي   )ايخعشاي، ح ين اصل ع ، اصلنوع ، ايثشاه(.
 (87، 2015)ايك م   اسن. % ما حجم اينن اص ا 75اا اصنسك( راعغ  ريسعلهش 

اين ر صا ريظ ا  ش أح ثل  كعإلن ايري ري  ما ريقعن ريواين يف اص سقشت راصلسشاست اي لاشاين، حيث     دااسن ايري ري  ر سث اهتش اي لاش
مواق هش رأدراهتش، أر ما م مش ص  ا  اجمللاو ا  شال  ما  غ ات ملسحقن، سواء ما خسل ظاعي مسلول اصس د راجمللاو مةععش مسلا ا يف 

، 2011ااو اهل ل   )خسل مش ينعس اعيهش يوميش ما جماواشت، رينع  ما م عومشت... رمش اىل  صا ا ي ا اا اي  شل ا عشك  اشص شمل ابشا ر

فن (اعي أو رسشمم اصلواالم اي لاشار ق  حتام مش يل شات مو اصثقشArab social  media report، 2015صاش أص  )   (398
ة ين، ما احملعين ر سشا  اعي  عين اصثقشفن اصغ اين اعي ال ي  ا ساك ر ا وضن ، رايال شد اا اصثقشفن اص  اين، صاش اهنش   ،ن اصن  سين راصس

 خسل ابش ن صعلعشهر رصس  ايريظشا مو فق او اص صي، اعي اصقيم اهلشمن يف ابيشة.
Arab socil Media report. Com)م اص سقشت رما هذه اصقي

ريدص   صا مش اثعلل  ريلشمت اص ااسشت ما أو هنشو آثشا سععين اعي اصنسق اصقيار ايس ين راصلواالم ارت اف اد ايس ة راصلواالم مو اصواص يا 
 ص ل اصععش  رهذا مش  والع  ص  دااسن صس ما 

هنشو  سث ا سععيش اعي اصنسق اصقيار  ( ما أو2015()اصسقش، 2014() اصع ييب،2013()اجلاشل، 2012()ا ن وا،2009)أمرت، 
(  ا  أو Ever save, 2009صاش  والع  دااسن ك صن) راألخسقر ص ل اصععش ، ر صا اشصلسش  سعوصيشت راشدات خمشصسن صعقيم.



23 
 

شصضيق اثنشء % ما اصنسشء اييت يسلخ ما رسشمم اصلواالم اي لاشار  سث و ا شدات ر شا  ايخ يا، رما أهم اص وامم اصيت  ع  ها ا80
)%.32  سع مواقو اصلواالم اي لاشار هر ايداشء راصلسشخ  ا يش حيشة مثشصين رهشدمن انسعن 

 

http://www.aitnews.com/news/14468.htm)  ،إلشت ايري ري  ( اىل أو اسلخ ام اصععش  صعع2012صاش  والع  ريلشمت  دااسن) اع اصسسم
ر أ  ل ) اصعويقر (.134، 2012اع اصسسم   )يدث  سععيش اعي سعوصهم، راسقشهتم اي لاشاين، رت ق  سإل هم يف اصل شمم مو ملغ ات ابيشة.

ايخسقين  ( دااسن اعي م  شدي مقشهر ايري ري  ما اصععش  ر عرت او ص  دراا ف شي يف  ناين أمنشط سعوصين   ي ة،  لنشىف مو اصقيم2003
 (115، 2003)اصعويقر   .% ما اينن اصع ث أو ايري ري  رسيعن يض شف اصقيم ايسسمين صعععش  ا سعم 65ايسسمين ، حيث ي ل 

( فلوالع   اىل أو هنشو اصإلث  ما اصقيم اصسععين اصيت اريلع ت ارت اصععش  ما أمههش) اصل خرت، ايهلاشم اص،ام  2004أمش دااسن)خعيس ، ،
(  والع  اىل ) ض ف اصوانع 2014ر دااسن) نيا اص شا يا، (111، 2004)خعيسن  وض ، راصلخعر اا اصقيم ايدشاين، ر عين اصقيم اصسععين(.اش 

ل ( يف إمهش2015ر حت دت اآلثشا اصسععين اعي اصععش  يف دااسن) اصةيشا، (199 2014نيا اص شا يا   .)اص يين، ض ف ايصل،ام اشصع ي ن ايسسمين(
( رما خسل 10( ر  رل اقم )9رما ريلشمت اجل ارل اصسشاق    رل اقم )  (92، 2015اصةيشا )اصع شم  اص ينين ، خمشتعن اجلنك ايخ  جب اءة.

ريلشمت اص ااسشت اصسشاقن يلضع صنش م ل  سث  رسشمم اصلواالم اي لاشار يف ا ة  واريا رامههش رمش اص  ن دااسلنش ابشصين ض ف اص سقشت 
 س ين ارت اف اد ايس ة .اي

 الفصل الخامس
 أهم نتائج الدراسة وتوصياتها

  -أري   اصنلشمت ا ل عقن اوالف أف اد اينن اص ااسن  
ستنن رهتتم  40إىل أقتم متا  30% متا إمجتتش  أفت اد اينتن اص ااستن أااتشاهم متتا 56.3( متا أفت اد اينتن اص ااستن صثعتتوو متش ريستعل  169أو )

ستنن  40% متا إمجتش  أفت اد اينتن اص ااستن أااتشاهم متا 36.7( متنهم صثعتوو متش ريستعل  110اينن اص ااستن ، ايناتش ) اصسصن األصث  ما أف اد
 سنن. 30% ما إمجش  أف اد اينن اص ااسن أااشاهم أقم ما 7.0( منهم صثعوو مش ريسعل  21فسصرب ، ر )

 أف اد اينن اص ااسن أمهشت رهم اصسصن األصث  متا أفت اد اينتن اص ااستن % ما إمجش 79.3( ما أف اد اينن اص ااسن صثعوو مش ريسعل  238أو )
% ما إمجش  أف اد 5.3( منهم صثعوو مش ريسعل  16% ما إمجش  أف اد اينن اص ااسن آاشء ، ر )15.3( منهم صثعوو مش ريسعل  46، ايناش )

 اينن اص ااسن اصواص يا م شً.
لاير فتتسصث   20000% متا إمجتتش  أفت اد اينتن اص ااستتن دختم أست هم اصعتته ي متا 30.0متتش ريستعل  ( متا أفت اد اينتتن اص ااستن صثعتوو 90أو )

% ما إمجش  أف اد اينن اص ااسن دختم أست هم اصعته ي 27.3( منهم صثعوو مش ريسعل  82رهم اصسصن األصث  ما أف اد اينن اص ااسن ، ايناش )
( 58% متا إمجتش  أفت اد اينتن اص ااستن مل يعينتوا ، ر)23.3ثعوو متش ريستعل  ( منهم ص70لاير ، مقشام ) 20000إىل أقم ما  10000ما 

( متتا أفتت اد اينتتن 180لاير  .أو ) 10000% متتا إمجتتش  أفتت اد اينتتن اص ااستتن دختتم أستت هم اصعتته ي أقتتم متتا 19.3متتنهم صثعتتوو متتش ريستتعل  
أفتت اد أستت هم  واقتتو اصلواالتتم اي لاتتشار )اصستتيك اتتوو،  % متتا إمجتتش  أفتت اد اينتتن اص ااستتن ستتنوات استتلخ ام60.0اص ااستتن صثعتتوو متتش ريستتعل  

% متا 22.7( متنهم صثعتوو متش ريستعل  68ستنوات  رهتم اصسصتن األصثت  متا أفت اد اينتن اص ااستن ، ايناتش ) 8إىل أقتم متا  4 وي ، رغت ة( متا 
ستنوات فتتسصث  ، ر  8وو،  توي ، رغتت ة( متا إمجتش  أفت اد اينتن اص ااستتن ستنوات استلخ ام أفت اد أستت هم  واقتو اصلواالتم اي لاتتشار )اصستيك ات

% ما إمجش  أف اد اينن اص ااسن سنوات اسلخ ام أف اد أس هم  واقو اصلواالم اي لاشار )اصسيك اوو، 17.3( منهم صثعوو مش ريسعل  52)
أفتت اد اينتتن اص ااستتن ستتنوات  % متتا إمجتتش 52.7( متتا أفتت اد اينتتن اص ااستتن صثعتتوو متتش ريستتعل  158ستتنوات  .أو ) 4 تتوي ، رغتت ة( أقتتم متتا 

سنوات رهم اصسصتن األصثت   6إىل أقم ما  4اسلخ ام أف اد أس هم صربامت اصلواالم اي لاشار )اصوا سش ، اريسلق ام،سنش  كشت رغ ه( ما 
 اد أست هم صتربامت % ما إمجش  أف اد اينتن اص ااستن ستنوات استلخ ام أفت41.7( منهم صثعوو مش ريسعل  125ما أف اد اينن اص ااسن ، ايناش )

% ما إمجش  أف اد 5.7( منهم صثعوو مش ريسعل  17سنوات ، ر ) 4اصلواالم اي لاشار )اصوا سش ، اريسلق ام،سنش  كشت رغ ه( أقم ما 
أو سنوات فسصث   . 6اينن اص ااسن سنوات اسلخ ام أف اد أس هم صربامت اصلواالم اي لاشار )اصوا سش ، اريسلق ام،سنش  كشت رغ ه( ما 

http://www.aitnews.com/news/14468.htm
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% متتا إمجتتش  أفتت اد اينتتن اص ااستتن اتت د اصستتشاشت اصتتيت يقضتتيهش أانتتشؤهم اعتتي مواقتتو 45.7( متتا أفتت اد اينتتن اص ااستتن صثعتتوو متتش ريستتعل  137)
( متتنهم صثعتتوو متتش ريستتعل  71راتت امت اصلواالتتم اي لاتتشار أصثتت  متتا ثتتسا ستتشاشت يوميتتشً رهتتم اصسصتتن األصثتت  متتا أفتت اد اينتتن اص ااستتن ، ايناتتش )

إمجش  أف اد اينن اص ااسن ا د اصسشاشت اصيت يقضيهش أانشؤهم اعتي مواقتو رات امت اصلواالتم اي لاتشار متا ستشان إىل ستشالرت  % ما23.7
% ما إمجش  أف اد اينن اص ااسن ا د اصسشاشت اصتيت يقضتيهش أانتشؤهم اعتي مواقتو رات امت 23.0( منهم صثعوو مش ريسعل  69يوميشً ، مقشام )

% ما إمجش  أف اد اينتن اص ااستن يقضتر أانتشؤهم 7.7( منهم صثعوو مش ريسعل  23سشاشت يوميشً، ر) 3ما سشالرت إىل اصلواالم اي لاشار 
 اعي مواقو را امت اصلواالم اي لاشار أقم ما سشان يوميشً.

د أست هم اشستلخ ام مواقتو رات امت % ما إمجش  أف اد اينن اص ااسن مسلول إ شم أف ا32.7( ما أف اد اينن اص ااسن صثعوو مش ريسعل  98أو )
% متتا إمجتش  أفتت اد اينتتن 26.3( متتنهم صثعتتوو متش ريستتعل  79اصلواالتم اي لاتتشار مملتشن  رهتتم اصسصتتن األصثت  متتا أفتت اد اينتن اص ااستتن ، ايناتش )

% 23.3ثعتوو متش ريستعل  ( متنهم ص70اص ااسن مسلول إ شم أف اد أس هم اشسلخ ام مواقتو رات امت اصلواالتم اي لاتشار  يت   ت اً ، مقشاتم )
( متنهم صثعتوو متش ريستعل  46ما إمجش  أف اد اينن اص ااسن مسلول إ شم أف اد أست هم اشستلخ ام مواقتو رات امت اصلواالتم اي لاتشار  يت  ، ر)

( منهم صثعوو 7% ما إمجش  أف اد اينن اص ااسن مسلول إ شم أف اد أس هم اشسلخ ام مواقو را امت اصلواالم اي لاشار ملوسط ، ر)15.3
 % ما إمجش  أف اد اينن اص ااسن مسلول إ شم أف اد أس هم اشسلخ ام مواقو را امت اصلواالم اي لاشار ض يف  .2.3مش ريسعل  

% متتا إمجتتش  أفتت اد اينتتن اص ااستتن  سضتتم أستت هم خ متتن األص تتش  اعتتي ا واقتتو 67.3( متتا أفتت اد اينتتن اص ااستتن صثعتتوو متتش ريستتعل  202أو )
% متتا إمجتتش  أفتت اد اينتتن اص ااستتن  سضتتم 51.3( متتنهم صثعتتوو متتش ريستتعل  154رهتتم اصسصتتن األصثتت  متتا أفتت اد اينتتن اص ااستتن ، ايناتتش )راصتتربامت 

% متا إمجتش  أفت اد اينتن اص ااستن  سضتم أست هم 47.7( منهم صثعتوو متش ريستعل  143أس هم خ من اص ادكن اعي ا واقو راصربامت ، مقشام )
% متا إمجتش  أفت اد اينتن اص ااستن  سضتم أست هم خ متن 43.7( منهم صثعوو مش ريسعل  131ا واقو راصربامت ، ر) خ من معشاصن اص وا اعي

% ما إمجش  أفت اد اينتن اص ااستن  سضتم أست هم خ متن معتشاصن 43.7( منهم صثعوو مش ريسعل  93معشاصن اصسي يو اعي ا واقو راصربامت ، ر)
% ما إمجش  أف اد اينتن اص ااستن  سضتم أست هم خ متن اصلةعيقتشت اعتي 24.3( منهم صثعوو مش ريسعل  73اص رااط اعي ا واقو راصربامت ، ر)

% ما إمجش  أف اد اينن اص ااسن  سضم أس هم خ من اصل عيقشت اعي ا واقو راصربامت 20.3( منهم صثعوو مش ريسعل  61ا واقو راصربامت ، ر)
 ش  أف اد اينن اص ااسن  سضم أس هم خ مشت أخ ل اعي ا واقو راصربامت.% ما إمج2.7( منهم صثعوو مش ريسعل  8، ر)

 -ثانيا : النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة :
 " ما أكثر المواقع وبرامج التواصل االجتماعي استخداماً بين أفراد األسرة " ؟ -السؤال األول :

إمجتش  أفت اد اينتن اص ااستن يعت و أفت اد أست هم يف ا ريتشمت اصوا ستش  رهتم % متا 96.0( ما أف اد اينتن اص ااستن صثعتوو متش ريستعل  288أو )
% متا إمجتش  أفت اد اينتن اص ااستن يعت و أفت اد أست هم يف 74.7( متنهم صثعتوو متش ريستعل  224اصسصن األصث  ما أف اد اينتن اص ااستن ، ايناتش )

ش  أف اد اينن اص ااستن يعت و أفت اد أست هم يف ا ريتشمت  توي  ، % ما إمج65.0( منهم صثعوو مش ريسعل  195ا ريشمت سنش  كشت ، مقشام )
( متنهم صثعتوو متش 51% متا إمجتش  أفت اد اينتن اص ااستن يعت و أفت اد أست هم يف ا ريتشمت يو يتو  ، ر)57.3( منهم صثعوو مش ريسعل  172ر)

% متتا 15.7( متتنهم صثعتتوو متتش ريستتعل  47، ر) % متتا إمجتتش  أفتت اد اينتتن اص ااستتن يعتت و أفتت اد أستت هم يف ا ريتتشمت فتتيك اتتوو17.0ريستتعل  
% متتا إمجتتش  أفتت اد اينتتن اص ااستتن 14.0( متتنهم صثعتتوو متتش ريستتعل  42إمجتتش  أفتت اد اينتتن اص ااستتن يعتت و أفتت اد أستت هم يف ا ريتتشمت صيتتا ، ر)

يعت و أفت اد أست هم يف ا ريتشمت  % ما إمجش  أفت اد اينتن اص ااستن11.7( منهم صثعوو مش ريسعل  35يع و أف اد أس هم يف ا ريشمت اشا ، ر)
% ما إمجش  أف اد اينن اص ااسن يع و أف اد أس هم يف ا امت ا واقو اتصإل ررييتن را نلت يشت ، 7.3( منهم صثعوو مش ريسعل  22سإليا ، ر)

واقو اصلواالم اي لاتشار ، % ما إمجش  أف اد اينن اص ااسن يع و أف اد أس هم يف ا ريشمت أخ ل اعي م5.7( منهم صثعوو مش ريسعل  17ر)
( متنهم صثعتوو متتش 7% متا إمجتش  أفت اد اينتن اص ااستن يعت و أفت اد أست هم يف ا ريتشمت غت ف اص ادكتن ، ر)2.7( متنهم صثعتوو متش ريستعل  8ر)

 % ما إمجش  أف اد اينن اص ااسن يع و أف اد أس هم يف ا ريشمت ا  رريشت .2.3ريسعل  
 اقع وبرامج التواصل االجتماعي قي العالقات األسرية من وجهة نظر الوالدين" ؟" ما تأثير مو  -السؤال الثاني :

 أف اد اينن اص ااسن موافقوو إىل ح  مش اعي  سث  مواقو را امت اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت األس ين. 
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 ي اص سقشت األس ين أا نهش  لاثم يف أف اد اينن اص ااسن موافقوو اعي مثشريين ما  سث ات مواقو را امت اصلواالم اي لاشار اع
 يلضشيق اصواص يا يف تول اصسشاشت اصيت يضي هش األانشء اشسلخ ام ا واقو راصربامت. .1
 ينعغم األانشء اا ا ضهم يف ا ن،ل. .2
 أدي إىل قعن ابواا ارت أف اد األس ة . .3
 و.في ي –رسشمم اصلواالم اي لاشار خت ق خ والين أف اد األس ة ) الوا م عومشت  .4
 كإلول األس ة اسعا اصوق  اصةويم اصذي  قضي  مو ا واقو راصربامت . .5

  أف اد اينن اص ااسن موافقوو إىل ح  مش اعي اع رو ما  سث ات مواقو را امت اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت األس ين أا نهش  لاثم يف
 قعن اصوق  اصذي  قضي  األس ة مو ا ضهش . .1
 ألال قشء ارب مواقو اصلواالم أصث  ما األس ة.ريقضر رقلش يف اب يث مو ا .2
 مإلن  رسشمم اصلواالم اي لاشار األس ة ما اصل ع  حب ين رختةر حش ، ابجم . .3
 أالع   ا واقو راصربامت  ه ر  ما اصإلث  ما ا عإلست األس ين . .4
 أمهم أف اد األس ة اصقيشم اوا عشهتم األس ين . .5

 ثنرت ما  سث ات مواقو را امت اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت األس ين  لاثسو يف أف اد اينن اص ااسن غ  موافقوو اعي أ
 سشءت اص سقشت يف األس ة ا   اسلخ ام رسشمم اصلواالم. .1
 ض ف اسقيت مو األانشء. .2

 " ؟ " ما دور األسرة في الحد من تأثير استخدام وسائل التواصل االجتماعي على العالقات األسرية -السؤال الثالث :
 أف اد اينن اص ااسن موافقوو إىل ح  مش اعي درا األس ة يف اب  ما  سث  اسلخ ام رسشمم اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت األس ين. 

ن أف اد اينن اص ااسن موافقوو اعي ثسثن اع  ما أدراا األس ة يف اب  ما  سث  اسلخ ام رسشمم اصلواالتم اي لاتشار اعتي اص سقتشت األست ي
 أا نهش  لاثم يف 

 اناع اصقيم را  شاف اص ينين يف ريسوىل األانشء صع   ما ايسلخ ام اصسعيب صوسشمم اصلواالم اي لاشار. .1
 أحشرل أو أصوو ق رة صألانشء يف اسلخ امر صوسشمم اصلواالم. .2
  عجيو األانشء اعي ممشاسن األااشل اجلاشاين . .3
 اصلواالم اي لاشار .أق م اصن شمع ا سلا ة اا أض اا اسلخ ام رسشمم  .4
 أر   ت يقن اسلخ ام األانشء صوسشمم اي  شل اة يقن هشدفن . .5

أفتت اد اينتتن اص ااستتن موافقتتوو إىل حتت  متتش اعتتي ستتع ن اعتت  متتا أدراا األستت ة يف ابتت  متتا  تتسث  استتلخ ام رستتشمم اصلواالتتم اي لاتتشار اعتتي 
 اص سقشت األس ين أا نهش  لاثم يف 

 ثم احست نيشاات ... اخل.رضو ا امت ملنوان صألانشء م .1
 حت ي  اا  م رت يف ا ء اسلخ ام رسشمم اصلواالم اي لاشار. .2
 حتسي، ا نشفسن ارت األانشء يف اصق اءات األداين . .3
 إك او أانشمر يف ريعشتشت ايشضين ر ةواين را لاشاين  قعم ما اسلخ امهم صوسشمم اصلواالم اي لاشار . .4
  او األس ة . امنو اسلخ ام رسشمم اصلواالم يف ف ة .5

" ما المعوقات التي تحد من دور األسرة في الحد من تأثير استخدام وسنائل التواصنل االجتمناعي علنى العالقنات  -السؤال الرابع :
 األسرية " ؟

 ص سقشت األس ين. أف اد اينن اص ااسن موافقوو ا  وقشت اصيت حت  ما درا األس ة يف اب  ما  سث  اسلخ ام رسشمم اصلواالم اي لاشار اعي ا
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أف اد اينن اص ااسن موافقتوو اعتي  ست ن متا ا  وقتشت اصتيت حتت  متا درا األست ة يف ابت  متا  تسث  استلخ ام رستشمم اصلواالتم اي لاتشار اعتي 
 اص سقشت األس ين أا نهش  لاثم يف 

 سهوصن اسلخ ام اصوسشمم راريلعشاهش مو مجيو اصسصشت. .1
 سصشت ممش ي يسشا  اعي اب  ما اسل اشهلش.اريلعشا رسشمم اصلواالم ارت مجيو اص .2
  قعي  األق او رخشالن يف حميط األس ة . .3
 ايالقشد ص ي ا   األس  أو هذا اصسعوو هو ريوع ما أريواع اصل ض  راصلا و . .4
 اخلسف اصثقشفشت راص اين ارت األس   دث  اعي  و يهشيت صألانشء . .5

 متتتا ا  وقتتتشت اصتتتيت حتتتت  متتتا درا األستتت ة يف ابتتت  متتتا  تتتسث  استتتلخ ام رستتتشمم اصلواالتتتم أفتتت اد اينتتتن اص ااستتتن موافقتتتوو إىل حتتت  متتتش اعتتتي أثنتتترت
 اي لاشار اعي اص سقشت األس ين  لاثسو يف 

 ملةععشت اص     ربين اعي اسلخ ام رسشمم اصلواالم اي لاشار راإلث ة فعشصلش  حي  ما دراي يف اصلو ي . .1
 ا ي يسشا ين اعي ضعط اسلخ امهم صأل ه،ة. و ي  اصل عيم صعل عم اا ت يق األ ه،ة فهذ .2

" مننا المقترحننات التنني يننتم الخننروي بهننا لتوضنني  دور األسننرة فنني الحنند مننن تننأثير اسننتخدام وسننائل التواصننل  -السننؤال الخننامس :
 االجتماعي على العالقات األسرية " ؟

لخ ام رسشمم اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت األست ين اثعت  أا ن ا ق حشت اصيت يلم اب رج  ش صلوضيع درا األس ة يف اب  ما  سث  اس
 يف  

 ( ما اينن اص ااسن. 25اب ص اعي األانشء رم اقعلهم دوافقن ) * -
 ( ما اينن اص ااسن. 21اب ص اعي اصلواين راصلو ي  راياكشد ما خسل  وضيع أض ااهش رمنشف هش صألانشء دوافقن ) *-

 ( ما اينن اص ااسن. 17  رل يومر صسسلخ ام دوافقن ) حت ي  رق  خم ا ررضو _*
 ( ما اينن اص ااسن. 13اسل  اا أريعةن ا يعن ما خسل اص،يشاات را نشكط رمنشكط حتسيظ اصق او اصإل مي رغ هش دوافقن ) *-
 ااسن.( ما اينن اص  12اب ص اعي اصلواالم راصلسشهم مو األانشء ما خسل اجلعسشت ايس ين دوافقن ) *-
( ما  7ا م ايك او يف اصن  راغسق هذه اصوسشمم  رصذصا أ عشع أسعو  اصق رة ابسنن ما اصواص يا يف هذا اجلشريا دوافقن ) *-

 اينن اص ااسن.
 ( ما اينن اص ااسن. 4 ضارت ا ق اات مواد  وار اصةععن  ذا اجلشريا دوافقن ) *-
 ( ما اينن اص ااسن. 3م  اصواص يا دوافقن ) م شقعن األانشء اعي ا م ايري يشع اعي أرا*-

يلضتتع متتا ختتسل اصنلتتشمت أو أستتعو  ا لشا تتن راألهلاتتشم راصلواالتتم متتو ايانتتشء  تتشء يف مق متتن ا ق حتتشت ايناتتش  تتشء أستتعو  اص قتتش  يف أختت  
 سث  اسلخ ام رسشمم اصلواالم اي لاشار اعي  ا ق حشت ممش يعرت ف شصين أسعو  اصلواين را  اقعن راصق رة راصلواالم مو ايانشء يف يف اب  ما

 اص سقشت األس ين.
 اصسدال اصسشدىل ر هم هنشو ف رق  ات ديصن إح شمين رفقش  لغ ات أف اد اص ااسن اصعخ ين راصوظيسين ر؟

 اصس رق اشخلسف ملغ  اص ا    
ستنن فتسصرب را شهتشت أفت اد  40استن اصتذيا أااتشاهم متا فسقتم يف ا شهتشت أفت اد اص ا  0.05ر ود فت رق  ات ديصتن إح تشمين انت  مستلول 

سنن حول )ا  وقشت اصيت حت  ما درا األست ة يف ابت  متا  تسث  استلخ ام رستشمم اصلواالتم  40إىل أقم ما  30اص ااسن اصذيا أااشاهم ما 
 سنن فسصرب. 40اي لاشار اعي اص سقشت األس ين( ص شحل أف اد اص ااسن اصذيا أااشاهم ما 

ستنن فتسصرب را شهتشت أفت اد  40فسقتم يف ا شهتشت أفت اد اص ااستن اصتذيا أااتشاهم متا  0.01ود فت رق  ات ديصتن إح تشمين انت  مستلول ر 
ستتنن حتتول )درا األستت ة يف ابتت  متتا  تتسث  استتلخ ام رستتشمم اصلواالتتم اي لاتتشار اعتتي  40إىل أقتتم متتا  30اص ااستتن اصتتذيا أااتتشاهم متتا 

 سنن. 40إىل أقم ما  30ف اد اص ااسن اصذيا أااشاهم ما اص سقشت األس ين( ص شحل أ
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فسقتم يف ا شهتشت أفت اد اص ااستن اصتذيا  0.01صاش يلضع ما خسل اصنلشمت ا وض ن أاتسه ر تود فت رق  ات ديصتن إح تشمين انت  مستلول 
مواقتو رات امت اصلواالتم اي لاتشار اعتي ستنن حتول ) تسث   30سنن فسصرب را شهشت أف اد اص ااسن اصذيا أااشاهم أقم ما  40أااشاهم ما 

 سنن فسصرب. 40اص سقشت األس ين( ص شحل أف اد اص ااسن اصذيا أااشاهم ما 
 اصس رق اشخلسف ملغ  ا ع وا ) األ  / األم / اصواص يا م شً (   

مواقتو رات امت اصلواالتم اي لاتشار فسقتم يف ا شهتشت أفت اد اص ااستن حتول ) تسث   0.05ا م ر ود ف رق  ات ديصتن إح تشمين انت  مستلول 
ا اعي اص سقشت األس ين ، درا األس ة يف اب  ما  سث  اسلخ ام رسشمم اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت األس ين ، ا  وقشت اصتيت حتت  مت

 ع وا.درا األس ة يف اب  ما  سث  اسلخ ام رسشمم اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت األس ين( اشخلسف ملغ  ا 
 اصس رق اشخلسف ملغ  اص خم اصعه ي صألس ة   

فسقتم يف ا شهتشت أفت اد اص ااستن حتول ) تسث  مواقتو رات امت اصلواالتم اي لاتشار  0.05ا م ر ود ف رق  ات ديصتن إح تشمين انت  مستلول 
 اعي اص سقشت األس ين( اشخلسف ملغ  اص خم اصعه ي صألس ة.

إىل أقتتم متتا  10000فسقتتم يف ا شهتتشت أفتت اد اص ااستتن دختتم أستت هم اصعتته ي متتا  0.05نتت  مستتلول ر تتود فتت رق  ات ديصتتن إح تتشمين ا
لاير حتتول )ا  وقتتشت اصتتيت حتتت  متتا درا األستت ة يف ابتت  متتا  10000لاير را شهتتشت أفتت اد اص ااستتن دختتم أستت هم اصعتته ي أقتتم متتا  20000

، درا األس ة يف اب  ما  سث  اسلخ ام رسشمم اصلواالم اي لاشار اعي   سث  اسلخ ام رسشمم اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت األس ين
 لاير. 20000إىل أقم ما  10000ما اص سقشت األس ين( ص شحل أف اد اص ااسن دخم أس هم اصعه ي 

 ه(   اصس رق اشخلسف ملغ  ا د سنوات اسلخ ام أف اد األس ة  واقو اصلواالم اي لاشار )اصسيك اوو ،  وي  ، رغ  
فسقتم يف ا شهتشت أفت اد اص ااستن حتول ) تسث  مواقتو رات امت اصلواالتم اي لاتشار  0.05ا م ر ود ف رق  ات ديصتن إح تشمين انت  مستلول 

ا اعي اص سقشت األس ين ، درا األس ة يف اب  ما  سث  اسلخ ام رسشمم اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت األس ين ، ا  وقشت اصتيت حتت  مت
األستت ة يف ابتت  متتا  تتسث  استتلخ ام رستتشمم اصلواالتتم اي لاتتشار اعتتي اص سقتتشت األستت ين( اتتشخلسف ملغتت  اتت د ستتنوات استتلخ ام أفتت اد درا 

 األس ة  واقو اصلواالم اي لاشار )اصسيك اوو ،  وي  ، رغ ه(.
 اريسلغ ام ، سنش  كشت ، رغ ه(  صسيك اصوا سش  ،اصس رق اشخلسف ملغ  ا د سنوات اسلخ ام أف اد األس ة صربامت اصلواالم اي لاشار )ا

فسقتم يف ا شهتشت أفت اد اص ااستتن حتول )درا األست ة يف ابتت  متا  تسث  استتلخ ام  0.05ات م ر تود فت رق  ات ديصتتن إح تشمين انت  مستتلول 
ث  استتتلخ ام رستتتشمم اصلواالتتتم رستتتشمم اصلواالتتتم اي لاتتتشار اعتتتي اص سقتتتشت األستتت ين ، ا  وقتتتشت اصتتتيت حتتتت  متتتا درا األستتت ة يف ابتتت  متتتا  تتتس

اي لاتتشار اعتتي اص سقتتشت األستت ين( اتتشخلسف ملغتت  اتت د ستتنوات استتلخ ام أفتت اد األستت ة صتتربامت اصلواالتتم اي لاتتشار )اصستتيك اصوا ستتش  ، 
 اريسلغ ام ، سنش  كشت ، رغ ه(.

 د سنوات اسلخ ام أف اد األس ة صربامت اصلواالم فسقم يف ا شهشت أف اد اص ااسن اصذيا ا 0.05ر ود ف رق  ات ديصن إح شمين ان  مسلول 
سنوات را شهشت أف اد اص ااسن اصذيا ا د سنوات  6إىل اٌقم ما  4اي لاشار )اصسيك اصوا سش  ، اريسلغ ام ، سنش  كشت ، رغ ه( ما 

سنوات فسصث  حول ) سث   6ه( ما اسلخ ام أف اد األس ة صربامت اصلواالم اي لاشار )اصسيك اصوا سش  ، اريسلغ ام ، سنش  كشت ، رغ  
مواقو را امت اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت األس ين( ص شحل أف اد اص ااسن اصذيا ا د سنوات اسلخ ام أف اد األس ة صربامت اصلواالم 

 سنوات فسصث . 6اي لاشار )اصسيك اصوا سش  ، اريسلغ ام ، سنش  كشت ، رغ ه( ما 
 اصسشاشت اصيت يقضيهش األانشء اعي مواقو را امت اصلواالم اي لاشار يف اصيوم  اصس رق اشخلسف ملغ  ا د 

فسقتتم يف ا شهتتشت أفتت اد اص ااستتن اصتتذيا يقضتتوو متتا ستتشان إىل ستتشالرت اعتتي مواقتتو  0.01ر تتود فتت رق  ات ديصتتن إح تتشمين انتت  مستتلول 
ستشاشت اعتي مواقتو رات امت اصلواالتم اي لاتشار يف  3أصثت  متا  را امت اصلواالم اي لاشار يف اصيوم را شهشت أف اد اص ااسن اصذيا يقضوو

ستشاشت اعتي  3اصيوم حول ) سث  مواقو را امت اصلواالم اي لاتشار اعتي اص سقتشت األست ين( ص تشحل أفت اد اص ااستن اصتذيا يقضتوو أصثت  متا 
 مواقو را امت اصلواالم اي لاشار يف اصيوم.
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فسقتتم يف ا شهتتشت أفتت اد اص ااستتن اصتتذيا يقضتتوو أقتتم متتا ستتشان اعتتي مواقتتو راتت امت  0.05ر تتود فتت رق  ات ديصتتن إح تتشمين انتت  مستتلول 
ستتشاشت اعتتي مواقتو راتت امت اصلواالتم اي لاتتشار يف اصيتتوم  3اصلواالتم اي لاتتشار يف اصيتوم را شهتتشت أفت اد اص ااستتن اصتتذيا يقضتوو أصثتت  متا 

 لاشار اعي اص سقشت األس ين( ص شحل أف اد اص ااسن اصذيا يقضوو أقم ما حول )درا األس ة يف اب  ما  سث  اسلخ ام رسشمم اصلواالم اي
 سشان اعي مواقو را امت اصلواالم اي لاشار يف اصيوم.

فسقتتم يف ا شهتتشت أفتت اد اص ااستتن اصتتذيا يقضتتوو متتا ستتشان إىل ستتشالرت اعتتي مواقتتو  0.05ر تتود فتت رق  ات ديصتتن إح تتشمين انتت  مستتلول 
ستتتتشاشت اعتتتي مواقتتتتو راتتت امت اصلواالتتتتم  3يف اصيتتتتوم را شهتتتشت أفتتتت اد اص ااستتتن اصتتتتذيا يقضتتتوو متتتتا ستتتشالرت إىل  راتتت امت اصلواالتتتتم اي لاتتتشار

( اي لاشار يف اصيوم حول )ا  وقشت اصيت حت  ما درا األس ة يف اب  ما  سث  اسلخ ام رسشمم اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت األس ين
 سشاشت اعي مواقو را امت اصلواالم اي لاشار يف اصيوم. 3الرت إىل ص شحل أف اد اص ااسن اصذيا يقضوو ما سش

 اصس رق اشخلسف ملغ  مسلوي إ شم أف اد األس ة اشسلخ امشت مواقو را امت اصلواالم اي لاشار  
واالتم اي لاتشار فسقتم يف ا شهتشت أفت اد اص ااستن حتول ) تسث  مواقتو رات امت اصل 0.01ا م ر ود ف رق  ات ديصتن إح تشمين انت  مستلول 

ا اعي اص سقشت األس ين ، درا األس ة يف اب  ما  سث  اسلخ ام رسشمم اصلواالم اي لاشار اعي اص سقشت األس ين ، ا  وقشت اصتيت حتت  مت
األستتت ة درا األستت ة يف ابتتت  متتتا  تتتسث  استتتلخ ام رستتتشمم اصلواالتتتم اي لاتتتشار اعتتتي اص سقتتتشت األستتت ين( اتتتشخلسف ملغتتت  مستتتلوي إ تتتشم أفتتت اد 

 مواقو را امت اصلواالم اي لاشار.اشسلخ امشت 
 توصيات الدراسة :

 ما خسل ا  اص، ا خل ن  اي لاشار اعي اص سقشت األس ين اص ام اعي   ،ي، درا األس ة يف اب  ما  سث  اسلخ ام رسشمم اصلواالم  -
 ما  سث  اسلخ ام رسشمم اصلواالم اي لاشار رم شجللهش.يف ا  وقشت اصيت حت  ما درا األس ة يف اب    س يم اصع ث اص عار -
 ما خسل رسشمم اياسم ررسشمم اصلواالم ريسسهش . اعي اب ص اعي األانشء رم اقعلهمحث األس   -
 . ما خسل اص اراات اصل ايعين حث األس  اعي اب ص اعي اصلواين راصلو ي  راتاكشد ما خسل  وضيع أض ااهش رمنشف هش صألانشء -
  و ي  األس  صل  ي  رق  خم ا ررضو   رل يومر يسلخ ام رسشمم اصلواالم اي لاشار. -
 حث األس  اعي اسل  اا أريعةن ا يعن ما خسل اص،يشاات را نشكط رمنشكط حتسيظ اصق او اصإل مي. -
  و ي  األس  اعي اب ص اعي اصلواالم راصلسشهم مو األانشء ما خسل اجلعسشت األس ين. -
 ارت ا ق اات مواد  وار اصةععن اسض اا اسلخ ام رسشمم اصلواالم اي لاشار. ض -

 : المراجع
 أوالً :الكتب العربية : 
 م. صسشو اص   . اص يشت  داا اشمل اصإللا.2003ااا منظوا، ايب اصسضم مجشل اص يا .-
  سقشت اي لاشاين صعسليشتم،  سث  مواقو ر ا امت اصلواالم اي لاشار يف اص2014اصربيإلشو ، صوصو ا يإلشو ،-
، قسم اعم يف اجمللاو اصس ودي ، اسشصن دصلواا غ  منعواة مةعقن اعي تشصعشت  شم ن األم ة ريواة ان  اع اص محا يف م ينن اص يشت 

 اي لاشع  شم ن ايمشم حما  اا س ود.
اجلشم شت األادريين حنو اص سقشت األس ين. اسشصن مش سل  م.  ا عشاصن دوقو اصسيك اوو راسقل  اش شهشت تععن 2011  اا، صيعي أمح  .-

 غ  منعواة، صعين اياسم،  شم ن اصع ق األرسط، ااشو.
م. أث  كعإلشت اص سقشت اي لاشاين راصلسشاعين اشتري ري  راسشمم اصسضشميشت اعي اص سقشت اي لاشاين 2009حسا، أك ف  سل. -

  دااسن  عخي ين مقشارين اعي اصععش  رأرصيشء األموا يف ضوء م خم اتاسم اصع يم. مق من إىل أااشل راي  شصين صألس ة ا   ين راصقة ين
فرباي   17-15مدا  صعين اتاسم،  شم ن  اصقشه ة رهو ا نواو  راألس ة راتاسم رحت يشت اص   ر، راصذي اق  يف اصس ة مش ارت 

 م.2009
 يشة اص شمعين .م    داا اصنهضن .م.  األس ة راب1988ابو  ، سنشء . -
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 . جمعن صعين اآلدا ،  شم ن ا نيوفين.األثشا اي لاشاين اصسععين يسلخ ام اصسلشة يف م حعن ا  اهقن صألري ري م. 2009اباعر، سشاه. -
 م. اعم اي لاشع األس ي. م    داا ا   فن .   1998ابعش  ، أمح  . -
 رابيشة اص شمعين، اتسإلن اين، داا ا   فن اجلشم ين(، األس ة 2011سنشء )ابو    -
م. اآلثشا اصسععين اعي اسلخ ام اصةشصعن اجلشم ين صألري ري  ر درا خ من اصس د ا ق ح حنوهش. اسشصن دصلوااه 2009اص غ ي ،ه ل اعر.-

 غ  منعواة. صعين  اب من اي لاشاين ،  شم ن األم ة ريواة ان  اع  اص محا، اص يشت .
 م. ثقشفن اتري ري  دااسن يف اصلواالم اي لاشار. ااشو  داا جم يري صعنع  راصلونيو.2005سشاي،حعار.-
 م(، األس ة راصسإلشو ما منظوا اب من اي لاشاين، ايسإلن اين، داا ا   فن اجلشم ين2012سعول ، ) . اص  يقر-
 س ة راصسإلشو ما منظوا اب من اي لاشاين ، داا ا   فن اي 2000اص  يقر ، حسا   سعول اثاشو ، اع  احملير حماود ، -
 األس ة راص سقشت ايس ين ، ايسإلن اين ، داا ا   فن اجلشم ين 1979ابو    سنشء ، -
م.  سث  اصسيك اوو اعي تععن اجلشم شت اصس ودين. اسشصن مش سل  غ  منعواة. قسم اي لاشع ،صعين اآلدا ، 2012اص لييب، شاح.-
 شم ن ا عا  س ود ،اص يشت. 
 ريظ يشت رااعيشت ت يقن خ من اصس د ، اتسإلن اين ، ا إللعن اجلشم ر اب يث.. م1999 اعر  أم ة من وا يوسف، -
 ،اصقشه ة ، اصثقشفن ا   ين صةعشان راصنع  1اي شهشت اب يثن يف خ من اصس د ، طم 2000اع  اصغسشا رآخ رو، إحسشو نصر ، -
 .    قشموىل اعم اي لاشع. ايسإلن اين  داا ا   فن اجلشم ين.م1995اشتف. غيث، حما  -
هت.   اص سقشت اصق ااين يف اجمللاو احملعر رابض ي، دااسن رالسين صعاجلاو ا   ي. اسشصن مش سل . قسم 1419فهار، هني. -

 اي لاشع، صعين اآلدا ،  شم ن اصقشه ة، م  .
 جل ي  يف اصس ودين. اصإلوي     ارل صعنع  راصلونيو.م. اياسم ا2011احملشا ،س  .-
 م.  قشموىل ا يب ا يب، موقو م ش م الخ .2011م جم اصغين،-
 م.  ا  جم اصوسيط، ايال اا جماو اصعغن اص  اين، اصةع ن اصثشصثن ، اصقشه ة.1998ا  جم اصوسيط،-
ا لعقرت دااسن مقشاري  صعاواقو اي لاشاين را واقو  سث  كعإلشت اصلواالم اي لاشار اعي مجهوا . م2012ا ن وا، حما .-

ص  اين يف ايصإل رريين)اص  اين منو  شً(.اسشصن مش سل  غ  منعواه .قسم اياسم راي  شل، مق م  اىل جمعك صعين اآلدا  راص اين صألصشدصين ا
 اص منشاو.

 عإليم اصنسق اصقيار صعععش  اصس ودي، دااسن مي اريين،  (. أث  اسلخ ام كعإلشت اصلواالم اي لاشار اعي2013اجلاشل،ااش )  -
  شم ن ا عا س ود، اص يشت. 

( درا كعإلشت اصلواالم اي لاشار يف  ناين معشاصن اصععش  اصسعسةيين يف اصقضشيش اجمللا ين، اسشصن 2013محودة ، أمح  يوسف) -
 مش سل ، اصقشه ه قسم اصع وا راص ااسشت اياسمين.

( ا شهشت اسلخ ام تس  قسم ا  عومشت جبشم ن أم اصق ل  واقو اصلواالم اي لاشار، جمعن  شم ن ام 2013سعياشو )ا  لوق،خشص  -
 (.12اصق ل، اص  د)

( ايثشا اصسععين ا   عن اعي اسلخ ام تشصعشت اجلشم ن  واقو اصلواالم اي لاشار ردرا اب من اي لاشاين يف 2014اصع ييب، ح   ) -
  هش يف ضوء اصناو ج ا   يف، صعين اب من اي لاشاين،  شم ن ايم ة ريواه.اصل شمم م

( ادااو اصععش  ابعيجر  خشت  رسشمم اصلواالم اي لاشار ، مق م  دا  رسشمم اصلواالم اي لاشار،  شم ن 2015اصسقش، مه  ) -
 ايمشم، صعين اياسم راي  شل.

اصس ودي  واقو اصلواالم اي لاشار)  و  ( ر سث هش اعي اسقلهم اوسشمم اياسم اصلقعي ي، ( اسلخ ام اصععش  2015اصسوي ، حما ) -
 دااسن مي اريين اعي اينن ما تس  اجلشم شت ابإلومين رابشالن يف م ينن اص يشت،  شم ن ايمشم، صعين اياسم راي  شل.
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  صسح  اكإلشل ايري ري  اص قاين ، دااسن رالسين ،ا دا  اص ر  ( ايري إلشسشت اي لاشاين صسري ري2012اع اصسسم، رفشء حشفظ) -
 ، شم ن حعواو ،م  .9( صإلعين اب من اي لاشاين، ج 25)
 م.2009تع   اصس ر ر، اب من ات لاشاين، أسك اصنظ ين را اشاسن، اتسإلن اين ا إللا اجلشم ر اب يث،   -
 م.2008ن يف جمشل األس ة راصةسوصن، اتسإلن اين، ا إللا اجلشم ر اب يث، اع  ا ن ف اكواو، ممشاسن اب من ات لاشاي  -
 ( اصلسث  اي لاشار صوسشمم اصلواالم اي لاشار ص ل اصععش  اجلشم ر،  شم ن ايمشم، صعين اياسم راي  شل.2015ايك م، اضش)-
ري ري  ص ل اصععش  اصس ودي، حبث يف ا دا  اص ااو صعععش  ( ا   ا عإلست اصسعوصين ا   عةن اسسلخ ام اي2003اصعويقر، ااوي،ي ) -

 ابعيجر، اص يواو ايم ي، اصإلوي .
( اصلغ  يف ريسق اصقيم ص ل اصععش  اجلشم ر مظشه ه راسعشا  ، حبث مق م اىل ا دا  اصسنوي اصثشين جبشم ن 2004خعيس ، اع اصةيف) -

 اص،اقشء ايهعين، ايادو.
(  سث  رسشمم اصلواالم اي لاشار يف اصقيم اي لاشاين ص ل تععن اجلشم شت ايادريين، دااسن ا لاشاين، 2014) نيا اص شا يا، فشتان-

  شم ن ايادو، ايادو.
( كعإلشت اصلواالم اي لاشار راث هش اعي اصقيم ص ل تس  اجلشم  ) وي  منو  ش( دااسن  ةعيقين اعي تس  2015اصةيشا، فه ) -

 .16ا د  30اجملعن اص  اين صع ااسشت ايمنين راصل ايا، اجملع    شم ن ا عا س ود،
 ثالثاً : مواقع اإلنترنت:
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