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 :ادللخص
هددد ت اردرا ددى إرددف ار اددأ يددن ارتدديمكرات ارتددف كا ددن أن كادددمام ا  ددراط  ددف ا ددت دام      

أو ام تعدرأ ببدرااا ارتواصدل االاتادميف يألدف ا ا دمم ا   قكدى اواقع ارتواصل اال تراضكى 
 495ارتف كصدرهم اراراهقون يألف اراواقأ  ا   قكدى ارا تألةدىو وت و دت يك دى اردرا دى ادن 

ضان ا  مدر ا دت دااًم ربدرااا ارتواصدل  362ا ت دم راواقع ارتواصل اال تراضكى ان بك ام 
اًمو وا ت دم اربماث اقكمس ا ت دام اوقع ارتواصل ضان ا قل ا ت دا 223اال تراضكى و و

ار ألقكى ان إيداد اربماث و وأامرت  تمئا اردرا ى إرف أن ه مك  ا ا مماال تراضكى و اقكمس 
تدديمكر بادد ل أو بددت ر ال ددت دام بددرااا ارتواصددل االاتاددميف اال تراضددكى يألددف ق ميددمت ا  ددراد 

ركدددى بدددكن  دددل ادددن اردددذ ور وا  دددمث ا  مدددر وأا دددماام ا   قكدددى و  ادددم أن ه دددمك  دددرو  اوه
ا ت داام ربرااا ارتواصل اال تراضكى  ف ااكع اواقأ اقكمس ارا م ار ألقف واردراى ار ألكى و 

 قد تبكن أن ا  راد اردذكن   ام  م ت ه مك  رو  بكن ا  راد  ف ا ا مم ار ألقكى تعزى رألعارو
أا دماام ار ألقكدى يدن هكدرهم ادن ذوى   ى( هم ا يألف  ف  39-30تتراوح أيامرهم ام بكن )

ا مر ان تيمرت أا ماام  facebokو من ا  راد ارذكن ك ت داون بر ماا  و ا يامر ا  رى
 ار ألقكى  تكاى ا ت دام برااا ارتواصل اال تراضكى .

ارااتاعمت  -برااا ارتواصل اال تراضكى -ار او ار ألقف -ار ألامت اراةتماكى: ارا م ار ألقف
 برااا ارتواصل االاتاميف  -اال تراضكى
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تأثري استخذام هواقع التواصل االفرتاضيت علي احلكن اخللقي 
 للبالغني

 
 اذلذى أبود/ إبراهين زلوود 

 أستار هساعذ بوزارة الرتبيت والتعلين
 بذولت البحرين

 هقذهت:
 رصًم ارعصر ارذي  عكش  كه امركًم بي ه يصر اراعألوامت واالتصمالت و إذ أ ه كتكح      

يدكدة رألتقمرب وارتدا ل وارتةميل بكن ارااتاعمت بعضام اربعض وبكن ا  راد وارااتاعمت 
بصورة اذهألى وهكر ا بوقى باكث أصبات اراب ى اردوركى ر تصمالت ) اال تر ت ( ان أهم 

 (.53:3434و مئل االتصمل بكن ا ام واراعوب ) اااد ار وبي أ و
ف كمبت ب ريى أ ه أداة ر أل  ارويف اول قضكى بكن أيداد رقد بدأ ا ي م االاتامي     

 بكرة ان ا ا مصو  ببعض ار قرات كا  ك أن ت ار إرف ارعمرم ر مرتك وتااد أ رادًا 
كة رون امألك رألتواصل واراوار اول قضكى ااتر ى. وامل هذا ار امط كعزز اراعور 

يألف ام ردكام ان أاور  بمرتام ك وارت ص  االاتاميفو وك ميد ار مس يألف ارتر كز
ااتر ىو بمررهم ان تةموت  ألةكمتامو  ام أمبت أ ه أداة  عمرى  ف أكدي ا ا مص ارااااكن 
 ف ارااتاعو ارذكن ك تطكعون اآلن ارتعبكر ين ا مو ام وآرائام وااد ارديم رام ان  م ى 

 (.25: 3433أرامء اراعاورة )ا ف اراامدىو 
 ت رج ال داات ارمم كى ام وااد ايء وا     ارتربكى إن " ه:اقورت دكوي" وي دام أطأل "     
 ار او ام كاعل و وهو "ا ه أا ن آ ر إرف  يء أار ان بم تارار ار برة ا تقمل  و ام ين

تادأ  أن (. وبمرتمرف كاب3: 3443ارتربوكى )يزو  رألعاألكى ا  اف ارادأ ا   قي
 تةام مم وان وارابمب ار مائى ردى  كر ار ألقيارتة يألف ارقدرة ت اكى إرف ارعاألكى ارتربوكى

 اواااى  ي  ألكًام ال ت دااام ا ت داًام كؤهألام ارذي ا ار ار ألقكىو ارابمدئ وادرول اع ف
 ار ألقي ارام ب اضطراب أن اك (. وال3:  3995و )اامج  ألقكى اا  ت ان ك تاد ام
 ااتاميكىو اا  ت ان ومقمئم ارك هو رام ارا ببى ارعواال أ مر ان كعد ارا صكى  ي

 و أزاى أ  قكى )ي كري ين تعبكر إال هي ام ارااتاع  ي ارراه ى اراا  ت ان و مكًرا
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 ا     يألف  مراام ظى ارطب يمرم  ي ارع ج ان  كر اروقمكى أن (و و ام54: 3442
 (.549: 3446ا     )داوودو  يمرم إص اام  ي ان  كر
 وارااتاعمت يماى اراعمصرة ارااتاعمت  ي  بكرة أهاكى ا   قي ار او وك ت ب     

 هي ارراه ى ااتاع م اا  ت ان  مكرا أن قأل م رو ابمرغكن   ون ورن  مصىو ار ماكى بصةى
 هي إ ام وهكرهم اراراهقكن وا ارا مت وارة مد وا هامل ارت كب اظمهر وأن اا  ت أ  قكى

 أن ااتاع أي ك تطكع وال. ار ألقي  او م  ي قصور وين أ  قكى أزاى تعبر ين ااكعام
 أب مئهو  ألوك  ي تواكه اراعتادة ارقوا كن ان اااويى تا اه أن دون ان وك تار كبقف

  ة ه اراراه  اع ت كأ وتعزز االاتاميكى ارع قمت تقوكى إرف تادأ ار ألقكى  مرابمدئ
 (.25: 3449ار مصى )ار ألطمنو  اعتقداته و   هوكته ت وكن وتعزز

 وارعقألي االاتاميي ار او اظمهر أهم أاد اراألى ارابمب   ي ار ألقي ار او وكعد    
 ا  رى ارا صكى اوا ب ب مء اع ارا صكى ب مء  ي وكامل ام بًم همامً  ي د ارةرد واال ةعمري

  واء ادى يألف ارا م كا ن   ره وان واراعمككر وارقكم وارتقمركد ك تص بمرعمدات  و ه
 (.65: 3925 و  ام )ق مويا ارا أو ارا صكى

بمراوا ب  اقمر ى االهتامم ان ارقدر  ةس ارام ب هذا درا ى ت ل رم ذرك ان اررهم ويألف    
 اكث ا   قي ارام ب درا ى أهاكى إرف اربمامون ت به وقد ادكمًمو إال رألا صكى ا  رى

 وت ه ار ألقي وار ا  ي  من اترو م رألة  ةى إرف وقت قركبو إرف أن امء بكماكه ب ظركته
 ي  ااكزة ي اى كعد  ظري  اوذج إرف وتوصل ار مكر إركام وأضمأ  طواته  تتبع  وربرج
 (.2: 3923 و )اراكخ ار ألقي ار او درا ته

 هشكلت الذراست.
 ارامرف راب ى ا  تر تو ارقرن  ي ارا ت داكن تضميأ إرف ا اصمئكى اربكم مت تاكر    
ارعمرمو  ا توى يألف ا ت دم بألكون (1.093 ) ان ربكق ام 3445ك مكر   ي بألغ اكث
  ي ا  تر ت ااتر ي يدد بألغ و  ام 3444بعمم  ( اقمر ى ( 202.9 %  او باعدل وذرك
 امامت يألف ارا ت داون ارتي كقضكام اردقمئ  إاامري كبألغ  ام ااتركو ا ككن9 اصر

 باصر كواد  ام يىو م األكون 34بام كعمدل  دقكقى األكون 644 اراار   ل ا  تر ت
 راقكقى تي كد هو ا  تر ت ا تامر  ي اراطرد ارتزاكد هذا .اراعألوامت رت  ورواكم  مدكم 3453
 .يمم بواه ارام وب مقم ى  كام  ت تار ارتي ضان اردول اص ةى اصر أن وهي اعرو ىو
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أن   ع دام تصل   بى ا ت داي هذا ارةضمء اال تراضف ان ارابمب راذه ار  بو كاتم    
تتواه ااود اربمامكن وارا ظركن  او هذه ارظمهرة رام و رته هذه ارااتاعمت اال تراضكى ان 
بكئمت تةميألكى ا تراضكى ااتألت ا ماى واضاى ان وقت و  ر واهتامم ووادان ويقول 
ارابمبو  قد ظار اكل ادكد رم كعد كتةميل اع ا ي م ارتقألكدي بقدر ام كتةميل اع ا ي م 

يو ك اف هذا اراكل بمراكل اراب ي أو اكل ا  تر تو و مصى بعد  امح هذه ا ر ترو 
ارااتاعمت اال تراضكى  ف اذب وا تقطمب ارعدكد ان ارةئمت ارعاركى دون ايتبمر رألةوار  
اراغرا كى واردك كى وارعرقكى وارا  كى وار كم كى واالقتصمدكىو ركاتزج االتصمل ارذاتي 

ي  ف بكئى واادة  مهات  ي ارتيمكر يألي ا ظواى ارقكم وارا صي وارااعي واراامهكر 
هذا  أله قد كاعل ا ام و كألى هماى كا ن أن تؤمر  ف وا     ارتي ت ون  ألوك ارةرد و 

 .ارب كى ارقكاكى واال  قكى ردكام
 مر    ارقكاف وا   قف اي ه اين بمقف     ارا صكىو كرتبط با ل  بكر بمرب كى     

تتيمر بااتوى واضاون اراكدكم وأدوات ا ي م ارادكد  مصى  ف اراألى اراعر كى ارتف 
ارابمبو  مرابمب ان أ مر ارةئمت ارعاركى ا ت دااًم راذه ا دوات ا ي اكى اكث كقضف 
أاماام وقتًم  بكرًا اام قد كؤمر ذرك يألف ا زو ام ارة رى با ل يمم وارقكاف ا   قف با ل 

ب آ ر  إن ااتوى هذه ا دوات واراواقع كت م بمرطمبع  مصو هذا ان ام بو وان ام 
كؤمر يألف ق ميمت  -واع ا  ت دام رةترات طوكألى -ارغربف ا ً  واضاو ًم وهذا بدوره 

ارابمب ار ألقكى  ظرًا رام ت طوى يألكه هذه ارااتاعمت ان اواقأ أ  قكى قكاكىو واقمر مت 
   ركى.
ارتعرأ يألي ادود وطبكعى تيمكر اراواقع االاتاميكى وان ه م تتادد اراا ألى اربامكى  ف     

يألي ارا م ارقكاي ا   قي رألابمب  عكم رتقككم ذرك ارتيمكرو وتادكد ارطرح ارا تقبألي ردور 
وان مم كا ن ارقول بين اردرا ى ارامركى تامول أدوات االتصمل ارادكد   ل ارةترة ارقمداى. 

 ا امبى يألف ارت مؤل ارتمرف:
دى كا ن أن كؤمر ا ت دام اواقع ارتواصل اال تراضكى يألف ارا م ار ألقي ردى إرف أى ا
 ارابمب؟
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 أهذاف الذراست :
 تتامل أهداأ اردرا ى ارامركى  كام كألف : 

ار اأ ين اام تيمكر اواقع ارتواصل االاتاميف اال تراضكى يألف ا ا مم  -3
 ار ألقكى ردى ا ت داف هذه اراواقع .

 يكى ا ا مم ار ألقكى ردى ا ت داف هذه اراواقع .اروقوأ يألف ا توى و و  -3
درا ى ا ا مم ار ألقكى ردى ا ت داف اواقع ارتواصل اال تراضكى  ف ظل بعض  -2

 اام اال ت دام( . - وع اوقع ارتواصل -ارعار -اراتغكرات اردكاوارا كى )ارا س
اقع اروقوأ يألف اام ا ت دام اواقع ارتواصل اال تراضكى ردى ا ت داف هذه اراو  -5

  وع اوقع ارتواصل( . -ارعار - ف ظل بعض اراتغكرات اردكاوارا كى )ارا س
 أهويت الذراست :

اردرا ى اوضوع ا ا مم ار ألقكى وارذى كعتبر ان اراوضويمت ارقدكاى ارادكمى   تت مول -3
ر و ه أاد اراوضويمت ارتف تتيمر با ل أو بت ر ب مكر ان ارعواال واراتغكرات وال كام 

 ااا واواقع ارتواصل االاتاميف بمت واضاًم .تيمره ببر 
ت تاوذ برااا واواقع ارتواصل اال تراضكى يألف اراام ا  بر ان أوقمت واهتامامت  -3

ا  راد  بكرًا  من أو صغكرًا و راً  أو أ مف و  ألم كعد ا ت دام هذه اراواقع اال تراضكى 
مكر هذه اراواقع ا ر ترو كى قمصرًا يألف  ئى اعك ى و رذرك ان ا هاكى با من درا ى تي

 يألف ق ميمت وايتقمدات ا ا مص وآراؤهم وأا ماام ار ألقكى .
 ام تاكب اردرا ى يألف بعض ارت مؤالت اراتعألقى بمرةرو  بكن ا ا مص  كام كتعأل    -2

با توكمت ا ا مم ار ألقكى و ويكمتام  ف ظل اتغكرات  مرا س وارعار و وع اوقع 
 ارتواصل ارا ت دم.

اردرا ى ين ارةرو  بكن اواقع ارتواصل اال تراضكى  ف ا توي ارتيمكر يألف  وت اأ -5
 . ا  رادا ا مم ار ألقكى ردى 
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 هصطلحاث الذراست:
 :Moral judgementارا م ار ألقي 

 وا صل اعكن يألم يألف رألدالرى وت تعال Mor  أل  وااعام  ألاى ااع ا        
 وااتقت Morals  ألاى تقمبألام وارتي ا  األكزكى Morale و ألام  ألاى بمرةر  كى رام ار تك ي

 ا  ةورد اعام (و و ي32: 3994وارعرأ )اراعةريو  ارعمدات باع ف Mores  ألاى  ا ام
 (:Oxford, 1970:120هي ) اعم ي م مى Moral  ألاى  تع ي

ان  أ عمره طبكعى أو ارةرد بطبكعى كتعأل   كام  طي هو وام صواب هو ام بكن ارتاككز  -
 . ا   قكى ار ماكى

 . وارار ار كر ان ار وي بمر ألوك كتعأل  ام  ل -
   .ار ألقكى وارا مقاى وارادل ار ألقي ارتألقكن -

 (و قكل34: 3946ار اكى )ابن ا ظورو  باع ف وت  ك ام ار م بضم ارُ أل  وامءت     
 ه  ة وهي اربمط ى ا   من رصورة وصأ هو واقكقته وار اكى وارطبع اردكن هو ار أل 

 ارقماوس  ي ار أل  ( واع ف343: 3953وقبكاه )اراعام ارو كطو  ا  ى وأوصم ام
 (.344: 3943أ    )ارةكروز ابمديو  وااعام واراروءة وارطبع ار اكى أ ه ارااكط
 بام ورد ارتي ارطبكعكى ارصةمت يألف كدل ار أل  أن رأل    ارألغوكى ارتعركةمت وان    

 امرى أو صورة  ي د ابن ا  وكه وار أل . ا   من ا ت بام يارت ارصةمت يألف ا   من وكدل
 اراظار ا ن :ارغزاري (و وي د34: 3994)اراعةريو  أ عمرام ي ام تصدر اكن ار ةس

 ي ام تصدر ار ةس  ي هكئى را  ى ين يبمرة ي ده  مر أل  ار أل و ا ن   ن واربمطنو
 (.2: 3945وك ر )ارغزاريو  ب اورى ا  عمل

 ارعألكم وارامل وارعواطأ واالتامهمت ارعمدات ت مال : بي ه ار أل  ارباي  ؤاد وكعرأ
 (.236: 3954اراقبل )اربايو  بمر ألوك رألت بؤ وتصألح وارمبمت اال تقرار إرف بصورة كاكل

 وكتضان يال  كمقمت أو  كم ى أو ابدأ ا تكمر يألف كاتال ا م بي ه Goodوير ه     
 وتطبكقهو ارصاكح ارابدأ ا تكمر أ مً م ارا م انكتض أن وكا ن ارصاكح اعكمر رأل ألوك
 صراع ال أو ابمدئ يدة بكن ان اال تكمر وربام كتضان

(. (Good,1973 :353 وكعرأ امركزCharles R. Crowell,2014) ارا م ار ألقف )
بي ه  وع ان تقككم ا يامل وار ألو كمت ارااتاألى وارام اى ذات ارصألى بم اور ا   قكى. 



 إبراهين زلوود أبو اذلذىد.                                                 

 (24     ( 6104 أبريل،3ج، 64رللت اإلرشاد النفسي، هركس اإلرشاد النفسي، العذد 

 ارطركقى ويألف يألف ارا م ا   قيKohlberg & Piaget وبكماكه   وربرج ان  ل ورّ ز
   ام ذاتامو ا   قكى اال تامبى وركس يألف ا   قكى اراا  ت  ي ا  راد بام كة ر ارتي
 (. John, C. et. Al. 2013)ار ألوك ان ارادأ كتامهل اال تامبى  يألف ارتر كز أن كرون

 أن إرف توصل اكث أو ا توكمتو اراال يدة  ي ا   قي ارُا م ج وربر  تتبع وقد هذا    
كدرك  ي دام كظار ارذي ارصراع ال إرف اردا ع ان أ رى  ك اي إرف اراألى ان اال تقمل
(. Tom, Kitwood, 2010ي ه ) ا تألةى بطركقى ا اور إرف ك ظرون اآل ركن أن ارةرد
 ا  راد وضع إا م كى   ل ارتةميلو وان تاامرا زكمدة   ل ان وكتطور ك او ا دراك وهذا

ا  م كى  ارُارت زات ان رألةرد اراعر ي ارتطور ا توى رذرك ُكعدّ  اآل ركنو ا من أ ة ام
 . (Cobb, 2001 )ا   قي  رألُا م

 ارقمئم بمر ألوك كتعأل  قرار ات مذ ياألكى بي ه وكعرأ  وربرج ارا م ار ألقف و   ذرك
 :Dortzbach )ارقكم ) بكن أ م ي صراع يألف كاتال اوقأ  ي ا ا مص بكن

 ارةعل أو ارعال يألف ا م أ ه يألف ا   قي ( ارا م3449)ار األوتو  و وكعرأ1975:2
 يألف قمئم ار ألقيو اال تدالل يألكام كطأل  ا طقي ا تدالل ارقكمم بعاألكى بعد ارةرد كصدره

 ارعماى. وكعر ه ار ألقكى مدئاراب أ مس يألف أو ارقم ون طميى أو ارااتاعو اال صكمع راعمككر
 وار ألوك ارصاكح بمرعال كتعأل  ام وتبركر وتقككم وصأ بي ه(Gibbs:1977:44) ابس

 بوا طته ار مس كدرك ارذي ا  م ي ارةعألي ارب مء بي ه  كعر ه رك ت ااتاميًكم. أام اراقبول
 بي ه " اديارغم وكعر ه Rest:1979:  67) اورام) ارقرارات وكت ذون اراقو  وارا ؤوركمت

 ارذي وارضاكر بمرصواب وار طي تتعأل  اا ألى كوااه ي دام ارةرد إركه كتوصل ارذي ارقرار
 (6: 3992 و )ارغمادي وأام ك ه ارةرد تة كر  ي كتد ل

 ارا م ار ألقف  ف ارتاألكألكى .
ظمهرة   و ام ارعألاكى اردرا ى إرف ارةأل ةى اكدان ان ا     درا ى  قل  ي ارةضل كراع    
 ار ة ي  مرتاألكل ار ة كىو االضطرابمت يألف أاركت ارتي ار ة ي ارتاألكل باوث إرف ة كى 

  كااو د قداه ارذي ) اراي ا  م( تمب  وأن ار ألقكى اراعم ي ان اااويى يألف  من ك طوي
  روكد (. وكرى54: 3966 و ) ألوار ار ألقي بمراعور اراتعألقى ان أيامره  مكرا ضم  روكد
 Super Ego)ا يألف بم  م ك اكه ام  ي ت ان ا   من ي د ار ألقي ارتطور اذور أن

 وذرك  ي ارا س  ةس ان هو ارذي وارده ردور تقاصه  تكاى ارطةل ي د كتطور وارذي
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و  وآ رون )ابر ارب مت ي د " ار ترا ويقدة ا والد أودكب ي د يقدة رال ارطةل ان اامورى
3994 :42.) 

 ار اس ار  وات ادود  ي كتم ارضاكر ت وكن بين ارا يرى هذه  روكد وكوضح
 وارابو وياألكى االاترام هي يمطةكى بروابط وارده اع كتواد وارطةل ارطةلو ان يار ا ورف
 ي  كد ل ارطةل تاعل ا م  او ارا  كى واررهبى ا ب اع (Idenlification) ارتواد
 ك اف ام كت ون ارصراع راذا و تكاى ا زاى اد إرف ارت م س وكتصميد أبكهو اع اواااى

 وأاام ارب ت بكن ارصراع ي د كادث  ة ه ووارايء (Oedipus-complex) بعقدة أودكب
 و وبمتمرف  اد أن ا  م ا يألفElectra-Complex ار ترا يقدة تت ون راذا ارصراع و تكاى

 وتقألكد تقاص طرك  ين وكت ون ارةرد ا صكى  ي ا   قكى واراعمككر اراةمهكم ار ز هو
 ارعقدتمن (و وهمتمن33: 3992 )ارغماديو ا ودكبكى اراراألى  امكى  ي ا م أو ا ب ا صكى
 ارورد تاموز ار ألقي وأن بمرضبط كتصل ذرك و ل ار اقى ارا صكى  ي  بكر أمر راام ك ون
 ارعألكم ت وكن ا  م وارمم كى ارعقد زوال ا ورف اااتكن امرتكن كوردان ارعقدتكن رامتكن وارب ت

 ذات واعألام رألت ماي ود عام يألكام واراكا ى اربد كى بمردوا ع ارتضاكى أن  روكد وكرى. دكامر
 (. 34: 3952 و وآ رون رك دزي ( ارةرد      أ م كى ر كزة كا ل  بكرة قكاى ااتاميكى

 ار ألقي ار او ين ات ما  تصورا تقدم رم ار ة ي ارتاألكل  ظركى وان ه م كرى اربماث أن    
 أهاكى اربمرغ واردور و ار ألقكى رألقوايد ارطةل ا تكعمب ين  كةكى تصوًرا قدات ر  ام درألةر 

 ك ظر  كأ وال  مص با ل ار ألقي ر او ارتة كر رم تتطر  ار ظركى أن و  ام رألراادكن
 . ارقرار ات مذ وأ بمب ا   قي اراوقأ إرف ارطةل

 ارا م ار ألقف  ف ار ألو كى
 ذرك  ي اي ه ارتعألم رقوا كن ك ضع ار ألقي ار او أن ألو يار  ارا ظور أصامب كرى    
 )ارتاككز – ارتعاكم – اال طةمء – وارعقمب ارمواب – ارتعزكز – ارتقألكد ( امل أي  ألوك اين
ار ألقي  ار ألوك يألف ارا ظور هذا و   أاركت ارتي وارباوث اردرا مت اعظم تر زت  قد رذا

 .Grief,1981:  223) ار ألقي ) ارا م أو ارتعألكل أو ارتة كر يألف وركس
يألف  ار ألقي رأل او درا تام  ي وواط ن    ر أاممل ان ارتقألكدكى ار ألو كى رواد وكر ز    

 ار ألوك إرف ك ظرون  ام إذن ار ة كى أو ارعقألكى بمرعاألكمت اهتاماام وكقل ارظمهر ار ألوك
 كعتقد  ام ارعقألكى رألعاألكمت   تكاى وال ارتاألكألكون كراهم  ام و ار ألقي رألاس ال   تكاى ار ألقي
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  تكاى هو ا   قي وهكر ا   قي  مر ألوك و ار مراكى رألامكرات بل  م تامبى اراعر كون
 تا كل  ي ااًام يما  كا ل ارتعزكز أن  ام اال تامبمت هذه تا ل ار مراكى ارتي رألامكرات
 (.32:  3922و  وا كامبي )ارغمادي ار ألبي ار ألوك
تطوكر   ي اربكئكى ا اداث تيمكر أهاكى يألف ا ارائي ارتعألم  ظركى صماب    ر وكؤ د    

  عن االاتاميكى ارت ائى   ل ان كتا ل ار ألقي ار ألوك أن كرى  او و ار ألقي ار ألوك
 أ امط بتطوكر  كقوم ار ألوك ان اعك ى أ امط برؤكى ارةرد كبدأ ا اراءات ان طرك   أل ألى

 ا  امط هذه ا ت مب يألف ارةرد قدرة وأن ا اراءات هذه اع كت م ب ر ي  ألو ه ا   قي
ار ألوك  رذرك اراصماب ارتعزكز يألف و ذرك ارذاتي وت ظكاه ارتة كر بقدرته يألف تتيمر

 تتعأل  ار ألقي رأل او اعمككر م مى وام وبي  كزر ادد (. وقد62: 3449)ار ألطمنو 
 (: 54: 3449وهي )ار ألطمنو   ألو كى اتعألاى ظمهرة بوصةه بمرضاكر

 ا هراء. اقمواى -3 
 . ارذاتي ارتعألم أو ارذات تواكه -3 
 ارقوايد. يألف ار روج امرى  ي بمرذ ب اراعور يألف اردارى ار ألو كى اراظمهر  -2

 ارعاألكمت أن هي أ م كى   رة اول تدور ار ألو كى ار ظر وااى أن   اظ  ب  واام     
 طرك  ين كتم ذرك  ل االاتاميي  ألوكوار ارا صكى ارصةمت ا ت مب ارعقألكى وا ام

 اآلراء أو ارعدل اةاوم ام أن  ارتعألم. أ مركب ان ذرك وهكر وار اذاى االقتران وارتعزكز
 ار ظركى هذه ارعقمبو و  رت أو ا ممبى طرك  ين تغككرهم كا ن اراممل  بكل يألف ا   قكى
 و وارعقمب ارتعزكز دا ل ابمدئ  وربرج ي د ا   قكى ارابمدئ قاى كعد ارذي ارعدارى اةاوم
  كةكى هي ارا كاىو واراا ألى ا داة ان  وع بب مطى ت ون ام همرًبم ارعدارى قضكى أن أي

 إا م م أو إا م م بمرعدل ارةرد ي د ت أل  أن كا ن بعدارى ارتعزكز توزع  إذا با اىو ارتوزكع
 رعاألكمت إ ضميه كا ن  يماى بصةى ار ألقي ار ألوك ك ص  كام أام. ارعدل إرف بمراماى
 . ااتاميكم اتادن إ  من يألف اتف  اصل ار ألوك تعدكل

 اراعر ي رألا م ار ألقف ارا ظور
 رب وارتعمون وارا مواة ارعدارى ايتبمر ان  أل ةتام  ي اراعر ي ار او  ظركمت ت طأل      

 رأي با  ار ألقي ار او ا ه كرى ارذي اراظار ار ألقي ارقرار ات مذ ياألكى ا     وتامل
 اراعر كى ا واه يألف االتامه هذا ا ظرو ر ز (. وقد53: 3449اراعر ككن )ار ألطمنو 
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 اراعر ي ار او أن االتامه هذا أصامب ذاتهو وكعتقد باد اراعر ي ار او ويألف رأل   
 واراراهقى ارطةورى اراال   ل تدركاًكم ت او ا     وأن .ياوًام ات زامن ا   قي وار او
  ويًكم ا تألةى اراال يبر كار أ ه يألف ا   قي إرف ار او ك ظر اراعر ي واالتامه و وارراد
 اعر كم صراًيم ذرك ام ب إرف كتطألب و وار او ا   قي و ار او اراال  ي كادث ام تابه
 (345: 3449و  اركم ) ارعقألكى رألب كى ت ظكم إيمدة و ذرك
بمرباث  ا   قي ار او ت مورت ارتي ار ظركمت لأوائ ان و وربرج بكماكه  ظركتم وتعتبر     
 ب تمبمت بكماكه تيمر وقد. ا بامث ان ارعدكد أامم اربمب و تات ارقضمكم ان ارعدكد وأممرت
 رام  اصدر االاتاميكى ا     وار ألطى بكن  كام كربط وارتي ا     ين دور مكم
 اكمة ان ا ورف  ي اراراال    قيا رأل او  تة كر اررأي راذا بكماكه تقدكر ان ووبمررهم
 اراألى ر اوه إرف  تكاى كتعداه بل اراد هذا ي د كقأ ال ارةرد أن كعتقد أ ه إال ارطةل

 ( .33: 3443 و )ارغمادي ار ألطى ين ارا تقألى ارذاتكى ا   قكى
 اع ار ألقكى رألقوايد ارطةل  ام  ي تادث اوهركى تغكرات ه مك أن بكماكه أوضح رقد    
 واول وارعقمب ارعدارى ين ا طةمل أ  مر ا ت امأ  ي بكماكه ا تار وقد  ي ارعارو داهتق

 ي د ا   قي رأل او اراألتكن تادكد إرف  أله ذرك ان وا تاف وهكرهمو امل ار ذب اةمهكم
 : هام ا طةمل

 Heteronomous Moralityارا اي   مراكى ا   قكى -أ
 أو  ً م ا  بر ا طةمل يألكم  واء  ألطمت ان تيتي ارتي ارقوا كن أن ا  راد اكث كعتقد    

 ان طركقى بيي تتغكر أواتف ت تاك وال وا كعى اقد ى قوا كن هي اهلل ان اتف أو ارراادكن
 ارطر .

 Autonomous Morolityارا اي  دا ألكى ا   قكى - ب
  ع دام كقوم و اربار وضع ان ارقوا كن بين ويي يألف اراراألى هذه  ي ا  راد كصبح    
  ذرك وارعواقب ارةميل  واكم االيتبمر بعكن كي ذ أن ان ره بد    ا  عمل يألف بمرا م ارةرد

  ي أيألف بارو ى اراراألى هذه  ي ا  راد وكة ر ار طي ااتامل أكضم ايتبمره  ي  ام كضع
 باكث رألظروأ طبًقم تتعدل أن كاب ار ألقكى كدر ون أن ارقميدة وي دئذ ار ألقكى ا ا مم ت ةكذ
 ( .349: 3449 و اركم ا  مر) وار كر ارعمم ارصمرح تاق 
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 ار صأ يألامء أاار ا ارك ي كعتبران ار ةس يمرم Kohlberg  وربرج أام رور س    
  وربرج ر ز وقد ارا تألةىو وا توكمته ار ألقي ار او بدرا ى اهتاوا ارذكن ارعاركن ارمم ي رألقرن

 ارتي ارا تألةى ار ألقكى ارا مئل  ي ا طةمل أا مم تتبع يألف ار ألقي درا ته رأل او  ي
 ( .233:  3444و  ا  ي ) بام كاكط ارذي ا  رة وارااتاع ان ك ت بو ام

 وربرج  طرح اكث ار ألقي ار او درا ى اكدان  ي اقكقكى ا ط قى  وربرج  ظركى وتعد    
 يال اكث 3942يمم   ارت ارتي رألد توراه ر مرته   ل ان ارة أول ار ألقي رأل او تصوره

 ا  ألك ك كى ارطركقى يألف اعتاد ا ارك ككن ان يك ى ا ت دًام بكماكه طراه ام يألف إيمدة
ن بكماكه طركقى ين ارايء ت تألأ بعض وهي : 3952اراوهر )يودةو   ي اعام تامبات وا 
 اراألتكن يألف ا ام  ل كاال ا   قي رأل او ا توكمت م مى  وربرج ادد (. ورقد94
 : كألي  كام إكامزهم وكا ن ا   قي ار او ان اراال ريكتكن 

 Preconventional Levelارتقألكدي  قبل ارا توى ا ول: 
 Heteronomous Moralityا   قكى  ارتبعكى ا ورف اراراألى -
 Individualistic in Strumental ا   قكى  ار ةعكى ارةردكى -

Morality 
 Conventional Moralityارقم ون  أو رعرأا أ  قكمت : ارمم ي ارا توى 

  Goodgirl Good boy Orientation ارطكبى ارب ت / ارطكب ارورد أ  قكمت -
 Low and Order Orientation وار ظمم  ارقم ون  او ارتواه -

 Post – Conventional Level ارقم ون  أو ارعرأ بعد ارممرث: ام ارا توى
 Social Contract Orientationاالاتاميي  ارعقد  او ارتواه -
 General Ethical Principles ارعماى  ا   قكى ارابمدئ -
وكعرأ اربماث ارا م ار ألقف إارائكم بمردراى ارارتةعى يألف اقكمس ارا م ار ألقي     

 اراطب   ف هذه اردرا ى .
 :  Virtual Community اواقع ارتواصل اال تراضكى

اضكى ان اراةمهكم ارادكمى و وارتي ا بمقت ان ارتطور ارامئل كعد اةاوم ارااتاعمت اال تر     
 )  (Haward Rhingold 1993 رت  ورواكم اراعألوامت واالتصمالت و وكعد همورد رك اورد

ان أوائل ارعألامء ارذكن اهتاوا بدرا ى ظمهرة ارااتاعمت ا  تراضكى وارااميمت ا  تراضكى. 
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يبر اب ى ا  تر ت ي دام كد ل يدد  مأ ان وكعر ام بي ام تااعمت ااتاميكى تظار 
ار مس  ي ا مقامت يبر  ترة  م كى ان ارزان كتقمربون وكتواصألون  كام بك ام و وكتبمدرون 
اراعمرأ وك و ون صداقمت وكااع هؤالء ا  راد اهتامم ااترك وكادث بك ام ام كادث  ي 

ةمي ت ين طرك  اب مت ارعمرم ارواقعي ان تةمي ت ور ن ركس ين قرب وتتم هذه ارت
 (. 64:  3442اال تر ت )يألي راواى و 

وير ام ب كو ي اامدة يألي أ ام تااعمت ااتاميكى تظار يبر اب ى ا  تر ت تا ألت     
 ي ضوء مورة االتصمالت ارادكمىو وتااع بكن ذوي االهتامامت ارااتر ىو كتواصألون  كام 

(.  قد أصبح  25: 3443اامدة و بك ام وكاعرون  ي ام  ي ااتاع اقكقي )ب كو ي
ارتمدي ارااتاعمت اال تراضكى بمرا ككنو والاك أ ام أارزت  امامت همئألى يألف ا  تر تو 
ابمع االهتامامت  اققت ان   ره إابميم رألاماى االاتاميكى  ي ارتعمرأ واالتصمل وا 

 (.  52 -52 : 3442ارا تألةى رألاامر كن ارات ويكن ان اتف أ واع اربار )يألي راواى و 
 face) وقد ازداد اؤ رًا يدد ا ت داي اواقع اراب مت االاتاميكى امل ارةك بوك     

book)  و وامي  بكس (my space)  وهكرهام با ل  بكر  عألف  بكل اراممل  ات اعبكى
 3434اوقع ارةكس بوك يألف ادار ار  وات ا  كرة باكث بألغ يدد ارااتر كن  كه يمم 

ون ا ص  ي ارعمرم كقضون أ مر ان األكمر دقكقى ااركًم  ي ا ت دااهو األك 444أ مر ان 
ه مك ا مطر يدة تاكط بااكع ا ت داي اراب مت االاتاميكىو  مرابمب وا طةمل  أن إال

 (. 4:  3433هم ا  مر يرضى راذا ار طر )  ارة ت  ورواكم اراعألوامت واالتصمالت و 
 كس بوكو أصبح أ بر  مدي ااتاميي  ي ارعمرمووال ك تألأ ام من اركوم يألف أن ارة     

كضم بكن ادرا ه اال تراضكى اعت قف ا   مر وار امطمتو واتف ان ال هواكى ره وال  امطو 
كاد و ط هذه ار ماى ضمرته ارا اودة ورو يألف  بكل  ارت ألكى و وركس ه مك أ ضل ان 

ةكس بوك ا تار بكن وصأ أاد ار وك رككن  ي ارظواهر االاتاميكى ي دام قمل إن ار
 (. 324 – 359:  3449ارابمب  مرةكروس ) امدي  مصأ  و 

 دراساث سابقت.
( إرف أن ان أهم ا ع م مت (Charles R. Crowell,2014أامرت درا ى امرركز      

ا ت دام ارةضمء ا ر ترو ف يألف اراوا ب ا   قكى هو زكمدة اعدالت ار ألو كمت 
وارقرص ى وارغضب وار ب وتاكع اراعمككر وارقكم وتقطكع  ار أ  قكى  مر صب وار رقى
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راكاام رز  ان  ل ارع قمت اراقكقكى وا تبدارام بع قمت ا تراضكى.  ام أوضات درا ى 
 ردى ا   قي ارُا م أن Raaijmakers, Engels & Hoof, 2005) وهوأ )  وا األز
 أن اراتوقع ا   قي ان ارُا م نأ يألف كة ر اام ارعارو  ي ارتقدم اع  من كزداد ا  راد
أن ( 3432) درا ى ربمب ارااملبك ام أوضات  .ارعاركى اراراال يبر ارةرد تقدم اع كزداد

 Twitterارتواصل االاتاميي ا  ةضى رألغمكى و وقد ااتألت ارتوكتر  اعدل ارمقى  ي اواقع
%  قط و 4و  %39.36و ور ن ب  بى  Face Bookارار ز ا ول تألكام اب ى ارةكس بوك 

ورعل ذرك كؤ د أن ارابمب قد ك ت دم وكعتاد يألي اصمدر اتصمركى ال كم  بام إال أ ام تقدم 
 ره ا ماى أ بر ان ار صوصكى واراركى  ي ارتعبكر. 

( Li, Honglei; Lee, Kun Chang,2013درا ى رف هو ال و  من )ورقد أامرت     
ر  ف اراصول يألف اراعر ى و  واء  م ت إرف أن ارااتاعمت اال تراضكى ت مهم با ل  بك

اعر ى تتعأل  بم اور ارا صكى أو اراعر ى ارعماى أو ارات صصى.  ام أن ا  راد 
ك ت داون تألك اراواقع ا ر ترو كى رألااتاعمت اال تراضكى  ابمع امامتام وب مء ي قمت 

كطرةو وارتيمر ا صكى و وأن هذه ارعاألكمت تتم و   بعض ارعواال ا ام : ارتا م و ار 
بك ام أوضات  بمآل ركن وارتيمكر يألكام و و كأ ت تقل تألك ارع قمت ان ارامرى ار ركى.

اوزالن ا األك كو  (و ودرا ى Hawi, Nazirs, 2012اموى  ذكر) درا ى  ل ان 
(Gozlan, Angelique.2013 أن اال تامر اراألاوظ  ف ا ت دام اواقع  ارتواصل )

كرهم كاعأل م  عكد ار ظر  ف أ امط ارع قمت ا   م كى  ف ارعصر االاتاميف  مرةكس بوك وه
ارامرفو اكث إن هذه ارااتاعمت اال تراضكى أصبات ردى ارابمب واراراهقكن ارااتاعمت 
اراةضألى يألف ارااتاعمت اراقكقكىو ربام ر ون ا تاعمر ارابمب بين ارااكع يألف هذه 

 تتعأل  بمرألغى أو ارا من أو ارمقم ى . اراواقع أصدقمء وال  واصل بك ام   واء  واصل
وأامرت  تمئا ارباث إرف أن ه مك ي قى ام بكن زكمدة ارع أ ردى ارابمب واراراهقكن     

وبكن تألك ارااتاعمت اال تراضكى و وكاكر اربماث ه م إرف أن ذرك ربام ك ون ب بب ا ت أ 
ى  كت ار روبرت وآ رون درا ارا  كمت ارااتر ى اع بعضام يألف تألك اراواقع و وبك ت 

(Kittinger,2012 ) أن ا ت دام ارةك بوك ك مهم  ف زكمدة ا  طمر ارارتبطى بم ت دام
ازكد بن ازكد  درا ىا  تر ت تصل إرف دراى ا دامن . واتةقت هذه ار تمئا اع ام امءت به 

مهي أظارت أن ه مك بعض ارعواال ارتي تاذب ارارتمدكن إرف اقارتف  (3433ار ةكعي )
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ا  تر تو  واام أمر ارتعمال اع ا  تر ت  ي اراقمهي يألف اال اراأ ار ألو ي رألارتمدكنو 
 درا ى  كورا ك تف اكوركم وكبدو هذا ات قم اع ام أ ةرت ي ه  تمئا 

 (Fioravanti, Giulia, 2012 و ان أن دراى إدامن ارذ ور راواقع ارتواصل االاتاميف)
( أن Tonioni, et. Al, 2012)  وآ رونرا ى تو كون د ام أوضات  أ بر ان اال مث و

ارابمب واراراهقكن ارذكن تعرضوا  دامن ا  تر ت كةضألون ارتواصل اع أا مص هكر 
 اعرو كن ردكام ان قبلو بل وكتعادون تا ب ارتواصل اع أا مص كعر و ام. 

( Smahel, et. Al. 2012واتةقت هذه ار تمئا اع ام أامرت إركه  امهكل وآ رون )      
اكث أامرت إرف واود م مى أ واع ان ارصداقمت بكن ارابمب واراراهقكن يبر اراواقع 
ار مصى بمرتواصل االاتاميفو وهذه ا  واع هف ارصداقمت ارابمارة واام رواهو وارصداقمت 

ان أا مص آ ركن .  ام أ دت  تمئا اردرا ى  اراوااىهكر ارابمارةو وأ كرا ارصداقمت 
واود  رو  ذات دالرى إاصمئكى  دامن ا  تر ت كعزى ارف ارا س أو ار ن .  يألف يدم

 ام أامرت ار تمئا إرف أن ارا وث ر ميمت طوكألى يألف اواقع ارتواصل االاتاميف كزكد ان 
 رصى تعرض ارابمب واراراهقكن را مطر إدامن ا  تر ت و  ام أامرت اردرا ى إرف تةضكل 

صداقمت  كمركى هكر واقعكى ين ارصداقمت اراقكقكى وكبدوا ذرك ارابمب واراراهقكن رت وكن 
 ات قم اع اادودكى ارصداقمت اراقكقكى  ف اقمبل  مرة ارصداقمت اروهاكى اال تراضكى .

( ين تيمكر اب مت ارتواصل 3433وهذا ام أوضاته درا ى اااد ارا صورى )    
واود تيمكر قوى رألاواقع  االاتاميف يألف اااور اراتألقكنو اكث أامرت ار تمئا إرف

واتةقت هذه ار تمئا اع درا ى إبراهكم  االاتاميكى و مصى ارةكس بوك يألف اااور اراتألقكن.
وارابمبو ورم  ا  تر ت وآممره ا اتاميكى يألف اراراهقكن( اول 3434) يبدار ركم  عكد

قكى  قط بل كتوقأ آممر اال ت دام ار كئ راواقع ارتواصل االاتاميف يألف ار وااف ا   
(و 3442 امح يبد ارراان )كاتد إرف ا بعمد ار ة كى وارا صكى  ام أامرت درا ى  ل ان 

 و(و ا األبكرج و ابكرج3445 راكن يبد ارعزكز )و ( 3445 كد يبد ارعظكم )
Engelberg,Sjoberg, 2005 ) ( و  ماكى ارد دراوي)و اااد يبد ارااكد 3444)

اكث أامرت تألك اردرا مت إرف ( و3442) ا اكر هكم  ألكلدرا ى ويد إبرا( 3442وآ رون )
ا  راط  ف ا ت دام ار ابكوتر وا  تر ت ره ي قته  با ل أو بت ر ببعض اراا  ت  أن

 .ار ة كى ردى اراراهقكن وارابمب
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 فروض الذراست :
ادن  دد ل ارعدرض ار ددمب  رألدرا ددمت وا بادمث ار ددمبقى أا ددن رألبمادث صددكمهى  ددروض 

 - ام كألف :اردرا ى  
كوادددد تددديمكر و دالردددى ااصدددمئكى ال دددت دام بدددرااا ارتواصدددل اال تراضدددكى يألدددف ارا دددم  -3

 ار ألقف.
ال تواددد  ددرو  ذات دالرددى ااصددمئكى بددكن أ ددراد ارعك ددى  ددف ارا ددم ار ألقددف تعددزى إرددف  -3

 ارا س .
ال تواددد  ددرو  ذات دالرددى إاصددمئكى بددكن أ ددراد ارعك ددى  ددف ارا ددم ار ألقددف تعددزى إرددف  -2

 ارعار .
واددد  ددرو  ذات دالرددى إاصددمئكى بددكن أ ددراد ارعك ددى  ددف ارا ددم ار ألقددف تعددزى إرددف ال ت -5

 أ واع برااا ارتواصل اال تراضكى .
 ا اا اردرا ى :

 إيتاد اربماث يألف ارا اا اروصةف  ظرا ر و ه ا   ب راتغكرات اردرا ى وهد ام .
 ااتاع اردرا ى : 

صددل اال تراضددكى بادددى ياددرى كتددراوح كامددل ااتاددع اردرا ددى ااكددع ا ددت داف بددرااا ارتوا    
   ى ان ارا  كن . 44  ى اتف  34بكن 

 يك ى اردرا ى :
اان ك ت داون اواقع ارتواصل االاتاميف  495ت و ت يك ى اردرا ى ار امئكى ان     

 . وا  مث  ى ان ارذ ور  44 – 34اال تراضكى اان تتراوح ايامرهم ام بكن 
 (3434 ألقف )ايداد اربماثو  اقكمس ارا م ارأدوات اردرا ى : 
 وصأ اراقكمس

صام اراقكمس رتقككم وقكمس قدرة ارا ص رألا م يألف اراوضويمت واراواقأ وار ألو كمت     
ان  ا   قكى  وارقم و كى. وذرك ان   ل بعض اراواقأ اال تراضكى . وكت ون اراقكمس

 توككن ارمم ف وارممرث أربعى اواقأ ر ل اوقأ قصى كعقبام اااويى ت مؤالت تعبر ين ارا
ارقم ون  أو ارعرأ ان اراال ار ضا ار ألقف رد  وربرج اراتامألى  ف أ  قكمت

Conventional Morality ارقم ون  أو ارعرأ بعد و و ام Post – Conventional 
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Level االاتاميي  ارعقد  او وارتف تق م ارف ارتواهSocial Contract Orientation  و
 General Ethical Principles ارعماى  قكىا    وارابمدئ

وقد تم ا ت دام ارطركقى ا ر ترو كى  ف توزكع اراقكمس واال تامبى يألكه واكث تم تصاكم     
ر مل رابط  Google Formاوقع ار ترو ي رألاقكمس يألف اب ى ا  تر ت بوا طى ) ( وا 

 ام .اراوقع رأل راد يبر صةامت اواقع ارتواصل االاتاميف ار مصى ب
 .ا توكمت اراقكمس

   =   دراى  25اردراى ارارتةعى رألاقكمس 
   = دراى   46اردراى اراتو طى رألاقكمس 
   = دراى  32اردراى ارا  ةضى رألاقكمس 

 اكث إن اردراى ارارتةعى يألف اراقكمس تامل ا توى يمِل ان ارا م ار ألقف .
 Reliability Statistics مبمت اراقكمس -3
 Cronbach's Alpha Coefficient ةم  رو بمخ رألاقكمسا مب مبمت ار -أ

 Alphaقمم اربماث با مب مبمت اال تبمرين طرك  ا مب اعمال أرةم  رو بمخ     
Coefficient  ( ا ص ان 92وذرك يألي يك ى ياوائكى ادن ارعك ى ا صألكىو بألغت )

قكمس ار ترو كًمو وقد ا ت داف برااا ارتواصل االاتاميف اال تراضكى ارذكن ا تامبو يألف ارا
تم اد مب ادعمال مبمت اراقكمس ين طرك  ا تد دام بر مادا ادزاى اردبرااا ا اصدمئكى 

( و و م ت قكاى اعمال أرةم ارعماى رألاقكمس ت موي تقركبم SPSSرألعدألوم االاتاميكى )
(223, .). 
 ا مب مبمت ارةم  رو بمخ  بعمد اراقكمس -ب

بدددمت أرةدددم  رو بدددمخ  بعدددمد اراقكدددمس اراتامألدددى  دددف قدددمم اربمادددث با دددمب اعدددما ت م
 اراواقأ ا ربعى.

 ( 3ادول )
 (92ر ل اوقأ ان اواقأ اقكمس ارا م ار ألقف و اكث ) ن = مبمت ارةم  رو بمخ  كوضح اعما ت

 اراواقأ اراوقأ ا ول اراوقأ ارمم ف اراوقأ ارممرث اراوقأ اررابع

  بمخاعمال ارةم  رو  4.259 4.526 4952 4.533
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كتضح ان ارادول أن قكم اعما ت مبمت ارةم  رو بدمخ ر دل اوقدأ ادن اواقدأ اراقكدمسو     
 هي اعما ت مبمت ارتةعى و وهذا كع ي تاتع اواقأ اراقكمس بدراى يمركى ان ارمبمت .

 Validity Statistics  صد  اراقكمس. -3
 قمم اربماث بمرتاق  ان صد  اراقكمس بمرطر  اآلتكى:

 اراضاون: صد   -أ
( يألدي 92تم ا مب اعمال االرتبمط بكن درامت أ راد ارعك ى اال دتط يكى ارتدي يدددهم )    

 ددل  ددؤال ر ددل اوقددأ اددن اواقددأ اراقكددمسو ودراددمتام ار ألكددى يألددي اراقكددمس   ددلو وا ددتطمع 
اربماددث ادددن  ددد ل ذردددك أن كاصدددل يألدددي اعمادددل االرتبددمط بدددكن درادددى  دددل  دددؤال ادددن أ دددئألى 

 -ار ألكى رألاقكمس   ل  ام كوضاام ارادول ارتمرف:  اراقكمسو واردراى
 ( 3ادول )

 كوضح اعما ت ارتبمط  ل  ؤال بمردراى ار ألكى رألاقكمس 
 اراوقأ اررابع اراوقأ ارممرث اراوقأ ارمم ف اراوقأ ا ول

 م
اعمال 
 أرةم 
 

اعمال 
 ارتبمط
اراةردة 
 بمال تبمر

 م
اعمال 
 أرةم 
 

اعمال 
 ارتبمط
اراةردة 
 ربمال تبم

 م
اعمال 
 أرةم 
 

اعمال 
 ارتبمط
اراةردة 
 بمال تبمر

 اعمال أرةم  م
 

اعمال 
 ارتبمط
اراةردة 
 بمال تبمر

3 4.225 4.492 3 4.546 4.435 3 4.943 4.534 3 4.533 4.644 
3 4.249 4.552 3 4.545 4.642 3 4.959 4.523 3 4.536 4.595 
2 4.222 4.425 2 4.522 4.654 2 4.924 4.259 2 4.699 4.532 
5 4.225 4.426 5 4.529 4.526 5 4.936 4.935 5 4.694 4.442 
4 4.233 4.535 4 4.544 4.444 4 4.932 4.945 4 4.546 4.543 
6 4.225 4.645 6 4.546 4.634 6 4.924 4.259 6 4.542 4.692 

 5 4.533 4.525  5 4.532 4.664 
2 4.533 4.629  
9 4.552 4.442 

 

 Pearson Correlationتبدددمط بدددكن أبعدددمد اراقكدددمس واردرادددى ار ألكدددى رألاقكدددمس االر  -ب
Coefficient 

قددمم اربماددث با ددمب اعددما ت االرتبددمط بددكن اردراددى ار ألكددى ر ددل بعددد اددن أبعددمد اراقكددمس      
 واردراى ار ألكى رألاقكمس.
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 (2ادول )
بعمد اقكمس ارا م ار ألقف واردراى ار ألكى رألاقكمس و بكن اردراى ار ألكى ر ل بعد ان أ بكر ون ( ارتبمط ) كوضح اعما ت 

 (92اكث ) ن = 
 اراواقأ اراوقأ ا ول اراوقأ ارمم ف اراوقأ ارممرث اراوقأ اررابع

 اعمال االرتبمط 4.549 4.693 4523 4.692

 اردالرى  4.44 4.44 4.44 4.44

بددكن اردراددى ار ألكددى ر ددل اوقددأ بكر ددون كتضددح اددن ارادددول أن قددكم اعددما ت االرتبددمط ر      
ادددن اواقدددأ اراقكدددمسو واردرادددى ار ألكدددى رألاقكدددمسو هدددي اعدددما ت ارتةعدددىو اكدددث تراوادددت بدددكن 

(و وهددذا كع دي تاتددع 4.43و وااكعادم دال إاصددمئكًم ي دد ا ددتوى دالردى ) 4.549و و 4.692
 اراقكمس بدراى يمركى ان ارصد .

 نتائج الذراست:
 ارتاق  ان صاى ارةرض ا ول:

: كواد تيمكر ذو دالرى إاصمئكى  ال ت دام برااا ارتواصل اال تراضدكى يألف  وك ص -3
 يألف ارا م ار ألقف.

ورألتاقدددد  اددددن صدددداى هددددذا ارةددددرض تددددم ا ددددمب اتو ددددطمت دراددددمت أ ددددراد ارعك ددددى ا  مددددر     
 ددميمت  2ا ددت دااًم ربددرااا ارتواصددل اال تراضددكى ارددذكن ك ددت داون هددذه اربددرااا   مددر اددن 

(و و اتو ددددطمت دراددددمت ا  ددددراد ا قددددل ا ددددت دااًم وارددددذكن تتددددراوح  تددددرة 362كواكددددًم ويددددددهم )
( و وذردددك يألدددف  دددل اوقدددأ ادددن اواقدددأ 223 دددميى( ويدددددهم ) 3- 3ا دددت دااام ادددم بدددكن )

( رألاااويددمت ارا ددتقألى رألتاقدد  اددن T-testارا ددم ار ألقددفو  اددم تددم ا ددمب اردراددى ارتمئكددى )
 :ل ارتمريدالرى ارةرو  بكن اراااويتكن  ام كوضاام ارادو 
 ( 5ادول)

 دالرى ارةرو  بكن ارا توكمت ارا تألةى ال ت دام برااا ارتواصل اال تراضكى  ف ارا م ار ألقف

 اواقأ ارا م ار ألقف

ا  راد ا  مر ا ت دااًم ربرااا 
 ارتواصل اال تراضكى

 (362)ن = 

ا  راد ا قل ا ت دااًم ربرااا 
 ارتواصل اال تراضكى

وى اردالرى ا ت قكاى ت ( 223)ن = 
 اردالرى ارا ت رج

 اال اراأ اراعكمرى اراتو ط اال اراأ اراعكمرى اراتو ط

 0.01 0.00 12.778 3.23 12.78 2.81 17.71 )ار رقى( ا ولاراوقأ 
 هكر دارى 0.084 2.639 2.89 26.50 4.41 25.07 اراوقأ ارمم ف ) ارقتل(

 هكر دارى 0.172 4.776 1.60 17.50 0.00 16.90اراوقأ ارممرث 
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 )ار كم ى(
 0.01 0.00 11.629 1.60 18.96 1.78 9.50 اراوقأ اررابع )اال تقمم(
اردراى ار ألكى رألا م 

 ار ألقف
69.18 6.45 75.74 4.12 6.52 0.00 0.01 

 

كتضددح اددن ارادددول أن ه ددمك  ددرو  ذات دالرددى إاصددمئكى بددكن ا  ددراد ا  مددر ا ددت دااًم      
تراضدددكى وا  دددراد ا قدددل ا دددت دااًم و  دددف اواقدددأ اقكدددمس ارا دددم ار ألقدددف ربدددرااا ارتواصدددل اال 

( رصمرح ا  راد 0.01ي د ا توى ) إاصمئكىواردراى ار ألكى و اكث  م ت ارةرو  ذات دالرى 
ا قددل ا ددت دااًم ربددرااا ارتواصددل اال تراضددكى  ددف اردراددى ار ألكددى رألا ددم ار ألقددف و اكددث بألغددت 

ا ددت داام  ا  مددر ا  ددراد اددم بألغددت قكاددى اتو ددط دراددمت ( بك69.18قكاددى اتو ددط دراددمتام )
(ووهددذا كاددكر إرددف أن ه ددمك تدديمكر  ددألبكًم بادد ل أو بددت ر ال ددت دام بددرااا ارتواصددل 75.74)

و وه م كا ن ارقدول بي ده  ألادم  ا   قكىاالاتاميف اال تراضكى يألف ق ميمت ا  راد وأا ماام 
 ا  رادردي  ا   قكى ا ا ممضكى  ألام اتاات زادت  ميمت ا ت دام برااا ارتواصل اال ترا

 . ا قل او ارا توى 
أاددم  كاددم كتعألدد  بددمرةرو  بددكن اراااددويتكن  ددف اواقددأ ارا ددم ار ألقدديو  قددد  م ددت ارةددرو      

رصمرح ا  راد ا  مر ا ت دااًم رألبرااا اال تراضكى  ف اوقأ ار رقى ارابررة و اام كاكر إردف 
طركقدددى اروصدددول إردددف ا دردددى ارتدددف تمبدددت اقدددوقام اتدددف وان  م دددت  تعدددمطأ هدددؤالء ا  دددراد ادددع

و ددكألى اروصددول إرددف هددذه ا درددى بمر ددرقى .  اددم ا  ةددض اتو ددط دراددمتام  ددف اوقددأ اال تقددمم 
ا  دراد  بيا دمم تكاى ارظألدم و اادم كع دف اال دت دام اراةدرط رادذه اراواقدع اال تراضدكى قدد كدؤدى 

ر ددمتا اددن وقددوع ارةددرد  ددف اوقددأ ظألددم ويدددم إ صددمأ . ا   قكددى إرددف ارتعددمطأ اددع اال تقددمم ا
ن  م ددت  بك اددم اتةقددت اراااددويتكن  ددف ا ا ددمم ا   قكددى اراتعألقددى بعدددم قتددل اآل ددركن اتددف وا 

ى.  ألدددد اددددم رددددم كتعددددمطةوا اددددع أن كعمقددددب ار ددددمئن بمر كم ددددى اراامم ذرددددك ت ةكددددذا  وااددددر ارا ددددؤركن.
ض ا ول  دف اردرادى ار ألكدى واتةقدى ادم وبمرتمرف امءت ار تمئا يألف ي س ادم  دص يألكده ارةدر 

 بعض اواقأ ارا م ار ألقف.
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 ارتاق  ان صاى ارةرض ارمم ف:
تواددد  ددرو  ذات دالرددى إاصددمئكى بددكن أ ددراد يك ددى ارباددث  ددف ارا ددم  :وكدد ص يألددف 

 ار ألقف تعزى إرف ارا س .
ورألتاقدد  اددن صدداى هددذا ارةددرض تددم ا ددمب اتو ددطمت دراددمت ا ددراد ارعك ددى اال مددر 

 ددميمت  2ااًم ربددرااا ارتواصددل اال تراضددكى ارددذكن ك ددت داون هددذه اربددرااا   مددر اددن ا ددت د
كواكًم ان اردذ ور وا  دمثو وذردك يألدف  دل اوقدأ ادن اواقدأ ارا دم ار ألقدفو  ادم تدم ا دمب 

( رألاااويمت ارا تقألى رألتاق  ان دالرى ارةرو  بكن اراااويتكن  ام T-testاردراى ارتمئكى )
 :ريكوضاام ارادول ارتم

 (4ادول )
 n=263اال مث(  -دالرى ارةرو  بكن اتو طمت درامت ارا م ار ألقف رأل راد ا  مر ا ت دااًم ربرااا ارتواصل اال تراضكى)ارذ ور 

 اواقأ ارا م ار ألقف
 (344)ن = ا  مث  (362ارذ ور)ن = 

 قكاى ت
ا توى 
اردالرى 
 ارا ت رج

اال اراأ  اراتو ط اردالرى
 اراعكمرى

اال اراأ  اراتو ط
 اراعكمرى

 0.01 0.00 10.431 1.06 10.26 1.35 16.99 اراوقأ االول )ار رقى(
 0.01 0.00 11.158 1.10 25.27 1.56 20.11 اراوقأ ارمم ف ) ارقتل(
 0.01 0.00 10.678 2.33 14.50 2.42 17.90 اراوقأ ارممرث )ار كم ى(
 0.01 0.00 9.987 1.53 19.43 1.30 11.98 اراوقأ اررابع )اال تقمم(

 0.01 0.00 12.118 4.33 69.46 4.18 66.98 اردراى ار ألكى رألا م ار ألقف
 

كتضددح اددن ارادددول أن ه ددمك  ددرو  اوهركددى وذات دالرددى إاصددمئكى بددكن  ددل اددن ارددذ ور     
وا  مث ا  مر ا ت داام ربرااا ارتواصل اال تراضكى  دف ااكدع اواقدأ اقكدمس ارا دم ار ألقدف 

(  دددف 0.01 ألكدددىو وبادد ل يدددمم  م ددت ارةدددرو  ذات دالرددى إاصدددمئكى ي ددد ا دددتوى )واردراددى ار
اردراى ار ألكى رألا م ار ألقفو و م ت ارةرو  رصدمرح ا  دمث ا  مدر ا دت دااًم راواقدع ارتواصدل 
اال تراضددكىو ااددم كاددكر إرددف أن تدديمكر هددذه اراواقددع اال تراضددكى يألددف ا ا ددمم ا   قكددى ك ددون 

وبمرتدمرف ادمءت ار تدمئا اتةقدى ادع ادم  دص يألكده ارةدرض  رددى ا  دمث.أ بر ردى ارذ ور ي ده 
 ارمم ف  ف اردراى ار ألكى رألا م ار ألقي واراواقأ ا ربعى.

أام بمر  بى رألةرو   ف اواقأ اراقكمس و قد أامرت ار تمئا إرف تعمطأ ارا ت داكن     
يألف اراقو  بمر رقى  ارذ ور اع اوقأ ار رقى ارابررةو اام كاكر إرف تعمطةام اع اراصول

و وكت   هذا اع طبكعى ارا سو اكث ردى ارذ ور ا تعدادا واك  واضام أ مر ان ا  مث 
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  ذ اراقو  اتف ورو بمرقوة ويدم ارتةركط  ف اراقو  تات أى  بب و وهذا ام كتصأ به 
ل ا  مث و ام  من ه مك اكً  واضام ان ا  راد ارذ ور  او ت ةكذ أواار ارقتل ان قب

ارا ؤركنو وتعمطةوا أكضم اع اوقأ اال تقمم اراد وع بمرظألم و وكة ر ذرك دوا ع ارعدوان 
وارع أ ارتف ت طوى يألكام ا صكى ارذ ور ارتف تتار ز  ف اراواقأ ارامكرة رذرك با ل أ بر 
ا ه ردى ا  مثو   بك ام تعمطةت ا  مث اع اوقأ رد ار كم ى بمر كم ى ارااممألىو وكبدوا أن 

أ ار كم ى اروارد بمراقكمس أدى إرف تواد ا  مث ارا تاكبكن اعهو وظار هذا  ف اوق
ر ضان ر كم ى ارزوج رألزواىو وأن هذا ارةعل ربام كؤدى إرف رد  عل ااممل   وع ان اال تقمم 

 ارااممل  ظرا رصعوبى راؤهن إرف ا ت دام ارع أ واال تقمم بمرقوة  ف امل هذه اراواقأ.
 ةرض ارممرث:ارتاق  ان صاى ار

تواد  درو  ذات دالردى إاصدمئكى بدكن أ دراد يك دى اربادث  دف ارا دم ار ألقدف : وك ص يألف    
 تعزى إرف ارعار.

رأل راد  ورألتاق  ان صاى هذا ارةرض تم ا مب اتو طمت درامت ارا م ار ألقف     
(و 20-29و) (19-15)ارتمركى  ا يامر ا  مر ا ت داام ربرااا ارتواصل اال تراضكى و  

راعر ى دالرى ارةرو    ANOVAو  ام تم يال تاألكل ارتبمكن (   ى50-40(و )30-39)
 بكن اراااويمت  ام توضاام اراداول ارتمركى.

 (6ادول )
 اتغكر ارعار رأل راد ا  مر ا ت داام ربرااا ارتواصل اال تراضكى و   ارا م ار ألقفاتو طمت درامت 

ارةئمت 
ا اصمء  ارعدد ارعاركى

 فاروصة
 اواقأ ارا م ار ألقف

 اردراى ار ألكى اال تقمم ار كم ى ارقتل ار رقى

15-19 
 107   ى

 67.91 13.64 16.19 24.22 13.86 اراتو ط

 5.38 0.87 2.41 1.81 2.38 ا اراأ اعكمرى

 20-29 
   ى

87 
 73.5 15.88 17.96 25.66 14.00 اراتو ط

 5.39 1.75 30. 3.26 3.29 ا اراأ اعكمرى
 30-39 

 43   ى
 78.65 17.79 17.73 26.89 16.24 اراتو ط

 5.10 1.63 1.14 3.12 3.35 ا اراأ اعكمرى
40-50 

 26   ى 
 72.27 18.70 17.62 18.61 17.34 اراتو ط

 5.33 1.88 1.46 3.07 3.92 ا اراأ اعكمرى
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ل ادول تاألكل وكا ن ارتاق  ان دالرى ارةرو  بكن اراااويمت و قم رألعار ان       
 -ارتبمكن ارتمرف:

 ( 5ادول )
رأل راد ا  مر ا ت داام  ارا م ار ألقفرألتاق  ان دالرى ارةرو  بكن اتو طمت اردرامت  ار ألكى   (ANOVA)تاألكل ارتبمكن

 اتغكر ارعار ربرااا ارتواصل اال تراضكى و  
اواقأ ارا م 

درامت  اااوع اراربعمت اصدر ارتبمكن ار ألقف
 اراركى

ط اتو 
 ا توى اردالرى قكاى اردالرى قكاى )أ( اراربعمت

 ار رقى
 131.046 3 393.138 بكن اراااويمت

 12.265 260 6561.730 دا ل اراااويمت 0.01دارى ي د  0.000 10.685
  263 6954.868 إاامري

 ارقتل
 52.509 3 157.527 بكن اراااويمت

 9.359 260 5006.933 ويمتدا ل ارااا 0.01دارى ي د  0.000 5.611
  263 5164.460 إاامري

 ار كم ى
 28.647 3 85.941 بكن اراااويمت

 1.690 260 904.103 دا ل اراااويمت هكر دارى 0.195 3.554
  263 990.045 إاامري

 اال تقمم
 28.915 3 86.744 بكن اراااويمت

 2.915 260 1559.560 متدا ل اراااوي 0.01دارى ي د  0.000 9.919
  263 1646.304 إاامري

 اردراى ار ألكى
 419.301 3 1257.904 بكن اراااويمت

 27.549 260 14738.679 دا ل اراااويمت 0.01دارى ي د  0.000 16.952
  263 15996.583 إاامري

 

ذات دالرى بكن ا  راد أوضح ادول تاألكل ارتبمكن وادول اراتو طمت أن ه مك  روقًم      
ا  مر ا ت دااًم راواقع ارتواصل اال تراضكى  ف اردراى ار ألكى رألا م ار ألقف واواقةه تعزى 

( رصمرح 0.01إرف اتغكر ارعارو و م ت ارةرو  ذات دالرى إاصمئكى ي د ا توى دالرى )
و اام كع ف أن   ى(  ف اردراى ار ألكى  39-30ا  راد ارواقعكن  ف ارةترة ارعاركى ام بكن )

ا  راد ارذكن كزكد يدد  ميمت ا ت دام اواقع ارتواصل اال تراضكى ين مام ف  ميمت اان 
  ى( هم ا يألف  ف أا ماام ار ألقكى ين هكرهم ان ذوى  39-30تتراوح أيامرهم ام بكن )
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-15ا يامر ا  رى . بك ام  م ت اتو طمت درامت ا  راد ارذكن تتراوح أيامرهم ام بكن )
   ى( هم ا قل  ف ارا م ار ألقف . 19
 د ى( ادع اوقدأ  درقى أدردى  19-15بك ام تعمطأ ا  راد ارذكن تتراوح أيامرهم ادم بدكن )    

براءة اراوظةكن  ف ارار ىو  ام امءت آرائام اتةقى اع اوقأ اال تقمم  تكاى اراعور بمرظألمو 
 دد ى( را ضددى راوقددأ  50-40) ددف اددكن اددمءت آراء ا  ددراد ارددذكن تتددراوح أياددمرهم اددم بددكن 

ارقتل بااى ت ةكذ ا واار. واتةقدت آراء ا  دراد ادع ا تألدأ أيادمرهم  دف ر دض يقدمب ار كم دى 
وبمرتددمرف اددمءت ار تددمئا اتةقددى اددع اددم  ددص يألكدده ارةددرض ارممرددث  ددف اردراددى ار ألكددى . بمر كم ددى

 رألا م ار ألقي واراواقأ ا ربعى.
كؤمر با ل دال إاصمئكًم يألف ق ميمت وأا مم ا  راد  وبمرتمرف كا ن ارقول بين اتغكر ارعار 

ا   قكى إذا ام زادت يدد  ميمت ا ت دااام راواقع ارتواصل االاتاميفو أو كا ن ارقول 
أن تيمكر اواقع ارتواصل االاتاميف ااام زادت يدد  ميمت اال ت دام يألف ا ا مم 

 .ا   قكى ك ون أ بر ردى صغمر ار ن ي ه ردى ار بمر 
 ارتاق  ان صاى ارةرض اررابع:

: ال تواد  رو  ذات دالرى إاصمئكى بكن أ راد يك ى ارباث  دف ارا دم وك ص يألف 
 ار ألقف تعزى إرف أ واع برااا ارتواصل اال تراضكى

رأل راد  ورألتاق  ان صاى هذا ارةرض تم ا مب اتو طمت درامت ارا م ار ألقف
 ANOVAو  ام تم يال تاألكل ارتبمكن كى ارا تألةىا  مر ا ت داام ربرااا ارتواصل اال تراض

 راعر ى دالرى ارةرو  بكن اراااويمت  ام توضاام اراداول ارتمركى. 
 ) 2 (ادول

 رأل راد ا  مر ا ت داام ربرااا ارتواصل اال تراضكى ارا تألةى ارا م ار ألقفاتو طمت درامت 

أ واع برااا ارتواصل 
 ا اصمء اروصةف اال تراضكى

 را م ار ألقفاواقأ ا

 اردراى ار ألكى اال تقمم ار كم ى ارقتل ار رقى

 62.78 14.90 16.33 19.08 12.47 اراتو ط ارةكس بوك 
 5.48 1.66 1.27 3.09 3.47 ا اراأ اعكمرى

 66.31 15.12 17.46 20.44 13.29 اراتو ط ارتوكتر
 5.69 1.88 1.96 2.66 1.00 ا اراأ اعكمرى

 75.85 17.36 17.36 26.89 14.24 اراتو ط اروات مب
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 4.95 1.80 1.17 3.27 3.83 ا اراأ اعكمرى
 78.17 18.36 17.14 25.55 17.12 اراتو ط ا  تارام

 4.93 0.00 1.10 0.55 3.29 مرىا اراأ اعك
 79.13 19.11 16.27 26.21 17.54 اراتو ط ا  ار 

 8.04 2.05 1.00 2.88 3.13 ا اراأ اعكمرى

ا دددت داام ربدددرااا ارتواصدددل وك دددت داون اادددكعام هدددذه  ا  مدددرارعك دددى  أ دددراداألاوظدددى: ااكدددع 
اااويدددمت و قدددم ر دددوع بدددرااا ارتواصددددل وكا دددن ارتاقددد  ادددن دالردددى ارةددددرو  بدددكن ار.   اربدددرااا

 اال تراضكى ان   ل ادول تاألكل ارتبمكن ارتمرف:
 ( 9ادول ) 

 رأل راد ا  مر ا ت داام رألبرااا  ارا م ار ألقفرألتاق  ان دالرى ارةرو  بكن اتو طمت درامت   (ANOVA)تاألكل ارتبمكن
اواقأ 
ارا م 
 ار ألقف

درامت  اااوع اراربعمت اصدر ارتبمكن
 ىارارك

اتو ط 
 اراربعمت

ا توى  قكاى اردالرى قكاى )أ(
 اردالرى

 ار رقى
 3.397 4 13.590 بكن اراااويمت

دارى ي د  0.000 6.261
0.01 

 12.999 259 6941.279 دا ل اراااويمت
  263 6954.868 إاامري

 ارقتل
 14.144  56.578 بكن اراااويمت

دارى ي د  0.000 5.213
 9.565 4 5107.882 ويمتدا ل ارااا 0.01

  259 5164.460 إاامري

 ار كم ى
 3.221 263 12.885 بكن اراااويمت

 1.830 4 977.159 دا ل اراااويمت هكر دارى  0.035 1.760
  259 990.045 إاامري

 اال تقمم
 23.364 263 93.457 بكن اراااويمت

دارى ي د  0.000 8.035
 2.908 4 1552.848 متدا ل اراااوي 0.01

  259 1646.304 إاامري

اردراى 
 ار ألكى

 63.515 263 254.060 بكن اراااويمت
دارى ي د  0.003 4.154

 29.480 4 15742.523 دا ل اراااويمت 0.01
  259 15996.583 إاامري

رى بكن ا  راد أوضح ادول تاألكل ارتبمكن وادول اراتو طمت أن ه مك  روقًم ذات دال    
ا  مر ا ت دااًم راواقع ارتواصل اال تراضكى  ف اردراى ار ألكى رألا م ار ألقف واواقةه تعزى 
ر ويكى برااا ارتواصل اال تراضكى ارا تألةىو و م ت ارةرو  ذات دالرى إاصمئكى ي د ا توى 
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ر ألكى و اام ( رصمرح ا  راد ا  مر ا ت دااًم ربر ماا ارام  ار  ف اردراى ا0.01دالرى )
هم ا يألف  ف أا ماام ار ألقكى ين  Massngerكع ف أن ا  راد ا  مر ا ت دااًم ربر ماا 

درامت ا  راد ا  مر  هكرهم ان ا ت داف برااا ارتواصل ا  رى. بك ام  م ت اتو طمت
هم ا قل  ف ارا م ار ألقف. اام كاكر ذرك إرف  Facebookا ت دااًم ربر ماا ارةكس بوك 

 هؤالء ا  راد أ مر ان تيمرت أا ماام ار ألقكى  تكاى ا ت دام برااا ارتواصل اال تراضكى.أن 
وبمرتمرف كا ن ارقول أن ار تمئا امءت اتةقى اع ام  ص يألكه ارةرض اررابع  ف اردراى 

 .ا ربعىار ألكى رألا م ار ألقي واراواقأ 
ارقتل واال تقمم(  هف أ مر اراواقأ  ام تاكر ار تمئا إرف أن اراواقأ ا   قكى )ار رقى و     

ارتف تؤدى إرف تبمكن آراء ا تت داف اراواقع اال تراضكى اورامو اام كع ف أن أا مم ارابمب 
تبعم ر ويكى اراوقع االر ترو ف  إاصمئكمبا ل دال  بتيمكرا   قكى اول هذه اراواقأ 

 ارا ت دم .
 هناقشت النتائج:

تيمكر  ألبكًم با ل أو بت ر ال ت دام برااا ارتواصل أامرت ار تمئا إرف أن ه مك     
االاتاميف اال تراضكى يألف ق ميمت ا  راد وأا ماام ا   قكى يألف اراواقأ وا اداثو 

( و  ام Thomas, E. Wren . 2014درا ى )  إركهوتتة  هذه ار تمئا اع ام وصألت 
أ دت أن اال تارار رةترات  ( ارتف3433اتةقت اع ام وصألت إركه درا ى ) مطاى و وب  تو 

طوكألى أامم هذه اراواقع كؤمر با ل  ألبف يألف بعض ار امت وارقكم  كقظى ارضاكر وارطكبى 
واال ةتماكى  واال ب مطكى وارعصمبكى و وه م كا ن ارقول بي ه  ألام زادت  ميمت ا ت دام 

او ارا توى ا قل   ا  راداال  قكى ردي  ا ا ممبرااا ارتواصل اال تراضكى  ألام اتاات 
 أن إرف Nimez ,2005 ) (.و توصل )3449وهذا أكضم كتة  اع درا ى ) راكن  ضرو 

 بكرة وهذا  بدراى االاتاميي بمرتارر اراعور وبكن ارارتةع ا  تر ت إدامن بكن ه مك ارتبمط
)ركم يبود و بدوره كؤمر يألف قرارات وأا مم ارابمب ار ألقكى . وهذا كؤ د ام أ ةرت ي ه 

 بمرقكم اقت مًيم كورد ا  تر ت أن اكث توص  إرف  (و Alan & Zizi, 2008 (و ) 3445
 ا  رةو أ راد  ي االاتاميكى ارع قمت يألف  ألبًكم كؤمر أ ه إرف ارغربكىو بم ضم ى وا   مر
  اردك كى. يألف اراعتقدات و ذرك
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تتاه  - مصى ارذ ور -  ام أن ا  راد ا  مر ا ت داام ربرااا ارتواصل االاتاميف    
ق ميمتام إرف أن ارغمكى تبرر ارو كألى  مصى إذا  م ت هذه ارغمكى تتعأل  بمراقو  واراركمت و 
 ام أ ام أ مر ا تقمام إذا ام وقع يألكام ضرر أو ظألم ان ه م أو ه مكو وتتة  هذه ار تمئا 

م اراةرط ( ارتف أ دت يألف أن اال ت دا3449اع ام أ ةرت ي ه درا ى ) راكن  ضرو 
راذه ارااتاعمت  مصى ردى ارابمب كؤدى با ل األاوظ إرف راوء ارابمب رأل ذب وار داع 

 أبو( و)ه مء Mody, 2003( و)3444وار صب يألف اآل ركنو وهذا ام أ دته ) بكألى صمرح و
(  اكث أامروا إرف أ ه  ألام ازدادت  ميمت ا ت دام اواقع ارتواصل 3442اركزكد و 

ى ذرك إرف ازكد ان اراا  ت ار ألو كى وا   قكى وار ة كى وارا صكى االاتاميف  ألام أد
 ردى ارابمب با ل األاوظ ودال إاصمئكم.

 ام أن اال ت دام اراةرط راذه اربرااا ال كؤمر  مكرًا يألف أا مم ا  راد اراتعألقى بقتل     
ا  واء ارذ ور أو اآل ركن ااام  من ار ببو اقمر ى بيقرا ام ا قل ا ت دااًم راذه اربراا

ا  مثو  ام  من ه مك اك  رإل مث ا  مر ا ت دااًم ربرااا ارتواصل االاتاميف  او 
اال تقمم بمر كم ى إذا ام تعرضن ر كم ى با ل أ بر ان ارذ ور. وهذا كاكر إرف أن اال ت دام 

واء ارذ ور اراةرط ربرااا ارتواصل االاتاميف كؤمر يألف ق ميمت وأا مم ا  راد ا   قكى  
(     Brenda,2012أو ا  مث يألف اد  واء اع تبمك مت  ف  ويكى اراواقأ وا ا مم. ) 
يبر ا  تر تو أو اواقع  اك أن ا تغرا  اراراهقكن وارابمب  ي اواقع اراامدمى وارتامور

ا رعمب وارركمضى أو ارد ول يألف اراواقع ا بماكىو أو اروقوع  ف برامن يضوكى ااميمت 
كامل ا ت دام اورى ا هداأو كعرضام الضطرابمت  ة كى ويزرى ااتاميكىو ر و ه اا

( و ان ام ب 3446 ام أامرت إرف ذرك )يمامنو   ارواقع ان ارابمب راذه اراواقع هروبمً 
 3434وان ام ب آ ر كادث تغكرًا بمرزا  ف ق ميمتام وأا ماام ا   قكى) اااد ار وبي و 

يألف اراوا ب ار ألو كى  اال تراضكى ي ا ت دام اواقع ارااتاعمت ( وك ع س ا  راط  59: 
االاتاميكى رألا ت داكن  تاعألام  ي يزرى ااتاميكىو وتاول دون اامر تام  ي تبمدل اآلراء 
وال اراا  ت ا  ركى واالاتاميكى  كصبح ارا ت دم ا عزاًل أ ركًم وااتاميكًم )يمكد ارارش 

 (و  393:  3434و وآ رون
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و تكاى ا  غامس  ي هذه ارااتاعمت اال تراضكىو تبرز  مكر ان ار ألبكمت  صوصًم     
اكن ت عدم ارادود ارمقم كىو وتذوب ارةواصل ا   قكى واردك كى واراوكمت وار صوصكمت بكن 
ا  راد وارااميمت  صوصًم اكن  عي واود مقم مت وتقمركد وأيراأ ا ار ى ردى ااميمت 

تؤمر  ي اراامر كن با ل أو بي رو وب مصى صغمر ار نو وهكر  وت ظكامت بعك ام و قد
اراتاص كن اكداً بيصورام ارة ركى وارةأل ةكىو وا تامءاتام اردك كى وارقواكى )يألي راواىو 

إرف أن  (Young ,1996) بعض اردرا مت ارا اكى  أامرت(و اكث 54:  3442
رتي كتم زكمرتام و وب مًء يألف ذرك يألف اال تر ت ت تألأ بم ت أ اراواقع ا ا دامناامالت 

و  (chatting)يألف اواقع اراامدمى  ا دامنيألف اال تر ت هي  ا دامن من أبرز اامالت 
واراواقع االاتاميكى وهي ارتف ت اح بت وكن ي قمت ااتاميكى اعك ى ك اكام اربعض 

مر اوراهمن (و  ام أا 326:  3445بمرع قمت االاتاميكى االر ترو كى )يد من ارةرح و
إرف أ ه كا ن ار ظر  Morahan-Martin&Schumacher( 3442امرتن و  كوامتار )

ر  تر ت  ا بب رألاعور بمروادة و  ن ا ت دااه كعزل ارةرد ين ارعمرم ارواقعي وكاراه ان 
ا ا مس بمال تامء أو ارتواصل اع يمراه اراقكقيو ويألف ذرك كا ن أن ك ون اراعور 

وهذا ام أ دته  (. 4-5: 3445ارزائد ر  تر ت  ) كد يبدارعظكم و  ت داماالبمروادة  تكاى 
 كعال يألف صعوبى ارتةمهم  ارادكمى االتصمل ت  ورواكم ( أن3442ا ةي و   كراكن درا ى )

 ارتبط قد رإل تر ت ار مكأ أن اال ت دام  ام ا  رةو  طم  دا ل ارقكم  ي واالاتراك
 إقماى  ي ارةرد اامرات  ي كؤمر أ ه واروادةو  ام اتاميكىاال بمرعزرى اراعور ان باامالت
دارتام االاتاميكى ارع قمت  االاتاميكى ا  اطى راامر ى وارااد اراتمح اروقت وكقل وا 

 .ا  رى وارقرارات وا ا مم ارتف كت ذهم ا  راد  او اراواقأ ارا تألةى
 :توصياث الذراست

ن  تمئا وا مقاتام أا ن رألبماث صكمهى بعض ان   ل ام توصألت إركه اردرا ى ا    
 ارتوصكمت كا ن يرضام  ام كألف :

كوصف اربماث بتقألكص  ميمت ا ت دام امل هذه اراواقع با ل يمم وال  كام  ألام  -3
صغر  ن ا  رادو اكث أمبتت ار تمئا تيمرهم با ل أ بر ان هكرهم ان ذوى 

 ا يامر ا  بر .
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اامت ر ويكى اراواقع ارتف كد ل يألكام أب مئام وارتا م  ف ضرورة اتمبعى اآلبمء وا  -3
 ارةترة ارتف كقضو ام يألكام و مصى ارذ ورو اكث أمبتت ار تمئا تيمرهم با ل أ بر .

ضرورة إكامد برااا اواقع تت   اع ارقكم وا   قكمت ارااألكى وتواكه ا ب مء إركام  -2
 اضكى ارغربكى وهذه ارااألكى . اداث  وع ان ارتوازن بكن ارااتاعمت اال تر 

تقألكص  ميمت ا ت دام اراواقع ذات ارتيمكر ار ألبف ا  بر وا تبدارام بمراواقع ا قل  -5
 تيمكرًا.

تعزكز اراوا ب اردك كى دا ل ا  رة وارادر ى وارااتاع   وع ان أ مركب اراواااى  -4
 ضكى .رألغزو ارة رى وارقكاف ارتف تبمام امل هذه ارااتاعمت اال ترا
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 :ادلراجع
درا ى  ا  تر ت وآممره ا اتاميكى يألف اراراهقكن.(. 3434) يبدار ركم إبراهكم  عكد .3

 32-33اكدا كى يألف يك ى ان اراترددكن يألف اقمهي ا  تر ت اان تقع أيامرهم بكن 
 و  ألكى ارتربكى و اماعى اال   دركى.ر مرى اما تكر.   ى

 داامت اراراهقكن رإل تر ت وي قته بمالهتراب (. إ ت3444دك م اااد اااود ي مأ ) .3
 و اعاد اردرا مت ارعألكم رألطةورىو اماعى يكن ااس.ر مرى اما تكراالاتاميف ردكام . 

(. أمر ا ت دام اب مت ارتواصل االاتاميي يألف 3432ربمب رأ ت اااد اراامل ) .2
 ألكى  ى د توراه.ر مردرا ى اكدا كى.  –تا كل ار    ارقكاي ا   قي رألابمب ار عودي 

 االتصمل وا ي مو اماعى اراألك يبدارعزكز.
(. ا  راط  ف ا ت دام    ان ار ابكوتر وا  تر ت 3444 ماكى صمبر ارد دراوى ) .5

و ع  345ااد  ارااألى اراصركى رألدرا مت ار ة كىووي قته ببعض اراا  ت ار ة كى . 
 . 24-62و ص ص  52

وء إ ت دام ا  تر ت وي قته بمراعور ببعض (.  3442 امح رازى يبد ارراان ) .4
  .اعاد اردرا مت وارباوث ارتربوكىو اماعى ارقمهرة ر مرى اما تكر.اتغكرات ارا صكى. 

(. إ مءة ا ت دام ا  تر ت وي قته بمراعور بمروادة 3445 كد يبدارعظكم اااد ) .6
و ع  34را كم و ااد اماعى ا ااألى  ألكى ارتربكىوواركيس ردى يك ى ان ارابمب اراماعف. 

 . 43-26و ص ص 2
ت  ورواكم االتصمل: ارا مطر وارتادكمت وارتيمكرات (. 3442اركأ دروكش ارألبمن ) .5

 . ارقمهرة: اراكئى اراصركى ارعماى رأل تمب .االاتاميكى 
(. ارتعرض رإل تر ت وي قته ببعض اآلممر ار ة كى 3449ربكع ) اااد  عكد اراواد يبد .2

اقدم رألاؤتار اردورف رإلي م ارادكد: ت  ورواكم ادكدة رابمبو باث واالاتاميكى ردى ا
 .392 -364و اماعى ارباركنو ص ص رعمرم ادكد

(. ا دامن يألف ا  تر ت ردى ارتمدي اقمهي ا  تر ت  ي ا ردن. 3445يد من ارةرح ) .9
ص ص  و 2و ع  4و  ألكى ارتربكىو اماعى ارباركن و ااد ااألى ارعألوم ارتربوكى وار ة كى

323-333 . 
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 وي قتام وا اتاميكى اراتغكرات ا  ةعمركى ربعض (. درا ى3445يامد ار األوت ) .34
 وا اورة هكر ر مرى اما تكر هزة. اام ظمت  ي اراراهقكن ردى ار ضا ار ألقي با توى

 ا زهر. اماعى ارتربكىو  ألكى
راواقع إ ت داامت ارابمب ار عودي (. 3433 مطاى ارزهراءو وب  ت ارعقبموى ) .33

. باث اقدم إري ارا تدى ا ي اي ارتواصل االاتاميي وي قتام بي امط ارا صكى
ار  وي ار مدس رألااعكى ار عودكى رإلي اى واالتصمل )ا ي م ارادكد: ارتادكمت 

  ألكى اآلداب.و  اماعى اراألك  عودار ظركى وارتطبكقكى(و 
ميف يألف اااور اراتألقكن. (. تيمكر اب مت ارتواصل االاتا3433اااد ارا صورى ) .33

 و  ألكى اآلداب وارتربكىو ا  مدكاكى ارعربكى  ف ارد كامرك .ر مرى اما تكر هكر ا اورة
. يامن: دار إدامن ا  تر ت  ف يصر ارعوراى(. 3434اااد ار وبف اااد يألف ) .32

 صةمء رأل ار وارتوزكع.
اراماعى  اقكمس إدامن ا  تر ت ردى ط بأ(. 3434اااد ار وبف اااد يألف ) .35

 . يامن: دار صةمء رأل ار وارتوزكع .اراوهوبكن
(. اقمهي ا  تر ت واال اراأ إرف اراركاى بكن ارتمدكام: 3433ازكد بن ازكد ار ةكعي ) .34

و  ألكى ارتربكىو ر مرى اما تكردرا ى تطبكقكى يألف اقمهي ا  تر ت بمرا طقى ارارقكى. 
 اماعى اراألك  عود.

 ارتةمؤل با توى وي قته ا   قي (. ارا م3435ا مر اصطةفو وتمار اقمردة ) .36
يدد  و 34ااألد وارتربوكى ارعألوم  ي ا رد كى ارااألى اركراوك. اماعى طألبى ردى وارتامؤم

 .555 -523و ص ص :  5
. ورقى اقداى راؤتار ا بعمد اراقوقكى رإلي م االاتاميف(. 3433ا ف اراامدى ) .35

امكوو ا امرات ارعربكى  33-33. ارامرقىو ارامرقىو ا ي م االاتاميف وا يمقى
  .اراتادة

ا  تر ت:  با مطر ارابمب تويكى  ي اررأي قمدة (. دور 3442اادي يمامن )   م  ي .32
 .  ارا و كى اماعى اآلدابو  ألكى ا اورةو هكر اما تكر ر مرى اكدا كى. درا ى
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-2 ن  ان بكوترار ا أطةمل ان يك ى ردى االاتاميكى (. ارعزرى3444 بكألى صمرح ) .39
-259و ص ص 34 ااألد و52 .يدد ار ة كى رألدرا مت اراصركى ارااألى   ى.  32

542.  
(. اآلممر ار ة كى واالاتاميكى ال ت دام ارابمب اراصري 3449 راكن ز ركم  ضر ) .34

.  ألكى "FACEBOOK" راواقع اراب مت االاتاميكى: درا ى يألف ا ت داي اوقع
 . 35-34كواي  "تار"ا  رة وا ي م وتادكمت ارعصراؤ ا ي م و اماعى ارقمهرة و 

(. درا ى اتامهمت ارابمب اراماعي  او 3445 راكن يصمم اااد يبدارعزكز ) .33
و  ر مرى اما تكرا ت دام ا  تر ت وي قتام ب امتام ارا صكى وتوا قام االاتاميف . 

  ألكى ارتربكى و اماعى يكن ااس .
مل يبر ا  تر ت وي قته ببعض اراامرات (. ا تص3446هات ا ن يبدارااكد ) .33

و ص  24و ع  9و ااد ااألى درا مت ارطةورىاالاتاميكى ردى ط ب اراراألى ارمم وكى. 
 . 45 – 23ص 

 اراصري اراااور رتعرض واالاتاميكى ار ة كى اآلممر (. 3442) ( اركزكد ه مء أبو .32
 ارقمهرة. اماعى ا ي مو  ألكى .ا اورة هكر د توراه ر مرىراب ى ا  تر ت. 

 ارع أ  ي و مئل االتصمل ارارئكى وي قته با وح(. 3442) ا اكر ويد إبراهكم  ألكل .35
 .و  ألكى اآلدابو اماعى بغداد اما تكرر مرى . ا اداث

. داا    كأ  تعمال اع ابمب ارقرن ارامدى وارعارون(. 3449اراامج ) أبوكو أ  .44
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judgement for adults 
Prepared By 

Dr: Ibrahim Mahmoud Abo Al Hoda 

 

Abstract 
       The study aims to reveal the effects caused by excessive us of 

virtual networking sites or known social networking on moral 

judgments issued by the teens on different moral positions Programs. 

The study sample consists of 594 virtual networking users including 

263 the most frequently users and 331 the least commonly users. The 

researcher has used the scale of virtual networking use, and the moral 

judgments scale, by the researcher. the results of the study indicates is 

that the virtual social networking use affects the conviction of 

individuals and their moral judgments. It also indicates That ther are 

remarkable differences between males and females of the most 

frequently users of the virtual networking sites. In all the situations of 

moral governance scale and the total score, there are also differences 

to the age. The individuals aged betewwn (30-39 years) are the 

Highest in moral judgments than others of different ages. It also 

indicates that individuals, using the facebook program, are the most 

ones whose moral judgments have been affected due to the use of 

virtual communication programs. 

Key Words:. Moral judgement - Virtual Community- adults 

 


