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 المبحث األول
 مقدمة:

تشػػػػلحياة اػػػػصرياةغيصاػػػػرريتواػػػػراييجمراػػػػويحشػػػػصغسوي ػػػػ يجغاػػػػ ياة ػػػػحا  ياة اص ػػػػاوي
حاالقتاػػصحاويحاةافص اػػوايتغػػصيتشػػلحيتطػػحراييتت حةحجاػػويغت ػػصرصوي ػػ يغجػػصؿياالتاػػصاليي
ح ظـياةغيسحغصيياةيصةغاوي اثي ت يياإل تر ييغفيخالؿيشبتصيياةتحااؿياالجتغصص ي

قػػصيياالجتغصصاػػويبػػافياو ػػراحيحةاػػب يي ػػغويصاػػراويتتغاػػ يبلػػصيآ صقػػصجيجحاػػحري ػػ ياةيال
ياةغجتغيصيياةغيصارر.

حتػصفيغػفي تصهجلػصيةفيقربػيياةغ ػص صييبػافياةشػيح يحةةوػيياة ػحححيح احجػييبػافي
اةافص ػػصيايحةحذيمةػػؾيتةػػريتوااػػريشػػتؿياة اػػصرياالجتغصصاػػوي ػػ يتااػػريغػػفياةػػححؿياةغتفحغػػوي

فيتػػصفيمةػػؾياةتو ااػػريب  ػػ يغتةصحتػػويحأػػحيغػػصيةحجػػحي حصػػصجيغػػفيحاة صغاػػويصسػػري ػػحي ػػحاايحال
اةتحااػػؿياالجتغػػصص يبػػافياةبشػػري ػػ ي نػػصاياةتترح ػػ يا ترانػػ يح ػػغ يأػػماياة ػػحعيغػػفي
اةتحااػػػؿيبػػػافياة ػػػصايبشػػػبتصيياةتحااػػػؿياالجتغػػػصص ايحتػػػلت يغاػػػري ػػػ يغفحغػػػوياةػػػححؿي
اةيرباػػػػػوي ػػػػػ يا ػػػػػتخحاـيغحاقػػػػػ ياةتحااػػػػػؿياالجتغػػػػػصص ياةةا ػػػػػبحؾياسالػػػػػصي  ػػػػػ ياةترتاػػػػػ ي

ي(.023:ي4102حاةغور يحاةج اهري) حاؿيح صرايياة يححاو
حتػػحاتريي Facebook اةةا ػػبحؾ فػػحيةاػػب ييشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص :ي

Twitterحاةاحتاح ييYouTubeاةظصأررياإلصالغاػوياوبػر ي ػ ياةحقػيياة ػصة ايةتح لػصيي
ت تفط يشرا ويتبارريغػفي هػصيياةغجتغػ يحخصاػوياةشػبص يبصصتبػصرأـياوتاػريتػلااراجي ػ ي

غجتغ يبغصياغاسح هيغفيطصقوي صصسويحرغبوي  ياةتوااريحاةتطحاريحاةحاحؿيبصةغجتغ ييةي
يتةرياةتفحـيحاةرق يحجيسهيغجتغيصجيصاراصجيا فؽيآغصةلـيحطغح صتلـ.

حتػػصفيغحقػػ ياةةا ػػبحؾيةتارأػػصيا تشػػصراجي اػػثيبسػػييصػػححياةغ ػػتخحغافياةيػػر يةغحقػػ ي
فياةيػر يا اػحيبغيػحؿيغساػحفي(يغساحفيشخصايحةفيصػححياةغ ػتخحغا03اةةا بحؾيقرابوي)

شخصيتػؿيشػلرايحةفيغػفياةغةصرقػصيياةال تػويةفيصػححيغ ػتخحغ ياةةا ػبحؾياةػحؽيصػححي
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ي(.ي0:ي4104قرااياةا ؼي  ياةيصةـياةيرب ي)صبحاةحأص يجححراي
 فحيةجليرحاحيغحق ياةةا بحؾاياةمييايحيةصنػصه يانفيبغهػصيياةغالاػافي ػ يجغاػ ي

تةػػريمةػػؾياةيػػصةـياال ترانػػ يو لػػـيةحرتػػحايةفياةحاقػػ يية  ػػصاياةيػػصةـي ػػ يححؿياةيػػصةـياةاصةػػث
اةغيصشيالياشب يغصة يا تاصجصتلـايابتحاايغفياة صجويتةري راوياةتيباريح ترياة صجوي
تةرياةج اايحغفياـي فحيتح فحايتةرياةغجتغ ياال تران يحاتخمحايغفياة صيياةةا بحؾي

اػػراجيصػػفيجغاػػ ياةػػ ظـياالجتغصصاػػوي ػػاصقصجياجتغصصاػػصجيشػػصغالجيةجغاػػ ياةيالقػػصيياإل  ػػص اويتيب
اةفصهغويبصةةيؿيحاخؿياةغجتغيصيياةت يةـيتةسحي  يا تايص ياال تاصجصيياإل  ص اويو راحي
اةغجتغ ياةمافيحجححاي  ياػة صيياةةػاايبػحؾيغالمأػـايحأتػماياػح رياةةػاايبػحؾيغ بػراجي

صصاػػػويبػػػافيةسيالقػػػصيياة اص ػػػاويحغ بػػػراجيآخػػػريةسغغصر ػػػصيياةافص اػػػويحآخػػػريةسيالقػػػصيياالجتغ
ي(.001:ي4104اة صاي) جالايغ غححاي

تغصيةن ييشػبتصيياةتحااػؿياالجتغػصص يح ػاسويغػفيح ػصهؿياةتيباػريصػفياةػرةياي
 ة ياةةترايياةغصناويربغصيتطس يظلحريبيضيانرااياةشخااويحجححيجراحريغطبحصواي
ةحيق ػػصري نػػصهاويةحيغ طػػويتماصاػػوايحةػػمةؾيةجػػليتةالػػصياةشػػبص ي ػػ يغاػػريغتخػػمافيغ لػػصي

برية فػػػػحياةغجتغػػػػ ياةػػػػحاقي يبتػػػػؿيغتح صتػػػػهي ػػػػ يغ صحةػػػػويةتوااػػػػر يصبػػػػرياةػػػػحصحاييتةػػػػريغ ػػػػص
ياال تجصجيحاةتظصأر.

 فحي جسيياإل اصااييصسريشبتوياإل تر يي اصحريصححي حاريغحق ياةةا بحؾي  ي
ـيتػػصفيةربيػػوي4100غاػػري اػػثيةشػػصرييتةػػريةفيصػػححيأػػهالاياةػػ حاريخػػالؿيشػػلريا ػػصار

ةةؼيشػخصيخػالؿيشػلريي411خغ ويغالاافيحةةؼيشخصايارتة يتةريي411غساحفيح
ـايغغػػصي4100(يغساػػحفيشػػخصيخػػالؿيشػػلرياح اػػحي0011ـايارتةػػ يتةػػري)4100 برااػػري

اػػحؿيصسػػريحجػػححيتقبػػصؿيغاػػريغ ػػبحؽيةسػػحخحؿيصسػػرياةغحقػػ ياةػػمييتػػصفيصػػصغالجيرها ػػصجي ػػ ي
تحااػػػػؿياةشػػػػبص يخػػػػالؿياو ػػػػحاثياة اص ػػػػاوياوخاػػػػرري ػػػػ يغاػػػػري)صبػػػػحاةلصحيية غػػػػحاي

ي(.043:ي4104
ي
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تاجػػػويةغػػػصيتغستػػػهيشػػػبتصيياةتحااػػػؿياالجتغػػػصص يغػػػفيجصمباػػػواي   ػػػهياغتػػػفيغػػػفيح 
خالةلصيتبصحؿياةغيسحغصييحاةغسةصيياةخصاويحاةاحريحغفصط ياةةاحاحايتنص ويتةريتح لػصي
غجػػػػصالجير بػػػػصجيةستيػػػػصرؼيحاةاػػػػحاقويحبصتػػػػييتغاػػػػؿيغ بػػػػراجيةس ػػػػحارياةغجتغيػػػػ ي ػػػػ يغختسػػػػؼي

ياةفنصاص.
 ػراحياةغجتغػ يةغػصيةلػصيغػفيجصمباػويتباػرريتغصيةاب ييت تفط يشرا ويتبارريغفية

ةػػحالـييحارجػػ ياةػػبيضياة ػػب ي ػػ يمةػػؾيتةػػريغاػػص يغػػصيايػػرؼيبصةغتػػصفياةاصةػػثيتي اػػري
غلـيةتشػتاؿياةغجتغيػصيياإل  ػص اوايحأػ ياوغػصتفياالجتغصصاػوياةتػ يارغػ ي الػصياو ػراحي

اةغل اويغفياةتخسصيغفيرتصبوياوصبصاياةاحغاواي ات حاحفيبصرتاصحي  يةغحرأـياةخصاويحي
حاتخساػػحفيغػػفيقاػػححياةيغػػؿيحاةشػػتساصيياةر ػػغاواي اػػثياغتػػفيةسغشػػصرتافي ػػ يغختسػػؼي
اوغصتفياةت ػرريغػفياةفحاصػحيحاةتفصةاػحياةر ػغاويةغغصر ػويحاجبػصيياةحاقػ ياة اػصت ياةاػحغ ي

ي(.014:ي4100)غح ريصبحاةجساؿاي
 صةغراقػػػػ يةعحنػػػػصعياالجتغصصاػػػػوياة ػػػػصهحراياػػػػحرؾيبػػػػلفيا ػػػػتخحاـيغحاقػػػػ ياةتحااػػػػؿي
االجتغصص يبحةيالخميغ  ريخصصايحبحةياتجهي  يطرافهيةستلااريصسرياةب صاياالجتغصص ي
ةسغجتغيصيياإل  ص اوايتغػصيةحذيتةػرياال تشػصرياة ػرا يحاةةيػصؿيو غػصطياةفػاـياةورباػوي ػ ي
اةةػفيحاةغسػبايحاةغلتػػؿيحاةت ػساويحاةتػػ يت غػؿيرهاػويغ ػػححريةسيػصةـيتختسػػؼياختال ػصجيجػػمراصجي

ي(.116ي-115:ي4104غارياةورباوي)خصةحياصةحاييغ يرهاوياةغجتغيصي
حاتنػػػحيغغػػػصي ػػػبؽيغػػػحذيتػػػلااريشػػػبتصيياةتحااػػػؿياالجتغػػػصص ياةغجتغيػػػصيي اػػػثي
ةارييصسريقاـياو راحيحافػص تلـيحةحييتةػريا اػراؼيغصةباػوياو ػراحيتةالػصيحاصتبصرأػصيبػحاالجي

غػػحذيقػػحرتلصييصػفياةغػػحاحياةغطبحصػوايتغػػصيةيبػييححراجي ػػصصالجي ػػ ياةاػحرايياةيرباػػوايحةابتػي
يصسريت حاثياةتوااري  ياةيحاحيغفياةححؿياةيرباوي  ياةجحا  ياالجتغصصاويحاة اص او.

حةحييتػػػػمةؾيتةػػػػريحجػػػػححي ػػػػحعيجحاػػػػحيغػػػػفية ػػػػصةا ياة ػػػػحارياةغجتغيػػػػ يبػػػػافية ػػػػراحيي
اةغجتغيػػػصييتػػػصفي تاجتػػػهيغػػػصية حاتػػػهيغػػػفياػػػحراييأػػػ ييغجغحصػػػويغػػػفياةبسػػػحافياةيرباػػػوي

ؿيحأػػػحيغػػػصيا يتػػػايصسػػػرياة ػػػحارياةغجتغيػػػ يبػػػافيحة ػػحاييتواػػػراييةػػػـياتػػػفياتخاسلػػػصيصفػػػ
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ياو راحيحتصفيةهيا يتص صييصسرياة ص وياة اص او.
غغػػصيجيػػؿيغػػفياةنػػرحرييتاجػػصحيرهاػػويتربحاػػوياغتػػفيغػػفيخالةلػػصيغحاجلػػويغخػػصطري
تسؾياةشػبتصييصسػرياةفػاـياةغجتغياػويحة ػصةا ياة ػحارياةغجتغيػ ي ػ يظػؿياال ػتةصحريغػفي

 صي  يمةؾ.خبراييغيصاررياغتفياال تةصحريغ ل
 مشكمة الدراسة:

غ يا تشصريشػبتصيياإل تر ػييحشػبتصيياةتحااػؿياالجتغػصص ي ػ ياة ػ حايياوخاػرري
 فػػػحي رنػػػيي ػػػطحتلصيصسػػػرياةغجتغيػػػصييحةحييتةػػػريتواػػػرياةفػػػاـيحاةيالقػػػصيياالجتغصصاػػػوي
ح رنػػييافص ػػويغرابػػويصسػػرياةغجتغيػػصيياةيرباػػوايةغػػصيتسيبػػهيغػػفيححريتباػػري ػػ ياةت شػػهوي

تور ػػهيغػػفيقػػاـيح ػػسحتاصييتػػهاري ػػ ياةتحا ػػؽياالجتغػػصص يحة ػػصةا يياالجتغصصاػػويحغػػصيقػػح
ياة حارياةغجتغي .ي

تغػػصية ػػحايياػػحررياالتاػػصاليياػػحرري ػػ يصػػصةـياةحاغفراطاػػويحغػػصياػػص بلصيغػػفيقػػاـي
جحاحريبصصتغصحأصيصسرياةح صهؿيحاةتف اصيياة حااػوياةتػ يااػي يتجػصح يآاصرأػصايحاة صتجػوي

اػػػػوياةاصةاػػػػويحغػػػػصية حاتػػػػهيغػػػػفياػػػػحرري ػػػػ يح ػػػػصهؿيصػػػػفيا ػػػػتخحاـيتف اػػػػصيياةاػػػػحررياةتت حةحج
ي(.62:ي0771االتاصالييح  يتـيحتاؼياةغير وياإل  ص اوي)صبحاةسطاؼيغ غححاي

 شبتوياإل تر ييحشبتصيياةتحااؿياالجتغصص يح اسويُايرضيحاتحاحؿي الصياةخاػري
يحاةشريت صهرياةغخترصصيياة حااويحغفيمةؾ:

  تي ا يح شرياةفاـياةةصنسويحاةغ ص ظوييتح لصي الحيمحي حافي ص  ياغتفيتحظاةهي
صسالػػػصايحنػػػصريقػػػحيا ػػػتخحـي ػػػ يا ػػػتبحاؿيقػػػاـياةغجتغػػػ يبفػػػاـيأصبطػػػويتخػػػصةؼياةةطػػػرري

 (.020:ي4104حاةشرايوي)ب حريبحراي
صصحيياإل تر ييصبريشبتصيياةتحااؿياالجتغصص ي  ياةترحاجيةتيصط ياةغخحراياي 

غػػػػحي ت ػػػػ يصاػػػػحيحتغتػػػػافيتجصرأػػػػصيغػػػػفي شػػػػريتجػػػػصرتلـ ي اػػػػثيةحنػػػػ ييحرا ػػػػويغ 
%يغػػفيتجػػصرياةغخػػحراييا ػػتخحغحاياإل تر ػػيي ػػ ي شػػريتجػػصرتلـي04.6(يةفي4111)

 (.00:ي4111  ياةححؿياةيرباوي)غ غحي ت  يصاحاي
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تغاؿياإل تر ييتلحاحاجيةخاحااوياو راحي  بويتبارريغفيغ تخحغ ياإل تر ييقسفافيي
اي ػ ي(Yu, 2002, p.12)جحاجيصسريغ تفبؿي راوياةغيسحغصييحخاحااوياو ػراحي

ظػػؿيحجػػححياةفراػػ وياإلةتترح اػػويحاةتػػ يغػػفيخالةلػػصياغتػػفياةػػحخحؿيصسػػ ياة حا ػػا ي
اةشخاػػػاوايحاةتيػػػرؼيصسػػػ يغ تحاصتلػػػصيحاةتوااػػػري الػػػصيتنػػػص ويةحي ػػػم صجيحتل لػػػصيغسػػػؾي
ةلهالاياةفراا وايحقحيح  يمةؾي  بويتباػرريغػفيغ ػتخحغ ياإل تر ػييتةػرياةفسػؽيصسػ ي

 إل تر ي.غ تفبؿياةخاحااوياةةرحاوي  يصاريا
ةاػػػػريياإل تر ػػػػييغػػػػفيخػػػػالؿيشػػػػبتصيياةتحااػػػػؿياالجتغػػػػصص ي ػػػػسباصجيصسػػػػ ياةيالقػػػػصيي

االجتغصصاػػػػويحاةاػػػػ وياة ة ػػػػاويةع ػػػػراحاي اػػػػثيةاػػػػرييتةػػػػريارتةػػػػصعيغيػػػػحؿياال طػػػػحااي
(يةفي4114حاالتتهػػػػػص يةػػػػػحييغ ػػػػػتخحغالصاي فػػػػػحيةحنػػػػػ ييحرا ػػػػػويشػػػػػراؼياةسبػػػػػصفي)

االتاػصؿيغػ ية ػراحياو ػرراياال تخحاـياوح ػ يةن تر ػييتػصفيغرتبطػصجيبص خةػصضي ػ ي
حتفسصي  ي جـيحاهررياةةرحياالجتغصصاوايح اصحرياةشيحريبصالتتهػص يحاةح ػحري)شػراؼي

 (.011:ي4114اةسبصفاي
ةخطػػصرياة فػػؿياة ػػرا يحاةتصغػػؿيةستت حةحجاػػصيححفينػػحابطيقاغاػػويحغجتغياػػويقػػحيُاشػػتؿي

:ي0771خطحرريصسرياةغجتغيصيياليتفؿيخطحرريصفياةتخسػؼي)صبػحاةسطاؼيغ غػححاي
64.) 

تت ااحيغيهيا تغصاليياةلاغ وياةافص اويةغصـيا بلصريبيػضياةافص ػصييبصةي صاػرياةافص اػوي
حاةتت حةحجاػػوياةبػػصر ري ػػ ياةافص ػػصيياوخػػرذايحةاػػبحياةتيصغػػؿيغػػ ياإل تر ػػيي ػػ ياةباهػػوي
اةيرباوياةجريتااراجيغفياةفنصاصياةافص اػويحاوخالقاػويحاةتػ يات ػتـيغيلػصياوخػميبغااػصؽي

 .(4:ي4111ظـياإل صحريغفيأماياةرا حياةافص  ي)خسؼيغ غحايةخالق يا 
تةػػرضياةتت حةحجاػػصياة حااػػويتااػػراجيغػػفياةتةػػراطي ػػ ياةفػػاـياةغجتغياػػويحاةػػمييا ػػتجيص ػػهي

خسالجي  ياةغجتغيصياي واص ياةفاـياهحييال يحاـياةفحرريصسرياةيطصايحاةغشصرتواي فػحي
رريةسحقػػحؼيصسػػريغػػحذيتػػصفيغػػفياةنػػرحرييتخنػػصعيقػػاـياةشػػبص يةسغال ظػػوياةغ ػػتغ
ي(.010:ي4102ابصتلصيةحيتوارأصي  يظؿياةتت حةحجاصياة حااوي)ربص ية غحايي
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ياةت حاصيي يغف يتااراج ياالجتغصص  ياةتحااؿ يحشبتصي ياإل تر ي ي غسي حأتما
ياةت حاصيي يأم  يحةغصـ ياةغجتغي ا ياة حار يحة صةا  ياةغجتغياو ياةفاـ يتجص  حاة سباصي

يححريا ةغه  صيياةتربحاوياةر غاويحغارياةر غاوي  يغاريحاناصرياة سباويابر يبفحر
ياو راحيصس ي ياةاح ي اغص ياةتف اوايحتحجاللص حاةغجتغيصيياةيرباوي  ينبطيا تخحاـيأم 

يتص وياةغ تحاصيياةافص اويحاالقتاصحاويحاة اص او.
يجاؿي يحاةتص  يإلاجصح ياةالـ  يبلحؼياإلصحاح يغفياةترباو يجحاحاج ي رنيي حصصج تغص

يصسريغحاتب ياةتت حةحجاصيقصحر يا تخحاـ يةمةؾي  ف يغيلصا يحاةتةصصؿ يغ تجحايياةيار و
اةغحاهغويةافص ويحا تاصجصيياةغجتغ ايحاةيغؿيصسريتحصاوياو راحيبغخصطريتسؾياةشبتصيي
حتيراةلـيبتاةاوياال تةصحريغ لصيةغريبصةيياوأغاواي صةةرحيأحيح اسوياةت غاوياةغجتغياوي

رياةيطصايحاةغشصرتويب اجصباوي  يت فاؽياة لنويحغاص ياةفاـياهحييال يحاـياةفحرريصس
ياةغجتغياو.

حغػػفيأ ػػصياغتػػػفيت حاػػحيغشػػػتسوياةحرا ػػوي ػػ يغ صحةػػػويتاجػػصحيرهاػػػويتربحاػػويغفتر ػػػوي
اغتػفيغػفيخالةلػصيغحاجلػويغخػصطريشػبتصيياةتحااػؿياالجتغػصص يصسػرياةفػاـياةغجتغياػػوي

يحة صةا ياة حارياةغجتغي .
 أسئمة الدراسة:

اإلجصبػػويصسػػرياة ػػهاؿياةػػرهااياةتػػصة :يغػػصياةرهاػػوياةغفتر ػػوييت ػػصحؿياةحرا ػػوياة صةاػػو
ةغحاجلػػويغخػػصطريشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص يصسػػرياةفػػاـياةغجتغياػػويحة ػػصةا ياة ػػحاري
اةغجتغيػػػ ي ػػػ ينػػػحايخبرتػػػ ياةحالاػػػصيياةغت ػػػحرياوغراتاػػػويحاةل ػػػح يحاتةػػػرعيغػػػفياة ػػػهاؿي

ياةرهاايغصياس :
ي ػػػ ينػػػحاياوحباػػػصيياةتربحاػػػويغػػػصياإلطػػػصرياة ظػػػرييةشػػػبتصيياةتحااػػػؿياالجتغػػػصص 

 اةغيصارر 
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غصيغخصطريشبتصيياةتحااؿياالجتغصص يصسريقاـياةغجتغ يحةخالقاصتػهي ػ ياةحقػيي
 اة صنر 

غػػػػصياال يتص ػػػػصيياة ػػػػسباويةشػػػػبتصيياةتحااػػػػؿياالجتغػػػػصص يصسػػػػرية ػػػػصةا ياة ػػػػحاري
 اةغجتغي  

طريغػػصيغالغػػحيخبػػرريتػػؿيغػػفياةحالاػػصيياةغت ػػحرياوغراتاػػويحاةل ػػحي ػػ يغحاجلػػويغخػػص
 شبتصيياةتحااؿياالجتغصص يصسرياةفاـياةغجتغياويحة صةا ياة حارياةغجتغي  

غصياةرهاوياةتربحاوياةغفتر ػويةغحاجلػويغخػصطريشػبتصيياةتحااػؿياالجتغػصص يصسػري
اةفػػاـياةغجتغياػػويحة ػػصةا ياة ػػحارياةغجتغيػػ ي ػػ ينػػحايخبرتػػ ياةحالاػػصيياةغت ػػحري

 اوغراتاويحاةل ح 
 أهداف الدراسة .

ي وياة صةاويتةريت فاؽياوأحاؼياةتصةاو:يتلحؼياةحرا
اةتيػػرؼيصسػػرياإلطػػصرياة ظػػرييةشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص ي ػػ ينػػحاياوحباػػصيي

 اةتربحاوياةغيصارر.
ت حاػػحيغخػػصطريشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص يصسػػريقػػاـياةغجتغػػ يحةخالقاصتػػهي ػػ ي

 اةحقيياة صنر.
رية ػػصةا ياة ػػحاريت حاػػحياال يتص ػػصيياة ػػسباويةشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص يصسػػ

 اةغجتغي .
اةتيرؼيصسريغالغحيخبرريتؿيغفياةحالاصيياةغت ػحرياوغراتاػويحاةل ػحي ػ يغحاجلػوي

غخػػػصطريشػػػبتصيياةتحااػػػؿياالجتغػػػصص يصسػػػرياةفػػػاـياةغجتغياػػػويحة ػػػصةا ياة ػػػحاري
 اةغجتغي .
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حنػ يرهاػػويتربحاػويغفتر ػػويةغحاجلػويغخػػصطريشػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػصص يصسػػري
 ػػصةا ياة ػػحارياةغجتغيػػ ي ػػ ينػػحايخبرتػػ ياةحالاػػصيياةغت ػػحرياةفػػاـياةغجتغياػػويحة
 اوغراتاويحاةل ح.

 أهمية الدراسة:
يت ب يةأغاوياةحرا وياة صةاويغغصياس :ي

اوأغاػػػوياةغت ااػػػحرياةتػػػ ياػػػصرييت ظػػػريبلػػػصيغحاقػػػ ياةتحااػػػؿياالجتغػػػصص يحاةتػػػ ي
 تيرؼيا تشصراجيحا يصجيحغت صغاصجيصسرياةغ تحذياةغ س يحاةيصةغ .

غاػػػوياةػػػححرياةػػػمييتسيبػػػهيشػػػبتصيياةتحااػػػؿياالجتغػػػصص ي ػػػ يتص ػػػويغ ػػػص  يتػػػلت يةأ
اة اػػصرياة اص ػػاويحاالقتاػػصحاويحاةافص اػػويحاةيسغاػػويغغػػصيالياغتػػفيتجصأسػػهايبػػؿيتػػ حاحي

يباحرريجساو. ياحغصجيبيحياـح

تةاحياةحرا وياةفصهغافيصسريترباوياوب صاي  ياةتيرؼيصس يةأـياناصرياة سباوياةتػ ي
ـيشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص ايغغػػصيقػػحيا ػػلـي ػػ يغ ػػصصحريقػػحيتػػ جـيصػػفيا ػػتخحا

 اوب صايصس ياال تخحاـياةرشاحيةلم ياةتف او.

تةاػػحي ػػػ ياةتيػػػرؼيصسػػريححريشػػػبتصيياةتحااػػػؿياالجتغػػصص يح ػػػسباصتلصي ػػػ يبيػػػضي
ياةححؿياةغيصارريحتاةاويتيصغسلصيغيلص.

غخػػػػصطريتيػػػػحياةحرا ػػػػويغ صحةػػػػويةتةياػػػػؿيححرياةترباػػػػويبغه  ػػػػصتلصياةغتيػػػػححريتجػػػػص ياة
اة صجغػػػويصػػػفيا ػػػتخحاـيشػػػبتصيياةتحااػػػؿياالجتغػػػصص ايغغػػػصيقػػػحيا ػػػلـي ػػػ يتػػػحصاـي

ياةيالقصيياالجتغصصاويحاة حارياةغجتغي يبافياو راح.

قػػحيتةاػػحياةحرا ػػويحانػػي ياةغ ػػصأجيحاإلصالغاػػافيحاةغيسغػػافي ػػ ياةتيػػرؼيصسػػ يةأػػـي
س ياةغخصطرياة صجغويصفيا تخحاـيشبتصيياةتحااؿياالجتغصص ايغغصيا صصحأـيص

يتحصاـياإلاجصباصييحغيصةجوياة سباصي.
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 منهج الدراسة : 
ا ػػػتخحاـياةغػػػ لجياةحاػػػة ياةػػػمييايتغػػػحيصسػػػريحاػػػؼياةحاقػػػ يتغػػػصيأػػػحيتػػػصهفيتػػػـي

حتة ػػػػار ايحةتح ػػػػهياالهػػػػـيطبايػػػػوياةحرا ػػػػوايحا فػػػػؽيةأػػػػحا لصايحاتغاػػػػؿيا ػػػػتخحاـياةغػػػػ لجي
حت ساسلػػصيياةحاػػة ي ػػ يأػػم ياةحرا ػػوي ػػ :يجغػػ ياوحباػػصييمايياةاػػسويبصةحرا ػػوياة صةاػػو

يةن صحريغ لص.
 حدود الدراسة:

يتت ححياةحرا وياة صةاويبصة حححياةتصةاو:
اة حياةغحنحص :ي اثيتفتاريصسريغحنحعيغحاجلويغخصطريشػبتصيياةتحااػؿي

االجتغػػصص يصسػػرياةفػػاـياةغجتغياػػويحة ػػصةا ياة ػػحارياةغجتغيػػ يحتاةاػػوياال ػػتةصحري
صيةلغػػصيغػػػفيتػػصرافيطحاػػؿي ػػػ يغػػفيخبرتػػ ياةحالاػػػصيياةغت ػػحرياوغراتاػػويحاةل ػػػحايةغػػ

ا ػػتخحاـيشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص يتنػػص ويتةػػريتح لغػػصيغػػفياةػػححؿياةراهػػحري ػػ ي
تحظاػؼيشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػصص ي ػػ ياةيغساػػوياةتيساغاػوايتغػػصيتص ػػيياةحالاػػصيي
اةغت ػػػػحرياوغراتاػػػػويةحؿيغػػػػفيحظػػػػؼيشػػػػبتصيياةتحااػػػػؿياالجتغػػػػصص ي ػػػػ ياةيغساػػػػوي

حري ػػػ ياةتوسػػػ يصسػػػرياػػػيحبوياةغحقػػػ ياةجورا ػػػ ياة اص ػػػاوايتغػػػصيتيتبػػػرياةل ػػػحيراهػػػ
 ةبيضياةحالاصييغفيخالؿيشبتصيياةتحااؿ.

تفتاػػرياةحرا ػػويصسػػريبيػػضيشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص ياةغ ػػتخحغويغػػفيقبػػؿي
 او راحي  ياةغجتغ يغاؿ:ياةةا بحؾيحتحاتريحاحتاح يحاإلاغاؿيحغارأص.ي

:يغاطس صيياةحرا و

: يشبتصيياةتحااؿياالجتغصص
أاـيشبتصيياةتحااؿياالجتغصص يحغفيبا لص:يتتيححيغةص 



312 

  2036مجلة دراسات فى التعليم الجامعى                                           العذد الرابع والثالثىن 

غحاقػػػػ يصسػػػػريشػػػػبتوياإل تر ػػػػييتػػػػح ريةغ ػػػػتخحغالصي راػػػػويةس ػػػػحاريحتبػػػػصحؿيانرااي
حاو تػػػصريحاةغشػػػتالييغػػػفيخػػػالؿياةغسةػػػصيياةشخاػػػاويحةةبحغػػػصيياةاػػػحريحغػػػرؼي

ي(.46:ي4101اةحرحشوي)صبحاةتراـيصس ايح أارياص افاي
ححيتباريغفياةغ تخحغافيغفيشتريخحغويغتح رريصبرياإل تر ييتيغؿيصسريربطيص

ةرجػػػصاياةيػػػصةـيحغشػػػصرتتلـيحتشػػػباتلـي ػػػ يغحقػػػ ياةتترح ػػػ يحا ػػػحياتحااػػػسحفيغيػػػصجي
غبصشرريحاتبصحةحفياو تصريحاةغيسحغصييحا صقشػحفيقنػصاصيةلػصيةأغاػويغشػترتويباػ لـي
حاتغتيػػػػحفيبخػػػػػحغصيياوخبػػػػػصريحاةغ صحاػػػػػوياةةحراػػػػويحاةبراػػػػػحياالةتترح ػػػػػ يحغشػػػػػصرتوي

:ي4104اةغاػػحرريحغسةػػصيياةةاػػحاحيحاةاػػحتاصيي)ا ػػ يتبػػراأاـاياةغسةػػصيياة اػػاويحي
15.) 

تيػػػرؼيبػػػصإلصالـياالجتغػػػصص ياةجحاػػػحياةػػػميياشػػػلحي رتػػػويحا صغاتاػػػويغػػػفياةتطػػػحري
 ,YouTube, MySpace, Twitterحاال تشػػصريحغػػفيةغاسػػويأػػم ياةشػػبتصي:ي

Facebookي(.075:ي4101)رحالياة غا اييي
فراطاػػوي ػػ ياةغشػػصرتويبصةتحااػػؿيغػػصي نػػصاايياة ػػحارياةجغػػصص يصسػػريغ طػػؽياةحاغ

بافياةجغلحريحتلخمي نصاايياة حارياةجغصص يشتؿياةحرحشويةحياة حارايحاتغاؿي
اةغبحةياةيصـياةميياغا أصي  يةفية راحاجيتجغيلـيشحاغؿيحأػحاجايغشػترتويافػررحفي
االهػػتالؼينػػغفيغجغحصػػويا ترانػػاويةات ػػحاحفيحات صقشػػحفيحاتبػػصحةحفيانرااي ػػحؿي

تسحفيبلػماياةغي ػػريجغصصػوياتحااػؿياوصنػػصاي الػصية فاػػصجايتميةفيغحنػحعيغػصاي اشػػ
تػػػػؿيصنػػػػحيأػػػػحي ػػػػ ياةحقػػػػييماتػػػػهيغر ػػػػؿيحغ ػػػػتفبؿ.ي)غ غػػػػححيجػػػػحاحايحآخػػػػرحفاي

 (45:ي4100
 صػحح ةتبػر ةجغػ  شػرتصييتبػرذ قبػؿ غػف حبرغجتلػص ت شػصهأص اػتـ ا ترانػاو غحاق 

 تتحاف صف حةسب ث حاالأتغصغصيا حغشصرتوياو شطو حاواحقصا اةغ تخحغاف غف
غيلػـي اتشػصرتحف آخػراف ةشػخصص ةػحذ حة شػطو اأتغصغػصي حاةب ثيصػف احاقصي

 اةغ صحاػو اةخػحغصييغاػ اييغاػؿ أػم  حتػح ر غارأػصا ةح اةةتراػو االشػتراتصي بل ػح
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 حاػحرر اػحي غػف اةغتيػححر حغشػصرتوياةح ػصهط حاةخػصص اةيػصـ حاةترا ؿ اةةحراو
بالحي شتر غف اةغ تخحغاف غالااف اةخحغصي أم  حقحيا تفطبي حاةغسةصيا ح احاح

 (.467:ي4102اةيصةـي)ت  افيغ احراي
حغفيخالؿياةتيراةصيياة صبفويةشبتصيياةتحااػؿياالجتغػصص ياال ػظية لػصيةجغيػيي

يصسر:
.غجصؿياتغت ي اهياو راحيب راتلـي  ياةتيباريحاة حاريحتبصحؿياو تصريغ يانخراف 
راحيصبػػػػريةرجػػػػصاياةيػػػػصةـيغحاقػػػػ يتتخطػػػػ ياة ػػػػحاج ياةغتص اػػػػويحاة غ اػػػػويحتػػػػربطياو ػػػػ

حتشػػػػػػباتلـي ػػػػػػ يغحقػػػػػػ ياةتترح ػػػػػػ يحا ػػػػػػحياتبػػػػػػصحةحفيغػػػػػػفيخالةػػػػػػهيانراايحاو تػػػػػػصري
 حاةغيسحغصييحات صقشحفي  يغختسؼياوغحر.

حب ػػػصايصسػػػريغػػػصي ػػػبؽي ػػػ فياةحرا ػػػوياة صةاػػػويتيػػػرؼيشػػػبتصيياةتحااػػػؿياالجتغػػػصص ي
حاو تػػصرييبل لػػص:يغحاقػػ يا ترانػػاويتتػػاحيتتػػحافيغجتغػػ يا ترانػػ يب ػػصايصسػػرياالأتغصغػػصي

اةغشػػػػترتويبػػػػافية ػػػػراح ياتبػػػػصحةحفيغػػػػفيخالةػػػػهياوخبػػػػصريباػػػػحرري ػػػػرايويحقػػػػيي اػػػػحةلصي
غ تخحغافياةةاػحاحأصييحاةاػحريحاةغسةػصيياةغختسةػوي ػ يصػرضيآراهلػـيحتػحصاغلصيحت غػ ي

يةحالـيقاـياةغشصرتويحاإلاجصباويحة اص صجيت يتاي سبصجيصسريبيضياةفاـياةغجتغياو.
ياة حارياةغجتغي :يي -ية
اػػػصؿيبغفتنػػػصأصيت تفػػػؿياةغيسحغػػػصييحاةغيػػػص  يبػػػافيشخاػػػافيةحيةتاػػػريح ػػػاسويات

بلػػحؼيتقصغػػويصالقػػوي اغػػصيباػػ لـيحاة ػػحاريتح ػػاسويتحااػػؿيايػػصحفياةغ ػػصحريصسػػري
ا تغرارياة اصريحغير وياة ؽيحات ػصعياةباػارريح اػصحرياةتةػصأـيحت ػحؿياةةػرحيتةػري

القػػويحتػػحصاـياالأتغػػصـياةغجتغيػػ يحاةترباػػويصسػػرياة فػػحياةػػمات يحتػػحصاـيغرح ػػوياةي
ي(.ي1:ي4113قحرياةجغصصوي) باؿياغحهاؿاي

تيراػػؼيآخػػر:يصغساػػوياتػػصحي الػػصيتبػػصحؿياةػػرهذياةغتةفػػويحاةغتبصحةػػوي ػػحؿياةفنػػصاصي
اة اص ػػاويحاالقتاػػصحاويحاالجتغصصاػػويحاةافص اػػويحاةحا اػػويحاةتػػ يتشػػوؿياةػػرةيياةيػػصـي
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بطػػييأػػم يحةطػػراؼياة ػػحارياةغختسةػػويبتحجلػػصتلـياواحاحةحجاػػوياةةتراػػوي ػػحاايارت
اةفنصاصيبصةغ تحذياةغجتغي يحاةيصةغ يحاإلقساغ يحاحالجيتةريحرجويغػفياالتةػصؽي

 (.0210:ي4115)ةبحاة جصيغ غحاي
حب صايصسريغصي بؽي  فياةحرا وياة صةاويتيرؼياة حارياةغجتغي يبل ه:يغ تحاصيي

اا:ي تراوياتـيغفيخالةلصيتبصحؿيانراايحاةتبص ثي حؿياةفنصاصياةغجتغياوياةغختسةوي حي
ياةتحااؿي يشبتصي يخالؿ يغف ياةغجتغياو يبيضياةفنصاص يةح ياالقتاصحاو يةح اة اص او
ياة صيي يصبر يحاةحرحشوا ياةتتصباو ياةغختسةو ياة حار ية صةا  يبص تخحاـ االجتغصص 
يتتاحيو راحأصي ياةت  يحاةغ تحاصيياةغختسةو ياةغحح صيياالةتترح او يةح يتحاتر اةةا بحؾيةح

يةحاحؿيتةريق صصصيي تراويتجص يتسؾياةفنصاص.اةتيباريصفيآرااأـيب راويبلحؼيا
 الدراسات السابقة:

 أواًل: الدراسات العربية:
يأ صؾياةيحاحيغفياةحرا صيياةت يت صحةيية صةا ياةتحااؿياالجتغصص يغفيبا لص

ي(4115اةغجصة ي) حرا وي صا -0
يتةريا تخحاـ  ةحذ االجتغصصاو اةيالقصي صسر حتلاار  اإل تر ي أح يياةحرا و

 االجتغصص  اةغ ح غ لج اةبص ثيصسر حاصتغح اةجصغي ي  ياةغجتغ ياورح  ا اةشبص 
 صسر اإل تر ي تةريةفيةاريا تخحاـ اةحرا و حتحاسي اةباص صيا ةجغ  اال تبص و حةحار

ي   ةال تر ي اةطصة  ا تخحاـ  صةو    ا حاح االجتغصصاو اةيالقصي   اف بغةرح ا
انخرافاي بغشصرتو اإل تر ي ةغصـ قتلـحي اةطسبو قنصا  صؿ    اوار أما ات صقص

يارتة  صسري اإل تر ي ا تخحاـ ةار ا خةض اةطسبو ةحذ اةحرا   اةغ تحذ حتسغص
 ا حاح تسغص ة ه  اث اةيغريا ةستح ا  بصة  بو اة صؿ حتمةؾ االجتغصصاوا اةيالقصي
 حذبغ ت اتيسؽ ح اغص االجتغصصاوا اةيالقصي صسر اإل تر ي ةاريا تخحاـ ا خةض اةيغر
 اةشلري اةحخؿ ارتة  تسغص ة ه اةحرا و  تصهج  فحيبا ي اةطسبوا و ر اةشلراو اةحخحؿ
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ي.ةحالـ االجتغصصاو صسرياةيالقصي اإل تر ي ا تخحاـ ةار ا خةض اةطسبو و ر
ي(4117حرا ويرنصيصبحاةحاجحي)-4

يتةر أح ي  اإل تر ي    اال تراناو اةغجتغيصي ة غصط صسر اةتيرؼ اةحرا و
 تةصصساو صالقصي غف تفحغه ةف اغتف غص ح ححح  غطا تؿ تغا  اةت  يصغواة حاة غصي
يي:تةر اةحرا و حتحاسي

اةغجتغيصيياال تراناوي سبصجيةحيتاجصبصجي    تهار اةيحاغؿ غف غجغحصو أ صؾ ةف
 تب الػص حغػحذ اة ػصهحار حاةغيتفػحاي اةفػاـ غػ  غ لصيغحذياالت ػصؽيةحياالخػتالؼ

 .اةحاقياو تطحارياة اصر    ت لـ  اةت اةب صار االتاصةاو ةع غصط
بػاف اةيالقػو اػاصغو ةصػصحي اةةا ػبحؾ غاػؿ االجتغصصاػو اةتيػصرؼ شػبتصي ةف 

 باف االجتغصص  ةستحااؿ جحاحر ةبيصحجا حةنص ي   ياةغجتغ  اةغختسةو او ظغو
 جورا اػص اةغتةرقػو اةجغػصأار ا ػتخحغيية شػح اة ظػصـايحتػمةؾ حاخػؿ او ػراح
 حاةتيباػر غػفياة فػحؽ بغ اػح ةسغطصةبو اة اص او  ظغواو صسر ةسنوط حصفصهحاص
ي.حاةغيتفحاي انراا صف تصغسو ب راو

ي(ي4117) خنر حرا وي ارغاف-1
يتةر ياةحرا و  اةفصأرر جصغيو  ر اةشبص  ا تخحاـ ححا   صسر اةتيرؼ أح ي

 اةغحق ايحقح أما اغصر ح لصي   اةت  حاو شطو اةةا بحؾ اةبراطص اويةغحق  حاةجصغيو
 ةجغ  اال تبص و حةحار االجتغصص  اةغ ح حغ لج اةغفصرف اةغ لج صسر اةحرا و حياصتغ

يحتحاسي ياةت ساو تةر اةبص او اةباص صيا ي يأ : ياةححا   يةأـ  حغشصأحر حاةتر اه ةف
غ ي حاةتيصغؿ اة اصتاو حاةخبراي اةشخااو اةغلصراي حت غاو اةخصاو اةاحر ةةبحغصي
بحاا ةغصن ا بلاحقصا اةيالقصي حتجحاح انخرافا ي.اة ر اةرةي حال

ي(ي4101اة غا ي) حرا ويرحال-2
 بغلصراي حصالقتلص اإل تر ي تحغصف ظصأرر صسر اةنحا تةفصا تةر أح يياةحرا و

ياةةرحؽ االجتغصص  اةتحااؿ يةغتوارايي اال تر ي صسر اإلحغصف    حغير و ي تبيص
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 اةغ لج صسر اةبص او اصتغحي حقح اةيسغ (ا اةتخاص االقتاصحيا اةحن  )اةج اا
 حغفاصا إلحغصفياال تر يا )غفاصا صف صبصرر اةب ث ةححاي حتص ي اةت ساس ا اةحاة 
يي:تةر اةحرا و حتحاسي االجتغصصاو(ا اةيالقصي
حغلػصراي اإل تر ػي صسػر اإلحغػصف بػاف ت اػصهاص حاةػو ارتبصطاػو صالقػو حجػحح 

 رحاةةػ تجيػؿ اإل تر ػي ال ػتخحاـ طحاسػو  ػصةجسحاي تػراي االجتغػصص  اةتحااػؿ
 .اوخرذ ةس شصطصي ةقؿ حقتص اخاص

طبايػو تةػر مةػؾ حايحح اةمتحر غف ةتار اإل تر ي بص تخحاـ اتيسفف اإل صث ةف 
 .غجتغيصت ص    االجتغصصاويةن صث اةت شهو

ي(ي4100حرا وياةحح ريي)-3
أػػح يياةحرا ػػويتةػػريب ػػػصايتاػػحريغفتػػرحيغػػفيغ ظػػػحرياةخحغػػوياالجتغصصاػػويةتػػحصاـيافص ػػػوي

ايحةت فاػػؽيمةػػؾيا ػػتخحـياةبص ػػثياةغػػ لجياةحاػػة يحتحاػػسيياةحرا ػػويتةػػرياة ػػحاريةػػحذياةطػػال 
يةفيأ صؾيقاحريبشتؿي  ب يةتحصاوياةطال يبصةغيصرؼياة ساغويةس حاريةحذياةطال .

يـ(ي4100حرا ويصغرحية يحي)-4
يةغحاق ي ياةغاري ياةشبص  يا تخحاـ يباف ياةيالقو يصسر يةسحقحؼ ياةحرا و أح ي

ةغجتغياويحاصتغحياةبص ثيصسرياةغ لجياةحاة يشبتصيياةتحااؿياالجتغصص يحقاغلـيا
يتةريةف ةحالـياة صييصسري اةجصغيو طال  غف (% 75)   بو حتحاسيياةحرا و

 حةف بحؾا اةةاا ال تخحاـ اةطال  تح   اةت  أ  اةت ساو ححا   اةةاايبحؾيحةف
 YouTube اةغاري ةسشبص  بصة  بو غشصأحر اوتار اةتر الاويتص ي اةةاحاح غفصط 
 ت صحةي اةت  اةةاحاح حغفصط  اةحاصهفاو اةغفصط  احتاح يحةانص صسر حاةغح افر  صاحاةو

ي. اةغاري اةشبص  ةحذ غشصأحر اوتار اة اص اويتص ي حاو حاث االجتغصصاو اةفنصاص
ي(ي4100صبح ) غ صؿ حرا و-5

 ا ظغلص اةت  اة غالي    اةشبص  غشصرتو ححا   صسر ةستيرؼ اةحرا و أح ي
 اةغحق ا صبر  الص اةشبص  اشصرؾ اةت  اإلصالغاو اة غالي ةأـ صسر ؼاةغحق ايحاةتيري
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يصسر حاصتغحي  حقصغي اةجصغي ا اةشبص  جغلحر غف ةيا و اةغ ح غ لج اةحرا و
ياةشبص  صغحاو صا و بصختاصر اةبص او  غف اإل تر ي ا تخحـ اةمي اةجصغي  غف

اةغ لجيي اةحرا و غحيحاصت بحر ياحا بغ ص ظو اة حاا ق صر بتساصييجصغيو اةغست فاف
 بحؾ تةريةفياةةاا حتحاسي ةجغ ياةباص صيا اال تبص و اةحاة يحا تخحغييا تغصرر

 تحاتر غحق  اةاص   اةترتا     حاساهي%)412(  ب ي بح ف اوحؿ اةترتا  جصاي  
    تغاسي  فح اةغحاق ياالجتغصصاو اةشبص  تةناؿ ة بص  حتص ي% 414   ب  بح ف

ي. اواحقصا غف غجغحصصي حتشتاؿ انخراف غ  اةتحااؿ
ي(4100) حرا وي يححيبفيجحا -6

 اة حار غلصراي ت غاو    اةاص حاو اةغر سو غيسغ  غ هحةاو تبرا  اةحرا ويتةر أح ي
 ةحار حاال تبص و اةحاة  اةغ لج اةبص ث ا تخحـ مةؾ حةت فاؽ اةطال ا اةتربحييةحذ

 غ  اةتربحي اة حار بلأغاو اهغفياةغيسـ ةف تةر اةحرا و حتحاسي اةغاحا اوا ةسحرا و
ي.اةاؼ حاخؿ اة صج و اة حاراو اةفححر اغاؿ تغص اة حارا صسر اةطال  حاشج  اةطال ا

ي(4100) رنحاف ة غح حرا و-7
 اةتفساحاو اإلصالـ ةح صهؿ اةجغلحر ا تخحاـ تاص و صسر اةتيرؼ تةر أح يياةحرا و

 اةجغلحر اصتغصح    اةغهارر اغؿحاةيحي ا ـ4100 ا صار 43 احرر ةا صاية حاث حاة حااوا
 صسالصا بصالصتغصح حاة سحتاو حاةحجحا او اةغير او اةتلااراي حغحذيت فؽ اةح صهؿا أم  صسر
 اةغحاق ياالةتترح او غ تخحغ  غف صا و صسر اةغ ح غ لج اةحرا و أم  ا تخحغي  اث

 اةح صهؿ حغوغف    جصاي حاةيرباو تصةج ارر اإلخبصراو اةف حاي ةف حةظلري اإلخبصراوا
 اة صب ا حاةاـح تصةغاري اةخصاو اةا ؼ تستلص اةاحررا اةيا ويةا صا ة راح ةلص تيرض اةت 
ياةيرباو اإلخبصراو اةف حاي اـ  اـ اإلخبصراوا االةتترح او اةغحاق  تستلص حاة ررا اة صطفو

 ةف اةحرا و اوخاررايحةتحي اةغرتبو    غاؿياةغاراو بصةيرباو BBC اةفحغاو اةا ؼ
 صسر اةجغلحر اصتغصح  تاجو ت ففي قح حاةحجحا اويحاة سحتاوا اةغير او اةتلااراي غف اةيحاح
ي.اةاحرر ةا صا اإلصالـ ح صهؿ
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ي) 4100تصغؿيخحرشاحي) حرا و-01
   يت شاط صسريححريشبتصيياةتحااؿياالجتغصص ي اةتيرؼ تةر اةحرا و أم  أح ي

 تلجاج    االجتغصص  اةتحااؿيغحاق  تغتص صي اةيرب احاةتيرؼيصسر اة اص   اة راؾ
حاغو اةيرباو اةاحراي ياةحاة ي شبصبها حتيبهو  خغلص حال ياةغ لج يصسر ياةبص ث حاصتغح

 ةسغشصرتو  شح غ طصي ةاب ي اةغحاق  أم  ةف تةر اةحرا و حاةحرا وياةغاحا اوايحخساي
  شصط تةر اة ري اة اص   اةخحؼيح حةيياةيغؿ  صج  اة اص  ايحت ري اة راؾ   

ياواحاحةحجاو بححر حقصغي اصس    ة تصر  شر     نحرأص ح ففي ةساحرايا اةتيبهو
ي.اةغطصة  حاةترحاجيةلم  اةاحار غطصة  حتب   اةاحراي
ي(ي4100(اةغاريي  ياـ حرا و-00

ياالجتغصص يصسري يشبتصيياةتحااؿ يا تخحاـ ياةتيرؼيصسريةار يتةر أح يياةحرا و
 ةف حتحاسيياةحرا ويتةر لجياةحاة ح صهؿياإلصالـياوخرذيحاصتغحياةبص ثيصسرياةغ 

 اإلصالـ ح صهؿ غ  اةتيصغؿ ا خةصض تةر ةحذ االجتغصصاو اةشبتصي غحاق  ا تخحاـ
 غحاق  ا تخحاـ ةف تغص اةتت  حا تيصرر غطصةيو صسر جصايةتارأص غتةصحتو بحرجصي اوخرذ
يقراار  سبصجي ةار االجتغصصاو اةشبتصي ياةغشصأح اةا ؼ صسر يةتار يحةف اييحاةغجاليا

 بحؾيتص ي احتاح يح اا صسر حاةغح افر حاةو صا اةتر الاو اةةاحاح غفصط  ترت يي  
 اةت  حغفصط ياةةاحاح اةحاصهفاو اةغفصط  حةانص اةغاريا ةسشبص  بصة  بو غشصأحر اوتار
اةشبص ي ةحذ غشصأحر اوتار تص ي اة اص او حاو حاث االجتغصصاو اةفنصاص ت صحةي
ي.اةغاري

 (4104غ غحية حري)-04
أح يياةحرا ويتةرياةتيرؼيصسريححريشبتصيياةتحااؿياالجتغصص ي  ياةغشصرتوي
اة اص اويةسشبص ي  ياةغجتغ ياةغاريايحاصتغحياةبص ثيصسرياةغ لجياةحاة يحاةحرا وي
اةغاحا اوايحتحاسييتةريةفيقسوياةرقصبوياوغ اويصسريغحاق ياالتاصؿياالجتغصص يةتصحي

يآ يصف يةستيبار ياةشبص  يةغصـ ياةتحااؿياةةراو يصغساو ي صأغي يحقح يب راوا راهلـ
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يبيضي ي   ياة اص   ياةحص  ي اصحر ي   ياالجتغصصاو ياةشبتصي يةصنصا يباف االجتغصص 
ياواحقصاي يباف يتححر ياةغ صقشصيياةت  يخالؿ يحمةؾيغف ي  يغار ياةغيصارر اةفنصاص

 بصإلنص ويتةرياةغتح صيياة فحقاوياةغ تشرريصسريغحق ياةتحااؿياالجتغصص .
ي(4104)اةغ احر غ غح-01

 ة غحمجصجي بحؾ ياةةاا االجتغصصاو اةغحاق  شتؿ صف اةتشؼ تةر أح يياةحرا و 
ياالجتغصص  حغنغحف شتؿ باف اةغفصر و حتمةؾ اةيرباوا بف صر اةخصص  اةغحق 

 حقح اةيرباوا ةف صر (اةيرباوي ي) اإلةتترح   اةغحق  حغنغحف شتؿ حباف )اةةا بحؾ(
 اةغنغحفا ةت ساؿ ا تبص و تصحاح تـ حقح  ااةحاة اةغ ح غ لج صسر اصتغحياةبص ث

 تصالغاو تح اسو االجتغصصاو اةغحاق  تسيبه اةمي اةححر تةريةأغاو اةحرا و حتحاسي
   ص  صسر بصر  تصالغ  ححر اإلةتترح اويغف بهياةغحاق  تفـح بغص قاص صجي غتطحررا
 غةاحر صرؼحغيسحغصييحغي حصصجسو شصغسو حتوطاو ةخبصر غف تح ر  اةحرقاويةغص اةا ؼ
يغ  حغت حصوا اةغسةصيي حتبصحؿ حاةيغؿ اةحرا و ح غالا حاواحقصا اوأؿ حغ صحاو
 صسر حاةتيسافصي انراا ةتبصحؿ غةتح ص غجصال ة لص تةر اةةاحاحايتنص و حغفصط  حاةاحر
 حافص و حا ترا و جحاحر ا تراناو احاقصي حخسؽ اةتيسافصيا تسؾ صسر حاةرححح انراا
ي.حتر اه
ي(4104) اةحا ح صبح حححغغ حرا و-02

 اةت حالي    االجتغصص  اةتحااؿ شتصي ححر تةرياةتيرؼيصسر اةحرا و أح ي
 غف صا و صسر غاحا او بحرا و اةفاصـ خالؿ غف اةغاري اةغجتغ  شلحأص اة اص اوياةت 

يةغير و اةشبص   اةت حالي    االجتغصص  اةتحااؿ شبتصي ةححر رهاتلـ اةجصغي 
ياةغاري شلحأص اةت  اة اص او ياةبص ثيصسري اوخاررا اة  حاي    اةغجتغ  حاصتغح

 شبتصيياةتحااؿ ت لصـ ةأغلص اة تصهج غف صحح تةر اةحرا و اةغ لجياةحاة ايحخساي
  ي اةغاري اةغجتغ  شلحأص اةت  اة اص او اةت حالي    رها   بححر االجتغصص 
ياةجحاحر.ي صصاواالجتغ اة رتصي صف ةستيبار نصا نصا ةتص ي  اث اوخاررا اة  حاي
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 (4101حرا وية غحياح اي)-03
يشبتصيياةتحااؿي يبه ياةمييتفحـ ياةححر يتةرياةتيرؼيصسريطبايو أح يياةحرا و
يحا تخحـي ياةغجتغياو ي  ياةفنصاص ياةشبص ياةةس طا  يةسغشصرتو االجتغصص ي  يت ةا 
اةبص ثياةغ لجياةحاة يحتحاسيياةحرا ويتةريةفيشبتصيياةتحااؿياالجتغصص يت احي

يتة ي اثيغف يتاجصب يةلـ يحتتحافيححر ياةغختسةو ياةغجتغياو ياةفنصاص ياةشبص ي  ح صصؿ
يت لـي  يت غاويحصالـياةافص  يحاة اص  ايتغصيتتاحيةلـي راوياةرةييحاةتيبار.

ي(4103حرا ويشيبصفية غحي)-04
ياةتحااؿي يةشبتصي ياةتربحاو ياوخالقاصي يةأـ يصسر ياةتيرؼ يتةر ياةحرا و أح ي

 ياةحرا صيياةيساصياالةت اـيبلصيحاةتحاؿيةتاحريغفترحياالجتغصص ياةت ياج يصسريطال
نةاصييت غاوياوخالقاصيياةتربحاويةشبتصيياةتحااؿياالجتغصص ايحاصتغحياةبص ثيصسري
يةشبتصيي ياة سباو ياناصر يغف ياةيحاح يحجحح يتةر ياةحرا و يحتحاسي ياةحاة ا اةغ لج

يح شرأص يةع راح ياةتربحاو ياوخالقاصي يصسر ياالجتغصص  ياةجحا  يياةتحااؿ يغف ةسيحاح
 اة سباوياةت يتلححياةغجتغ .

 ثانيًا: الدراسات األجنبية:
يأ صؾياةيحاحيغفياةحرا صييغ لص:

 يMecheel 2010حرا ويغاشاؿي-0
أػػػح يياةحرا ػػػويةسحقػػػحؼيصسػػػريةاػػػريا ػػػتخحاـيشػػػبتصيياةتحااػػػؿياالجتغػػػصص يصسػػػري

خحغ ياةيالقػػػصيياالجتغصصاػػػوايحقػػػحيطبفػػػيياةحرا ػػػويصسػػػػريصا ػػػويغػػػفياةشػػػبص يغػػػفيغ ػػػػت
شػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص ي ػػ يبراطص اػػصايحقػػحيةظلػػريياة تػػصهجيةفيةتاػػريغػػفي اػػؼي
اوشخصصياةبصةوافياةمافيا تخحغحفيغحاقػ يغػفيبا لػصياةةػاايبػحؾيحاحتاػح يقػحياصتر ػحاي
بػػػل لـيافنػػػحفيحقتػػػصجيةطػػػحؿيصسػػػريشػػػبتوياإل تر ػػػييغػػػفيمةػػػؾياةحقػػػيياةػػػمييافنػػػح هيغػػػ ي

ي.ةاحقصهلـياة فافاافيةحيغ ية راحية رأـ
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 Karbinsiki (2010)حرا ويتصربا  ت ي-4
 ةحذ اةحرا   اةت ااؿ صسر " ا بحؾ" غحق  ا تخحاـ ةار صسر ةستيرؼ أح ي

 حقح   ي احاحرؾا اةطال ياةجصغيااف طسبوياةجصغيصيايحُةجرايياةحرا ويصسريصححيغف
 اةغيسحغصي ةجغ  تلحار حاال تباصف االجتغصص  اةغ ح غ لج صسر اةبص ث اصتغح

 :تةر حرا وحتحاسيياة
اةغحق  أما تاةح    اةجصغي  اةطصة  اغناه اةمي اةحقي ا حاح تسغص ة ه 

 اةجصغيااف اةطال  %يغف57 ةف  اث االغت ص صيا    حرجصته تسغصيتح ي
 سباصجي اهار بحؾ اةةاا غحق  صسر اصتر حايبلفيتحغص لـ اةحرا و شغستلـ اةماف
 .اةحرا   ت ااسلـ صسر

ةقاري حقتصجي اخااحف اإل تر ي صسر ةطحؿ حقتصجي افنحف اةماف اوشخصص ةف
 اتاح اةغحق  أما حةف تجمبه اأتغصغصي جاؿ ةتؿ ةف تةر غشاراجي ةسحرا و

بحاا ح ؿياةةحا ار "اةحرحشو" ةسغ تخحـ  اةب ث ح اوغحر غف تاار    رةاه حال
 .قحاغر ةح جحح ةاحقصا صف

يBynum  ( 2011)حرا ويبا ـي-1
 ػػػػػصةا ياال ػػػػػتةصحريغػػػػػفيشػػػػػبتصيياةتحااػػػػػؿيأػػػػػح يياةحرا ػػػػػويتةػػػػػرياةتيػػػػػرؼيصسػػػػػرية

االجتغصص ي  يت  افيا ػحغصجياةطػال ي ػ ياةيغساػوياةتيساغاػويحا ػتخحـياةبص ػثياةغػ لجي
اةحاة يحتحاسيياةحرا ويتةريغجغحصويغفياة تصهجيغ لصيةفيا تخحاـيشبتصيياةتحااػؿي
االجتغصصاػػويةاػػبحينػػرحرريةت لػػصيت تػػصجيتةػػرينػػحابطيتيساغاػػويحةخالقاػػوايحأ ػػصؾيبيػػضي

ةغيحقػػػػصييت ػػػػحؿيححفياال ػػػػتةصحرياةغاسػػػػريغ لػػػػصي ػػػػ ياةيغساػػػػوياةتيساغاػػػػويغ لػػػػصياتجصأػػػػصييا
اةغحر افياة سباويتجص يشبتصيياةتحااؿياالجتغصص ايحقسويتشجا ياإلحارريةسطػال يصسػري

يا تخحاغلصي  ياةيغساوياةتيساغاو.
  Badge ( 2012)حرا ويبصحجي-2

تغػػػػصص ي ػػػ ياةيغساػػػػويأػػػحؼياةحرا ػػػػويتةػػػريتةياػػػػؿيا ػػػتخحاـيشػػػػبتصيياةتحااػػػؿياالج
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اةتيساغاويحا تخحـياةبص ثياةغ لجياةحاة يحتحاسيياةحرا ويتةػريغجغحصػويغػفياة تػصهجي
غ لػػصيةفياةطػػال ياةنػػسحفياةتحااػػؿيغػػ يةصنػػصايأاهػػوياةتػػحراايح غالهلػػـياػػـياةتحااػػؿي

(ي40غ ياةغجتغ يحاةتحااؿي اغصيبا لـايتسغػصيتص ػييغجغحصػوياةتحااػؿياػواررياة جػـي)
ا يتػػػػايمةػػػػؾيتاجصباػػػػصجيصسػػػػريقػػػػحررياةطػػػػال يصسػػػػرياةتحااػػػػؿيحصسػػػػري ػػػػرحاجي ػػػػ ياةغتح ػػػػطي

يت ااسلـياوتصحاغ يحصسريصالقتلـياالجتغصصاو.
ي(khamis & Vaughn ( 2012)حرا ويخغاايح حفي-3

أح يياةحرا وياةتيرؼيصسريتاةاويا ػتخحاـياة شػطصاياة اص ػاافيةح ػصهؿياةتحااػؿي
اةتػػػ ياػػػتـيبلػػػصياةتتصغػػػؿيبػػػافيياالجتغػػػصص ي)تػػػحاترياياةةػػػاايبػػػحؾ(يحاةتيػػػرؼيصسػػػرياةتاةاػػػو

اة شطصاياإلةتترح اافياة شطصايصسريةرضياةحاق يايحا تخحغيياةحرا وياةغ لجياةحاة ي
ايحتحاسييةغجغحصويغفياة تصهجايغ لصي:يةفياةتت حةحجاصيتغ حياة شطصايقحراييجحاحرياي
ايحتيا لـي ػ يتوااػرياة ظػصـياة اص ػ يايتغػصية لػصيتغاػؿي ػص  ايةس شػحيصسػريةرضياةحاقػ ي

تغػػػصيةشػػػصريياةحرا ػػػويةتػػػلااريح ػػػصهؿياإلصػػػالـيصسػػػرياةغشػػػلحياة اص ػػػ يايحاتخسػػػؼيتػػػلااري
يح صهؿياةتحااؿياالجتغصص يغفيححةويوخرذي يالرتبصطهيبصةظرحؼياةغختسةويةسححةو.

ياةتيفا يصسرياةحرا صيياة صبفو:
يغفيخالؿيا تيراضياةحرا صيياة صبفوياغتفيا تخالصيغصياس :

تغػػػػصص يصسػػػػرياةيالقػػػػصيياالجتغصصاػػػػوياةغبصشػػػػرريبػػػػافيتػػػػهاريشػػػػبتصيياةتحااػػػػؿياالج
او ػػػػراحي اػػػػثيا اػػػػرؼياو ػػػػراحيةسيالقػػػػصيياالةتترح اػػػػويغبتيػػػػحافيصػػػػفياةيالقػػػػصيي

 اة فافاويصسريةرضياةحاق .
ةصػػصحييشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص ياػػاصغوياةيالقػػصيي ػػ ياةغجتغػػ ييحةنػػص يي

 ةبيصحاجيجحاحريةستحااؿيبافياو راح.ي
ااؿياالجتغصص يتلحاريةسنوطيصسرياو ظغويحاة تحغصييتـيا تخحاـيشبتصيياةتحي

اةغختسةػػػػػوي ػػػػػ ياة شػػػػػحياةجغػػػػػصأارييبلػػػػػحؼياة اػػػػػحؿيصسػػػػػريغ اػػػػػحيغػػػػػفياة فػػػػػحؽي
 حاة راصي.
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ا ػػػػتخحغييشػػػػبتصيياةتػػػػحاصيتح ػػػػاسويةس اػػػػحؿيصسػػػػرياةتر اػػػػهيحاةت ػػػػساويحتجحاػػػػحي
 اةيالقصييبافياو راحيحاةتيباريصفيانراا.

 رحصلصيغغصيةحذيتةػري صةػويغػفياإلحغػصفيةػحذي احيتيسؽياو راحيبصإل تر ييبغختسؼي
 اةبيض.

ةحييشبتصيياةتحااؿيتةري اصحرياة حاريبافية راحياةغجتغػ يحاةغشػصرتوياةةيصةػوي ػ ي
 اةغ تحاصييحاةتيباريب راويصفيانراا.ي

ةتص ػػييشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص يقػػحريتباػػريغػػفي راػػوياةتيباػػريةػػحذياةشػػبص ي
 ػػ يةلػػـيحتػػحصاتلـيبصةفنػػصاصياةغجتغياػػويحة ػػلغيي ػػ ير ػػ ياةػػحص ياةافػػص  يحاة اص

 اةغختسةو.
ةاريياإل تر ييحشبتصيياةتحااؿياالجتغصص يصسريح صهؿياإلصالـياةغطبحصوي فػحي

ةحييتةػػريتفساػػؿياالصتغػػصحيصسالػػصيحاال اػػراؼيتةػػريشػػبتصيياةتحااػػؿيبصختال لػػصي ػػ ي
اة احؿيصسرياةغير ويحاوخبصريةغػصيتػح ر يغػفيتوطاػويشػصغسويحصصجسػويةسغيسحغػصيي

 فيخالؿياةاحييحاةاحرري  ي ةاي غفي ححالص.غ
ا يتايا ػتخحاـياةطػال يةشػبتصيياةتحااػؿياالجتغػصص يصسػرياةت اػاؿياةحرا ػ ي

ةلـي اثيا خةضيغيحؿياةت ااؿيةػحالـيب ػب يغػصيافنػح هيغػفي ػصصصييطحاسػوي
 ةغصغلصيحاقؿي  يغجصؿياةحرا و.

صيياةتحااػػػػؿي احياأتغػػػػصـياةفػػػػصهغافيصسػػػػرياةيغساػػػػوياةتيساغاػػػػويبغ ػػػػصحالييحغػػػػجيشػػػػبت
االجتغػصص ي ػػ ياةيغساػوياةتيساغاػػويبلػػحؼياال ػتةصحريغ لػػصي ػػ يتةياػؿياةتحااػػؿيبػػافي

 اةطال يحاةغيسغافيحاإلحاررياةتيساغاو.
 خطة السير في الدراسة:

اةغب ػثياوحؿ:يات ػػصحؿيغفحغػوياةب ػػثيحغشػتستهيحة ػػهستهيحةأحا ػهيحةأغاتػػهيح ػػححح ي
 ػػصيياة ػػصبفوايحخطػػحايياة ػػاريحغ لجػػهيحتيراػػؼياةغاػػطس صيياةػػحارحريبػػهايحاةحرا
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   ياةب ث.يي
اةغب ثياةاص  :ياةغب ثياةاصةث:يشبتصيياةتحااؿياالجتغصص ي)ة حاصلصايغجصاليي

يا تخحاغلصايخاصهالصايآاصرأصياإلاجصباواي حاهحأصايا تخحاغصتلص(ي
اةغب ػػػثياةاصةػػػث:يغخػػػصطريشػػػبتصيياةتحااػػػؿياالجتغػػػصص يصسػػػرياةفػػػاـياةغجتغياػػػوي

يي ي  ياةحقيياة صنر.حة صةا ياة حارياةغجتغ
اةغب ػػػثياةرابػػػ :يغالغػػػحيخبػػػرريتػػػؿيغػػػفياةحالاػػػصيياةغت ػػػحرياوغراتاػػػويحاةل ػػػحي ػػػ ي

غحاجلػػػويغخػػػصطريشػػػبتصيياةتحااػػػؿياالجتغػػػصص يصسػػػرياةفػػػاـياةغجتغياػػػويحة ػػػصةا ي
 اة حارياةغجتغي .ي

اةغب ػػثياةخػػصغا:ياةرهاػػوياةتربحاػػوياةغفتر ػػويةغحاجلػػويغخػػصطريشػػبتصيياةتحااػػؿي
فػػاـياةغجتغياػػويحة ػػصةا ياة ػػحارياةغجتغيػػ ي ػػ ينػػحايخبرتػػ ياالجتغػػصص يصسػػرياة

 .اةحالاصيياةغت حرياوغراتاويحاةل ح
 المبحث الثاني

ييشبكات التواصل االجتماعي
ي)ة حاصلصايغجصالييا تخحاغلصايخاصهالصايآاصرأصياإلاجصباواي حاهحأصايا تخحاغصتلص(ي

االتاػػػصاليييُتيػػػحيغحاقػػػ ياةتحااػػػؿياالجتغػػػصص يغػػػفية ػػػحثيغ تجػػػصييتت حةحجاػػػص
حةتارأػػصيا تشػػصراجيصبػػرياال تر ػػيي اػػثية ػػحاييطةػػرري حصاػػوي ػػ يصػػصةـياالتاػػصؿيبػػافياو ػػراحي
حاةجغصصػػػػصييتص ػػػػييةلػػػػصي تصهجلػػػػصياةغػػػػهارري ػػػػ ياةغجػػػػصؿياإل  ػػػػص  يحاالجتغػػػػصص يحاة اص ػػػػ ي

يحاةافص  .
حاةتحااؿياالجتغصص يأحيصغساوياةتةصصؿيةتبػصحؿياةخبػراييحاو تػصريحاةغيسحغػصيي

صبػريشػبتوياإل تر ػييغػفيخػالؿياةغحاقػ يحاةتطبافػصيياةيغساػويةشػبتوياال تر ػييحاالتجصأصيي
غاؿياةةا بحؾيحتحاتريحغحق ياةاحتاح يحاةبراػحياالةتترح ػ يحاةتاػةحيصبػرياةشػبتويحاةفػحاهـي
اةبراحاػػويحاةغ صحاػػويغغػػصيتيطػػ يغجػػصالجيةع ػػراحيةستيباػػريصػػفيآراهلػػـيحاتجصأػػصتلـيبتػػؿي راػػوي
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(.ي7:ي4100حطياالجتغصصاػويحاة اص ػاوي)صػصحؿيبػفيصػصهضايححاغفراطاويبياحاجيصفياةنو
غػفي حا ػيو  رتػو اشػلح اةػمي اةجحاػحيةحياةرقغػ ا بػصإلصالـياالجتغػصص  تيػرؼ ةػمةؾ

يتصالغاوي صصسو. وحار اةحقي غ  اةمييت حؿ صبرياةغجتغيصيياال تراناوا اال تشصرا
حافيتغػػصية ػػلغيياال تر ػػييصبػػريشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص يغػػفيتغتص اػػويتتػػ

صالقصيياجتغصصاويبصةاحييحاةاحرريحاةتسغويبافية راحيغفيافص صييحةحاصفيحةوصييحةحطصفي
غختسةػػوايحالياخةػػريغػػصيت ػػغحيبػػهيأػػم ياةيالقػػصييغػػفيبػػثيافػػص  يح نػػصرييااػػي يغيػػهي

ي(.4:ي4111)خسؼيغ غحايتغتص اوياال الصرياةافص  يوب صاياةافص وياةحا حري  يبحتفويحا حري
 االأتغصغصي    غشترتو  هو تؿ رغبو ةت فؽ ةغشصرتوا تةياؿ ة لغيي   تغص
 حاةتػلاار حاةتةصصػؿ حاةنػوط حاةغ صاػرر اةتشػباؾ  ػ  ةانػصجيححرجا حةلػص  ة ػلصا حاو شػطو
 ا ػتاغصرأص ة  ػف غػص تما اةغجتغياػو ت فاػؽياةغ ػهحةاو ح ػ  غ ظغػوا غاػر بفاػصحاي

 حاةتحجلصي او تصرحي اوقحاؿ ةفيت حؿ ا تطصصي  فح جاحا بشتؿ حتحجاللص حا توالةلص
 اةشػبتصي صبػر  يػحياةتحااػؿ ةف اغتػف ال ةػما ةست ةاػما جػصأ ر صغػؿ غشػرحصصي تةػر

ي(.3:ي4113اة غفي)خصةحي ساـاي غرحر غ  تتوار شبصباو غحنو االجتغصصاو
 أواًل: أهم أنواع شبكات التواصل االجتماعي: 

 ػػراحيحاغتػػفياةحقػػحؼيصسػػرية ػػحاعيشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص ياةتػػ يتجتػػم ياو
يحاوتاريا تخحاغصجيةغصيةلصيغفيجصمباويحأ :

 Facebookاةةا بحؾ:ييييي-0
أػػػحية ػػػحيشػػػبتصيياةتحااػػػؿياالجتغػػػصص يحةشػػػلرأصيحةتارأػػػصيتػػػلااراجيصسػػػريغ ػػػتحذي

ـيصسػػرياػػحي)غػػصرؾي حتربػػرغ(ي ػػ يجصغيػػوي4112اةيػػصةـيحقػػحيتػػـيت شػػصايأػػماياةغحقػػ يصػػصـي
ر ػصرحياػـي ػتحيةطسبػوياةجصغيػػصييأصر ػصرحايحتػصفي ػ يبحااتػهيغتص ػصجي فػطيةطػػال يجصغيػويأص

حغفيبيػحأصيةطػال ياةاص حاػويحةيػححيغ ػحححيغػفياةشػرتصييحبيػحأصيتػـي ت ػهيوييشػخصي
(ايغغػصي ػصصحي41:ي4102ارغ ي  ي تحي  ص يبهي)غراـيغ اؿاي ػحرياةلػحذيشػيحب اي
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صسػػريتقبػػصؿياو ػػراحيصسػػرياةغحقػػ يبلػػحؼياال ػػتةصحريحاةتحااػػؿيحتبػػصحؿياةخبػػرايياةتيساغاػػوي
اال ػػتخحاـيحجػػحيتقبػػصالجيتباػػراجيغػػفيقبػػؿياةجغاػػ يبلػػحؼياةتحااػػؿياالجتغػػصص يحغػػ ي ػػلحةوي
يحتبصحؿيانراا.ي

بػػؿيتفيغه  ػػهياػػرا يبل ػػهيةػػااي فػػطيح ػػاسويةستحااػػؿياالجتغػػصص يبػػؿيأػػحي رتػػوي
اجتغصصاويحةحاري صصسوي ػحؼيتػ احياةبراػحياالةتترح ػ يحت ػؿيغ سػهيح ػحؼيا ػاطريصسػري

تر ػػييحة ػػهي ػػحؼياتػػاحيةع ػػراحياةيػػصحاافيةفيتػػؿي ػػحا  ياة شػػصطياةبشػػرييصسػػريشػػبتوياال 
ااػػ يحايو ة ػػلـيتاص ػػصجيصصغػػصجيغػػفيخػػالؿياإلحالايحاةغشػػصرتويبغػػصياراػػححفيغػػفيغيسحغػػصيي
ي حؿية ة لـيحاأتغصغلـيحغشصصرأـيحاػحرأـياةشخاػاويحةفطػصيياةةاػحاحياةخصاػويبلػـ.

ي(41:ي4102غراـيغ اؿاي حرياةلحذيشيحب اي)
اةغحق ي يسرياةرغـيغفيتحفيشبتوياةةا بحؾييح صأـيمةؾي  ي اصحرياإلقبصؿيصسر

(يغساػحفي611ةتاػريغػفي)ةـياتجصح يصغرأصياة يي ػ حايي فػحيبسػييصػححياةغشػترتافي الػصي
ي(.ي43:ي4104شخصيغفيتص وية  صاياةيصةـي)غ غحياةغ احراي

حياتغا ياةةا بحؾيبيححيغفياةخاصهصياةت يتغا  يصفيغاػر يغػفيح ػصهطيشػبتصيي
ي(:ي004-004:ي4101)صس يةاسواياةتحااؿياالجتغصص يغ لصي

.تتص وياة راوي  ياةتيباريحاةتبصحؿياةافص  يحتاةحياوخبصر 
صػػػحـياةتفاػػػحيبغ ػػػص ويغ ػػػحححريغػػػفياة ػػػرحؼي ػػػ ياةتيباػػػريح راػػػويا ػػػتخحاـياةاػػػحرري

 حاةةاحاحيحتبصحةلـيغ ياواحقصا.
ت غحيبصةت تـي  يغفياغت هيرهاوياةغيسحغػصيياةشخاػاوياةغتص ػويحاغتػفيةاػص  ي

غػػػفيحنػػػ يقاػػػححيصسػػػريبيػػػضياو شػػػطوايبصإلنػػػص ويتةػػػريتغتص اػػػوير ػػػضيياةاػػػة و
غاػػصحقويةييشػػخصيب ػػلحةوايحايتػػايمةػػؾيغػػحذي ػػرصياةةػػاايبػػحؾيصسػػري غصاػػوي

 خاحااويةصنصهه.ي
خصاػػاوياةػػححاـيحتي ػػ يبفػػصاياةغيسحغػػصيياةغتيسفػػويباػػة وياةشػػخصيةةتػػرريطحاسػػويقػػحي

 تاؿيتةري تويشلحريصسريصتاياةح صهطياوخرذ.
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يػػػػ ؿيحاةتاػػػػ اؼيةسغجغحصػػػػصيياةغتفصربػػػػوي تراػػػػصجيحافص اػػػػصجيتغػػػػصياتغاػػػػ ياةفػػػػحرريصسػػػػرياةي
 ب لحةوياةب ثيصفياوصنصاياةغشترتاف.

تغتص اػػوياة  ػػفياةغتتػػرريةع تػػصرياةتػػ يطر ػػييصسػػري ػػص وياةتةصصػػؿياة ػػصحثيصسػػري
 .اةغحق يا طالقصجيغفيةيياة ويغفياة صتهيغ ياة فؿيحاةغشصرتويب ةاياة صيححفيتواار

رح صاؿيت صصحيغفيخالؿياةبprofileاةغتػصحيصبػرياةةػاايبػحؾيصسػريت فاػؽياةتةصصػؿيي
 بافياةغجغحصصيياةغتجص  ويغفيخالؿيغصياتا هيغفيباص صييصبرأص.

يTwitterتحاتر:يي-4
غحاقػػػ ياةتحااػػػؿياالجتغػػػصص ياةػػػميياليافػػػؿيةأغاػػػويصػػػفياةةػػػاايبػػػحؾيحايتبػػػريأػػػحية ػػػحي

اةتػ يا تشػريي ػ ياة ػ حايياةغ ص اياوتبريةهايحافحـيخحغويغاورريةغ تخحغاهيغفياةغورحافيحي
اوخارريحةيبييححراجيتباراجي  ياو حاثياة اص اويحاالجتغصصاوي ػ ياةيحاػحيغػفياةبسػحافايحا ػتخحـي
 الصياةغشترتحفيغصيايرؼيبصةػ)تحاي(يةيي)اةتوراح(ايحأحيخحغػويغاػورريت ػغحيةغوػرحافيتر ػصؿي

سغػػرايةفيا ػػغالصي اػػصجي(ي ر ػػصجيةسر ػػصةوياةحا ػػحرايحاجػػح ية021ر ػػصهؿي اػػاويقاػػاررياليتتيػػحذي)
(ي411(يةتاػريغػفي)4101غحج اجيغتاةصجيةتةصااؿيتااررايحبسػييصػححيغ ػتخحغ يتػحاتري ػ يصػصـي)

ي(.42:ي4102غ اؿيغراـاي حرياةلحذيشيحب ايغساحفيغورحي)
حاتغاػػػ يب ػػػلحةوياالشػػػتراؾي اػػػثيالياتطسػػػ ياوغػػػري ػػػحذي ػػػتحي  ػػػص يصسػػػرياةغحقػػػ ي

تحاتريةفياتبصحؿياةتوراحايي)اةتحاتصي(يغػفيخػالؿياةرها  يبتحاترايحاغتفيةغفيةحاهي  ص ي  ي
ظلحرأػػػصيصسػػػرياػػػة صتلـياةشخاػػػاويةحي ػػػ ي صةػػػويحخػػػحةلـيصسػػػرياػػػة وياةغ ػػػتخحـياػػػص  ي
اةر ػػصةوايتغػػصيتتػػاحيشػػبتويتػػحاتريخحغػػوياةتػػححافياةغاػػورريحاةت ػػحااصييصبػػرياةبراػػحياالةتترح ػػ ي

يحغفيخالؿيخحغوياةر صهؿياةفاارر.
هصياةتػ يتغاػ  يصػفيغاػر يغػفيح ػصهطيشػبتصييتغصياتغا يتػحاتريبيػححيغػفياةخاػص

ي(:63اي0212اةتحااؿياالجتغصص يغ لصي)  صفيشيشحعاي
. لحةوياال تخحاـيغفصر ويبوار يغفياةغحاق  
.غير ويغصيافحـيبهيةاحقصهأـيحاهغصجيح  يةييحقي 
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.ة رعيح اسويةطرحياةت صهالييصسرياواحقصايحتسف ياإلجصبصيياةةحراو 
ر صؿياوخبصرياةلصغويجحاجيحاة رايويتصال توصاو.اتاحيةسغ تخحـيتغتص اويت 
يان ياةغ تخحـي  يغير ويحاهغويصفياةمافياتصبيلـيحالتـيبلـ.ي
ااػػصؿياةةتػػػرريبلقػػؿياةتسغػػصييةغػػصي اػػػهيغػػفينػػرحررياالةتػػ اـيبيػػػححي غلػػصررياةتسخػػاصيحال

 او رؼياةغتص ويةستوراحر.
.يتغتص اوياةت تـي  ياةخاحااويباحرريتبارر
ي Electronic Mail :ياةبراحياإلةتترح -1

 ػػػصأـياةبراػػػحياالةتترح ػػػ ي ػػػ يتطػػػحرياةغغصر ػػػوياةحاغفراطاػػػويحتااػػػريغػػػفياو شػػػطوي
االجتغصصاويحصغؿيصسريتطحاريصغساوياالتاصؿيبػافياةةػرحيحاةجلػصيياة تحغاػوياةغختسةػوي

يحغارأصيح لؿياةغشصرتوياة اص اويحاالجتغصصاوي  يتص وياحرأص.ي
اويصبرياإل تر ييغفيص حافيبراحيتةتترح  يغفيخالؿي لحةويتر صؿير صهؿيتةتترح 

نػغص وياةحاػحؿايحب غتص اػويتةريص حافيبراحيتةتترح  يآخريبحرجػويصصةاػويغػفياة ػرصويحي
غتص اػويتر ػصؿياةر ػصةوي ة ػلصيتةػريةتاػري تر صؿياة صياةغتتح يبغصيا حاهيغػفياػحرايحال

 ,Mike)غػػفيشػػخصيةحيقصهغػػويبراحاػػويتصغسػػويحاال ػػتجصبوياة ػػرايويغػػفياةطػػرؼيانخػػر
2002, p.14) . 

تنص ويتةػريتغاػ  يبل ػهي ػلؿياال ػتيغصؿيحرخػاصيح ػرا يصػصحري تػريااػؿيةجلػوي
ي(.047:ي4114اةحاحؿي حاايةر سييتةريةييغتصفي رياةيصةـي) صرحؽي احاي

ح تاجػػويةتسػػؾياةغغاػػ ايي احيا ػػتخحاـيحاإلاغاػػؿياالةتترح ػػ يصسػػري طػػصؽيحا ػػ ي ػػ ي
حةاػػبحيح ػػاسويةستحااػػؿيايةحقػػيياة ػػصة غػػ ياةجلػػصيياةغختسةػػوي ػػ ياياةتيػػصغاليياةر ػػغاو

االجتغػػػصص ياتغاػػػ يبصةخاحاػػػاوياةتصغػػػويبػػػافيةطػػػراؼياالتاػػػصؿيحةتاػػػريةغص ػػػصجيغػػػفيبفاػػػوي
ياةح صهؿياوخرذ.

اةغشػػػػصرتوي ػػػػ يحغػػػػفياػػػػحريا تشػػػػصرياةبراػػػػحياالةتترح ػػػػ ي ػػػػ ياةجص ػػػػ ياة اص ػػػػ :ي
ياةغ صقشػػػػػصيياإلةتترح اػػػػػويغػػػػػ ياةغشػػػػػترتافي ػػػػػحؿياال تخصبػػػػػصيايا ػػػػػتفبصؿير ػػػػػصهؿياةبراػػػػػح
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اإلةتترح ػػػ يصػػػفياة غػػػاليياال تخصباػػػوايتر ػػػصؿيحا ػػػتفبصؿير ػػػصهؿياةبراػػػحياإلةتترح ػػػ يغػػػفي
ةػػػػريغ ػػػػهحة ياة تحغػػػػوايتر ػػػػصؿياةر ػػػػصهؿياإلةتترح اػػػػويصبػػػػرياةبراػػػػحياإلةتترح ػػػػ يتةػػػػري حال

يي.(James& Ronald & Philip, p.412)اةجغلحري حؿياةغحنحصصيياال تخصباو
غشػػػػػصرتوياة اص ػػػػػاويححصػػػػػـياةيغساػػػػػويحأتػػػػػماي احياةبراػػػػػحياالةتترح ػػػػػ يتف اػػػػػصييغػػػػػفياة

اةحاغفراطاػػػويحة ػػػلـي ػػػ يجيػػػؿياو ػػػراحيا خرطػػػحفي ػػػ ياةيغػػػؿياةغػػػح  ايحجيػػػؿياةغػػػحاط افي
ياةيصحاافياشصرتحفي  ياةيغساوياةحاغفراطاوي  ياةححؿياةغختسةو.

يElectronic Bloggersاةغحح صيياالةتترح او:ي-2
اػؿيبػحاالجيصػفيح ػصهؿياةغحح صييظصأررياسجليتةالصياو راحيت حعيغفيةشػتصؿياةتحا

اإلصالـياةتفساحاويحصالغويصسريحاغفراطاوياةتتصبويحخصاوي  ياةوػر اي صةشػيح ياةورباػوي
تجاػحياةفػػرااريحأػػمايا يتػػايصسػػريتاجػػصحي ػسحتاصييجحاػػحري ػػ ياةتتصبػػوايةػػمةؾيا خػػرطيتااػػري

يغفياةشبص ي  يا تخحاـياةغحح صييةستيباريصفيقنصاصياةشلفياةيصـيحاةخصص.
بيػػػضياةتتػػػص ياةشػػػبص يتةػػػرياةيػػػصةـياةيربػػػ اي اػػػثيبػػػحةيييحا تفسػػػييغػػػفيخػػػالؿ

ـيحاةػػمييتػػ اغفيغػػ يغػػصيشػػلحتهياةغ طفػػويغػػفي4112اةغػػحح صيياةيرباػػوي ػػ ياةظلػػحريصػػصـي
 ػػراؾي اص ػػ يحارتةػػصعيةعاػػحايياةغطصةبػػويبصإلاػػالحيحاةتوااػػريحاةػػمييشػػتؿي اػػهيةحةهػػؾي

 ياة اص ػػ ي ػػ ياةغػػحح حفيححراجيأصغػػصجيح ػػصأغحاي ػػ يح ػػ يصجسػػوياةتوااػػريحر ػػ يحرجػػوياةػػحص
ـيبسػػػييصػػػححي4117بسػػػحا لـاي   ػػػ يتفراػػػرياةشػػػبتوياةيرباػػػويةغيسحغػػػصيي فػػػحؽياإل  ػػػصفي

ةةػؼيغحح ػويتفرابػصج(يي031ةةؼيغحح و(اياة صشطيغ لصيأحي)ي411اةغحح صيياةيرباوي  حي)
%ي فػػطيحاحجػػحيةتبػػريصػػححيغػػفياةغػػحح صيي ػػ يغاػػريحاةتػػ يتغتسػػؾي ػػحاة ي43ةيي ػػحاة ي

صياةغغستػػوياةيرباػػوياة ػػيححاوي صةتحاػػيياػػـياةغوػػر ي)غ غػػححياسػػثياةغػػحح صيياةيرباػػواياسالػػ
ي(.ي42:ي4100اةةطص طواي

يحتغا يياةغحح صيياةيرباويبصةتصة :
(ي13ي-43اةشػػرا وياةيغراػػوياوتاػػريا ػػتخحاغصجيةسغػػحح صييأػػ ياةةهػػوياةيغراػػويبػػافي

%(ي7صصغػػػصج(ي ػػػحاة ي)ي13%(ايبا غػػػصياغاػػػؿياةغػػػحح حفي ػػػحؽي)23صصغػػػصج(يب  ػػػبوي)
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%(يغػػفياةغػػحح افياةيػػر ي)غػػراـيغػػ اؿاي ػػحرياةلػػحذيشػػيحب اي12)يحتغاػػؿياإل ػػصث
 (.43:ي4102

ةابحياةتححافياهحييححراجيغت ااحاجي  يتشتاؿياةرةيياةيصـيبغصياغستهيغفيقػحرريصسػري
 (.ي42:ي4100اةتوااري  ياةغجصؿياة اص  يةفي)غ غححياةةطص طواي

رطصجيةفياتػحفيحةسغحح صييةأغاوي ػ يتشػتاؿياة  ػاجياالجتغػصص يحاةافػص  يحةػاايشػ
اص  ياةغحح ػويغ تغاػصجية ػ  ي اص ػ يةحيجلػويت ةاماػويبػؿيأػحي ػحعيغػفياةحط اػوي
حةػػمةؾياسجػػليتااػػريغػػفياةشػػبص ياةيربػػ يتةالػػصيتح ػػاسويةستيباػػريبلػػحؼيتتػػحافيحاقػػ ي

 بحاؿيةلـيصبرياةةنصاياالةتترح  .
تيتبري حصصجيغفياةتيبارياةػمات يحاةتػرحاحيصػفياةػ ةايحغ صحةػويةسلػر يغػفي اػصري

اػػػػصرياةاحغاػػػػوايتغػػػػصيايتبػػػػرياةغ ػػػػتخحغحفيةلػػػػم ياةغػػػػحح صيي هػػػػوياجتغصصاػػػػويمايياة 
غ تحذيتيساغ يصصة يتتحفيغاريراناويصفياةغصحرياإلخبصراوياةت يتفحغلصيح صهؿي
اإلصػػػػػالـياة تػػػػػحغ اي اػػػػػثياسجػػػػػلحفيتةػػػػػريتظلػػػػػصرياةحاقػػػػػ ياةػػػػػميياياشػػػػػح هيبتػػػػػؿي

غاحاقاويغػفيغت صقنصتهيحت فسهيتغصيأحيححفيتحخؿيةحيغاس ويغغصياجيسلصيةتاري
:ي4115غحاقػػ ياإلصػػالـياةر ػػغاويغػػفيةجػػؿيتفػػحاـي سػػحؿيحاقياػػويةػػهي)جغػػصؿياةػػ راي

ي(.051
حأتػػػمايتجتػػػػم ياةغػػػػحح صييةصػػػػحاحاجيتباػػػػرريغػػػػفياةغتػػػػصبيافيةلػػػػصيخصاػػػػوياةغلتغػػػػافي
بطبايويتسؾياةغحح صييحت لـيباحرريتبارري  يتشتاؿياتجصأصيياةرةيياةيصـيخصاػويبيػحي

يترح  يصبرياإل تر ييحقسوياةغلتغافيبصةا ؼياةغطبحصو.ت ااحياإلقبصؿيصسرياة شرياالةت
يYouTubeغحق ياةاحتاح :ي-3

اختسةػػييانرااي ػػحؿيغحقػػ ياةاحتاػػح يحغػػصيتمايتػػصفياةغحقػػ يشػػبتوياجتغصصاػػويةحيالي
 اػػػثيتغاػػػؿيبيػػػضيانراايتةػػػرياصتبػػػصر يغحقػػػ يغشػػػصرتويةسةاػػػحاحأصيياةغختسةػػػوياةتػػػ ياػػػتـي

يغحقػػ ياحتاػػح يصسػػري تػػرريت غاسػػهيغػػفيقبػػؿياو ػػراحيححفيتػػحخؿيغػػفياةغحقػػ  اي اػػثيافػػـح
 اػثياػتـيت غاػؿياو ػالـيصساػهييBroadcast yourselfغبحهاويأ يِبثيةحيمعية ة ػؾي
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احغاػػصجيغػػفياػػ  ياةلػػحاري ػػحؿياةيػػصةـيحغػػفيتاػػحارأـياةخػػصصايحاتغاػػ يغحقػػ ياةاحتاػػح ي
يبتح ه:
اغتػػفيتاػػ اةهيت ػػحعيغػػفيغحاقػػ ياةشػػبتصيياالجتغصصاػػوي ظػػراجيالشػػتراتهيغيلػػصي ػػ ي

غفياةخاصهصيجيؿياة حاثيص هيتلأـيأم ياةغحاق ي ظراجيةعأغاوياةتبارريصححي
يبلػػصي ػػ يغجػػصؿي شػػرياةةاػػحاحأصييحا ػػتفبصؿياةتيسافػػصييصسالػػصيح شػػرأصي اةتػػ يافػػـح

 (.43:ي4102بشتؿيحا  ي)غراـيغ اؿاي حرياةلحذيشيحب اي
ا فػػؿيتػػؿيغػػصيأػػحيغراػػ يةحيغنػػ ؾيةحيغااػػريحتااػػريغ لػػصياػػتـيت تصجػػهيةػػححاص ي

 اص ػػػػػػاويةحياجتغصصاػػػػػػويةحيجغصةاػػػػػػوايتغػػػػػػصياتنػػػػػػغفيتسابػػػػػػصيياةةاػػػػػػحاحي  اػػػػػػويةحي
اةتساة اح اػػػويحاو ػػػالـياةو صهاػػػوياةغاػػػحرريحغػػػحح صيياةةاػػػحاحياةاحغاػػػويحغارأػػػصيغػػػفي

 (.404:ي4116اةغيرحنصيياةت ياتـيت غاسلصيصساهي)صبصايغاطةراي
ا ػػغحيبت غاػػؿياو ػػالـياةتػػ ياػػتـيتاػػحارأصي ػػ ياةغجػػصاليياةغختسةػػو:ياةتيساغاػػوي

 ةترحا اويحاإلخبصراويحغارأصيبغصيايححيبصةةصهحريصسرياو راح.حا
اغاػػؿيح ػػاسوي صصسػػوي ػػ يتتص ػػوياةةراػػويةغػػصـياو ػػراحي ػػ ياإلبػػحاعيحاالبتتػػصري ػػ ي

ياةطرؽياإلصالغاويحتحااسلصيةآلخراف.
 ثانيًا: مجاالت استخدام شبكات التواصل االجتماعي:

خحاغلصي ػػػػ ياةيحاػػػػحيغػػػػفياغتػػػػفياةفػػػػحؿيبػػػػلفيشػػػػبتصيياةتحااػػػػؿياالجتغػػػػصص ياػػػػتـيا ػػػػت
ياةجحا  يغ لص:

اةجص ػػػ ياةػػػحا  :يغػػػفيخػػػالؿياةػػػحصحريتةػػػرياايحتبػػػصحؿياة اػػػا ويحاةغػػػحاحياةحا اػػػوي
 اةغ غحصويحاةغرهاويحاةغتتحبو.

.اةجص  ياةتجصري:يغفيخالؿياةت حاؽيحاةحصصاويحاإلصالف 
اةجص ػػػ ياة اص ػػػ :يغػػػفيخػػػالؿياةتيباػػػريصػػػفيانراايحاةتيبهػػػوياة اص ػػػاويةسفنػػػصاصي

 تسةو.اةغخ
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اةجص  ياةتيساغ :يغفيخالؿيتبصحؿياو تصريحاةغحاحياةتيساغاويحتبػصحؿياةغيسحغػصيي
 بافياةغجغحصصيياةتيساغاويحصرضيشرححيتيساغاوياتـيت جاسلصيبص تخحاغه.

اةجص ػػ ياةتر الػػ :يغػػفيخػػالؿيتبػػصحؿياةح ػػصهؿياةتر الاػػوياةغختسةػػويغػػفي اػػحاحأصيي
 ةحيةغص  يةحيغارأص.

اةخػػػرحجيغػػػفياةي ةػػػويحاة ػػػي يتةػػػريب ػػػصايصالقػػػصييياةجص ػػػ ياالجتغػػػصص :يبلػػػحؼ
 اجتغصصاويتشب ي صجصيياةبشريبحاةلـيتصه صيياجتغصصاو.

 ثالثًا: الخصائص االتصالية لشبكات التواصل االجتماعي: 
يصحاػػحرتتغاػػ يح ػػصهؿياةتحااػػؿياالجتغػػصص يصػػفيح ػػصهؿياالتاػػصؿياةتفساحاػػويبخاػػصهصي

يةبر أصيغصياس :ي
اة ػػػػػرصويSpeedاةتحااػػػػػؿياالجتغػػػػػصص يبصة ػػػػػرصوياةتباػػػػػرري ػػػػػ ي فػػػػػؿي:يتتغاػػػػػ يشػػػػػبتصيي

اةغيسحغػػػصييحاوخبػػػصراي ػػػحاايبصةتتصبػػػوايةحياواػػػحايايةحياةاػػػحريحاةغشػػػصأحياة اػػػويغػػػفي
غحاقػ ياو ػػحاثيايتغػػصيتتغاػػ يبصة ػرصوي ػػ ياةب ػػثيصػػفياةغيسحغػصيايحةرشػػةتلصيبغػػصيا فػػؽي

باشػػرايتػػؿيةحيغيظػػـياوأػػحاؼياالتاػػصةاويةسغ ػػتخحـي ػػ يحقػػييقاػػاريجػػحاجي)غر ػػيياةطرا
ي(.275:ي0777

اةتةصصساويInteractivity ي اثياغتفيغفيخالةلصيتقصغويتةصصػؿيبػافياةغر ػؿيحاةغ ػتفبؿي:
صبػػػػػػريشػػػػػػبتصيياةتحااػػػػػػؿياالجتغػػػػػػصص ياةغختسةػػػػػػويغاػػػػػػؿ:ياةةػػػػػػاايبػػػػػػحؾيحتػػػػػػحاتريحاةبراػػػػػػحي

ياإلةتترح  ايحاةحرحشويحاةغ تحاصيياإلةتترح اوايحغارأص.
االصتغصحيصسرياةح ػصهطيMultimediaييحاةاػحرريحاةسغػايغػفيخػالؿيةح ػوي:يغػفياةاػحي

ياةغةصتاح.
اةػػػػػت تـي ػػػػػ ياإلر ػػػػػصؿيبػػػػػافياةةرحاػػػػػويحاةجغصصاػػػػػو:ي صالتاػػػػػصؿيصبػػػػػريشػػػػػبتصيياةتحااػػػػػؿي

االجتغػػػصص يتتغاػػػ يبصةةرحاػػػوي ػػػاغتفيةفيتحجػػػهيتةػػػري ػػػرحيحا ػػػحايحبصةجغصصاػػػوي اػػػثياغتػػػفي
تحجاللػػصيةغجغحصػػويغػػفياةغشػػترتافي ػػ يح ػػاسوياالتاػػصؿاي اػػثيا ػػحييحرجػػويصصةاػػويغػػفي

ـي ػػػ ي ظػػػصـياالتاػػػصؿيب اػػػثيتاػػػؿياةر ػػػصةويغبصشػػػرريغػػػفياةغر ػػػؿيتةػػػ ياةغ ػػػتفبؿياةػػػت ت
ي(John, 1996, p.15)غبصشرري
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اال تفصهاػػػػويSelectivityيتتػػػػاحيشػػػػبتصيياةتحااػػػػؿياالجتغػػػػصص يةسجغلػػػػحرياةةراػػػػوي ػػػػ ي:
اختاػػػصريغػػػصياراػػػححفيغػػػفيغنػػػصغافيح فػػػصجيةػػػححا يلـياوغػػػرياةػػػمييانػػػصصؼيغػػػفيتلااراتلػػػصي

أػػػحيغػػػصياطسػػػؽيصساػػػهياةتيػػػرضياال تفػػػصه يةح ػػػصهؿياإلصػػػالـياةشخاػػػاويصسػػػرياةجغػػػصأاريحي
”Selective Self Presentationيب ة ػػػهي”ي بغي ػػػريةفياةجغلػػػحريأػػػحياةػػػمييافػػػـح

 . (Walter, 1996, p.15)بصختاصري حصاوياةغحاحياةت ياتيرنحفيةلصيصسرياةشبتوي
اةت اغ اػػػػويحاةالت اغ اػػػػويSynchronization, Asynchronizationي صةت اغ اػػػػوي:

تطس ينرحرريحجححيطر  ياالتاصؿي  يآفيحا حيغاؿيتجرااياةحرحشويصبريشبتصييت
اةتحااػػػػؿياالجتغػػػػصص ياةغختسةػػػػويةتطسبلػػػػصيةسػػػػرحياةةػػػػحريايحاةالت اغ اػػػػويتي ػػػػريخصاػػػػاوي
تغتص اويتر صؿياةر صهؿيحا ػتفبصةلصي ػ يحقػييغ ص ػ يةسغ ػتخحغافي اػثياليت ػتحج ي

ساوياالتاصةاويصبرأصيغاؿ:ياةبراحيحجححياةغر ؿيحاةغ تفبؿي  يآفيحا حي تريتتـياةيغ
اإلةتترح  ايحاةميياتـيغفيخالةهيتر صؿياةر صةوياالتاصةاويغبصشرريتةرياةغ تفبؿي  ي
ةييحقػػييححفياة صجػػويتةػػريتحاجػػحياةغ ػػتفبؿيةسر ػػصةوي ػػ يحقػػيياإلر ػػصؿيماتػػهي)  ػػفي

ي(.103:ي4111صغصحايغ غححيصسـياةحافاي
اة صةاويةحياةةحراويImmediacyاةتحااؿياالجتغصص ي فؿيتؿيغصيأحي:يتتاحيشبتصيي

ييجحاحي اثيتغتفياةجغلحريغفيغير ويآخرياوخبػصرياةيصةغاػويحاةغ ساػو صبػريغػصيافػـح
او ػػراحيبغشػػصرتتهيحت صقسػػهي ػػ ياةتػػحيحاةس ظػػويةس ػػحثي تػػريةاػػب ييح ػػاسويتخبصراػػوي

ي حراويةغصيا حثي  يج بصيياةيصةـ.
ح اسويغاػريغتسةػوCheap ةػو ي اػثيت ػلؿيصغساػوي:يتيػحياإل تر ػييح ػاسويغاػريغتس

تح اػػ ياةحاػػصهؽياإلةتترح اػػويةاػػصجيتػػصفيشػػتسلصيبل ػػيصريرخااػػوايحاتنػػحيمةػػؾيغػػفياةتػػـي
اةتباػػػريغػػػفياةخػػػحغصييحاةبػػػراغجياةغجص اػػػوياةغتص ػػػويصسػػػريغحاقػػػ ياةحاػػػ ايحاةتػػػ يت فػػػؽي

ي(.073:ي0776ةسغ تخحـيةأحا هياالتاصةاويبلقؿيتتسةويغغت وي)باؿيجاتااي
ح ػاسويحاغفراطاػويDemocratic Mediumي ت ػييشػبتصيياةتحااػؿياالجتغػصص ي:

 ي (Robert,1995, p.5) اةغجصؿيةغصـيتغتص اويت فاؽيةتبريقحريغفي راوياةتيبار
اجصب ية راوياةتيباريصػفيانرااايحغتػصفيا ػتطا ي اػهي  ل يتيحيبغاصبويغ تحذيقحذيحال
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ةيي رحيةفياتغتفيغفيةفيااػؿياػحتهيتةػريةبيػحيغغػصيقػحيتتا ػهيةاػويح ػاسوياتاػصةاوي
ي(.014:ي4114ةخرذي)شراؼيحرحاشياةسبصفاي

ح اسويت حافاو:ي Marketing Tool تيحيشبتصيياةتحااؿياالجتغصص يةحاريت حافاوي
صال اػػػويتباػػػرر يةتااػػػريغػػػفياةغ تجػػػصيي غػػػصيغػػػفيشػػػرتويتباػػػرريةحياػػػوارريتاليحتػػػرحجي حال

يةغ تجصتلصيصبريشبتصيياةتحااؿياالجتغصص ياةغختسةو.
 كات التواصل االجتماعي:رابعًا: اآلثار اإليجابية لشب

يةشبتصيياةتحااؿياالجتغصصاوياةيحاحيغفياةغغا اييغ لص:
اخت ةػػػػػيياةغ ػػػػػص صيي لاػػػػػبحياةتحااػػػػػؿيةغػػػػػراجي ػػػػػ يغصاػػػػػوياة ػػػػػلحةواي اػػػػػثيتغتػػػػػفي

غ ػػتخحغالصيغػػفياالةتفػػػصايبلاػػحقصايحرا ػػػويقػػحاغريةحي تػػريةاػػػحقصايطةحةػػوايتغػػػصي
 (.20:ي4104ايتغت لـيةانصجيغفيتبصحؿياةغيسحغصييحاوخبصري)ة صغويصاغصف

اتغا ياةتيباريصبرأصيبتح ػهيغ ػرراجيغػفياةفاػححي ػحاايبػصةتيبارياةغبصشػريةحيبػصةتيباري
غػػػفيخػػػالؿياػػػة صييغ ػػػتيصرريغاػػػرياػػػة صتلـياةشخاػػػاويتغػػػصياغتػػػفيةسةػػػرحيغ ػػػ ي

 انخرافيغفياةحخحؿيةاة تهيتمايةراحيمةؾ.
يةاب ييغ براجيةع  ا يحغرشػ  ياال تخصبػصييحاةشخاػاصيياة اص ػاوايبػؿيح تػر

اةاحرايياةشيباويةاب ييتتخميغفيأم ياةغحاق يغتص صجيةلػصاي تػـيغػفياػحرريا طسفػيي
شرارتلصياوحةريغفية حيأم ياةغحاق ايتغصيةفياة تحغصييةاب ييقسفويةغصيا حثي
حاخػػػػؿيةرحقػػػػويأػػػػم ياةشػػػػبتصيايحةاػػػػب ييغفاص ػػػػصجيةسػػػػرةيياةيػػػػصـي)ة ػػػػصغويصاغػػػػصفاي

 (.يييي20:ي4104
 ريغجػػصالييةستحااػػؿيبػػافياوشػػخصصيبطػػرؽيتخػػحـياةغجػػصؿياالجتغػػصص يو لػػصيتػػح

غختسةػػويغ لػػص:ي ػػحاايبصةتتصبػػويةحياةت ػػجااليياةاػػحتاويحاةغرهاػػوايحغػػصيتػػح ر يتػػمةؾي
غػػفيح ػػصهؿياةرا ػػويحاةتر اػػهيحاةت ػػساويحاةتػػرحاحيصػػفياةػػ ةايتغػػصية لػػصيتيطػػ يغجػػصالجي
ةع راحيةستيباريصفيآراهلـيحاتجصأصتلـيبتػؿي راػويححاغفراطاػويبياػحاجيصػفياةنػوحطي

    .(Caplan, 2002,p.15) جتغصصاويحاة اص اواال
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اة لحةوي  يتصػحاحياةغيسحغػصييحاةب ػثيص لػصيحقصبساػوياةتح ػ ي اػثياغتػفيب ػلحةوي
تنػػص ويغحاقػػ يجحاػػحريةحي اػػصحرياةغيسحغػػصيياةغطرح ػػويبتػػؿيغحقػػ ي)غ غػػحير يػػياي

 (.117:ي4110
يتغصياغتفيتنص ويغصياس :

يياةةراغي. اصحريح صهؿياةتر اويحاةت ساويحمةؾيةشوؿيحق 
غ ػػػصصحرياةةػػػرحيصسػػػرياةتيراػػػؼيب ة ػػػهيغػػػفيخػػػالؿيت شػػػصاياػػػة تهياةشخاػػػاويغػػػفي

 خالؿياة صيحاةاحرريحتجيسهيغ هحالجيصفيآراههيحة تصر .
اجصحياحاقصييصبريشبتصيياةتحااؿياةغختسةوياتبصحةحفي تتحافيغجتغ يا تران يحال

  ةاياالأتغصـيحاةغاحؿ.
 المجتمع: خامسًا: فوائد شبكات التواصل االجتماعي في

يةشبتصيياةتحااؿياالجتغصص ياةيحاحيغفياةةحاهحياالجتغصصاويةأغلص:
يت غاوياةحص ياة اص  :-0

ياةتحااؿ يشبتصي يةسغحاط اف  صصحي ياة اص   ياةحص  ي اصحر ي    االجتغصص 
يح   يصسر  تشتاؿ ةس اص و يحتلااراييقحاو يشيباصج ي اثيشتسيينوطصج  اةرةيياةيصـ

ياةفرار.ي حبافياص ي  اةيصـ اةرةي باف حاؿ سفو  اةفرار ي تريةاب ييتغاؿ اص ي 
يت تط ياةح صهؿياةتفساحاويت فافهي يةـ  فحي ففييشبتصيياةتحااؿياالجتغصص يغص
يغفيخالؿياةغحح صيياالةتترح اويحاة صييغحاق ي ياةحص ياة اص  يةه غفيخالؿير  

غغفياةتحااؿي اثيجيسيياةشبص يةتاريغااليةسغشصرتويغفيغارأـي  ياة اصرياة اص اوي
ي(.63:ي4101تفتاريغتصبيصتلـيةح صهؿياةتحااؿياةتفساحاوي)غ  فيصبحاةر غفاي

تغػػػصيالياخةػػػريححريح ػػػصهؿياةتحااػػػؿياالجتغػػػصص يال ػػػاغصياةةا ػػػبحؾي ػػػ يت ػػػحاثياةػػػحص ي
االجتغصص يحاة اص  يةسشيح يخاحاصجيبيحي جص هي  ي شحياةغالاافيغفيةب ػصاياةشػيح ي ػ ي

تػػصـايحا ػػتبحاحياةطوػػصريحاةظػػصةغافي ػػ ياة ػػ حايياوخاػػررياػػحراييشػػيباويصصرغػػويةغحاجلػػوي  ػػصحياة 
ي(.115:ي4101)صبحاةتراـيصس اي أارياص افاي
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تغصيصغسييشبتصيياةتحااؿياالجتغصص يصسري شرياو تػصريحاةتيباػريصػفياةػرةييحصػرضي
يحجلصيياة ظرياةغختسةويحتتحافيافص وي فحاويا صقشحفيغفيخالةلصيقنصاصياةشلفياةيصـ.

جصجػػصيياالجتغصصاػػوي ػػ ياةحاقػػ ياال ترانػػ ي ػػ ياو ػػصايصسػػريحت ػػت حيب اػػوياال ت
ب اويغير اواي غرجياوياةتةصصؿي  ياةغجتغ ياال تران يأ يغرجياويغير اػوايوفياةػميي
ا ػػرؾياال تجػػصجيصبػػرياإل تر ػػييأػػـياة شػػطصاياةجػػححيةحياة خػػ ياةغيسحغصتاػػوايتغػػصيت ػػت حي

تاجصباػػويتت ػػـيب ػػلحةوييتةػػريغرح ػػوياةتةصصػػؿي اػػثيتتػػصحياةةراػػويةغػػصـيتشػػتاؿيتةػػصصالي
اةتحااػػػػؿيصبػػػػػرياإل تر ػػػػػياي اػػػػػثياةغرح ػػػػػوي ػػػػ ياةفػػػػػحرريصسػػػػػريتح اػػػػػحياوأػػػػػحاؼياةيصغػػػػػوي

ي(.50:ي4100ةال تجصجيصسري ص وياإل تر يي)حةاحيرشصحاي
ح تاجػػػػػويةسػػػػػححرياةغػػػػػهاريةشػػػػػبتصيياةتحااػػػػػؿياالجتغػػػػػصص يحت راتلػػػػػصيةتااػػػػػريغػػػػػفي

ريصسػػريتااػػريغػػفياةػػ ظـياال تجصجػػصييصبػػريححؿياةيػػصةـياةغختسةػػويغغػػصيشػػتؿيخطػػحرريتباػػري
ياة اص اوي فحيةجلييبيضياةححؿية ج يتسؾياةغحاق يو بص يةغ اويحاجتغصصاو.

  جػػحيةفيبيػػضياةػػححؿيقصطيػػييغحقػػ ياةةا ػػبحؾايبػػؿيحاػػؿياوغػػريتةػػري ػػحيغ ػػ ي
ارافيو بص ي اص اوايتغصياحصػريةفياةغ ػ يتػصفي ا تخحاغهي  يغجتغيصييغاؿ:ي حراصيحال

صحريصسػري يصةاػوياةغحقػ يححرجػويتػلاار يصسػريتةػصصالييو بص ياجتغصصاويحأحيغصيايػحيشػل
ي(.ي004:ي4101اةغجتغ ياةحاقي يحاو ظغوياةغلاغ ويصساهي)صس يةاسواي

حغغػػصي ػػبؽياتنػػحيةأغاػػويشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص يحححرأػػصي ػػ ي اػػصحرياةػػحص ي
اة اص ػػػػػ يحت ةاػػػػػ ياو ػػػػػراحيةسغشػػػػػصرتويحتيبهػػػػػتلـيبتحجلػػػػػصييغيا ػػػػػويتػػػػػح يلـيةال تجػػػػػصجي

ي  ياةتيباريبصةطرؽياةغختسةو.يحاةغشصرتو
ي  ياةتيساـ:-4

 بححر تفحـ اةت  اةغلّغو اةغه  صي غف اةاحـ االجتغصص  اةتحااؿ غحاق  ةاب ي
ت ػصبلـ اةػ شا غلػـي ػ يترباػو  ةححاي غػف غلغػو حةحار اػ ا و ح ػسحتاصي صػصحاي حال

 اةبػراغج بحنػ  حاةتربحاػو االجتغصصاػو اةغه  ػصي االجتغػصص يحقػحياأتغػي اةتوااػر
ي.اةاحأـ بغص اةشبص  حقي تشوصؿ بفاحياال تةصحريغف حمةؾ ةسطال ا  شطوحاو
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 شخااو افؿ    حححرأص االجتغصص  اةتحااؿ غحاق  وأغاو اةتربحاحف ت به حقح
 ةف  تصهجلص حةي ـ4101 صصـ    ةجراي اةت  اةحرا صي ةف حبخصاو اةشبص يحت غاتلص

 ح ػ  شػخص(ا غساػحف 03) تةػر ااػؿ "بػحؾ اةةػاا" ةغحقػ  صػححياةغ ػتخحغافياةيػر 
 صػحح تجغػصة  غػف (% 213) ب  ػبو غساػحف( 113) بسييصححياةغ ػتخحغاف ح حأص غار

 غساػحف بغيػحؿ اػ حاح اةيػر  اةغ ػتخحغاف صػحح حةيياةحرا ػصيياة حااػويةف حقح اة تصفا
 اةػحؽ اةيػر ي"اةةا ػبحؾ"صححيغ ػتخحغ ي ةف اةال تو حغفياةغةصرقصي شلرا تؿ شخص
(ايحةػمايتػصفيغػفي3:ي4100صةـياةيربػ ي)  ػ  يصػحضاياةيػ  ػ  اةاػ ؼ قػراا صػحح

ياةنرحريياال تةصحريغفيأم ياةشبتصيي  ياةتيساـ.
 اػػثيةاػػب ييأػػم ياةشػػبتصيينػػرحرريغجتغياػػوياسجػػليتةالػػصياو ػػراحي ػػ ياة اػػحؿي
صسرياةغيسحغصييحاةتحااؿي اغصيباػ لـيحاةغشػصرتوياالجتغصصاػوي اغػصيباػ لـي ػ ياةغ ص ػبصيي

غ ػصأجياة حااػوياال ػتةصحريغ لػصيححغجلػصي ػ ياةيغساػوياةتيساغاػوياةغختسةويغغصيتطسػ يغػفياة
يبلحؼياال تةصحريغ لص.

 فحيا تشرييشػبتصيياةتحااػؿياالجتغػصص يغاػؿياةةا ػبحؾيحتػحاترايحاةاحتاػح يبػافي
طػػال ياةتيسػػاـياةجػػصغي يغػػفي ص اػػوايحةاػػبحيةلػػصيححريتباػػريحتػػلااريحانػػحي ػػ ياةيغساػػوي

 اػػويةخػػرذايحقػػحيبػػحةيياةيحاػػحيغػػفياةػػححؿياوج باػػوياةتربحاػػويحاةتيساغاػػويبصةجصغيػػصييغػػفي ص
حاةيرباػػػوي ػػػ يتطبافلػػػصي ػػػ ياةجصغيػػػصييحاةتساػػػصيايحخصاػػػويبيػػػحياال ػػػتةصحريغػػػفيخػػػحغصيي
حتطبافػػصيياةحاػػ يبلػػصايحاةتػػ يةنػػص ييةلػػصيصحاػػحاجيغػػفياةغغاػػ ايياةتػػ يتجيػػؿيححرأػػصي ػػ ي

ي(.206ي-205:ي4102اةيغساوياةتيساغاوي يصالجيبحرجويتبارري)خحاجويصبحاةي ا اي
حةفػػػحيةتػػػحيياةيحاػػػحيغػػػفياةحرا ػػػصييصسػػػريةأغاػػػويا ػػػتوالؿيغػػػصيتتغاػػػ يبػػػهيشػػػبتصيي

ياةتحااؿياالجتغصص يغفيغغا ايي  ياةيغساوياةتيساغاويحغ لص:
تتػػػاحيتت حةحجاػػػصياالتاػػػصؿيحاةغيسحغػػػصييقػػػحريتباػػػريغػػػفياةغيسحغػػػصييغغػػػصي احيغػػػفي

نػػػصفينػػػرحرريتغتػػػافياةطػػػال ياةفػػػحرريحاةتةػػػصاريةستيصغػػػؿيغيلػػػصيحةس ػػػاطرريصسػػػري ا
اةغيسحغػػػػػصيياةغت ػػػػػصغ ي ػػػػػ يغختسػػػػػؼي فػػػػػحؿياةغير ػػػػػويحةحجػػػػػهياة شػػػػػصطياإل  ػػػػػص  ي
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حاالجتغػػػصص يح صجػػػوياو ػػػراحيحاةغجتغيػػػصيياةغت ااػػػحريةالتاػػػصؿياةغبصشػػػريبغاػػػصحري
اةغيسحغػػػصييغػػػفيخػػػالؿيح ػػػصهؿيحق ػػػحاييا ػػػار يحطػػػرؽي ػػػرايوي)صبػػػحاةغسؾياةػػػح صفاي

 (.66:ي4110
يُايحيغفياةغلصرايياةحاج يصسػريتفيتتفصفياةغتيسغافيةغلصرايياةتحااؿياالةتترحي  

اةغػػػػتيسـياةت ػػػػسحيبلػػػػصيةا ػػػػتطا ياةتيصغػػػػؿيبةصصساػػػػويغػػػػ ياةغ ػػػػت حاصيياةتت حةحجاػػػػوي
اةغتطػػػػػحررايحبػػػػػحح لصيالياغتػػػػػفياإل ػػػػػصحريغػػػػػفياةغفػػػػػررايياالةتترح اػػػػػوياةتػػػػػ يتفػػػػػحغلصي
غه  ػػصيياةتيسػػاـيةطالبلػػصايحبػػمةؾيةاػػبحية اغػػصجيصسػػريةيي ظػػصـيتيساغػػ يةفياػػ ححي

لصرايياةتحااؿياالةتترح ػ يحغ لػص:يغلػصراييتاػةحياإل تر ػيايطالبهيبيححيغفياةغ
ي(.404:ي4101حغلصرايياةب ثيصفياةغيسحغصييحغلصرايياةحا ي)خصةحيصغرافاي

تفيا ػػػػتخحاـيشػػػػبتصيياةتحااػػػػؿياالجتغػػػػصص ي ػػػػ ياةيغساػػػػوياةتيساغاػػػػوياجيسلػػػػصيمايي
اغلصي ػ يجححذيتبارريح حاهحيغتيػححراي اػثيةفيأ ػصؾيتقبػصالجيغت ااػحاجيحتباػراجيال ػتخح

اةيغساوياةتيساغاويبصةجصغيصييحاةتساصييبيححيتباريغفياةػححؿايحةفيتحظاةلػصيةاػبحي
نرحراصجيةغحاتبوياةتطحرياةتت حةحج يحةفيتحظاةلصي  ياةتيساـيار  يغ تحذيجححتهي

ي(.يحغفيمةؾ:206:ي4102)خحاجويصبحاةي ا اي
أػػحذييتغػػصيا ػػتخحـياةةػػاايبػػحؾي ػػ يتطبافػػصييتيساغاػػويغ لػػص:ي)خسػػؼيغ غػػحيايييي

(ي)بحراػوي41:ي4102(ي)صالـيصس اي ػصرصيصبػحياةجػصبراي6:ي4104غاطةراي
 (.ي01:ي4100 صاراي

.خحغصييت صصحياةغيسـيصسريب صايتحرابصييت صصحياةطصة يصسرياةغماترر 
.صصرتلصيةسطسبو  تبصحؿياةتسخااصييحاةتحرابصييحال
تتحافي سفصيي فصشيحغجغحصصيياة حاريصسريغحارياة صصوي(Group). 
ةغحاق ياةيسغاويإلاراايغيصرؼياةطال ي حؿياةغفررايياةحرا او.تبصحؿيا 
.تبصحؿياةاحريحاوةبحغصيياةتيساغاو 
.ياةغل ويحاةخبرايياةغل اوياةغتجححر  تبصحؿيأغـح
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.تطحارياةرحابطياةغل اويحاة فصبصييةسح صعيصفياةغ ت بافيةسغل و 
حصصتلـيةحيت شصايتطبافصييصسرياةةاايبحؾيغفيخالؿيقاصـياةغتيسغافيبيرضيغشري

تطبافػػػصتلـياةيغساػػػويتغػػػصيا ػػػحثيغػػػفيجص ػػػ ياةيحاػػػحيغػػػفيغجغحصػػػصيياةحرا ػػػوي ػػػ ي
 اةجصغيصيياةيصةغاو.ي

ت ػػػػػصصحيصسػػػػػريت فاػػػػػؽياةتحااػػػػػؿياةغير ػػػػػ يبػػػػػافياةغتيسغػػػػػافايغػػػػػفيخػػػػػالؿيتبػػػػػصحؿي
اةغيسحغػػصيي ػػحاايتػػصفيأػػماياةتةصصػػؿيغتػػ اغفيصػػفيطراػػؽياة ػػحارياةغبصشػػريةحيغاػػري

  .ياةغت اغفيصفيطراؽياةبراحياالةتترح 
تتػػاحيةسغتيسغػػافيغ ػػتحذيغرتةػػ يغػػفياةحجػػححياالجتغػػصص يغػػ ي غالهلػػـيغػػفيخػػػالؿي

ر صؿية هسويحتسف يا تجصبصييبصةبراحياالةتترح  .ي  اةغشصرتوي  ياةغ تحاصييحال
ا ػػػػتخحاغلصيتح ػػػػاسويال ػػػػتغرارياةيالقػػػػويبػػػػافياةخػػػػراجافيبلػػػػحؼيا ػػػػتغراراوياةػػػػتيسـي

 حتطحارياةمايي  يتخااه.
يسػػػػـيحاةغتيسغػػػػافي ػػػػحؿيغػػػػصيا شػػػػر ياةغتيسغػػػػحفيغػػػػفيغػػػػحاحيتبػػػػصحؿياةتيسافػػػػصييبػػػػافياةغ

حة شػػػطويتيساغاػػػويصسػػػرياػػػة وياةتحااػػػؿياالجتغػػػصص يغغػػػصيا غػػػ يةػػػحالـيغلػػػصرايي
 اةتتصبويحاةتحااؿياالةتترح  .

تغتػػػفياةغيسػػػػـيغػػػفياةفاػػػػصـيبػػػححر يتغرشػػػػحيحغحجػػػػهيةسطػػػال يغػػػػفيخػػػالؿياةػػػػرحيصسػػػػري
 اويةلـ.يا تة صرايياةطال يحا تجصبصتلـيبغصياح ريتوماويراجيوي حري

ا تخحاغهيتح اسويال تغرارياةيالقويبافياةخراجافيةال تغراري  ياةتيساـيحتطػحاري
 اةمايي  ياةتخاص.ي

.ا تخحاغهيتح اسويةحصحرياةطال يحغارأـيةسغ ص بصيياةتيساغاوياةغختسةو 
.فؿياةغ صنراييحاةغهتغراييبلحؼياةتوس يصسرياةايحبصيياةغتص اويحاة غص او  
ةاػػػحاحياةتيساغاػػػوياةغ ص ػػػبويةسغػػػصحريحتبصحةلػػػصيبػػػافياةطػػػال ي شػػػرياةاػػػحريحغفػػػصط ياة

 حاةغلتغافيحاةتيساؽيصسالصيحغ صقشويغصي الص.ي
حأتػػػمايةاػػػب ييشػػػبتصيياةتحااػػػؿياالجتغػػػصص يةحاري صصسػػػوياغتػػػفيا ػػػتخحاغلصي ػػػ ي
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اةتيسػػاـيحجػػم ياةطػػال ي  ػػحياةتيػػصحفيحتبػػصحؿياةغيسحغػػصييباػػ لـيبلػػحؼيت فاػػؽياال ػػتةصحري
يغ لص.

يالقتاصحاوي  ياةجص  ياة اص  :تفساؿياةتسةويا-1
اةيغساػػػػػوياةحاغفراطاػػػػػويغػػػػػفياةيغساػػػػػصيياةغتسةػػػػػويحاةتػػػػػ يت تػػػػػصجيتةػػػػػريُتسػػػػػؼيت  ػػػػػص اوي
حاقتاصحاويححقييةطػحؿياجيػؿياوغػريةتاػرياػيحبوايحتتبػحياةػححؿيغا ا اػويطصهسػوي تاجػوي
غصيتفحـيب  ةصقهيصسريطبصصويغصيت تصجهياةيغساػوياال تخصباػويغػفيحصصاػويحتيراػؼيبػصةبراغجي

يختسةويةع  ا يبلحؼياةتحصاويبلص.اةغ
ح تاجويتاررياإل ةصؽيغفيقبؿيتسؾياةػححؿيبػحةييتب ػثيصػفيح ػصهؿيجحاػحريحغبتتػرريةستفساػؿي
غ لػص ي صأتغػػيياةتااػػريغػػفياةػححؿيبصةتاػػحايياالةتترح ػػ يحتفسػػاصيتسةػوياال تخصبػػصيي ػػلأـيةحجػػهي

 تخػص ايح تاجػويةػمةؾياةتةصحييبافياةتاحايياةتفساحييحاةتاحايياالةتترح  يتبػر ي ػ يتسةػوياال
 ػػ فيصفال اػػوياةتاػػحايياالةتترح ػػ يتبػػر ي ػػ يجيػػؿياةيغساػػوياال تخصباػػويةقػػؿيُتسةػػويحة ػػلؿيغػػفي

ي(يي044:ي4101 اثياةت ظاـيحاةحقي.ي)شيبصفيرغنصفاي
حغػػػفيغظػػػصأرياةتػػػح ارياةتػػػ يةجػػػلييتةالػػػصياةتااػػػريغػػػفياةػػػححؿي ػػػ ياةحقػػػيياة صنػػػري

ي:(Theiry, 2007, p. 22)س يةتفساؿي جـياةتغحاؿيةسيغساصيياال تخصباويغصيا
تفيا ػػتخحاـيشػػبتوياإل تر ػػييحاةر ػػصهؿياةفاػػارري(SMS)تجػػييص لػػصيح ػػرري ػػ يي 

 تتصةاؼياال تخصبصي.
اةتخسػػػ يصػػػفيبطصقػػػوياالقتػػػراعياةتفساحاػػػويحاةت ػػػحؿيةتاػػػحايياالةتترح ػػػ يتغػػػصي ػػػ ي

(يغساػػػػحفياػػػػحرحاي03ي-01 ر  ػػػػصياػػػػح ريةسححةػػػػويغػػػػفياة ص اػػػػوياالقتاػػػػصحاويغػػػػفي)
(يغساػػػػػحفيشػػػػػخصياتطسػػػػػ يغػػػػػفياة ص اػػػػػوياةيغساػػػػػوي21ةفرابػػػػػوي)ي ػػػػػ جراايا تخػػػػػص 

 %(يغ لصيُاسفريبه.71(يطفيغفياةحرؽي  ياةغتح طيحةتاريغفي)6111)
 ياال ةتصحيحاال حغصجيغ يانخراف:-2

تيػػػػحيشػػػػبتصيياةتحااػػػػؿياالجتغػػػػصص ي ػػػػص وي تراػػػػويححا ػػػػويخاػػػػبويحح ػػػػاسويجاػػػػحري
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حاةةػػػحارؽياةافص اػػػويحتتػػػاحيةستفراػػ يبػػػافياةافص ػػػصيايغػػفيخالةلػػػصيتػػػمح ياة ػػػحححيحاةغ ػػص صيي
 راصجي ص  وية ػحارياة نػصرايايحةاػب يي ص ػمريةستيباػريصػفياةافص ػصيياةغختسةػواي لػ ي

يتتاحيغصياس :
اال ةتصحيصسريانخرافيحاةتةصصؿيغيلػـيحغ ػصصحرياو ػراحياةغ يػ ةافيصسػرياال ػحغصجي

 (.227 :4100  ياةغجتغ يح  يقنصاص ي) صرحؽيجيةراي
ةغ ػػػػػػتخحغالصيتجػػػػػػرااياةغ صحاػػػػػػصيياةةحراػػػػػػوييتتػػػػػػاحياةشػػػػػػبتصيياالجتغصصاػػػػػػو(chat)ي

حغشػػصرتوياةاػػحريحاةةاػػحاحأصييي(e-mail)حاةر ػػصهؿياةخصاػػويحاةبراػػحياالةتترح ػػ ي
حاةغسةػػػصييحتبػػػصحؿياةغيسحغػػػصيايتغػػػصيتغتػػػ لـيةانػػػصجيغػػػفيتشػػػتاؿيغجغحصػػػصييةحيغػػػصي

 اػػػػثياجغػػػػ يبػػػػافيةصنػػػػصايأػػػػم ياةغجغحصػػػػصيياأتغصغػػػػصييي(group)ايػػػػرؼيبصةػػػػػي
 (.21 :4104غصفايغشترتوي)ة صغويصا

ت فػػؽيةغ ػػتخحغالصياالرتبػػصطياةحااػػؽيحاةغ ػػتغريحاة غػػاـياةػػميياه ػػايصسػػريجغسػػوي
 (.212:ي4110غفياو تصريةحيانراايةحياةغيتفحايي)أ صاياةجحأرياي

ت لـيشبتصيياةتحااؿياالجتغصص ي  يتح ا يحاهررياةيالقصيياالجتغصصاويةع راحاي
بيصحأـيصفياةي ةوياالجتغصصاوياةت يقحي تتت ةلـيةتتاحيةلـياال لغصؾي  ياو شطويحال

االجتغصصاوايحغشصرتوياو ػراحية ػرا لـيحةتػرا لـيال ػاغصي هػويتبػصرياة ػفياةتػ يتيػحي
ةتارياةةهصيياةيغراويصرنويةال  حاايحاةي ةوياالجتغصصاواي اػثيتػهحييححراجيغلغػصي
اػحي  يت شاطيجص  ياةتةصصؿيبافية راحيأم ياةةهويغػفيخػالؿي جػرايياةحرحشػويحاةبري

 االةتترح  .
ُتيػػحيشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص ي راػػويجاػػحريةتج اػػ ي هػػويتبػػصرياة ػػفياةح ػػحراي

حت حاػػػحأـيبيالقػػػصيياجتغصصاػػػويغتيػػػححرايخصاػػػويةفيأ ػػػصؾياػػػة صييةتبػػػصرياة ػػػفي
قصغوياحاقصيايتغصياغتػفيغػفي صسريشبتوياإل تر ياياغتفيغفيخالةلصياةتيصرؼيحال

 ؽيأم ياةيالقصييحا تغرارأص.يخالؿياةبراحياالةتترح  يحغرؼياةحرحشويتحاا
جسبػػػييشػػػبتصيياةتحااػػػؿياالجتغػػػصص يةشػػػتصاليجحاػػػحريغػػػفياةيالقػػػصيياالجتغصصاػػػوي
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حاةتةصصػػػؿياالجتغػػػصص يبػػػافياو ػػػراحاي اػػػثيةفيأػػػم ياةغجتغيػػػصييقػػػحيتجػػػم ياو ػػػراحي
يتةالصايحت احيغفيشبتوياةتةصصؿياالجتغصص يبغصياةحؽياةغجتغيصيياةحاقياو.

صيياةتحااػؿياالجتغػصص يتمايُة  ػفيا ػتخحاغلصيغغصي بؽياتنحيغحذيةأغاػويشػبت
  يت غاوياةحص يبصةجحا  ياة اص اويحا تاغصرأصي  ياةجص  ياةتيساغ يح ػ يتفساػؿياةتتسةػوي

ياالقتاصحاويةسغطبحصصييح  يت فاؽياال حغصجيحاةتةصصؿيغ يانخراف.
 سادسًا: شبكات التواصل االجتماعي وأساليب الحوار المجتمعي:

نػػػرحرري اصتاػػػويغجتغياػػػويا تصجلػػػصياةغجتغػػػ يال ػػػاغصي ػػػ يظػػػؿييتيػػػحيافص ػػػوياة ػػػحار
اةظرحؼياةراأ وياةت يجيسييغفياةغجتغ ياإل  ص  يغجتغيػصجيغ ةت ػصجيت ػصقشيتػؿيقنػصاص ي
صبػرياة ػص صيياإلصالغاػػوياةغختسةػويحصبػػريشػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػصص يغغػػصياجيػؿيغػػفي

احريتهحييتةػرياةتيػصاشي ػ يافص وياة حاريغطسبصجيغجتغياصجيبلحؼيتقصغويصالقصييت  ص اويج
ياةحطفياةحا ح.ي

 تيراؼياة حاريحاة حارياةغجتغي :-0
يحاغتفيتيراؼياة حاريبل ه:ي

حصػػػػحريتةػػػػرياال تتػػػػصـيتةػػػػرياةيفػػػػؿيحاة تغػػػػوي ػػػػ يغحاجلػػػػوياةياػػػػباصيياةغرانػػػػواي
حاةيفساػصيياةغوسفػوايحانرااياةشػصمريحاةغ ػصهؿياةغيفػحرايحاال ةيػصاليياةي اةػوياةتػ يالي

اليتخػػػحـياوأػػػحاؼياةغطسحبػػػوي ػػػ ي ػػػحاريب ػػػصاياخػػػحـياةغاػػػصةحيتػػػهحييتةػػػري تاجػػػويحي
اةغشػػػترتويحاج ب ػػػصيافص ػػػوياةي ػػػؼيحاةتطػػػرؼيحاةتراأاػػػويحاةػػػبوضيحاةجلػػػؿيحاةتخسػػػؼي

ي(.016:ي4114حاةي اراويحاال ترا ي)صبصايغ جح اي
يتغصيافاحيبصة حارياةغجتغي :

اةغةصحنػػػوياةجغصصاػػػوي ػػػحؿيغاػػػصةحيغشػػػترتويةحياةغشػػػصرتوياةغجتغياػػػوي ػػػ ياػػػ  ي
يتمايةػػػـياػػػتـيا تػػػراـياالختال ػػػصيي اةفػػػراريةحيتفراػػػرياةغاػػػارايحالياغتػػػفيةػػػهيةفيافػػػـح
اةافص اػػػويبػػػافيةطػػػراؼياة ػػػحارياةغختسةػػػوايحتل ػػػاايافص ػػػوياة ػػػحارياةغجتغيػػػ يحأػػػحي
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اةتةاؿيبغ صقشوياوغحريحاةحاحؿيتةري سحؿيغ ص ػبويحا بوػ يةفياشػتغؿيصسػريتػؿي
ةغ ػػتحاصيي)صسػػ يصبػػحاااياوطػػراؼياةغ ػػتيحريةن ػػلصـي ػػ ياة ػػحاريصسػػريجغاػػ يا

ي(.2115:ي4114
يةأغاوياة حارياةغجتغي :ي-4

تبػػححيةأغاػػوياة ػػحارياةغجتغيػػ ي ػػ ياةفنػػصايصسػػري ػػسباصيياةغجتغػػ يحاةتػػ يتتغاػػؿي
 اغػػصي ػػرا ي ػػ ياةحقػػػيياة صنػػريغػػفيتػػػحفياة ػػحاريالياتػػصحيابػػحةيبػػػصةت يأػػ ية  ػػفي تػػػري

حاةغ ػػػصرصويتةػػػريتت ػػػسؿيتةاػػػهياة ػػػحريحاةشػػػحريحت ػػػتحة يصسػػػريبيػػػضيةطرا ػػػهيرححياةنػػػاؽي
اتلصغلـي  ية تصرأـيح اصتلـيحا تاصرتلـيبصةسةظياةجػصرحيحاةيبػصرايياةفص ػاوي اتػرؾيبينػلـي
 ػػص وياة ػػحاريتااػػصراجيةس ػػالغويحاختػػصريبينػػلـيبػػلفياػػح  ياة ػػاهويبلشػػحيغ لػػصي)تغػػصؿيةغػػصاي

(ايحت حؿياةغجتغ يتةريةطراؼيغتاصرصوياراحيتؿيطرؼي رضيرةاػهيصسػري42:ي4114
فيةػػـيا اػػصعيةةتػػر ي اػػتـياتلصغػػهيبصةخاص ػػويحاةيغصةػػويحأػػمايغػػصي ػػرا يصبػػرياةطػػرؼيانخػػرايحي ال

شبتصيياةتحااؿياالجتغصص ياةت يةاب يي ص ويخابويإلاصررياةاػراصصييحاةةػتفيبػافي
ياو راحي  ياةغجتغيصييح  يظؿيأماياة خـينصصييةحباصيياة حاريبافياو راح.

صييةطػػػراؼياة ػػػحاريحاة ػػػحارياةغجتغيػػػ يح ػػػاسويةناػػػالحياةػػػحاخس ي ػػػ ياةغجتغيػػػ
حاهتػػحيغفحغػػصيياال ػػتفالؿيحاالتتغػػصؿياةػػمات ايتغػػصياا ػػريتػػرابطياةغاػػصةحيصسػػرياةغػػحذي
اةفرا يحاةبياحيحاابحيغفينرحرايياةتةصاويحاالقتاصحي  يغشرحصصيياةت غاويحاةتيغاػري
حاةتاػػ ا يحاوغػػفيحاةػػح صعيصػػفياةتاػػصفياة نػػصرييحاالقتاػػصحييوطػػراؼياة ػػحاري)تغػػصؿي

ي(.52:ي4114ةغصاي
حغصيحاسييتةاهياة صةوياةغاػراوياةاػحـيغػفي فػحافيةسوػوياة ػحارياةغجتغيػ يححجػححي
ة غػػػػوي ػػػػ يآةاػػػػصيياة ػػػػحاريحاخػػػػؿياو ػػػػ ا ياةغاػػػػراوياةغيصرنػػػػويحبػػػػافيأػػػػم ياو ػػػػ ا ي
حقحاصػػحأصياةشػػيباويحتػػمةؾية غػػوياة ػػحاريبػػافيغه  ػػصيياة تحغػػويحاةفطػػصعياوأسػػ ياسةػػيي

ياال تبص يتةريةأغاوياة حارياةغجتغي .
ؽياغتفياةحقحؼيصسريةأغاػوياة ػحارياةغجتغيػ يال ػاغصي ػ يظػؿيغػصيتغػريحغغصي ب
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 بهياةغجتغيصيياةغيصارريغفيت حاصيي اغصياس :
ايتبػػرياة ػػحارياةغجتغيػػ يصغساػػويةب ػػصاياةافػػويحاةتحا ػػؽيبػػافيةطػػراؼياة ػػحاريحتػػ حاحي

تسؾياةافويغفيخالؿيحنححياةفاـياةغشترتويغػفيخػالؿياة ػحاريغغػصياػهحييتةػريقػحري
يي (Yehl, 2004, p.30) ةيغؿياةغشترؾ.اةرغبوي  يا

اتػػاحياة ػػحارياةغجتغيػػ ياةفػػحرريةستيػػرؼيصسػػري فػػصطياةفػػحريحاةنػػيؼيحت حاػػحيقنػػصاصي
اجػػصحي سػحؿيةلػػصي)صسػػ يصبػػحاااي :ي4114اةيغػؿيمايياوحةحاػػوياػػـياالتةػصؽيصسالػػصيحال

 (.2130-ي2131
جػػ يايغػػؿيصسػػريبسػػحرريصغساػػوياةتشػػصحريبػػافياةفػػصحريحاةغ ػػهحةافيةستيػػرؼيصسػػريغػػصيا

 اةفاصـيبهيةنغصفياةتلااريصسريصغساوياإلاالحيحتطحارياة اص وياةيصغو.
ُايحياة ػحارياةغجتغيػ يأػحياو ػصايةتحظاػؼياةغػحارحياةبشػراويغػفيخػالؿيصغساػصيي

اةغشػػػػصرتوياةغجتغياػػػػوياةةيصةػػػػويبػػػػافياو ػػػػراحيحاةح ػػػػحايياةحاخساػػػػويةسغجتغػػػػ ي)طػػػػصرؽي
 (.14:ي4111ح اؽاي

اويحاةجغياصيياوأساػويحاةغ ػهحةافياة تػحغاافياتاحياةةرصيةغصـياةغجتغيصيياةغ س
 ةالشتراؾي  ياة حاريحاةتشصحري حؿياةفنصاصياةغجتغياوياةغختسةو.

اتاحيق حايياالتاصؿيحاةحاػحؿيتةػريقحاصػحيصصغػوي ػ يغجػصؿياةتيصغػؿيبػافيةطػراؼي
 اةغجتغ ياةغختسةويحتحجاهياال تاغصراييحاةةرصيوجؿياصةحياةغجتغ .

فياةرةييحاة راويحاةحاغفراطاو.تح ا ي طصؽي رصياةتيباريص 
تشجا ياةغ ظغصيياوأساويصسرياةغبصحرايياةةيصةويحة شطوياةحصحريغػفيخػالؿيخسػؽي

 ػػحاريبػػافياوطػػراؼياةغي اػػوياةغختسةػػويةت ةاػػمياة ػػحاريصسػػرياةفنػػاوياةتػػ يا ػػححأصي
 اةغجتغ .

ايغػػػػؿيصسػػػػريب ػػػػصايقػػػػحراييحتفحاػػػػويححرياةغ ظغػػػػصيياوأساػػػػوي ػػػػ ي طػػػػصؽياةغجتغػػػػ ي
 صغوياة حارياةغجتغي يبافيةطرا ه.اةغختصريإلق
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ياةخالؼياةغجتغي يحغخصطر :-1
االخػػػتالؼيبػػػافياةبشػػػرياػػػةويبشػػػراويطباياػػػوي اغػػػصيباػػػ لـايحمةػػػؾيصصهػػػحيتةػػػريايػػػحي

االخػػتالؼياةغس ػػحظي اغػػصيبػػافي هػػصيياةبشػػريحاخػػتالؼيباهػػصتلـايحاخػػتالؼيغ ػػصأجياةتةتاػػري
جتلـايحتػػحاخؿيةأػػحا لـيحة غػػصطياةغياشػػويحتةػػصحييقػػحراتلـيحتبػػصافياتجصأػػصتلـيحتيػػححيةغػػ ي

ي(.03:ي0776حتنصر يغصاصتلـيتةريغاريمةؾيغغصيأحي غويةتؿياة صاي)غ غحيصس اي
شػبتصيياةتحااػؿياالجتغػصص ي ػصصحييصسػريتػحصاـياة ػحاريحصسرياةػرغـيغػفيتػحفي

اةغجتغيػػػ يةت لػػػصيةانػػػصجي احييغػػػفياةخػػػالؼيبػػػافياو ػػػراحي  ػػػ يتحجلػػػصتلـياة  باػػػويةحي
 صةغطسح يأحيةفيات حؿياةخالؼيتةري فطػويقػحريحاػراايياةةتراويح   يق صصصتلـايحةمةؾ

يبحالجيغفيةفيات حؿيتةري فطوينيؼيحتةرقوايحاغتفيت فاؽيمةؾيغفيخالؿ:ي
تحراؾيةفياالخػػتالؼي ػػ يحجلػػصيياة ظػػريةغػػري طػػرييحظػػصأررياػػ اويتاػػريياوغػػوي

مايحظؼياةتحظاؼياةا احي   هيح اسويغتغا ريةتفحارياوغحري بصنرااياة صنجوايحال
ااػػػصيحةبيػػػصحيغتيػػػححرايحةتػػػفيةع ػػػؼياةشػػػحاحيا فسبػػػييأػػػم ياالختال ػػػصييتةػػػريغػػػفي حي

 (.12ي-11:ي0201خال صيي صحرايحاقتتصؿيغ صجي)ة غحيبفيصبحاةر غفاي
غير ويةفياةنيؼي  ياةيػصةـياةيربػ يراجػ يتةػرياةتغػ ؽياةةتػرييحاةيبػثياةغ لجػ ي

جحا بلػصياةميي تخبطي اهي تريةاب ييغيصةـيأحات صيأالغاويبصأتوي  يتااػريغػفي
الي تصحي تغا أصيصسػرياالطػالؽايغػ يغاػص ياة ػحارياةجػصحيغػصيأػحيتاليا يتػصايآةػ ي

 (.14:ي0201ةنيؼياةب اوياةيسغاويحاةةتراوي  ياةيغؿي)ة غحيبفيصبحاةر غفاي
بػػحةياة ػػحاثيبغػػحاطفياالتةػػصؽيطراػػؽيتةػػريت ػػ ياةافػػويح شػػريرححياةتةػػصأـيةاػػصري

تةػصؽيحتفرارأػصياةػتحيآ صقػصجيغػفياةتالقػ ياة حاريأصحهصجيحأصح صجاي صة حاثيصفي فصطياال
حاةفبػػػحؿيحاإلقبػػػصؿايغغػػػصيافسػػػؿياةةجػػػحريح ػػػحياةلػػػحريحاجيػػػؿي ػػػرصياةح ػػػصؽيحاة جػػػصحي

:يي0772ة نػػؿيحةقػػر ايتغػػصياجيػػؿيا تغػػصاليياةت ػػص عيةقػػؿ.ي)اػػصةحيبػػفيصبػػحاااي
04) 

تفساػػؿيةحجػػهياةخػػالؼيصبػػريشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص يغػػفيخػػالؿياةب ػػثيصػػفي
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ةس ػػػحاريحآحابػػػهيحتفبػػػؿياةطػػػرؼيانخػػػريحاال ػػػتغصعيةػػػهيبياػػػحاجيصػػػفيياة ػػػبؿياةغشػػػترتو
 اةتيا ايحتج  ياالختالؼيبتؿياحر .

االةتػػ اـيبػػ حا ياة ػػحاري ػػ ياإل ػػالـي ػػ ياةتفػػصطيةطاػػ ياةتػػالـيحة  ػػ هيحاةت سػػ يبػػهي
حصػػػحـياةجغػػػححيحاةتشػػػححي ػػػ ياةتغ ػػػؾيبػػػصةرةييحغػػػصيحاػػػؿيتةاػػػهي لػػػـيحتوساػػػ ي ة ػػػاوي

غفياػـياةبيػحيصػفياةتشػة يحة ػصةا ياةتيباػريحاةتػحبافياةتاص حيحاةت صغحيحاةتوص ريحي
 (.004:ي0776حاال تفصـي)ة غحيغ غحاي

ةالياتحفياالختالؼيغفاححاجيةماتهيغ يجيسهي  يةناؽياة حححيحبياحاجيصفياةغرااي
 حاةجحاؿ.

اةتخس يصفياةيغؿيبصةرةييحاالجتلصحيص حياةيسـيبصةحةاؿيحابحييا تهيحقبحؿياة ؽي
 (34ي-30:ي4114حاةت ساـ.ي) صغحيبفية غحايغغفيجصايبهيغ ياةرنصي

. االصتراؼيبصةخطليححفيشيحريبصةونصنويغ ياةبيحيصفيح صهؿياةتشفاؽيحاةشو 
تفػػػصفيةوػػػوي ا تػػػراـيغبػػػحةياالخػػػتالؼي ػػػ ياةػػػرةييحا تػػػراـياةتيححاػػػوياةافص اػػػويحاةحا اػػػويحال

ياة حاريحغلصررياةيرضيحاةباصفيحاةتتص هيغ يافص ويانخريحقحراته.
يؿياالجتغصص يح راوياةرةييحاةتيبار:شبتصيياةتحاا-2

ةاػػب ييشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص يةحاري صصسػػوي ػػ ياةغشػػصرتوياة اص ػػاويح ػػ ي
تةياػؿية ػصةا ياة ػحارياةغجتغيػ يحاةتػ يتيػرؼيبص ػـياةحاغفراطاػوياةرقغاػويبلػحؼياةتوسػ ي
صسػػري ػػحححياةغتػػصفيحاة غػػصفيحاةظػػرحؼياةغصحاػػوياوخػػرذيصػػفيطراػػؽيا ػػتخحاـيتت حةحجاػػصي

ؿيحاةغيسحغػصيايحأػ يغ صحةػويةتوااػرياةطػرؽياةتفساحاػوي ػ ياةيغػؿياة اص ػ ي اػثياالتاص
يةتص يياةةراويةظلحرية صةا يجحاحريةسغيصرنويحاال تجصج.

 اةتشرايصي اةت ي ححتلص حاةفاحح بصةنحابط حاة راويةا ييغطسفويبؿياج ياالةت اـ
 حةاػ ص  باػصاحاو  بصةغفح ػصي اةغ ػصا صػحـ حغ لػص بسػح حاو ظغػوياةفص ح اػوي ػ يتػؿ

 اةةتف تاصرر    اةت ب  حصحـ انخراف ح راصي ب فحؽ اإلنرار اوخرذيحصحـ اةحاص صي
 حانحا  اةحط اػوا حاةح ػحر اةيصغػو حاةغاػس و اةيػصـ بصة ظػصـ حصػحـياةغ ػصا حاة يػراي
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ي(.50:ي4104ح غيتلـي)اص ريصس اي اةوار اةيصغويح فحؽ حاةا و اةيصغو
اة راصيياةلصغويحاة  ص ويبشرطيةفياتـيا تخحاغلصييحُتيحي راوياةرةييحاةتيباريغف

يباحرريجاحريصبريشبتصيياةتحااؿياالجتغصص يغفيخالؿيغصيالت :
اإل ػػػصحريغػػػفياةتطػػػحرايياةتف اػػػوي ػػػ يغجػػػصؿياةتحااػػػؿياالجتغػػػصص ايال ػػػاغصيشػػػبتصيي

اةةا بحؾيحتػحاتريغػفيةجػؿياةغ ص ظػويصسػريتا ح ػوياو ػررياةغغتػحرايحاةتحصاػويبتػؿي
 (32:ي4101)اةغيلحياةيصةغ يةسةترياإل الغ اييغصياتيسؽيبلص.

تهحييتةريتفحـيحت غاوياةغجتغيصيياةت يالياغتفيةفيتتـيححفيرقصبوي يساويحغبصشرري
حراؾيغي ػػرياةغ ػػهحةاوي غػػفيقبػػؿيةاػػ ص ياةةتػػريحتشػػجا ياةجغلػػحريصسػػرياةػػحص يحال

 (.443:ي4115اةت يتف يصساهي  ي صنر يحغ تفبسهي)صغريغ غحاي
يصسالػػػػصياةحاغفراطاػػػػوياةفصهغػػػػويصسػػػػرياةتيححاػػػػوييُتيػػػػحيت ػػػػحذياورتػػػػصف او ص ػػػػاوياةتػػػػ يتفػػػػـح

اغص ػصجيبػلفياةةػرحياة ػريأػحياوحارياة فافاػوياةتػ ي اة اص اويحاةةتراويحاة  باوايتحراتصجيغ لصيحال
اليغ ػريص لػصيةس تػـي  راػوياةتيباػريصسػريصالقػػويحاافػويب تػـياةةػرحية ة ػهيحب تػـياة ػػصاي

حافياو ػػ ا يحاةجغياػػصييحاال تغػػصايةلػػصيتةػػريجص ػػ يو ة ػلـيحاترتػػ يصسالػػصياة ػػؽي ػػ يتتػػ
 (.04:ي4115 راوياةغيصرنويح راوياال تخص ي)غصة يااتصفاي

اة راػػوي ػػ ياوحاػػصفيتراصػػري راػػوياةةػػرحيحاةجغصصػػوايحاة راػػوياةةرحاػػويغفاػػحريب راػػوي
ي(31:ي0245انخرافي سلصينحابطيحقاححيةأغلص:ي)غح ريبفيا اراي

ـياةػحاغفراط يتميةفيغاػحافياة اص ػوياشػغؿيتػؿيغػصيايحياة فحياة اص  يجحأرياة ظص
اتاػػؿيبصة تحغػػويحاةيحاةػػويحاإلحارريح ػػسحؾيتػػؿيشػػخصياتاػػؿيبيغػػؿيصػػصـايحغػػفي
أ ػػصي ػػ فيأػػماياةشػػخصياجػػ يغ صقشػػتهيب راػػويتصغػػويح ػػتحياةغجػػصؿية فػػح ي ػػ يتص ػػوي

 (.446:ي4104ةصغصةهيةستلتحيغفيغحذياةت اغهيب حححياةفص حفي)اص ريصس اي
تت حةحجاػػػصياةغيسحغػػػصيي ػػػ يتفراػػػ ياة ػػػصايغػػػ يبينػػػلـيحال ػػػفصطيت ػػػلـياإل تر ػػػييحي

اة ػػحححيحاةغ ػػص صييبػػافياةػػححؿيحأػػمايشػػيصرياةغ ػػصحافيبصة راػػويحاةحاغفراطاػػوي)اص ػػري
 (.445:ي4104صس اي
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تتػػػػاحيشػػػػػبتصيياةتحااػػػػػؿياالجتغػػػػػصص يةسطػػػػػال ياةتيباػػػػػريصػػػػػفيآراهلػػػػػـيحتحجلػػػػػصتلـي
تص ػػػػوياةةراػػػويةغػػػػصغلـيةستيححاػػػوياة اص ػػػػاوايحت  غاػػػوياةػػػػحص ياة اص ػػػػ يحة تػػػصرأـيحال

ي(.050-047:ي4103ح اصحريحرجويتفبؿيانخري)شيبصفية غحاي
اةغنػػػ يتةػػػػريت ساػػػػؿياةحاغفراطاػػػوياالةتترح اػػػػواي اػػػػثياغتػػػفياةتغااػػػػ يبػػػػافياالاػػػػوي

يحأػػ :يتح ػػ ي صحاغػػؿية ص ػػاويحرااينػػرحرريتطباػػؽياةحاغفراطاػػوياالةتترح اػػوياةاػػـح
فػحياةغصنػ ي ػ يتص ػوية  ػصاياالغت صعيصفياةيغساوياة اص اويبشتؿيغااػريخػالؿياةي

اةيصةـيتةري حيةفياةغحاط افيترتحاياة ؽياةحاغفراط ياوتاريةأغاويحأحياةتاحايي
  ياال تخصبصيياةحط اوايحتحنحيت ػحذياإل اػصهاصييةفي  ػبوياالغت ػصعي تاػؿي

 .Vassilis, 2004, pp)ـي  يةحربصياةورباويةح حأص.ي4141%يب سحؿي43تةري
121- 122) 

اصيةاػب ييصصةغاػويصسػري  ػحيغت ااػحايتتطسػ ي سػحالجيصصةغاػويةيياةتااريغفياةفنص
ة ػػػهيالياغتػػػفياةتيصغػػػؿيغيلػػػصيصسػػػريغ ػػػتحذياة تحغػػػصيياةحط اػػػويغاػػػؿياةغشػػػتاليي

 اةباهاو.
حغػػفيخػػالؿيغػػصي ػػبؽياتنػػحيتػػلارياة ػػحارياةغجتغيػػ يبشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص يحغػػصي

ؼيغيتفحاتػػػػهيحطحاهةػػػػهي ػػػػتجيص ػػػػهيغػػػػفيتةياػػػػؿيةس ػػػػحاريبػػػػافيطحاهػػػػؼياةغجتغػػػػ ياةغختسةػػػػويبػػػػصختال
حةاحاحةحجاصتهياةةتراويغغصيتصفيةهيححري صصؿي  ي اصحرياة راؾياالجتغصص ي ػ ياة ػ حايياوخاػرري
حرغػػـيغ ػػصصحتلصيصسػػريتػػحصاـيقػػاـياة ػػحارياةغجتغيػػ يتالية لػػصي احييغػػفياةخػػالؼي ػػ يتااػػريغػػفي

ياةجحا  .ي
 المبحث الثالث

 عية وأساليب الحوار المجتمعيمخاطر شبكات التواصل االجتماعي عمى القيم المجتم
 تاجويةستوارايياةغت صرصوياةت ياياشلصياةيصةـياةاحـايحق ية راحياةغجتغ ي  يتشتيي
يصسري ياو راح يغفحرر يقسو ياةتواراييتةر ي اثيةحييتسؾ ي  ياوأحاؼيحاةوصاصيا حانح
ياةفاـي يصف ياةتصـ يشبه يحاغترابلـ يخطل  يأح يحغص ياحا  يأح يغص يباف ياةحانح اةتغاا 
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ياةيسغاوياةغجتغي ياةاحرر اوياوااسويحت حةلـيةال حغصجيغ ياةفاـياةحا حرياةت يجصاييبلص
يحاةتت حةحجاو.

ياةيرب يحاإل الغ ياغريبةترري رجويغفي اصتهيتت ـي حغفياةغال ظيةفيغجتغي ص
بصأت ا ياةفاـايحانطرا ياةغيصاارياةفاغاويحاوخالقاوي اثيتشةيياةحرا صيياةخصاوي

جتغصصاويةسشبص يصفيحجححياغترا ي ة  يحخسؿيقاغ يغخاؼايبصةغتوارايياة ة اويحاال
خصاويغ يت صغ يححرياإل تر ييحصحـياةفحرريصسريترشاحيا تخحاغهايحغصي تجيصفيمةؾي
يغفي ياةت يتتيصرضيغ ياةفاـيحاوخالؽيبحااج غفيظلحرياةيحاحيغفياة سحتاصيياة سباو

ح سحت يانبطياة اصراياال بلصريبصةتطحرياةتف  يحاةتجصح يغيهيححفيحجححيرااحيقاغ ي
يبيضي يافتر ه يبغص ياةالغبصالر ي  ح ياو راح يغف ياةتااراف يةحذ ياةغت صغ  يبصةغاؿ حغرحراج
او راحيحاةجغصصصيي  ياةغجتغ يغفي سحتاصييتت ص ريحقاـياةغجتغ يتنص ويتةريظلحري
بيضياةتاصراييحاةحصحايياةت يت صحييارا ويةحينغ اصجيبصةخرحجيصسريأم ياةفاـي)ربص ي

ي(.74:ي4102ة غحاي
تغصيتيرضياةشبتوياالجتغصصاوياةشبص يحاةغراأفافيةبيضياةغخصطرياة صتجويصفي
غ حححاوياةنبطياةمات يحاةتيرضيو تصريغرابويغفيةشخصصيغاريغيرح افيحتمةؾي
ية غحي يصبحاةغحةرا ي)اة اح ياةةتري يحاةتطرؼ ياةج  او يحاةفنصاص يةسترأا  ةستيرض

ي(.067:ي4102 ا  اي
ياةتربا يةأغاو ياةيصةـيحت حاح يشلحأص ياةت  يحاةيسغاو ياةتت حةحجاو ياةاحرر يظؿ ي   و

يصس ية لصياغصـياوغصفيحاةغهشرياةميياغتفيغفيخالةهياةت بهي  صوخالؽيا ظريتةالص
يغه  صيياةغجتغ ي يتص و يغف ياة ساغو ياةترباو ي تصج يحأح يتحأحر  يةح ياةغجتغ  بص تفرار

ي ة ي   يحةخالقاصيياةغجتغ  يقاـ يت غاو ي  ح يبححرأص يحاةتوس يصسريحقاصغلص حاياو راحا
ياةتت حةحجاصي  ياة اصرياةغيصاررايحغصياص بلصيغفية غصيي  ي اةتوارايياةت ية حاتلص
 اصرياةشيح يغفيشاحعيانةاوي  ياةيالقصيياإل  ص اويح فحافياةحؼايحاة رارري  يأم ي

ياةيالقصيي تاجويةستح  ي  يا تيغصؿيأم ياةتف اصي.
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ييياةتحااؿياالجتغصص ي اغصياس :يحاغتفيصرضياناصرياة سباويةشبتص
 آاصرأصياة سباويصسرياال حغصجياةغجتغي :-0

تبصا ػيياةحرا ػصيي ػ ياناػػصرياةغرتبطػويبص ػتخحاـيشػػبتصيياةتحااػؿياالجتغػصص ي تػػرذي
غفياةي ةوياالجتغصصاوي ُايص حف شبتصيياةتحااؿياالجتغصص  بيضياةحرا صييةفيغ تخحغ 

 غغصياهحييتةر انخرافيصبرياةيصةـياال تران اغ ي اةتةصصؿ    طحاالجي حقتصجي افنحف  اث
ةسةرحاي اثيةحنحيبينلصيحجححياةيحاحيغفياناصرياة سباويصسػري االجتغصصاو اةحاهرر تفسص

ياةجص  ياالجتغصص يغفيةأغلص:
تاػػررياةتيصغػػؿيغػػ يح ػػصهؿياالتاػػصؿياة حااػػواي ػػاهحييتةػػريصػػ ؿياو ػػراحيصػػفيبينػػلـي

قػػصيياالجتغصصاػػوي اغػػصيباػػ لـي نػػالجيصػػفياةػػبيضايحغػػفياػػـياةتػػلااري ػػسبصجيصسػػرياةيال
ياو ػرري تاجصحي حعيغفياةتح حيحاةي ةويةحذياو راحيغغصياهحييتةرياةفنصايصسريغةلػـح
بيالقصتلػػػػػصياة ػػػػػحاويتةػػػػػريجص ػػػػػ يتيطاػػػػػؿياة اػػػػػصرياالجتغصصاػػػػػويحبيػػػػػحأصيصػػػػػفياةغ ػػػػػصري

 يي.(Peres 2000, p.16) &يFergusاةا اح.ي
تغػػػػصص ياػػػػهحييتةػػػػري ػػػػحعيغػػػػفياةتيػػػػححياال ػػػػتخحاـياةغ ػػػػتغريةشػػػػبتصيياةتحااػػػػؿياالج

ال ػػتخحاـية غػػصطيغػػفياالتاػػصؿاياوغػػرياةػػميياػػهحييتةػػرياةي ةػػوياالجتغصصاػػواي نػػالجي
صفيا خةصضياةغشػصرتوياالجتغصصاػويغػ يانخػرافيحاإل  ػصايبػصةر ضي ػ ياةيالقػصيي

 (.04:ي4102االجتغصصاوي) صاؼيبفيا اصفاي
صغساػػػوايحنػػػيؼياال تغػػػصايت اػػػحيغػػػفياةةرحاػػػويحتتػػػرايقػػػاـياالتتةػػػصايصسػػػرياةػػػماييحاو 

ةع ػػرريحاةغجتغػػ يحاةػػحطفايحتراجيػػييقػػاـياةتنػػصغفيحاة ػػحارايححصغػػيياةةرحاػػويحقػػاـي
اةت ػػػسؽيحاةنػػػيؼياةغل ػػػ يصسػػػري  ػػػص يقػػػاـياةتةػػػصاريحاةت ػػػص اياةشػػػراؼيحاالصتػػػراؼي
بػػػػصة ؽيحرححياةةراػػػػؽايتغػػػػصيتراجيػػػػييقػػػػاـياةيسػػػػـيحاةب ػػػػثياةيسغػػػػ يحاةجحاػػػػويحاةغل اػػػػوي

قاـياةوشيحاةخرا ويحاةتفساحيحاة فػؿايحةػـيايػحياةترقػ يحاةاػيححيحاةيفال اويةغصـيتاصصحي
اةغل ػػ ي تاجػػويةست اػػاؿياةيسغػػ يحاةتةػػصاريحاةخبػػرريبػػؿي تاجػػويةسح ػػصطويحاةغ  ػػحباوي

 (.226 :4100) صرحؽيجيةراحاةفرابويحاةشراتوي  ياةة صحيحاإل  صحيحتاراؼياوغحري
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قصييبافياو راحي تت حؿيحأتمايةاب ييشبتصيياةتحااؿيتشتؿيتلحاحاجيتبارريةسيال
بصةتحراجيتةرياةيالقصيياالةتترح اويحاةبيحيصػفياةيالقػصيياة فافاػوي ػ ياةحاقػ ياةةيسػ يغغػصي
الححياة  اجياةغجتغي يحا لـي  يغاػص ياةتااػريغػفياةفػاـياةغجتغياػويحغػفيةوػوياة ػحاري

ياةغبصشريبافياو راح.
ي-اإلبص اوياالةتترح او:-4

ب غتص صتلػػصياةغتيػػححرياةةراػػويةيػػححيغػػفيغ ػػتخحغالصيةتص ػػييشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص ي
  ي شرياإلبص اوياإلةتترح اوايحةحجػحيية ػصةا يجحاػحريةسفراػ ويحتلحاػحياةخاحاػاوايحا تلػصؾي
اةغستاػػػوياةةتراػػػوايحرحجػػػييةتااػػػريغػػػفياة ػػػسحتاصيياةغ  ر ػػػويحغارأػػػصيغػػػفياوخالقاػػػصيياةنػػػصرري

ياالجتغصص يتةر:بصةغجتغيصيياةيرباوايحقحيةحييا تخحاـيشبتصيياةتحااؿي
طرحيصححيغفياةت حاصيياوخالقاوياةت يتغاؿيتلحاحاجيةسفاـياة صهحري  ياةغجتغيصيي

اةيرباواي فحيةحييتب الصيتةػرياةتخةاػؼيغػفيبيػضياةفاػححياالجتغصصاػوايبػؿياةفنػصاي
ي ػػػػ ياةغصنػػػػ يبنػػػػبطياة ػػػػسحؾياةغيسحغػػػػصت ي صسػػػػ يتسػػػػؾياةفاػػػػححياةتػػػػ يتص ػػػػييتفػػػػـح

 (.217:ي4110حت ظاغهي)أ صاياةجحأرياي
ةتص ييشبتوياال تر يياإلبص اويبشتريح صهسلصيغف:ياحريح اػحاحيح ػحارايي ػحااي

ةتص ػػػييغ ػػػجسويةحيغبصشػػػرري ػػػ يغت ػػػصحؿياةجغاػػػ ايحايتبػػػريمةػػػؾيغػػػفيةتبػػػري ػػػسباصيي
شبتوياال تر يي اغصياتيسػؽيبصةغ ػتخحغافيغػفي هػوياةشػبص اي تػؿيغ ػتخحـيُصرنػوي

تشتؿيخطراجي فافاصجيصسرييةستلاريبغصيايرضيصسرياةشبتويغفيغشصأحيتبص اوايحأ 
اةشبص ي تاجويتلااراتلصياةغهماويحغارياةغرغحبوايحاحجحيصسرياال تر يي صةاصجيآالؼي
اةغحاقػػ ياإلبص اػػوياةتػػ يةاػػب ييتخااػػاواي غ لػػصيغػػصيأػػحيغتخاػػصي ػػ ية ػػالـي
اةةاػػػحاحايحغ لػػػصيغػػػصيأػػػحيغتخاػػػصي ػػػ ياةاػػػحرايحغ لػػػصيغػػػصيأػػػحيغتخاػػػصي ػػػ ي

 (.04:ي4116اةغ صحاوي) ياحي غحافايح احي احاي
ةتحيياةحرا صييةفيا تخحاـياةشبص يةلم ياةتف اوي سب يتةري حيتباػريحاػهحييتةػري

 (.4111ا تشصرياإلبص اوي)ةغافيصبحياةو  اي
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حةفػػحيتػػصفيةشػػاحعياإلبص اػػوياالةتترح اػػويحتاػػرريغػػفياة ػػسحتاصيياةغ  ر ػػويصبػػريشػػبتصيي
غسػهيغػفيغخػػصطرياةتحااػؿياالجتغػصص يتةػريت ةػظيتااػػريغػفياةػححؿيصسػ يا ػػتخحاغلصيةغػصيت 

 جغويصس يقاـياةغجتغ يحةخالقاصتهيال اغصي هوياةشبص ياوتاريتيرنصجيةتسؾياةغ تحاصي.
يا تشصرياةيالقصييغارياةغشرحصويبافياةج  افي:-1

غاؿياةةحنري  ياةيالقصييغارياةغشرحصويبػافياةج  ػافيخطػراجياػحغريقػاـياةغجتغػ يت
  الؿايحاختالؿياوحنصعياالجتغصصاػويحةخالقاصتهايحابثياةحأفي  ية  صههيحاةت ياتبيلصياال

ييحاة ة اويةحذية راح .
يحةيؿية بص يظلحريحا تشصرياةيالقصييغارياةغشرحصويبافياةج  افيارج يتةر:

حجػػػػححياةيالقػػػػصييغاػػػػرياوخالقاػػػػويصسػػػػريشػػػػبتصيياةتحااػػػػؿياالجتغػػػػصص يحاةتػػػػ يتبػػػػحةي
طػرؼيبغ صحاصييطباياوايةتلخميبيحيمةؾيغ   ريآخري اثياتـياةتيػرؼيتػؿيصسػرياة

انخػػػريبشػػػتؿيتةاػػػاس ياتجػػػصح يتػػػؿياة ػػػحححياةغيتػػػرؼيبلػػػصيشػػػرصصجيحصفػػػالجيحغ طفػػػصجاي
حاوخطريغفيمةؾيتغتص اويتطحرياةيالقوياال تراناويتةريصالقوي فافاوي تاجويةحرجوي

حالشػؾيةفياال وغػصاي ػ ياةيالقػصييغاػريياةتفصر يبػافياةطػر افيححجػححياةافػويبا لغػصا
 تػػؿيغػػصياػػهحييتةػػرياةلبػػحطيتةػػريصػػصةـياة اػػحافاياةغشػػرحصويالياساػػؽيبتراغػػوياإل  ػػصفاي

ي-125:ي4101غػػػػػفياةنػػػػػيؼيحاال  ػػػػػالؿيحاةتةتػػػػػؾيحاال  ػػػػػراؼي)غ غػػػػػحيحرحاػػػػػشاي
126.) 

تتػػاحيشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص ياةتيػػرؼيصسػػري طػػصؽيتباػػريغػػفياةخاحاػػاويغػػ ي
غفياير لـياةشخصيةحيغػفياليايػر لـيح ػ يظػؿيتبػصحؿياة ػحاريغػفيخػالؿياةغ صحاػوي

غاريةخالق ي ػ يبيػضياو اػصفيحا ػتجيص لػصيصالقػصييغاػري ػحاويياةت يتلخميغ  ر
 بافياةج  اف.

أم ياةيالقصييتهحيي  ي لصاتلصياةحخاغويتةريت طاـيب صاياة ظصـياالجتغصص ياةغ تػـي
حاةغ  ػػػجـيةسةػػػرحيحاةجغصصػػػويحاةغجتغػػػ اي نػػػالجيصػػػفيخطحرتلػػػصيصسػػػري احاػػػويح صصساػػػوي

اي4111)ة غػحيصا ػػصحياياالجتغػػصص يياةغ ظحغػوياةغرجياػوياةةرحاػػويحاالجتغصصاػويةستاػصف
ي(.23
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ينػػػرحرريتحصاػػػػوياةشػػػبص يب ػػػحححياةيالقػػػػوياال ترانػػػاويصبػػػريشػػػػبتصيي حأػػػمايا ػػػتسـ 
اةتحااػػؿياالجتغػػصص يبػػافياةج  ػػافي ػػ يحباػػصفياةنػػحابطياةشػػرصاوي ػػ ياةتيصغػػؿيبا لغػػصاي

يحاةتلتاحيصسرياالةت اـيبلخالقاصييحقاـياةغجتغ .
يم:اةتشجا يصسرياإل  الؿيحاةحصحريةسشمحي-2

ةتص ييشبتصيياةتحااؿياالجتغصص ياة راوياةتصغسػوي ػ ياةتيباػريبػححفينػحابطيةحي
قاػػححايغغػػصيةحذيتةػػريحجػػححيغجغحصػػويغػػػفيشػػراهحياةغجتغػػ ياطػػصةبحفيبػػبيضياةفػػاـياةتػػػ ي
تت صقضيغ ياةفاـياةغجتغياويحاوخالقاويغاؿياةحصحريإلبص وياةشمحمياةج   ايبؿيحا تفصؿي

غػػػفيخػػػالؿياػػػة صييخصاػػػويتػػػحصحيتةػػػريمةػػػؾيمةػػػؾيةحاقػػػ يغسغػػػحايصسػػػريةرضياةحاقػػػ ي
ارا ويحتجتم يتةالصيصححاجيتباراجيغفياو راح يغغصيا يتاي سبصجيصسري ػسحتاصتلـيحقػاغلـي

ياوخالقاو.
حمةؾي ػ يتفساػحيةسافص ػوياةورباػوياةتػ يتػرذياة ػحاثيصػفياةجػ ايحاإلبص اػوياةج  ػاوي

اػرحفيةفياةجػ ايأػحيغفيةأـياة غصيياةغغا ريةسغجتغيصيياةورباواي تريتفياوغراتاافي
ةقاػ يتيباػػريصػػفياة سػػـياوغراتػ ي ػػ ياة راػػويحاةت ػػرريحاة ػراؾايحة ػػهيغػػحرحياليا نػػ ي
ةسغتيويحاةتجححايتغصيةابحيت ااياةج ايغفيخالؿياةرةيياةيػصـيةجيسػهيغحنػحصصجيصصغػصي
ا تفػػؿيتةػػري اػػ يةح ػػ ي ػػ ياةغجتغػػ ياةوربػػ ايحايػػحياةت ػػصغحياةج  ػػ يغػػفياةغاػػطس صيي

ي(.014:ي4110لصياةغافةحفيأ صؾي)رنصيأالؿاياةشصهيوياةت يارحجية
ح  يأمايأحـيةفاـياةغجتغ يحةخالقاصتهيححصػحريةسخػرحجيصسػريغيتفحاتػهيح ظغػهيغغػصي
اجػػ ياةتحصاػػويبخطػػحرريتسػػؾياةػػحصحاييحت ػػمارياوب ػػصايغػػفياال  ػػاصؽيخسةلػػصايحغػػفيأ ػػػصي
ياتنػػحيةفيشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص يغػػفيةتاػػرياةح ػػصهؿي ػػ ي شػػرياإلبص اػػوياةج  ػػاو
يةغصيةلصيغفيجصمباويةحذيغ تخحغالصايحاغتفيراحيبيضياةغظصأريصس ياة  حيانت :

ترج ياإلبص اويتةرياختالؼياةفػاـيحاةغيػصاارياوخالقاػويبػافياةشػيح ي صةغجتغيػصيي
اةشرقاويحاإل ػالغاويحاةيرباػويةتاػريغ ص ظػويغػفيغارأػصيغػفياةشػيح يحاةغػحاحياةتػ ي

ةخػرذيغغػصياجيػؿياةػححؿيتتةػصحيي ػ يتبثيصسرياإل تر يياليتختسؼيغفيححةػويتةػري
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 (.67:ي4104 ظرتلصيتةريأم ياة سحتاصيي)ترت يبفيصبحاااي
يظؿي اطررياةافص وياةورباويصس يشبتوياإل تر ييحأاغ تلصيصسريغحاق ياةتحااؿي  

االجتغصص يح تاجويةيحـيخنحصلصيةسرقصبوي  يتااريغفياةغجتغيصيي صحؿيبيػضي
شرياإلبص اوي حاايوغراضيتجصراويةحيةتحغارياو راحيحاةغ ظغصييا تخحاغلصي  ي 

افص ػػػػصييغنػػػػصحريةحيوغػػػػراضياةغ ةيػػػػوياةشخاػػػػاوياح ظػػػػرايةغػػػػصيتتغاػػػػ يبػػػػهيشػػػػبتوي
اإل تر ييغفيغ ااصيصحاحريي فحي سييغ ؿيح صهطياةج اياةتفساحاػويغاػؿياةغجػاليي

 حاو الـيحاةاحراييتغصية لصيتتخط يتص وياةيفبصييحاةفاححياةغ ساوياةغةرحنو.
ػػرريحانػػ صجي ػػ يا ػػتخحاـياو ػػراحيةشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص يح ػػ ياظلػػرياةت 

صحـيغراصصرياةنحابطياةشػرصاوي ػ ياةتخصطػ يحاةيالقػويبػافياةج  ػافيح ػ يصػرضي
بيػػػضياةاػػػحرياةتػػػ يتػػػحصحيتةػػػرياةغاحصػػػويحاةخالصػػػويحاةغجػػػحفايحت ػػػلـي ػػػ يأػػػحـي
او ػػرريحأتػػؾياوصػػراض:يحمةػػؾيوفيتػػح رياةغيسحغػػصيياةشخاػػاوياةتةاػػاساويصػػفي

ةغ ت  يةسةاايبحؾايترت يصساهي  يبيضياو اصفيتصصحرياةيالقصيياةفحاغويبافيا
او ػػراحايغغػػصيت ػػب ي ػػ يترجػػصعيتسػػؾياةيالقػػصييح اػػحؿيخاص ػػصييحطالقػػصياي فػػحي
ةتحييبيضياةحرا ػصييةفياةيحاػحيغػفيرحاحياةغحقػ ي ج ػحاي ػ ياةياػحريصسػري ػبلـي

ايحأحيغػصيا ػمريب ػححثياوحؿيحةصصححايتقصغوياةج حرياةغلحغويخصرجي ظاررياو رر
ي(.123:ي4101ةخطصريتلححياة اصرياة حجاويةع رري) ااؿيغ غححاي

تح ريشبتوياةتحااؿياالجتغصص يغيسحغصييج  اوي اثيتحجػحياةيحاػحيغػفياةغحاقػ ي
اةت يتفػحـيةسشػبص ياػحراجيحةرقصغػصجيةلحاتػؼيبصهيػصيياةلػحيي ػ يغختسػؼيححؿياةيػصةـاي

ماييغوػػػػ ييج  ػػػػ يصبػػػػريشػػػػبتويتغػػػػصيتػػػػح ريبيػػػػضياةغه  ػػػػصيية صحاػػػػثيأصتةاػػػػوي
اإل تر ييتهحالصي تاػصييغػحربصييغفصبػؿيةجػريغػح حعيةلػفيغػفيقبػؿيأػم ياةغه  ػصيي

 (.044:ي4114)صبحياةةتصحيباحغ اي
(يغحقػػػ ي0111شػػػجيييشػػػبتوياإل تر ػػػييغحاقػػػ ياةجػػػ ا ي ل ػػػصؾيغػػػصيافػػػصر يغػػػفي)

ةتجػػػػصررياةجػػػػ ايبسوػػػػييةربص لػػػػصيغػػػػصيقاغتػػػػهيغساػػػػحفيححالري ػػػػ ياةشػػػػلرياةحا ػػػػحيصػػػػصـي
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(يغساحفي  ياة  وي011ـايتغصيبسوييةربصحياالاويغحاق يج  اويةتاريغفي)0775
ـايحقػػحية ػػلـيمةػػؾي ػػ يا حاػػصحي  ػػبويغرتػػصحييغاػػؿيأػػم ياةغحاقػػ  ي اػػثي0776صػػصـي

تهتػػحياةحرا ػػوياة ػػصبفويةفيحا ػػحاجيغػػفيتػػؿيةربيػػويغ ػػتخحغافي ارحاياةغحاقػػ ياةج  ػػاوي
ي (Dwyer, 2003, p.12)ـ.ي4111(يغحق يصصـي211111اةت يت احيصفي)

ياإلةتترح اويبت حاؽياةغ تجصييحاةخحغصيياةيصحاويتةريتطياـي تفحـيغحاق ياةتجصرر
 ر صهسلصياةت حافاويبةفراييماييطصب يج   يبلحؼياجتما ي بصه لص.

يتتغا ي ية لص يتغص يغجص صا يتةالص ياةحخحؿ ياتـ ياةغحاق  يأم  يغف يتبارر ي  بو أ صؾ
صايتغصية لصي شطوي رصصفيغصيبصة رصوايتمياليت تصجيتةريحقييطحاؿي  يت غاسل

ياي ل ي ت تشريصس ياةجلص يحتتغرت ي  يغتح صتهيب اثيااي ياةتخسصيغ لص
يةنبص اوي ياإل تر ي يشبتو ي شر يصس  يحاترت  ياة رطص صي. يتبار ي ح يتةر تشبه

ياةج  اويغصيالت :
تهحييتةري شرياةرماسوي  ياةغجتغيصيياةيرباويبصصتبصرأصيغجتغيصييةلصيصفاحتلصي

ي تشصريغاؿيأم ياة سحتاصي.اةت يتغ  يا
يصفي يةسب ث ياح يلـ يغغص ياةغت حجافا يغار يال اغص ياةشبص  يةحي ياةوراه  تاصرر

تشبصصلصيحتاراةلصيغغصيقحيافححأـيتةريطرؽيغاريغشرحصويغاؿياةيصحرياة راويةحي
يةحي االغتاص يةحيغغصر وياةرماسوايحقحيااؿياوغريتةرياالصتحاايصس ياةغ صـر

 االصتحاايصس ياوطةصؿ.
اترتػػػػػ يصسػػػػػ يمةػػػػػؾي ػػػػػاطررياةوراػػػػػ رياةج  ػػػػػاويصسػػػػػ يتةتاػػػػػرياةشػػػػػبص اي تػػػػػتغستلـيحي

حااب حفيخصنيافيةلػصايغغػصيقػحياػهحييتةػريتاجػصحيجاػؿيأ اػؿيج ػغاصجيح تراػصجايغ ػحححي
اةطغححايغغصياغاؿيصصهفػصجيةغػصـياةت غاػوياةافص اػوياةتػ يت تػصجيتةػريصفػحؿي صنػجويح ػحاصحي

ي تاو.
ياإل صاريةآلخرافيحاةتشلاريحاةتم :-3

اةغخػػصطرياةتبػػرذياةتػػ يتةرنػػلصيشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص يتشػػحاهياػػحررييغػػف
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بيضياو راحيحاةغ ظغصييحاةتشلاريبلـيصفيطراؽي شريغيسحغصييقحيتتحفيا ا ويةحي
تصمبػػػوايحا ػػػتوؿيأػػػهالايصػػػحـيخنػػػحعيشػػػبتوياإل تر ػػػييةسرقصبػػػوايحاػػػيحبوياةحاػػػحؿيتةػػػري

تالؼيقػػحا افياةػػححؿياةتػػ ياة صشػػري ػػ يظػػؿيغاػػص ياةلحاػػوياالجتغصصاػػويةسغ ػػتخحغافايحاخػػ
يتحافيغفيا شريغيسحغصييخصطهويصفياو راحيةحياةغ ظغصي.

حتظلرياحرياةتشلاريحاالبت ا يصسرياةشبتويبشتؿيصصـية لحةوياةتححافيحاةتخةػ ي
يخسؼيشخااصييحأغاويحغاريغيرح ويحغفياحرياةتشلاريغصياس :

توالةاويغاػري ة يبيضياو اصفيا تخحـياةةاايبحؾيبشتؿي ائيحح فصجيةػححا  يا ػ
براهػويتػهحييتةػريا تشػصرياةةنػصهحيحت ػػصصحيصسػرياةت ػرشياةج  ػ يحارتةػصعيغيػػحؿي
 ححثياةجراغويحاةتحرطي ػ يةصغػصؿيغ ص اػويةػآلحا ينػحياةػحافيحاةفػاـيحاةغبػصح يتمي
تحجحيصسريغحاق ياةةػاايبػحؾيغجغحصػصييتػرحجيةسػحصصرريحاةشػمحمياةج  ػ ي) صطغػوي

 (.030:ي4116اةفسا  اي
بتػػ ا يحاةتلحاػحيصبػػريشػػبتصيياةتحااػؿياالجتغػػصص اي اػػثيا ػػتوؿياػ حاحية ػػسح ياال

اةشػػص يأةػػػحريغػػصيإل ػػػحذياةةتاػػػصييةحيا اػػؿيصسػػػرياػػػحرريةلػػصايةحيا اػػػؿيصسػػػري
 (.010:ي4101أصتةلصيةحيبراحأصياإلةتترح  ي)صبحاةتراـيبتصراي

ت شػػصايغحاقػػ يصبػػريشػػبتوياإل تر ػػييت تػػحييصسػػ ياةغيسحغػػصيياةغطسػػح ي شػػرأصيةحي
غصييتةرياةفحاهـياةبراحاويتةريةصحاحيتبارريغفياةغ تخحغافيقصغحايتر صؿيأم ياةغيسحي

%(يشػػػػػلريبلقػػػػػصربلـي212%(يُشػػػػػلريبلػػػػػـايحةفي)416بصةتشػػػػػلاريبػػػػػصنخرافايحةفي)
 (.64:ي4111)غ غحيبفيصسراي

ا ت ػػػػػصؿياةشخاػػػػػاوياةخصاػػػػػويةع ػػػػػراحيةحياالصتبصراػػػػػويةسغحاقػػػػػ يحاةشػػػػػرتصياي ستػػػػػؿي
حخصاػػػػػويةسشخاػػػػػاصيياةغلغػػػػػويشخاػػػػػاوي رحاػػػػػويحاصتبصراػػػػػوي فحقلػػػػػصياةغ ةحظػػػػػواي

حاةغتغاػػػػػ ريحةاػػػػػ ص ياةرهص ػػػػػصيياةتبػػػػػرذايحتػػػػػمةؾياة ػػػػػصؿيغػػػػػ ياةغحاقػػػػػ ياةشػػػػػلارري
يةس ةػػػػحميحاةشػػػػلرريحاةافػػػػوياالصتبصراػػػػويةتااػػػػريغػػػػفياةشخاػػػػاصيي حاةغتغاػػػػ رايا ػػػػتوالالج

ي(Yik chan, 2013, p.11)حاةغحاق .
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ص ييحقحياترت يصس ي شريغاؿيأم ياةغيسحغصييةنراريبصةوويبغفيشلريبهي حاايت
ةنرارايغصحاويةـيةحباواي فحيتهاريصس يةصغصةهيحغاصة هي سباصجايتغصيتهحييتةري فحياةافوي
 اهيغفيقبؿياةغتيػصغسافيغيػهايتغػصيقػحياتػرايغػفيتيػرضيةستشػلاريصبػريشػبتوياإل تر ػيي
يةغحااليطصهسويحةحقصتصجيطحاسويةسرحيصس يأم ياةغيسحغصييبغصيقحياا اهيصفيغتصبيويةصغصةه.

تةػػريا ػػتخحاـياو ػػسح يماتػػهيال ػػاغصيتمايتػػصفيأػػهالايصسػػ يحرااػػويحقػػحياسجػػليبينػػلـي
بغػػػفيقػػػصـيب شػػػريأػػػم ياةغيسحغػػػصيايغغػػػصياجيػػػؿيشػػػبتوياإل تر ػػػيي ػػػص ويتيػػػجيبصةغيسحغػػػصيي
اة اهةػػػوايح نػػػحيانخػػػرافيحقػػػم لـيحةػػػمايةػػػاايتػػػؿيغػػػصيا شػػػريصبػػػريشػػػبتوياإل تر ػػػييايػػػحي

تصمبػػػػوييغيسحغػػػػصيياػػػػصحقو ي اػػػػثياال ػػػػظيةفيشػػػػبتوياإل تر ػػػػييت ػػػػحييصسػػػػ يغيسحغػػػػصي
يحغنسسو.

يا تلصؾياةخاحااويحاال تفصـ:-4
أ ػػصؾياػػحريتااػػرريال تلػػصؾياةخاحاػػاويصبػػريشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص يغغػػصي

يا ب ينرراجيبصةوصجيبصو راحيحاةغه  صييحغفيمةؾ:
افحـيبيضياةغتغا افي  ياةجحا  ياةتف اويبصال تفصـيغفيخاحغلـيصبريغلصجغتلـي

ةحيتػحغارياةاػة صيياةشخاػاويحقػحيتتػحفيغػفيتةتترح اصجيغفيخالؿياختراؽياةبراػحي
قبػػؿياةيػػصغسافيبصةغ شػػ يايحارغبػػحفي ػػ ياال تفػػصـيغػػفيأػػم ياةشػػرتصييب ػػب يطػػرحأـي
غفياةيغػؿيةحياةػرحيصسػريغػصيحقػ يصسػالـيغػفيظسػـيةحيتتػحفيغحجلػوينػحيةشػخصصي
ب ػػػب يغحاقػػػؼيشخاػػػاويغيلػػػـيغ ػػػبفصجايحة اص ػػػصجياتػػػحفياال تفػػػصـيبػػػ تالؼياةغسةػػػصيي

 ياةغسةػػػصييتتػػػحفيصسػػػريحرجػػػويصصةاػػػويغػػػفياوأغاػػػويحغػػػفياةشخاػػػاويةسنػػػ اويحأػػػم
 (.57 :4104اةايحبويتيحانلصي)ترت يبفيصبحاااي

اسجػػػلياةػػػبيضيتةػػػريت شػػػصاياػػػة صييشخاػػػاويبل ػػػغصايانخػػػرافيحاػػػحرأـيحاةفاػػػصـي
ب شػػػريغ تحاػػػصييغاػػػريةخالقاػػػويصسالػػػصيبوػػػرضيتشػػػحاهياػػػحرتلـايةحيبلػػػحؼي شػػػري

 يحاالجتغػػصص يإل ػػراجلـيةغػػصـيغ تحاػػصيي الػػصيتجػػصح يحخػػرحجيصػػفياة ظػػصـياة اص ػػ
ياة سطصييةحياةغ هحةاف.
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ح تاجويمةؾيشيريتااػريغػفياةغ ػتخحغافيب ػحعيغػفياةرقصبػوياةغةرحنػويصسػالـيغغػصي
اجيسلػػػـياشػػػيرحفيبػػػصةفسؽيحاةخػػػحؼيصسػػػريخاحاػػػاوياػػػة صتلـيحغػػػصيت حاػػػهيغػػػفيةغػػػحري

يشخااو.
يبثياةي اراويحاةتطرؼ.-5

حاةشػػػػبلصييحغ صحةػػػػويياتخػػػػمييبيػػػػضياةت ظاغػػػػصيياةغتطر ػػػػوي ػػػػ ي رعيبػػػػمحرياةشػػػػؾ
ةتف اـياةغجتغ يتةريطحاهؼيح رؽيصسرية صايصرق يةحي ترييتلفياف ـياةغجتغ يتةر:ي

يصسغص  يحةابراة يحال الغ يغغصياحجحياةةرقويحاةاراعيبافياو راحيحغفيمةؾ:
حجػػحييتااػػريغػػفياةت ظاغػػصيياةغتطر ػػوي ػػ يشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص يح ػػاسوي

غتيػصطةافي لػ يتيغػؿيبػاليقاػححيةحينػحابطيحتتػحفيةبثية تصرأصيحتج احياوتبصعيحاة
  يةغسبلصيبياحريصفياةرقا يحتفحـيببثية تصرأصياةغ  ر ويحاةيححا اوايتغػصي ج ػيي
  ي رعيبمحرياةشؾيحاةشبلصيي ػ يصفػحؿياةشػبص يحتجيسػهيايػاشي صةػويانػطرا ي
 تريي حؿياحابتهياةت يتسفصأصيغفيغجتغيهيحتيسغلصيبصةغحاراياـيا تفؿيتةريغر سوي

ةب ػػػثيصػػػفيغةػػػصأاـياػػػرذية لػػػصياػػػ ا ويحا ت ػػػفلصيغػػػفيأػػػم ياةغحاقػػػ ي)ترتػػػ يبػػػفيا
 (.ي74:ي4104صبحاااي

ا تخحغيياةجغصصصيياإلرأصباوياةشبتصيياالجتغصصاويتغ اػويتصالغاػويجحاػحريةغػصي
تػػح ر يغػػفي ػػلحةوي ػػ يتحشػػافي  ػػصبصييحاػػيحبوياة جػػ يغػػفيقبػػؿياةححةػػويحاةيغػػؿي

خحاـياةشػػػػبتصيياالجتغصصاػػػػوي ػػػػ يشػػػػفيصسػػػػرياختػػػػراؽياةفصصػػػػحرياةشػػػػبصباوايحاػػػػتـيا ػػػػت
اة غػػػػاليياإلةتترح اػػػػوياةغورنػػػػوايحاػػػػتـيا ػػػػتخحاـياةاػػػػحريحاةةاػػػػحاحأصيياةغت اػػػػ ري
ةحجلوي ظريغيا ويةش فياةرةيياةيصـيحاةت يقػحياػتـيترتابلػصيةحياختالقلػصيةحيتصػصحري
ا ػػتخحاغلصيبشػػتؿياػػهاري ػػ يت راػػؾياو ػػحاثايح ػػ يشػػفياة ػػرح ياة ة ػػاويح شػػري

تنر ياةغاصةحياةفحغاويبواوياةتػلااريصسػرياال ػتفرارياةػحاخس ياةشصهيصيياةت يقحي
ي(.ي3:ي4103)شراؼيحرحاشاي

ي
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حأماياهحييتةػريتنػيصؼياة  ػاجياالجتغػصص يةسغجتغػ يصبػري شػرياةي اػراوي ػحاي
اةغ صطفاػػػػويةحياةفبساػػػػويةحي شػػػػرياةخطػػػػص ياةغتشػػػػػححيحاةػػػػمييايغػػػػؿيصسػػػػريتاػػػػ اؼيةب ػػػػػصاي

ياةغجتغ .
يتأحارياةحقيي  ياةسلحيحاةيبث:ي-6

أ ػػصؾيتػػلااريتباػػريةشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص يصسػػرياةحقػػييحاإل تػػصجي تاجػػويغػػصي
افناهياو راحيغفيحقييةغصغلصي ظراجيةجصمباتلصيحأماياشػتؿيتلحاػحاجيةسحقػييحةن تػصجيحغػفي

يمةؾ:
تأػػحارياةحقػػييحتػػلاار يصسػػريقاغػػوياةيغػػؿيحاإل تػػصجيحاو ػػرريحاةيالقػػصيياالجتغصصاػػوي

غػػفياةغجتغػػ ايحأػػحيغػػصياػػح  يتةػػريةأغاػػويحجػػححيحتةػػرضيتسػػؾياةت ػػحاصييتلحاػػحجايو
 (.1:ي4102نحابطيت تـيصغساوياال تخحاـيحترشح ي)صصحؿيصبحياةاصحؽاي

تااػريغػفيغ ػتخحغ يشػػبتصيياةتحااػؿياالجتغػصص يانػػايحفياوحقػصيي ػحذي اغػػصي
اليطصهؿيغفيحراههي تريةفياةتااريغ لـيانايحفياةيبصحايياةغةرحنويغفياالري
حغارأصيةغجرحيحرحشويةحي حاريغػ ياػحاؽي ػ ي ةص ػؼياوغػحريحأػماينػرريبساػيي

اغص هي) ااؿيغ غححاي  (.122:ي4101ةحافياةغرايحال
ا ػػصييةفيشػػبتوياإل تر ػػييتػػهاري ػػسبصجيصسػػرياةيالقػػصيياو ػػراويةظلػػرييبيػػضياةحري

حصسػػػرياةحقػػػيياةػػػميياػػػتـيقنػػػصههيغيلػػػـيحصسػػػرياةيالقػػػصييغػػػ ياوقػػػصر ي اػػػثيتفػػػؿي
يغيحاليياة اصرايياو راو.

يتحغصفياإل تر ي:-7
ةفػػحيتجػػصح يياناػػصرياة ػػسباويةشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص يةتاػػؿيتةػػري صةػػويغػػفي

اتحقػػؼيصػػفيغغصر ػػويا ػػتخحاغلصاي فػػحيت تصبػػهيةصػػراضيياإلحغػػصفياليا ػػتطا ياةغ ػػتخحـيةف
اإلحغصفياةيصحاواي اغصيايرؼيب حغصفياإل تر يايغغػصياػهاريصسػ ي ػسحؾياو ػراحيحصالقػصتلـي
االجتغصصاػويغػػفيخػػالؿيتاػػصبوياو ػػراحيبغشػػصصرياالتتهػص يحاال طػػحااايغغػػصيقػػحياػػهحييتةػػري

ياالجتغصصاوييترؾياةيغؿيحاةحرا ويحاةتةتؾياو رييحتةتاييةحاارياةيالقصي
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(يغػػفي311حقصغػػييجغياػػوياوطبػػصاياة ة ػػاافياوغراتاػػويب شػػريحرا ػػويةجراػػييصسػػري)
اةغةػػػػرطافي ػػػػ يا ػػػػتخحاـياإل تر ػػػػييحتص ػػػػيياة تاجػػػػويةفيتاػػػػر صتلـيقرابػػػػويغػػػػفياوصػػػػراضي

%(يغػػ لـيتػػـيتاػػ اةلـيصسػػرية لػػـي61اةغيرح ػػوي ػػ يتشػػخاصياإلحغػػصفيصسػػرياةغفػػصغرريحةفي)
ي(.1:ي4116 صجيحان صجي  ي سحتلـي)ة غحي خريايغحغ  يت تر يي اثيةظلرحايتحغص

يحغفياناصرياة صجغويصفيمةؾ:
ياوتصحاغاوي ياة اصر يتحغار يتةر يغهتحر يباحرر ياهحي يب  راط ياإل تر ي ا تيغصؿ

ياإلحغصفي يةشتصؿ يبلص يتفـح ياةت  ي ة لص يبصةطرافو يحاةغل او يحاةغصةاو حاالجتغصصاو
 (.1:ي4116اوخرذي)ة غحي خرياي

يط ية صصصي ي اثياةجسحا يةنحغصفا ياهحي ياالجتغصص  ياةتحااؿ يغحاق  يةغصـ حاسو
ياتيصغسحفيغ يةاحقصايا تراناافيخصاوي تي ةلـيصفيغ اطلـياالجتغصص يحتجيسلـ
صبرياةةا بحؾياةمييجيسلـيةتاريتحغص صجيةن تر ييحةتاريص ةويصفية رأـايو بص ي

ي صنر يحبل ه يةشخااته ياةغ تخحـ يتظلصر يحغ صحةو ياةةنحؿا يغ لص: حاهغصجييصحاحر
صسرياإل تر ييتميايرضياحر يحاطس يصسرياحريانخرافايتغصية هياتت يتيسافصياي
حاطس يصسريآخرافيحأماياتطس يغ هيتااريغفياةحقييتةريحرجوية هيالياجحي راوي

ي(046ي-045:ي4101ةس حاثيغ يةييشخصيآخر.ي)جغصؿيغ غحاي
يحاغتفيتسخاصيبيضيغظصأريتحغصفيشبتوياإل تر يي  :ي

ي يةي ياةرغبوياةت غؿ يإلشبصع ياإل تر يا يشبتو يا تخحاـ ي صصصي ي اصحر يتةر اةغاؿ
ي ة لصياةت يتص يياشبيلصيغفيقبؿيب صصصييةقؿ.

ياالتاصؿي يا فطصع يص ح يحج غاو يةصراضي ة او يغف ياةغيص صر يحتي   اال   ص 
 بصةشبتوايحغ لصياةتحترياة ة  يحاة رت ايحاةفسؽايحترتا ياةتةتاريبشتؿيقلري.

ي يةي ياةغ اج  يقباؿياةتفس  يغف يغت صقنو يةح يغتطر و يةح ي صحر ي سحتاصي ظلحر
ي اثي ياةن ؾا يةح ياة اهح يحاةي ؼ ياةشجصر يا تيصؿ يةح ياةااصح يةح ياة اهح اةلححا

 تتحاةريجغسويتبارري
غغػػصي ػػػبؽياتنػػػحيغػػػحذياةغخػػػصطرياةتػػػ ي جغػػػييصػػػفياال ػػػتخحاـياة ػػػسب يةشػػػبتصيي
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اػويح اص ػاواياةتحااؿياالجتغػصص يحاةتػ ياغتػفيت حاػحأصي ػ يغخػصطريشخاػاويحاجتغصص
تغػػػػصية لػػػػصيتػػػػهاريصسػػػػرياال ػػػػتخحاـياإلاجػػػػصب يةسحقػػػػييحقػػػػحيتػػػػهحييتةػػػػريبيػػػػضياوغػػػػراضي
االجتغصصاػػويحاةتػػلاارياة ػػسب يصسػػرياػػ ويغ ػػتخحغ يشػػبتصيياةتحااػػؿيحتػػؿيمةػػؾياػػهاري
 ػسباصجيصسػرياال ػتةصحريغػفياةفػػحرايياةبشػراويةسغجتغػ يحأػحيغػػصياػ يتاي ػسبصجيصسػرياةيغساػػوي

ياػػػويحة ػػػصةا ياة ػػػحارياةغجتغيػػػ ايحةػػػمايتػػػصفياةتحجػػػهي  ػػػحياإل تصجاػػػويحصسػػػرياةفػػػاـياةغجتغ
اةتيػػػرؼيصسػػػريبيػػػضياةخبػػػرايياةيصةغاػػػوي ػػػ ياةفنػػػصايصسػػػريغخػػػصطريشػػػبتصيياةتحااػػػؿي
االجتغصص يرغبوي  يتال الصيحاة حيغفي ػسباصتلصيحغخصطرأػصيةت فاػؽيغجتغػ يآغػفيارغػ ي

ي  ياةتطحريحغحاتبوياةتوارايياةيصةغاويباحرريتاجصباويح صصسو.
 لرابعالمبحث ا

خبرة الواليات المتحدة األمريكية والهند في مواجهة مخاطر شبكات التواصل 
 االجتماعي عمى القيم المجتمعية وأساليب الحوار المجتمعي

 أواًل: الواليات المتحدة األمريكية
يغ ي يتصغالج يا حغصجصج ياوغراتاو ياةغت حر ياةحالاصي ي   ياةشبص  يغف ياةتاار ا حغج

ياة ي اصتلـ ي   يح  ياإل تر ي يةلـا ياالجتغصصاو ياةت شهو ي   يب اجصباو يةاري ي فح احغاوا
يغ ي يةستحااؿ ياالجتغصص  ياةتحااؿ يشبتصي يخالؿ يغف ياةيصغو ياة اصر ي   اال خراط
ي اري يغتصبيو يح   ياةغحر اوا ياةحاجبصي يصغؿ ي   ياةغيسغاف يحغ  يحاوقرافا اواحقصا

ارياوخبصريحاةب ثيصفياةةرؽياةراصناوياةغةنسويةحالـايةحياةغرش افياة اص اافيةحيقرا
ي .(Harvard Law School, 2008, p.7) ياةغيسحغصي

ي) ي  بو يةف يبيضياةحرا صي ي في55حةتحي يغف يةغراتص ي   ياةغراأفاف يغف )%
ي)05ي-03) يبسي ياالجتغصص  ياةتحااؿ يشبتصي يصسر ياة صي يةحالـ غساحف(ييي411(

يحتصفيةتارياةغحاق يارتاصحاجيغفيقبسلـيأحياةةا بحؾ.
ي



212 

  2036مجلة دراسات فى التعليم الجامعى                                           العذد الرابع والثالثىن 

يةحييشبتصي ياةةا بحؾيحتحاتريحتمةؾيتطبافصيييحقح اةتحااؿياالجتغصص يغاؿ:
يتفحغهيغفي اةحا يغاؿيجحجؿيتةريتوااري  يا صصوياوخبصريحغغصر وياةا ص ويةغص
تغتص صييرأابوي اثيةابحيتؿيغفيةحاهيجلص يتغباحتريةحيجحاؿياغت هياة شريصبري

ةيصجسويت فؿياة تهياةخصاوي  يةييغتصفيح غصفيحةاب ييبصةتصة يح اسويةعخبصريا
اةخبري  ياةتحيحاةس ظويحباليةاويقاححير غاويغغصيجيؿيح اررياةخصرجاوياوغراتاويتطس ي
يقبؿي يغف ياال تخحاـ يقاح يو ه ياةخحغو يصسر ياةااص و يةصغصؿ يتلخار يتحاتر يشرتو غف

ي  ياحةاحي ياإلارا او يا تخصبصيياةرهص و ياةوصنبافيغفي تصهج يتغصي4117اةغتظصأراف ـا
يتحي يغ تخحغ  يةا صايا تطصع ياةرها او ياوخبصر يشرتصي يصسر ياةتةحؽ يب  حح ا اص اتر

يجيؿيشرتت يجحجؿيحغاترح ح ييتفحغصفيبحغجير صهؿيتحاتري يغغص تةجاراييجصترتصا
ي(Jennifer, 2010, P. 10)    يغ رتصيياةب ثياةخصاويبلـ.ي

يا تخحاـيشبتصيياةتحااؿياالجتغصص ي  ياةغه  صي:-0
االتاصؿياالجتغصص يحأاغ تلصيحتلاارأصي  يح  يظؿياال تشصرياةغت صرعيةح صهؿي

اةيصةـيال اغصيبيحية حاثياةربا ياةيرب يت حؿيغةلحغلصيغفيح صهؿياالتاصؿياالةتترح اوي
ياوغراتاوي ياةفصصحر يغ تحذ يصسر ياصتغصحأص يتـ ي فح ياالجتغصصاو ياالتاصؿ يح صهؿ تةر

ي(Christopher& Donald, 2013, P. 498)ي  ةتةحقلصي  ي شرياوخبصريحاةتيباريب راو.
تغصيةحرتيياةتااريغفياةغه  صييةأغاويح صهؿياةتحااؿياالجتغصصاويةمةؾيةجليي
يرهاوي يغ  يت  جـ يتلحار يغ لص يةال تةصحر يت تراتاجاو يتصحاح يتةر ياةغه  صي يغف اةتاار

ياوحاا. يةتفااـ يح اسو ياتخمييغ لص يبؿ ياةشصغسوا ياةغه  و  ,Karen & Peacey)ي
2014, P. 12) يي

ؿياالتاصؿياالجتغصصاويغ اويجحاحريإلنةصاياةطصب ياةحاغفراط يصسريتغصيح رييح صه
يحاو تصري يةستيباريصفياةغ ص  و يةع راح اةغاصةحيحاو تصريغفيخالؿيتح ا ي رصياةغشصرتو
يةسجحؿي  ياةغجتغ يحاةتوس يصسريصحـي احؿياو راحيصسريح صهؿياإلصالـياةغطبحعي اةغاارر

(Giselle, 2013, P. 39)ي
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ي يةجلي ياةتحااؿيحتمةؾ يشبتصي يغف ياال تةصحر يتةر ياةتيساغاو اةغه  صي
يحاةطال ي يةسغيسغاف ياةتيساغاو ياة اص صي يتصالف يغاؿ ياةتيساغاو ياةباهو ي   االجتغصص 

 & Stefania)حا توالؿيشبتصيياةتحااؿياالجتغصص ي  ياةتحرا ياةغل  يةسغيسغاف.ي
Ranieri, 2016, P. 217) يي

 جتغصص :غغا اييا تخحاـيشبتصيياةتحااؿياال-4
ياغتفيت حاحيغغا اييشبتصيياةتحااؿياالجتغصص ي  ياةغجتغ ياوغرات ي اغصياس :

تسباويا تاصجصيياو راحي  ياةتحااؿيغ ياواحقصايحغ ياو رريحاةرغبوي  يتتحافي
يحاة اص ااف. ياةغشصأار ياتتبه يغص يصسر يحاالطالع يجحاحر  ,Smith) احاقصي

2011, P.2)  ي 
ياالجت ياةتحااؿ يح صهؿ يحتتحافيتح ر يةستيصرؼ يحغبتترر يجحاحر يطرقصج يةسغراأفاف غصصاو

  (White, 2016, P.12) ياةاحاقصييحت  افياةا وياة ة اويةلـ.
ت شصاياةغجتغيصيياةغ ساويصسرياإل تر ييصبريشبتصيياةتحااؿياالجتغصص يحاةغحح صيي

يحاةغ تحي ياةةاحاح يحةشرطو ياةغيسحغصييحاو تصريحاةر صهؿياةشخااو يةتبصحؿ اصيياةاوارر
  (Amella, 2014, P. 58)ياوخرذ.

يغصي ياةماييغفيخالؿ يصف ياةتيبار ي   يحاةرغبو يحتج  ياةغسؿ ياةتر اه ي   اةرغبو
ياةاة صيي يخالؿ يغف يأحااصتلـ يصف يحاةتيبار يح احاحأصي ياحر يغف ا شرح ه

 (Ellison, & Steinfield & Lampe, 2007, P. 1143).يياةخصاويحصبرياةغجغحصصي
ياةتيساـ ي حصاو ياةطال يغفييت  اف يحا ياو يحة اصحر ياةتيساغ  ياةغ تحذ حغشصرتو

ياةتيساغاوي ياةغ صنراي يتصحاح ي   ياالجتغصص  ياةتحااؿ يح صهؿ يا تخحاـ خالؿ
 .Ajjan., & Hartshorne)ي ححصـياةتيصحفيبا لـيحبافياةطال يغفيخالةلص.

2008, P. 75) 
ياةتيساغاوياةر غاويحتي ا يغخرجصيياةتيسـيحتحرابل ـيصسرياةتيسـيتتغسوياو شطو

 (Brennan , 2003, P. 15)االةتترح  .يي
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تشج ياو راحيصسريحخحؿيصصةـياةتف اويحغ حياوغاوياةرقغاويحةغاوياةفرااريحاةتتصبوي
ياة صياةغتتح ي يةتتصغؿ يخالةلص ياةغير و يغاصحر يةت حع ياةجصمباو يغف ي الص ةغص

يغت رتويحةاحاييحغح افريحغفصط يا ةةاحاح.ييحاةغ غحعيحاةغره يغفياحريحر ـح
(Skaar 2008, p.185يحي)(Philippa, 2011, P.14) 

بلحؼياة ةصظيصسري اةتحااؿيغ ياواحقصايحاالرتبصطيبلـي  ياوغصتفياةغختسةو
يغجغحصصيي يحتتحاف ياةغ تغر ياةتحااؿ يصبر يغيلـ ياةرحابط يحتفحاو اةاحاقو

 ي(Valkenburg, & Peter, 2007, P,50)اواحقصا.ي
حااؿياالجتغصص يح اسوية اصحري رصياةتيسـيبينلـياتخمياةطال يغفيغحاق ياةت

 غفيبيضيح راويةتبصحؿيانراايحاةغ صقشو.
تح ريباهويحاصغويالتتشصؼياةرحغص  اويحاةاحاقوايحاةحن ياالجتغصص ايح راوي

يحاو الـي ياةتسة احف يغف يحاةغير و ياةغح افرا ي   يمحقلـ يحغ صقشو يانراا ةتبصحؿ
 وةيص ايحغارأصيغفيجحا  يافص وياةغراأفو.حةشرطوياةةاحاحيصسرياال تر يي/يحا

يخالؿي يغف ياةماي يصف ياةتيبار يح راو يبصال تفالةاو ياةشيحر يغف ياو راح تغتف
 اةاة وياةرها اويةسةرح.

يغفي ياةخصاو ياال تاصجصي يمحي ياو راح ياالجتغصص  ياةتحااؿ يشبتصي تغتف
ياالتا يغف يجحاحاج يصصةغصج يةلـ يتةتح ي اث ياةغجتغياو ياة اصر ي   صاليياال حغصج

يحة تصرأـي ية ة لـ يصف ياةتيبار يغف يحتغت لـ ياةغجتغياو يحاةغشصرتو حاةتتصغؿ
ي  ي ياحاجلح لص يقح ياةت  ياةيصر يحاغو ياةر ضيةح ياةخحؼيغف يححف حغشصصرأـ

 .(The Office …, 2010, P. 4)اة اصرياة فافاويي
ت صصحياو راحياةمافيايص حفيغفياةخجؿيغفياةغحاقؼياالجتغصصاوي اثيتتاحيةلـي

اةتحااؿياالجتغصص ياةتوس يصسرياةخجؿيحت غ يةحالـياةشيحريبصال تغصاييشبتصي
 ي(Tom, 2016, P. 209)ةسجغصصوي
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تيتبريح صهؿياةتحااؿياالجتغصص ي حااياةةاايبحؾيحتحاتريحاةاحتاح يةحاري صصسوي
ياة صخبافيغفياةشبص ي ياة اص اويح شح   ياةتواارياالجتغصص يحتي ا ياةغشصرتو

اوغراتاوياوخارريغفيخالؿيتيبهوياو راحيحاةيغؿياةجغصص يحغارأـيبصال تخصبصيي
يةشلرأص يغف ييحتصف ي تراي( يححؿ ي(Occupy Wall Street) ة حاثي)ا تسحا

(Se Jung, 2015, P.208) 
تغصيت تخحـيشبتصيياةتحااؿياالجتغصص ي  ياةحصصاوياال تخصباوي  يغيظـيبسحافي

ياوغراتا ياةغت حر ياةحالاصي يغفحغتلص يح   يشبتوياةيصةـا ي الص يا تخحـ يحاةت  وا
ي يصصـ ياوغراتاو ياال تخصباو ياةحصصاو ي   ي  ي0774اإل تر ي يغرر يوحؿ يحمةؾ ـا

يغفي يبتؿ ياةخصاو يحاةاحر ياةفنصاص يصرض يتـ ي اث ياةححةاو  ياةشبتو تصراف
ةاابحي”يBob Dole“يحبح يححؿييي ”Bill Clinton“اةغرش افييباؿيتسا تحفييي

ةحصصاوياة اص اوايحبصةتصة يتة يح صهؿياالتاصؿيمةؾيتاما صيبحخحؿياإل تر ييتةريا
  (Thomas & Mahmoud & Jaynthi  1999, p. 99)اة اص  ي

ياةغخصطرياة صجغويصفيا تخحاـياإل تر يي  ياةغجتغ ياوغرات :-1
ةتػػحيياةحرا ػػصييحجػػححيغخػػصطريغػػفيا ػػتخحاـيشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص يتيػػححي

يلص:صسرياةةرحيبصة س ي  ياة حا  ياةغختسةويغ 
ةفياو ػػراحياةػػمافيافنػػحفيحقتػػصجيةطػػحؿي ػػ يا ػػتخحاـيشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص يصبػػري

غحقػػ ياةةا ػػبحؾياشػػيرحفيةتاػػريغػػفيغاػػرأـيبصالتتهػػص يحاةشػػيحريبصةح ػػحري تاجػػوياإل ػػحغصجي
يي ػػػػ ياةيػػػػصةـياال ترانػػػػ يغغػػػػصياةفػػػػحأـياةيصطةػػػػوياالجتغصصاػػػػويحاجيسلػػػػـيةقػػػػؿيتفػػػػحاراجيةسػػػػماي

(Papp, Danielewicz & Cayemberg, 2012,P. 50). 
تفيا ػػتخحاـيح ػػصهؿياةتحااػػؿياالجتغػػصص يبشػػتؿيةقػػؿيتيػػحيغهشػػراجية نػػؿيةسيص اػػوياة ة ػػاوي

حةفيأ ػػػصؾيصالقػػػويصت ػػػاويبػػػافيا ػػػتخحاـيشػػػبتصيياةتحااػػػؿياالجتغػػػصص يحبػػػافياةشػػػيحري
 ,Davila)  ييبصالتتهػػص يحاةفسػػؽياالجتغػػصص يحةفيغحاقػػ ياةحرحشػػويحاوةيػػص يتفسػػؿيغ ػػه

2012, P.79) 
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غفياة رج اويةحذياو راحياوتاري شصطصجيصبػريشػبتصيياةتحااػؿياالجتغػصص ي احيي
 غػػػ يغ ػػػتحاصييةقػػػؿيغػػػفياالتتهػػػص يحأػػػحيغهشػػػريغاػػػريتاجػػػصب يةس ػػػحااياة ة ػػػ 

(Rosen, 2013, P. 1248).ي 
اصتبػػػػرييت ػػػػحذياةحرا ػػػػصييةفيشػػػػبتصيياةتحااػػػػؿياالجتغػػػػصص يتػػػػهاري ػػػػسبصجيصسػػػػري

اغتػفيةفياػحغرياةيالقػصيياةيصطةاػويياةيالقصيياةرحغص  اواي فحيةتحييةفياةةا بحؾ
ب ػػػػب ياةواػػػػررياةشػػػػحاحريحغراقبػػػػوياةطػػػػرؼيانخػػػػريغغػػػػصياػػػػهحييةتػػػػحترياةيالقػػػػويبػػػػافي

 ,Whisman, & Sheldon & Goering. 2000)ياةطػر افيحالػححيبفصاأػص.
P. 5)يي 

تااػػػػػػػػػػػريشػػػػػػػػػػػبتصيياةتحااػػػػػػػػػػػؿيغخػػػػػػػػػػػصحؼياةتااػػػػػػػػػػػرافي تاجػػػػػػػػػػػويا تشػػػػػػػػػػػصرياةبسطجػػػػػػػػػػػوي
اػػؿيةصغػػصالجيصححا اػػويغاػػؿيتسفػػ يتلحاػػحاييحاةتػػ يتغي(Cyberbullying)االةتترح اػػو

 Cynthia) يصبرياةر صهؿيةحيصبرياةبراحياالةتترح  يحاةت صب يبصوةفص يةحياإلأص و
& Lakon & Thomas, 2012, P. 1407)  

اةترحاجيةست حةاػصييحاةغخػحراييصبػريغحاقػ ياةتحااػؿياالجتغػصص يغػفيخػالؿي شػري
 & ,Megan)ي اجلػصيباػ لـ.اةاػحرياةخصاػويبلػصيبلػحؼيتغػرااياةغػراأفافيحترحي

Irish, 2010, P. 1400) 
تهاريشبتصيياةتحااؿياالجتغصص ي  ي اصحري  بوياةتحخافيخصاويبافيغجغحصصيي

 ,Megan, & Irish)اوقػػرافيال ػػاغصي هػػوياةغػػراأفافيال ػػاغصي ػػ ياةغػػحارا.ي
2010, P. 1405) 

  غػصييت ب يةصراضياإلحغصفي غفيبافيتؿيةةؼيغشترؾيصسريشبتوياإل تر ييايػص
افػػػر يغػػػفيغػػػصهت يغشػػػترؾيغػػػفيةصػػػراضيتحغص اػػػويخطاػػػرريةن تر ػػػيي ػػػ ياةحالاػػػصيي

%(يغػػػػػفيغجغػػػػػحعيغ ػػػػػتخحغ يشػػػػػبتوي03ي-ي7اةغت ػػػػػحريايتغػػػػػصيايػػػػػص  يغػػػػػصيبػػػػػافي)
 اإل تر ييغفيتحغصفيشبتوياإل تر يي  ياةغغستوياةغت حر.

ةفػػػػحيمتػػػػرييح اررياةيػػػػحؿي :صػػػػرضياةغػػػػحاحياإلبص اػػػػويحاةةصنػػػػ ويحاةخصحشػػػػويةس اػػػػصا
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 ػػػػ يحرا ػػػػويةلػػػػصيةفيتجػػػػصررياةػػػػحصصرريحاإلبص اػػػػويتجػػػػصرريراهجػػػػويجػػػػحجايابسػػػػيياوغراتاػػػػوي
رة ػػػغصةلصياغص اػػػويغساػػػصراييححالريحةلػػػصيةحااػػػريحاافػػػويتربطلػػػصيبصةجراغػػػوياةغ ظغػػػو.ي
حتشغؿيتجصررياةحصصرريح ػصهؿيصحاػحريتصةتتػ يحاةغجػالييحةشػرطوياةةاػحاحيحاةف ػحايي

 اةةاحراةاػػوياوغراتاػػوياةةنػػصهاوياإلبص اػػويحاإل تر ػػي.يحتةاػػحيت اػػصاايياةغبص ػػث
(FBI) ةفيتجػػصررياةػػحصصرريأػػ ياصةػػثيةتبػػريغاػػحريحخػػؿيةسجراغػػوياةغ ظغػػويبيػػحي

ي(.1:ي4103اةغخحرايي)شراؼيحرحاشاي
حاشػػتؿيتحغػػصفيشػػبتوياإل تر ػػييتلحاػػحايشػػحاحايةسةػػرحي ة ػػاصجيحاجتغصصاػػصجاي فػػحيةتػػحيي

ويةفيأ ػصؾيصالقػويتاجصباػويبػافيتحغػصفيشػبت ((Petrie,Gunnحرا ػويبتػرييحجػحف
 & Petrie)اإل تر ػػييحارتةػػصعيغيػػحؿياالتتهػػص يةػػحييغػػحغ  يشػػبتوياإل تر ػػيي

Gunn, 1998, P.75)ييي
اةغبصشػػرري تػػهحييشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص يتةػػري فػػحافيغلػػصرايياةتحااػػؿياالجتغصصاػػو

حجلػػػصجيةحجػػػهيحتتجػػػػهيصالقػػػصتلـيتةػػػرياةتحااػػػػؿياالةتترح ػػػ ي اػػػثياشػػػػيرحفيبصةرا ػػػوي ػػػػ ي
جيسلػػـيابتيػػححفيصػػفياةحاقػػ ياة فافػػ يحاةفػػحأـياةفػػحرريصسػػريةفياةتحااػػؿياالةتترح ػػ يغغػػصيا

 (Petr., 2010, P. 58)ياتح ػػحاي ػػصصسافي ػػ ياةسفػػصاايياةغبصشػػرريحجلػػصجيةحجػػه.
(Ellison, N., Steinfield, C., & Lampe, C., 2007).  

 ػػػبؿياة ػػػالغوياةغتبيػػػوي ػػػ ياةحالاػػػصيياةغت ػػػحرياوغراتاػػػويةغحاجلػػػويغخػػػصطريشػػػبتصيي-2
يغصص يصسرياةفاـياةغجتغياويحة صةا ياة حارياةغجتغي :اةتحااؿياالجت

ةحايياةيحاحيغفياةحرا صيية هيةتال  ياةغخصطرياة صجغويصفيا تخحاـيشبتصيي
اةتحااؿياالجتغصص يتـيحن يغجغحصويغفياةنحابطيةعطةصؿياةفارياج ياالةت اـيبلصي

 ,Ellison & Steinfield & Lampe, 2007)يص حياةت جاؿيصبريتسؾياةغحاق يحأ :
P.1154).  يييي

اةتلتاػػحيصسػػري ػػالغوياةباص ػػصيياةغتيسفػػويبلحاػػوياةغ ػػتخحغافيةا ػػصاياةت ػػجاؿيحصغػػؿي
 اةاة صيياةخصاويبلـ.
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اةت فػؽيغػفيصغػرياو ػػراحياةغ ػتخحغافيةشػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػصص ي تػرياغتػػفي
ي06تلتاػػحي ػػفياوطةػػصؿيبغػػصيات ص ػػ يغػػ ياةيغػػرياة غ ػػ يةغػػفيتفػػؿيةصغػػصرأـيصػػفي)

 صاتلـيغفياةتيرضيةغصياليات ص  يغ يةصغصرأـ.صصغصج(ية غ
غطصةبػػػويغحاقػػػ ياإل تر ػػػييحشػػػبتصيياةتحااػػػؿياالجتغػػػصص ي)اةةا ػػػبحؾاياةاحتاػػػح اي

ي اةاصأحيحغارأص(يبتفحاـيتفػصراريصػفيجلػححأـي ػ ي غصاػوياوطةػصؿياةفاػريحغػصيتفػـح
 بهيغفيتطحاريةستف اصييصبريغحاقيلص.

ايصبػػػػريغحاقػػػػ ياةتحااػػػػؿيت ػػػػمارياوب ػػػػصايغػػػػفياةت ػػػػحثيغػػػػ ياةوربػػػػصايصػػػػفياةجػػػػ 
االجتغصص يحصحـيتشؼياةغيسحغصيياةشخااويغاؿ:يرقـياةلػصتؼايص ػحافياةغ ػ ؿ.ي

(Smith, 2007, P. 25) 
:غراجيويتؿيغصيارحيةسغحاق يغف 

.اةتبساييصفيت صاريا تخحاـيغحاق ياةتحااؿياالجتغصص يغفياو راح 
(يب اػػثياليصصغػػي06االةتػػ اـيبػػصةغ تحذياةػػميياػػتـيتفحاغػػهيةعطةػػصؿيةقػػؿيغػػفي)صج

 اظلرياإلصالفياةغخاصيةسبصةوافيصبرياة صتلـ.
غراجيػػوياةغ تػػحذيغاػػرياةالهػػػؽيحغاػػرياةغشػػرحعيغػػػفياػػحريتبص اػػويحغفػػػصط ي

 اةةاحاحياةت ياتـيت غاسلصيصسرياةاة صيياةغختسةو.
تةياؿيبراغجياةرقصبوياوبحاػويةآلبػصايةغتصبيػوياةاػة صيياةخصاػويبلب ػصهلـيبػصالقترافي

 يغ ياة صتلـياةخصاو.
ػػرضيقاػػححيصسػػريتوااػػريغيسحغػػصيياةيغػػريبيػػحياةت ػػجاؿيغػػ يتتص ػػويبر ػػصغجياةرقصبػػوي 

 اوبحاويإلصطصايت بالصييةلـي  ي صةويرغبوياوب صاي  يتوااريغيسحغصتلـ.
رضيقاححياةيغػريصسػريغحاقػ ياةتحااػؿياالجتغػصص يغػ يحنػ يغ تػحيياةتترح ػ ي 

 اةت جاؿ.اشغؿي جؿياوصغصري تريالياجح ياةتالص ي  ياوصغصريص حي
غراقبػػػوياةغ تػػػحاصيياالةتترح اػػػويحاةيغػػػؿيصسػػػريت اةػػػويغرتتبػػػ ياةجػػػراهـياةج  ػػػاويغػػػفي

 غحقيلصايحغ  ياةغحرجافيغفياةفصهغويغفياةت جاؿيصبريغحاقيلص.
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يطرؽيةتةصحيياةت رشيحاةبسطجوياالةتترح او:-3
يصبريغحاق ياإل تر ييحشبتصيي ياةفنصاص ياقتراحي سحؿيتت حةحجاويةغيصةجويأم  تـ

 ي (Harvard Law School, 2008., pp 7-8) االجتغصص يحغ لص:ياةتحااؿ
يخحغصيي يجغا  ي   ي حاا ي ح يصسر يحاةبصةواف ياةفصاراف يأحاو يغف يحاةت فؽ اةتحااؽ

 اإل تر ييغغصيافسؿيغفياةغنصافصيياة صتجويصبريتسؾياةغحاق .
االصتغصحيصسرياةغحارايةسغ صصحري  ياةت فؽيغفيأحاوياةفصارافيصسرياةرغـيغفي

 ان يصبهصجيجحاحاجيصسرياة ظصـياةتيساغ .تح هي
تافاؼيانبصايحاوغلصييحغفحغ ياةرصصاويةعطةصؿياةفاري حؿياإل تر ييحاةطرؽي

 اةت يا تخحغلصيةطةصةلـاي ناليصفياةتت حةحجاصيبشتؿيصصـ.
غ صقشويانبصايحغفحغ ياةرصصاوياوب صاي  يا تخحاغلـياإل تر يايحت حاحياة حححي

 اةجاحيغ مياةبحااوايححقصاتلـيغفياةت رش.ياةغ ص بويحغراياة سحؾ
اج يصسريانبصايحغفحغ ياةرصصاوياةحص يبصةغخصطرياةت يتحاجهياةفاريحغ صصحري

اجصحي اصؽيآغفيغفياةافوي اوطةصؿيصسرياةةلـيحاةت فؿيصبرياةتف اصيياةغختسةويحال
ياةغخصطري يةغتص  و ياةح صهؿ ية نؿ يمةؾ يبصصتبصر يةلـا يغةتح و ياتاصؿ حخطحط

 صفيشبتصيياةتحااؿ.ياة صجغوي
صسريانبصايحاوغلصييحغفحغ ياةرصصاوياال تبص يتةرياةفارياةغيرنافيةسخطري  ي

يغفي يتاار ياةشبص ي   يوف يحخصاو يةطةصةلـا ياة ظراا يغجغحصو يح   غجتغيلـ
 او اصفياجيؿيتار صتلـياةخطرريغرهاويوقرا لـ.

صحاحري  ياال تبص ييحاتنحيغغصي بؽيةفياةحالاصيياةغت حرياوغراتاويقحي بفييححالجي
ياةغحارحي يصسر ياةتلاار ي   ياة سب  يحححرأص ياالجتغصص  ياةتحااؿ يشبتصي يغخصطر تةر
يبؿيحتحظاؼي يتسؾياةغخصطرا يصغحييتةرياةب ثي  يتاةاو يحةما يحاالقتاصحاو اةبشراو
شبتصيياةتحااؿياالجتغصص ي  ياةيغساوياةتيساغاويحتحجاهياو راحيتةرياال تخحاـياوغاؿي

ي  ي يرغبو ي سباصييغحاق يةلص ياال  اصؽيحراا يحصحـ ياو راح يقحراييأهالا يغف اال تةصحر
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يحاةتشرايصييحاةتحجالصيي يبيضياةنحابط ياالصتبصر ي   يحانيو ياالجتغصص ا اةتحااؿ
 ةع رريحجغا يغه  صيياةغجتغ .

 ثانيًا: الهند
اةل حيبغصيتغاسهيغفيتيححيطحاهةلصايحت حعيةوصتلصيحتح عيشراه لصياالجتغصصاويأ ي

اي ل ياةبسحياةميياتجصح ي تص هيبصة ةيؿي صةوي راحريغفي حصلصيقؿي ظارأصي  يصصةـياةاـح
اةاغص غصهويغساحفي  غويا تلجية ة هياة غحمجياةحاغفراط ياةورب يحا تغري  يتطبافهي  ي
خنـياختال صييصرقاويححا اويتصفيغفياةغةترضيةفيتهحيي  ية رعيحقييتةريتةتاؾي

ي(.54:ي0771صراؽي)ة غحيغ غححاياةل حيتبسحيغتيححياوحاصفيحاو
يغاؿي   ي يبصةل ح ياو  ا ياةي اراو يمتري  يظؿيحجحح حتصفيغفيةخطريغص
يحبثي ياةطصهةاو يغشصصر يتلجاج ياةميي رصيصسر ياةةصشا ت  ياةل حح   يجص تص بلصرااتص
يجصاي يةما يغجتغ يأ حييخصةصا يتةريتقصغو ياةغصن يحاةحصحر يحال اصا اةرححياةل حح او

صفياةةاس حؼيية.ـ.يغحةتصرييةفياةغ سغافي  ياةل حيحاةغ ا اافيحةاسهياةخصصيصسرية 
 (.51:ي0771حاةشاحصاافياغاسحفيخطراجيةج باصجيصسرياةل حي)ة غحيغ غححاي

يغفيةتبري ية لص يتغص يغت حعياةافص صييحاةسوصييحاةحاص صييحاةجورا او يبسح ياةل ح حتيح
ةةرحي  ياةغجتغ ي اثياةغجتغيصييطبفاوي  ياةيصةـي اثيت ححياةطصهةويحاةحافيغتصفيا

  ياةغرتبوياوحةري اثيتتغت يبتص وياالغتاص ايييBrahminsتلت يطبفوياةبراأغص اافي
حاةت يتشتؿياةوصةباوي  يصححياة تصفايحايترؼياةح تحرييHindusتسالصيطبفوياةل ححاي

يصسغص  يحاشتؿياةغ سغحفي  حي)02  حي) يةسبالحيحح تحرأص يةووير غاو %(يغفي04(
يبصةل ح يتباريياة تصف يحتةصحي ياالجتغصصاو ياةطبفصي ياةت ةظصييباف يغف ياةتاار حأ صؾ

ياةيفاحر. يصسر يةفاصغه يغ ت اؿ يشبه يبا لـ ياةتحااؿ ياجيؿ يغغص  ,Reeve) يبا لـ
2006, p. 6) 

ي
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%ي44ح  يحرا ويةتحييةفيا تخحاـيشبتصيياةتحااؿياالجتغصص يجصاييب  بوي
يح يحتيساغاو ياجتغصصاو يو بص  يا تخحغح لص ياةطال  يغل او.ي04غف يو بص  %

(University of New Hampshire, 2010,  P. 1)ي

 ا تخحاـيشبتصيياةتحااؿياالجتغصص ي  ياةتيساـ:ي-0
ياتنحياأتغصـياةل حيبص تخحاـيشبتصيياةتحااؿياالجتغصص ي  ياةتيساـي  :

ياةتيساـي يحاخؿ يحتطحارأص ياةتف او ي فؿ يصسر ياالجتغصص  ياةتحااؿ يشبتصي تشج 
 اثيتي  يغشصرتوياةطال ياةمافيت حؿيظرح لـيححفياةر غ يحغارياةر غ ي

 (Reeve, 2006, p.5)اةغشصرتوياةةيساويحت فاؽيةتبريقحريغفياةغشصرتو.ي
ي  ي ياالجتغصص  ياةتحااؿ يشبتصي يال تخحاـ يبصةل ح ياةغيسغاف يغف يتاار اتجه

يحاتجلحاي يبؿ يبا لـا ياةغشرحع يحاةتيصحف ياةغل   ياةتطحار ي   ياةتيساغاو اةيغساو
يةلـييال تخحاغلص يتتاح ياةت  ياةحرا او ياةةاحؿ ي ححح يخصرج ياةطال  يتيساـ   

يصسري ياةطال يحتشجايلـ ي  ياةتحااؿيغ  اةتوس يصسرياةيفبصيياةت يتحاجللـ
يغجصؿي ي   ياةراصحر يغف يطحاؿ يتصراف يةلص ياةل ح يةف يال اغص يةلص ياةغةاح اال تخحاـ

 ي(Preeti , 2012, p. 12)اةتيسـياالةتترح  .يي
تصفيتغصي راييحالاويراج The government of Rajasthanصسريب صايي

ياةغيسحغصييحاالتاصالييحاةتحرا يبصةتيصحفي يتت حةحجاص يةغحارح يحا يو يت تاو ب او
ياةتيساغاوي ياالجتغصص  يةطسفييشبتصيياةتحااؿ يتغص يغتيححرا يحتصالييححةاو غ 
ياةتيصحفي ي رص يحتتاح يحاوةيص  ياةاحر يغف ياةفاص او ياةغا اي يبجغا  غحصغو

حتنـي خبويغفياةخبراايةنجصبويصسرياو هسوياةت ياتـيطر لصيغفيقبؿيياةتيساغ 
 ي(Indian Government, 2011, P. 2)اةغ تخحغاف.ي

ي يتصرجاؿ يب ب ييKargil  يحالاو ي صصساتلص ياالجتغصص  ةابتييشبتصيياةتحااؿ
يصفي ياال ي اؿ ياةطحبحغرا   يغحقيلص يتةرضيصسالص ياةت  يةسحالاو ياةجورا   اةغحق 
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ياةل  ياحتاح يبفاو يجيؿيغفيشبتصيياةتحااؿيغاؿ: يغغص يةشلري  ياةيصـ يةيحر ح
ياةغجتغ ي ية راح يتص و يغ  ياةتحااؿ ي   ي صصسو يح اسو يحغارأص يحاةةا بحؾ حتحاتر

 .ي(Gulzar, 2013, P.7)اةل حيي
ياةحرا اوي ياةغ صأج يبتي ا  يةسغرباف ياالجتغصص  ياةتحااؿ يشبتصي يا تخحاـ ا غح

يش يصبر ياةتيسـ يخبراي يحغرا يصسرياةغفررر ياةطال  يحغ صصحر ياال تر يا بتو
 ,Reeve)اال تةصحري  يجحيغفياةغتيويحجيؿياةتيساـيج ااجيغفياة اصرياةاحغاوي

2006, P.7)ي. 
شريافص وياةغشصرتوياالجتغصصاويبافياةغه  صيياةتيساغاويحبافياو راحيبصةغجتغ ي 

يشبتصيي يصبر يحاالجتغصص  ياةتشصرت  ي رصياةتيسـ يح شر ياةغ تحاصي يتص و غف
اةتحااؿياالجتغصص يحغ صصحرياةطال يصسريتيسـياةغلصرايياةت ياحر ح لصيبشتؿي

 . (Johnson,  2009, P. 5)ر غ ي  يباهويةتاريتاصرريحجصمباوي
تتاحيةع راحيتطباؽيغصياتيسغح هي حؿيتاغاـياةغحاق يحاةاة صيياةشخااويصسري

يتة يحاةت يربغص يبا ريح لحةو ياالجتغصص  يبيضياإل تر ييحشبتصيياةتحااؿ تفح
 .(Plenary, 2012, P.54) اةغ صأجياةحرا اويةتيساغلصيةسطال يي

يةيرضيبراغجي ياة اص او ياةتحصاو ي   ياالجتغصص  يشبتصيياةتحااؿ يا تخحاـ اتـ
او  ا ياة اص اويحاة تحغصييبلحؼيتحصاوياةغحاط افيال اغصياةشبص يحتشجايلـي

 ,Plenary)ييصسرياةغشصرتوي  يا  ياة اص وياةيصغويح  يتشتاؿياة تحغص
2012, P. 55). 

 اةغخصطرياة صجغويصفيشبتصيياةتحااؿياالجتغصص :ي-4
أ صؾياةيحاحيغفياةغخصطرياة صجغويصفيا تخحاـيشبتصيياةتحااؿياالجتغصص ي

 :(Johnson, 2009, P.5)   ياةل حيغفيةأغلصيغصياس ي
يصسري ياة احؿ ي لحةو ياال تر ي يصبر ياالجتغصص  ياةتحااؿ يشبتصي تتاح
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يحاال تةصظياةغيسحغصييغغ ياةترتا  ياةطال ي   يصسر ي سبصج ياهار يمةؾ ياجيؿ ص
  بصةغيسحغصي.

يصسرياةترتا يحتخةضيغفي يةقؿيقحرر تشوؿيحقييتااريغفياةطال يحتجيسلـ
ياةتحااؿي يشبتصي يغطصةيو ي   يةحقصتلـ يناصع يب ب  يةلـ ياوتصحاغ  اوحاا

 .االجتغصص ياةغختسةويغفي ا بحؾيحاحتاح يحتحاتريحغارأص
يا يشبتصي ياتـيتح ر يال ياةت  ياةغيسحغصي يغف يتباراج يتغصج ياالجتغصص  ةتحااؿ

 اةت فؽيغ لصيحاتـيتحاحةلصيبافياو راحيغغصيا غ يبيضياوخطصايةحالـ.
يغفيي يحاال تفصؿ يصسالص ياةغحاحغو ي تاجو يبصإلحغصف يغرتصحالص يغف ياةتاار تاا 

ياة اصتاوي ياةغلصراي يصف يابيحأـ يغغص ياال تران  ياةيصةـ يتةر ياة فاف  اةيصةـ
 ة فافاويحاةغحاجلوياة فافاويةاراصصيياة اصريحصحـياةياشي  ياةيصةـياةحاقي .ا
ت يتاي سبصجيصسرياةسووياةغ تخحغوي  ياةتتصبويةحذياو راحي تاجوياةت صأؿي  ي

 اةتتصبوياإلغالهاو.
يوغفي يتلحاحاج يتغاؿ ياالجتغصص  ياةتحااؿ يشبتصي ي اث ياوغ او اةغخصحؼ

 خرذيغفيخالؿياةفرا و.اةغيسحغصيياةشخااويحاةباص صيياو
ياتيسؽي ي اغص ا تشصرياةتم يحاةخحاعيصبريشبتصيياةتحااؿياالجتغصص يال اغص

بلحاوياةشخصياةمييا نـيتةريغحاق ياةشبتصيياالجتغصصاوي فحيتتحفيةاساوي
يةخحاعي ي لسو يح اسو يتتحف يحربغص يا تلصا يُايرؼيغحذ يال ي اث يغ اةوا ةح

 (Bobby, 2014, P. 225)اة صايبص تخحاـياةتت حةحجاص.ي
ياةل حيي ياةغجتغ  ياةبيضي   ياراأص يتغص ياالجتغصص  ياةتحااؿ يشبتصي تغاؿ

يةغصي ياةشبص  يةح صط يباف يال اغص ياةجراغو يصسر يحغ صصحاج يةسخاحااو تلحاحاج
 ,Neelamalar &. Chitra)ا حاهيغفيتواارايي سحتاوي  يةح صطياةشبص .ي

2009, P.12)ي 
 



211 

  2036مجلة دراسات فى التعليم الجامعى                                           العذد الرابع والثالثىن 

ياإلرأص يقبؿ يغف ياالةتترح او ياةجراهـ يصبريا تشصر يحاةغ  ر اف يحاةغتطر اف بااف
شبتصيياةتحااؿياالجتغصص يحصبريغحاق ياال تر ييتغصيتغاؿيتلحاحاجيحايحبوي

 ,Pratibha &, Nisha, 2011)  يتطباؽياةفص حفيةتخطالصياة حححياةححةاو.ي
p.15) 

 بؿياة الغوياةغتبيوي  ياةل حيةغحاجلويغخصطريشبتصيياةتحااؿياالجتغصص يصسػري-1
ياويحة صةا ياة حارياةغجتغي :اةفاـياةغجتغي

ياةحاةحاويغفيخالؿياةت حثيتةرياوب صاي حؿييييييي  رايياةل حيصسريتةياؿياةرقصبو
 (Preeti, 2012, p. 15)غحاق ياةشبتصيياالجتغصصاويحتفحاـياإلرشصحايياةتصةاو:ي

تحجاهياوطةصؿيبيحـيا تخحاـياةغيسحغصيياةشخااويغاؿ:ياال ـيحرقـياةلصتؼي
  صبصيياةب تاويحاةغيسحغصيياةشخااويغاؿيا ـياةغحر ويحاة صحييحاةي حافيحاة

 اةراصن ياةمييارتصحح يتاليبيحياةرجحعيةسحاةحاف.
يةاحقصهلـي يصسر يحاةتيرؼ ياالجتغصص  ياةتحااؿ يشبتصي يصبر ياوب صا غتصبيو

ياةتحجاهي يحتحجاللـ يبغشصأحته يافحغحف يحغص يحتتصبصتلـ يتيسافصتلـ حغتصبيو
 اةا اح.

اةخاحااوي  يح صهؿياةتحااؿياالجتغصص يةتفااحياةوربصاييا تخحاـيتصحاحاي
 غفياالطالعيصسرياةغيسحغصيياةشخااويةع راح.

ت مارياوب صايغفياالختالطيبصةوربصايصبريشبتصيياةتحااؿياالجتغصص يحصحـي
يحغلفي ية غصا يا تخحغحف ياةشبتصي يتسؾ يغرتصحي يغف ي تاار ياةغطسفو اةافو

 غ تيصرر.
ي ياةل ح يةف ي بؽ يغغص ياةتحااؿيحاتنح يشبتصي يتحظاؼ ي   ياةراهحر ياةححؿ غف

االجتغصص يرغـياةافص صييحاةسوصييحاةحاص صيياةغختسةويحاةت ي يييتةريتاجصحيب اويت تاوي
ياةححؿي يتص ييغف يتغص ياةغاسريغفيشبتصيياةتحااؿياالجتغصص ا ياال تةصحر يتحصـ قحاو

اجصحيجحيغفيياةغتغا ري  يتحظاؼيشبتصيياةتحااؿياالجتغصص ي  ياةيغساوياةتيساغاو حال
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اةغتيويال تخحاغلصايتغصي يييتةري شريافص وياةغشصرتوياالجتغصصاويبافي هصيياةغجتغ ي
تنص ويتةريت شصايشبتويغتغا ريغفيغحاق ياةتحااؿياالجتغصص يا تةاحيغ لصياو راحي  ي

ياة احؿيصسرياةغيسحغصيياةغختسةوي  يظؿينحابطياجتغصصاويحةخالقاو.
ياةيرضياة صبؽيةخب يحا ت صحاجيحغفيخالؿ يحاةل ح ياوغراتاو رت ياةحالاصيياةغت حر

يةغحاجلوي يتربحاو يرهاو يحن  ينرحرر يتةر يغس و ياة صجو يتبحح ياة ظري ياإلطصر تةر
غخصطريشبتصيياةتحااؿياالجتغصص يصسرياةفاـياةغجتغياويحة صةا ياة حارياةغجتغي ي

يحاةةصص ياإلاجصباو ياال تةصحر يا فؽ يبغص يغه  صيياةغجتغ  يتؿ يغ لص يةشبتصييا تةاح سو
 اةتحااؿيةت فاؽيتفحـياةغجتغ يح لنته.

 المبحث الخامس
الرؤية التربوية مقترحة لمواجهة مخاطر شبكات التواصل االجتماعي عمى القيم 
المجتمعية وأساليب الحوار المجتمعي في ضوء خبرتي الواليات المتحدة األمريكية 

 والهند.
اصيياةتػػ يتحاجػػهياةغجتغيػػصييتيتبػػريشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص يغػػفيةتبػػرياةت ػػح

اةغيصاػػرريحت ػػحثيتوااػػراييتباػػرري ػػ ياةب ػػصاياةغجتغيػػ يح ػػ ياةيالقػػصيياإل  ػػص اويح ػػ ي
ة صةا ياة حارياةغجتغي يبافية راحأصاي لػ يةحاري صصسػوياغتػفيتمايُة  ػفيا ػتخحاغلصيةفي
تت ػػػحؿيتةػػػريةحاريةت فاػػػؽياةتجػػػص اياةغجتغيػػػ يحتفحاػػػوياةػػػرحابطياالجتغصصاػػػويبػػػافياو ػػػراحي

يحتفرا ياةتةصأـيح تحيغجصاليياة حاريبافيةطراؼياةغجتغ .
حتلحؼياةرهاوياةغفتر ويتةػريغحاجلػويغخػصطريشػبتصيياةتحااػؿياالجتغػصص يصسػري
اةفػػػاـياةغجتغياػػػويحة ػػػصةا ياة ػػػحارياةغجتغيػػػ ايحغ صحةػػػوياةتوسػػػ يصسػػػرياةغشػػػتاليياةتػػػ ي

هيحح حتػػػهيتػػػ جـيصػػػفيا ػػػتخحاغلصيبلػػػحؼياة ةػػػصظيصسػػػرياة  ػػػاجياةغجتغيػػػ يبفاغػػػهيحترابطػػػ
اةافص اػػػويحاةةتراػػػويغػػػ يا تػػػراـيتيػػػححيانراايحتفساػػػؿياالختال ػػػصيي ػػػ ينػػػحاياال ػػػتةصحريغػػػفي

ياوحباصيياةتربحاوياةغيصارريحخبررياةحالاصيياةغت حرياوغراتاويحاةل ح.
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 أواًل: فمسفة الرؤية المقترحة:
ته ػػػػػاياةرهاػػػػػوياةتربحاػػػػػوياةغفتر ػػػػػويصسػػػػػري س ػػػػػةويغهحاأػػػػػصيةفيشػػػػػبتصيياةتحااػػػػػؿي

ص يةاػػب ييح ػاسوي صصسػػويتػهاري ػػ ياةيالقػصيياالجتغصصاػػويبػافية ػػراحياةغجتغػػ اياالجتغػص
ح ػػػ ية ػػػصةا ياة ػػػحارياةغجتغيػػػ ي ػػػ يظػػػؿيت ػػػصغ يا ػػػتخحاغلصيغػػػفيقبػػػؿياو ػػػراحايحتػػػرتبطي

يبةس ةويصغؿيشبتصيياةتحااؿياالجتغصص يحأم ياةةس ةويتتنغفياة فصطياةتصةاو:
ػ ياةحقػيياة صنػريح اغػصيتةرضياةت ػحاصيياةتت حةحجاػوي ة ػلصيصسػرياةغجتغيػصيي 

ة حاتػػػهيشػػػبتوياإل تر ػػػييصبػػػريشػػػبتصيياةتحااػػػؿياالجتغػػػصص يغػػػفي تغاػػػوياةتيصغػػػؿي
 غيلصيبصصتبصرأصينرحرري تغاويتةرنلصيطبايوياةيارياة صنر.ي

تح ػػػا يقصصػػػحرياال ػػػتةصحريغػػػفيشػػػبتصيياةتحااػػػؿياالجتغػػػصص يحاوخػػػميبغػػػصياةرنػػػهي
ااػػػويغغػػػصياػػػهحييتةػػػريغجتغػػػ ياةغير ػػػوياةػػػرضينػػػرحررياةتيصغػػػؿيغػػػ يغ جػػػ ايياة ح

اةت سػػػ يبصةغلػػػصراييةغحاجلػػػوياةغتطسبػػػصيياةجحاػػػحريةغجتغػػػ ياةغير ػػػويحاةتػػػ يتشػػػغؿ:ي
تفػػػػػػصفيغلػػػػػػصراييا ػػػػػػتخحاـيتت حةحجاػػػػػػصي تتفػػػػػػصفيغلػػػػػػصرايياةتحااػػػػػػؿياالجتغػػػػػػصص ايحال
حارتلصيحتفااغلصيحال تصجياةغير وي االتاصالييحاةغيسحغصييةسحاحؿيتةرياةغيسحغصييحال

يحاةتحااؿيغ يانخراف.ي
بتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص يتر ػػصجيبفػػحريغػػصيةاػػب يينػػرحررياسجػػليتةالػػصيةػػـيتيػػحيشػػ

او راحيحا تخحغح لصيةستحااؿي اغصيبا لـيحأػماياةػرضينػرحررياةتحصاػويبغخصطرأػصي
 حاةتفساؿيغفي سباصتلصيغغصياهحييتةرياال توالؿياوغاؿيةلص.

يتةياػػؿياةتيصغػػؿياإلاجػػصب يغػػ يشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص يبغػػصيابػػر يغػػفيخالةلػػص
 ححرياةغه  صيياةتربحاوياةغختسةو.

ت غاػػػػوياالةتػػػػ اـياوخالقػػػػ يحاةفاغػػػػ يةػػػػحذياو ػػػػراحي ػػػػ يا ػػػػتخحاـيشػػػػبتصيياةتحااػػػػؿي
االجتغصص يبغصياتغصشريغ ياةافص وياةيرباوياإل الغاويحنػحابطلصيبغػصياغتػ لـيغػفي
غحاجلػػػػػوياةت ػػػػػحاصيياةتػػػػػ يتةرنػػػػػلصيشػػػػػبتصيياةتحااػػػػػؿياالجتغػػػػػصص ي ػػػػػ ياةحقػػػػػيي
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 اة صنر.ي
 اة ػػحارياةغجتغيػػ يح شػػريافص ػػوياة ػػحارياإلاجػػصب ياةب ػػصايغػػفيخػػالؿييتر ػػافيغبػػصح

تيراػػػؼياو ػػػراحيبػػػ حا ياة ػػػحاريحاالخػػػتالؼي ػػػ ياإل ػػػالـيةاتػػػحفيغ لجػػػصجيةلػػػـي ػػػ ي
 ػػػحارأـيصبػػػريشػػػبتصيياةتحااػػػؿياالجتغػػػصص ياػػػهحييتةػػػري اػػػصحرياةتةػػػصأـيبػػػافية ػػػراحي

 اةغجتغ يحغه  صته.
 وية المقترحة:ثانيًا: األسس التي ترتكز عميها الرؤية الترب

يته اي س ةوياةرهاوياةتربحاوياةغفتر ويصسريغجغحصويغفياو ايأ :
قاػػصـياةغه  ػػصيياةتربحاػػوياةغختسةػػويبتفاػػاـيةححارأػػصيحت غػػؿيغ ػػهحةاصتلصيتجػػص يت غاػػوي

او راحيبغخػصطريشػبتصيياةتحااػؿياالجتغػصص ياةغختسةػويا ػلـي ػ يتػرباتلـياةترباػوي
 ةت حاصيياةغختسةوياةت ياتيرنحفيةلص.اة ساغوياةت يتفالـيغفيغخصطرأصيحغفيا

قاػػػصـياةغه  ػػػصيياةتربحاػػػوياةغختسةػػػويبتػػػحصاـياةفػػػاـياةغجتغياػػػوي ػػػ ي ةػػػحاياو ػػػػراحي
 اغت لـيغفيغجصبلوياةغخصطرياةت يتةرنلصياةغتوارايياةغيصارر.

شػػرياةػػحص ياةػػحا  يبػػافياو ػػػراحيحتيػػراةلـيب فافػػويشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػػصص ي 
 حغخصطرأصيا ا لـينحأص.

صـياةغه  ػػصيياةتربحاػوياةغختسةػػويبػححرأصي ػػ ياةتخطػاطياةلػػصحؼيحاةت ظػاـياةغ تػػـيقاػ
ةشػػػوؿيةحقػػػصيياةةػػػراغيةػػػحذية راحأػػػصيال ػػػاغصياةشػػػبص ياةاػػػحأـيحايػػػححيصسػػػالـيحصسػػػري

 غجتغيلـيبصةخار.
اصتبػػػصريا ػػػتخحاـيغلػػػصررياة ػػػحارياةغجتغيػػػ ينػػػرحرريةستخةاػػػؼيغػػػفي ػػػحرياةتياػػػ ي

 حغحخؿيةست غاوياةغجتغياو.
ررياةحالاصيياةغت حرياوغراتاويحاةل حاػويتحجػهياغتػفياال ػتةصحريغ ػهي ػ ياصتبصرياةخب

تاةاػػويغحاجلػػويغخػػصطريشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص يحاةتفساػػؿيغػػفيآاصرأػػصياة ػػسباوي
 صسرياةفاـياةغجتغياويحة صةا ياة حارياةغجتغي .



211 

  2036مجلة دراسات فى التعليم الجامعى                                           العذد الرابع والثالثىن 

 ثالثًا: أهداف الرؤية التربوية المقترحة:
اويتةريتفساؿياةغخصطرياة صجغػويصػفيا ػتخحاـيتلحؼياةرهاوياةتربحاوياةغفتر وياة صة

شػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص يصسػػرياةفػػاـياةغجتغياػػويحة ػػصةا ياة ػػحارياةغجتغيػػ يحمةػػؾي
يغفيخالؿيت فاؽيغجغحصويغفياوأحاؼيغ لصيغصياس :

تةياػػؿيححرياةترباػػويبغه  ػػصتلصياةغختسةػػويتجػػص يت غاػػويحصػػ ياو ػػراحيب فافػػويشػػبتصيي
 صيحتحجاللـي  حياال تةصحرياةُغاسريغ لص.اةتحااؿياالجتغصص يحغخصطرأ

تفساػػؿيغخػػصطريشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص يصسػػرياةفػػاـياةغجتغياػػويحصسػػرياة ػػحاري
 اةغجتغي يبافياو راح.

تت ص ياو راحيةخالقاصيياة حاريصبريغحاق ياةتحااؿياالجتغصص ياةغختسةويحت غاوي
 قاـيتفبؿياةرةييانخريةحالـ.

ةت فػػؽيغػػفياةغيسحغػػصيياةتػػ ياػػتـيقرااتلػػصيحغشػػصرتتلصيترباػػوياو ػػراحيصسػػرينػػرحرريا
 صبريغحاق ياةتحااؿياالجتغصص ياةغختسةو.

ػ  حةارأػص االجتغػصص  اةتحااػؿ غخػصطريغحاقػ  او ػراحي ػحؿ ةػحذ اةػحص   شػر  
رشصحأـ ت غاو  .ةلص اوغاؿ ةال تخحاـ شخااصتلـيحال

اةةتري اةغ نف بصصتبصرأص اةغه  صيياةتربحاوياةغختسةو حاخؿ اة حار غبحة تةياؿ 
 شخاػاته تتغاػ  اةػمي اةغ ػت ارا اةاػصةح اةغػحاطف تتػحاف او راحي ػ  ةحذ اةلصـ

 .اوخالقاو حاةغبصح  اةفاـ تحجله اةمي اوخالق  بصة سحؾ
اةا ا ويال ػتخحاـيشػبتصيياةتحااػؿياالجتغػصص يبغػصي انةاصي او راحيغف تغتاف

 ةسحطف. يساصاة اةغاصةح نحا    اة صقح ا غ يةحالـيغلصرايياةةتر
 رابعًا: المستفيدون من الرؤية التربوية المقترحة:

يا تةاحيغفياةرهاوياةتربحاوياةغفتر وياةغه  صييحاةجلصيياةتصةاو:
اةغه  صيياةتربحاوياةغختسةو:ياو رراياةغه  صيياةتيساغاػوايحاةغه  ػصيياةحا اػواي
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حارأػصيحباػصفياةػححريحح صهؿياإلصالـايحاوجل رياةرقصباويبصةححةويحغارأصي  يتةياؿيةح
اةػػػػػميياجػػػػػ يصسالػػػػػصياةفاػػػػػصـيبػػػػػهيغػػػػػفيةجػػػػػؿيغحاجلػػػػػويغخػػػػػصطريشػػػػػبتصيياةتحااػػػػػؿي

 االجتغصص يصسريقاـياةغجتغ يحة صةا ياة حارياةغجتغي .
اةفػػػصهغحفيصسػػػرياةيغػػػؿياةتربػػػػحييغػػػفيخػػػالؿيتيػػػػراةلـيبغخػػػصطريشػػػبتصيياةتحااػػػػؿي

فػػصشياالجتغػػصص ياةتػػ يتػػهاري ػػ يقػػاـياةغجتغػػ يحةخالقاصتػػهيحتػػهاريصسػػريطراػػؽياة 
 حاة حارياةغجتغي يحتاةاوياةتيصغؿيغيلصيغفيةجؿيتحصاوية راحياةغجتغ يبلص.ي

اةفػػصهغحفيصسػػرياةيغػػؿي ػػ يغجػػصؿياةػػحصحرايغػػفيخػػالؿيتيػػراةلـيبغػػصيُااػػصري ػػحؿيتسػػؾي
اةشػػبتصييغػػفي ػػسحتاصييتػػهاريصسػػريقػػاـياةغجتغػػ يحةخالقاصتػػهيحغػػصيتػػهاريبػػهيصسػػري

 ة صةا ياة حارياةغجتغي .
ةتترح ػػػ يحغحاقػػػ ياإل تر ػػػييبلػػػحؼيت غاػػػويحصػػػالـيبتاةاػػػوياةفػػػصهغحفيصسػػػرياة شػػػرياال

تةياػػػػؿيححرأػػػػصي ػػػػ ياة ةػػػػصظيصسػػػػريقػػػػاـياةغجتغػػػػ يحةخالقاصتػػػػهي ػػػػ يظػػػػؿياةغتواػػػػرايي
 اةغيصارر.

 خامسًا: محتوى الرؤية التربوية المقترحة: 
غػػػفيخػػػالؿياإلطػػػصرياة ظػػػرييحخبرتػػػ ياةحالاػػػصيياةغت ػػػحرياوغراتاػػػويحاةل ػػػحياياغتػػػفي

يربحاوياةغفتر وي اغصياس ي:ت حاحيغ تحذياةرهاوياةت

 ا تخحاـيشبتصيياةتحااؿياالجتغصص ي  ياةتيساـ:-0
ياغتفياال تةصحريغفيشبتصيياةتحااؿياالجتغصص ي  يغجصؿياةتيساـي  :

فػػؿياةتف اػػويحتطحارأػػصيحاخػػؿياةتيسػػاـياةر ػػغ يحغاػػرياةر ػػغ ي اػػثيتيػػ  يغشػػصرتوي 
بػػػريقػػػحريغػػػفياةطػػػال ياةػػػمافيت ػػػحؿيظػػػرح لـيححفياةغشػػػصرتوياةةيساػػػويحت فاػػػؽيةت

 اةغشصرتو.ي
حغجلػػػػصي ػػػػ ياةيغساػػػػوياةتيساغاػػػػوي ػػػػ ياةتطػػػػحارياةغل ػػػػ يحاةتيػػػػصحفياةغشػػػػرحعيباػػػػ لـاي

حا ػػػتخحاغلصي ػػػ يتيسػػػاـياةطػػػال يخػػػصرجي ػػػحححياةةاػػػحؿياةحرا ػػػاوياةتػػػ يتتػػػاحيةلػػػـي
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اةتوسػػ يصسػػرياةيفبػػصيياةتػػ يتػػحاجللـي ػػ ياةتحااػػؿيغػػ ياةطػػال يحتشػػجايلـيصسػػري
 اال تخحاـياةغةاحيةلص.

تاػػػػويحا ػػػػيويةغػػػػحارحيتت حةحجاػػػػصياةغيسحغػػػػصييحاالتاػػػػصالييحاةتػػػػحرا يب ػػػػصايب اػػػػويت 
بصةتيػػصحفيغػػ يحتػػصالييححةاػػويغتيػػححرايتغػػصيةطسفػػييشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص ي
اةتيساغاػػػويغػػػحصغصجيبجغاػػػ ياةغاػػػ ايياةفاص ػػػاويغػػػفياةاػػػحريحاوةيػػػص يحتتػػػاحي ػػػرصي

اػتـيطر لػصياةتيصحفياةتيساغ يحتنـي خبويغفياةخبراايةنجصبويصسرياو ػهسوياةتػ ي
 غفيقبؿياةغ تخحغاف.ي

اةتيصحفيغػ ياةغػربافيبتي اػ ياةغ ػصأجياةحرا ػاوياةغفػررريحغػرايخبػرايياةػتيسـيصبػري
شبتوياال تر يايحغ صصحرياةطػال يصسػرياال ػتةصحريغػفياةيغساػوياةتيساغاػوي ػ يجػحي

 غفياةغتيويحجيؿياةتيساـيج ااجيغفياة اصرياةاحغاو.
اةغه  صيياةتيساغاػويحبػافياو ػراحيبػصةغجتغ ي شريافص وياةغشصرتوياالجتغصصاويبافي

غػػػفيتص ػػػوياةغ ػػػتحاصييح شػػػري ػػػرصياةػػػتيسـياةتشػػػصرت يحاالجتغػػػصص يصبػػػريشػػػبتصيي
 اةتحااؿياالجتغصص .

تتاحيةع راحيتطباؽيغصياتيسغح هي حؿيتاغاـياةغحاق يحاةاة صيياةشخااويصسري
بيػػضيياإل تر ػػييحشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص يبا ػػريح ػػلحةويحاةتػػ يربغػػصيتةتفػػح

 اةغ صأجياةحرا اويةتيساغلصيةسطال .
ت ػػػصصحياةغػػػتيسـيصسػػػرياةتيصغػػػؿيبةصصساػػػويغػػػ ياةغ ػػػت حاصيياةتت حةحجاػػػوياةغتطػػػحرراي

حاةتػػ يبػػحح لصيالياغتػػفياإل ػػصحريغػػفياةغفػػررايياالةتترح اػػوياةتػػ يتفػػحغلصيغه  ػػصيي
 اةتيساـيةطالبلص.

حؿيت ػػػػػصصحيصسػػػػػريت فاػػػػػؽياةتحااػػػػػؿياةغير ػػػػػ يبػػػػػافياةغتيسغػػػػػافايغػػػػػفيخػػػػػالؿيتبػػػػػص
اةغيسحغػػصيي ػػحاايتػػصفيأػػماياةتةصصػػؿيغتػػ اغفيصػػفيطراػػؽياة ػػحارياةغبصشػػريةحيغاػػري

 اةغت اغفيصفيطراؽياةبراحياالةتترح  .ي
تتػػاحيةسغتيسغػػافيغ ػػتحذيغرتةػػ يغػػفياةحجػػححياالجتغػػصص يغػػ ي غالهلػػـيغػػفيخػػػالؿي
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ر صؿية هسويحتسف يا تجصبصييبصةبراحياالةتترح  .ي  اةغشصرتوي  ياةغ تحاصييحال
ال ػػػتغرارياةيالقػػػويبػػػافياةخػػػراجافيبلػػػحؼيا ػػػتغراراوياةػػػتيسـيحتطػػػحاريُتيػػػحيح ػػػاسوي

 اةمايي  يتخااه.

 اةغخصطرياة صجغويصفيشبتصيياةتحااؿياالجتغصص :ي-4
 اغتفيت حاحياةغخصطرياة صجغويصفيشبتصيياةتحااؿياالجتغصص ي  ي:

تتاحي لحةوياة احؿيصسػرياةغيسحغػصييغغػصياجيػؿيمةػؾياػهاري ػسبصجيصسػرياةطػال ي
  حاال تةصظيبصةغيسحغصي.ي  ياةترتا 

تشػػػوؿيحقػػػييتااػػػريغػػػفياةطػػػال يحتجيسلػػػـيةقػػػؿيقػػػحرريصسػػػرياةترتاػػػ يحتخةػػػضيغػػػفي
اوحااياوتػػػػػصحاغ يةلػػػػػـيب ػػػػػب ينػػػػػاصعيةحقػػػػػصتلـي ػػػػػ يغطصةيػػػػػويشػػػػػبتصيياةتحااػػػػػؿي

 االجتغصص ياةغختسةويغفي ا بحؾيحاحتاح يحتحاتريحغارأص.
تػحاحةلصيبػافياو ػراحيتح ريتـيتباػريغػفياةغيسحغػصيياةتػ يالياػتـياةت فػؽيغ لػصيحاػتـي

 غغصيا غ يبيضياوخطصايةحالـ.
تاا ياةتااريغفيغرتصححأصيبصإلحغصفي تاجوياةغحاحغويصسالػصيحاال تفػصؿيغػفياةيػصةـيي

اة فافػػػػ يتةػػػػرياةيػػػػصةـياال ترانػػػػ يغغػػػػصيابيػػػػحأـيصػػػػفياةغلػػػػصرايياة اصتاػػػػوياة فافاػػػػوي
 حاةغحاجلوياة فافاويةاراصصيياة اصريحصحـياةياشي  ياةيصةـياةحاقي .

تػػ يتاي ػػسبصجيصسػػرياةسوػػوياةغ ػػتخحغوي ػػ ياةتتصبػػويةػػحذياو ػػراحي تاجػػوياةت ػػصأؿي ػػ ي
 اةتتصبوياإلغالهاو.

.تغاؿيتلحاحاجيوغفياةغيسحغصيياةشخااويحاةباص صيياوخرذيغفيخالؿياةفرا و 
شػػريقػػاـي ػػسباويغاػػؿ:ياةتػػم يحاةخػػحاعيال ػػاغصي اغػػصياتيسػػؽيبلحاػػوياةشػػخصياةػػميي 

جتغصصاػػػوي فػػػحيتتػػػحفيةاػػػساويةحيغ اةػػػواي اػػػثياليا نػػػـيتةػػػريغحاقػػػ ياةشػػػبتصيياال
ُايػػػػػرؼيغػػػػػحذياػػػػػ تلصايحربغػػػػػصيتتػػػػػحفيح ػػػػػاسوي ػػػػػلسويةخػػػػػحاعياة ػػػػػصايبص ػػػػػتخحاـي

 اةتت حةحجاص.ي
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تغاؿيتلحاحاجيةسخاحااويحغ صصحاجيصسرياةجراغويال اغصيبافيةح صطياةشبص يةغصي
 ا حاهيغفيتواارايي سحتاوي  يةح صطياةشبص .

ي يغف ياالةتترح او ياةجراهـ يصبريا تشصر يحاةغ  ر اف يحاةغتطر اف ياإلرأصبااف قبؿ
شبتصيياةتحااؿياالجتغصص يحصبريغحاق ياال تر ييتغصيتغاؿيتلحاحاجيحايحبوي  ي

 تطباؽياةفص حفيةتخطالصياة حححياةححةاو.

 بؿيغحاجلويغخػصطريشػبتصيياةتحااػؿياالجتغػصص يصسػرياةفػاـياةغجتغياػويحة ػصةا ي-1
 اة حارياةغجتغي :

يغحاجل ي بؿ يت حاح ياةفاـياغتف يصسر ياالجتغصص  ياةتحااؿ يشبتصي يغخصطر و
 اةغجتغياويحة صةا ياة حارياةغجتغي ي  ي:

ياةلصتؼي يحرقـ ياال ـ يغاؿ: ياةغيسحغصيياةشخااو يا تخحاـ يبيحـ ياوطةصؿ تحجاه
يحاة صحيي ياةغحر و يا ـ يغاؿ ياةشخااو يحاةغيسحغصي ياةب تاو يحاة  صبصي حاةي حاف

يتاليبيحياةرجحعية سحاةحافايح الـيصسريا تخحاـيتصحاحايياةراصن ياةمييارتصحح 
 اةخاحااويةتفااحياةوربصايغفياالطالعيصسرياةغيسحغصيياةشخااويةلـ.

تةياؿياةرقصبوياةحاةحاويغفيخالؿيغتصبيوياوب صايصبريشبتصيياةتحااؿياالجتغصص ي
يبغشصأحتهي يافحغحف يحغص يحتتصبصتلـ يتيسافصتلـ يحغتصبيو يةاحقصاأـ يصسر حاةتيرؼ

 اةا اح.يحتحجاللـياةتحجاه
يافسؿي اةتحااؽيحاةت فؽيغفيأحاوياةغ تخحغافيةشبتصيياةتحااؿياالجتغصص يغغص

ايحت مارياوب صايغفياةافوياةغطسفوي  يغفياةغنصافصيياة صتجويصبريتسؾياةغحاق 
 غرتصحييتسؾياةشبتصييغغفيا تخحغحفية غصايحغلفيغ تيصرر.

يتحاجه ياةت  يبصةغخصطر ياةحص  ياةرصصاو يحغفحغ  يانبصا يحغ صصحرييتحصاو اةفار
اجصحي اصؽيآغفيغفياةافوي اوطةصؿيصسرياةةلـيحاةت فؿيصبرياةتف اصيياةغختسةويحال

 حخطحطياتاصؿيغةتح ويةلـايححقصاتلـيغفياةت رش.
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يغفي ياالةتترح او ياةجراهـ يغ تر   يقبؿ يغف ي را و ياةحقحع يغف ياو راح ت مار
صص يحصبريغحاق ياإلرأصباافيحاةغتطر افيحاةغ  ر افيصبريشبتصيياةتحااؿياالجتغ

اال تر ييحاةت يتغاؿيتلحاحاجيحايحبوي  يتطباؽياةفص حفيصسالصيةتخطالصياة حححي
 اةححةاو.ي

حاشػػغؿيغ تػػحذياةرهاػػوياةتربحاػػوياةغفتر ػػويصسػػريقاػػصـياةغه  ػػصيياةترحاػػوياةغختسةػػوي
يبححرأصيحمةؾيصسرياة  حياةتصة :

يححرياو رر:-0
غػػػػػصص يصسػػػػػرياةفػػػػػاـياغتػػػػػفيةع ػػػػػرريغحاجلػػػػػويغخػػػػػصطريشػػػػػبتصيياةتحااػػػػػؿياالجت

ياةغجتغياويغفيخالؿيغصياس :
االأتغػػػصـيبصةترباػػػوياوخالقاػػػويةعب ػػػصايحقاصغلػػػصيبػػػححرأصي  ػػػحيتت ػػػص ياوب ػػػصاياةفػػػاـي

اةغجتغياػػوياةتػػ يارنػػريص لػػصياةغجتغػػ يحت شػػهتلـيصسالػػصيت شػػهوياجتغصصاػػوي ػػساغوي
لـيتت ػػبلـيغلػػصرايياةػػحالايحاال تغػػصايةع ػػرريحاةغجتغػػ يحتغتػػ لـيغػػفياالصتػػ ا يبفػػاغ

   يظؿيغصياتيرنحفيةهيصبريأم ياةشبتصي.
ترباػػػوياو ػػػراحيصسػػػرياالةتػػػ اـيبصةنػػػحابطياوخالقاػػػوي ػػػ يا ػػػتخحاـيشػػػبتصيياةتحااػػػؿي

االجتغػػػػصص يحاةبيػػػػحيصػػػػفيا ت ػػػػصؿياةشخاػػػػاويحاالبتػػػػ ا يحاة ػػػػرقويحتشػػػػحاهي ػػػػغيوي
انخػرافيحاة ػػ يحاةفػػمؼيحاوصغػصؿياةغ ص اػػويةػػآلحا يح شػرياو تػػصرياةلحاغػػويحاخػػؿي

 اةغجتغ .
ترباػػػوياو ػػػراحيصسػػػرياةفػػػاـيحاوخػػػالؽيحصػػػحـياةحقػػػحعي ػػػ ياةجحا ػػػ ياة ػػػسباويةشػػػبتصيي

اةتحااػؿياالجتغػصص يغػػفيغخػصطريغػصياػػتـيباػهيصبػريشػػبتصيياةتحااػؿياالجتغػػصص ي
غػػػػفياةفنػػػػصاصياةج  ػػػػاويحاةتطػػػػرؼياةةتػػػػرييحاال  ػػػػراؼيحاةشػػػػمحميحاةيالقػػػػصييغاػػػػري

حباصفيغخصطرأصيق ياةت يتلخميغ  ريغاريةخالاةغشرحصوايحاةبيحيصفياةغ صحاصيي
حةنػػػرارأصيصسػػػرياةةػػػرحيحاةغجتغػػػ يحباػػػصفي ػػػحححياةيالقػػػوياال ترانػػػاويصبػػػريشػػػبتصيي

 اةتحااؿياالجتغصص يبافياةج  افي  ياإل الـ.
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تيحاػػػحياوب ػػػػصايصسػػػريتقصغػػػػوياةيالقػػػصيياالجتغصصاػػػػوياةطابػػػويغػػػػ يةقػػػرا لـيح ظػػػػراهلـي
خػػػػالؿيحتشػػػػجايلـيصسػػػػرياال ػػػػتوالؿياةجاػػػػحيةشػػػػبتصيياةتحااػػػػؿياالجتغػػػػصص يغػػػػفي

غشػػػصرتصيياوأػػػؿيحاواػػػحقصايصبرأػػػصي ػػػ يغ ص ػػػبصتلـياةغختسةػػػويحتبػػػصحؿياةغيسحغػػػصيي
 حاةغيصرؼي اغصيبا لـ.ي

اةيغؿيصسريصالجياةجحا  ياة سباويةحذية راحأػصيغػفيغ ػتخحغ يشػبتصيياةتحااػؿي
  ػ  طػحاالجي حقتػصجي افنػحف ُايػص حفيغػفياةي ةػوياالجتغصصاػوي اػث االجتغػصص يغغػف

 اةػحاهرر تفسػص غغػصياػهحييتةػر اةيػصةـياال ترانػ اغػ يانخػرافيصبػري اةتةصصػؿ
ةسةػػرحايحغػػفياػػـياةتػػلااري ػػسبصجيصسػػرياةيالقػػصيياالجتغصصاػػوي اغػػصيباػػ لـي االجتغصصاػػو

 نالجيصفيخسؽي حعيغفياةتح حيحاةي ةويةحذياو راحيغغصياػهحييتةػرياةفنػصايصسػري
أصيصػفيغةلحـياو رريبيالقصتلصياة حاويتةريجص  يتيطاؿياة اػصرياالجتغصصاػويحبيػح

 اةغ صرياةا اح.
تشػػجا ياو ػػراحيحاخػػؿياو ػػرريصسػػرياةغشػػصرتوياالجتغصصاػػوياإلاجصباػػويغػػ يانخػػرافي

حتي ا ياةيالقصييحاو شػطوياالجتغصصاػويغيلػـيحغشػصرتوياو ػراحية ػرا لـيحةتػرا لـي
 صسريةرضياةحاق يحصحـياالتتةصايبصةيالقصيياال تراناو.

لحااياةيبػػػػصحاييحصػػػػحـياال شػػػػوصؿيص لػػػػصيتيسػػػػاـياوب ػػػػصايت ظػػػػاـيةحقػػػػصتلـيحاالةتػػػػ اـيبػػػػ
بصة حاراييصبريح صهؿياةتحااؿياالجتغػصص يحتيحاػحأـيصسػريمةػؾيغغػصياحةػحيةػحالـي

 اال نبصطيحاالةت اـياةفاغ .
غراقبػػػوياةغ تػػػحاصيياالةتترح اػػػوياةتػػػ يارتصحأػػػصياوب ػػػصايحاةيغػػػؿيصسػػػريت اةػػػوياةغحاقػػػ ي

 اقيلص.اةج  اوايحغ  ياةغحرجافيغفياةفصهغويغفياةت جاؿيصبريغحي
تغصياغتفيةع ررياةفاصـيبححرأصي اغصياتيسؽيبل صةا ياة حارياةغجتغيػ يغػفيييييييي

يخالؿيغصياس :
ترباػػوياو ػػراحيصسػػريا تػػراـيقػػاـيحآحا ياةغجتغػػ يحاةت سػػ يبلخالقاػػصييحآحا ياة ػػحاري

اةب ػػصاياةفػػصهـيصسػػريا تػػراـياةػػرةييانخػػريحاةبيػػحيصػػفياةغػػراايحاةجػػحاؿيحصػػحـياةجغػػححي
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تغ ؾيبصةرةييحاةت صغحيحاةتوص ريحغفياـياةبيحيصفياةتشػة يبل ػصةا يحاةتشححي  ياة
 اةتحبافيحاال تفصـ.

تت ػػػص ياو ػػػراحيغلػػػصرايياالتاػػػصؿياالجتغػػػصص يحاةغشػػػصرتوياةغجتغياػػػويغػػػفيخػػػالؿي
تيساغهيةغػحرياةػحافياةاػ احيحاةسوػوياةيرباػويحاةيػصحاييحاةتفصةاػحياإلاجصباػويحغيػصااري

 صغؿيغ يانخراف.اة سحؾياةا احياةت يتغت هيغفياةتي
تيساـياوب صايغبحةياةتيصاشياة سغ يغ يتص ويطحاهػؼياةغجتغػ يحصػحـياةتغااػ يصسػري

ة ػػػصايصرقػػػ يةحي تػػػريايةحيصسػػػرية ػػػصايصسغػػػص  يحةابراةػػػ يحال ػػػالغ يغغػػػصياحجػػػحي
 اةةرقويحاةاراعيبافية راحياةغجتغ ياةحا ح.يي

ب ػصاايحاةيغػؿياةيغؿيصسريتشبصعياال تاصجصيياةا اوايحاة ة ػاوايحاالجتغصصاػويةع
صسريتبيصحياةطةؿي  يغرا ؿيتتحا ػهياة ة ػ يصػفياال ػتغصعيتةػرياةخطػص ياة ػسب ي

 اةغحغريةسطصقصيياة ة او.
ترباػػػوياوب ػػػصايصسػػػريا تػػػراـيخاحاػػػاويانخػػػرافيحصػػػحـياال  ػػػاصؽيحرااياةشػػػصهيصيي

حتػػؿيغػػصيُافػػصؿيححفياةتلتػػحيغ ػػهايحتيسػػاغلـيقػػاـياةخاػػحغوياةشػػراةويحاالخػػتالؼيغػػ ي
 جراحيةحيتشلار.اةواريححفيت

ترباػػوياو ػػراحيحاخػػؿياو ػػرريصسػػريآحا ياة ػػحاريحاال ػػتغصعيةسػػرةييانخػػريحتػػحرابلـي
صسػػريغغصر ػػوي راػػوياةػػرةييحاةةتػػريغػػفيخػػالؿيتتص ػػوياة راػػويةلػػـي ػػ ياةتيباػػريصػػفي
آراهلػػػـيحة تػػػصرأـيحاةيغػػػؿيصسػػػريتشػػػراتلـي ػػػ يتػػػؿيغػػػصياحاجػػػهياو ػػػرريغػػػفيت ػػػحاصيي

ريجػػحيغػػفياةػػححيحاةغ بػػويحتػػحرابلـيصسػػريحصفبػػصييحاةيغػػؿيصسػػريغ صقشػػتلصي ػػ يتطػػص
  فياال تغصعيحا تػراـياةػرةييانخػريحغ صحةػوياال ػتةصحريغ لػصيغػفيةجػؿياةتحاػؿي

 ةس ؿياوغاؿ.
قاػػػصـياو ػػػرريبػػػححرأصي ػػػ ياةتافاػػػؼياة اص ػػػ يةعب ػػػصايال ػػػاغصي ػػػ يظػػػؿياةغتواػػػرايي

اتـياةغيصارريحاةت يةاب يي الصياةترباوياة اص اويةعب صاي رانويحاجبوي تريالي
تػػرتلـي را ػػويةسفػػحذياةغوػػصاررياةتػػ يت ػػصحؿياال ػػتاالايصسػػريصفػػحؿياةشػػبص يبلػػحؼي
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اة ػػاطرريصساػػهيحتحجالػػهيةخحغػػويغاػػصة هيحمةػػؾيغػػفيخػػالؿياة ػػححاييحاةغ صنػػرايي
 ححرشياةيغؿ.

تغتافياو راحيمحيياال تاصجصيياةخصاويغفياال حغصجي  ياة اصرياةغجتغياوي اثي
ييحاةتتصغػػؿيحاةغشػػصرتوياةغجتغياػػويحتغتػػ لـيتةػػتحيةلػػـيصصةغػػصجيجحاػػحاجيغػػفياالتاػػصال

غفياةتيباريصفية ة لـيحة تػصرأـيحغشػصصرأـيححفياةخػحؼيغػفياةػر ضيةحيحاػغوي
 اةيصرياةت يقحياحاجلح لصي  ياة اصرياة فافاو.

ت ػمارياةشػبص يغػػفيغخػصطريشػػبتصيياةتحااػؿياالجتغػػصص يتغػصياراأػػصياةػبيضي ػػ ي
صسػػػرياةجراغػػػويال ػػػاغصيبػػػافيياةغجتغػػػ ي اػػػثيتغاػػػؿيتلحاػػػحاجيةسخاحاػػػاويحغ ػػػصصحاجي

 ةح صطياةشبص يةغصيا حاهيغفيتواارايي سحتاوي  يةح صطياةشبص .ي
يححرياةغه  صيياةتيساغاو:-4

اغتػػفيةسغه  ػػصيياةتيساغاػػويغحاجلػػويغخػػصطريشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص ييييي
يصسرياةفاـياةغجتغياويغفيخالؿيغصياس :

غ ػصاررياةغ ػتجحايياةتربحاػويغراجيويحتطحاريحظاةتلصياةت يتفحـيبلصي ترياغت لػصي
حاةيسغاػػوياةغختسةػػويغػػفيةجػػؿيت غاػػويقػػحراتلصيصسػػرياةفاػػصـيبػػححرأصي ػػ يتصػػحاحياةطػػال ي

 تصحاحاجي ساغصجيح ؽيغفتناصيياةيار.
ا ػػػتخحاـيشػػػػبتصيياةتحااػػػػؿياالجتغػػػػصص ي ػػػ يتفػػػػحاـياةخػػػػحغصيياةتيساغاػػػػويحتػػػػحرا ي

لػػصرايياةحاجػػ ياةغتيسغػػافيصسػػريغلػػصرايياةتحااػػؿياالةتترح ػػ يةتح ػػهيُايػػحيغػػفياةغ
صسػػرياةغػػتيسـياةت ػػسحيبلػػصيةا ػػتطا ياةتيصغػػؿيبةصصساػػويغػػ ياةغ ػػت حاصيياةتت حةحجاػػوي
اةغتطػػػػػحررايحبػػػػػحح لصيالياغتػػػػػفياإل ػػػػػصحريغػػػػػفياةغفػػػػػررايياالةتترح اػػػػػوياةتػػػػػ يتفػػػػػحغلصي
غه  ػػصيياةتيسػػاـيةطالبلػػصايحبػػمةؾيةاػػبحية اغػػصجيصسػػريةيي ظػػصـيتيساغػػ يةفياػػ ححي

ةتترح ػػ يحغ لػػص:يغلػػصراييتاػػةحياإل تر ػػيايطالبػهيبيػػححيغػػفيغلػػصرايياةتحااػػؿياال
 حغلصرايياةب ثيصفياةغيسحغصييحغلصرايياةحا .
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تحصاويةحةاصاياوغحريحاةغحر افيحاةغشر افيبلأغاويترشصحياةطال يبتاةاويا ػتخحاـي
اإل تر ييحت غاوياةحص يةحذياو حاثيحاةغراأفافيبنرحررياال تخحاـياة  فيةلم ي

حاةتربحييغفيخالؿيبػراغجيتحصحاػويتبػر ياإلاجصباػصييياةتف اويحر  يغ تحاأـياةافص  
 حاةةصهحرياة فافاويغفيا تخحاـياإل تر ييغفيخالؿياةغ صنراييحاةحرشيحاة ححاي.

ر ػػ يغ ػػتحذيغجػػصاليياةتحصاػػوياوغ اػػوي ػػ ياةتيصغػػؿيغػػ ياإل تر ػػييحاخػػؿيغفػػررايي
اياة ص  يانة يحتػحرا ياةطػال يصسػرياةغغصر ػصيياة ػسحتاويانغ ػوي تػرياليافيػحي

 ن صاصيةسجراهـياإلةتترح اويغفيتيراةلـيبطرقلصيحتحرابلـيصسرياةتاحييةلص.
االأتغصـيبصةغ صأجياةحا اويبتتحافياةرقصبوياةماتاوي ػ يا ػتخحاـياةتف اػويحةفياإل  ػصفي

غ ص ػػػ يصسػػػريتػػػؿيتاػػػر صتهيحإلافػػػصظياةشػػػيحريبتفػػػحذياايص ػػػحياةتيصغػػػؿيغػػػ يأػػػم ي
 اةتف او.

رياةغحر اويح ج ياةغحاق ياإلبص او.تةياؿيبراغجياةرقصبويصسرياوجل ي 
شريافص وياةغشصرتوياالجتغصصاويبافياةغه  صيياةتيساغاويحبافياو راحيبصةغجتغ ي 

يشبتصيي يصبر يحاالجتغصص  ياةتشصرت  ي رصياةتيسـ يح شر ياةغ تحاصي يتص و غف
اةتحااؿياالجتغصص يحغ صصحرياةطال يصسريتيسـياةغلصرايياةت ياحر ح لصيبشتؿي

 ةتاريتاصرريحجصمباو.ر غ ي  يباهوي
تغػػػػػصياغتػػػػػفيةسغه  ػػػػػصيياةتيساغاػػػػػويغحاجلػػػػػويغخػػػػػصطريشػػػػػبتصيياةتحااػػػػػؿيييييييي

ياالجتغصص ي اغصياتيسؽيبل صةا ياة حارياةغجتغي يغفيخالؿيغصياس :
االأتغػػػػصـيبػػػػصةتافاؼياة اص ػػػػ يةسطػػػػال يحتيػػػػراةلـيب فػػػػحقلـياةغختسةػػػػويغػػػػفيخػػػػالؿي

ةةترياة اص ػػػػ ياإل ػػػػالغ يا ػػػػتوالؿياةغ ػػػػصأجياةحرا ػػػػاويحاةيغػػػػؿيصسػػػػريتيػػػػراةلـيبػػػػص
حت غاػػػػػػويحصػػػػػػالـيبغختسػػػػػػؼياةفنػػػػػػصاصيحاالتجصأػػػػػػصيياة اص ػػػػػػاوياةغ ساػػػػػػويحاةيصةغاػػػػػػوي
حغ صصحتلـيصسريب صايأحاتلـياةغ تفسويصسري  حيا غحيةلـيبصةتيباريصػفيماتلػـاي

صحاحأـيةسفاصـيبلححارأـياةغختسةويحاخؿياةغجتغ .  حال
في لـياةفنصاصياة اص اويت فاؽيحرجويصصةاويغفياةحص ياة اص  يةحالـيحتغت لـيغ
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حراؾيةبيصحأصيحت حاحيححرأـيتجصألػصيحغػحذيغشػصرتتلـي ػ ية ػحاالصاي تػرياغتػفي حال
 تاجصحي رحيةحاهيقحرريصسرياةغشصرتوياةةيصةويحاخؿياةغجتغ ياةميياياشي اه.

تخاػػاصيغ صنػػراييغةتح ػػوي ػػ ياةجصغيػػوياغػػصراي الػػصياةطػػال ي راػػوياةتيباػػري
غجػػػصالييصسػػػرياو ػػػصتمريحاةفاػػػصحرياةجصغياػػػويحطػػػرحياو ػػػهسوياةغختسةػػػوي ػػػ يشػػػترياة

بلحؼيت غاوياة سحؾياةحاغفراط يةحذياةطال ايحت غاويغلصرايياة حاريحاال ػتغصعي
 ةحالـ.

ا ػػػػتوالؿيح ػػػػصهؿياةتحااػػػػؿياالجتغػػػػصص ي ػػػػحااياةةا ػػػػبحؾيحتػػػػحاتريحاةاحتاػػػػح يةحاري
 صصسػػوي ػػ يتي اػػ ياةغشػػصرتوياة اص ػػاويح شػػحياة ػػصخبافيغػػفياةطػػال يحتطباػػؽيمةػػؾي

 اال تخصبصيياةطالباوي  ياةغحارايحاةجصغيصي.يصسر
يبراغجي يةيرض ياة اص او ياةتحصاو ي   ياالجتغصص  ياةتحااؿ يشبتصي ا تخحاـ

او  ا ياة اص اويحاة تحغصييبلحؼيتحصاوياةغحاط افيال اغصياةشبص يحتشجايلـي
 صسرياةغشصرتوي  يا  ياة اص وياةيصغويح  يتشتاؿياة تحغصي.

ياةتحا يشبتصي يغف ياةغا ايياال تةصحر يبجغا  ياةغحصغو ياةتيساغاو ياالجتغصص  اؿ
ي خبوي اةفاص اويغفياةاحريحاوةيص يحاةت يتتاحي رصياةتيصحفياةتيساغ يحتنـ

 غفياةخبراايةنجصبويصسرياو هسوياةت ياتـيطر لصيغفيقبؿياةغ تخحغاف.
يححريح صهؿياإلصالـ:-1

يياويغفيخالؿيغصياس :اغتفيةح صهؿياإلصالـياةفاصـيبححرأصي اغصياتيسؽيبصةفاـياةغجتغ
تخاػػاصي ػػححاييحغػػهتغراييخصاػػوياػػتـيصرنػػلصيصبػػرياةف ػػحايياةغختسةػػويةستحصاػػوي

بغخصطريشبتصيياةتحااػؿياالجتغػصص يحغخصطرأػصيصسػرياةجص ػ ياالجتغػصص يحقػاـي
 اةغجتغ .

ت غاوياةحص ياوغ  يةستيصغػؿيغػ يشػبتصيياإل تر ػييحح ػصهؿياةتحااػؿياالجتغػصص ي
خػػصطرياةغ تغسػػوي ػػحاايصسػػري تػػر يةحيصسػػري اصتػػهي تػػريا تشػػيرياو ػػراحي جػػـياةغ

غفيخػالؿيصفػحياة ػححاييحاةغػهتغراييححرشياةيغػؿيحاةغ صنػرايياةتػ يت ػثيصسػري
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 اوغفياةةترييحصحـياال  راؼيحاال  اصؽيحرااياو تصرياةلحاغو.
ياةيصةـي يغف يحاال تفصؿ يصسالص ياةغحاحغو ي تاجو ياإل تر ي يتحغصف يبخطحرر اةتحصاو

ي ياةيصةـ يتةر ياة فافاوياة فاف  ياة اصتاو ياةغلصراي يصف يابيحأـ يغغص اال تران 
 حاةغحاجلوياة فافاويةاراصصيياة اصريحصحـياةياشي  ياةيصةـياةحاقي .

ي اغصي اةتحصاويبص تشصرياةتم يحاةخحاعيصبريشبتصيياةتحااؿياالجتغصص يال اغص
يتتحفي ي فح ياةشبتصيياالجتغصصاو يغحاق  يتةر يا نـ ياةشخصياةمي يبلحاو اتيسؽ

ةحيغ اةواي اثياليُايرؼيغحذيا تلصايحربغصيتتحفيح اسوي لسويةخحاعييةاساو
 اة صايبص تخحاـياةتت حةحجاص.ي

يغفي يتبار يتـ ياالجتغصص يغفيحجحح يشبتصيياةتحااؿ يتح ر  يغغص ياو راح ت مار
يا غ يبيضي يغغص يبافياو راح يتحاحةلص يحاتـ ياةت فؽيغ لص اةغيسحغصيياةت يالياتـ

 اوخطصايةحالـ.
فيةح صهؿياإلصالـياةفاصـيبححرأصي اغصياتيسؽيبل صةا ياة حارياةغجتغي يحاغتيييييي

يغفيخالؿيغصياس :
تصطصاياةفححريغفيخالؿياةبراغجياة حاراوياةت ياتـيتفػحاغلصيصبػريبػراغجياةتػحؾيشػحي

غفيخالؿيا تنص ويةطراؼياة حارياةغختسةػويةيػرضياو تػصرياةغختسةػويغػفيخػالؿي
 نخر.تفبؿياةطرؼيانخريحا تراـياةرةييا

تحصاػػوياو ػػراحي ػػ ياةغجتغػػ يغػػفيخػػالؿيح ػػصهؿياإلصػػالـياةغختسةػػويبخطػػحررياةتةػػرؽي
حاالخػػػػتالؼيحاةبيػػػػحيصػػػػفياةتياػػػػ يةسػػػػرةييحتخػػػػحافياةطػػػػرؼيانخػػػػري تػػػػرياغتػػػػفي

 اال تةصحريغفيتؿيانراا.
تحاررياو غصييحاةخال صيياة اص اويصبريق حايياإلصالـياةغختسةويباحرريالهفويغ ي

يخالقاوياةت ياج يتتبصصلصي  يصرضيانرااياةغختسةو.االةت اـيبصةفحاصحياو
االصتغػػػصحيصسػػػريشػػػبتصيياةتحااػػػؿياالجتغػػػصص ي ػػػ يا ػػػتاةصاياوخبػػػصريغػػػفيخالةلػػػصي

ح شػػرياةةتػػرياة اص ػػ يبػػافية ػػراحياةغجتغػػ يحاةترتاػػ يصسالػػصيتح ػػاسويتصالغاػػوياػػتـي
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 اةرجحعيتةالصي  يتفااـي اص صيياةححةو.
ح اويةمايت حؿيغةلحغلصيتةريح صهؿياالتاصؿيتحراؾيةأغاويح صهؿياالتاصؿياالةتتري

االجتغصصاػػوي فػػحيتػػػـياصتغصحأػػصيصسػػػريغ ػػتحذياةفصصػػػحرياوغراتاػػويةتةحقلػػػصي ػػ ي شػػػري
 .اوخبصريحاةتيباريب راو

اصتبصرأػػصيغ اػػويجحاػػحريإلنػػةصاياةطػػصب ياةػػحاغفراط يصسػػرياةغاػػصةحيحاو تػػصريغػػفي
او تصرياةغاارريةسجحؿيخالؿيتح ا ي رصياةغشصرتويةع راحيةستيباريصفياةغ ص  ويحي

 .  ياةغجتغ يحاةتوس يصسريصحـي احؿياو راحيصسريح صهؿياإلصالـياةغطبحصو
شبتصيياةتحااؿياالجتغصص ي حااياةةا بحؾيحتحاتريحاةاحتاح يةحاري صصسػويياصتبصر

 ػػ ياةتوااػػرياالجتغػػصص يحتي اػػ ياةغشػػصرتوياة اص ػػاويح شػػحياة ػػصخبافيغػػفياةشػػبص ي
 حغارأـيبصال تخصبصي.

ياةغه  صيياةحا او.يححر-2
اغتفيةسغه  صيياةحا اػوياةفاػصـيبػححرأصي اغػصياتيسػؽيبػصةفاـياةغجتغياػويغػفيخػالؿي

يغصياس :
غصاػػوية ػػراحياةغجتغػػ يغػػفياةػػمحبصفي ػػ ياةافص ػػصيياةحا ػػحريغػػفيخػػالؿيترباػػوياو ػػراحي 

ترباويصفصهحاوي ساغويغػفيخػالؿياةتتػحافياةافػص  يحاةيفػحييةلػـيغػفيخػالؿياة ػححايي
 اةحرحاياةحا اويحاةخط .يحاةغهتغراييحي

ترباوياو راحيصسرياةغ ص ظويصسريشيصهرياةحافيحغر هي  ي ةح لـيحترباتلـيترباوي
 ةخالقاويت الـيصسرياالةت اـيبصةتيصةاـيحاةفاـياةحا اوياةغختسةو.

غيصةجوياال  ػراؼياة ػسحت يةػحذية ػراحياةغجتغػ ايحتاػ احياوخطػصاياةتػ يافيػحفي
يؿياةتحجاهيحاة احيحاإلرشصح. الصيبفاحيةحيبواريقاحيغفيخال

تحجاهياو راحيبصال تيغصؿياو نؿيةشبتصيياةتحااػؿياالجتغػصص يحا ػتخحاغلصيبغػصي
 ارن ياايص يحجؿيحغصيايححيصسالـيبصة ة يحاةةصهحر.

تغػػػصياغتػػػفيةسغه  ػػػصيياةحا اػػػوياةفاػػػصـيبػػػححرأصي اغػػػصياتيسػػػؽيبل ػػػصةا ياة ػػػحاريييييي
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ياةغجتغي يغفيخالؿيغصياس :
ة حارياةغجتغي يحترباوياو راحيصسػريةخالقاػصيياة ػحاريحنػرحرتهي ػ يتحصاـيقاـيا

 اةحقيياة صنريايغفيخالؿياة ححاييحاةغ صنراييحغارأصي.
صحـيا تخحاـيةغصتفياةيبػصحري ػ ياةحصصاػوياة  باػويحاةخال ػصيياة اص ػاوياةتػ يتةػرؽي

 اةغجتغ يحتفحضيةحاارياوخحري اه.
اريصبػريشػبتصيياةتحااػؿياالجتغػصص ياةت ماريغفياةتح  ياوخالق ي ػ يةوػوياة ػحي

 اةغختسةو.
بمي تررياةياباويحاةتطرؼيةع  ا يحاةغيتفحاييحانرااياةغختسةوياةتػ يةلػصيغجػصؿي 

 بيصةـياة اص ويحتوارأص.
تظلػػصري ػػغص وياةػػحافي ػػ يتفبػػؿياالختال ػػصييحاال ػػتغصعيةحجلػػصيياة ظػػرياوخػػرذي

يبلحؼياال تةصحريغ لص.
ححيحاةتشػححي ػ ياةتغ ػؾيبػصةرةييحنػرحررياةت سػ يتحصاوياو ػراحيبنػرحرريصػحـياةجغػ

 بصةت صغحيحاةبيحيصفياةتشة يحة صةا ياةتحبافيحاال تفصـ.
تحصاوياو راحيبنرحررياالصتراؼيبصةخطليححفي رجيغ ياةبيحيصفية صةا ياةتجراحي

 حاةشو يحا تراـيغبحةياالختالؼي  ياةرةييحا تراـياةتيححاوياةافص اويحاةحا او.ي

ية اص او:ححرياو  ا يا-3
اغتفيةع  ا ياة اص ػاوياةفاػصـيبػححرأصي اغػصياتيسػؽيبػصةفاـياةغجتغياػويغػفيخػالؿي

يغصياس :
يبلػػصياو ػػ ا ياةغختسةػػوي ػػ ياةػػبالحي اصتبػػصريقػػاـيحةخالقاػػصيياةغجتغػػ يغرجياػػويتستػػـ 

 اةيرباويحصحـياة غصحيبتجصح أصيحاةخرحجيصسالص.
يفي اه.ترباوياو راحيصسريقاـيحةخالقاصيياةغجتغ ياةميياياشحي
االأتغػػػػصـيبصةغشػػػػصرتوياة  باػػػػوي ػػػػ ي شػػػػريافص ػػػػوياةغجتغػػػػ ياواػػػػاسويحتلتاػػػػحي تػػػػرري
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 اةغشصرتوياةغجتغياوي  يخحغوياةغجتغ ياةغ س .
تشجا ياو  ا يصسرياةغشصرتوي ػ يصػالجياةغشػتاليياةغختسةػوياةتػ يايػص  يغ لػصي

 اةغجتغ ي حااياالجتغصصاويةحياالقتاصحاويحاة اص او.
اص ػػػػاوي ػػػػ يغراقبػػػػويغحاقػػػػ ياال تر ػػػػييحشػػػػبتصيياةتحااػػػػؿيتةياػػػػؿيححرياو ػػػػ ا ياة 

 االجتغصص يةستلتحيغفياةت اغلغصيبفاـيحةخالقاصيياةغجتغ .
غتصبيوياوصنصايصبريشبتصيياةتحااؿياالجتغصص يحغتصبيويتيسافصتلـيحتتصبصتلـي

ياةغجتغ ي يحصصحاي يقاـ يصسر ياةخرحج يغف يحت مارأـ يبغشصأحته يافحغحف حغص
 ح.حتحجاللـياةتحجاهياةا ا

تغػػػصياغتػػػػفيةع ػػػػ ا ياة اص ػػػػاوياةفاػػػػصـيبػػػػححرأصي اغػػػػصياتيسػػػػؽيبل ػػػػصةا ياة ػػػػحارييييي
ياةغجتغي يغفيخالؿيغصياس :

ياو  ا ي يببراغج ياة اص او ياةتحصاو ي   ياالجتغصص  ياةتحااؿ يشبتصي ا تخحاـ
يصسري ياةشبص يحتشجايلـ يال اغص ياةغحاط اف يحاة تحغصييبلحؼيتحصاو اة اص او

 اةيصغويح  يتشتاؿياة تحغصي.اةغشصرتوي  يا  ياة اص وي
ياةطصهةاوي يغشصصر ياةت يتيغؿيصسريتلجاج ياو  ا ياةي اراو يصفيتتحاف اةبيح

يحاةح حري ياة  اج يصسر يغحغر يةار يغف يةلص يةغص ياةغجتغ  يحاخؿ حاةي اراو
 اةغجتغياو.

ا ػػتخحاـيشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص ي ػػ ياةتحااػػؿيغػػ ياو ػػراحيبغػػصيا ػػغحيةلػػـي
تص ػػػػػوياةةراػػػػػويةغػػػػػصغلـيةستيححاػػػػػويبػػػػػصةتيباريصػػػػػفيآراهلػػػػػـيحتحي جلػػػػػصتلـيحة تػػػػػصرأـيحال

 اة اص اوايحت غاوياةحص ياة اص  يح اصحريحرجويتفبؿيانخر.
اصتغػػػػػصحياةغػػػػػحح صيياة اص ػػػػػاويةع ػػػػػ ا يحاة ػػػػػغصحيةع ػػػػػراحيبصةتػػػػػححافيصبػػػػػريغظسػػػػػوي

او  ا يةغصيةهيغفيححري  يتتحافياةحص ياةافص  يحتشتاؿياةرةيياةيػصـيحغػصيتسيبػهي
 صؿياة اص  .غفيححري  ياةغج
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اال ػػػػتةصحريغػػػػفيغػػػػرؼياةحرحشػػػػوياة اص ػػػػاويحاةتاػػػػحايياالةتترح ػػػػ يحاال ػػػػتةتصاايي
 اةيصغوايةتحفياةتف اصيياةرقغاويح اسوي صصسويغفيةجؿيا تغرارياةحاغفراطاو.

تةياؿياةغ صقشصيياإلةتترح اويغ ياوصنصاي حاايغفيخالؿيا تفبصؿير صهؿياةبراحي
بصو  ا يةحيصبرياػة صيياةةا ػبحؾيةحيياإلةتترح  ايةحيصبرياةغحح صيياةخصاو

 تحاتريةحيغصياتـيباهيغفيبراغجيتحصحاويصبرياةاحتاح .

يححرياوجل رياةرقصباويبصةححةوي  يتةياؿياةرقصبوياالةتترح او:-4
اغتػػفيةعجلػػ رياةرقصباػػويبصةححةػػوياةفاػػصـيبػػححرأصي اغػػصياتيسػػؽيبػػصةفاـياةغجتغياػػويغػػفي

يخالؿيغصياس :
اةتػػػ يتلػػػححيتاص ػػػصيياةححةػػػويحةغ لػػػصيحاةحاصاػػػويةيغػػػؿياةتاػػػحييةسغحاقػػػ يحاةاػػػة صيي

 ػػػػػػحاحثيترأصباػػػػػػويةحياةت ػػػػػػراضيصسالػػػػػػصايةحياةتلااػػػػػػحيةحيت ػػػػػػلاؿياةتحااػػػػػػؿيبػػػػػػافي
 اةجغصصصيياإلرأصباو.

اةتاػػحييةجػػػراهـياالبتػػػ ا يح ػػػرقويباص ػػػصييشخاػػػاويحاإل ػػػصاريةسشخاػػػاصيياةيصغػػػوي
 او.حاالصتبصراوايحاةحصحايياةغ صحاويإلنيصؼياةفاـياةغجتغياويحاةحط 

يب شػػػػػرياإلبص اػػػػػوياةج  ػػػػػاويةحياةت ػػػػػرشي غراقبػػػػػوياةغحاقػػػػػ يحاةاػػػػػة صيياةتػػػػػ يتفػػػػػـح
 اةج   ايةحيترحاجيةسغخحراييحاةبنصه ياةغغ حصويغفياةحخحؿيةسبالح.

اةتلتاػػحيصسػػري ػػالغوياةباص ػػصيياةغتيسفػػويبلحاػػوياةغ ػػتخحغافيةا ػػصاياةت ػػجاؿيحصغػػؿي
 اةاة صيياةخصاويبلـ.

حااػػػؿياالجتغػػػصص ي)اةةا ػػػبحؾاياةاحتاػػػح ايغطصةبػػػويغحاقػػػ ياإل تر ػػػييحشػػػبتصيياةت
ي اةاصأحيحغارأص(يبتفحاـيتفػصراريصػفيجلػححأـي ػ ي غصاػوياوطةػصؿياةفاػريحغػصيتفػـح

 بهيغفيتطحاريةستف اصييصبريغحاقيلص.
غراجيػػػويتػػػؿيغػػػصياػػػرحيةسغحاقػػػ يغػػػف:ياةتبساػػػييصػػػفيت ػػػصاريا ػػػتخحاـيغحاقػػػ ياةتحااػػػؿي

 االجتغصص يغفياو راح.
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صصغػصج(يب اػثيالياظلػريي06ـيتفحاغهيةعطةصؿيةقػؿيغػفي)االةت اـيبصةغ تحذياةمييات
 اإلصالفياةغخاصيةسبصةوافيصبرياة صتلـ.

غراجيػوياةغ تػحذيغاػرياةالهػػؽيحغاػرياةغشػرحعيغػفياػػحريتبص اػويحغفػصط ياةةاػػحاحي
 اةت ياتـيت غاسلصيصسرياةاة صيياةغختسةو.

ػػػاويغػػػفيغراقبػػػوياةغ تػػػحاصيياالةتترح اػػػويحاةيغػػػؿيصسػػػريت اةػػػويغرتتبػػػ ياةجػػػراهـياةج  
 غحقيلصايحغ  ياةغحرجافيغفياةفصهغويغفياةت جاؿيصبريغحاقيلص.

 سابعًا: أساليب تنفيذ الرؤية التربوية المقترحة:
ياغتفيت ةامياةرهاوياةتربحاوياةغفتر ويغفيخالؿيصححيغفياو صةا يتتغاؿي اغصياس :

اة ػػػػححاييحاةغ صنػػػػرايياةححراػػػػويحاةغ ػػػػتغرريحاةتػػػػ يترتػػػػ يصسػػػػريغخػػػػصطريا ػػػػتخحاـي
 تصيياةتحااؿياالجتغصص يصسرياةفاـياةغجتغياويحة صةا ياة حارياةغجتغي .شب

حرشياةيغػػػػؿيحاةتػػػػحرابصيياةغختسةػػػػويصسػػػػريتاةاػػػػويا ػػػػتخحاـيشػػػػبتصيياةتحااػػػػؿي ػػػػ ي
 اةيغساوياةتيساغاويحت فاؽياةتيصحفياإلاجصب يبافيغ تخحغالص.

غػػاليياةتحصاػػويةتص ػػوي هػػصيياةغجتغػػ يغػػفيخػػالؿيشػػبتصيياةتحااػػؿيماتلػػصيحصبػػري 
  صهؿياإلصالـياةتفساحاو.حي

تصطصايححراييتحراباويةغ تخحغ يشبتصيياةتحااؿياالجتغصص ي حؿي بؿياوغصفي
 اةت ياغتفيتتبصصلصيةس ةصظيصسرياةخاحااويح راوياةغيسحغصيياةشخااو.

تنغافي حاهحيحغخصطريشبتصيياةتحااؿياالجتغصص ي  ياةغ صأجياةحرا اويةتحصاوي
 ؿياةتيساـياةجصغي .اةطال يبلصيحخصاوي  يغر سويغصيقب

تحظاؼيغجساياوغ صايحانبصايحاةغيسغافي  ي اصحرياةتحااؿيبافياو رريحاةغحر وي
حت فاػػؽياةتةصصػػؿياإلاجػػصب يبا لغػػصيإلحراؾيغخػػصطريشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص ي

 غ ميظلحرأصيحاةفنصايصسالصي  يغلحأص.
تػػػـييتاػػػحارياةغه  ػػػصيياةحا اػػػويةس شػػػراييحاةغطبحصػػػصييحاوشػػػرطوياةتػػػ يتحنػػػح 

 اةحافي  ياةجحا  ياة سباويةشبتصيياةتحااؿياالجتغصص .
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تيصحفيجغا يغه  صيياةححةويحةجل تلػصياةرقصباػوي ػ يصغػؿيغااػصؽيةخالقػ ياحنػحي
قػػػػاـيحةخالقاػػػػصيياةتيصغػػػػؿيغػػػػ يشػػػػبتصيياةتحااػػػػؿياالجتغػػػػصص يحتػػػػمةؾياةيفحبػػػػصيي

ياةفص ح اوياةت يقحياتـيتطبافلصيصسرياةخصرجافيصسريأماياةغااصؽ.
 : إمكانية تنفيذ الرؤية التربوية المقترحة:ثامنًا ً 

 تػػػػرياغتػػػػفيت ةاػػػػمياةرهاػػػػوياةغفتر ػػػػويباػػػػحرريتاجصباػػػػوي غػػػػفياةنػػػػرحرييت حاػػػػحي
اةغيحقػػػصيياةتػػػ يتحاجللػػػصيت ةاػػػمياةرهاػػػويححنػػػ يبيػػػضيانةاػػػصيياةتػػػ ياغتػػػفيةفي

يت تخحـيصسريتسؾياةغيحقصييحاتغاؿيمةؾي  :
ةباػػويغ ػػتخحغالصاينػػيؼياةػػحص يبغخػػصطريشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص يةػػحذيغص

حاغتفياةتوس يصسريأماياةغيحؽيغفيخالؿي شريافص ػويا ػتخحاـيشػبتصيياةتحااػؿي
 االجتغصص يصفيطراؽي غاليياةتحصاويححرشياةيغؿيحاةغ صنراييحاة ححاي.

نػػيؼيا ػػتجصبويبيػػضي هػػصيياةغجتغػػ يةغخػػصطريشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص اي
صطرياال ػتخحاـياة ػسب يحاغتفياةتوس يصسريأػماياةغيػحؽيغػفيخػالؿيتػحصاتلـيبغخػ

ةلصيصسرياةغ تفبؿياةيسغ يةسطال يحا تلـيحةخالقاصتلـيحاةج ححي  ػحياال  ػراؼي
 حاةي ةوياالجتغصصاويحاةتطرؼياةةتري.

قسػػويا ػػتجصبويغه  ػػصيياةغجتغػػ يةت ةاػػمياةرهاػػوياةتربحاػػوياةغفتر ػػوايحاغتػػفياةتوسػػ ي
ااػػػػؿيصسػػػػريأػػػػماياةغيػػػػحؽيغػػػػفيخػػػػالؿيتػػػػحصاتلـيبغخػػػػصطريا ػػػػتخحاـيشػػػػبتصيياةتحي

ياالجتغصص يصسريةغفيحا تفراريحاةغجتغ .
 تاسعًا: طرق تقويم الرؤية التربوية المقترحة:

  ي صةويغصيتمايتغييت ةامياةرهاوياةغفتر وياغتفيتتبصعيغجغحصويغػفياو ػصةا ي
يةستيرؼيصسريجححاأصيحاتغاؿيمةؾي اغصياس :

تػػريتجػػراايغ ػػحياجتغػػصص يصسػػريجغاػػ ياةغي اػػافيةت حاػػحي فػػصطياةفػػحريحاةنػػيؼي 
 اغتفياةرجحعيتةاهي  يت حاحي صصساوياةرهاوياةغفتر و.
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غراجيػػوي تػػػصهجياةطػػال يبيػػػحيتطباػػػؽياةرهاػػوياةغفتر ػػػويةسحقػػػحؼيصسػػرياةتفػػػحـياةػػػميي
ة ر  ياةطال ي تاجويتحظاؼيشبتصيياةتحااػؿياالجتغػصص ي ػ ياةيغساػوياةتيساغاػوي

 حصحـيتأحارياةحقيي  ياال تخحاـياة سب يةلص.
غػحري ػ ياةت  ػفياةػمييطػرؽيصسػريةب ػصهلـي تاجػويتطباػؽيا تطالعيرةييةحةاصاياو

 اةرهاوياةتربحاوياةغفتر و.
تطباؽيا تباصفياةتترح  يصسريغرتصحييشػبتصيياةتحااػؿيةت حاػحيحرجػويا ػتةصحتلـي

غػػفيتطباػػؽياةرهاػػوياةغفتر ػػويحغفتر ػػصتلـيبشػػلفيحصػػـي ػػحا  ياةفػػحريحصػػالجيغػػحاطفي
 ةغفتر و.اةنيؼيحت حاحيحرجويا تجصبتلـيةي صارياةرهاويا

صػػرضياةرهاػػويصسػػريغجغحصػػويغػػفياةخبػػرااي)ة ػػصتمرياةجصغيػػصيايغ ػػهحةافياةترباػػوي
حاةتيسػػػاـايتف ػػػافي ػػػ يشػػػبتصيياةتحااػػػؿياالجتغػػػصص (يةغير ػػػويرهاأػػػـي ػػػحؿياةرهاػػػوي

 اةتربحاويحغفتر صتلـيةتطحارأصيصسرياةغحذياةفرا يحاةبياح.
 عاشرًا: توصيات الرؤية التربوية المقترحة:

ياػػوي ػػ ي ةػػحاياوب ػػصايحتةياػػؿيبػػراغجياةرقصبػػوياوبحاػػويةآلبػػصايغػػراياةفػػاـياةغجتغ
ةغتصبيػػػوياػػػػة صييةب ػػػصهلـيبػػػػصالقترافيغػػػ ياػػػػة صتلـياةشخاػػػاويةسحقػػػػحؼيصسػػػػري

 اةت اغلـيبفاـيحةخالقاصيياةغجتغ .
تص ػػوي ترباػػوياو ػػراحيحاخػػؿياو ػػرريصسػػريآحا ياة ػػحاريحاال ػػتغصعيةسػػرةييانخػػريحال

اةفنصاصياةغجتغياوياةغختسةويحغػصياػتـيباػهيياة راويةلـي  ياةتيباريحغ صقشتلـي  
 صبريشبتصيياةتحااؿياالجتغصص .

ت غاوياةرقصبوياةماتاوي  ي ةحاياوب صايغفيخالؿيتنغا لصي  ياةغ صأجياةحرا اوي
 ح الـيصسرياالةت اـيبصةفاـيحاوخالقاصيياةغجتغياوياةت يتتةؽيحا احياةحاف.

اةفنػػػصاصياةغختسةػػػوياةتػػػ يتلػػػـيصفػػػحياة ػػػححايياةغحر ػػػاويباػػػحرريغ تظغػػػويةغ صقشػػػوي
 اةشبص يغ يتتص وياة راويةلـي  ياةتيباريصفيغشتالتلـيحآراهلـ.
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تحصاػػوياو ػػراحي ػػ ياةغجتغػػ يصبػػريح ػػصهؿياإلصػػالـياةغختسةػػويبػػصةةرؽيبػػافياةوػػ حي
اةافػػص  يحاةتحااػػؿياةافػػص  يح ػػالـيصسػػرياال ػػتخحاـياإلاجػػصب يةشػػبتصيياةتحااػػؿي

 القاصته.االجتغصص ي  يتطصريقاـياةغجتغ يحةخ
تحصاػػػػوياو ػػػػراحي ػػػػ ياةغجتغػػػػ يصبػػػػريح ػػػػصهؿياإلصػػػػالـياةغختسةػػػػويبخطػػػػحررياةتةػػػػرؽي

 حاالختالؼيحاةتيا يةسرةييحتشجايلـيصسريتفبؿيانخر.
قاصـياةغه  صيياةحا اويبححرأصي  يترباوياو راحيترباويصفصهحاوي ساغويت ةػظيةلػـي

  حر.يقاـيحةخالقاصيياةغجتغ يحت غالـيغفياةمحبصفي  ياةافص صيياةحا
تظلصري غص وياوحاصفي  يتفبؿياالختال صييحاال تغصعيةحجلصيياة ظرياوخرذي

 حاةبيحيصفياةتشححي  ياةتغ ؾيبصةرةييح بمياةياباويحاةتطرؼ.
قاػػػصـياو ػػػ ا ياة اص ػػػاويبػػػححرأصي ػػػ ي ةػػػظيقػػػاـياةغجتغػػػ يحةخالقاصتػػػهيحاصتبصرأػػػصي

يبلصيحصحـياة غصحيبتجصح أص.  غرجياويتستـ 
يغػػػفيخػػػالؿيا ػػتخحاـيشػػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػػصص ي ػػػ يتطػػحارياةيغػػػؿياة  بػػ 

  شري اص وياو  ا يحتحصاوياةجغلحريبصةبراغجياةغختسةويةلص.
تةياػػؿيححرياوجلػػ رياةرقصباػػويبصةححةػػوي ػػ ياةتاػػحييةسجػػراهـياالةتترح اػػوياةغختسةػػوي

 اةت يتلححيةغفيحا تفرارياةغجتغ يحح حته.
ي
ي
ي
ي
ي
ي
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 المراجع
 أواًل: المراجع العربية:

(.يغيػػػػصااري4104ايأػػػحذيغاػػػػطةريغ غػػػحي)---------------------0
ةتفػحاـياةغ تػحذياةتربػحيي ػ يشػبتصيياةتحااػؿياالجتغػصص ي) ػاايبػحؾي غحمجػػصج(.ي
غجسوياةافص ويحاةت غاوايصنحيةتصحاغاوياةب ثياةيسغ يحاةتت حةحجاصيبصةفصأرراياةيححي

ي(اي حأصجايةبراؿ.33)
ب ػصايقػػحرايياةشػػبص ي ػػ ي(.ياة ػػحارياةغجتغيػػ يحي4115ةبػحياة جػػصيغ غػػحياةيغػريي)-4

ظؿيغتوارايياةيحةغوياةغ ساويحاةيصةغاو.ياةغػهتغرياةيشػرافاياةغجسػحياةاصةػثايتساػوي
 اةخحغوياالجتغصصاوايجصغيوي سحاف.

(.ياة ػػػػحاريةاػػػػحةهياةغ لجاػػػػويحآحابػػػػػهي0774ة غػػػػحيبػػػػفيصبػػػػحاةر غفياةاػػػػحاصفي)-1
 اة سحتاو.ياةراصض:يحارياةحطف.

 اإلصػالـ ح ػصهؿ صسػر غاػرياة اةجغلػحر (.ياصتغػصح4100رنػحافي) ا غػح-2
 اةيسغػ ا ا ػصار.ياةغػهتغر 43 اػحرر ةا ػصا ةسغيسحغػصي تغاػحر حاة حااػو اةتفساحاػو

 تساػو اةارغػحؾا جصغيػو اةغجتغياػواياورحفا اةت ػحالي  ػ  اإلصػالـ ح ػصهؿ ححر
 .اإلصالـ

 ح ارر غجسػو اإل ػالغ . ةسػحاف االجتغػصص  اةبيػح (.4111) ة غػحيصا ػصحي-3
اةتحاػيايح اررياوحقػصؼيحاةشػهحفي (ا236اةيػححي) تغصصاػوااوحقػصؼيحاةشػهحفياالج

 . االجتغصصاو
اح اػػهايغتػػصحيصسػػريي04(.ياإلحغػػصفيصسػػرياإل تر ػػي.ي4116ة غػػحي خػػرييأػػص  ي)-4

 _Available at: http://www.hayatnafs.com/ mona3at اإل تر ي.
fi_alnafs/ internet-addiction-notes.htm. , Retrieved on: 8/5 

/2016. 
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(.يآحا ياالخػػػػػتالؼيةػػػػػحذياةاػػػػػ صبوي)رنػػػػػحافيااي0776ة غػػػػػحيغ غػػػػػحيأصشػػػػػـي)-5
يحاةافص ػواي صسالـ(.يةب ػصثياة ػححرياةتػ يصفػحتلصياةغ ظغػوياإل ػالغاويةسترباػويحاةيسػـح
جغياػػوياةترجغػػوياةيرباػػويح ػػحارياةافص ػػصييبصةتيػػصحفيغػػ يجصغيػػوياة اتح ػػويبتػػح ااي

 حا غبرايتح اايجصغيوياة اتح و.ي01ي-6غف:يياةةترر
(.ياةل حيحاةحاغفراطاوياةنصهيو.يغجسوياةباػصفاياةيػححي0771ة غحيغ غححيصجصجي)-6

ي(اية حفايغصاح.41)
(.يححريشػػػبتصيياةتحااػػػؿياالجتغػػػصص ي ػػػ ي4101ة غػػػحياػػػح ايغ غػػػحي غػػػححري)-7

يت غاػػػويغشػػػصرتوياةشػػػبص ياةةس ػػػطا  ي ػػػ ياةفنػػػصاصياةغجتغياػػػو.ير ػػػصةويغصج ػػػتارا
جصغيػػوياةػػححؿياةيرباػػواياةغ ظغػػوياةيرباػػويةسترباػػويحاةافص ػػويحاةيسػػحـايغيلػػحياةب ػػحثي

 حاةحرا صيياةيرباو.
(.ياةشػػػػػبتصيياالجتغصصاػػػػػويحةارأػػػػػصيصسػػػػػري4104ة ػػػػػصغويصاغػػػػػصفي ػػػػػحارياةػػػػػمأ ي)ي-01

اةت ػػحاؽ.يغجسػػوياةغػػصؿيحاالقتاػػصحايغجسػػويححراػػويااػػحرأصيب ػػؾي ااػػؿياإل ػػالغ ي
يبراار.(اياة ححافاي 46اة ححا  اياةيححي)

(.يتػػػلااريا ػػػتخحاـياال تر ػػػييصسػػػرياةفػػػاـيحاالتجصأػػػصيي4111ةغػػػافيصبػػػحياةو ػػػ ي)-00
اوخالقاػػويةسشػػبص ياةجػػصغي .ياةغػػهتغرياةيسغػػ ياةتص ػػ يةتساػػوياإلصػػالـايةخالقاػػصيي

 اإلصالـيبافياة ظراويحاةتطباؽايجصغيوياةفصأررايتساوياإلصالـ.
تترح ػػػ يحتحظاةلػػػصي(.يةححايياةتحااػػػؿياالة4100بحراػػػوي صاػػػريغ غػػػحياةيراغاػػػوي)-04

(اي ػػػسط وي45تربحاػػػصجايغس ػػػؽيححراػػػوياةتطػػػحارياةتربػػػحياياة ػػػ وياةيصشػػػرراياةيػػػححي)
يُصغصفايح اررياةترباويحاةتيساـايحا غبر.ي

(.ياةت ػػحاصيياةتػػ يتةرنػػلصيشػػبتوياإل تر ػػييحشػػبتصيي4104ب ػػحريبػػحرياةيتابػػ ي)-01
جصغيػػويياةتحااػؿياالجتغػصص يصسػػرياةفػاـي ػػ ياةػحطفياةيربػػ .يغجسػويتساػػوياةترباػوا

 (ايحا غبراياةفصأرر.1)ي030او أراي
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(.ياةغيسحغصتاويبيحياإل تر يي:يطراؽياةغ تفبؿ.يترجغو:يصبػحي0776باؿيجاتاي)-02
ي(اياةتحايايغصرا.410اة الـيرنحافايي س سويصصةـياةغير واياةيححي)

(.يححريشػػػػػبتصيياةتحااػػػػػؿياالجتغػػػػػصص ي ػػػػػ يت فاػػػػػؽي4102ت  ػػػػػافيغ اػػػػػحري)-03
رح ػػػػػ .ياةغجسػػػػػوياورح اػػػػػويةسيسػػػػػحـياالجتغصصاػػػػػوايا تاصجػػػػصيياةشػػػػػبص ياةجػػػػػصغي ياو

ي(ايصغصف.5)4
(.يتاػػحريا ػػػتراتاج يةت غاػػوياةػػحص ياوغ ػػػ ي4104ترتػػ يبػػفيصبػػػحااياةجسيػػححي)-04

ةستيصغػػؿيغػػ ياإل تر ػػييحرا ػػوية صةػػوياةاص حاػػوياةيصغػػويبصةغغستػػوياةيرباػػوياة ػػيححاواي
ياال تراتاجاو ياوغ اوايتساوياةيسـح ي.يجصغيوي صاؼياةيرباوييةسيسـح

(اياةغػػحح صيياالةتترح اػػويحي ػػسطوياةتػػححافي.يغجسػػوياةشػػهحفي4115جغػػصؿياةػػ ري)-05
ي(اياحةاح.يي011اةيرباواياةيححي)

(.يتطػػصريةخالقػػ يغفتػػرحيال ػػتخحاـيشػػبتصيي4101جغػػصؿيغ غػػحيغ غػػحياةل اػػحيي)-06
اةتحااؿياالجتغصص ي  ياةغجتغ ياإل الغ يح ػبؿيتةياسػهيةػحذيطػال يحطصةبػصيي

ةترباويبصإل غصصاساو.يغجسوياةافص ويحاةت غاواياةيححياة بيحفياةحرا صيياةيساصيبتساويا
 (اياةفصأررايةتصحاغاوياةب ثياةيسغ يحاةتت حةحجاصاياحةاح.51)

شتصةاو..ياةغاػطسحيحاة ػحار.ي4114 صغحيبفية غحياةح صص ي)-07 (.ي  فيحانخريحال
 ) س سويتاحارايياةتيصر حا(ايجحر:يغتتبوياةغسؾي لحياةحط او.

(ايتت حةحجاػػػػصيياةغيسحغػػػػصيي4111غ غػػػػححيصسػػػػـياةػػػػحافي)ي  ػػػػفيصغػػػػصحيغتػػػػصحيا-41
يحاالتاصؿ.ياةفصأرر:ياةيرب يةس شريحاةتح ا .ي

(.يةاػػريغحاقػػ ياةتحااػػؿياالجتغػػصص ي ػػ يت غاػػوياةغ ػػهحةاوي4100  ػػ  يصػػحضي)-40
اةغجتغياويةحذياةشبص يتجربػويغجسػايشػبصب يصػالرية غحمجػصج.يغػهتغرياةغ ػهحةاوي

 ػػػبتغبراي ػػػصبساايجصغيػػػوياةفػػػحايي44تػػػررياةغجتغياػػػويةسجصغيػػػصيياةةس ػػػطا اواياةة
ياةغةتح و.
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ةاػػػػريا ػػػػتخحاـيشػػػػبتصيياةتحااػػػػؿي (.4101  ػػػػصفيب ػػػػييشيشػػػػحعياةشػػػػلريي)-44
 ر ػػصةو اإلةتترح اػويصسػػرياةيالقػػصيياالجتغصصاػػويياةةػػاايبػػحؾيحتػػحاتري غحمجػػصجي.

ياإل  ص او غصج تارايجصغيو  .اةغسؾيصبحاةي ا يتساويانحا يحاةيسـح
غحاقػػ ياةتحااػػؿياالجتغػػصص يحاةغجتغيػػصيياةغ ساػػو.ي(.يافص ػػوي4113خصةػػحي ػػساـي)-41

يقطرايحارياةغت ب ية شريحاةتح ا .
(.يتلااريشػبتصيياةتحااػؿياالجتغػصص يصسػري4104خصةحياصةحياصةحيغ غححي)ي-42

اةفػػاـياالجتغصصاػػويةػػحذياةشػػبص ياةجػػصغي :يتاػػحريغفتػػرحيغػػفيغ ظػػحرياةغغصر ػػوي
ياإل  (اي11 ػػػػص اواياةيػػػػححي)اةيصغػػػػويةسخحغػػػػوياالجتغصصاػػػػو.يغجسػػػػوياة فػػػػحؽيحاةيسػػػػـح

 اةغجسحياوحؿايجصغيويصافيشغا.
(.ي صصساػػػويغفػػػررياةتترح ػػػ يغفتػػػرحي ػػػ يطػػػرؽي4101خصةػػػحيصبػػػحاةسطاؼيصغػػػرافيي)-43

تػػػػػػحرااياةحرا ػػػػػػصيياالجتغصصاػػػػػػويصسػػػػػػرياةت اػػػػػػاؿيحت غاػػػػػػوياةغلػػػػػػصرايياةتحااػػػػػػؿي
االةتترح ػػػ يحاالتجػػػص ي  ػػػحيغل ػػػوياةتػػػحراايةػػػحذيطسبػػػويتساػػػوياةترباػػػو.يغجسػػػويتساػػػوي

غ ػػػػػصأجيحطػػػػػرؽياةتػػػػػحراااياةجغياػػػػػوياةغاػػػػػراويةسغ ػػػػػصأجيحطػػػػػرؽيحرا ػػػػػصيي ػػػػػ ياة
ي(اياةج اياةاص  ايجصغيويصافيشغاايتساوياةترباوايغصاح.036اةتحراااياةيححي)

(.يحاقػػػػ يا ػػػػتخحاـيشػػػػبتصيياةتحااػػػػؿي4102خحاجػػػػويصبػػػػحاةي ا يصسػػػػريتبػػػػراأاـيي)-44
االجتغصص ي  ياةيغساوياةتيساغاويبجصغيصيياياحيغاري)حرا ويغاحا اػو(.يغجسػوي

ياةتربحاواياةيححي)اة ي(اياةج اياةاص  ايجصغيوي حأصجايتساوياةترباواياحةاح.1يسـح
(.ي  حيتطصريةخالق يةستيصغؿيغ ياإل تر ي.يغجسػوي4111خسؼيغ غحياةب اريي)-45

اةافص ػػػػويحاةت غاػػػػوايصنػػػػحيةتصحاغاػػػػوياةب ػػػػثياةيسغػػػػ يحاةتت حةحجاػػػػصيبصةفػػػػصأررياةيػػػػححي
 اة صحااياة  وياةاصةاواي حأصجايايا صار.

(.يتػػلااريا ػػتخحاـيشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص يصسػػري4102ة غػػحيرة ػػيي)يربػػص -46
اة  ػػػػؽياةفاغػػػػ ياوخالقػػػػ يةسشػػػػبص ياة ػػػػيححييحرا ػػػػويغاحا اػػػػو.ياةغجسػػػػوياةيرباػػػػوي
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(اياة ػػػػػػيححاواياةجغياػػػػػػوياة ػػػػػػيححاويةنصػػػػػػالـي00ةنصػػػػػػالـيحاالتاػػػػػػصؿاياةيػػػػػػححي)
يحاالتاصؿ.

 اال ترانػاو صياةغجتغيػ  ػ  اةتةصصػؿ ـ(.ي ػححح 4117ةغػافي) اةحاجػح صبح رنص-47
 حاةتواػر االتاػصؿ ةتف اػصي اوحؿ اةػححة  اةغػهتغر اإل تر ػي. شػبتو صسػر

اةراػصضاي انحا ا تساػو غػصرااي05 -03 غف: اةةترر اإلصالـا االجتغصص يةف ـ
  يحح. اةغسؾ جصغيو

 (.يتةتاؾيةغراتص.ياةفصأرراياةلاهوياةغاراويةستتص .4110رنصيأالؿي)-11
 تر ػػػػػػييص ػػػػػػحياةشػػػػػػبص يحصالقتػػػػػػهيبغلػػػػػػصرايي(.يتحغػػػػػػصفياإل4101رحالياة غاػػػػػػ ي)-10

اةتحااؿياالجتغصص يحرا ويغاحا اويصسريصا ويغفيطال يجصغيويحغشػؽ.ير ػصةوي
يغصج تاريغاريغ شحررايتساوياةترباوايجصغيويحغشؽ.

 ت غاػو  ػ  اةاص حاػو اةغر سػو غيسغػ  (.يغ ػهحةاو4100جػحا ياةيتػريي) بػف  يحح-14
  ظػر حجلػو غػف اةبػصطف  ةػر بغ ص ظػو ةػحذياةطػال  اةتربػحي اة ػحار غلػصراي
 جصغيػوياإلغػصـ االجتغصصاػوا اةيسػحـ تساػو غصج ػتارا ر ػصةو حاةغيسغػاف. اةغػحاراف
 .اة يححاو اةيرباو اةغغستو اإل الغاوا  يحح بف غ غح

اةشػبص ي ا ػتخحاـ صػف اة صجغػو اةجػراهـ بيض (.4116)  اح  اح  غحافا  ياح-11
 . خصةح اةغسؾ حراييجصغيوغ ش اةراصضا غحاجلتلص.    او رر حححر ةال تر ي

(.يشػػػػػػبتوياةتحااػػػػػػؿي4102اة ػػػػػػاحيصبػػػػػػحاةغحةرياة ػػػػػػاحاية غػػػػػػحي اػػػػػػ  ية ػػػػػػااي)-12
االجتغػػػصص يحآاصرأػػػػصيصسػػػػرياوغػػػػفياةةتػػػػرييةػػػػحذيطسبػػػػوياةتيسػػػػاـياةجػػػػصغي يبغغستػػػػوي

ي(.5)03اةب راف.ياةغجسوياةيرباويةنغصفيجححرياةتيساـياةيصة اياةاغفاي
تت حةحجاصياةجحاحرياوخرذيايتتص ي(.ياوطةصؿيحاإل تر ييحاة4114شراؼياةسبصفي)-13

(اياةفػػػصأرراياةغتتبػػػوي05االتجصأػػػصيياة حااػػػوي ػػػ ياةغتتبػػػصييحاةغيسحغػػػصي.ياةيػػػححي)
ياوتصحاغاوايا صار.
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(.يتشػػػػػتصةاصيياةرقصبػػػػػو:ياةنػػػػػحابطياوخالقاػػػػػويحاةتشػػػػػراياوي4103شػػػػػراؼياةسبػػػػػصفي)-14
ةشػػػػبتصيياةتحااػػػػػؿياالجتغػػػػػصص ي ػػػػػ ياةػػػػػححؿياةيرباػػػػػو.ياةغرتػػػػػ ياةيربػػػػػ يةسب ػػػػػحثي

 Available on lineحرا صييةتصحاغاوياةب ػثياةيسغػ يحاةتت حةحجاػصيبصةفػصأرريحاة
at: http://www.acrseg.org/39132, retrieved on: 20/12 

/2015. 
(.ي راػػوياةتيباػػريحاةرقصبػػوي ػػ ياةح ػػصهؿياإلصالغاػػوي4114شػػراؼيحرحاػػشياةسبػػصفي)-15

ت ساساػػػػويغفصر ػػػػويةستشػػػػرايصيياةغ ظغػػػػويةن تر ػػػػيي ػػػػ ياةحالاػػػػصييياةجحاػػػػحرايحرا ػػػػو
(اي1)ي0اةغت حرياوغراتاويحاةححؿياةيرباو.ياةغجسوياةغاراويةب حثياةرةيياةيػصـاي

يغصرا.يي-جصغيوياةفصأرراييا صار
(.ياوخالقاػصيياةتربحاػويةشػبتصيياةتحااػؿياالجتغػصص ي4103شيبصفية غحيأسؿي)-16

غيػػػويحغ لػػػحرييحرا ػػػويغاحا اػػػوي.يغجسػػػويغ ػػػتفبؿيةػػػحذيطسبػػػوياةحرا ػػػصيياةيساػػػصيبجص
 (اياةفصأررايةبراؿ.44)ي72اةترباوياةيرباواي

(.ياةحاغفراطاوياإلةتترح او:يتجحاحيةسغغصر وياةحاغفراطاػوي4101شيبصفيرغنصفي)-17
(اياةج اهػػراي2بحا ػػطويتت حةحجاػػصياةغيسحغػػصييحاالتاػػصؿ.يغجسػػوياة تغػػواياةيػػححي)

 .غه  ويت ح ياة تغويةس شريحاةتح ا 
(.يةاػحؿياة ػحاريحآحابػهي ػ ياإل ػالـ.يغتػوي0772اصةحيبػفيصبػحاايبػفي غاػحي)-21

 غترغوايحاريغرريةس شريحاةتح ا .
(.يغ ػػلةوياة ػػحاريحاةغشػػصرتوياالجتغصصاػػوي ػػ يغاػػريرهاػػوي4111طػػصرؽيح اػػؽي)-20

 ت ساساويوبيصحياو غو.ياةفصأررايغه  وي حرح.
ترح ػ يغػفيغ ظػحري(.ينػحابطياةتحااػؿياالةت4100صصحؿيبفيصػصهضياةغوػمحيي)-24

ت ػالغ يحغػحذيت فافلػػصيةػحذيطػػال ياةتيسػاـياةاػص حييبصةغغستػػوياةيرباػوياة ػػيححاو.ي
 اةغحا وياةغ حرر.
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  ػ  االجتغصصاػو اةخحغػو ت لصـ (.4100ي(صبحااياةحح ريي بف أماؿ بف صصحؿ-21
 صسػر غطبفػو حاػةاو حرا ػو اةاص حاػو طػال ياةغر سػو ةػحذ اة ػحار افص ػو تػحصاـ
 تساوياةيسحـ غصج تارا ر صةو اةراصض. غحا و    اةاص حاو اةغر سو طال  بيض

  ػيحح بػف غ غػح اإلغػصـ اة ػيححاوايجصغيػو اةيرباػو اةغغستػو االجتغصصاػوا
 .اإل الغاو

(.ياةشػػػػػبتصيياالجتغصصاػػػػػويبػػػػػافياةرقصبػػػػػويحاة راػػػػػو.ي4102صػػػػػصحؿيصبػػػػػحياةاػػػػػصحؽي)-22
 :Available at اح اػػػػػحايغتػػػػػصحيصسػػػػػرياةػػػػػرابطياةتػػػػػصة .5اوأػػػػػراـاي

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/292198.aspx, Retrieved 
at: 15/3/2016. 

(.ياة تغػػويحاة ػػحارييصالقػػويتبصحةاػػوي.ي س ػػسوياةحرا ػػصيي4114صبػػصايغ جػػح ي)-23
 اةترحاوياإل الغاوايصغصفايصصةـياةتت ياة حاث.

ـياةجحاػػػػػػػحاياةغةػػػػػػػصأاـيحاةح ػػػػػػػصهؿي(.ياإلصػػػػػػػال4116صبػػػػػػػصايغاػػػػػػػطةرياػػػػػػػصحؽي)-24
 حاةتطبافصي.يصغصفايحارياةشرحؽيةس شريحاةتح ا .

(.ياو ػػحاثيحشػػبتوياإل تر ػػي.ياإل ػػت حراواي4114صبػػحياةةتػػصحيباػػحغ ي جػػص يي)-25
 حارياةةترياةجصغي .

(.ياةغراأؽييتاػؼي ةلغػهايحتاػؼي حجلػه ي.ياةفػصأررايحاري4101صبحاةتراـيبتصري)-26
يح ا يحاةترجغو.اة الـيةسطبصصويحاة شريحاةت

(.يححريشػػػػػػبتصيي4101صبػػػػػػحاةتراـيصسػػػػػػ ياةحبا ػػػػػػ اي أاػػػػػػرياص ػػػػػػافياةطصأػػػػػػصيي)-27
اةتحااؿياالجتغصص ي  يتشتاؿياةرةيياةيصـيةحذيطسبوياةجصغيصيياورح او.يغجسوي

ياإل  ص اويحاالجتغصصاواي  (اياورحف.ي21)ي0اةيسـح
 ػ يي(.يت حاصييب صاياةبشري  ياةػحطفياةيربػ 0771صبحاةسطاؼيغ غححيغ غحي)-31

 (ايجصغيوياةححؿياةيرباوايبارحي.52اةفرفياةفصحـ.يغجسويحرا صياياةيححي)
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(.ي ح  يصسغػصجيت تر ػي.يترجغػو:يغ ػريغس ػااايباػرحياي4110صبحاةغسؾياةح صفي)-30
ياةحارياةيرباو.

(.يححرياةةػػاايبػػحؾي ػػ يتشػػتاؿياةغجػػصؿياةيػػصـي4104صبػػحاةلصحيية غػػحياة جػػصري)-34
ا صار.يغجسويتساػويانحا ايي43احرريةحذياةشبص ياةجصغي ياةغاريي  حية حاثي

 (ايجصغيوياة قص اؽايتساويانحا .44اةيححي)
(.يغحاق ياةتحااؿياالجتغصص يحا تاغصرأصي  ي4104صبحاةحأص يجححرياة صااي)ي-31

-Available at: http://elhyesصغساػػػوياةترباػػػو.يغتػػػصحيصبػػػرياال تر ػػػي.ي
abdelwahab.blogspot.com/ 2012/11/blog-post.html, 

Retrieved at: 15/3/2016 
(.يةاريا تخحاـيشػبتصيي4102صالـيصس يغ غحاي صرصيصبحياةجصبريصبحاةال ي)-32

اةتحااػػػػػؿياالجتغػػػػػصص يةت غاػػػػػوياةت اػػػػػاؿياةغير ػػػػػ يحبيػػػػػضيغلػػػػػصرايياةتحااػػػػػؿي
طػػال ياةغر سػػوياةاص حاػػو.يغجسػػوياةافص ػػويحاةت غاػػوايياالةتترح ػػ ي ػػ ياةجورا اػػصيةػػحذ

ي(اي ح غبر.64صنحيةتصحاغاوياةب ثياةيسغ يحاةتت حةحجاصيبصةفصأرراياةيححي)
(.يححريغلػػصرايياةخحغػػوياالجتغصصاػػوي ػػ يت غاػػويافص ػػوي4114صسػػ يصبػػحااي ػػيحي)-33

اة ػػػػحارياةغجتغيػػػػػ يةطػػػػػال ياةغػػػػػحاراياةاص حاػػػػػويييحرا ػػػػػويحاػػػػػةاويغطبفػػػػػويصسػػػػػري
ةاص حاويبصةغ احرري.ياةغهتغرياةيسغ ياةححة ياة صحايحاةيشرحفيةسخحغوياةغحارايا

(ايجصغيػػوي00اياةغجسػػحي)-اةخحغػػوياالجتغصصاػػويحتطػػحارياةيشػػحاهاصي–االجتغصصاػػوي
  سحفايتساوياةخحغوياالجتغصصاو.

(.يتػػػلااريياةةػػػاايبػػػحؾييصسػػػرياةافص ػػػوياة اص ػػػاويحاالجتغصصاػػػوي4101صسػػػ يةاسػػػويي)-34
ر ػػػػػػويةسحرا ػػػػػػصييحاةب ػػػػػػحثي)حرا ػػػػػػصيياجتغصصاػػػػػػو(ايةسشػػػػػػبص .يغجسػػػػػػويرتػػػػػػصه ياةغي

ي(.0)0اة ححافاي
(.ي راػػػوياةػػػرةييحاةتيباػػػريبػػػافياة ظراػػػويحاةتطباػػػؽ.ي4115صغػػػريغ غػػػحياةشػػػص ي ي)-35

ير صةويحتتحرارايجصغيويط طصايتساوياة فحؽ.
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 شػبتصي ةغحاقػ  اةغاػري اةشػبص  ا ػتخحـ بػاف (.ياةيالقػو4100ة ػيحي) صغػرح-36
غػػحقي ياحتاػػح ي صسػػر حرا ػػو غياػػو:اةغجت حقػػاغلـ االجتغػػصص  اةتحااػػؿ

YouTubeحياةةا ػبحؾيFacebook. تساػو اةفػصأررا حتتػحاررايجصغيػو ر ػصةو 
 اإلصالـ.

(.ياةنػػػػغص صيياةح ػػػػتحراوية راػػػػوياةػػػػرةييحاة راػػػػوي4115غصةػػػػ ياػػػػاتصفيغ جػػػػـي)-37
غتص اػػويتخنػػصصلغصيةستشػػرايصيياةيفصباػػو.ير ػػصةويغصج ػػتاراياورحفاي اةشخاػػاويحال

يجصغيويصغصفياةيرباو.
(.يقػػػػاـياةحاقػػػػ ياال ترانػػػػ يحصاػػػػرياةفػػػػحذي4100حؽيجيةػػػػريصبػػػػحياة تػػػػاـي) ػػػػصري-41

ا ػػػػصارية غحمجػػػػصجاياةغػػػػهتغرياةيسغػػػػ ياة ػػػػصب يةسجغياػػػػوياةيرباػػػػويي43اة صصغػػػػوياػػػػحرري
ةتت حةحجاػػػػصياةترباػػػػوي)اةػػػػتيسـياالةتترح ػػػػ يحت ػػػػحاصيياةشػػػػيح ياةيرباػػػػو:يغجتغيػػػػصيي

يت حةحجاصياةترباو.(اياةفصأرراياةجغياوياةيرباويةت4اةتيسـياةتةصصساواياةغجسحي)
(.ياإل تر ػػػػييحشػػػػبتوياةغيسحغػػػػصيياةححةاػػػػو.ياةفػػػػصأرراي4114 ػػػػصرحؽي ػػػػاحي  ػػػػافي)-40

ياةلاهوياةغاراوياةيصغويةستتص .يي
(.ياوبيػػصحياة ػػسباويحاالاجصباػػويال ػػتخحاـياةشػػبص يةسغحاقػػ ي4116 صطغػػوياةفسا ػػ ي)-44

غرتػ ياةحرا ػػصيياةغير اػػوايجصغيػهيصػػافيشػػغااي .( face book)االةتترح اػوي
 .اهيانحا تس

 االجتغصصاػو اةيالقػصي صسػر حتػلاار  اإل تر ػي ا ػتخحاـ (.4115) اةغجػصة   ػصا -41
ي اةشبص  ةحذ اةجصغي :يحرا ػويغاحا اػو.يغجسػوياةغ ػصرريةسب ػحثيحاةحرا ػصي:ياةيسػـح

 (اياورحفايجصغيويغهتو.01)ي5اإل  ص اواي
.ي(.ياةحصحريتةرياايغفيخالؿي اايبحؾياةخاصهص4101 ااؿيغ غححيآحـيي)-42

ي(.6غجسويغجغ ياةةفهياإل الغ اياة ححافاياةيححي)
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 اةيرب  اة اص   اة راؾ ت شاط    اإلصالـ ححر (.4100) خحرشاحيغراح تصغؿ-43
 ةححاي اإلصالـ ح صهؿ اةيسغ  اةغهتغر  غحمجصجا االجتغصص  اةتحااؿ شبتصي –

 اإلصالـ. تساو اةبترااا جصغيو صغصفا حتواار. تيبار
 (.ي حارياليغحاجلو.ياةفصأررايحارياةشرؽيةس شر.4114تغصؿيةغصيةبحاةغجحي)-44
(.يححريشػػبتصيياةتحااػػؿياالجتغػػصص ي ػػ ي4101غ  ػػفيصبػػحاةر غفياةغ  ػػفيي)-45

ت غاػػوياةػػحص ياة اص ػػ يةػػحذيصا ػػويغػػفيطػػال ياةجصغيػػصيياة ػػيححاو.يغجسػػويتساػػوي
ي(ايجصغيوياو أرايتساوياةترباوايةتتحبر.4)ي033اةترباواي

 جغلحر صسر االجتغصص  اةتحااؿ شبتصي ارتلا ـ(.ي 4104) اةغ احر غ غح-46
غصج ػتاري ر ػصةو اإلةتترح اػو. حاةغحاقػ  االجتغصصاو غفصر ويةسغحاق  حرا و اةغتسفاف
 .اةغةتح و غ شحرراياةح غصرؾاياوتصحاغاوياةيرباو غار

(.يتػػػلااريشػػػبتصيياةتحااػػػؿياالجتغػػػصص يصسػػػريجغلػػػحري4104غ غػػػحياةغ اػػػحري)-47
 انحا يحاةترباواياوتصحاغاوياةيرباويبصةح غصرؾ.اةغتسفاف.ير صةويغصج تارايتساوي

(.يححرياةشػػػبتصيياالجتغصصاػػػوي ػػػ ياةتيبهػػػوي4104غ غػػػحية ػػػحريغ غػػػحيغ ػػػرحاي)-51
اة اص ػػػػاويةسشػػػػبص يحرا ػػػػويغاحا اػػػػويبػػػػصةغجتغ ياةغاػػػػري.ياةغجسػػػػوياةيسغاػػػػويةتساػػػػوي

ي(ايجصغيويحغاصطايتساويانحا .4)ي0انحا اي
 تر ػػػيي ػػػرياةغجتغػػػ ياة ػػػيححي.ي(.يجػػػراهـياإل4111غ غػػػحيبػػػفيصسػػػرياةغ شػػػصحيي)-50

ياوغ او.ي  ر صةويغصج تاراياةراصضايةتصحاغاوي صاؼياةيرباوييةسيسـح
اةفػػاـياوخالقاػػويةستحااػػؿياالجتغػػصص يصبػػري (.4101غ غػػحيحرحاػػشيحرحاػػشي)-54

شػػػػبتوياإل تر ػػػػييغػػػػفيغ ظػػػػحريت ػػػػالغ .يغجسػػػػويحرا ػػػػصييتربحاػػػػويح ة ػػػػاواياةيػػػػححي
 .احتساوياةترباواياحة (ايجصغيوياة قص اؽا61)

(.ية ػػػػصةا يحتف اػػػػصيياة شػػػػرياإلةتترح ػػػػ يةسغ تػػػػحذي4110غ غػػػحير يػػػػيياة ة ػػػػ )-51
اةيربػػ :يتجربػػوياػػخر.يةب ػػصثيححرا ػػصيياةغػػهتغرياةيسغػػ ياةاػػص  يةغرتػػ يب ػػحثي
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حخػػػحغصيياةغيسحغػػػصييبصةتيػػػصحفيغػػػ يق ػػػـياةغتتبػػػصييحاةحاػػػصهؽيحاةغيسحغػػػصييبتساػػػوي
ياغاوايةتتحبر.ي(اياةفصأرراياةغتتبوياوتصح44-43انحا يبجصغيوياةفصأرري)

(.ياالخػػػػػتالؼيحة ػػػػػسح ياة ػػػػػحارياة تػػػػػاـايةح ي0776غ غػػػػػحيصسػػػػػ ياةت ػػػػػخاريي)-52
االخػػتالؼي ػػ ياإل ػػالـ.يةب ػػصثياة ػػححرياةتػػ يصفػػحتلصياةغ ظغػػوياإل ػػالغاويةسترباػػوي
يحاةافص ػػوايجغياػػوياةترجغػػوياةيرباػػويح ػػحارياةافص ػػصييبصةتيػػصحفيغػػ يجصغيػػوي حاةيسػػـح

 تح اايجصغيوياة اتح و.حا غبرايي01ي-6اة اتح واياةةترريغف:ي
(.ياإل تر ػػػػييحححر ي ػػػػ ي شػػػػرياةغخػػػػحراي.ياةراػػػػصضاي4111غ غػػػػحي ت ػػػػ يصاػػػػحي)-53

ياوغ او.  ةتصحاغاوي صاؼيةسيسـح
(.يصالقػػػوياإلصػػػالـياةجحاػػػحيب راػػػوياةػػػرةييحاةتيباػػػري ػػػ ي4100غ غػػػححياةةطصطػػػوي)-54

 س ػػطاف:ياةةا ػػػبحؾي غحمجػػػصج.ياةغرتػػػ ياةةس ػػػطا  يةست غاػػػويحاة راػػػصيياوتصحاغاػػػواي
 طاف. س 

(.ياإلصالـياةجحاحيتطحريانحاايحاةح اسوي4100غ غححيجحاحياةغح حييحآخرحفي)-55
حاةحظاةػػو.ي س ػػسويغتتبػػوياإلصػػالـيحاةغجتغػػ اياةتتػػص ياوحؿايبوػػحاحايح اررياةتيسػػاـي

ياةيصة يحاةب ثياةيسغ .
(.ياةيحاغؿياةغهارري  يتيرضياةشبص ياةغارييةسغحاقػ ي0777غر يياةطراباشر)-56

اإل تر ػػػي:يحرا ػػػويغاحا اػػػو.يغجسػػػويتساػػػويانحا يب سػػػحافاياةيػػػححياإلةتترح اػػػويصسػػػري
 (ايجصغيوي سحفايتساويانحا اياحةاح.ي4)

(.يتػػػلااريغحاقػػػ ياةتحااػػػؿياالجتغػػػصص ي4102غػػػراـيغػػػ اؿاي ػػػحرياةلػػػحذيشػػػيحب ي)-57
ياإل  ػػػػص اوي صسػػػػريت غاػػػػوياةػػػػحص ياة اص ػػػػ يةػػػػحذياةطسبػػػػوياةجػػػػصغيااف.يتساػػػػوياةيسػػػػـح

 حرقسو.ي–احييغراحيحاالجتغصصاواياةج اهرايجصغيويق
(.يتفراػريغػهتغرياو ػررياةغ ػسغوي ػػ ي4101اةغيلػحياةيػصةغ يةسةتػرياإل ػالغ ي)يي-61

ةبراػػػؿايااة ػػػ وياةتص ػػػيويصشػػػررايي00ي-7ظػػػؿياةغتواػػػرايياةغيصاػػػرر.ياةةتػػػرريغػػػف:ي
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(اياورحفاياةغيلػػػحياةيػػػصةغ يةسةتػػػرياإل ػػػالغ يبصةتيػػػصحفيغػػػ ياةجصغيػػػوي51اةيػػػححي)
 صصاو.اورح اويحح اررياةت غاوياالجتغ

(.يشػػػبتصيياةتحااػػػؿياالجتغػػػصص يحاةت ػػػحاليي4104غغػػػحححيصبػػػحياةحا ػػػحيغ غػػػحي)-60
اة اص ػػػػػاوي ػػػػػ ياةغجتغػػػػػ ياةغاػػػػػري:يحرا ػػػػػويغاحا اػػػػػويصسػػػػػريصا ػػػػػويغػػػػػفياةشػػػػػبص ي
اةجصغي ايحرقويب ااويغفحغويةسغهتغرياةيسغ ياةاصغفيصشريياإلصالـيحب صاياةححةػوي

ياحةاح.ايجصغيوياةفصأررايتساوياإلصالـاي4-0اة حااوياياةةترري
 اةشػبص  ا ػتخحاـ صسػر اةغترتبػو اةتػلااراي (.4110غ اػحري) غ غػح صبػح  غ صؿ-64

 (ا15) اةيػحح ةب ػحثياإلصػالـا اةغاػراو اةغجسػو بػحؾ. اةةػاا ةغحقػ  اةجػصغي 
 .اح اه -ا صار اإلصالـا تساو اةفصأررا جصغيو

(.ياة ػػحاريةاػػحةهيحآحابػػهايحتاػػؼي ربػػ يةب صا ػػصي0245غح ػػريبػػفيا اػػرياةةاةػػ ي)-61
 اةراصضايغتتبوياةغسؾي لحياةحط او.يصساه.

(.يتاػػؼي ػػصأغييح ػػصهؿياةتحااػػؿياالجتغػػصص ي ػػ ي4100غح ػػريصبػػحياةجساػػؿي)-62
تنيصؼياةيصحاييحاةتفصةاحيحتفساصياةيالقصيياالجتغصصاو.يغػهتغرياةحح ػوياةتص ػ ي

 ةتتحبراياةحح و.ي44ي-42ة حارياوحاصفاياةةترري
شػػػػػبتصيياةتحااػػػػػؿي(.يصالقػػػػػوي4102 ػػػػػصاؼيبػػػػػفيا اػػػػػصفيبػػػػػفيغ غػػػػػحيآؿي ػػػػػيححي)-63

االةتترح ػػػػ يبػػػػصالغترا ياالجتغػػػػصص يةسغػػػػراأفافي ػػػػ ياةغجتغػػػػ ياة ػػػػيححييحرا ػػػػوي
(اياة ػػيححاواياةجغياػػوي00غاحا اػػو.ياةغجسػػوياةيرباػػويةنصػػالـيحاالتاػػصؿاياةيػػححي)

ياة يححاويةنصالـيحاالتاصؿ.
(.ي ػػػحارياةافص ػػػصيينػػػرحرريغ ػػػتفبساويةـير صأاػػػو.ي4113 باػػػؿياػػػغحهاؿيةبػػػصحاري)-64

 ةغتتبوياوتصحاغاويةس شر.اةفصأررايا
(.ياةةاايبحؾيحرةاياةغصؿياالجتغػصص ي ػ يغاػري4104 جالايغ غححيرهحؼي)-65

(اياةيػػػححي47غاحا اػػػو.يغجسػػػويشػػػهحفياجتغصصاػػػواياة ػػػ وي)ي–حرا ػػػوي ح ػػػاحةحجاوي
(003.) 
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(.يا ػتخحاغصيياةطسبػوياةجػصغياافيةغحاقػ ياةتحااػؿي4100 ياـي ااؿياةغاريي)-66
إلصػػػالـياوخػػػرذ.يغػػػهتغرياإلصػػػالـيحاةت ػػػحاليياالجتغػػػصص يحةارأػػػصيصسػػػريح ػػػصهؿيا

ياةغجتغياوايجصغيوياةارغحؾايتساوياإلصالـ.
(.يا تخحاغصيياةطسبوياةجصغياافياةج اهػراافيةغحاقػ ياةتحااػؿي4102 حاؿيح صري)-67

حاالشػػبصصصيياةغت ففػػويغ لػػص:يحرا ػػويغاحا اػػويةطسبػػويي(face book)االجتغػػصص ي
ياإل 0733ةحييي4جصغيوي  ػص اويحاالجتغصصاػواياةيػححياةرابػ اي.يغجسويجاػؿياةيسػـح

  تاتحراياةج اهرايحا غبر.
 اةغاري اةشبص  ال تخحاـ حاالجتغصصاو اة ة او (.ياناصر4117)  ارغافيخنر-71

 حت ػحاصي حاإلصػالـ ةع ػرر اوحؿ اةيسغػ  اةغػهتغر اةشػبتصيياالجتغصصاػو. غحاقػ 
  براارايجصغيوياةفصأررايتساوياإلصالـ.ي05ي-03غف:ي اةيار

(.يا ػػػػػػتجصبصيياةشػػػػػػبص ياةغاػػػػػػرييةشػػػػػػبتوياإل تر ػػػػػػياي4110اةجػػػػػػحأريي)يأ ػػػػػػصا-70
غال ظصييةحةاواينغفيةصغػصؿياة ػححرياة ػ حاوياة ػصبيويةف ػـياالجتغػصعي)اةشػبص ي
حغ ػػتفبؿيغاػػر(.يغرتػػ ياةب ػػحثيحاةحرا ػػصيياالجتغصصاػػوايجصغيػػوياةفػػصأررايتساػػوي

يانحا .ي
ر.يغجسوياةحاغفراطاػواي(.يغفياةتيبهوياال تراناويتةرياةاحري4100حةاحيرشصحي ت ي)-74

ي(اياةفصأررايغه  وياوأراـايةبراؿ.24اة  وياة صحاويصشرراياةيححي)
(.يغػػػحذي صصساػػػويح ػػػصهؿياةتت حةحجاػػػصياالةتترح اػػػوي4104اص ػػػريصسػػػ ياةخحاةػػػحريي)-71

ةستيباريصفياةرةيي  يتي ا ياةحاغفراطاو.ير صةويحتتػحرارايجصغيػويصغػصفياةيرباػواي
يتساوياةفص حف.ي

(.يححرياةاػػػػ ص وياإلةتترح اػػػػوياةةس ػػػػطا اوي ػػػػ ي4104حأحفي)ا ػػػػ يتبػػػػراأاـياةغػػػػ-72
تػػػحصاـيقػػػاـياةغحاط ػػػويةػػػحذيطسبػػػوياةجصغيػػػصييبغ ص ظػػػصييغػػػ ر.ير ػػػصةويغصج ػػػتاراي

 جصغيوياو أريبةس طافايتساوياةترباو.
ي
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