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العيةة عةة  ا,نترنةت، وكةالن لهةذا العةاللص أثةر  ا,جتمالعل التل توعرت لهةص عةن طريةب شةبكالت اجتم

 عقةد  ،الكبير عة  الهوية ا,جتمالعية والوجدانية وعة  الترابط ا,جتمالعل داخةر المجتمةع الواحةد 

 لةص بشةكر والمجتمةع ا عةراد بةين والتفالعةر لةتواار كبير تأثير ا,جتمالعل التواار لشبكالت أابح

عييةةبوك : مثةةر ا,جتمةةالعل التوااةةر وخةةدمالت مواقةةع أاةةبحت حيةة  قبةةر، مةةن أحةةد يتاةةور  يكةةن

Face book،  تةوتيرtwitter،   يوتيةوYouTube  العةاللص أنحةال  شةت  عةل تيةتخدص وؼيرهةال 

حي  أابحت ضرورح مةن ضةرورات الحيةالح  اإلنترنت عبر ا,جتمالعل التواار مهالرات من وتزيد

 اليومية .

الراكةةد عةةل و,شةةك أن مواقةةع التوااةةر ا,جتمةةالعل كةةالن لهةةال دور عالعةةر ومةة ثر عةةل تحريةةك  

واالغ    بروح حماليية شالرك عيهال ماليين الشبال ،   3122   ينالير36مجتمعنال الماري وتفجير ثورح 

عةل ززاحةة نظةالص بأكمةة  عةن    بةر كالنةت يةببال     واحدح مةن أرو  اةور التعبيةر اليةةمل عةن الةرأي ،

ثيةرا  عةل حشةد الحكص،  عقد نجحت التكنولوجيال وويالئةهال عل نشةر الةدعوح زلة  الثةورح، ويةالهمت ك

ينالير بدأت القوى الثوريةة عةل نشةر تحركالتهةال عبةر عةدد مةن اةفحالت  36المواطنين، ومع أحدا  

 .   التواار ا,جتمالعل التل كالنت تجمع عددا كبيرا من المشتركين المتوحدين عة  نفس الفكر

قةةب عيهةةال لجميةةع الماةةريين عةةل بنةةال  ماةةر جديةةدح تتح ينةةالير ا حةمةةال   36وقةةد حمةةةت ثةةورح          

المواطنة عمةيال  عة  أرض الواقع وذلك من خالر تحقيب العدالة  ا,جتمالعية و الميالواح بين أبنال  

الشع  الماري عل الحقوب والواجبالت،   وعل ظر تاةالعد دور شةبكالت التوااةر ا,جتمةالعل عةل 

التةةأثير عةةل التفالعةةر بةةين ا عةةراد، ونشةةر افرا  وا عكةةالر بيةةنهص، والتوعيةةة بةةاللحقوب والواجبةةالت و

الةةرأي العةةالص بةةالت اليةة ار مةحةةال حةةور التقنيةةة الرقميةةة وعالقتهةةال  بكةةر مةةن ذكةةال  الوجةةدان ومفهةةوص 

ةة   اعة المواطنة ، عهر تابح جز ا  من تربيت   لمواطنة ومشةالركت  الوجدانيةة  بالعتبةالر أن التقني 

يةالت التربويةة مةع الرقمي ة جز  من المتؽي ر الثقالعل، وعالقة الفرد باللحوكمة، وكيؾ تتةأقةص ا لم ي 

وعالقالتهةةال  شةةبكالت التوااةةر ا,جتمةةالعلتربيةةة الوجةةدان وممالريةةة المواطنةةة عةةل مجتمةةع تكةةون 

ال  من نييج عالقالت ؟   التفالعةي ة جز ا  أياليي 

 -مشكةة الدراية: 
تنب  التربويون  همية الشبكالت ا,جتمالعية ودورهةال  عةل اةقر شخاةية الشةبال  وتنميتهةال  

مةةن  الدرايةةالت أشةةالرت نتالئجهةةال زلةة  ارتفةةال  نيةةبة ايةةتخداص الشةةبال  لشةةبكالت  وخالاةةة أن العديةةد 
التوااةر ا,جتمةةالعل  خالاةة طةةال  الجالمعةالت لمةةال لهةةال مةن قةةدرح عةة  يةةرد ا حةدا  الجالريةةة عةةل 
المجتمع والعاللص المحيط بنال ، عقد أشالرت اإلحاالئيالت زل  أن عدد الميتخدمين النشطين عل العةاللص 

مةيةةون  33,5، وعةةل ماةةر ييةةتخدم  نحةةو 3125ص شةةهريال بنهاليةةة يونيةةو مةيةةالر ميةةتخد 2,4نحةةو 
 25كمال  أشالرت التقالرير زل  أن مار تأتل عل المركةز .ميتخدص يمثةون أكثر من ربع يكالن مار

 .مةيالر ميتخدص لةفييبوك عل العاللص 274% من زجماللل نحو 2786عة  ميتوى العاللص بنيبة نحو 
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مةيةةةون ميةةةتخدص  86% مةةةن زجمةةةاللل نحةةةو 41ة بنيةةةبة نحةةةو والمركةةةز ا ور بةةةين الةةةدور العربيةةة
لةفييبوك عل المنطقة العربية، ولكن المقالرنة من حي  زجماللل عةدد الميةتخدمين ؼاللبةال  مةال تةرتبط 
بحجص زجماللل اليكالن عل كر دولة. وباللتاللل تجدر المقالرنة أيضال  من حي  معدر ا,يةتخداص كنيةبة 

%، وقطةر عةل 77778وان عةل المركةز ا ور عاللميةال  بنحةو مئوية من عةدد اليةكالن. وهنةال تةأتل تةالي
%. بينمةةال يبةةةةػ معةةدر ميةةةتخدمل الفييةةبوك عةةةل ماةةر نحةةةو 74765المركةةز ا ور عربيةةال  بنحةةةو 

 .من اليكالن 36785%

(http://aitnews.com/latest-it-news/technology-research-and-studies-

news) 

يةنة يمثةةون نحةو  41ية، عاللميتخدمين أقةر مةن وتشير التقالرير أن  من حي  الفئالت العمر 
يةنة تحديةدا  هةص أكبةر عئةة عةل يةنة عمريةة  29% من اإلجماللل، كمال أن الميتخدمين عل ين 86

أمال من  % من زجماللل الميتخدمين ،:737ميتخدص بنيبة  274117111واحدح ويبةػ عددهص نحو 
% 45ل الميةةتخدمين، مقالبةةر % مةةن زجمةةالل75حيةة  النةةو   عاللميةةتخدمين الةةذكور يمثةةةون نحةةو 

لةميتخدمين مةن اإلنةال . وهةو مةال يعنةل أن الفجةوح النوعيةة بةين ميةتخدمل الفييةبوك أكبةر قةةيال  
% زنةةال و وأكبةةر بشةةكر مةحةةوظ مةةن :4% ذكةةور / 72منهةةال بةةين زجمةةاللل ميةةتخدمل اإلنترنةةت  

 .و% زنال 68% ذكور / 54المتويط العاللمل  
يةةتخدمين اإلنةةال  والةةذكور، عيتضةةح أن الفئةةالت العمريةةة وعةةة  ميةةتوى المقالرنةةالت بةةين الم     

لةميتخدمين اإلنال  أاؽر بكثير من الفئالت العمرية لةميتخدمين الذكور. وزن كالنةت أكبةر عئةة مةن 
 .يةةةةنة لةةةةدى كةةةةر مةةةةن الةةةةذكور واإلنةةةةال  29يةةةةنة عمريةةةةة واحةةةةدح هةةةةص الميةةةةتخدمين عةةةةل يةةةةن 

 -http://www.tech-on-world-arab-about-statistics-and-d.com /reportw 

internet-in-2014/و 
هذا وقد أابحت الشبكالت  ا,جتمالعية ضرورح من ضرورات الحيالح اليوميةة يةجةأ زليهةال الكبةالر     

النقةال  حةور وتبةالدر ا عكةالر وافرا ،  ووتكةوين اةداقالت، والاؽالر لةحاور عة  معةالرؾ جديةدح
الدح الراةيد المعرعةل والثقةالعل، تكةوين نمةط جديةد يةهر وعاةري لتاةفح زيةومواضيع مختةفة ، 

التحور مةن ا,عتراضةية لةواقعيةة عةن طريةب تكةوين اةداقالت عبةر ا,نترنةت ثةص تطةور وا,نترنت، 
اإلحالطةة بجميةع أخبةالر والمشةالركة عةل مةتقيةالت ونةدوات، والعالقة زل  زن تاةبح اةداقة حقيقيةة، 

نالعةةذح والتوااةر اليةةريع، والتعةرؾ عةةة  الشخاةيالت المهمةةة ، الميةالهمة عةةل والعةاللص الخةةالرجل، 
يةهولة التوااةر ويةرعت  واختةراب حةالجز المكةالن وجديدح لةتعبير عن ا عكالر بخالاة المةدونالت، 

 .اإلحيالس بال,نتمال  لجمالعالت معينة لهال ا عكالر ذاتهالووالزمالن، 
اإلنترنةةت  ايةةتخداص ي تةةأثيرومةةن هنةةال ازداد اهتمةةالص البةةالحثين والمتخااةةين بدرايةةة مةةد         

وشةةةبكالت التوااةةةر ا,جتمةةةالعل عةةةة  حيةةةالح الفةةةرد مةةةن النالحيةةةة العةميةةةة والتربويةةةة والنفيةةةية 
 وا,جتمالعية.

شةةبكالت التوااةةر اإلنترنةةت وايةةتخداص حةةور مةةدي تةةأثير  نتةةالئج الدرايةةالتت وقةةد اختةفةة
بكالت التوااةةر شةةعةةة  حيةةالح الفةةرد، عهنةةالك اتجةةال  زيجةةالبل يةةرى أناةةالر  أن ايةةتخداص ا,جتمةةالعل 
أدى زلل توييع نطالب العالقالت بةين ا عةراد وزيةالدح التوااةر ا,جتمةالعل بيةنهص وزيةالدح  ا,جتمالعل
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شبكالت التوااةر ثقتهص عل أنفيهص وتأكيدهص لذاتهص  بينمال يري أناالر ا,تجال  اليةبل  أن ايتخداص 
راد ممةال جعةهةص أكثةر أدى زلةل تقةيةر عةرال ا,تاةالر الشخاةل وزيةالدح العزلةة بةين ا عة ا,جتمالعل

عرضة لإلاالبة بال,كتئال    أمال أناالر ا,تجةال  المعتةدر عيةرون أن البةالحثين عنةدمال وضةعوا حةدودا 
بين المجتمع الواقعل والمجتمع ا,عتراضل وقعوا عل خطةأ كبيةر  نهةص لةص يأخةذوا عةل ا,عتبةالر أن 

مةع ا,عتراضةل زلةل أداح المجتمعين يمكن أن ينفتحال عة  بعضهمال الةبعض ويمكةن أن يتحةور المجت
  .ميالعدح لتييير العالقالت ا,جتمالعية عل المجتمع الواقعل

(Joseph,1996 ,  Juang,2007 Kendra & Elizabeth,2011) 
و أنة  بةاللرؼص مةن جميةع ا,نتقةالدات اليةةبية  Galit , 2002:125  جالليةتوقةد أشةالرت 

نترنةت أداح ععاللةة عةل التوااةر ا,جتمةالعل الموجهة لإلنترنت ز, أن  , أحد ييتطيع أن ينكر أن اإل
وأنهال يالهمت بشكر كبير عل ايتمرارية الكثير من العالقالت بين ا عراد وزيالدح ثقة هة ,  ا عةراد 

كويةيط  مواقةع التوااةر ا,جتمةالعلأن ايةتخداص ا,يجةالبل  عل أنفيهص ، كمال يري أناةالر المةدخر 
عية  التوااةر مةع افخةرين والوقةت الةذي ينهةل  اتااللل يتيح لةفرد التحكص عل الوقت الةذي يرؼة 

عي  ا,تاالر   كمال أن زخفال  هوية الفرد تيالعد  عل كثير من ا حيالن عة  التحد  بحرية والتعبير 
 عن رأي  باراحة عل موضوعالت , ييتطيع أن يتحد  عيهال عبر ا,تاالر الشخال .                                                

بةأن ا,تاةالر عبةر اإلنترنةت ييةالعد  (Cotton , 2001) كوتةون درايةة نتالئجدت كمال أك
عة  تطوير وتنمية التواار ا,جتمالعل من خالر البريد ا,لكترونةل وشالشةالت الدردشةة والريةالئر 

 الفورية والذي يخفؾ بدور  من افثالر اليةبية النالتجة عن ظروؾ الحيالح الضالؼطة والم لمة .
مةةةن درايةةةتهال زلةةةل أن ا عةةةراد الةةةذين   (McCone , 2001) مةةةالك كةةةون وتواةةةةت

لديهص مهالرات اجتمالعية ومهالرات لفظية ويظهرون تعالطفةال  مواقع التواار ا,جتمالعلييتخدمون 
 مع افخرين ويتمتعون بعالقالت حميمة معهص.

وأن توجة  ا شةخالال ذوي درجةة عالليةة مةن   (Kenna , 2002:312 كينةال كمةال تةري
تكوين عالقالت واداقالت عبر اإلنترنت قد يزيد من زحياليهص باللثقة باللنفس  القةب ا,جتمالعل نحو

 والكفال ح الذاتية.
مةن درايةتهال التةل أجرتهةال عةة  عينةة مةن طاللبةالت  (Pierre, 2009) بيةرر كمال تواةت

الجالمعةةة الالتةةل يعةةالنين مةةن الخجةةر زلةةل أن ايةةتخداص الشةةبكالت ا,جتمالعيةةة يزيةةد مةةن زعةةال  الثقةةة 
 طاللبالت الخجو,ت.باللنفس لدي ال

و من درايتهال حور تأكيد الذات عةل شةبكة اإلنترنةت زلةل Toma ,2010 تومال وتواةت 
أن البيالنةةالت والمعةومةةالت التةة  يضةةعهال الميةةتخدمون عةةل اةةفحالتهص الشخاةةية عةةة  الفةةيس بةةوك 

Facebook   تدعص اإلحيالس باللةذات والحاللةة العالطفيةة لةديهص حية  يشةعرون بحة  افخةرين لهةص
 توااةهص معهص.ودعمهص و
عةةل مواكبةة المتؽيةةرات المجتمعيةة مةةن  شةبكالت التوااةةر ا,جتمةالعلدور   ويمكةن توضةةيح         

يتمثر المحور ا ور عل تكوين الاداقالت  بينمال يتمثر المحور الثالنل عل عضةوية  ،خالر محورين 
يةةة  عةةةل الجمالعةةةالت     وعيمةةةال يخةةةال المحةةةور ا ور تكةةةوين الاةةةداقالت والةةةذي  تمةةةت اإلشةةةالرح زل

تكةوين    شبكالت التواار ا,جتمالعلايتعراض الدرايالت التل تبنت ا,تجال  ا,يجالبل ، عقد يهةت 
الاةةداقالت  حيةة  تجمةةع الشةةبكالت بةةين الاةةداقالت الواقعيةةة والاةةداقالت ا,عتراضةةية  والفرضةةية 
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ن عةل الجمةع بةي  ا ياليية التل تتواك  مع تكوين الاداقالت هل مشالركة ا,هتمالمالت  عةقد نجحت
أاةةحال  ا,هتمالمةةالت عبةةر الفضةةال  المعةومةةالتل . وزمكالنيةةة تفعيةةر هةةذ  الاةةداقالت واردح ويمكةةن 

مةةداهال بةةين  يتةةراوحتبةورهةةال عةةل تأيةةيس رأس مةةالر اجتمةةالعل يمكةةن أن يتةةيح اإلمكالنيةةة لفةةرال  
الييالب الواقعل والييالب ا,عتراضل . كمال أنهال تتيح عراة لةتواار ليس عقط عةل زطةالر اليةيالقالت 

 ولكن عةل الاعيد العاللمل . المحةية
أمال باللنيبة لةمحور الثالنل عضوية الجمالعالت : عقد  يةمحت الشةبكالت ا,جتمالعيةة أن تجمةع  

عةةل طيالتهةةال الجمالعةةالت ا,جتمالعيةةة ذات ا,هتمالمةةالت المتجالنيةةة  ومةةن الممكةةن أن ت يةةس هةةذ  
يد العةاللمل، كمةال أن الجمالعالت بين أعراد المجتمع المحةل أو يتص ا,شتراك عيهال عةل ميتوي الاةع

عةتح البةال  لةممالريةة  شةبكالت التوااةر ا,جتمةالعلعضوية ا عةراد عةل الجمالعةالت المتشةكةة عبةر 
 - المركةةةةةز العربةةةةةل  بحةةةةةال  الفضةةةةةال  ا,لكترونةةةةةل   .اليياليةةةةةية عةةةةةل الفضةةةةةال  المعةومةةةةةالتل 

www.accr.co -facebook/accr.coو 
لمةردود البةالرز لةشةبكالت ا,جتمالعيةة يتجةةل بوضةوح عةل النةواحل اليياليةية ويمكةن اكمال أن       

محالور : ا ور هو تعبئة الرأي العالص    حي  تةع  الجمالعةالت المنتشةرح  ةالتدلير عةل ذلك عل ثالث
عل الشبكالت ا,جتمالعية دوارا ععال, عةل تعبئةة الةرأي العةالص تجةال  بعةض القضةاليال اليياليةية ويتمثةر 

الثالنل عةل ممالريةة قضةاليال المواطنةة   وظهةور المواطنةة ا,عتراضةية عقةد عتحةت الشةبكالت المحور 
ا,جتمالعيةةة المجةةالر أمةةالص ممالريةةة قضةةاليال المواطنةةة عبةةر اإلنترنةةت والتةةل أطةةةب عةيهةةال  المواطنةةة 

والثاللةة  عةةل تفعيةةر دور المجتمةةع المةةدنل : حيةة  تيةةهص  ،  Virtualcitizenshipا,عتراضةةية 
العيةةة وتنالميهةةال عةةل اليةةيالقالت العاللميةةة ومردودهةةال المحةةةل عةةل زيةةالدح تفعيةةر دور الشةةبكالت ا,جتم

المجتمةةع المةةدنل   حيةة  أن هنةةالك العديةةد مةةن منظمةةالت المجتمةةع المةةدنل منةة  عةةةل يةةبير المثةةالر 
ا حزا  اليياليية عةل الاعيد القومل قد بنت لهال قواعةد عةل المجتمةع ا,عتراضةل عبةر الشةبكالت 

 المركةز العربةل .    خالر هذ  الشبكالت لةبرامج واليياليةالت التةل تتبنالهةال  ا,جتمالعية . تروج من
 وwww.accr.co -facebook/accr.co - بحال  الفضال  ا,لكترونل  

أمةةال أناةةالر ا,تجةةال  اليةةةبل عيةةرون أن ايةةتخداص اإلنترنةةت والشةةبكالت ا,جتمالعيةةة يزيةةد مةةن        
زلةةل أن  (Vansoon ,2010) عالنيةون درايةةةنتةالئج ا,جتمالعيةة لفعةةراد ، حية  تواةةةت العزلةة 

ايتخداص الشبكالت ا,جتمالعية يزيد ميتوي العزلة الشخاية لةدي ا عةراد نتيجةة لفقةد القةدرح عةة  
 .التكيؾ ا,جتمالعل والتواار مع افخرين 

و حية   3112، مةود  القشةعالن وح ويتفب ذلك مع مال أشالرت زلية  درايةة   يعقةو  الكنةدري      
يجر ا عراد انخفالضال عل معد,ت التفالعةر ا يةري والةدائرح ا,جتمالعيةة وهةذا بةدور  ية ثر بشةكر 

 كبير عة  ا يرح الت  ينتمل زليهال الفرد .
أن ا عةراد يةجةأون لإلنترنةت   Morahan ,2003)  مورهةالندراية   أوضحت نتالئجكمال  

جة مال يعالنون  من اضطرا  نفيل ممال ي دي زلةل تبالعةدهص عةن من اجر الحاور عة  أادقال  نتي
الواقةةع الحقيقةةل والعالقةةالت اإلنيةةالنية الطبيعيةةة بمجتمعةةالتهص ممةةال يةة دي باللتبعيةةة زلةةل تؽييةةر أنمةةالط 

 التفالعر ا,جتمالعل.
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زلةل تةأثير ايةتخداص   (Nie & sunshine ,2002) نةل وانشةالين درايةةنتةالئج وأشةالرت 
قت الذي يقضي  ا عراد مع أيرهص منهال  وهةذا مةال أيدتة  درايةة   محمةد اإلنترنت باللية  عة  الو

و حي  تواةت زل  أن الوقت الذي يقضي  ا عراد مةع أيةرهص وأاةدقالئهص يقةر كةمةال 3114يعيد ، 
 ازداد ايتخدامهص لإلنترنت كمال أن ذلك ي ثر يةبال  عة  عالقالتهص ا,جتمالعية ا ولية.

تأثير اإلنترنت عة  اؼترا  الفةرد  زل  (Knapp ,1998 )كنالب  دراية نتالئج كمال أشالرت 
عل مجتمع المعةومالت وعزوع  عن المشالركة ا,يجالبية عي  ، بر قد يار زلل حد التعبيةر عةن ذلةك 

 باللرعض الظالهر أو اليةبل الاالمت.
التةل تنالولةت   (Misan ,1997)مييةالن ومن الدرايالت التل تبنت ا,تجال  المعتةدر  درايةة

مةةةن  أيا,يجالبيةةةالت التةةةل يحاةةةدهال ا عةةةراد نتيجةةةة ,يةةةتخداص اإلنترنةةةت دون تةةةرجيح  اليةةةةبيالت و
الجالنبين حي  تمثر الجالن  ا,يجالبل عل التؽة  عة  العزلةة  ا,جتمالعيةة وزيةالدح عةرال المشةالركة 
مةةع افخةةرين وتمثةةر الجالنةة  اليةةةبل عةةل التكةفةةة العالليةةة وزهةةدار وقةةت طويةةر قبةةر الحاةةور عةةة  

 ة.البيالنالت المطةوب
و عل درايت  أن شبكة اإلنترنت تمثر وجهين Kraut ,1998ويتفب ذلك مع مال أشالر زلي   

مختةفةةين حيةة  يميةةر ا عةةراد الةةذين يعةةالنون مةةن الوحةةدح زلةةل ا,نؽمةةالس عةةل تكةةوين عالقةةالت عبةةر 
اإلنترنت ليقر زحياليهص باللوحدح ولكن ي ثر الوقت الذي يدخةون عي  عة  اإلنترنت عةة  عالقةالتهص 

  عراد المحيطين بهص.مع ا 
من ضبالبية وانتشالر لعدد من ا عكةالر عل افونة ا خيرح وعل ظر مال يالد المجتمع الماري 

المتطرعة تحةت ميةم  الوطنيةة والمتةالجرح بقضةاليال البيةطال  لةواةور  ؼةراض شخاةية  وافرا 

 ار مةحةال   التواار ا,جتمالعل ميرحال لذلك ، بالت الية شبكالتاتخالذ انتشالر لةشالئعالت المؽرضة وو

الؽة  مةةن الثمةين ، وهةةر ية دي ايةةتخداص مواقةةع دراك هةر يمكةةن لميةتخدمل تةةةك الشةبكالت عةةرز وز

,تخةالذ القةرارات  ولآلخةرين   لةذواتهصالتواار ا,جتمالعل زل  زيالدح وع  الميتخدمين وزدراكهةص 

والتةل تعبةر  عة  التعالمر مع الضؽوط والتحكص عل الةدواعع وا,نفعةال,ت حقدرالالاالئبة عل الحيالح و

 عن مهالرات ذكال  الوجدان بالعتبالر  أحد الذكال ات المتعددح .

أهميةة  زلة  ) Vorbach 2002,عربةال   ;   Martin, 1997وتشير نتالئج الدرايةالت            

ذكال  الوجدان عل تحقيب التواار والتواعب مع افخرين من خالر عهص مشالعرهص والتعالطؾ معهةص 

بالليةةوك اإلجتمةالع  الةودود موجبةال   ارتبالطةال افخرين  انفعال,تتحديد  القدرح عة  حي  ارتبطت ،

الة  أن هنةالك النتةالئج   أوضةحت  كمةال  والتفالعر اليةبلوالداعئ وزرتبطت زرتبالطال  عكييال  باللعدوان 

زرتبةةالط دار زحاةةالئيال  بةةين التنظةةيص اإلنفعةةالل  وجةةودح الاةةداقة وجميةةع أنمةةالط اليةةةوك اإلجتمةةالع  

 زل  أن  زضالعة ،اإليجالب  

ذكال  الوجةدان يجعةر الفةرد يتعالمةر بفالعةيةة مةع ذاتة  والبيئةة المحيطةة بة  وباللتةاللل يؽيةر مةال يمكةن 

تؽيير  منهال وعل الوقت نفي  يتقبر مال, يمكةن تؽييةر  حتة  ييةتمر لدية  الشةعور بال مةر والتفةال ر 

 .وهو بذلك يحقب مفهوص التواعب النفيل 
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باليةةتخداص بةةين نتةةالئج الدرايةةالت عيمةةال يتعةةةب  تنةةالقضالمةةن خةةالر العةةرض اليةةالبب  يتضةةح 

اجتمالعيةةة ، ومهةةالرات التوااةةر ا,جتمةةالعل وذكةةال  الوجةةدان بأبعةةالد  مةةن كفةةال ح شخاةةية شةةبكالت 

الواجبةالت ، ممةال دعةال البالحثةة زلةل  وأدا تفعير المواطنةة وممالريةة الحقةوب  علزضالعة زل  دورهال 

ايتخداص مواقع الشبكالت ا,جتمالعيةة وكةر  زجرا  الدراية الحاللية لمحالولة الكشؾ عن العالقة بين

 المواطنة  لدى طال   الجالمعة . فهوصمن ذكال  الوجدان وم

    الحاللية عل الي ار الرئيس التاللل:و يمكن تحديد مشكةة الدراية 

 ومفهةةوصهةةر توجةةد عالقةةة بةةين ايةةتخداص مواقةةع التوااةةر ا,جتمةةالعل وكةةر مةةن : ذكةةال  الوجةةدان  

 معة؟المواطنة لدى طال  الجال

 ويتفر  من هذا الي ار عدد من ا يئةة الفرعية: 

التوااةةةر  لشةةةبكالتهةةةر توجةةةد عةةةروب دالةةةة زحاةةةالئيال عةةةل ذكةةةال  الوجةةةدان بةةةين  الميةةةتخدمين  -2

 ا,جتمالعل وؼير الميتخدمين لهال؟

التوااةر  شةبكالت هر توجد عروب دالة زحاالئيال عة  بعد الكفال ح الشخاية بين  الميتخدمين ل -3

 ر الميتخدمين لهال؟ا,جتمالعل وؼي

التوااةر  شبكالتهر توجد عروب دالة زحاالئيال عة  بعد الكفال ح ا,جتمالعية بين  الميتخدمين ل -4

 ا,جتمالعل وؼير الميتخدمين لهال؟ 

التوااةةر  لشةةبكالتالمواطنةةة بةةين  الميةةتخدمين  مفهةةوصهةةر توجةةد عةةروب دالةةة زحاةةالئيال عةةل  -5
 ا,جتمالعل وؼير الميتخدمين لهال؟  

 

 لدراية:أهمية ا
 ا همية النظرية :

ندرح البحو  والدرايةالت التةل تنالولةت موضةو  الشةبكالت ا,جتمالعيةة عةل عالقتهةال بمتؽيةرات  27
عةةةص تنةةر الشةةبكالت ا,جتمالعيةةة اهتمالمةةال كبيةةرا  عةةل البحةةو  والدرايةةالت العربيةةة ، عةةل الدرايةةة 

واعيةة ا بعةالد  الوقت الذي قالمةت عية  الدرايةالت ا جنبيةة بدرايةة تةةك المواقةع درايةة شةالمةة
  ا مر الذي أعط  الدراية الحاللية أهمية نظرية ومبررا  بحثيال  .

شةبكالت كمال تكمن أهمية الدراية الحاللية عل أهمية وخطورح مال تتادي لدرايت  حية  تتمتةع  37
بقةةدرح هالئةةةة عةةة  حشةةد الشةةبال  نحةةو عكةةرح أو قضةةية معينةةة وممالريةةة  التوااةةر ا,جتمةةالعل

وماةةداقية كالمةةةة عةةن أرائهةةص وانفعةةال,تهص ومشةةالعرهص وا,يةةتمال   المواطنةةة والتعبيةةر بحريةةة
ينةالير ، حية  تةص كيةر حةالجز  36 را  وانفعال,ت افخرين وهو مال ظهر جةيال  عل أحدا  ثورح 

 العجز وتفعير حقوب المواطنة التل بالتت لزمن طوير أييرح ا دراج عل ديالتير الشعو .

 ا همية التطبيقية:
 .المواطنة وممالرية  تفعيرهمية ايتثمالر ويالئر التواار ا,جتمالعل عل التأكيد عة  أ - 2  
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زن نتةةالئج الدرايةةة الحالليةةة يمكةةن ا,يةةتفالدح منهةةال عةةل تخطةةيط وتنفيةةذ البةةرامج التربويةةة  -  3  
 ممالريةةالتالجالمعيةةة التةةل تيةةتخدص مةةع طةةال  الجالمعةةة باليةةتخداص الويةةالئط التكنولوجيةةة لتريةةي  

 ة ذكال  الوجدان.المواطنة لدى الشبال  وتنمي

 أهداؾ الدراية : 
 تيعل الدراية الحاللية زل  تحقيب الهدؾ الرئيس التاللل وهو:      

فهةوص الكشؾ عن العالقةة بةين ايةتخداص شةبكالت التوااةر ا,جتمةالعل  وكةر مةن ذكةال  الوجةدان وم
 المواطنة لدى عينة من طال  الجالمعة ، وذلك من خالر تحقيب ا هداؾ الفرعية التاللية:

التوااةر ا,جتمةالعل  لشةبكالتدراية الفروب بين عينةة مةن الميةتخدمين وؼيةر الميةتخدمين   -2
مةةن طةةال  الجالمعةةة عةةة  متؽيةةر ذكةةال  الوجةةدان ببعديةة  ا ياليةةيين   الكفةةال ح الشخاةةية والكفةةال ح 

 ا,جتمالعيةو وكذلك ا بعالد الفرعية المتضمنة عل كر بعد.
التوااةر ا,جتمةالعل  شةبكالتلن وؼيةر الميةتخدمين دراية الفروب بين  عينةة مةن الميةتخدمي -3

 من طال  الجالمعة عة  مقيالس المواطنة بأبعالد  المختةفة. 

 ماطةحالت الدراية 
 Social Networkingشبكالت التواار ا,جتمالعل  

مواقةع تتشةكر مةن خةالر اإلنترنةت تيةمح لفعةراد بتقةديص  لمحةة عةن حيةالتهص العالمةة   وزتالحةة  هل
بقالئمةة الميةجةين   والتعبيةر عةن وجهةة نظةر ا عةراد أو المجموعةالت مةن خةالر الفراة لالتاةالر 

 و  Boyd,2008:22)  & Ellisonعمةية ا,تاالر   تختةؾ طبيعة التواار من موقع فخر. 
 Emotional Intelligenceذكال  الوجدان 
و ذكةةال  الوجةةدان بأنةة ك زدراك الفةةرد لمشةةالعر   Goleman,1998: 38 جولمةةالنعةةرؾ 

ؾ هةةذ  المشةةالعر ,تخةةالذ القةةرارات الاةةالئبة عةةل الحيةةالح وقدرتةة  عةةة  التعالمةةر مةةع الضةةؽوط وتوظيةة
والتحكص عل الدواعع وا,نفعال,ت وقدرت  عة  زثالرح الحمالس عل نفي  والمحالعظة عةة  روح ا مةر 

 والتفال ر وقدرت  عة  التعالطؾ مع افخرين وتكوين عالقالت اجتمالعية جيدح معهص .

   Citizenshipالمواطنة 
ااةةطالح يشةةير زلةة  ا,نتمةةال  زلةة  أمةةة أو »تعةةرؾ المويةةوعة العربيةةة العاللميةةة المواطنةةة  بأنهةةال 

 و  32: 3113 عل المركز الوطنل لةوثالئب التربوية،« . وطن
وتشير دائرح المعالرؾ البريطالنية زل  أن المواطنة ك عالقة بين عرد ودولة كمال يحددهال قةالنون تةةك 

لحرية ومال ياالحبهال من مي وليالت وتيةبػ عةية  حقوقةال  يياليةية مثةر الدولة متضمنة مرتبة من ا
 )  ( Patrick  ,2000:2 حقوب ا,نتخال  وتولل المنالا  العالمةك

 اإلطالر النظري  والدرايالت اليالبقة :

 أو,  :شبكالت التواار ا,جتمالعل : 
تراضةل منةذ أن والمجتمةع ا,ع شبكالت التواار ا,جتمالعلازداد ا,هتمالص ا كالديمل بقضاليال  

شةةكر اإلنترنةةت عضةةال   المعةومةةالتل ونجالحةة  عةةل تأيةةيس جمالعالتةة  ا,عتراضةةية   وعبةةور  زلةةل 
مةةن الحيةةالح  ا  جةةز  البتفالعالتهةة الشةةبكالت ا,جتمالعيةةةالماليةةين باةةورح مةفتةة  لالنتبةةال  عةقةةد أاةةبح 
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ؾ ا,نتبال  اليومية لةعديد من البشر ،ولص يعد ماطةح المجتمع ا,عتراضل من المفالهيص التل تيتوق
 وايعين.عند يمالع  زذ أابح ذو عمومية وانتشالر 

و الشبكالت ا,جتمالعية عةل أنهال   Boyd,2011:22)  & Ellsonزليون وبويدوقد  عرؾ        
ك مواقةةع تتشةةكر مةةن خةةالر اإلنترنةةت تيةةمح لفعةةراد بتقةةديص  لمحةةة عةةن حيةةالتهص العالمةةة   وزتالحةةة 

تعبيةر عةن وجهةة نظةر ا عةراد أو المجموعةالت مةن خةالر الفراة لالتاةالر بقالئمةة الميةجةين   وال
 عمةية ا,تاالر   تختةؾ طبيعة التواار من موقع فخرك. 

رعةةت الشةةبكالت ا,جتمالعيةةة عةةةل أنهةةال ك مجموعةةة مةةن المواقةةع عةةةل شةةبكة اإلنترنةةت        كمةةال عف
راضةل يجمةع تتيح التواار بين ا عراد عل بنية مجتمع اعت web 2ظهرت مع الجير الثالنل لةوي  

شركة ...ال و يتص التواار  –جالمعة  –مدرية  –بين أعرادهال اهتمالص مشترك أو شبة انتمال    بةد 
بينهص من خالر الريالئر أو ا,طةال  عةةل المةفةالت الشخاةية  ومعرعةة أخبةالرهص ومعةومةالتهص التةل 

أاةةدقال   يتيحونهةةال لةعةةرض . وهةةل ويةةيةة ععاللةةة لةتوااةةر ا,جتمةةالعل بةةين ا عةةراد يةةوا  كةةالنوا
نعرعهص عةل الواقةع أو أاةدقال  عةرعتهص مةن خةالر اليةيالقالت ا,عتراضةية ك  عة  محمةد المناةور ، 

 و29: 3122

ايةةتخداص ا عةةراد  أن)  Rainie,2010:113-115 وضةةح رانةةل  ومةةن المنظةةور النفيةةل أ      
 وباللتةاللل زشةبال  زلة  بحالجة معينة دواعع أو وجود  حواعز زل  لشبكالت التواار ا,جتمالعل يرجع 

 ا,يةتخدامالت مةدخر حية  يقةوص التوااةر ا,جتمةالعل، شةبكالتل ا,يةتخدامالت مةن العديةد تحةدد

مضةالمين  مختةفةة مةن حية    نفيةهص يختةالرون المختةفةين ا عةراد أن اعتةراض عةة  وا,شةبالعالت
  عةراد النفيةية الظةروؾ تعةد حية  النفيةية لهةص، لةظةروؾ موضةوعالت التوااةر نفيةهال ، وعقةال

 لمثةر ا مثةر التوااةر ا,جتمةالعل العةالج شةبكالتل التعرض يحقب  مشكالت  تواجههص و الجمهور

 المشكالت . هذ 

 :شبكالت التواار ا,جتمالعل ايتخداص دواعع
 -:همال وا,يتخداص لشبكالت التواار ا,جتمالعل لفئتين التعرض دواعع معظص الدرايالت تقيص

 وتيةتهدؾ    Psychological cognitive motives :نفيةية  معرعيةة  دواعةع ا ولة :

  ,وجميةع أشةكالر الةتعةص بوجة  عةالص  والخبةرات والمعةومةالت المعرعةة واكتيةال  الذات عة  التعرؾ
و 3115محمد حيةن   ،   (Soeters, 2001) ،(Perse, 2000) الدرايالت  وهذا مال أشالرت زلي  
 و .3123  عبد الهالدي النجالر  
 الوقةت تمضةية وتيةتهدؾ :   Ritualized viewing motives :طقويةية الثالنية: دواعةع

وهةذا مةال أشةالرت زلية  العديةد  من المشةكالت ، والهرو  الوييةة مع وا لفة والاداقة وا,يترخال 
 و.:311و   ودراية نيرمين خضر  3114من الدرايالت مثر دراية محمود يعد  

باليةتخداص  لمرتبطةةا الحالجةالت (Hass,    Gurovtch& Katz  ,2009  ) مةن  كر كمال انؾ   
 :رئييية عئالت خمس زل  شبكالت التواار ا,جتمالعل

 .البيئة ومراقبة والمعالرؾ باللمعةومالت المرتبطة الحالجالت وهل :المعرعية الحالجالت -١
 .والمشالعر العالطفية باللنواحل المرتبطة الحالجالت وهل :الوجدانية الحالجالت -٢
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وتحقيةب  الةذاتل والتقةدير الماةداقية بتةدعيص المرتبطةة الحالجةالت وهةل :النفيل التكالمر حالجالت –٣
 ا,يتقرار الشخال.

 و والعةاللص وا اةدقال  العالئةةة مع باللتواار المرتبطة الحالجالت وهل :ا,جتمالعل التكالمر حالجالت -5
 الرؼبة عل التقالر  مع افخرين.

ب والتيةةية ،  والتةل تةدخر ضةمن نطةال باللترعية  مةرتبط هةو مةال كةر وتعكةس : الهةرو  حالجةالت -٥
 .باللوحدح الشعور وعدص والمةر باللضيب واإلحيالس العزلة من التخةال زل  الحالجة

 عةرداف و 3611و والتة  أجريةت عةة  عينةة مكونةة مةن  3122دراية منالر عبد    نتالئجأشالرت  كمال
هةةو التوااةةر مةةع  ا,جتمالعيةةةأن أهةةص أيةةبال  تفضةةير الشةةبال  لةمواقةةع  زلةة  الجةةالمعلمةةن الشةةبال  

 وتكوين اداقالت جديدح . ا,جتمالعية  عالقالتهص أادقالئهص والحفالظ عة

  :خاالئال مواقع الشبكالت ا,جتمالعية 
 الافحالت الشخاية :  27

تعتمد مواقع الشبكالت ا,جتمالعية عةة  الاةفحالت الشخاةية التةل تحتةوى عةة  البيالنةالت 
الشخاية لةميتخدمين واورهص ومةفالتهص الشخاية والتةل تمكةنهص مةن الظهةور بال يةةو  الةذي 

 & pleuchette  بةيوشةيت وكةالرر   درايةةنتةالئج ن  أمالص افخرين   وهذا مال أشالرت زلي  يريدو

karl , 2008 (  والت  أجريت عة  عينة قوامهال  )امةتالك أكثةر مةن  و طالل    وتواةت زلة 544
%  61% مةةةن الطةةةال  عةةةة  ا قةةةر اةةةفحة شخاةةةية عةةةل عةةةدح مواقةةةع   كمةةةال أن أكثةةةر مةةةن  91

عة  ا قةر مةرح واحةدح عةل اليةوص ويشةعرون بال,رتيةالح عنةد تاةفح يتافحون افحتهص الشخاية 
 الافحالت الشخاية لفادقال  والزمال  وا هر .

والتةة  أجريةةت عةةة  عينةةة  )  , Kandon 2007كالنةةدون    درايةةةنتةةالئج كمةةال أشةةالرت 
وضع الطال  لاورهص الشخاية ع  افحالتهص عةة  مواقةع الشةبكالت  أن زل و طاللبال  551قوامهال  
العية إلبراز جالذبيتهص الشخاية بهدؾ التفالعر مع الميتخدمين افخةرين   كمةال أشةالرت الة  اإلجتم

أن البيالنالت الشخاية ع  افحالت الميتخدمين تمكنهص مةن تحديةد اةفالتهص الشخاةية   والتة  قةد 
 تزيد أو تقةر من زنجذا  الطرؾ افخر لهص .

قضةال   مةن  ) Ginger  2008,    نتالئج دراية جينجر زلي  تواةت ويتفب ذلك مع مال 
الطةةال  أوقةةالت طويةةةة عةةل ايةةتخداص مواقةةع الشةةبكالت ا,جتمالعيةةة وذلةةك إلظهةةالر أنشةةطتهص ووضةةع 

 زنطبالعالت جيدح عنهص .    ,يجالداورهص الشخاية 

 التفالعالت ا,جتمالعية:  37
من أهص مزايال مواقع الشبكالت ا,جتمالعية يمالحهال لةميتخدمين باللتواار مع ميتخدمين 

در المعةومةةالت معهةةص والحفةةالظ عةةة  عالقةةالتهص ا,جتمالعيةةة وتويةةيع دائةةرح معةةالرعهص آخةةرين وتبةةال
مواقةةع الشةةبكالت ا,جتمالعيةةة تيةةالعد عةةة  تحريةةر الميةةتخدمين مةةن القيةةود كمةةال أن وأاةةدقالئهص ، 

الكثيرح الالزمة لبنال  روابط اجتمالعية جديدح عل الحيالح اليومية ، ي كد ذلك مال تواةت زلية  العديةد 
التةةل هةةدعت زلةةل درايةةة افثةةالر النفيةةية وا,جتمالعيةةة ,يةةتخداص الشةةبال  لمواقةةع  مةةن الدرايةةالت

 و 3122ومنالر عبد   :311.  نيرمين خضر، الشبكالت ا,جتمالعية 

 حرية التعبير:  47
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أن مواقةع الشةبكالت ا,جتمالعيةة تيةمح زلة   و3117اةاللح يةةيمالن ، نتالئج درايةة  أشالرت        
ت عةةة  الاةةفحالت الشخاةةية  اةةدقالئهص والتعبيةةر عةةن آرائهةةص لةميةةتخدمين بكتالبةةة بعةةض التعةيقةةال

حي  تيمح بحرية وذلك لخةب نو  من الحوار والتواار الميتمر بين الميتخدمين وأادقالئهص ، 
لميتخدميهال أن يتجالوزوا قيود الحيالح اليومية المفروضة عةيهص وتمنحهص حيةزا كبيةرا مةن الحريةة 

 خجر .                                           يمكنهص من قور مال يريدون دون خوؾ أو 
أجريةت عةة  عينةة  والتةل  )  (Rainie ,2010نتةالئج درايةة  زلية  يتفب ذلك مع مال تواةت      

و عةردا  مةن ميةتخدم  اإلنترنةت الة  تفضةير ا عةراد زيةتخداص اإلنترنةت عة  التوااةر 7:1قوامهال  
يمنح الفرد المزيد مةن  ومن اإلتاالر وجهال  لوج     اإلجتمالع  حي  يمكنهص التحد  باراحة أكثر

 مال يزيد من ثقة الفرد بنفس وزيالدح قدرت  عة  التعبير عن ذات  . مالحرية ع  التعبير 

 التؽة  عة  الميالعة الجؽراعية : 57
حيةة  تيةةالهص مواقةةع الشةةبكالت ا,جتمالعيةةة عةةل زيةةالدح قةةدرح الفةةرد عةةة  زقالمةةة عالقةةالت 

قالت جديةةدح والتوااةةر مةةع ا هةةر وا قةةالر  وا اةةدقال  مهمةةال بعةةدت اجتمالعيةةة جيةةدح وتكةةوين اةةدا
 الميالعة الجؽراعية متخطية بذلك حدود الزمالن والمكالن. 

 
 

 الخدمالت الت  تقدمهال الشبكالت ا,جتمالعية :
-59: :311و نيرمين خضر ،  99-96: 3117أوضحت بعض الدرايالت   االلح يةيمالن ،      
 -هال الشبكالت ا,جتمالعية عة  النحو التاللل:وعددا من الخدمالت التل تقدم63

 . خدمالت تعةيمية2
تةعةة  الشةةبكالت ا,جتمالعيةةة دورا هالمةةال عةةل تطةةوير التعةةةيص ا,لكترونةةل وزضةةالعة الجالنةة   

ا,جتمالعل ل  بحي  تابح المنظومة التعةيمية بدايةة مةن مةدير المدريةة والمعةةص وأوليةال  ا مةور 
  و, يقتاةةر تركيزهةةال عةةة  تقةةديص المقةةرر العةمةةل لةة    أيةةرح واحةةدح تعمةةر جالهةةدح لرعاليةةة الطاللةة

عاليتخداص الشبكالت ا,جتمالعية يكيةر حةالجز الوقةت عةيمكن التوااةر خةالرج نطةالب الوقةت الدرايةل 
عةل  ويقضل عة  كثير من الريميالت ويمكن التواار الفردي او الجمةالعل مةع المعةةص ممةال ييةالهص

لطاللةة  مهةةالرات ا,تاةةالر والمنالقشةةة والحةةوار مراعةةالح الفةةروب الفرديةةة كمةةال أن التوااةةر يكيةة  ا
 وزبدا  الرأي وهذا مال , تتيح  المدارس والجالمعالت عل ظر تكدس الطال  وكثرح المواد الدرايية. 

 . خدمالت ا,تاالر الشخال :3
لةشبكالت ا,جتمالعية اليوص كالنت بهدؾ التواار الشخال بين الميتخدمين وهةذا الهةدؾ موجةود  

الشبكالت ا,جتمالعية عةة  ميةتوي الخةدمالت والتقنيةالت والبرمجيةالت وبةرؼص  حت  افن برؼص تطور
خروجهةةال مةةن حةةدود الدولةةة وانطالقهةةال عبةةر العةةاللص ويمكةةن مةةن خةةالر الشةةبكالت ا,جتمالعيةةة تبةةالدر 
المعةومالت والمةفالت الخالاةة والاةور ومقةالطع الفيةديو كمةال زنهةال مجةالر رحة  لةتعةالرؾ والاةداقة 

حةةدح ا عكةةالر والرؼبةةالت ؼاللبةةال وان اختةفةةت أعمةةالر الميةةتخدمين وخةةةؾ منةةالت اجتمةةالعل يتميةةز بو
 وأمالكنهص وميتويالتهص التعةيمية.
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 . خدمالت حكومية :4
اتجهةةت كثيةةر مةةن الةةدوائر الحكوميةةة لةتوااةةر مةةع الجمهةةور مةةن خةةالر مواقةةع التوااةةر 

بح ا,جتمالعل بهدؾ قيةالس وتطةوير الخةدمالت الحكوميةة لةديهال وميةاليرح لةتقنيةة الحديثةة بةر وأاة
التوااةةر التقنةةل مةةع الجمهةةور مةةن نقةةالط تقيةةيص الةةدوائر الحكوميةةة وخةةدمالتهال المقدمةةة وتتميةةز هةةذ  
الخدمة بقةة التكةفة والواور المبالشر لةميتفيد ا ور والتؽذية الراجعة المبالشةرح ممةال ييةالهص عةل 

 تفالدي ا خطال  والواور  باللخدمة المقدمة لإلتقالن والتميز .

 . خدمالت زخبالرية :5
بحت الشبكالت ا,جتمالعيةة ماةدر أاةير مةن ماةالدر ا خبةالر لكثيةر مةن زوارهةال وقةد أا

تميزت المةدونالت الخالاةة باليةتقطال  البةالحثين عةن ا خبةالر ومواقةع ا خبةالر المتخااةة وقنةوات 
زخبالرية شهيرح عل أحدا  مختةفة وكالن  احالبهال التأثير ا كبر عل نقةر ا خبةالر الاةحيحة لةةرأي 

ذلك مال كشف  الشال  خاللد يعيد من حقةالئب وقةدمهال لةةرأي العةالص الماةري والتة   العالص   مثالر عة 
تص تداولهال عل كالعة ويالئر ا عالص وكالنت بمثالبة الشرارح ا ولل ,نطالب ثورح الخالمس والعشرين 

 من ينالير .

 . خدمالت دعوية 6
ميةةمين عتحت الشبكالت ا,جتمالعية البال  لةدعوح والتواار مع افخرين ميةمين وؼيةر 

بالختالؾ لؽالتهص الخالاة ومواقعهص الثرية وهةو انتقةالر ايجةالبل لةتوااةر العةاللمل عةل ظةر ا,نقةال  
اإلعالمل الريمل عةل كثيةر مةن الةدور وعةل ظةر أنظمةة تعيةب التوااةر المبالشةر وتقولة  الداعيةة 

 والعاللص عة  قوال  جالمدح.
وريةة والتحةدي  الميةتمر مةع كيةر وتتميز الدعوح عن طريةب الشةبكالت ا,جتمالعيةة باللعاللميةة والف

   حالجز الوقت والزمالن واليهولة عل ا,يتخداص والتواار والتوعير عل الجهد والتكالليؾ.

 . خدمالت اجتمالعية 7
حيةة  تيةةمح المواقةةع ا,جتمالعيةةة بتشةةكير العديةةد مةةن المجموعةةالت التةة  تخةةدص قضةةاليال 

عةة عةرض مبالدئهةال وأهةداعهال ومشالكر ا مة ومن هذ  المجموعالت انال  الحيالح ويمكن لكر مجمو
 كمال يمكنهال جمع التبرعالت. 

 شهر مواقع التواار ا,جتمالعل:أ
      -:  Facebookالفييبوك  -2

 Ellison)، ويشير يعد أكبر مواقع الشبكالت ا,جتمالعية من نالحية يرعة ا,نتشالر والتويع       

 &Lampe, 2007:1145-1148)    اةالحب  زلة   بوك ترجع الفيس موقع نشأح زل  أن   عكرح 

 تاةميص عالتقة  عةة  ،حية  أخةذ 3115عل عبراير  "Mark Zuckerberg "زوكيربرج   مالرك

هالرعةالرد ا مريكيةةو ويمكةنهص   جالمعةة الجالمعةة زمالئة  عةل ليجمةع اإلنترنت شبكة عة  جديد موقع
 بين تمالعلاج تواار شبكة عن عبالرح البداية عل وآرائهص وكالن واورهص أخبالرهص تبالدر من خالل 

شةةعبية وايةةعة بيةةنهص  ا مةةر الةةذي شةةجع   اكتيةة  حيةة  هالرعةةالرد جالمعةةة عةةل ا اةةدقال 
"Zuckerberg"    جالمعةالت طةبةة الموقةع ليشةمر زلة  الةدخور لهةص يحب من قالعدح توييع عة 

عةتح  3117وعةل يةبتمبر  الجالمعيةة، الحيالح عة  التعرؾ زل  ييعون ثالنوية مدارس طةبة أو أخرى
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أمالص جميع ا عراد الباللؽين من العمةر ثالثةة عشةر عالمةال عةأكثر والةذين لةديهص عنةوان  الموقع أبواب 
 تيةةم  الةذي ايةص   الةدلير زلة  ينية  عمرجعهةال Facebookبريد زلكترونل احيح.أمال التيمية  

 القةدام   ومعةومةالت زمالئهةص واةور أيةمال  وعي  ا مريكية  لطالبهال الميتجدين الجالمعالت بعض

 بال,ؼترا  . الميتجدون  يشعر , ت ح عنهص مختارح
ويقةةةدص الموقةةةع خدمالتةةة  لةميةةةتخدمين مجالنةةةال ويجنةةة  أربالحةةة  مةةةن اإلعالنةةةالت ، ويمكةةةن 
لةميةةةتخدمين زنشةةةال  مةفةةةالت شخاةةةية تتضةةةمن بعةةةض الاةةةور والبيالنةةةالت المتعةقةةةة بالهتمالمةةةالتهص 

  كمةةال الشخاةةية وا كالديميةةة وتوجهةةالتهص اليياليةةية ونوعيةةة الكتةة  والمويةةيق  التةةل يفضةةةونهال
    ومقةالطع الشخاةية والاةور والمةفةالت يمكةنهص تبةالدر الريةالئر العالمةة أو الخالاةة والمعةومةالت

 عةل عالقةالت تكوين زمكالنية وييهر الفورية، الدردشة أو المحالدثة وزمكالنية عةيهال والتعةيب الفيديو

 ا نبةال  آخةرو المعةومةالت وتبةالدر والجةدد القةدام  ا اةدقال  التقةال  زمكالنيةة وكةذلك عتةرح  قاةيرح،

 معهص وا,نضمالص زل  مجموعالت من ا ادقال  والتواار مع زمالئهص القدام .  والتطورات
التةة  أجريةةت عةةة  عينةةة قوامهةةال  ) Engelberg  2007,زنجةبةةرج   و أشةةالرت درايةةة 

يمةةئ أوقةالتهص ويعتبةر قنةالح  face bookوطاللبال    زلة  أن زيةتخداص ا عةراد لموقةع عةيس بةوك  91 
   .اار مع ا ادقال عن طريب زريالر وزيتقبالر الريالئر جيدح لةتو
و قد تحور الموقع من مجرد مكةالن لعةرض الاةور الشخاةية و التوااةر مةع ا اةدقال  و         

العالئةةةة زلةة  قنةةالح توااةةر بةةين المجتمعةةالت ا,لكترونيةةة و منبةةر لعةةرض ا عكةةالر اليياليةةية و تكةةوين 
ا حزا  الفعةية عة  ا رض، و كةذلك لتاةبح قنةالح تجمعالت يياليية الكترونية عجزت عنهال أعت  

توااةةةةر تيةةةةويقية أياليةةةةية تعتمةةةةدهال اف,ؾ مةةةةن الشةةةةركالت الكبيةةةةرح والاةةةةؽيرح لةتوااةةةةر مةةةةع 
جمهورهةةال،و كةةذلك الاةةحؾ التةةل اعتمةةدت عةةة  المجتمعةةالت ا,لكترونيةةة لنقةةر أخبالرهةةال و التةةرويج 

وظيفت  ا,جتمالعية زل  موقع تواار  لكتالبهال و ؼيرهال من ويالئر اإلعالص، ليتعدى موقع الفييبوك
 متعدد ا ؼراض.

  Twitterتويتر -3
كمشرو  تطوير بحثل أجرت  شركة 3117ظهر الموقع عل أوائر          « obvius » ا مريكيةة  

عل مدينة يالن عرانيييكو ، بعد ذلك أطةقتة  الشةركة ريةميال لةميةتخدمين بشةكر عةالص عةل أكتةوبر 
مةن حية  تقةديص  3118عةل ا,نتشةالر كخدمةة جديةدح عةة  اليةالحة عةل وبعد ذلك بدأ الموقع  3117

قالمةت شةركة 3118التدوينالت الماؽرح، و عةل أبريةر   « obvius » بفاةر الخدمةة عةن الشةركة  
وأخةذ     « twitter »وتكوين شةركة جديةدح باليةص  يعنةل  تويةت الةذي ماةطةح مةن ايةم  تةويتر 
  تتعةدى , قاةيرح ناةية ريةالئر زريةالر لةمؽةردين وييةمح لة ، رمزا العافورح من التؽريد ، وأتخذ
يوعرو  الواحدح، لةرياللة حرعال  ١٤١  بة  يقةوص مةال معرعةة :منهةال عديدح زمكالنيالت لميتخدمي  تويتر 
 وتةقةل ا اةدقال  عةة  التيةال ,ت لطةرح ويةيةة أيةر  كمةال أنة  وقةت، أي وعةل دائمةال أاةدقالئهص

دصيتةيح لةميةتخ أن  زل  بالإلضالعة الفورية، اإلجالبالت  واليةريعة جةدا الهالمةة ا خبةالر زريةالر زمكالنيةة 

 كةر متالبعةة لةميةتخدمين تةويتر يتةيح ذاتة  الوقةت ،  وعةل جةدا مهص حالد  عن اإلخبالر أو كال,يتؽالثة
 ومعالرعة  أاةدقال   يفعةة  مةال معرعةة الميةتخدص أيضةال وييةتطيع وقوعهةال، عةور الهالمة العاللص أحدا 

   (Ellison  &Lampe, 2007:1148-1150) أخبالرهص. ومتالبعة أمرهص يهم  الذين
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عداد من ييتخدم  لتدوين أحةداثهص اليوميةة، عقةد قةرر محةرك كجوجةرك أن أو مع ازديالد           
و اليوص يعتبةر تةويتر ماةدرا  :311يظهر ضمن نتالئج  تدوينالت تويتر كمادر لةبح  اعتبالرا من 

ممثةين أو احفيين أو وجهةال   معتمدا لةتاريحالت الشخاية يوا  كالنت االدرح عن ييالييين أو
المجتمع الؽربل والعربل عة  حد يوا ، و يتوقع ميتقبال ماةدرا معتمةدا لةتاةريحالت الحكوميةة 
و اإلخبالريةةة و قنةةالح التوااةةر مةةع الشةةع  كمةةال يحةةد  اليةةوص عةةل ا حةةدا  العربيةةة عقةة  كالربيةةع 
  العربلك و تأثير التويتر القوي عي .

 :   Youtubeاليوتيو  -4
فت افرا  حور موقع كيوتيو ك ومال زذا كالن هذا الموقع شبكة اجتمالعيةة أو ,، حية  اختة

، ؼيةةر أن « video sharing site »تميةةر بعةةض افرا  زلةة  اعتبةةالر  موقةةع مشةةالركة الفيةةديو 
تانيف  كنو  من مواقع التواار ا,جتمالعل نظرا ,شتراك  معهال عةل عةدح مةن الخاةالئال جعةنةال 

المواقع نظرا لفهمية الكبيةرح التةل يقةوص بهةال عةل مجةالر نشةر الفيةديوهالت و نتحد  عن  كأهص هذ  
 ايتقبالر التعةيقالت عةيهال و نشرهال بشكر وايع.

بوايطة ثال  موظفين يالبقين عل شةركة كبةالي بةالرك  3116و قد تأيس هذا الموقع ينة 
« pay pal » فورنيةال، وهةص كتشةالد هيرلةل ك و كيةتيؾ تشةينك و كجةالود كةريصك عةل مدينةة كاللي

وييتخدص الموقع تقنية ا دوبل عال  لعرض المقالطع المتحركةة، حية  أن محتةوى الموقةع يتنةو  
بةةةين مقةةةالطع ا عةةةالص، و التةفزيةةةون، و مقةةةالطع المويةةةيق ، والفيةةةديو المنةةةتج  مةةةن قبةةةر الهةةةواح و 

 و 243: 3123 عبد الهالدي النجالر، ؼيرهال.
ميةتخدمال   65عينةة مكونةة مةن  التة  أجريةت عةة  و (Lange,2007,نج  وعل دراية 

عالمةةال    وتواةةةت الدرايةةة الةة  أن  34- :2تتةةراوح أعمةةالرهص مةةالبين  youtubeلموقةةع يوتيةةو  
الميتخدمين يريةون تعةيقةالت حةور مقةالطع الفيةديو الشخاةية لةميةتخدمين افخةرين بهةدؾ بنةال  

المثمةةرح حةةور عالقةةالت زجتمالعيةةة معهةةص   كمةةال تواةةةت الةة  أن الميةةتخدمين يةةرون أن التعةيقةةالت 
مقالطع الفيديو تدععهص ال  التجالو  مع الميةتخدمين افخةرين عةن طريةب قةرا ح تةةك التعةيقةالت أو 

 زريالر ردود عةيهال أو طرح تيال ,ت ع  افحالت الميتخدمين افخرين .
يتميز  Youtubeو زل  أن موقع يوتيو   218: 3122وتشير دراية   عمرو محمد ،  

المجالر لجميع الميتخدمين التعبيةر عةن أرائهةص بحريةة كبيةرح ، ورؼةص  بكون  شبكة اجتمالعية تتيح
ذلك عفل أحيالن كثيرح قد يمالرس الموقةع بعةض التحكمةالت الرقالبيةة عةة  مقةالطع الفيةديو عةل نطةالب 
محدود و يبال  موضوعية ، مثر حذؾ مقالطع الفيديو اإلبالحية ومنةع مقةالطع الفيةديو التة  تنةتهج 

أي أن اليوتيو  موقع الكترونل ييمح و يدعص نشالط تحمير و تنزيةر ال حقوب المةكية الفكرية ، كم
و مشالركة ا عالص بشكر عالص و مجالنل،و هو ييمح باللتدرج عةل تحميةر و عةرض ا عةالص القاةيرح 
مةةةن أعةةةالص عالمةةةة ييةةةتطيع الجميةةةع مشةةةالهدتهال زلةةة  أعةةةالص خالاةةةة ييةةةمح عقةةةط لمجموعةةةة معينةةةة 

 بمشالهدتهال.
اتهال زل  أن موقع يوتيو  كأحد مواقع التوااةر ا,جتمةالعل يتميةز بعةدح كمال تشير الدراية ذ       

 مميزات أهمهال :
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عالص و مجالنل : عأنت من خالر هذا الموقع تيتطيع تحميةر وتنزيةر مةال تشةال  و تحتةالج مةن 
ية، و كر ذلك مجالنال مقالبةر التيةجير عةل الموقةع عقةط، و عةة  حا عالص يوا  كالنت تعةيمية أص تروي

 وط التحمير بأن , تحمر أعالمال لهال حقوب نشر خالاة بدون زذن أو أعالص زبالحية.أن تةتزص بشر
داعص لتحمير ا عالص: عاللموقع يوعر مجالنال خالدمال ذا ميالحة ؼير محدودح تيتطيع من خالل  

و تحويةهةال زلة  أعةالص   (mp3 )أو ا ؼةالنل (avi, mp4, wmv)تحمير ا عالص من جميع ا نةوا  
ح الحجص، ممال يترك درجة حرية كبيرح لتحمير العديد من ا حدا  المبالشرح و من نو  عال  اؽير

 الميجةة يوا  عبر الكالميرا الرقمية أو كالميرا الهالتؾ المحمور.
يهر ا,يتعمالر من قبر العالمة : عاللموقع يهر ا,يتعمالر باللنيبة لتحميةر و تنزيةر ا عةالص 

 لذلك.مقالرنة لؽير  من المواقع و يوعر أدوات داعمة 
يةةهر المشةةالهدح: عبمجةةرد ضةةؽطك عةةة  واةةةة الفةةةص، عهنةةك تيةةتطيع مشةةالهدح بثةة  حيةةال و 

 Realمبالشرح من الموقةع، بةر تيةتطيع أن تحةتفظ بة  زن أردت مةن خةالر برنةالمج مويةيقل مثةر 

Player. 
يةةهر البحةة : عةةاللموقع يةةوعر محةةرك خةةالال بةة  يمكنةةك مةةن أن تبحةة  عةةن عنةةوان الفةةةص أو 

 .الحد  و من ثص مشالهدت 
الرقالبة: عاللموقع ييمح بتحديةد مةن يشةالهد الفةص،عأنةت تيةتطيع أن تجعةر مشةالهدت  حاةرا 

 عة  مجموعة خالاة من المشتركين ، أو لةعالمة، و كر ذلك يظهر بمحركالت البح  كؽوؼر.
أداح رائعةة لةتةةرويج: عةةأعالص يوتيةةو  مجالنيةةة هةل خيةةر ويةةيةة لتةةرويج أعكةةالرك الخالاةةة و  

مةة، عهةو , يكةفةك شةيئال مثةر الحمةالت الترويجيةة التقةيديةة،  و باللوقةت شرحهال لةمهتمةين مةن العال
نفي  ييتطيع العاللص بأير  مشالهدت  مجالنال من خالر الموقع، و هةو منالية  لةجميةع، أعةرادا كةالنوا 

 أص شركالت.

     Emotional Intelligenceثالنيال  :  ذكال  الوجدان :
بةالحثين لفتةرح طويةةة عةة  الةذكال  المعرعةل والةذي اقتار مفهةوص الةذكال  لةدى كثيةر مةن ال          

يشةةير زلةة  مجموعةةة مةةن القةةدرات المعرعيةةة كةةاللتفكير المجةةرد وا,يةةتد,ر والةةذاكرح، ؼيةةر أن هةةذ  
النظرح أثالرت حفيظة بعةض عةمةال  الةنفس الةذين رأوا أن يةيطرح الجوانة  المعرعيةة عةة  حيةال  

ر النظرح المتزنة لإلنيالن بالعتبةالر  كالئنةال يجمةع الجوان  ا,نفعاللية لدى اإلنيالن قد ي دي زل  اختال
بةةين العقةةر والوجةةدان ،  ونظةةرا لةةةدور المحةةوري لةقةةدرات العقةيةةة والجالنةة  الوجةةدانل كمحةةددات  
لةيةوك  توجهت ا نظالر زل  الجالن  الوجدانل لةفرد ونظةروا زلة  الخبةرح الوجدانيةة والتعبيةر عةن 

لةذلك لماةطةح    الميةميالتال  أطةقوا عةي  . ، وقد تعددت العواطؾ وا,نفعال,ت كبعد من أبعالد الذك
الةذكال  الوجةدانل والةذكال  ا,نفعةاللل  ذكةال  الوجةدان  Emotional Intelligenceأطةب عةية عقد 

وكذلك الذكال  العالطفل ، ز, أن البالحثة الحاللية ايتخدمت ماطةح ذكال  الوجدان بالعتبالر أن الةذكال  
 هو افة  الذكال  .هو افة لةوجدان  وليس الوجدان 

زلة  تمتةد   الوجةدان ذكةال جذور مفهوص و أن 244 -236:  3112يذكر  محين محمد ،و 
اإلجتمةالعل والةذي يشةير زلة  القةدرح عةة  عهةص وزدارح  الةذكال ص عةن 2:31ل مفهوص كثورنديكك عة

افخةةرين لةتاةةرؾ بحكمةة  عةةل العالقةةالت اإلنيةةالنية أمةةال الجةةذور الحديثةةة لةة  عترجةةع زلةة  مفهةةوص 
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ض عكةةرح العالمةةر العةةالص، وترجةةع باةةف  خالاةةة زلةة  كجةةالردنرك عةةن الةةذكال ات المتعةةددح حيةة  رعةة
الشخال والذكال  اإلجتمالعل، وعة  الرؼص من ايتخداص الماطةح عل التةرا   الذكال مفهوم  عن 

كمةال هةو عةية  افن لةص يظهةر بشةكر  واضةح ز,  الوجدان ذكال النفيل منذ عترات طويةة عهن مفهوص 
ص عةةن 6::2ص، وكةةذلك كةةالن لكتةةال  كجولمةةالنك عةةل 1::2مةن خةةالر درايةةة كمةةالير ويةةةوعلك عةةل 

 ذكةال تأثير كبير عل انتشالر هذا الماةطةح ممةال أدى زلة  زيةالدح مةحوظةة عةل بحةو   الوجدان ذكال 

  . الوجدان
وعةةل ظةةر المتؽيةةرات الحالليةةة عةةهن المجتمةةع يواجةة  العديةةد مةةن المشةةكالت المتعةقةةة باللمجةةالر  

وليس هنةالك ثمةة شةك عةل أن الحةةور لمعظةص هةذ  اليياليل و ا,جتمالعل و الثقالعل و ا,قتاالدي، 
المشةكالت التةةل تيةةب  الضةةيب و القةةب لةمجتمةةع هةةو أن يمتةةةك الفةرد لةةيس عقةةط القةةدرات الفكريةةة 
المطةةورح بطريقةةة جيةةدح ، بةةر عةةةيهص أيضةةال أن يمتةكةةوا مهةةالرات اجتمالعيةةة و وجدانيةةة تتكالمةةر مةةع 

يتضةح أهميةة المهةالرات بةين ا شةخالال و المهالرات الفكرية لحر هذ  المشكالت الراهنة ومن هنال 
 ,Pfeiffer)القدرح عة  ا,نيجالص بينهص بفالعةية وقد يالهص كةر هةذا عةل ا,هتمةالص بةذكال  الوجةدان. 

2001:138-142) 

 مفهوص ذكال  الوجدان ونمالذج : 
و زلةة  أن مفهةةوص ذكةةال  الوجةةدان ارتةةبط ظهةةور   554-553: 3122أشةةالر أحمةةد بةةديوي          

لنمالذج التل اتفقت عل أهداعهال  واختةفت عل تاوراتهال حور هةذا المفهةوص، ويمكةن بمجموعة من ا
 اإلشالرح زل  ثال  عئالت من النمالذج التل اختةفت حور هذا المفهوص عيمال يةل:

ا ولل: تري أن  مجموعة مةن القةدرات المحةددح لةمكونةالت ا,نفعالليةة عةل شخاةية الفةرد وتيةم  
 و:::2و ، يتيرنبرج  1::2تجال  ماليروياللوعل  ومن رواد هذا ا,نمالذج القدرح  

ومةةن رواد هةةذا ا,تجةةال  الثالنيةةة : تةةرى انةة  مجموعةةة مةةن يةةمالت الشخاةةية المحةةددح لالنفعةةال,ت 
 و3112بترايدز و عرنهالص  

ومةن رواد  الثاللثة : ترى أن  مجموعة مشتركة من القةدرات واليةمالت وتيةم  النمةالذج المختةطةة
 و . 8::2أون   -، بالر و6::2هذا ا,تجال  جولمالن  

 وعيمال يةل عرض لبعض هذ  النمالذج 
 Ability model- Mayer & Salovey) نموذج القدرح  لمالير وياللوعل  -2

 : Mayer & Salovey, 1990) الوجدان عة  يد كر مةن مةالير ويةاللوع  ال ظهر مفهوص ذك    

وانفعةال,ت افخةرين، والتمييةز بالعتبالر  قدرح الفرد عة  عهص مشالعر  وانفعال,ت ، ومشةالعر  ،(186
 1بينهال، وايتخداص هذ  المعةومالت ع  توجي  تفكير  وأععالل 

بتطوير وتعدير التعريةؾ اليةالبب بهةدؾ    (Mayer &Salovey,1997:28)ثص قالص البالحثالن     
تحديد أبعالد محددح لذكال  الوجدان ووضةع أدا  لقيالية ،وعرعال ذكةال  الوجةدان عةل هةذا الاةدد عةة  

قدرح الفرد عة  الوعل بالنفعال,ت  وانفعال,ت افخةرين، والتعبيةر عنهةال، والقةدرح عةة  توليةد  أن  :ك
وايتخداص ا,نفعال,ت لتييير التفكير، والقةدرح عةة  عهةص ا,نفعةال,ت، والمعرعةة ا,نفعالليةة، والقةدرح 

 عة  تنظيص ا,نفعال,ت لتدعيص النمو ا,نفعاللل والعقةل . 
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نموذجةةال   Mayer & Salovey) (2000:209,يةةؾ طةةرحوعةةل زطةةالر هةةذا التعر      
ويشير هذا النموذج  (ability model)لةمكونالت ا ياليية لذكال  الوجدان  عرؾ بنموذج القدرح 

 تتوز  عة  أربعة أبعالد أياليية هل:زل  ذكال   الوجدان بالعتبالر  عدد من القدرات العقةية 

 perception/ appraisal and expression ofاإلدراك والتقيةيص والتعبيةر ا,نفعةاللل   27

emotion 

 ويندرج تحت هذا البعد القدرات التاللية : 

 .القدرح عة  معرعة ا,نفعال,ت الذاتية المرتبطة باللحاللة البدنية، وباللمشالعر والتفكير 

 .القدرح عة  معرعة انفعال,ت افخرين من خالر يةوكهص وأحالديثهص والمظهر الخالرجل 

  الدقيب عن ا,نفعال,ت، والتعبير عن الحالجالت المرتبطة بهذ  ا,نفعال,ت.القدرح عة  التعبير 

 .القدرح عة  التمييز الدقيب بين ا,نفعال,ت المختةفة 

  Emotional facilitation of thinkingالتييير ا,نفعاللل لةتفكير  37

 بمعن  تأثير انفعال,ت الفرد بشكر زيجالبل عة  التفكير، ويندرج تحت هذا البعد :

 .توجي  الفرد لالنتبال  لةمعةومالت المهمة 

 .ميالعدح الفرد عة  حين تقويص ا,نفعال,ت وتذكرهال 

  زبعالد الفرد عن التشال ص وتقريب  من التفال ر وتشجيع  عة  ا,لتفةالت لوجهةالت النظةر المتعةددح
 أثنال  التادي  ي حد  أو موضو  .

 ,ر العقةل وا,بتكالر.حر المشكالت باورح ععاللة ودقيقة عل زطالر تيهير ا,يتد 

 Understandingعهةةص وتحةيةةر ا,نفعةةال,ت والتوظيةةؾ اإليجةةالبل لةمعةومةةالت ا,نفعالليةةة :   47

and analyzing emotions; employing emotional knowledge   

 ويندرج تحت هذا البعد : 

 لة عةيهال.القدرح عة  تيمية وتانيؾ ا,نفعال,ت وزدراك العالقة بين ا,نفعال,ت والكةمالت الدا 

  القدرح عة  تفيةير المعةالنل المتضةمنة عةل ا,نفعةال,ت وزدراك العالقةالت بينهةال، مثةر الحةزن أو
 ا ي  ياالح  عالدح الخيالرح أو الفقد.

 . القدرح عة  عهص ا,نفعال,ت المركبة، مثر أن الرهبة انفعالر مكون من الخوؾ وا,ندهال 

 ال,ت، كةةأن يتحةةور الؽضةة  زلةة  رضةةال ، أو القةةدرح عةةة  زدراك زمكالنيةةة التحةةور أو تبةةدر ا,نفعةة
 الؽض  زل  الشعور باللخزي أو العالر.

 Reflective regulation ofالتنظةيص الةدقيب لالنفعةال,ت لترقيةة النمةو العقةةل وا,نفعةاللل  57
emotion to promote emotional and intellectual growth  : ويتضمن هذا البعد 

 ,ت وتقبر ا,نفعال,ت اليالرح وؼير اليالرح.القدرح عة  ا,نفتالح عة  ا,نفعال 

 .القدرح عة  ا,ندمالج أو ا,بتعالد عن ا,نفعال,ت بنال  عة  مدى عالئدتهال 

 .القدرح عة  رقالبة ا,نفعال,ت يوا  الذاتية أو الخالاة بالفخرين 

  القةةدرح عةةة  زدارح ا,نفعةةال,ت يةةوا  الذاتيةةة أو الخالاةةة بةةالفخرين، وذلةةك بتعةةدير ا,نفعةةال,ت
 ةبية، وتدعيص ا,نفعال,ت اإليجالبية دون كبت أو تضخيص. الي
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وعل ضو  العرض اليالبب لةنموذج ، يمكن القور أن البالحثين ركزا عةةل التفكيةر وعالقتة          
باللجالن  الوجدانل لةفرد وأشالرا زلل أن ا,نفعال,ت تيبب عمةية التفكيةر مةع ا خةذ عةل ا,عتبةالر أن 

ومن ثص عهن ذكال  الوجدان م يس عةل أن  قدرح وليس عةةل أنة  يةمة  التفكير أيضال يعقب  انفعالر
 من يمالت الشخاية. 

   (Mixed models) النمالذج المختةطة   القدرات واليمالت معال  و -3
 Model Bar- onأون : –نموذج بالر  -أ

و ذكال  الوجدان بأن  مجموعةة مةن القةدرات العقةيةة Bar- on, 2006: 4أون   -عرؾ بالر
انيةةة التةةل تةة ثر عةةل قةةدرح الفةةرد عةةةل التواعةةب مةةع متطةبةةالت الحيةةالح والقةةدرح عةةةل مواجهةةة والوجد

 ضؽوطهال.
أون لةذكال  الوجدانل أحد النمالذج المختةطة التل تتعالمر  مع ذكال  الوجةدان  –ويعد نموذج بالر     

 بالعتبالر  مجموعة من القدرات العقةية و يمالت الشخاية .
زلل وجود خمية مهالرات لةذكال  الوجدانل تشتمر و Bar- on, 2006:13-18أون   -بالروتوار 

 بدورهال عةل مهالرات عرعية وهل :
  Intrapersonal  Intelligenceذكال  الوجدان الشخال   -2
 Interpersonal Intelligenceذكال  الوجدان البينشخال  -3
   Stress Managementزدارح الضؽوط  -4
  Adaptabilityالقدرح عةل التكيؾ  -5
  General Moodالمزاج العالص -6
 ويشمر  Intrapersonal Intelligenceذكال   الوجدان الشخال  -2
   Emotional self –awarenessالوعل باللذات الوجدانية  -أ

وهل القدرح عةل معرعة مشالعر الفرد وانفعال,ت  والوعل بهةال والتمييةز بةين تةةك المشةالعر 
ولكةل يتةواعر لةدي الفةرد القةدرح عةةل  ،ميةببالت تةةك المشةالعرلمعرعة مال يشعر بة  الفةرد ومعرعةة 

الوعل بذات  الوجدانية يج  أن يكون لدي  بجالن  القةدرح عةةل مراقبةة الةذات القةدرح عةةل التحةيةر 
وتحديد جوان  القةوح والضةعؾ عةل شخاةيت  والقةدرح عةةل تطةوير ذاتة  وتحديةد أهةداؾ واضةحة 

 حقيب حيالح أعضر باللنيبة ل  .لةواور زلل ت زمكالنالت لنفي  تتنالي  مع 
   Assertiveness .التوكيدية 

يعد مفهوص التوكيدية من المفالهيص الحديثة عل عةص النفس عتوكيةد الةذات يعنةل شةعور الفةرد 
باللثقةةة بنفيةة  والقةةدرح عةةةل زظهةةالر مشةةالعر  وأعكةةالر   والةةدعال  عةةن حقوقةة  بأيةةةو  ,ئةةب وعنةةد 

يتهي  من زيةذا  مشةالعر  بيةب  حاللةة مةن الخةوؾ أو انخفالض ميتوى التوكيدية يتردد اإلنيالن و
الخجر وتتضمن  التوكيدية قدرا من الشجالعة وعدص الخوؾ والتحرر مةن مشةالعر الةذن  أو تأنية  
النفس والقدرح عةل التعالون ومقالومة الضؽوط والاراعالت ا,جتمالعية أي أنهال تتضمن كثيرا مةن 

 جالبية .التةقالئية والحرية عل التعبير عن المشالعر ا,ي
 
 

  independenceا,يتقاللية  -ج
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أون بأنهال القةدرح عةةل التوجة  ذاتيةال واليةيطرح والةتحكص عةل تفكيةر الفةرد  -وأشالر زليهال بالر
وتاةةةرعالت  وا,يةةةتقالر وجةةةدانيال عةةةن افخةةةرين وا,عتمةةةالد عةةةةل الةةةنفس عةةةل اتخةةةالذ القةةةرارات . 

وقد يعزز عةل نفية  هةذ  الاةفة أو  وا,يتقاللية افة يكتيبهال الفرد من المجتمع الذي يعي  عي 
 يةؽيهال بحي  الظروؾ الحيالتية المحيطة ب                         

   self-Esteemتقدير الذات  -د
وهل القدرح عةل احتةراص وتقبةر الةذات والرضةال عةن الةنفس المعتمةد عةةل احترامهةال وتقبةر 

 ح والضعؾ عيهال.                                                  الفرد لنفي  كمال هل بجوانبهال ا,يجالبية واليةبية وأوج  القو
  self-Actualizationتحقيب الذات  -هـ

ويقاد بة  قةدرح الفةرد عةةل ا,يتباةالر بهمكالنالتة  وطالقتة  الكالمنةة والعمةر عةةل توظيفهةال  

ؼنيةة وحالعةةة لتحقيب أهداع  بأعضر الويالئر التل تجنب  الفشر واإلحبالط وتقود زلةل حيةالح هالدئةة و

 بالإلنجالزات                                                         

 ويشمر:      interpersonal intelligenceذكال  الوجدان البينشخال  -3

   Empathyالتعالطؾ  -أ

حاللة زيثالرية لميالعدح ا خر وهو بذلك يختةؾ عن اليقظة حي  أن  يشةير زلةل زدراك الفةرد 

ير  لمشالعر افخرين ولذلك ,بد أن يكون الفرد ميتمعال  جيدا لفخر وان يمتةةك القةدرح وعهم  وتقد

 عةل الابر وضبط النفس والوعل باللذات .

   Social Responsibilityالمي ولية ا,جتمالعية  - 

ويقاد بهال قدرح الفرد عةل التارؾ عل المواقؾ مةن منطةةب تحمةر الميةئولية عةل ضةو  

ضمير والقيص ا,جتمالعية ومراعالح ماةاللح الجمالعةة وذلةك مةن خةالر قةدرح الفةرد التزام  بقواعد ال

 عةل أن يكون متعالونال ومشالركال أو ميالهمال وعضوا ععال, عل جمالعت  ا,جتمالعية .

  interpersonal Relationshipsالعالقالت البينشخاية  -ج

ك العالقةالت التةل مةع افخةرين والحفةالظ عةةل تةة جيةدحوهل قدرح الفرد عةةل زقالمةة عالقةالت 

تتميةةز بةةاللمودح والمحبةةة والعطةةال  وتخطةةل الخالعةةالت وعبةةور الاةةراعالت والضةةؽوط بةةين ا عةةراد 

والعجز عن امتالك هذ  القدرح ي دي زلل عشةر الفةرد عةل الحيةالح ا,جتمالعيةة حتة  وان كةالن يتمتةع 

 بقدر عالر من الذكال  العقةل عاللفرد ,ؼنل ل  عن التعالمر مع افخرين .

 وتشمر:    Adaptabilityرح عةل التكيؾ القد  -4

   Reality- Testing:  يةاختبالر الواقع -أ

ويقاد ب  قدرح الفةرد عةةل التمييةز بةين مةال يشةعر بة  ومةال هةو موجةود عةةل أرض الواقةع 
 وهو مال يجعر الفرد أكثر موضوعية وتركيزا عةل العالقالت الشخاية .
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   Flexibilityالمرونة :  - 
الفةةرد عةةةل تعةةدير مشةةالعر  وأعكةةالر  ويةةةوك  وعقةةال لةظةةروؾ والمواقةةؾ ويقاةةد بةة  قةةدرح 

 الحيالتية المتؽيرح .

   Problem Solvingحر المشكالت :  -ج
أي القةةدرح عةةةل تحديةةد وعهةةص المشةةكالت وابتكةةالر وتوليةةد وتطبيةةب اليةةةوك الفعةةالر لتةةةك 

مع ضؽوط الحيةالح  المشكالت ممال ييالعد الفرد عةل خفض القةب وتحقيب الذات والطموح والتكيؾ
 وBar-on,1997: 18ومواجهتهال                                                       

 وتشمر:  Stress Managementزدارح الضؽوط   -5
   Stress Toleranceتحمر الضؽوط  -أ

أي قةةدرح الفةةرد عةةةل الاةةمود أمةةالص ا حةةدا  ؼيةةر المالئمةةة والمواقةةؾ الاةةعبة بفالعةيةةة 
ة دون تراجةةع ويتطةةة  ذلةةك قةةدرح الفةةرد عةةةل المقالومةةة والتحمةةر وامتالكةة  لةةذخيرح مةةن وايجالبيةة

 ا,يتجالبالت المالئمة لتةك المواقؾ                                  
   Impulse Controlالييطرح عةل ا,ندعال   - 

بالليةةوك أو   ويقاد بهال القدرح عةل مقالومة أو تأجير ا,ندعال  أو الحالعز أو اإلؼرا  لةقيالص
التارؾ وذلك عن طريب ا,يترخال  الذاتل وتحكص الفرد عل مشالعر  ويةوك  وتارعالت . كمةال أن 
عةدص قةدرح الفةرد عةةل الةتحكص عةل انفعاللة  قةد ية دي زلةل بعةض الحةال,ت المرضةية كةاللقةب المةةزمن 

ل مقالومةة وا,كتئال  . ومن هنال عةالن قةدرح الفةرد عةةل اليةيطرح عةةل زنفعال,تة  يةعة  دورا هالمةال عة
 الفرد لآلثالر اليةبية لضؽوط الحيالح .

 ويشمر :  General Moodالمزاج العالص :   -6
  Happinessاليعالدح :   -أ

وهل قدرح الفرد عةل الشةعور باللرضةال عةن حيالتة  وعةن نفية  وعةن افخةرين وا,يةتمتال  
 باللحيالح والشعور باللطمأنينة والبهجة واإلقبالر عةل الحيالح              

   optimismالتفال ر :  .

ويشير زلل القدرح عةل النظر زلل الجوان  المضيئة والجيدح عل أمور الحيةالح وزبقالئة  عةةل 
جيةةةدح والمشةةةالعر اليةةةةبية  النظرتةةة  ا,يجالبيةةةة المعتدلةةةة لفمةةةور حتةةة  عةةةل ظةةةر المواقةةةؾ ؼيةةةر 

 المزاجية .وا,بتال ات بمعنل عدص ا,يتيالص لالكتئال  والقةب أو الوقو  عريية لالضطرابالت 
أون ك قةد خةةط بةين ذكةال  الوجةدان كقةدرح عقةيةة ويةمالت الشخاةية –ومن ثص عالن نمةوذج ك بةالر 

أون  تنظةيص العوامةر المكونةة لةذكال  الوجةدان عةل -ولهذا أطةةب عةية  نمةوذج مخةتةط وقةد أعةالد بةالر
ويتضةمن مجموعةة مةن  Topographic perspectiveتنظيص أطةب عةي  المنظور الطبوؼراعل 

 Core Factorsونةةالت العالمةيةةة لةةذكال  الوجةةدان طبقةةال لةترتيةة  بةةد ا مةةن العوامةةر الجوهريةةة المك
التعةالطؾ واليةيطرح عةة  و، يةةاختبةالر الواقعو التوكيديةة ، ووتشةمر : الةوعل باللةذات الوجدانيةة ،

العالقةالت  ووتتضةمن :حةر المشةكالت ،  Resultant Factorsا,نةدعال  وحتة  العوامةر النالتجةة 
 تحقيب الذات واليعالدح. و، ا,جتمالعية

ا,يةةتقاللية ، و ،وتتضةةمن: احتةةراص الةةذات  supporting factorsمةةرورا باللعوامةةر الميةةالندح  
  التفال ر وتحمر الضؽوط. والمي ولية ا,جتمالعية ،والمرونة، و
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   :    Goleman  Modelنموذج جولمالن   -    
ن بأن  القدرح عةة  معرعةة مشةالعرنال، ذكال  الوجدا (Goleman, 1995:22) عرؾ جولمالن       

ومشةةةالعر افخةةةرين، لتحفيةةةز ذواتنةةةال، وزدارح انفعال,تنةةةال بشةةةكر ععةةةالر داخةةةر أنفيةةةنال، وعةةة  عالقتنةةةال 
   1بالفخرين
عةل موضةع آخةر بأنة  ك القةدرح عةة  زدراك الفةرد  (Goleman, 1998 : 95)كمةال عرعة         

ئبة عةل الحيةالح، والقةدرح عةة  التعالمةر مةع لمشالعر  وايتخداص هذ  المشالعر ,تخالذ القرارات الاةال
الضؽوط والتحكص عل الدواعع وا,نفعال,ت، والقدرح عة  زثالرح  الحمالس عل النفس والمحالعظة عة  
 روح ا مر والتفال ر ، والقدرح عة  التعالطؾ مع افخرين و تكوين عالقالت اجتمالعية جيدح معهص. 

و لةذكال  الوجةدان أحةد النمةالذج  Goleman ,1998 :132-147و يعةد نمةوذج جولمةالن  
المختةطة التل تتعالمر مع القدرات العقةية ومجموعة مةن يةمالت الشخاةية، وعةل ضةو  ذلةك قةدص 
جولمالن تاورا لةذكال  الوجةدانل يشةتمر عةةل خميةة مجةال,ت أياليةية وعمةر عةةل تقيةيمهال زلةل 

 ح ا,جتمالعية                                                      خمس وعشرين كفال ح حارهال عل بعدين أيالييين همال الكفال ح الشخاية والكفال 
 وتتضمن: personal competenceأو,  : الكفال ح الشخاية 

وهةو حجةر الزاويةة عةل الةذكال  الوجةدانل ويقاةد بة  قةدرح    self-awarenessأ.الةوعل باللةذات 
والةوعل باللةذات هةو أيةالس الثقةة .د  الفرد عةل معرعة انفعال,ت  الذاتية وحاللت  المزاجية كمةال تحة

باللنفس وحين زدارتهال حي  يحتةالج الفةرد دائمةال زلةل معرعةة مةواطن القةوح ومةواطن الضةعؾ لدية  
 عهذا لص يكن الشخال قالدرا عةل الوعل بمشالعر  عمن الاع  عةي  زدراك مشالعر افخرين .

 ويتضمن الوعل باللذات ثال  كفال ات وهل :
  Emotional self Awareness باللذات ا,نفعالليةالوعل  -
   Accurate self-Assessment التقييص الذاتل الدقيب -

  Self - Confidenceالثقة باللنفس  -

   Managing Emotionsزدارح ا,نفعال,ت  7 ب
وتعةةد زدارح ا,نفعةةال,ت خطةةوح هالمةةة لبةةةوغ الدرجةةة القاةةوى مةةن الةةذكال  الوجةةدانل . حيةة  

نهةةال قةةدرح الفةةرد عةةةل التةةوازن عةةل زدارح ا,نفعةةال,ت يشةةير جولمةةالن زلةةل زدارح ا,نفعةةال,ت عةةةل أ
 والمشالعر أي التحكص عل ا,نفعال,ت اليةبية وايتبدالهال بالنفعال,ت ايجالبية .  

 وتشتمر هذ  القدرح عةل الكفال ات افتية :
  Trust Worthinessالجدارح باللثقة  -Self-Control        3ضبط الذات  27
   Adaptabilityالتكيؾ  -Consciousness    5يقظة الضمير -4

   Innovationالقدرح عةل التؽيير  -6
  Motivationجـ. الداععية 

وتعنل توجي  العواطؾ وا,نفعال,ت لخدمة الهدؾ والتحرك خطوح خطو  نحةو تحقيقة  وأن 
يكون لدينال الحمالس والمثالبرح ,يتمرار اليعل نحو تحقيق . كمةال أنهةال تتضةمن القةدرح عةةل تأجيةر 

 العالت وكظص ا,ندعالعالت ويتضمن هذا المجالر الكفال ات التاللية .ا,شب
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   commitmentا,لتزاص  -Achievement              3اإلنجالز  -2
  optimismالتفال ر  -initiative                   5المبالدأح  -4

   Social Competenceالكفال ح ا,جتمالعية  -ثالنيال   
 المر مع افخرين وتتضمن :وتحدد هذ  الكفال ح كيفية التع

  Empathyالتعالطؾ :  -أ
ويقاةةد بةة  القةةدرح عةةةل زدراك انفعةةال,ت افخةةرين والتوحةةد معهةةص انفعالليةةال وعهةةص مشةةالعرهص 

 وانفعال,تهص من اوتهص أو تعبيرات وجههص                    
عاللتعةةالطؾ ييةةالعد الفةةرد عةةةل أن ييةةتجي  باةةورح مناليةةبة لإلشةةالرات ا,جتمالعيةةة مةةع  

حظةة أن التعةةالطؾ يحتةةالج زلةةل ايةةتقرار عةةالطفل عالإلنيةةالن القةةةب أو الؽالضةة  يةةنخفض زحياليةة  مال
 بمشالعر افخرين .

 ويتضمن الكفال ات افتية :                      
   Developing Othersتطوير افخرين  -Understanding Others   3عهص افخرين  -2
  Political Awarenessالوعل اليياليل  -Service Orientation     5تقديص الميالعدح  -4

  Leveraging Diversityتنو  الفالعةية  -ـ6
  Empathyأن هنالك عرب كبير بين التعةالطؾ  (Goleman,2000:146)ويذكر جولمالن 

حي  أن التعالطؾ ينبع من محالكالح معالنالح افخرين ومشةالركتهص وجةدانيال أمةال  sympathyوالعطؾ 
 حيالس شخال بمال يشعر ب  شخال آخر من أحزان دون أدنل مشالركةكةمة  عطؾ و عتعبر عن ز

   Social Skills  .المهالرات ا,جتمالعية : 
ويقاد بهال قدرح الفرد عةل التعالمر مع افخرين بنال   عةل عهص ومعرعة مشالعرهص وتتوقؾ 

 عالعةية بنال  العالقالت عة  قدرح الفرد عةل التأثير عل عواطؾ افخرين .
و زلل المهالرات ا,جتمالعية عةةل أنهةال القةدرح  Goleman,1998: 28ن حي  ِأشالر جولمال

عةةةل التةةأثير ا,يجةةالبل عةةل افخةةرين عةةن طريةةب زدراك انفعةةال,تهص ومشةةالعرهص والتوااةةر معهةةص 
 وقيالدتهص بشكر ععالر 

وكةمال كالن اإلنيالن مزودا بمهالرات اجتمالعيةة مناليةبة وكالعيةة كةمةال زادت قدرتة  عةةل التعالمةر مةع 
ا زمةةالت أمةةال مةةن يفتقةةرون لةمهةةالرات ا,جتمالعيةةة عةةهنهص يتخبطةةون ويعةةالنون مةةن يةةو  المواقةةؾ و

 التواعب .                                                             
وتتضةح  Goleman,2000: 75)وتتضةمن المهةالرات ا,جتمالعيةة عةدح كفةال ات عرعيةة   

 هذ  الكفال ات عيمال يةل :
  Communicationالتواار  -Influence              3ير القدرح عةل التأث -2
  Leadershipالقيالدح  -Conflict Management    5زدارح الارا   -4
 Change Catalystتحفيز التؽيير  -Building Bonds             7بنال  الروابط  -6
   Team Capabilitiesالعمر بروح الفريب    -8
                                             Cooperation and Collaborationالتعالون والتنييب  -9

وعل ضو  العرض اليالبب يمكن القور أن النمةالذج المختةطةة ونمةالذج القةدرح تشةترك أن كةال       
معرعيةةة لةةةذكال  والتةةل تةةرتبط بال,نفعةةال,ت والتةةل يعتقةةد أنهةةال الالنمةةوذجين ي كةةد عةةةل العوامةةر ؼيةةر 
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وعل الدرايةة الحالليةة تتبنة  البالحثةة نمةوذج جولمةالن   .الح الشخال والبينشخال تيهص عل النج
  لذكال  الوجدان بالعتبالر  أحد النمالذج المختةطة لتفيير ذكال  الوجدان.

 : أهمية المهالرات الوجدانية 
و أن طالقةة أو قةدرح الفةرد عةةل أن يعةرؾ كيةؾ Goleman ,2000: 113يةذكر جولمةالن  
لتعالطؾ والتل هل أيالس لقدرات ذكال  الوجدان لهال دور أياليةل عةل شةتل يشعر الؽير أي مهالرح ا

جوان  الحيالح وأن ؼيال  التعالطؾ والتفهص والفشر عةل  زدراك مشةالعر ا خةر نقطةة عجةز أياليةية 
عل الذكال  الوجدانل وهو عشر عل زنيالنية اإلنيالن عكر اهتمةالص بةاللؽير ينبةع مةن التنةالؼص الوجةدانل 

 طؾ والتفهص                                     أي من القدرح عةل التعال
و أن مقالومة ا,ندعال  هل أار التحكص عل Goleman ,2000: 120  جولمالنكمال يشير

انفعال,ت النفس،حي  أن كر العواطؾ بطبيعتهال ت دي زلل ا,ندعال   ، عاللمعنل ا ياليل لكةمة 
Emotion  ا زلية بين الداعع والمالنع ، بين الهو  هل التحرك  ، ومقالومة ا,ندعال  تمثر المعركة

وا,نال ولذلك لص تعد هذ  المهالرح م شرا يريعال عقط عةل الشخاية بر  أيضال عةل الميالر الحيالتل 
 الذي يتخذ  الطفر ؼاللبال عل الميتقبر                                                           

 :Mayer & Salovey ,1990  مةالير ويةاللوعل  ايةةوبالإلضةالعة زلةل ذلةك عقةد أشةالرت در     

التةة  تنالولةةت عالقةةة الجالنةة  المعرعةةل باللوجةةدانل زلةةل قةةوح تةةأثير الجالنةة  الوجةةدانل عةةة  وو 188
التفكير ، عاللمزاج اإليجالبل ينشط اإلبدا  وحر المشةكالت والمةزاج الحةزين ييةالعد عةة  ا,يةتد,ر 

تحةةةيال  وتركيةةزا  ومنطقيةةة أمةةال الؽضةة  والفةةرح  وعحةةال البةةدائر المتالحةةة ويجعةةر تفكيةةر الفةةرد أكثةةر
 .الشديد عمن الممكن أن ييالهص عل تشتيت ا,نتبال  

و أن تأثير ا,نفعالر عةل اليةوك والتعةص يفوب 659:  3117  جالبر محمد   كمال أكدت دراية       
توتر والؽض  أو عاللطال  الذين يعالنون من ال، كثيرا تأثير العمةيالت المنطقية عةل اليةوك والتعةص 

المكتئبون , يمكنهص الةتعةص و, ييةتوعبون  المعةومةالت بكفةال ح أو يتعةالمةون معهةال باةورح يةةيمة  
ولذلك , يعتمد التحاير الدراية عة  الذكال  العالص والموهبة عقط وزنمةال يتطةة  ميةتوى رعيةع مةن 

  درايةة محيةن محمةد العديةد مةن الدرايةالت مةن بينهةال  زلي  نتالئجتواةت مال ذكال  الوجدان وهذا 
و طاللبة مةن طاللبةالت الجالمعةة تتةراوح أعمةالرهص مةال 3111و الت  أجريت عة  عينة قوامهال  3112 

و التةة  أجريةةت عةةة  عينةةة قوامهةةال 3113و عالمةةال    ودرايةةة ايةةمالعير ابةةراهيص بةةدر  34-32بةةين  
جالمعةةة بنهةةال ممةةن و طاللبةةال  وطاللبةةة مةةن طةةال  الفرقةةة ا ولةة  والثالنيةةة والثاللثةةة بكةيةةة التربيةةة 211 

 . لانفوا عة  أنهص طال  موهوبون منخفضوا التحاير الدراي

و :39و والتة  أجريةت عةة  عينةة قوامهةال  3112دراية عوقي  محمد راضة    نتالئجتواةت  و   
وجةةود عةةروب دالةةة زحاةةالئية بةةين الطةةال  مرتفعةة  ذكةةال  الوجةةدان  زلةة طاللبةةال  مةةن طةةال  الجالمعةةة   
جدان ع  كال  من التحاةير الدرايةة وقةدرات التفكيةر اإلبتكةالرى وذلةك والطال   منخفض  ذكال  الو

و   Stottlemye (2002,ذلك مال تواةت زلي  نتالئج درايةةيتفب لااللح مرتفع  ذكال  الوجدان  و
و طالل  من جنو  و,ية تكيالس حي  أشالرت الة  أن هنةالك 311والت  أجريت عة  عينة قوامهال  
 الرات ذكال  الوجدان المختالرح والتحاير الدراي  .  عالقة ذات د,لة زحاالئية بين مه

 قيالس ذكال  الوجدان: مداخر
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 مةن نةوعين ذكةال  الوجةدان يعتمةد عةة  قيةالس و  زلة  أن26: 3119أشةالر مختةالر الكيةالر           

 ability)منظور نمالذج القدرح من الوجدان ذكال  وتقيس ا قا ، ا دا  ا ور :اختبالرات ا ياللي 

models)  اختبةالرات وتقةيس ة،ةيةالعق  القةدرات مةن كمجموعةة ذكةال  الوجةدان مةع تتعالمةر  حية 

 تأثرهةال بعةدص هةذ  القةدرح وتتميةز معتقداتة  حةور ولةيس لةفةرد العقةيةة ا دا  ا قاة  لةقةدرح 

 ) 1998 ,   هذ  المقالييس مقيالس ذكال  الوجدان الةذي أعةد   أشهر ا,جتمالعل ومن بال,يتحيالن

Mayer, Salovey&Caruso    و عل نيخة مختارح أكثر ثبالتال تمثةر  3112ثص قالموا بتطوير
،  أربعةة أبعةالد رئييةةمجموعة مترابطة من القدرات التل يمكن تفيةيرهال كعالمةر واحةد مكةون مةن 

 Mayer, Salovey&Caruso  Emotional Intelligence Test )وأطةقةةوا عةيةة  

(MSCEIT.v2)   
 كمةال معةال واليةمالت القدرات  من مجموعة بالعتبالر  الوجدان  ذكال ويقيس :الذاتل والثالنل :التقرير

 وعة  الوافية التعبيرات من مجموعة ايتخداص عة  ا يةو  المختةطة ويعتمد هذا النمالذج تشير

 عهمة  عةة  لقدراتة  الفةرد تحديةد عمةيةة وتتةأثر عةية ، تةك  التعبيرات انطبالب درجة يحدد أن الفرد

، وعةل هةذا الاةدد أعةد  عهمةال لذاتة  أكثةر الفةرد كةالن كةمةال دقةة أكثر القياليالت تةك تابح لذات ،حي 
Bar-On   قالئمةةةةةة معالمةةةةةر الةةةةةذكال  الوجةةةةةدانل    Emotinal Quotient 

Intventory(EIQ) الت  تقيس ذكال  الوجدان كمجموعة من القةدرات داخةر الشةخال ، كمةال قةالص
Golman&Boyatzis  كةةال  الوجةةدان مةةن خةةالر بالعةةداد قالئمةةة الكفةةال ح الوجدانيةةة التةةل تقةةيس ذ

 مجموعة من الكفال ات الشخاية وا,جتمالعية.
حية  تتبنة   .الةذاتل أيةةو  التقريةر عةة  الحالليةة الدرايةة عةل الوجةدان ذكةال  قيةالس ويعتمةد     

 البالحثة نموذج جولمالن  لذكال  الوجدان بالعتبالر  من النمالذج المختةطة.
 ن:ذكال  الوجدا وايتخداص مواقع التواار ا,جتمالعل 

تشةةير الدرايةةالت التةةل زلةةل  أن التفالعةةر اإلجتمةةالع  بةةين ا شةةخالال عبةةر مواقةةع التوااةةر         
ا,جتمالعل ي دى ال  تنمية المهالرات  الشخاية والخبرات الحيالتية والتعالمر مع افخةرين، والتةل 

اد حية  أقةر أعةروet al.  2008)  Shim,تعد ضمن أبعالد ذكال  الوجدان ،  وهذا مةال أكدتة  درايةة 
العينةةة بالفثةةةالر اإليجالبيةةة لمواقةةةع التوااةةةر ا,جتمةةالعل وأهميةةةة زيةةةتخدامهال  وأثةةر  عةةة  تحيةةةين 

، كمال أشالرت الدراية زل  ارتبالط الوعل باللذات ارتبالطال ايجالبيةال بهرتفةال  معةدر  عالقالتهص الشخاية
   نشر الاور عة  مواقع التواار ا,جتمالعل والرد عة  التعةيقالت حور هذ  الاور.

  ) Cotton , 2001  ؛  (Kenna , 2002 & Toma ,2010 كةدت درايةة   كةر مةنكمةال أ
بةأن ا,تاةةالر عبةةر مواقةةع التوااةةر ا,جتمةةالعل  ييةةالعد عةةة  تطةةوير وتنميةةة التوااةةر ا,جتمةةالعل 
الذي يخفؾ بدور  من افثالر اليةبية النالتجة عن ظروؾ الحيالح الضالؼطة والم لمة ، وأن ا عةراد 

رنةةت لةةديهص مهةةالرات اجتمالعيةةة ومهةةالرات لفظيةةة ويظهةةرون تعالطفةةال مةةع الةةذين ييةةتخدمون اإلنت
أن توج  ا شخالال  هذ  الدرايالت زل  افخرين ويتمتعون بعالقالت حميمة معهص، كمال تشير نتالئج 

ذوي درجة عاللية من القةب ا,جتمالعل نحو تكوين عالقةالت واةداقالت عبةر اإلنترنةت قةد يزيةد مةن 
 ح الذاتية.زحياليهص باللثقة باللنفس والكفال 

من درايتهال التةل أجرتهةال عةة  عينةة مةن طاللبةالت الجالمعةة  (Pierre, 2009)كمال تواةت 
الالتل يعالنين من الخجر زلل أن ايتخداص الشبكالت ا,جتمالعية يزيةد مةن زعةال  الثقةة بةاللنفس لةدي 
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الطاللبةةةالت الخجو,ت،كمةةةال  أن البيالنةةةالت والمعةومةةةالت التةةة  يضةةةعهال الميةةةتخدمون عةةةل اةةةفحالتهص 
تةدعص اإلحيةالس باللةذات والحاللةة العالطفيةة لةديهص حية    Facebookخاية عةة  الفةيس بةوك الش

 يشعرون بح  افخرين لهص ودعمهص وتوااةهص معهص.

 المواطنة:
المجتمعةالت  عةل ماليةة حالجةة وجةدانيال شةعورا بواةفهال المواطنةة زلة  المعالاةرح الحالجةة تعد
ل زل  الوطن يفعتبر قالعدح أياليةية عةل تشةكير عاللشعور بال,نتمال  الحقيقل وليس الجؽراع، المختةفة

مواطن قالدر عة  حمالية مااللح الدولة، حي  ييالهص من خالر اشتراك  عل منالقشة القضاليال العالمة 
بطريقةةة مبالشةةرح أو عةةن طريةةب اختيةةالر مةةن يمثةونةة  عةةل المجةةاللس النيالبيةةة عةةن طريةةب ا,نتخالبةةالت 

   عالتب المواطن.التشريعية والمحةية التل تعتبر مي ولية حقيقية عة
 بةين تمتةد متعةددح د,,ت عةة  تشةمر المواطنةة و زل  زن كةمة 39: 3118ويشير عة  ليةة        

 هةو نفية  الفةرد أن وحية  الفةرد، وجةدان مةن اليةةوك  المنطةقةة وممالريةة والشةعور، اإلحيةالس

 الةذي لةوطنوا الفعةر يمةالرس الةذي المةواطن رابةط بةين أو وار حةقة تمثر المواطنة عالن المواطن

 حقةوب وتفعيةر لتكةريس الةرئيس المحةرك المواطنةة مفهةوص معة ، ويمثةر ويتفالعر الفعر من  اشتب

 يمالريةهال ايجالبيةة ويةةوكيالت قيميةة منظومةة زلة  ناةوال قالنونيةة مجةرد مةن وتحويةهةال اإلنيةالن

 عن .  دعالعال   والتفالنل والتضحية باللوطن وماةحت  وزيمالن  حب  زل  بذلك ميتندا   المواطن
دائةةرح المعةةالرؾ  زلةة  مفهةةوص المواطنةةة كمةةال أوردتةة   (Patrick  ,2000:2)بالتريكويشةةير 

تةةك الدولةة متضةمنة مرتبةة مةن يحةددهال قةالنون  الأن  ك عالقة بين عةرد ودولةة كمةالبريطالنية عة   
الحريةة ومةال ياةالحبهال مةن ميةة وليالت وتيةبػ عةية  حقوقةال  يياليةةية مثةر حقةوب ا,نتخةال  وتةةولل 

       المنالا  العالمة.

عة  أنهةال تمثةر وضةعية أو مكالنةة الفةرد   (Diversity2008:129) دايفيريتل كمال عرعهال 
عل المجتمع بالعتبالر  مواطنةال ، وبمةال ييةتتبع ذلةك مةن تمتعة  بمجموعةة مةن الحقةوب، والواجبةالت، 

 ويالت التل تربط المواطنين باللدولة القومية التالبعين لهال.والهف 
و زلة  أن مفهةوص المواطنةة يتضةمن مشةالعر ا,نتمةال  التةل Gary 1997,  جالريأشالركمال          

يحس بهال الفرد تجال  الوطن الذي يعي  عي ، وكذا عهم  لحقوق  وواجبالت ، ويقوص عة  اإلحيةالس 
باللعدالة والميالواح ا,جتمالعية وتكالعو  الفرال، والتمتع بروح المشةالركة واتخةالذ القةرارات بشةكر 

ت،  زضالعة زل  ا,حتراص المتبالدر بةين المةواطنين بؽةض النظةر جمالعل، كون الشع  مادر اليةطال
عن العرب والجنس والثقالعة، وا,عتدار والتوازن عل اليةوك والعمر واحتراص ا قةيالت وا,خةتالؾ 
والتنو  الثقالعل ،   زن الشعور بال,نتمال  يعةد مةن أهةص عنالاةر المواطنةة، ويفتةرض أن يكةون هةذا 

الن وباةورح ميةتمرح، أي عنةدمال ية دي اإلنيةالن واجبة  أو يطاللة  اإلحيالس نالبع من عمةب ا,نية
بحةةب لةة  عهةةو دائمةةال يحةةرال عةةة  يقةةوص بهمةةال عةةة  أكمةةر وجةة ،  ن ذلةةك وحةةد  الكفيةةر بتحقيةةب 

 الماةحة المشتركة لةطرعين. 
  Patrickحةةددهال  تةةالص تناليةةب عةةل تتةةرابط و تتكالمةةر متعةةددح أبعةةالد ولةمواطنةةة 

   -:التاللل النحو وعةل(2000:13,
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 والجمالعةالت  عةة  لفعةراد والمعنويةة والنفيةية الروحيةة باللجوانة  يعنة   :حضالري ثقالعل بعد -2

 والتهمةي   ا,يةتيعال  محةالو,ت ويةرعض والحضةالرية الثقالعيةة الهويةة خاواةية احتةراص أيالس

 .والتنميط
 عةة   ويحةرال لةبشةر ا ياليةية المالديةة الحالجةالت زشةبال   اجتمةالعل ييةتهدؾ اقتاةالدي بعةد -3

 .وزنيالنيتهص كرامتهص ليحفظ منهال الالزص ا دن  الحد عيرتو
 بين اجتمالعل  يوازن عقد زل  والمحكومين ايتنالدا الحكالص بين العالقة تنظيص يتطة  قالنونل بعد -4

  .والمجتمع الفرد مااللح
 هةص الاةةور التةةل تتحقةب عيهةةال المواطنةةة  عةةة    (Diversity ,2008:129)كمةال عةةرض        

  -اللل:النحو الت
 نمتةةك نحةن الةذات،بأننل أو وعةل نتيجةة باللةذات،زنهال جمالعةة أو عةرد زحيةالس هةل  الهويةة:   -2

عاللهويةة تعنةل التفةرد ، زن هويةة أي أمةة عةنهص  ،  وتميزنةال عنةك تميزنل ككينونة مميزح خاالئال
 .  هل افالتهال التل تميزهال عن ؼيرهال من ا مص لتعبر عن شخايتهال الحضالرية

 اخةتالؾ عةة  )الةوطن(مال   مكالن و مال بشرية الفرد بال,رتبالط بمجموعة بمعن  شعور ا,نتمال : -3

  ذه وقيص خاوايالت مع ويتبن  ويندمج يتمثر الفرد يجعر ممال والمذهبل، والدينل العرقل تنوع 
 .المجموعة

  والاحة ا من واليالمة عل كاللحب والعالمة الخالاة المواطنة بحقوب التمتع : بمعن الحقوب  -4
 ,اليياليةية والمشةالركة والتعبيةر التنقةر وحريةة العموميةة والخةدمالت ا ياليةية والعمةر والتعةةيص

 ماةير يهةص مةال كةر عةل والمشالركة العمومية الم ييالت وتدبير والترشيح ا,نتخال  عل كاللمشالركة

  .الوطن
 لوطن والتكالعرا عن والدعال  العمومية الممتةكالت عة  والحفالظ العالص النظالص : كالحتراص الواجبالت -5

 أدا عةةةةةةل مواطن يأ من تقاير أي و الوطن ازدهالر و بنال  عل والميالهمة والوحدح ا لوطنية

 بحقةوب جبالت وواالمواطن  حقوب  وذلك ,رتبالط آخرين مواطنين حقوب عة  التأثير تعنل واجبالت 

   .وواجبالتهص افخرين
ة لمفهةوص المواطنةة وأبعالدهةال ويمكن لةبالحثة الحاللية من خالر ايةتعراض التعريفةالت اليةالبق 

واهص اورهال ايتخالال عدد من العوامر المشةتركة التةل تحةدد مالمةح هةذا المفهةوص ، عاللمواطنةة 
تحدد الحقوب والواجبالت التل يفرضهال انتمال  الفةرد زلة  مجتمةع معةين عةل مكةالن محةدد، كمةال أنهةال 

ايةتعداد  لةتضةحية مةن أجةة  ترتبط بشعور الفرد نحو مجتمع  ووطن  واعتةزاز  بال,نتمةال  زلية ، و
وزقباللةة  طواعيةةة عةةة  المشةةالركة عةةل أنشةةطة وزجةةرا ات وأعمةةالر تيةةتهدؾ الماةةةحة العالمةةة. وقةةد 
ارتةةةبط المفهةةةوص تالريخيةةةال  بةةةاللتطور عةةةل حةةةب المشةةةالركة عةةةل النشةةةالطالت اليياليةةةية وا,قتاةةةالدية 

هنةةالك خميةةة وا,جتمالعيةةة بفالعةيةةة وميةة ولية، عضةةال  عةةن الميةةالواح أمةةالص القةةالنون، ولةةذلك عةةهن 
جوان  رئيية لةمواطنة تتمثر عل الهوية ، ا,نتمال  ، الحقةوب والواجبةالت ، المشةالركة المجتمعيةة 
والقيص العالمة . وقد اعتمدت البالحثة الحاللية عة  هذ  الجوان  الخمية بالعتبالرهةال ا بعةالد الرئييةة 

 .لمقيالس المواطنة الذي أعدت  البالحثة

  citizenship.Virtualا,عتراضية   المواطنة
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 عبذ الحلين البربرى

 عبر الفضال  ا,لكترونل المواطنة قضاليال ممالرية أمالصالمجالر  عتحت ا,جتمالعية الشبكالت زن       

 زذ اليياليةل البعةد يؽية  , المواطنةة عةن الحةدي  ععنةد،   ا,عتراضية عةيهال المواطنة أطةب والتل

منهةال الةدور  تعةالنل التةل التةوترات ظةر عفةل النشةأح يياليةية اجتمالعيةة بحقةوب وواجبةالت ارتبطةت
ا عةب المجتمةع  عةل يتجةةل الواقعيةة اليةيالقالت ماةداقيتهال عةل وعةدص اليياليةية الحقةوب وتقةةال

 عةل المواطنةة لحقةوب ممالريةة عهنةالك ، اليياليةية بةاللحقوب المطاللبةة عية  تتكشةؾ الذي ا,عتراضل
 يعةد ضةل الةذيزلةل المجتمةع ا,عترا الواقةع من يحبهال يتص أيضال قضاليال وهنالك المجتمع ا,عتراضل

 المواطنة.  وتحقيب لعبور جديدح بوابة
 التوااةر مواقةع أثةر عحةال زلة  و  والتةل هةدعت3122أشالرت دراية حينل عوض  وقد         

عينةة عةة   تةدريبل برنةالمج تطبيةب خةالر مةن وذلةكا,جتمالعيةة   المية ولية تنميةة عةل ا,جتمةالعل

 أعراد درجالت متويط بين زحاالئية د,لة ذات عروب زل  وجود شال  وعتال   29 قادي  مكونة من 

 ميتوى عل التطبيب القبةل والبعدي عة  مقيالس المي ولية ا,جتمالعية عند التجريبية المجموعة

 المي ولية ا,جتمالعية تندرج ضمن أبعالد المواطنة.  بالعتبالر أنالتطبيب البعدي ،  لااللح 1716

اليياليةل  تحةت  عمةية التؽيير عل "الفييبوك" ا,جتمالعل التواار مواقع وعل تحةية   لدور     

 عل المواقع هذ  لعبت  الذي و عة   الدور3123ميم  ثورات الفييبوك أكد ماع  حيالص الدين  

 هةذ  تحةور مظةالهر أبةرز ونةالق  خةالال، بشةكر وماةر عةالص بشةكر العربيةة الثورات شرارح زطالب

 الطةالبع زلة  أنشةئت، أجةة  من الذي البحت، ا,جتمالعل الطالبع من "الفييبوك" وبال خال المواقع

تنميةة وعةل المةواطنين بحقةوقهص اليياليةية وممالريةة المواطنةة بشةكر ععةالر  الم ثر عةل اليياليل

 عبر المجتمعالت ا,عتراضية.

أثةر ايةتخداص شةبكالت التوااةر و  والتةل هةدعت زلة  معرعةة  3124وعل دراية ربال  الجمالر       

طاللةة   711والتةةل طبقةةت عةةة  عينةةة قوامهةةال  ا خالقةةل ا,جتمةةالعل عةةةل تشةةكير النيةةب القيمةةل 

% ييةةتخدمون شةةبكالت التوااةةر 97744وطاللبةةة  وتواةةةت نتالئجهةةال زلةة  أن معظةةص العينةةة بنيةةبة 

ا,جتمالعل بالنتظالص ، و, شك انهال بذلك ايتطالعت ان تخةب مجةال, عالمةال أحةد  تةأثيرا زيجالبيةال عةةل 

  .النيب القيمل ا خالقل متضمنال قيص المواطنة

 عروض الدراية :  

عل ضو  اإلطالر النظري، ومال تواةت زلي  الدرايالت اليالبقة من نتالئج يمكن ايالؼة عروض      

 الدراية عة  النحو التاللل : 

, توجةةد عةةروب ذات د,لةةة زحاةةالئية بةةين متويةةطالت درجةةالت ميةةتخدمل شةةبكالت التوااةةر  .2

 كال  الوجدان.ذلمقيالس ا,جتمالعل وؼير الميتخدمين لهال عة  الدرجة الكةية 



  الوجذاى ...  إستخذام شبكات التواصل اإلجتواعي وعالقتة بزكاء

 

 
 2015السنة الثالثوى أكتوبر                    عذد خاص          –جاهعة الونوفية  –هجلة كلية التربية 

 

227 

, توجد عروب ذات د,لة زحاالئية بين متويطالت درجالت ميةتخدمل شةبكالت التوااةر وؼيةر  .3

 الميتخدمين لهال عةل بعد الكفال ح الشخاية.

, توجد عروب ذات د,لة زحاالئية بين متويطالت درجالت ميةتخدمل شةبكالت التوااةر وؼيةر  .4

 الكفال ح ا,جتمالعية.  الميتخدمين لهال عة  بعد

عروب ذات د,لة زحاالئية  بين متويطالت درجالت ميتخدمل شبكالت التوااةر وؼيةر  , توجد .5

 الميتخدمين لهال عة  مقيالس المواطنة.

  
 

 -منهج الدراية  وزجرا اتهال :

اعتمدت البالحثة عل الدراية الحاللية عةة  المةنهج الواةفل الةذي ينالية  معاللجةة موضةو   

   . الدراية واإلجالبة عة  أيئةت  والتحقب من عروض
 -عينة الدراية :

و طاللبةال مةن طةال  الجالمعةة بةاللفرقتين 219تكونت عينة الدراية عل اورتهال النهالئية مةن   
ا ول  والثالنية الشع  ا دبية بكةية التربية جالمعة المنوعية  ،  وقد اقتارت الدراية عة  الذكور 

س ، حيةة  تواةةةت نتةةالئج نظةةرا ,خةةتالؾ نتةةالئج الدرايةةالت عةةل مةةال يتعةةةب بمتؽيةةر الجةةندون ا,نةةال  
 Katyalبعةةض الدرايةةالت اليةةالبقة مةةن وجةةود عةةروب بةةين الجنيةةين عةةل متؽيةةر ذكةةال  الوجةةدان 

&Awasthi,2005) عروب وجود زل  عدصو 3113عل حين تواةت دراية عبد العالر عجوح   و 

 .الوجدان الثالثة الميتخدمة عل الدراية  ذكال  مقالييس عة  والبنالت البنين بين زحاالئية دالة
ايةتمالرح  ايةتخداص شةبكالت التوااةر ا,جتمةالعل عةة  الطةال  271تةص توزيةع  زجمةاللل   وقةد      

الةةذكور تبالعةةال  أثنةةال  تواجةةدهص باللمحالضةةرات بال,تفةةالب مةةع الةةزمال   والتنبيةة  عةةة  الطةةال  الةةذين , 

ييةةتخدمون الشةةبكالت  تظةيةةر المربةةع الخةةالال بعةةدص ا,يةةتخداص بعةةد مةةر  الجةةز  الخةةالال باللبيالنةةالت 

و ايتمالرح لتمثر عينة الدرايةة الةذين تراوحةت أعمةالرهص 263ا ولية من ا,يتمالرح وقد تص زعالدح  

وبعةد عةرز  :272وانحةراؾ  معيةالري    2973بمتويط عمةر زمنةل قةدر   و ينة  31 -29مال بين  

و ؼيةةةر 65و ميةةةتخدمين لشةةةبكالت التوااةةةر ا,جتمةةةالعل و  9:ا,يةةةتمالرات تةةةص تقيةةةيص الطةةةال   

ال ، وقةد تةص ايةتبعالد ايةتمالرات الطةال  ذوي ميةتوى ا,يةتخداص المةنخفض لشةبكالت ميتخدمين له

التواار ا,جتمالعل  وكذلك ذوي ا,يتخداص المرتفةع واإلبقةال  عةة  ميةتوى ا,يةتخداص  المتويةط 

و طةال  نظةرا  7 طالل  ، وأثنةال  تطبيةب أدوات الدرايةة تةص ايةتبعالد  73لتابح عينة الميتخدمين 

مةن ؼيةر  3مةن الميةتخدمين و 5والجدية أثنال  اإلجالبة أو لعدص اكتمالر بيالنةالتهص  لعدص تحرى الدقة 

و بواقةةع 219الميةةتخدمينو  وبةةذلك يكةةون زجمةةاللل العينةةة التةة  تةةص التطبيةةب عةيهةةال بكةيةةة التربيةةة  

 و ؼير ميتخدمين.61و ميتخدمين و  69 
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 أدوات الدراية : 

 ت البالحثة بهعداد ا دوات افتية: لتحقيب أهداؾ الدراية واإلجالبة عة  أيئةتهال قالم

  مقيالس ذكال  الوجدان: -2
ت   عل موضو  ذكال  الوجدان  مةن حية  مراجعة  الترا  الييكولوجل واإلطال  عة  مال كف بعد 

و مةن زعةداد : 9::2اليالبقة مةن قبيةر مقيةالس الةذكال  ا,نفعةاللل  الدرايالت والنظريالت والمقالييس 
، اليةيد اليةمالدونلو مةن زعةداد : 3112  الوجةدانلالةذكال  عالروب عثمالن ومحمةد رزب، ومقيةالس 

و مةن زعةداد : عبةد المةنعص الةدر ديةر، ومقيةالس الةذكال  الوجةدانل 3113ومقيالس الذكال  الوجةدانل  
عبةةد العةةالر  عةةل درايةةة الثالثةةة و مةةن زعةةداد : هشةةالص الخةةول ، ومقةةالييس الةةذكال  الوجةةدانل 3113 

  تعريةؾ جولمةالن ونموذجة   لةذكال  الوجةدان  كهطةالر اعتمةد ت البالحثةة عةة و ، كمال 3113عجوح  
 نظري لةمقيالس اشتقت من  خمية  أبعالد عرعية متضمنة عل بعدين رئييين همال : 

الكفال ح الشخاية : وتشتمر عة  عدح كفال ات تحدد كيؾ يمكننال زدارح أنفينال وهةذ  الكفةال ات  27

 هل :

 Self-awarenessالوعل باللذات            -أ

   Managing –Emotions نفعال,ت   زدارح ا, - 

                       Motivationالداععية   -ج 

. الكفال ح ا,جتمالعية : وتشتمر عة  عدح كفال ات تحدد كيفية تعالمةنال مع افخرين وهذ  الكفال ات 3

 هل :

                        Empathyالتعالطؾ  7 أ

        Social  Skillsالمهالرات ا,جتمالعية  7 ب

  مةن مجموعةة بالعتبةالر  ذكةال  الوجةدان  الةذاتل لقيةالس وقةد اعتمةدت البالحثةة عةة  مةدخر التقريةر

 ويعتمةد هةذا  (mixed models) المختةطةة النمةالذج تشةير كمةال معةال القةدرات و الشخاية يمالت

تةةك   انطبةالب درجةة يحةدد أن الفةرد وعةة  الواةفية التعبيةرات مةن مجموعةة ايةتخداص عةة  المدخر

  عةي . التعبيرات

 ايجالبيةةة  عبةةالرح و61اةةالؼت البالحثةةة الحالليةةة الاةةورح ا وليةةة لةمقيةةالس والتةةل شةةمةت    وقةةد         

وقد ، و عبالرات21ويةبيةو، تقيس ذكال  الوجدان بأبعالد  الفرعية الخمية، بحي  يتضمن كر بعد  

ر مواعةبو المقيةالس، وهةل:  مواعب،مواعةب زلة  حةد مةال،ؼي بنةود بةدائر لإلجالبةة عةة   ةحددت ثالث

و عةةةل حاللةةةة 3،2،1  عةةةل حاللةةةة العبةةةالرات ا,يجالبيةةةة والةةةدرجالت و1،2،3لتحاةةةر عةةةة  الةةةدرجالت  

 العبالرات اليةبية.

 الخاالئال الييكومترية لةمقيالس : 

 ادب المقيالس : -2
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 -: ادب المحكمين 

 المحكمين من أيالتذح عةةص الةنفس والاةحةمجموعة من قالمت البالحثة بعرض المقيالس عة              

النفيية. وبنال  عة  نتالئج التحكيص تةص ايةتبعالد العبةالرات التةل حاةةت عةة  نيةبة مواعقةة أقةر مةن 

وبهةذا  .و عبالرات، كذلك تص عمر التعةديالت الالزمةة عةل اةيالؼة بعةض العبةالرات9% وعددهال  91

وتضص أبعالد الوعل باللذات، والتعةالطؾ، والمهةالرات ا,جتمالعيةة  ،و عبالرح53ايتقر المقيالس عة   

 .و عبالرات:و عبالرات لكر بعد، أمال بعدا زدارح ا,نفعال,ت، والداععية عيتضمن كر بعد  9 

 - الداخةلادب ا,تيالب  : 

اةةدب مفةةردات المقيةةالس بطريقةةة ا,تيةةالب الةةداخة  وذلةةك عةةن طريةةب حيةةال  معةةالمالت  - أ

ا,رتبالط بين درجة كر مفردح من مفردات المقيةالس، والدرجةة الكةيةة لةمقيةالس، ويوضةح 

 التاللل نتالئج هذا اإلجرا   الجدور

 

معالمالت ا,رتبالط بين درجة كر مفردح من مفردات مقيالس ذكال  الوجدان والدرجة  و2جدور  
 الكةية لةمقيالس

 المهالرات ا,جتمالعية التعالطؾ الداععية زدارح ا,نفعال,ت الوع  باللذات

رقص 
 العبالرح

رقةةةةةةةةةةةةةةةص  معالمر ا,رتبالط
 المفردح

معالمةةةةةةةةةةةةةةةةةر 
 ا,رتبالط

رقةةةةةةةةةةةةةص 
 حالعبالر

رقةةةةةةةةةةةةةةةص  معالمر ا,رتبالط
 المفردح

معالمةةةةةةةةةةةةر 
 ا,رتبالط

رقص 
 العبالرح

معالمر 
 ا,رتبالط

2 17517** 3 17583** 4 17571** 5 17522** 6 17512** 

7 17629** 8 17587** 9 17726** : 17651** 21 .62:** 

22 17776** 23 17684** 24 17666** 25 17592** 26 .586** 

27 17594** 28 17689** 29 1.681** 2: 17812** 31 .728** 

32 17585** 33 1763:** 34 17626** 35 174:7** 36 .723** 

37 17678** 38 17743** 39 17731** 3: 17678** 41 17664** 

42 1774:** 43 176:6** 44 177:4** 45 17794** 46 17813** 



 

 د / هالة سعيذ عبذ العاطي ابوالعال ر

 

 
 

 
 2015السنة الثالثوى أكتوبر              عذد خاص                 –جاهعة الونوفية  –هجلة كلية التربية 

 

230 
د. نشوى                                                                                         

 عبذ الحلين البربرى

47 17811** 48 17769** 49 17736** 4: 17763** 51 17714** 

- - - - - - 52 17512** 53 17622** 

 171** ميتوى الد,لة 
ويتضح مةن الجةدور اليةالبب أن معةالمالت ا,رتبةالط بةين درجةة كةر مفةردح مةن مفةردات المقيةالس ، 

 ك، ممال يدر عة  ادب مفردات المقيالس. 1.12والدرجة الكةية لةمقيالس دالة عند ميتوى ك
: وذلةك عةن طريةب حيةال  معةالمالت ا,رتبةالط بةين ادب أبعالد المقيةالس بطريقةة ا,تيةالب الةداخة   - -

درجةة كةةر بعةةد مةةن أبعةالد المقيةةالس، والدرجةةة الكةيةةة لةمقيةةالس، ويوضةح الجةةدور التةةاللل نتةةالئج هةةذا 
 اإلجرا  :     

 معالمالت ا,رتبالط بين درجة كر بعد من أبعالد مقيالس ذكال   و3جدور  
 الوجدان، والدرجة الكةية لةمقيالس

 معالمر ا,رتبالط البعد

 **17:55 الوع  باللذات 

 **17:43 زدارح ا,نفعال,ت 

 **17:64 الداععية 

 **17:69 التعالطؾ 

 **17:63 المهالرات ا,جتمالعية 

 1712**ميتوى الد,لة     
ويتضح من الجدور اليةالبب أن معةالمالت ا,رتبةالط بةين درجةة كةر بعةد مةن أبعةالد المقيةالس،  

   1ممال يدر عة  ادب أبعالد المقيالس 1712وى والدرجة الكةية لةمقيالس دالة عند ميت

  : تةةص التحقةةب مةةن اةةدب المقيةةالس عةةن طريةةب حيةةال  معالمةةر ا,رتبةةالط بةةين الاةةدب التالزمةةل
الدرجة الكةية لمقيالس ذكةال  الوجةدان والدرجةة الكةيةة لمقيةالس الةذكال  الوجةدانل زعةداد اليةيد 

و 1775معالمةر ا,رتبةالط   و طاللبة وكالنت قيمةة41و عة  عينة مكونة من   3112اليمالدونل  
 مةن الاةدب جيةدح درجةة عةة  يةدلر الةذي ا مر ، 1712 د,لة ميتوى عند زحاالئيال   دالة وهل

 الدراية بمتطةبالت تفل

  ثبـالت المقيالس :  -3
  حية  تةص تطبيةب ا داح  اإلعالدح بطريقة الثبالت معالمر الثبالت بطريقة زعالدح التطبيب: تص حيال

و طاللة  03وطاللبةالت كةيةة التربيةة باللشةع  العةميةة عةددهال   عة  عينة ايتطالعية مةن طةال 

 ارتبالط معالمر حيال  وبعد أيبوعين تص زعالدح التطبيب وتص حيال  معالمر ا,رتبالط  عن طريب
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 من الثبالت جيدح درجة عة  يدلر الذي ا مر ،38.0بيريون بين التطبيقين وقد بةؽت قيمت  
 .الدراية بمتطةبالت تفل

 ألفةال معالدلةة ايةتخداص خةالر مةن الثبةالت معالمةر حيةال  تةص :كرونبةالت ألفةال بطريقةة الثبةالت 
 1712 د,لة ميتوى عند زحاالئيال   دالة وهل 1784قيمت  بةؽت  والذي 03ن=  كرونبالت،حي 

 .الدراية بمتطةبالت تفل من الثبالت جيدح درجة عة  يدلر الذي ا مر ،

 :مقيالس المواطنة -3
الت اليالبقة قالمةت البالحثةة بهعةداد مقيةالس لةمواطنةة مكةون ضو  اإلطالر النظري والدراي عل       
   مةن  المواطنة بمفهوص وممالرية المرتبطة المواقؾ من مجموعة من عن عبالرحو عقرح 71من  
 المجتمعيةةةة والمشةةةالركة الواجبةةةالت وأدا  الحقةةةوب وممالريةةةة لالنتمةةةال  وتعزيةةةز – لةهويةةةة زدراك

 أمالمة  موضةح  بةدائر ثالثة من واحدا   بديال   اختيالر المفحوال من ويطة و  العالمة باللقيص وا,لتزاص
 عالإلجالبةة   خالطئةة وأخةرى اةحيحة زجالبة توجد , بأن  عةمال     نظر  وجهة عن اختيالر  يعبر حي 

 لكةر واحةدح زجالبةة يةوى يختةالر , كمةال   بدقةة المفحةوال نظر وجهة عن تعبر التل هل الاحيحة
 .  زجالبة دون موقؾ أي تترك و,   موقؾ

 – الحقةوب والواجبةالت – ا,نتمةال  –عبالرات موزعة عة  ا بعةالد الخميةة  لةمواطنةة   الهويةة وال

 القيص العالمة و .  -المشالركة المجتمعية 
 الخاالئال الييكومترية لةمقيالس : 

 ادب المقيالس : -2

 : ادب المحكمين 
المتخااةين باةورتهال ا وليةة عةة  مجموعةة مةن بعرضةهال تص التأكد من ادب ا داح وذلك      
طة  منهص زبدا  الرأي حور مدى مالئمة عقرات ا داح من حي  المحتوى والمضمون وارتبالطهال وف 

مع البعد الذي تقيي  مع قالبةية الحذؾ أو اإلضالعة أو التعدير، وقد تص ا خذ بمالحظالت المحكمةين 
 لمقيةالس عةة و عبةالرات وبهةذا ايةتقر ا5تةص ايةتبعالد  % حية  91التل تةص ا,تفةالب عةيهةال بنيةبة 

 عبالرح. و67 

  متةزامن مةع  وبشةكر بتطبيقة  المقيةالس قالمةت البالحثةة : لةتحقةب مةن اةدبالادب التالزمةل
عينةةة مةةن طةةال  وطاللبةةالت كةيةةة عةةة  و 3116مقيةةالس المواطنةةة الةةذي أعةةد  عثمةةالن العةةالمر  

معالمةةر ا,رتبةةالط بةةين الدرجةةة الكةيةةة لةمقياليةةين  ت قيمةةةوقةةد بةؽةة ةو طاللبةة41التربيةةة عةةددهال  
 تفةل مةن الاةدب جيةدح درجةة عةة  يةدلر الةذي ا مةر ، 1712وهة  دالةة عنةد ميةتوي  1.83

 .الدراية بمتطةبالت

   كمال قالمت البالحثةة باللتأكةد مةن ثبةالت المقيةالس  وعةب معةاللص ا,تيةالب الةداخةل وقةد بةؽةت قيمتة
وقةةد جةةال ت جميةةع العبةةالرات ثالبتةةة باليةةتثنال  عبةةالرح واحةةدح تةةص ايةةتبعالدهال لياةةر  - و1792 

 .عقرح موزعة عة  ا بعالد الخمية ياللفة الذكر و66يالس عل  اورت  النهالئية زل   المق
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قالمت البالحثة باللتأكد من ثبالت ا داح مةن خةالر معالمةر  ثبةالت اإلعةالدحو حية  تةص  :ثبالت المقيالس -3

وبعةد أيةبوعين تةص زعةالدح التطبيةب وتةص حيةال  معالمةر  ةو طاللبة41 عددهال تطبيب ا داح عة  عينة 

 يةدلر الةذي ا مر ، 1712وه  دالة عند ميتوي و 1795بين التطبيقين وقد بةؽت قيمت     ا,رتبالط

 . الدراية بمتطةبالت تفل الثبالتمن  جيدح درجة عة 

 

 

 : شبكالت التواار ا,جتمالعلايتمالرح ايتخداص  -4
ا,جتمةةالعل بعةةد ا,طةةال  عةةةة   التوااةةر قالمةةت البالحثةةة بهعةةداد ايةةتمالرح ايةةتخداص شةةبكالت      

وعبةالرح   51اةورتهال النهالئيةة  عةل بموضو  الدراية ، حي  تضمنت ا,يةتمالرح الدرايالت  ذات الاةة 
 عل اورح أيئةة مؽةقة تؽطل خمس محالور أياليية كمال يةل :

  لتحييد الميتوى ا,جتمالعل ا,قتاالدي عبالرات . 21المحور ا ور: البيالنالت ا ولية ويشمر 

 ع ا عراد زل  ا,شتراك عل الشبكالت ا,جتمالعية  وقد اشتمر المحور الثالنل : ا يبال  التل تدع
 عبالرات 21عة  

  عبةةر مواقةةع التوااةةر ا,جتمةةالعل   ومحتةةوى موضةةوعالت التوااةةرالمحةةور الثاللةة  : طبيعةةة
 عبالرات 7وتشمر 

  عبالرات 7المحور الرابع : كص ا,يتخداص لمواقع التواار ا,جتمالعل. ويشمر 

 البية واليةبية النالتجة عةن ايةتخداص مواقةع التوااةر ا,جتمةالعل المحور الخالمس :افثالر ا,يج
 عبالرات.  9ويشمر 

ولةتأكد من ادب ا داح تص عرضهال عة  مجموعة من المحكمين لةتعةرؾ عةة  مةدي كفاليةة محةالور 
 ا,يتمالرح ودرجة المواعقة عة  العبالرات ومدي وضوح الايالؼة والتأكد من وضوح العبالرات.

 -نتالئج الدراية: 

يةةنال الفةةرض ا ور عةةة  انةة  ك, توجةةد عةةروب ذات د,لةةة زحاةةالئية بةةين  -فةةرض ا ور: ال
 ميتخدمل شبكالت التواار ا,جتمالعل وؼير الميتخدمين لهال عة  مقيالس ذكال  الوجدان ك.

و,ختبالر هذا الفرض تص واؾ وتةخيال درجالت الطةال  بحيةال   المتويةط الحيةالبل، ا,نحةراؾ 
مةةةوعتين  الميةةةتخدمين وؼيةةةر الميةةةتخدمين لشةةةبكالت التوااةةةر المعيةةةالريو لةةةدرجالت طةةةال  المج

 ا,جتمالعلو عةل مقيالس ذكال  الوجدان  ، وحيال  قيمة  تو كمال يوضحهال الجدور التاللل:
 

و  اإلحاال ات الوافية ود,لة الفروب بين متويةطل درجةالت الطةال   الميةتخدمين 4جدور 
 س ذكال  الوجدان وؼير الميتخدمينو لشبكالت التواار ا,جتمالعل عة  مقيال

 العدد المجموعة المتؽير
المتويط 
 الحيالبل

ا,نحراؾ 
 المعيالري

درجة 
 الحرية

 قيمة
   تو

 الد,لة اإلحاالئية

الفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرب دار  7:,3 238 5,48 73,99 96 الميتخدمينذكةةةةةةةةةةال  
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 العدد المجموعة المتؽير
المتويط 
 الحيالبل

ا,نحراؾ 
 المعيالري

درجة 
 الحرية

 قيمة
   تو

 الد,لة اإلحاالئية

ؼيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  الوجدان
 61 الميتخدمين

65,86 4,56  
 

زحاةةةةةةةةالئيال عنةةةةةةةةد 
 و1,12ميتوى 

  
و وهل أعةة  مةن قيمةة ك ت 37:7أن قيمة ك ت ك المحيوبة     يتضح من الجدور اليالبب 

و ممال يدر عة  وجود عروب دالة بين  1,12و وميتوى د,لة  238ك الجدولية عند درجة حرية   
 التواار ا,جتمةالعلمتويطل درجالت الطال  عةل مقيالس ذكال  الوجدان بين الميتخدمين لمواقع 

 .وؼير الميتخدمين ، لااللح الميتخدمين 
وباللتةاللل تةص رعةةض الفةرض الاةفري وقبةةور الفةرض الموجةة  الةذي يةنال عةةة  أنة : توجةةد 

و بةةين متويةةطالت درجةةالت الطةةال  الميةةتخدمين 12,1عةةروب ذات د,لةةة زحاةةالئية عنةةد ميةةتوى 
ذكةال   مقيةالس لمواقع التواار ا,جتمالعل ، وؼير الميتخدمين لااللح مجموعةة الميةتخدمين عةل

 الوجدان.
  ؛  (Kenna , 2002 & Toma ,2010ضةو  نتةالئج درايةالت  ويمكةن تفيةير ذلةك عةل

Cotton , 2001 (   التل تواةت زلة  أن ايةتخداص شةبكالت التوااةر ا,جتمةالعل تزيةد  مةن قةدرح
بالعتبةةةالر المهةةةالرات ا,جتمالعيةةةة أحةةةد  -ا عةةراد عةةةة  تكةةةوين اةةةداقالت وعالقةةةالت اجتمالعيةةةة جيةةةدح 

ايةتمرارية وقةوح هةذ  العالقةالت حية  , تقتاةر والحفةالظ عةة   -الكفال ات الفرعية لذكال  الوجدان 
عمةيةةة ا,تاةةالر عةةة  وقةةت زمنةةل محةةدد ولكنهةةال يمكةةن أن تةةتص طةةوار الوقةةت وعةة  أي مكةةالن دون 
ا,يتيالص لظروؾ العمر أو اليفر أو الدراية   كمال أشالرت الدرايالت زلةل أن ا عةراد ذوي تقةدير 

وية ثر ذلةك ا,يةتخداص عةة  مشةالركتهص  الذات المنخفض أكثر زيتفالدح من ايتخدامهص لةفةيس بةوك
ا,جتمالعية وقدرتهص عة  التفالعر مع افخرين بدرجة اكبر ممةال يرعةع لةديهص تقةديرهص لةذاتهص وهةذا 

 يندرج ضمن الكفال ح الشخاية كأحد أبعالد ذكال  الوجدان.                                      
 توجةةد عةةروب ذات د,لةةة زحاةةالئية بةةين يةةنال الفةةرض الثةةالنل عةةةل انةة : ك , -الفةةرض الثةةالنل :

 .ميتخدمل شبكالت التواار ا,جتمالعل وؼير الميتخدمين لهال عل بعد الكفال ح الشخاية
و,ختبالر هذا الفرض تص واؾ وتةخيال درجالت الطةال  بحيةال   المتويةط الحيةالبل، ا,نحةراؾ 

التوااةةةر  لشةةةبكالت المعيةةةالريو لةةةدرجالت طةةةال  المجمةةةوعتين  الميةةةتخدمين وؼيةةةر الميةةةتخدمين
، وا بعةةالد الفرعيةةة المتضةةمنةو عةةةل مقيةةالس ذكةةال  الوجةةدان  بعةةد الكفةةال ح الشخاةةية ا,جتمةةالعل

 وحيال  قيمة  تو كمال يوضحهال الجدور التاللل: 
و  اإلحاةةال ات الواةةفية ود,لةةة الفةةروب بةةين متويةةطل درجةةالت الطةةال   الميةةتخدمين 5جةةدور  

 بعد  الكفال ح الشخاية و وؼير الميتخدمينو لشبكالت التواار ا,جتمالعل عة 
 البعد

 العدد المجموعة
المتويط 
 الحيالبل

ا,نحراؾ 
 المعيالري

درجة 
 الحرية

 قيمة
   تو

 الد,لة اإلحاالئية

الوعل 
 باللذات

  2,8 9,72 69 الميتخدمين
 
238 

الفرب دار زحاالئيال عند  4:,3
ؼير  و1,12ميتوى 

 الميتخدمين
61 

8,48 2,3 

ادارح 
 ا,نفعال,ت

 الفرب ؼير دار 2,79 3,48 23,38 69 خدمينالميت
ؼير 

 الميتخدمين
61 

22,86 3,42 
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 البعد
 العدد المجموعة

المتويط 
 الحيالبل

ا,نحراؾ 
 المعيالري

درجة 
 الحرية

 قيمة
   تو

 الد,لة اإلحاالئية

 الداععية

الفرب دار زحاالئيال عند  3,26 4,25 24,84 69 الميتخدمين
ؼير  و1,16ميتوى 

 الميتخدمين
61 

23,74 3,55 

الكفال ح 
 الشخاية

الفرب دار زحاالئيال عند  7:,3 6,48 45,2 69 الميتخدمين
ؼير  و1,12ى ميتو

 الميتخدمين
61 

42,86 5,56 

 
و  عةةةة  بعةةةد الكفةةةال ح 7:,3يتضةةةح مةةةن الجةةةدور اليةةةالبب  أن قيمةةةة ك ت ك المحيةةةوبة    

 1,12و وميةتوى د,لةة  238الشخاية وهل أعة  من قيمة ك ت ك الجدولية عند درجة حريةة   
بعد الكفال ح الشخاةية  عل  بين متويطل درجالت الطال  زحاالئيالو ممال يدر عة  وجود عروب دالة 

 بين الميتخدمين لمواقع التواار ا,جتمالعل وؼير الميتخدمين ، لااللح الميتخدمين .
والتةل  ) Birnbaum,2008 ويمكن تفيير ذلك عل ضو  مال أشالرت زلي  نتالئج دراية  

عةة   و عرد  من أن نشر الاور وكتالبة الردود والتعةيقالت وا,طةال 41أجريت عة  عينة قوامهال  

ردود وتعةيقةةالت افخةةرين يةةدعع الفةةرد زلةة  مزيةةد مةةن التفالعةةر والتوااةةر كمةةال ييةةتطيع تقيةةيص ذاتةة  

 والوعل بهال . 

و  عةة  البعةد الفرعةل 4:,3كمال يتضح مةن الجةدور اليةالبب  أن قيمةة ك ت ك المحيةوبة           

توى د,لةةة و ومية238الةوعل باللةذات وهةةل أعةة  مةةن قيمةة ك ت ك الجدوليةة عنةةد درجةة حريةةة   

باللةذات  الةوعلبةين متويةطل درجةالت الطةال  عةةل بعةد  عةروب دالةةو ممال يدر عة  وجود  1,12 

 بين الميتخدمين لمواقع التواار ا,جتمالعل وؼير الميتخدمين ، لااللح الميتخدمين .

 أقر مةنو عة  البعد الفرعل زدارح ا,نفعال,ت 2,79ويتضح أيضال أن قيمة ك ت ك المحيوبة        

و وؼير دال  ممال يدر عة  عةدص وجةود عةروب بةين 238يمة ك ت ك الجدولية عند درجة حرية     ق

متويطل درجالت الطال  عةل بعد زدارح ا,نفعال,ت بةين الميةتخدمين لمواقةع التوااةر ا,جتمةالعل 

الةذي يمكةن مةن خاللة  وجهةال لوجة  وؼير الميتخدمين ، ويمكن تفيير ذلك لعدص التفالعر المبالشةر 

 زدارح ا,نفعال,ت.ضبط و

وباللنيبة لةبعد الفرعل الداععية يتضح أيضال  من الجةدور اليةالبب  أن قيمةة ك ت ك المحيةوبة      

و  1,16و وميةتوى د,لةة  238و وهل أعة  مةن قيمةة ك ت ك الجدوليةة عنةد درجةة حريةة  3,26

ن الميةتخدمين ممال يدر عة  وجود عروب دالة بين متويطل درجالت الطال  عةل  بعد الداععيةة بةي

  لمواقع التواار ا,جتمالعل وؼير الميتخدمين ، لااللح الميتخدمين .
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وباللتاللل تص رعض الفةرض الاةفري وقبةور الفةرض الموجة  الةذي يةنال عةة  أنة : توجةد 

و بين ميتخدمل شةبكالت التوااةر ا,جتمةالعل وؼيةر 12,1عروب ذات د,لة زحاالئية عند ميتوى 

 .ح الشخايةبعد الكفال  عة الميتخدمين لهال 

يةنال الفةرض الثاللة  عةةل انة : ك , توجةد عةرب ذا د,لةة زحاةالئية بةين  -الفرض الثالل :

 بعد الكفال ح ا,جتمالعية. عة  لهال وؼير الميتخدمين التواار ا,جتمالعل شبكالتميتخدم  

و,ختبةةالر هةةةذا الفةةةرض تةةةص واةةةؾ وتةخةةةيال البيالنةةةالت بحيةةةال   المتويةةةط الحيةةةالبل، ا,نحةةةراؾ 

عةل الت طال  المجموعتين  الميتخدمين وؼير الميتخدمينو  وحيال  قيمة  ت و المعيالريو لدرج

 ، كمال يوضحهال الجدور التاللل:وا بعالد الفرعية المتضمنةبعد الكفال ح ا,جتمالعية 

و اإلحاال ات الوافية ود,لة الفروب بين متويطل درجالت الطال   الميتخدمين وؼيةر 6جدور  
 جتمالعل عة  بعد  الكفال ح ا,جتمالعيةوالميتخدمينو لشبكالت التواار ا,

 البعد
 العدد المجموعة

المتويط 
 الحيالبل

ا,نحراؾ 
 المعيالري

درجة 
 الحرية

 قيمة
   تو

الد,لة 
 اإلحاالئية

المهالرات 
 ا,جتمالعية

  2,72 26,33 69 الميتخدمين
 
238 

الفرب دار  36,99
زحاالئيال عند 

 و1,12ميتوى 

ؼير 
 61 الميتخدمين

23,46 2,95 

 التعالطؾ

الفرب دار  27,32 2,66 24,16 69 الميتخدمين
زحاالئيال عند 

 و1,12ميتوى 

ؼير 
 61 الميتخدمين

21,76 2 

الكفال ح 
 ا,جتمالعية

الفرب دار  39,73 3,47 39,38 69 الميتخدمين
زحاالئيال عند 

 و1,12ميتوى 

ؼير 
 61 الميتخدمين

34 3,36 

     

و وهةةل أعةةة  مةةن قيمةةة ك ت ك 39,73قيمةةة ك ت ك المحيةةوبة    يتبةةين مةةن الجةةدور اليةةالبب  أن
و ممال يةدر عةة  وجةود عةروب دالةة بةين  1,12و وميتوى د,لة  238الجدولية عند درجة حرية   

لشةةبكالت التوااةةر متويةةطل درجةةالت الطةةال  عةةةل بعةةد الكفةةال ح ا,جتمالعيةةة   بةةين الميةةتخدمين 
 ين .وؼير الميتخدمين ، لااللح الميتخدم ا,جتمالعل

و وهل أعةة  مةن قيمةة ك ت ك الجدوليةة عنةد 36,99كمال يتضح أن قيمة ك ت ك المحيوبة        
و ممةةال يةةدر عةةة  وجةةود عةةروب دالةةة بةةين متويةةطل  1,12و وميةةتوى د,لةةة  238درجةةة حريةةة  

 لشةةبكالت التوااةةر ا,جتمةةالعل بةةين الميةةتخدمين  ا,جتمالعيةةةدرجةةالت الطةةال  عةةةل بعةةد المهةةالرات 
 لااللح الميتخدمين   مين ،وؼير الميتخد

و وهةةل أعةةة  مةةن قيمةةة ك ت ك الجدوليةةة عنةةد درجةةة 27,32كمةةال أن قيمةةة ك ت ك المحيةةوبة      
و ممةةال يةةدر عةةة  وجةةود عةةروب دالةةة بةةين متويةةطل درجةةالت 1,12و وميةةتوى د,لةةة  238حريةة    

خدمين ، الطةةال  عةةةل بعةةد التعةةالطؾ بةةين الميةةتخدمين لمواقةةع الشةةبكالت ا,جتمالعيةةة وؼيةةر الميةةت
 لااللح الميتخدمين .
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وباللتاللل تةص رعةض الفةرض الاةفري وقبةور الفةرض الموجة  الةذي يةنال عةة  انة  : توجةد 
 لشةبكالت بين متويةطل درجةالت الطةال  الميةتخدمين1712عروب ذات د,لة زحاالئية عند ميتوى 

بعةةةد الكفةةةال ح  عةةةة ، وؼيةةةر الميةةةتخدمين لاةةةاللح مجموعةةةة الميةةةتخدمين  التوااةةةر ا,جتمةةةالعل
 . جتمالعيةا,

ويمكن تفيير ذلك عل ضو  مال أشالرت زلية  نتةالئج العديةد مةن الدرايةالت حةور دور شةبكالت 
عل تحقيب التواار والتواعب مع افخرين من خالر عهص مشالعرهص والتعةالطؾ التواار ا,جتمالعل 

 وزيالدح التواار ا,جتمالعل مع ا خرين وتكوين اداقالت جديدح . معهص

رض الرابةةع عةةة  انةة  ك , توجةةد عةةروب ذات د,لةةة زحاةةالئية  بةةين يةةنال الفةة-:الفةةرض الرابةةع 
 ميتخدمل شبكالت التواار وؼير الميتخدمين لهال عة  مقيالس المواطنة.

و,ختبالر هذا الفرض تص واؾ وتةخيال درجالت الطةال  بحيةال   المتويةط الحيةالبل، ا,نحةراؾ 
ن لشةةةبكالت التوااةةةر المعيةةةالريو لةةةدرجالت طةةةال  المجمةةةوعتين  الميةةةتخدمين وؼيةةةر الميةةةتخدمي

، وحيةال  قيمةة  تو كمةال يوضةحهال والبعةالد الفرعيةة المتضةمنةا,جتمالعلو عةل مقيالس المواطنة 
 الجدور التاللل:

و  اإلحاال ات الوافية ود,لة الفروب بين متويطل درجالت الطال   الميتخدمين 7جدور  
 وؼير الميتخدمينو لشبكالت التواار ا,جتمالعل عة  مقيالس المواطنة

 عدالب
 المجموعة

المتويط 
 الحيالبل

ا,نحراؾ 
 المعيالري

 قيمة
   تو

 الد,لة اإلحاالئية

 الهوية

الفرب دار زحاالئيال  3,19 2,59 21,44 الميتخدمين
ؼير  و1,16عند ميتوى 

 الميتخدمين
:,4: 2,99 

 ا,نتمال 

 الفرب ؼير دار 2,79 3,28 27,78 الميتخدمين
ؼير 

 الميتخدمين
26,69 3,66 

حقوب ال
 والواجبالت

دالة زحاالئيال عند  5,86 3,76 29,22 الميتخدمين
ؼير  و1,12ميتوى 

 الميتخدمين
27 3,63 

المشالركة 
 المجتمعية

 

دالة زحاالئيال عند  5,73 2,37 :7,:2 الميتخدمين
 و1,12ميتوى 
 

ؼير 
 الميتخدمين

29,54 2,95 

القيص 
 العالمة

 زحاالئيالؼير دالة  2,96 :2,3 24,85 الميتخدمين

ؼير 
 الميتخدمين

24,2 2,96 
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 عدالب
 المجموعة

المتويط 
 الحيالبل

ا,نحراؾ 
 المعيالري

 قيمة
   تو

 الد,لة اإلحاالئية

الدرجة 
الكةية 
لمقيالس 
 المواطنة

دالة زحاالئيال عند  3,98 5,76 89,65 الميتخدمين
 و1,16ميتوى 

ؼير 
 الميتخدمين

83,7 8  

و وجةةةود عةةةروب ذات د,لةةةة زحاةةةالئية عةةةة  مقيةةةالس المواطنةةةة بةةةين 7و يتضةةح مةةةن جةةةدور        
شةةبكالت التوااةةر ا,جتمةةالعل وؼيةر الميةةتخدمين لهةةال عةةة  متويةطالت درجةةالت الطةةال  ميةتخدمل 

وقد جةال ت الفةروب عةة  أبعةالد الهويةة ،  1716الدرجة الكةية لمقيالس المواطنة عند ميتوى د,لة 

عةةة  بعةةد  3830بينمةةال كةةالن ميةةتوي الد,لةةة   3830والحقةةوب والواجبةةالت  دالةةة عنةةد ميةةتوى 

د عةروب دالةة زحاةالئيال عةة  بعةدي ا,نتمةال  و المشالركة المجتمعية عل حين لص تظهةر النتةالئج وجةو
 القيص العالمة .

وباللتاللل تص رعةض الفةرض الاةفري وقبةور الفةرض الموجة  الةذي يةنال عةة  انة  : توجةد 
 لشةبكالت بين متويةطل درجةالت الطةال  الميةتخدمين1716عروب ذات د,لة زحاالئية عند ميتوى 

الدرجةةة الكةيةةة  عةةة لميةةتخدمين ، وؼيةةر الميةةتخدمين لاةةاللح مجموعةةة ا التوااةةر ا,جتمةةالعل
  .لمقيالس المواطنة 

ويمكن تفيير ذلك عل ضو  مال تواةت زلية  نتةالئج الدرايةالت اليةالبقة مةن تأكيةد عةة  دور 
شةةةبكالت التوااةةةر ا,جتمةةةالعل عةةةل تفعيةةةر المواطنةةةة لةةةدى ميةةةتخدميهال وممالريةةةة الحقةةةوب وآدا  

لةت عةة  واقةع مةمةوس ظهةر جةيةال الواجبالت والتل ظهرت ع  المقالص ا ور باورح اعتراضية  تحو
 ع  ثورات الربيع العربل

 تعقي  عة  نتالئج الدراية:
 : أن  ايتنتالج عل ضو  النتالئج التل تواةت زليهال الدراية الحاللية يمكن      

ايتخداص مواقع التواار ا,جتمالعل ل  عالقة ايجالبية بكر من ذكةال  الوجةدان بأبعةالد  الخالاةة  -
ح ا,جتمالعية ، كمال أن  يالهص عل تفعير المواطنة لدي الميتخدمين باللكفال ح الشخاية والكفال 

ممالرية حقوقهص اليياليية والتعبير عن آرائهص واعتبالر  عنبعد عزوؾ عدد كبير من ا عراد 
 ذلك نو  من العب  , طالئر من ورائ  عاوتهص ليس ل  قيمة عل ظر نتالئج حتمية ميبقة.

,جتمالعل والمحتوى المتضمن خالر عمةية التوااةر أن ميتوى ا,يتخداص لمواقع التواار ا -
وكذلك دواعع التواار لهال الدور ا كبر عل تحديد طبيعة العالقة بين متؽيةرات الدرايةة يةوا  

 كالنت ايجالبية أو يةبية.
 التوايالت:

ا,هتمةةالص بدرايةةة  ذكةةال   الوجةةدان عةة  المراحةةر المختةفةةة ابتةةدا  مةةن مرحةةةة الطفولةةة وحتةة  -2
  1ال ل  من تأثير زيجالب  عة  يةوك الطال الجالمعة، لم

يج  أن يتضمن التعةةيص منةالهج لؽةرس مهةالرات الةوع  باللةذات، وضةبط الةنفس، والتعةالطؾ مةع -3
  1افخرين، والتعالون، وحر الاراعالت والنزاعالت بشكر يةم 
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 زعداد برامج تشمر افبال  والمعةمةين لرعةع كفةال تهص الوجدانيةة ممةال يةنعكس بشةكر زيجةالبل عةة -4
  1ا بنال  والطال 

تنظةةيص دورات لتوعيةةة الشةةبال  وحةةثهص عةةة  ايةةتثمالر الفوائةةد العةميةةة واالثقالعيةةة وا,جتمالعيةةة  -5
 وتفالدي افثالر اليةبية لةشبكالت ا,جتمالعية.

 العمر عة  توظيؾ الشبكالت ا,جتمالعية عل عمةيتل التعةيص والتعةص بطريقة ايجالبية. -6

 قالئمة المراجع
و. الوالدية الحنونة كمال يدركهال ا بنال  وعالقتهةال باللةذكال  ا,نفعةالل  3113هيص بدر زيمالعير زبرا -2

 . 61-2و، 26،  مجةة اإلرشالد النفي ، جالمعة عين شمسلديهص : 
   www.accr.co -facebook/accr.co -المركز العربل ,بحال  الفضال  ا,لكترونل   -3
و: الذكال  الوجدانل والتواعب المهنل لةمعةص   درايةة ميدانيةة 3112زبراهيص اليمالدونل  الييد  -4

و: 4لدى عينة من المعةمين والمعةمةالت بةاللتعةيص الثةالنوي العةالص و، مجةةة عةاللص التربيةة ، العةدد 
72- 263 

ى و: أثر مواقع التواار ا,جتمالعل عة  تنمية المي ولية ا,جتمالعية لةد3122حينل عوض  -5
  عينة من الشبال ، جالمعة القدس المفتوحة

و :أثر ايتخداص شبكالت التوااةر ا,جتمةالعل عةةل تشةكير النيةب القيمةل 3124ربال  الجمالر   -6 
كريةةل ا ميةةر ،   جالمعةةة المةةةك عبةةد العزيةةزدرايةةة ميدانيةةة ،  –ا خالقةةل لةشةةبال  اليةةعودي 

 ناليؾ بن عبد العزيز لةقيص ا خالقية
و : ا,نترنةةةت ولؽةةةة حجةةةرات الدردشةةةة ، مجةةةةة العةةةةوص 3117د العظةةةيص   اةةةاللح يةةةةيمالن عبةةة  -7

 .  212 -48و : 23اإلنيالنية ، جالمعة البحرين ، العدد  
و. الذكال  الوجةدان  وعالقتة  بكةر مةن الةذكال  المعرعة ، والعمةر، 3113عبد العالر حالمد عجوح   -8

كةيةةة التربيةةة، جالمعةةة مجةةةة والتحاةةير الدرايةة ، والتواعةةب النفيةة  لةةدى طةةال  الجالمعةةة. 
 1 66-2و، 2،  24 اإليكندرية،

و. الةةذكال  الوجةةدان  لةةدى طةةال  الجالمعةةة وعالقتةة  بةةبعض 3113عبةةد المةةنعص أحمةةد الةةدردير،   -9
مجةةةة درايةةالت تربويةةة واجتمالعيةةة، كةيةةة التربيةةة، جالمعةةة المتؽيةةرات المعرعيةةة والمزاجيةةة. 

 1 432-:33و، 4،  9حةوان، 
و : دور الفةةيس بةةوك عةة  تشةةكير المجةةالر العةةالص لةةدى الشةةبال  3123نجةةالر عبةةد الهةةالدى أحمةةد ال -:

ينةالير   مجةة كةيةة افدا    جالمعةة الزقةالزيب   العةدد  36الجالمع  المارى نحو أحدا  ثةورح 
 .  :36 – 232و ال ال 73 

دراية نقديةة مةن  –و: المواطنة عل الفكر الؽربل المعالار  3116عثمالن بن االلح العالمر    -21
  378-334و ، 2  :يالمل . مجةة جالمعة دمشب ، منظور ز

 :القةالهرح  ،اإلنيةالن وحقةوب المواطنةة قضةاليال :العربةل المدنل المجتمع ( 2007 ) :عة  ليةة -22

 المارية ا,نجةو مكتبة
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و. الذكال  ا,نفعالل  : مفهومة  وقيالية . 9::2عالروب الييد عثمالن ، محمد عبد اليميع رزب  -23
 1 42-4و، 49المعة المناورح،  جمجةة كةية التربية، 

و:  الةذكال  ا,نفعةاللل وعالقتة  باللتحاةير الدرايةل والقةدرح عةة  3112عوقية محمد راضل    -24
و، ال 56 العةددالتفكير ا,بتكالري لدى طال  الجالمعة ، مجةة كةية التربيةة جالمعةة المناةورح 

 1 315-:27-ال
بين الةذكال  ا,نفعةالل  والتفكيةر ا,بتكةالرى  و. العالقالت التفالعةية3112محين محمد عبد النبل  -25

مجةةةة كةيةةة التربيةةة، جالمعةةة المنوعيةةة، والتحاةةير الدرايةة  لةطاللبةةالت الجالمعيةةالت اليةةعوديالت. 
 1 277-236و، 4 

: تأثير شبكالت التوااةر ا,جتمةالعل عةة  جمهةور المتةقةين، درايةة و 3123 محمد المناور -26
,لكترونيةةة كالعربيةةة نموذجةةالك ريةةاللة المالجيةةتير مقالرنةةة لةمواقةةع ا,جتمالعيةةة و المواقةةع ا
 ا كالديمية العربية المفتوحة عل الدنمالرك. 

و : أثالر ايةتخداص الحالية  افلةل وشةبكة المعةومةالت عةة  بعةض 3115محمد حين عبد هللا   -27
جوانة  الشخاةةية لةةدي طةةال  جالمعةةة أص القةري بمكةةة المكرمةةة ، مجةةةة بحةةو  كةيةةة افدا  ، 

 .593-528و، ال ال :6ية ، العدد  جالمعة المنوع

و : افثالر ا,جتمالعية لالنترنت عة  الشبال  ، دراية ميدانيةة 3114محمد يعيد عبد المجيد   -28
 عة  عينة من مقالهل ا,نترنت ، القالهرح: دار الماطفل.

 و : مدي عالعةية التنوير ا,نفعاللل عةل تنميةة الةذكال  ا,نفعةاللل3113محمد عبد اليميع رزب   -29
لةطال  والطاللبالت عل كةية التربية باللطالئؾ ، جالمعة أص القري ، مجةة جالمعة أص القري لةعةةوص 

 .242-73و ، ال ال 26التربوية وا,جتمالعية واإلنيالنية ، العدد  

و : ا,تاالر ا,لكترونل   ا,نترنت و وتأثير  عةةل العالقةالت  3118محمود يعد عبد الحةيص    -:2
 الجيتير ؼير منشورح   كةية افدا    جالمعة طنطال . ا,جتمالعية   رياللة م

و: ا,يةةهالص النيةةبل لمكونةةالت الةةذكال  الوجةةدانل والةةذكال  المعرعةةل 3119مختةةالر احمةةد الكيةةالر   -31
وتنظيص الذات عل التنب  بالفدا  المهنل لةمعةمين وافدا  ا كالديمل لةطال  باللمرحةة الثالنوية: 

يةة التربيةة جالمعةة عةين شةمس العةدد الثةالنل والثالثةون دراية عةل نمذجةة العالقةالت، مجةةة كة
 63-:ال   الجز  ا ورو

و. الذكال  ا,نفعاللل لةدي المشةالؼبين وأقةرانهص ضةحاليال المشةالؼبة 3122ماطفل عة  مظةوص   -32
عةةل  البيئةةة المدريةةية. بحةة  مقةةدص زلةة  المةة تمر الةةدولل حةةور العةةالديين وذوي ا,حتيالجةةالت 

.49-28التربية، الخالاة. جالمعة بنهال كةية ال  
ثةةةورات الفييةةبوك، ميةةةتقبر ويةةالئر التوااةةةر و : 3124  .ماةةع  حيةةالص الةةةدين قتةةةونل -33   

 ، عةيطين.شركة المطبوعالت لةتوزيع والنشرا,جتمالعل عل التؽييرك 
المترتبةةةة عةةةة  ايةةةتخداص الشةةةبال  الجةةةالمعل لموقةةةع  التةةةأثيراتو: 3122منةةةالر عبةةةد  محمةةةد   -34

 339-286و ال ال  48، العدد  اإلعالصلبحو   الفييبوك ،المجةة المارية
 .مكتبة ا يرح   ا عمالر العةمية  :القالهرح .و : تحديالت عار المعةومالت  3114نبير عةل   -35

و: افثةةالر ا,جتمالعيةةة والنفيةةية ,يةةتخداص الشةةبال  الماةةةري :311نيةةرمين زكريةةال خضةةر   -36
بةوك   ورقةة مقدمةة لمة تمر ا يةرح لمواقع الشبكالت ا,جتمالعية   دراية عةل موقةع الفةيس 
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ال ال ،واإلعالص وتحديالت العاةر   المة تمر الةدولل ا ور   كةيةة اإلعةالص   جالمعةة القةالهرح 
2-89   

و. الةةذكال  الوجةةدان  كدالةةة لةتفالعةةر بةةين الجةةنس، تقةةدير 3113هشةةالص عبةةد الةةرحمن الخةةولل  -37
مجةةة كةيةة التربيةة ببنهةال، ة. الذات، اليةعالدح، والقةةب لةدى عينةة مةن طةال  المرحةةة الجالمعية

  1 269-228و، 63،  23، جالمعة الزقالزيب
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