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كبري على الصعيد  برزت يف اآلونة األخرية شبكات التواصل االجتماعي على شبكة اإلنرتنت وحظيت ابنتشار
بل وابتت بعض مواقع التواصل االجتماعي من  وأصبح اجلميع من خمتلف األجيال يستخدموهنا، كبارا وصغارا،، العاملي

 يف العامل. أكثر املواقع زايرة

 على تويرت فكارانأو  Instagram انستجرام ليصبحت مالحمنا عأ يوىف زمن شبكات التواصل االجتماع

Twitter ومبادئنا على فيس بوك Facebook وصوتنا على ساوند كالود Soundcloud وكالمنا على واتس آب 

WhatsApp,  شاعران ولكن عن طريق لوحة املفاتيحالتعبري عن م انطلقنا يف، وأصبحت مشاعران ضغطات أزرار 

Keyboard نطلب العون عن طريق كتابة حالة واصبحنا Status  مشاركة  اللخونعرب عما نشعر به منshare 
 أصبح عبارة عن فاإلعجاب تعرب عن حالتنا النفسية وأصبحنا من ذوى املشاعر اإللكرتونية، اليت Posts للمنشورات

وأصبح االهتمام عبارة عن قراءة   block عبارة عن حظر والفراق unfriend الصداقة واخلصام يعىن حذف like اليك
 والتعبري عن احلزن بتغيري الصورة Chat رسالة علىو  Activities .نشطةومتابعة آخر األ ، News feedرتغذية االخبا

 .حزين emotion تعبرييووضع وجه  األسوداىل اللون  Profile picture الشخصية

 التهاينامتدت اىل تقدمي  على التعبري عن مشاعران فقط بل االجتماعيمل يقتصر استخدامنا لشبكات التواصل و 
على خرب وفاة  comment صورة حفل زفاف وتعليق على like اليكاملناسبات املختلفة فنكتفى بعمل  يف والتعازي

 .االفرتاضيالعامل  يفوحصران أنفسنا  الواقعيحىت اننا نسينا عاملنا 

خاصة كوسيط  االجتماعي عامة وشبكات التواصل لألنرتنتوكان الشباب هم أكثر فئات اجملتمع استخداما 
واقعية ال يستطيعون االستغناء عنها واظهرت كتري من  اصبح ابلنسبة هلم حياة االفرتاضيفأن هذا اجملتمع  اتصايل

راس  ألنشاءفاملوقع لديه قوة كامنة  لألفرادليومية الروتينية من احلياة ا يتجزأجزء ال  الدراسات ان موقع فيس بوك اصبح
االتصالية خارج حدودهم  قة وتوسيع امكانياهتمثالتفاعل مع بعضهم البعض وبناء الوميكن للمستخدمني  اجتماعي مال

 .(43: 1002،اجلغرافية )مىن احلديدى
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 االجتماعي التواصل شبكات مع الشباب تعامل دوافع ملقياس السيكومرتية اخلصائص

 6102، يناير 85رشاد النفسي، العدد اد النفسي، مركز اإلرشجملة اإل  854

 األمريكية ةداملتح الوالايت يفديدا منتصف التسعينات وحت يف االجتماعيوبدأ استخدام شبكات التواصل 
 عام CLASSMATES.COM موقعي ط بني زمالء الدراسة كما كان احلال معبالبداية كمواقع للر  يفونشات 
ظهر العديد  1000اىل  1995 وخالل احلقبة الزمنية الواقعة من عام ،2991 عام DEGRESS.COM و 2991

 1001 عام ايمستوى واسع ولكن االمر تغري جذر ق االنتشار على ولكنها مل حتق االجتماعي من شبكات التواصل
استخدمات الشبكة العنكبوتية يف لنقله نوعية  بدايةالذى كان  MY SPACE األمريكيسبيس  مايموقع  إبطالق
 ظهر موقع الفيس بوك ةدوبتطبيقات جدي 1001 التواصل بني األفراد على نطاق واسع وحبلول عام ألغراض

FACEBOOK حيث ان عدد مستخدميه وصل اىل اكثر من  اجتماعيشبكات تواصل  يسحق كل ما سبقه منل
ط بني بللر  كموقع  األمريكيةجامعه هارفرد يف  1003عام يف  مستوى العامل )بدأ ظهور الفيس بوك مليون على 200

اىل شبكات اخرى  ابإلضافة االجتماعي خدمات التواصليف  كمنافس له TWITTER زمالء الدراسة( ويليه تويرت
والتدوين وارسال  اإللكرتويند يخلاصة واحملاداثت والفيديو والرب للرسائل االفوري تقدم ملستخدميها امكانية التبادل  شهرية

 .(201، 1022 ،)عمرو حممد امللفات اخلاصة

 راسة:دة اللكمش

بعض اإلحصائيات اخلاصة  على ابالطالعفقد قامت  اإلعالمياجملال يف  ومن خالل دراسة الباحثة وختصصها
ية بالدول العر  أكربتشري اىل ان مصر من  واليتخاصة  االجتماعيبتكنولوجيا املعلومات عامة وشبكات التواصل 

 .1022يناير  11خاصة بعد قيام ثورة  االجتماعي استخداما ملواقع التواصل

ول ان هناك وميكن الق قيقة يوميا،د 11ساعتني و حبوايل االجتماعيويقدر متوسط االستخدام ملواقع التواصل 
مث تويرت ، FACEBOOK تصدرها موقع فيس بوك عدد املستخدمني،يف   األكثر شهرة وومواربتمخسة مواقع عاملية تع

TWITTER  وموقع جوجل بلسGoogle plus ،والرابع موقع لينكد Linked In ،واخلامس موقع بنتريست 
Pinterest ،مستخدم  بليون  1.366ىلإو اهم تلك املواقع حيث وصل عدد مستخدميه موقع الفيس بوك ه وال يزال

تخدامه مقارنة مبواقع التواصل وسهولة اس لفة،تكافة اجملاالت املخ  استخدامه يف ةاع وطبيعتس، نظرا ال1021يناير  يف
فيس بوك  يجتماعالاصل اتو ال موقع يوحول مستخدم، حبرية وسهولة ن تستخدمهأاتح لكل فئات اجملتمع أخرى مما األ
حيث توزيعهم  ما منأ، 1024فرباير  مليون مستخدم يف 3.63ن عددهم بلغ أىل إ اإلحصائياتتشري  العريبالعامل  يف

 (.1.: 1021، )أمساء مسعد الفيس بوك ياملقدمة من حيث عدد مستخدم اقليميا فقد جاءت مصر يف

 :التايل الرئيسيوتتحدد مشكلة الدراسة يف حماولة اإلجابة على التساؤل 

  ؟االجتماعيدوافع استخدام الشباب لشبكات التواصل  هيما 



 أ. ايمسني مصطفى أمحد

 854       6102، يناير 85رشاد النفسي، العدد اد النفسي، مركز اإلرشجملة اإل

 :الدراسةف هد

 :يلييتحدد هدف الدراسة احلالية فيما 

 .االجتماعيمعرفة دوافع استخدام الشباب لشبكات التواصل 

 :الدراسة أهمية

 تتحدد أمهية الدراسة يف جانبني:

 ة النظرية:همياأل

السنوات القليلة املاضية يف تناوهلا ملوضوع مهم تزايدت نسب انتشار  يف  ذ  الدراسةة هليمن األمهية النظر وتك
واالجتماعية والكشف عن طبيعة الدوافع النفسية واالجتماعية  خاصة بني الشباب وارتباطه بعدد من املتغريات النفسية

والديناميات  االجتماعيات التواصل من إقبال الشباب على التفاعل من خالل شبك الكامنة وراء هذا الزخم اهلائل
 الكامنة وراء هذا االقبال الزائد. النفسية

 األهمية التطبيقية:

 االجتماعيشبكات التواصل  مع اجلامعية للتعرف على دوافع تعامل الشباب يالقيام بدراسة سيكومرت يف  تتمثل
 االجتماعية.ابلشبكات  عد  دراسات اخرى خاصةيف  من نتائج هذ  الدراسة ةدواالستفا

 راسة:دات الحلصطم

 INTERNET  االنرتنت -1

من  ةداالستفا العامل تساعد مستخدميها على أحناءمجيع يف  وسيلة اتصال بني شبكات أجهزة احلاسوب
 (.20: 1001، عبد  حدود وال قيود )حنان املعلومات واخلربات املتنوعة بال إليهمقل تنخدماهتا ل

 Social Networking Sites :االجتماعيشبكات التواصل  -2

صفحات شخصية  شبكة االنرتنت يستطيع بواسطتها املستخدمني انشاءيف  مساحات افرتاضية خمصصة هي
ينشروهنا او يتبادلوهنا مع  اليتت ايطبيعة احملتو  ومناقشتها مما ميكنهم من األفكارللتواصل مع بعضهم البعض بطرح 

مضامني:  من االقتصار على متابعة ما تقدمه شبكة االنرتنت من بدال ن بدرجة عالية من احلرية واالبداعياالخر 
Amanda, mary (1 :1001) 



 االجتماعي التواصل شبكات مع الشباب تعامل دوافع ملقياس السيكومرتية اخلصائص

 6102، يناير 85رشاد النفسي، العدد اد النفسي، مركز اإلرشجملة اإل  821

مواضيع خاصة وعامة من كتاابت  نت وتضمرت والفرق أهنا عرب االن، احلياة اليوميةيف  حلقات اجتماعية كما وهي
  االجتماعيكات التواصل من مصطلح لشب أكثر(، وهناك 10: 1009 ،أمينة عادلوصور وأفالم ودردشات وتعارف )

 .االجتماعيةواملواقع  كالشبكات االجتماعية

 حاليا: ةداملوجو  االجتماعيومن أشهر شبكات التواصل 

 Facebook  فيس بوك

 Youtubeيوتيوب 

 Twitter  يرتتو 

 My Spaceماى سبيس 

 Hi Five هاى فايف

 Google Plus  جوجل بلس

 Instagram  انستجرام

 Facebook الفيس بوك -3

  . www.facebook.com وعنوانه تعلى شبكة االنرتن االجتماعياصل أشهر شبكات التو  دأحهو 
بروفايل اخلاص به وحتميل الصور  ومت تصميمه لكى يسمح ملستخدميه ابلتفاعل مع اصدقائهم حيث يقوم كل منهم بعمل

 والرسائل.

 Mark Zuckerberc رجبمارك زوكر  من قبل أتسيسهية حاليا ومت بالدول العر يف  قع األكثر انتشاراوهو املو 
وبدأ كموقع للتعارف فقط بني  1003عام  من جامعة هارفرد Dustin Moskovitz  وصديقه داسنت موسكوفيتز

 (21- 2 0: 1009علي  حممد)العامل. حناء أىل كل إخرى مث انتشر األ ىل اجلامعاتإطالب جامعة هارفرد مث حتول 

 Twitter تويرت -4

 التدوين املصغر، واليت يقدم خدمةو  www.Twitter.com وعنوانه االجتماعيل هو أحد مواقع التواص
وذلك مباشرة عن طريق موقع  .ةدحرف للرسالة الواح 230مح ملستخدميه إبرسال حتديثات عن حالتهم حبد اقصى تس

 . وتظهر تلكاملطورونمها ة أو التطبيقات اليت يقدية قصرية أو برامج احملادثة الفور نصي تويرت، أو عن طريق إرسال رسالة



 أ. ايمسني مصطفى أمحد

 820       6102، يناير 85رشاد النفسي، العدد اد النفسي، مركز اإلرشجملة اإل

زايرة ملف املستخدم  وأ، هتـا مباشرة من صفحتهم الرئيسيةءفحة املستخدم وميكن لألصدقاء قراالتحديثات يف ص
 (.21: 1021 ،)هنا نبيل اإللكرتوين وكذلك ميكن استقبال الردود والتحديثات عن طريق الربيد، الشخصي

 YouTube يوتيوب -5

  . www.youtube.com وعنوانه على شبكة االنرتنت االجتماعيل هو إحدى أهم شبكات التواص

الفيديو واملشاركة فيها  مقاطع ةدوميكن تعريفه على انه شركة إعالمية خاصة جبمهور االنرتنت تسمح هلم مبشاه
وحتميل  الشهري للمشاركة ابلفيديو كل حسب اهتماماته عرب شبكة املعلومات الدولية دون مقابل وعن طريق هذا املوقع

 املنزيلوشرائط الفيديو ، وعروضا حيه، صورا مل تعرض من قبل لألحداث اجلارية تعرض اليتالعديد من تلك املقاطع 
 (.31: 1023 ،جيهان حسناخلاصة )

 Motives الدوافع: -6

معينة لتحقيق  قةيى القيام ابلتفكري او التصرف بطر حالة نفسية حتفز الفرد عل هي :االصطالحيالتعريف 
الدوافع غالبا على اهنا ميول وعادات اثبتة  كذلك تعرف ،اجة معينة او مجموعة من احلاجاتوى من الرضا حلمست

، السلوكيات او النشاط وات يدفعنا ذلك للقيام ابألفعال أهذ  احلاج إلشباع احتياجات معينة وعندما ال يتم اشباع
 .(2. :1002)شادية حممد،  هلماإلنسانية  جاتللمستخدمني يكون مدفوعا بواسطة االحتيا السلوكيفاالتصال 

او يشبع ، ري ماثاىل م والدافع هو حالة فسيولوجية او نفسية توجه الفرد اىل القيام بسلوك معني يقوى استجابته
 .(121: 2991، حممد عبد احلميداو يرضى حاجة ما )

لشبكات التواصل  اجلامعياستخدام الشباب الرئيسية والدوافع الكامنة وراء  األسباب للدوافع: اإلجرائيالتعريف 
. والدوافع نوعان حيددان نوعية اآلخرين يقضى عليها الشباب عينة الدراسة وقتهم للتواصل مع واليت االجتماعي

 :اجلامعيالشباب  من قبل االجتماعياالستخدام لشبكات التواصل 

 Instrumental Motives  نفعية دوافع-أ

والتعلم  املوضوعات خمتلفيف  والعون والرأيواحلصول على النصيحة ، واملعلوماتوتستهدف اكتساب املعرفة 
 .ةدمجاالت عدييف  الذايت
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 Ritualized Motives  طقوسية دوافع-ب 

 ب من املشكالت.رو واهل واأللفة مع الوسيلة اإلعالمية،، واالسرتخاء، والصداقة، وتستهدف قضاء الوقت

 User  املستخدم -7

وشبكات  يقوم ابلتواصل على شبكة االنرتنت عامة الذي" على الشخص ستخدمامل" يطق مصطلح
 خاصة. االجتماعيالتواصل 

 University Youth ي الشباب اجلامع -8

أهم فرتات احلياة  افرتة من حياة اإلنسان يتميز فيها مبجموعة من اخلصائص جتعله: االصطالحيالتعريف 
 وهياملعاصر،  اإلنساينمير هبا اجملتمع اليت ريات السريعة املتالحقة ها صالحية للتجاوب مع املتغر وأخصبها وأكث

 (33: 1022، ةدعاما )على محو  11-21ينضم فها الشباب اىل اجلامعة وتكون اعمارهم من  اليتالفرتة 

لشبكات التواصل  مرحلة الدراسة اجلامعية املستخدمنييف  هم الشباب اجلامعيالشباب : األجراءف يلتعر ا
 .االجتماعي

 اإلطار النظري:

خاصة ، العقدين األخريين هد  قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال يفشرض التطور التقين اهلائل الذي لقد ف
يتالمحون يف عامل افرتاضي أصبحت إفرازاته  جعلت الناس، على العامل ةدحقائق جدي، مع انتشار اإلنرتنت

ولعل من أهم إفرازات هذا  .لسكان الكرة األرضية واالجتماعي والسياسي تتحكم شيئا فشيئا يف الواقع اإلنساين
 يستقر على حال ما أصبح يعرف ابلشبكات االجتماعية اليت يشرتك عربها ماليني الناس العامل الذي ال يكاد

 كل حسب اهتماماته وميوله.

على  األمريكيرتنت اإلن وقد حققت الشبكات االجتماعية أعلى نسبة يف جانب الوقت الذي ميضيه مستخدم
م تقارن النسبة اليت ميضيها  1009وفرباير ، م 1001للعام  ايرفرب  إحصائية تفت بني شهر ففي، بكة اإلنرتنتش

  وفيس بوك  (My Space) ماي سبيس، (Yahoo) ايهو ،(Google) جوجل: املستخدمني األمريكيني يف تصفح
(Face Book)أظهرت النتائج أن مستخدمي اإلنرتنت مي( ضون اجلزء األكرب يف تصفح ماي سبيسSpace MY )

الوقت الذي ميضيه املستخدمني يف  يف نسبة حيقابل التصاعد الواض، إضافة إىل ذلك .(Face Book)بوك وفيس 
سبة مستخدمي شبكة اجتماعية أخرى وهي املاي نل تدين حاد، استخدام شبكة اجتماعية مثل الفيس بوك

 .((Cassidy: 2007: 2سبيس
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 :(SOCIAL NETWORKING SITES) االجتماعيوال: مفهوم شبكات التواصل أ

من املواقع على  مصطلح يطلق على مجموعة هياو الشبكات االجتماعية  االجتماعيشبكات التواصل  -
بيئة مجتمع يف  التواصل بني األفراد حتتي 1.0شبكة اإلنرتنت ظهرت مع اجليل الثاين للويب أو ما يعرف ابسم ويب 

( كل هذا يتم عن شركة ... إخل، مدرسة، جامعة، بلدنتماء )شبكات ا وجيمعهم حسب مجموعات اهتمام أ افرتاضي
أخبارهم اليت  ومعرفة خرينلآلإرسال الرسائل أو االطالع على امللفات الشخصية  ثلباشر مملالتواصل ا طريق خدمات

 .(Jagatic: 2007:94-100)للعرض يتيحوهنا 

العامل وبعضها اآلخر  بعضها عام يهدف إىل التواصل العام وتكوين الصداقات حول، يةوالشبكات االجتماع
الشبكة حىت يتجمع األعضاء  لثمجال معني ميف نطاق حمدد ومنحصر يف  يتمحور حول تكوين شبكات اجتماعية

أي أهنا ، ديو.... اخلاملصاحل املشرتكة الذين يبحثون عن ملفات أو صور أو في وألعضاء أصحاب املصاحل املشرتكة ذا
كما متكن األصدقاء ،  مواقع فعالة تعمل على تسهيل احلياة االجتماعية بني مجموعة من املعارف واألصدقاء شبكة

ها من التواصل املرئي والصويت وتبادل الصور وغري  عد طول سنوات ومتكنهم أيضابالقدامى من االتصال بعضهم البعض و 
 (.2: 1009 ،هبة حممد، أمينة عادلاالجتماعية بينهم ) ةالقمن اإلمكاانت اليت توطد الع

 :االجتماعيشبكات التواصل يف  جيلتساثنيا: خطوات ال

 عندما نتعامل مع الشبكات االجتماعية ميكن امجاهلا فيما يلى: خطوات ميكن اتباعها ةدهناك ع

 شبكة اجتماعية.يف  تقوم ابلتسجيل 

 من طريقة: ثرتقوم بدعوة زمالئك أبك 

السري واسم املستخدم  عن طريق إدخال رقمك يدويوإرسال دعوات هلم بشكل  االلكرتوينبريدهم  دخالإ-أ
ابلتعرف على قائمة االتصال لديك ومعرفة األشخاص  دك االلكرتوين ليقوم نظام الشبكة االجتماعيةياخلاص برب 

 وقن منهم مل يسجل، لفاهتم الشخصيةقائمة االتصال لديك فريشدك مليف  من منهم املسجلني يف الشبكة االجتماعية
  فيتيح لك إرسال دعوة هلم.

، أمسائهم يف حمرك البحث ق إدخاليشبكة االجتماعية عن زمالئك عن طر حمرك البحث اخلاص ابليف  تبحث-ب
الئك مقها تصل لز ياملنتمني هلا وعن طر شبكة مدرستك أو جامعتك أو مدينتك( لرتى أو تقوم بتصفح الشبكات )

 قائك.أو أصد

  ضاف لقائمة األصدقاء لديك.يصديق جديد 
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 فتقوم إبضافته، جتد أنك تعرف صديق آخر، االطالع على قائمة أصدقائه اللمن خ 

 جيدك يف قائمة صديق آخر له ويضيفك لقائمة أصدقائه، صديقك 

 أصدقائكخمتلفة تضيفه لقائمة  تتعرف على صديق جديد تشرتك معه يف اهتمامات، تشارك يف مجموعة اهتمام  
(Skog 2005:474). 

 اليتخالل عدد املواقع  أصبحت حقيقة واضحة املعامل من االجتماعيومن هنا ترى الباحثة أن شبكات التواصل 
عدد مستخدميها  لموقع الفيس بوك، أو من خال يعد من أشهرها واليتاولتها الباحثة فيما مضى نت تشتمل عليها واليت

دراسة تلك الظاهرة )شبكات التواصل يف  لذلك كان البد علينا أن نتعمق أكثر تلو الساعة كل ساعة  ةدبل وزايدهتم املطر 
 معها. بملعرفة دوافع تعامل الشبا (االجتماعي

 :دراسات سابقة

 :كالتايلوهى   االجتماعي تناولت دوافع استخدام شبكات التواصل اليتسعت الباحثة لعرض أهم الدراسات 

 Boogart (2006)دراسة -1

 طالب اجلامعة.يف  Facebook التأثريات االجتماعية ملوقع الفيس بوك: وضوع الدراسةم

طالب جلامعة مع  تدعيم تواصليف  هدفت الدراسة اىل التعرف على دور موقع الفيس بوك: هدف الدراسة
 شبكاهتم االجتماعية احمليطة.

 ( طالب.4239ها )ع جامعات قوامبالدراسة على عينة من طالب أر  تأجري :عينة الدراسة

تخدم بينما يس ري من الطالب موقع الفيس بوك للتواصل مع األصدقاء القدامى،ثيستخدم الك :نتائج الدراسة
 .ةدجديت اجتماعية قاالقليل منهم املوقع لبناء ع

مع من يتفاعلون  كانوا أكثر قدرة على التواصل،  كلما زاد ساعات استخدام طالب اجلامعة ملوقع الفيس بوك
 هم.مع

 (2002نرمني خضر ) دراسة-2

االجتماعية "دراسة  ملواقع الشبكات املصرياآلاثر النفسية واالجتماعية الستخدام الشباب : موضوع الدراسة
 Facebook "موقع  مستخدميعلى 
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ف بوك، والكش ملوقع الفيس املصريهدفت الدراسة إىل التعرف على دوافع استخدام الشباب  :هدف الدراسة
وأولوية تفضيلهم هلا عند التعامل مع أصحاهبا،  املصرييكوهنا الشباب  اليتاالجتماعية والصداقات  العالقات عن طبيعة

عن حالتهم النفسية واالجتماعية من خالل استخدامهم موقع الفيس بوك،  قة تعبري عينة الدراسةيوالتعرف على طر 
 اؤالت منها.تس ةدهتدف اإلجابة على ع وكانت الدراسة

 افع استخدام الشباب ملوقع الفيس بوك؟ما دو  (2

 على موقع الفيس بوك؟ اجلامعيمتارسها عينة الدراسة من الشباب  اليتما األنشطة  (1

واآلاثر النفسية واالجتماعية  يقدم هبا املبحوثني أنفسهم على موقع الفيس بوك اليتهل هناك عالقة بني الطريقة  (4
 املرتتبة على تعاملهم مع املوقع؟

الفيس بوك واآلاثر النفسية  ات صداقتهم من خارج أم من خالل موقعالقني لعثة بني أولوية تفضيل املبحو العالقما  (3
 واالجتماعية املرتتبة على تعاملهم مع املوقع؟

جامعة القاهرة واجلامعة يف  اجلامعيالفيس بوك من الشباب  مستخدميتكونت عينة الدراسة من  :عينة الدراسة
 .طانية(يالرب  طالبا من اجلامعة 2.ا من جامعة القاهرة وطالب 2.الربيطانية )

 راسة:دأدوات ال

 استمارة استبيان -

 .مجموعات املناقشة املركزة -

 أسفرت الدراسة على بعض النتائج من أمهها:: نتائج الدراسة

واملعارف بنسبة هم األصدقاء  طانية مبوقع الفيس بوكيبة جامعة القاهرة واجلامعة الرب رز مصادر معرفة طلبأن أ -2
4.%. 

 الفيس بوك. س قائمة دوافع استخدام طالب اجلامعة ملوقعأعلى ر  أييتلية والرتفيه تسأن دافع ال -1

ميارسها املبحوثون على موقع اليت س قائمة األنشطة أر لصور اخلاصة ابألصدقاء أتتى على ألبومات ا ةدأن مشاه -4
 .%1.61 الفيس بوك بنسبة
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عرب موقع  االجتماعيالتفاعل  نواجلامعة الربيطانية )ذكور وإانث( على القاهرة اتفقت مجموعة طالب جامعة ا -3
ومن أهم مزااي الفيس بوك ، الشخصية والتعامل مع األخرين الفيس بوك يؤدى إىل تنمية اخلربات احلياتية واملهارات

 .املاضيدقاء من خالهلم وجتديد العالقات أبص االجتماعيواحلصول على الدعم  التواصل مع األصدقاء

 Barker (2009)دراسة -3

يف  اجلمعي الذايتوالتقدير  النوع وأتثريدوافع واستخدامات املراهقني ملواقع الشبكات االجتماعية  :موضوع الدراسة
 استخدام تلك املواقع.

 .االجتماعيهدفت الدراسة اىل معرفة دوافع استخدام شبكات التواصل  :هدف الدراسة

 .جامعي طالب  734ينة الدراسة منعنت تكو : عينة الدراسة

 عن بعض النتائج من أمهها: ةأسفرت الدراس: نتائج الدراسة

 .االجتماعي استخدام شبكات التواصليف  دوافع الطالب رجاء االتصال ابألصدقاء كأكث -

واصل شبكات الت الواقع اىليف  د الذين يشعرون مبشاعر سلبية جتا  شبكاهتم االجتماعيةايتجه األفر  -
 .ةدجدي ولبناء شبكات اجتماعية االجتماعيللحصول على الدعم  االجتماعي

 (2012مرمي نرميان ) دراسة- 4

عينة من  دراسة، العالقات االجتماعيةيف  استخدام مواقع الشبكات االجتماعية وأتثري  :موضوع الدراسة
 مستخدمي موقع الفايسبوك يف اجلزائر.

العالقات االجتماعية يف  االجتماعي معرفة أثر استخدام شبكات التواصل هدفت الدراسة اىل :هدف الدراسة
 اجلزائر.يف  الفيس بوك مستخدميمن خالل عينة من 

جزائرية  ع والايتبر الفيس بوك أب مستخدميمن  ةد( مفر 120تكونت عينة الدراسة من ) :عينة الدراسة
 .انث( من اإل221( من الذكور و)214) التايلموزعني على النحو 

م وأوماط استخدا احملور األول عادات: استمارة االستبيان وتقسيم االستمارة إىل ثالثة حماور: أدوات الدراسة
لث أما احملور الثا الفايسبوك"،استخدام " جات اليت تكمن وراءوالثاين الدوافع واحلا، نييلدى اجلزائر "موقع " الفايسبوك 

 االجتماعية. العالقاتيف " ستكشاف أثر استخدام " الفايسبوكال  حماولةيف "ليكرتفتم االعتماد فيه على مقياس "
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 أسفرت الدراسة عن بعض النتائج من أمهها:: نتائج الدراسة

ويفضل أغلبهم خدمة  ،"لفايسبوك"اتقضي النسبة األكرب من املبحوثني أكثر من ثالث ساعات يف استخدام 
بدافع التواصل مع األهل واألصدقاء  "الفايسبوك" أغلب أفراد العينة موقعيستخدم ، التعليقات والدردشة ابلدرجة األوىل

كما أسفرت  ،ة إحصائية بني استخدام الذكور واإلانثاللهنالك فروق ذات د نقيف، وقد بينت النتائج أثانب التإىل ج
م هبأسرهم وأقار  تفاعل املستخدمني معويف ، استخدام هذا املوقع يؤثر يف االتصال الشخصي وجها لوجه نأالدراسة 

وان الفيس ، االفرتاضيني اكثر من اجلماعات األولية لألصدقاء االجتماعيوأصدقائهـم وان افراد العينة يشعرون ابالنتماء 
 .االجتماعية توسيع العالقاتيف  بوك ساعد

يلجأون للفيس  جعلهم يواالجتماع والعاطفي( من افراد العينة على ان الشعور ابلفراغ %.21.3وافق ) -
 بوك

 ن بنسبة أوياآلخر  للمبحوثني العديد من احلاجات تتقدمها حاجة التواصل والتفاعل مع "يليب" الفايسبوك-
وب من ر معلومات بنفس النسبة مث اهل يليها التنفيس والتعبري بكل حرية وإشباع الفضول واحلصول على % 42692

 % 2641الواقع بنسبة 

 سبةنصداقة ب ط عالقاتبنة ر ألفراد العي االشباعات اليت حيققها موقع " الفايسبوك "يتصدر قائمة  -

 .10.22 %سبةنملشاكلهم االجتماعية ب مث إجياد حلول %2169 ت مع اجلنس اآلخرقاط عالبيليها ر   %73.86

 إجراءات الدراسة:

 البحث. طبيعةملناسبته ل اإلحصائياستخدمت الباحثة املنهج السيكومرتى : منهج الدراسة 

 جامعة عني مشس من مجيع  يةب( طالب وطالبة من كلية الرت 200تكونت عينه الدراسة من ): عينة الدراسة
 22ترتاوح أعمارهم بني  ،( من اإلانث 10من الذكور و) (10الفرق الدراسية ابلشعب العلمية واألدبية بواقع )

 عاما. 11-

 :خطوات إعداد املقياس

 يل بناء املقياس ابإلجراءات التالية:سبيف  قامت الباحثة -

 .االجتماعيعلى اإلطار النظري يف مجال شبكات التواصل  االطالع.  2
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 ، . اطلعت الباحثة على بعض األدوات واملقاييس اليت استخدمت يف هذا امليدان1
مع شبكات التواصل  بباتعامل الش اعداد مقياس دوافعيف  استعانت هبا الباحثة اليتاملقاييس  التايلويوضح اجلدول 

 .االجتماعي

 (1جدول )

 االجتماعيد ملقياس دوافع تعامل الشباب مع شبكات التواصل عداإيف  هبا الباحثة تاملقاييس استعان

 م اسم املقياس اسم الباحث السنة

 1 صحيفة استبيان ملعرفة دوافع التعرض لشبكة الفيس بوك عبد القوى محديحممود  1009

 خضر ايكر نرمني ز  1009
عن  جتةصحيفة استقصاء للتعرف على االاثر النفسية واالجتماعية النا

 2 .استخدام الشباب للفيس بوك

 محزة السيد خليل محزة 1021
 اعيةجتمخدام الشباب مواقع الشبكات االة استقصاء حول استفصحي

 3 املصرية واالشباعات املتحققة منها 1022 يناير 11إلطالق ثورة 

 4 مقياس دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماعي نبيل حممود االسدودىهنا  1021

 عبد الكرمي صاحل ابحاج 1024
 ملواقع التواصل العريباستقصاء حول استخدام الشباب استمارة 

 5 االجتماعي

شبكات التواصل  اإلجرائي لدوافع تعامل الشباب مع يفيف ضوء ما سبق بتحديد التعر  قامت الباحثة
 حيث عرفتها على اساس أهنا: االجتماعي

يقضى  واليت االجتماعي لشبكات التواصل اجلامعياألسباب الرئيسية والدوافع الكامنة وراء استخدام الشباب 
 "نيالدراسة وقتهم للتواصل مع االخر عليها الشباب عينة 

( من أساتذة 20حتكيم تضم ) نةعلى جل اإلجرائيقامت الباحثة بعرض املقياس بصورته املبدئية مرفقا به التعريف 
األعالم حيث ان موضوع الدراسة  أساتذة( من 1ية و)بالرت أساتذة ( من 1) كااليتية واساتذة االعالم موزعني  بالرت 

 ، اخلاص ابملقياس اإلجرائيومت توضيح التعريف  اإلعالمياجملال يف  اساتذة متخصصني وطبيعة البحث تقتضى وجود
املقياس للهدف الذى  مدى انتماء وصالحية كل مفرد  ابملقياس والتأكد من مدى مالئمةحول  الرأيوذلك إلبداء 
احملكمون قامت الباحثة حبساب نسبة االتفاق واالختالف  ناء على التوجيهات اليت أدىل هبا األساتذةبو ، وضع لقياسه

 وبناء على ذلك مل %20ليها عن املقياس بغرض حذف العبارات اليت تقل نسبة االتفاق ع عبارة من عبارات كل على
 .بارات املقياس نظرا لعدم االتفاقيتم حذف أي عبارة من ع



 أ. ايمسني مصطفى أمحد

 824       6102، يناير 85رشاد النفسي، العدد اد النفسي، مركز اإلرشجملة اإل

 صورته األولية:يف  تصميم املقياس

 .االجتماعيعبارة تقيس دوافع تعامل الشباب مع شبكات التواصل  (21يتكون املقياس من )

 : تصحيح املقياس

-)أوافق : هذ  البدائل قوم الطلبة والطالبات ابالختيار من بنيحيث ي، يتم اختيار اإلجابة من بني ثالثة بدائل
 .اوافق( ال-مرتدد

  ت( درجا4وتعىن اإلجابة )أوافق( أن البند ينطبق على املفحوص بدرجه كبري  وتقدر)

 درجتان (1وتعىن اإلجابة )مرتدد( أن البند ينطبق على املفحوص بدرجه متوسطة وتقدر)

 ةد( درجة واح2أن البند ال ينطبق على املفحوص وتقدر)وتعىن اإلجابة )ال أوافق( 

اخلصائص السيكومرتية  (ثالث درجات، درجتان، ةد)درجة واح علما أبن هناك عبارات سلبية وتقدر عكسيا
 :االجتماعيدوافع تعامل الشباب مع شبكات التواصل  ملقياس

 Validity of the Scale: : صدق املقياسأوال

 :الطرق اآلتية للتحقق من صدق املقياساعتمدت الباحثة على 

 .أوال: الصدق التمييزي

 .اثنيا: صدق البناء التكويين

 اثلثا: صدق احملكمني.

 : التمييزي الصدق-2

بني متوسطات درجات  ة الفروقاللحساب د علىان صدق املقياس وتقوم تخدم لبيتسوهي من أهم الطرق اليت 
سطات درجات تو وم االجتماعيشبكات التواصل  س دوافع تعامل الشباب معمقيا علىاألفراد ذوي الدرجات املرتفعة 

 .املقياس نفس علىاألفراد ذوي الدرجات املنخفضة 

 نرا  يف اجلدول االيت: ة احصائية واضحة فهذا يشري اىل صدق املقياس وهذا ماالللك الفروق دتوعندما تصبح ل
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 (2)جدول 

 (25ة الفروق )ن = اللجدول ت لبيان د

 
وي الدرجات املنخفضة ذ

 األدىناالرابعي 
ذوي الدرجات املرتفعة االرابعي 

مستوي  قيمة "ت" األعلى
 الداللة

 ع م ع م
مقياس دوافع تعامل 
الشباب مع شبكات 
 التواصل االجتماعي

126910 463122 496120 264491 246994** 0602 

الدرجات املنخفضة ومتوسطات ي ت األفراد ذو ا بني متوسطات درجامن الواضح انه وجد فروق دالة إحصائي
و ما يؤكد وه االجتماعيتعامل الشباب مع شبكات التواصل  مقياس دوافع علىوى الدرجات املرتفعة ذدرجات األفراد 
 .صدق املقياس

 االجتماعيالتواصل  مقياس دوافع تعامل الشباب مع شبكات

 
 البناء التكويين صدق-2

 مى إليه.نتتالذى  ني درجات األفراد عر كل موقف والدرجة الكلية للبعدمت حساب معامل االرتباط ب
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 (3جدول )

 (100)ن = االجتماعيمعامالت االرتباط لعبارات مقياس دوافع تعامل الشباب مع شبكات التواصل 

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
2 06321** 9 06414** 
1 0633.** 20 0641.** 
4 06322** 22 06441** 
3 06419** 21 06414** 
1 06340** 24 06342** 
. 061.2** 23 06313** 
1 06421** 21 06132** 
2 061.1**   

 (0602ة )الل( ** دال عند مستوي د0601ة )الل* دال عند مستوي د

( مما يؤكد صدق 0602) اللةديتضح من اجلدول السابق أن قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى 
 .املقياس

 احملكمني: صدق- 3

متثل كل عبارة أحد  حيث ؛ابلصدق الظاهري للمقياس ادان ضمنإن حكم احملكمني على صدق بنود املقياس مي
ن العبارات ملضمو  اطمئناان أكثرعبارة مما جيعلنا  ابإلضافة إىل وضوح كل، مكوانت احملور أو البعد الذي وضعت فيه

 ضعت من أجله.و ا على قياس ما وقدرهت

وأساتذة اإلعالم موزعني   الرتبية( من أساتذة 20صورته األولية على جلنة حتكيم تضم )يف  مت عرض املقياس
وجود أساتذة  تقتضيموضوع الدراسة وطبيعة البحث  ن( من أساتذة األعالم حيث ا1و) الرتبية( من أساتذة 1) كااليت

 حول مدى انتماء الرأيوذلك إلبداء ، اخلاص ابملقياس اإلجرائيف يتوضيح التعر  ومت اإلعالمياجملال يف  متخصصني
 ةدولقد أسفر رأى السا وضع لقياسه. الذيوصالحية كل مفرد  ابملقياس والتأكد من مدى مالئمة املقياس للهدف 

 .( عبارة21ن من )صورته النهائية يتكو يف أصبح املقياس  ابلتايلصياغة بعض البنود  ةداحملكمني على إعا
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 (4جدول )
 احملكمني والبالغ عددهم عشرة  ةسادنسب االتفاق بني ال التايليوضح اجلدول و 

 كااليت واإلعالم، وهي الرتبيةمن أساتذة 

عدد مرات  رقم العبارة
 االتفاق

النسبة املئوية 
 لالتفاق

عدد مرات  رقم العبارة
 االتفاق

النسبة املئوية 
 لالتفاق

2 20 200% 2 20 200% 
1 20 200% 9 2 20% 
4 20 200% 20 20 200% 
3 20 200% 22 20 200% 
1 2 20% 21 2 20% 
. 20 200% 24 20 200% 
1 20 200% 23 20 200% 
21 20 200%    

 %200: %20يتضح من اجلدول السابق ان نسب اتفاق احملكمني على عبارات املقياس تراوحت بني 
 .عبارة أيمل يتم استبعاد  وابلتايل

 (5جدول )

 االجتماعيياس دوافع تعامل الشباب مع شبكات التواصل قياغة بعض عبارات متعديل ص

 العبارة بعد التعديل العبارة قبل التعديل

ميكنين معرفة احلالة املزاجية لباقي املستخدمني عندما انظر 
 إىل صورة وحالة الشخص على ملفه الشخصي

عي على معرفة احلالة تساعدين مواقع التواصل االجتما
النفسية لباقي املستخدمني مبجرد النظر إىل صورة أو مزاج 

 Profileالشخص يف ملفه الشخصي 

تتميز شبكات التواصل االجتماعي أبهنا سهلة وسريعة 
 االستخدام.

استخدم شبكات التواصل االجتماعي ألهنا وسيلة اتصال 
 سهلة وسريعة االستخدام.

 Reliability Scaleاملقياس:  ثبات-اثنيا

بات أبكثر من ثال مت حساب االجتماعيبات مقياس دوافع تعامل الشباب مع شبكات التواصل ثللتأكد من 
 :يليقة كما يطر 
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 بات بطريقة ألفا كرونباخ.ثال -2

 قة التجزئة النصفية.ريات بطبالث -1

 :Cronbach Alpha قة الفا كرونباخي( طر 1)

 فقط، داالختبار مسة واح وتشرتط أن تقيس بنود، ينات أسئلة االختبارتعتمد معادلة الفا كرونباخ على تبا

 (6جدول )

 (100=)ن كرونباخ-بات بطريقة ألفا ثالت الماعقيم م

 قيمة الفا عدد الفقرات دوافع تعامل الشباب مع شبكات التواصل االجتماعي
 06.12 21 الدرجة الكلية

 .تبات املقياسيف مما جيعلنا نثق ، الثبات مرتفعةيتضح من اجلدول السابق أن مجيع قيم معامالت 

 قة التجزئة النصفية:ري( ط1)

 :يليحيث مت تقسيم االختبار إىل فقراته الفردية والزوجية كما 

2   4   1   1   9    22    24   21 

1   3   .   2   20   21   23 

براون  سيربمان نهما مث استخدام معادلةحساب معامل االرتباط بييف  ،مث استخدمت الباحثة درجات النصفني
 06102للتجزئة النصفية حيث كان معامل التجزئة النصفية = 

 .املقياس باتثثق يف ويتضح ما سبق أن قيمة معامل التجزئة النصفية مرتفعة مما جيعلنا ن

 ة:سنتائج الدرا

تؤكد على  كلها  االجتماعيتوصلت الدراسة اىل وجود مخس دوافع رئيسية الستخدام شبكات التواصل 
 :يليكما   وهي االجتماعيالشخصية االجتماعية للفرد وسط حميطه 

  والبقاء على اتصال ، صديق ونشر رسالة على حائط، القائمة )إرسال رسالة إىل صديق العالقاتاحلفاظ على
 (.و األشخاص الذين يعرفهم املستخدممع األصدقاء أ
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 مانسية.ات رو القالتعرف على أشخاص جدد وتطوير ع 

 ( على الفيس ةدلعب األلعاب او التطبيقات املوجو ، لشغل الوقتقضاء وقت الفراغ )بوك 

 (.ا )حتديث الصفحة الشخصية واحلالةتقدمي نفسه والتعبري عنه 

  ية.ثوالبحألغراض التعلم وتبادل املعلومات حول املشاريع الدراسية 

 مستقبلية ومنها:دراسات  ةدعيف  من هذا املقياس ةدومن املمكن االستفا

 االجتماعيلشباب لشبكات التواصل رصد اآلاثر النفسية واالجتماعية الستخدام ا. 

  الشبكاتمع هذ  رصد وحتليل االجيابيات والسلبيات املرتتبة على تعامل عينة الدراسة 

 هذ  الشبكات يكوهنا الشباب من خالل اليتقات االجتماعية والصداقات الكشف عن طبيعة العال. 

 االجتماعيميارسها الشباب على شبكات التواصل  اليتيد ورصد أهم األنشطة حتد 

  ميدان يف  ةدة جدييتنظري  ية للخروج مبؤشراتبالدراسات السابقة االجنبية والعر مقارنة نتائج هذ  الدراسة بنتائج
اجملتمعات ملواقع الشبكات االجتماعية داخل  هتتم ببحث أسباب ودوافع استخدام الشباب اليتالدراسات 

وطريقة تعاملهم مع  الفعلياالنرتنت ومدى انعكاس ذلك على واقعهم  املتاح عرب التخيلياالفرتاضية والواقع 
عالقتهم االجتماعية  حتدد طبيعة اليتقافة اجملتمعية ثاالعتبار مسات هذ  اجلماهري وال أخذين بعني مجتمعاهتم،

تنعكس ابلسلب او  واليتوالتقاليد والبيئة احمليطة هبم  هم والعاداتومساهتم النفسية واالجتماعية وايضا منظومة قيم
 الذى ختلقه التكنولوجيا االفرتاضييعكسها الواقع  اليتواستجاابهتم للمثريات اخلارجية  اإلجياب على سلوكهم

 .لألنرتنتاحلديثة 

 يف  مت إعداد  والذي االجتماعي توصلت الدراسة إىل أن مقياس دوافع تعامل الشباب مع شبكات التواصل
البيئة يف  ستخداممما يؤكد صالحية هذا املقياس لال، باتثوال الدراسة احلالية يتمتع بدرجة عالية من الصدق

واخلاصة بشبكات  الدراسات املستقبليةيف  ميكن التوصل إليها اليتالنتائج يف  وهذا ما جيعلنا نثق يةباملصرية والعر 
 .ها هلذا املقياسعند استخدام االجتماعيالتواصل 
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 :عجارامل

(. االتصال التفاعلي لدى مستخدمي مواقع الشبكات االجتماعية يف املنطقة العربية. رسالة 1021) أمساء مسعد .2
 دكتورا ، كلية األعالم، جامعة القاهرة.

لتواجد (. الشبكات االجتماعية وأتثريها على األخصائي واملكتبة، دراسة شاملة ل1009أمينة عادل، هبة حممد ) .1
واالستخدام ملوقع الفيس بوك، ورقة حبث مقدمة يف املؤمتر الثالث عشر ألخصائي املكتبات واملعلومات يف املصر 

 .1يوليو، اإلدارة العامة للمكتبات، جامعة حلوان، ص 1 -1يف الفرتة ما بني 

الة لشباب ثورة (. دور شبكات التواصل االجتماعي يف تنمية الوعي السياسي دراسة ح1023جيهان حسن ) .4
 يناير. رسالة ماجستري، معهد الدراسات الرتبوية، جامعة القاهرة. 11

(. مدى امتالك أعضاء هيئة التدريس يف جامعة تعز ملهارات اإلنرتنت واجتاهاهتم حنوها. 1001حنان عبد  ) .3
 رسالة دكتورا ، كلية الرتبية، جامعة الريموك.

داث اجلاحنني للمسلسالت واألفالم العربية اليت يعرضها التليفزيون (. دوافع استخدام األح1002شادية حممد ) .1
 املتحققة منها. رسالة دكتورا ، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عني مشس. واالشباعاتاملصري 
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 (1ق )حلم

 احملكمني ةدالسا ءائمة أمساق

 الصفة االسم م

 جامعة القاهرة -أستاذ اإلعالم بكلية اإلعالم ثراي البدوي 2

 جامعة األزهر. -أستاذ اإلعالم املساعد بكلية الدراسات اإلسالمية والعربية جيهان حيىي 1

 جامعة عني مشس -أستاذ املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية حسن شحاته 4

 جامعة عني مشس -أستاذ علم نفس الرتبوي بكلية الرتبية سهري حمفوظ 3

 جامعة عني مشس -أستاذ علم النفس بكلية البنات شادية أمحد عبد اخلالق 1

 جامعة القاهرة. -أستاذ اإلعالم بكلية اإلعالم علي عجوة .

 امعة أبو ظيبج -أستاذ اإلعالم املساعد بكلية اإلمارات للتكنولوجيا عمرو حممد أسعد 1

 جامعة شقراء -أستاذ الرتبية اخلاصة املساعد فكري لطيف متويل 2

 جامعة عني مشس -أستاذ أصول الرتبية بكلية الرتبية حمسن خضر 9

 جامعة القاهرة. -أستاذ اإلعالم بكلية اإلعالم حممد عرتان 20

 والتقدير واالعتزاز. من الباحثة كل الشكراحملكمني هجائيا وهلم  ةدقائمة السايف  مت ترتيب األمساء: ملحوظة
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 (2ملحق )

 مقياس دوافع تعامل الشباب مع شبكات التواصل االجتماعي

 : لبياانتا-

 . . . ..( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اختياري): االسم

 ) ( ذكرالنوع: ) (                        

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : السن

 ... ... ..... .............. . املرحلة الدراسية ....... ........ ..... ..... ........ ...: كلية

 .. ................ ...... . .............. ....... ....... ....... ......: التخصص

 .......................................................: احلالة االجتماعية

 .............................................................: (إجباريرقم املوابيل )

 التعليمات:

 الطالبة: عزيزيتالطالب /  عزيزي

 االجتماعيت تتعلق بدوافع تعامل الشباب مع شبكات التواصل مجموعة من العبارا يليفيما 

 :للتايلعليها بكل أمانة وفقا  واإلجابة. واملطلوب منك قراءة كل عبارة بدقة 

 .وافق(ا( حتت اخلانة )√) إذا كانت العبارة تنطبق عليك فضع عالمة -

 مرتدد(نة )( حتت اخلا√مة )إذا كنت العبارة تنطبق عليك بدرجة متوسطة فضع عال -

 .اوافق( ال( حتت اخلانة )√عالمة ) عذا كنت العبارة ال تنطبق عليك فضإ -

 أبنه: اعلم

 ال توجد إجاابت صحيحة وأخرى خاطئة. -
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 .العلميمنتهى السرية وستستخدم فقط ألغراض البحث يف  إجاابتك ستكون -

 فقرة دون إجابة. أيرجاء ال ترتك  -

 حلسن تعاونكم راوشك

 ال أوافق مرتدد أوفق العبارات م

أجلأ إىل شبكات التواصل االجتماعي  2
 خللق صداقات جديدة.

   

شبكات التواصل االجتماعي أفضل  1
 وسيلة للرتفيه وقضاء وقت الفراغ

   

أهرب من مشاكلي ابستخدام املواقع  4
 االجتماعية.

   

استخدم شبكات التواصل االجتماعي  3
ب إلبقاء التواصل مع أشخاص يصع
 التواصل معهم يف احلياة اليومية.

   

تساعدين مواقع التواصل االجتماعي  1
على معرفة احلالة النفسية لباقي 

املستخدمني مبجرد النظر إىل صورة أو 
مزاج الشخص يف ملفه الشخصي 

Profile 

   

ميكنين التعبري عن آرائي حبرية من خالل  .
 شبكات التواصل االجتماعي.

   

كات التواصل االجتماعي من متكنين شب 1
إعادة االتصال ابألصدقاء القدامى 

 الذين فقدت االتصال هبم

   

   تساعدين مواقع التواصل االجتماعي  2
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 ال أوافق مرتدد أوفق العبارات م
على التحدث مع اآلخرين بشأن 

 األحداث اجلارية.

استخدم شبكات التواصل االجتماعي  9
ألهنا وسيلة اتصال سهلة وسريعة 

 االستخدام.

   

الغرابء على الشبكات أحتدث مع  20
 االجتماعية ألكون أكثر جرأة وحرية.

   

أستخدم شبكات التواصل االجتماعي  22
 للتعرف على أخبار أصدقائي.

   

أحبث عن عالقات رومانسية من خالل  21
 شبكات التواصل االجتماعي.

   

متكين شبكات التواصل االجتماعي من  24
 التزود ابملعرفة يف مجال ختصصي.

   

االجتماعية ألهنا  الشبكات أستخدم 23
وسيلة تعليمية تساعدين يف القيام 

 ابألحباث الدراسية.

   

استخدم شبكات التواصل االجتماعي  21
ألهنا تساعدين على نسيان لضغوط 

 الدراسية.
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