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 امتنانشكر و 

الحمد هلل الذي علم بالقلم, علم اإلنسان مالم يعلم, وبعد حمد هلل تعالى وشكره على إنهائي         

( الفاضلة  الستاذة  المتنان  الشكر وعظيم  بخالص  أتقدم  البحث  ام.لهذه    مد محمدأمين(ح سارا 

على ماقدموها لنا من علم نافع وعطاء متميز وارشاد مستمر, وعلى مابذله من جهد متواصل  

ونصح وتوجيه من بداية مرحلة البحث حتى إتمام هذه البحث, ومهما كتبت من عبارات وجمل  

فإن كلمات الشكرتظل عاجزة عن إيفاء حقهما, فجازهما هللا عني خير الجازء وجعل ذلك في  

لنا معروفًا,  موازين حسناتهم أسدى  أو  العون,  يد  لنا  مد  ولكل من  أو  ا.  النصيحة,  لنا  قدم  أو 

   .أو كبيرة في إنجاز هذا العمل فله مني خالص الشكر والتقدير كانت له إسهامه صغيرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ملخص البحث 

 إدمان شبكات التواصل اإلجتماعي لدى طلبة كلیة التربیة األساس. عنوان البحث: 

البحث:   األساس،  هدف  التربية  كلية  طلبة  لدى  اإلجتماعي  تواصل  شبكات  إدمان  مستوى  على   التعرف 

لدى طلبة كلية التربية األساس وفق  إدمان شبكات تواصل اإلجتماعي  الكشف عن دللة فروق في مستوى  و

 لمتغير الجنس )ذكور/إناث(. 

 البحث. منهج البحث: تم اتباع المنهج الوصفي في هذا 

للعام الدراسي    بجامعة صالح الدين  طلبة كلية التربية األساسمجتمع البحث: تتكون مجتمع البحث من جميع  

(2021-2022 ) . 

الباحث  قامت  للمجتمع  ممثلة  عينة  اختيار  البحث:  باختيار تاعينة  التربية    ن  كلية  في  العامة  العلوم  قسم  طلبة 

 . طلبة ( 40)من   ةن فقد كان عدد افراد عينة البحث مكو، األساس

  ن شبكات التواصل اإلجتماعي ما إد ولغرض تحقيق أهداف البحث استخدم الباحث أداة جاهزة لقياس          

وتـم التحقـق مـن الصـدق الظـاهري للمقيـاس بعرضـه علـى مجموعـة مـن  (  2016)حسين,  هـو مقيـاس  

بيرسـون   ارتباط  معامل  واستخدم  الختبار،  إعادة  بطريقة  المقياس  ثبـات  حسـاب  تـم  وكـذلك  المحكمـين، 

ق بــين  للكشــف عـن دللـة الفـرو  لعينتينإليجـاد ثبـات المقيـاس المسـتخدم فـي البحـث والختبـار التـائي  

مستوى    عند   إحصائية ذات دللة  فروق  وجود    المتوسـط المتحقـق والمتوسط النظري. وأظهرت النتائج إن

إلدمان شبكات التواصلل اإلجتماعي لدى طلبة قسم العلوم العامة في كلية التربية  الدرجات الكلية ( في 0.05)

أن  ،  األساس النتائج  الجنس )ذكور  التواصل الجتماعي  إدمان شبكات  توجد فرق في  لأظهرت    –لمتغير 

 . إناث(

 . كلية التربية األساس طلبة قسم العلوم العامة،،   إدمان شبكات التواصل اإلجتماعي الكلمات المفتاحية: 
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 الجداول قائمة 

 رقم الجداول عنوان الجداول عدد الصفحة

 1 . يوضح توزيع عينه البحث الساسية موزعين حسب المرحلة 13

15 
و   العینة  درجات  متوسط  بین  الفروق  داللة  ألیجاد  التاني  االختبار  نتائج 

 . ادمان شبکات تواصل االجتماعي  المتوسط الفرضي لمقیاس 
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16 

المعياري   والنحراف  الحسابي  لمتوسط  اإلحصائية  فروق  نتائج  يبين 

إدمان  والقيمة التائية ألفراد عينة البحث حسب لمتغير الجنس على مقياس  

 . شبكات تواصل الجتماعي 
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 قائمة المالحق 

 رقم الجداول عنوان الملحق  عدد الصفحة

20 
تمت   المتخصصين  السادة  البحث أسماء  اجراءات  في  بهم  األستعانة 

 . وفق اللقب العلمي 
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 2 باللغة العربية  إدمان شبكات تواصل اإلجتماعي  مقياس  22

 3 كوردی به   كانتييه أليه كۆمه تۆڕه به   بوونری ئاڵوودهپێوه  24
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 التعریف بالبحث   -1

 مشكلة البحث:  -1

أعداد           في زيادة  فاعليتها  الجتماعي ومدى  التواصل  دور وسائل  أثر  إلى بحث  الدراسة  هذه  تسعى 

اإلعالميين الرياضيين العاملين لدى القنوات الفضائية األردنية،  المتابعين لألحداث الرياضية من وجهة نظر  

خاصة وان أعداد المستخدمين لمواقع التصال الجتماعي يشكل تأؤا واضحة لألحداث في جميع القطاعات  

وخاصة األحداث الرياضية منها ومن هنا تأتي هذه الدراسة كدراسة جديدة تفتقر لها المكتبات العربية وذلك  

علم    لندرة بحسب  الموضوع  هذا  تناولت  التي  والدراسات  األبحاث  لندرة  وذلك  العربية  المكتبات  األبحاث 

 (. ٢٠١٧الباحثة )مارينا ابزاخ،

النظرية             هذه  تقوم  إذ  واإلشباعات،  الستخدامات  نظرية  بالجمهور،  المتعلقة  اإلعالم  نظريات  ومن 

المختلفة إلشباع رغباته الكامنة لديه، وتلبية دوافعه النفسية أو    على أن المتلقي يقوم باستخدام وسائل اإلعالم

التي   حاجاته  عن  النظرية  لفروض  وفقا  اإلعالم  لوسائل  استخدامه  يعبر  وبالتالي  المعرفية  أو  الجتماعية 

التواصل   مواقع  وتعد  الجماهيري  التصال  عملية  في  خاللها  من  بفعالية  ويشارك  تحديدها  دائمة  يستطيع 

العالم بأسره، وبات  الجتم التي اجتاحت  الوسائل اإلعالمية  الفيسبوك وتويتر" من  اعي على النترنت مثل 

المواقع   الجميع من مختلف األعمار يستخدمونها كبارا وصغارا، وتختلف اآلراء حول دوافع استخدام هذه 

 (. ٢٠١٠والشباعات المتحققة منها، فبينما تشير دراسة )الدماري،

إ            وصراحة  إلى  انفتاحا  أكثر  الشباب  يجعل  اإلنترنت  عبر  الجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  ن 

 ( . ٢٠٠٩وتصبحالديه قدرة أكبر على المشاركة الجتماعية، تشير دراسة )خضر،  

في المقابل إلى أن الشباب الذين يقضون جل أوقاتهم في كتابة الرسائل النصية، أو على مواقع المواقع          

إلى  الجت بهم  المقلقة كالتدخين وقد تؤدي  العادات  السلوكيات أو  ماعية أو كليهما، معرضون لمجموعة من 

 (. ٢٠١٠( و )ميشايل، ٢٠١١كتئاب، كما تشير دراسة )حافظ، إلحالت نفسية خطيرة كا 

أن استخدام مواقع التواصل الجتماعي يشكل عائقا أمام إقامة عالقات عائلية اجتماعية سوية بين             

النفسية.  العزلة  من  نوعا  ويخلق  األسري،  التواصل  على  السلبي  لتأثيرها  الواحدة،  األسرة  ویمكن    أفراد 

   : لتساؤالت التالیةصیاغة مشكلة البحث با

 ؟  طلبة كلية التربية األساس لدى  اإلجتماعي  إدمان شبكات تواصل ما مستوى  1-1-1

لدى طلبة كلية التربية األساس وفق لمتغير  إدمان شبكات تواصل اإلجتماعي  ما فروق في مستوى    1-1-2

 الجنس )ذكور/إناث(. 

 



 

 أهمیة البحث:  -2

تعد وسائل التواصل الجتماعي من أهم وسائل التصال الرقمي الجديدة, حيث تقوم هذه الوسائل في نقل       

من   متابعيها  ويمثل  أشكال،  بعدة  المعلومات  هذه  تتنوع  و  جديد.  هو  ما  بكل  وتزويدهم  لمتلقيها  المعلومات 

ف الوسائل  أهم وأسرع  أحد  الوسائل من  هذه  وتعد  المجتمع،  يتم  جميع شرائح  بحيث  وتحليله،  الخبر  نقل  ي 

أن   إلى  تلبث  الجتماعي وما  التواصل  أو حتى رأي شخصي في إحدى وسائل  أو طرح معلومة  نشرخبر 

تصل الێ أعداد كبيرة من المتابعين في ثواٍن معدودة. وعليه تكتسب هذه الدراسة أهميتها من خالل التعرف  

الل السرعة والسهولة في الوصول إلى متابعيها و زيادة  إلى دور وسائل التواصل الجتماعي وقدرتها من خ

الفضائية   القنوات  لدى  العاملين  الرياضيين  اإلعالميين  نظر  وجهة  من  الرياضية  البرامج  مشاهدي  عدد 

 األردنية. كما تأمل  

التواصل الجتماعي بشتى   لتوضيح وتطوير دور وسائل  الدراسة توصيات علمية وعملية  تقدم  أن  الباحثة 

النقاط  أنو من  العديد  في  الدراسة  أهمية  تتضح  الرياضية  البرامج  مشاهدي  عدد  زيادة  إلى  للوصول  اعها 

 (. ٢٠١٧منها)مارينا ابزاخ، 

 تمكین أهمیة البحث الحالیة فیما یلي: 

ة   الوقائي   البرامج تخطيط وعمل  في  النفسية  المجالت  في  المتخصصون  الدراسة  نتائج  من  يستفيد  أن  يمكن    -1

 عليها . المترتبة آلثار على التواصل االجتماعي ولتغلب إدمان شبكات  ظاهرة  لمواجهة  والعالجية  

إدمان   من   الحد   خالها من    يمكن    التي   اللزمةالتدابير   واتخاذ   التوصيات ببعض    التقدم  -2 ظاهرة   انتشار 

 الجامعة. طالب الجتماعي  خاصه بين فئه الشباب من  التواصل  شبكات 

تفيد  يمكن    -3 اآلثار  تثقيف  إلى  تهدف  تدريبية  دورات  إعداد  في  الحالية  الدراسة  أن  إلى  الشباب  رشادهم 

 التواصل مع شبكات    ألمثل  للتعامل    السلبية المترتبة على إدمان شبكات  التواصل  الجتماعي و الستخدام 

  الجتماعي .

مواقع  إدمان    لخطورة   والمربيين األمور  و   أولياءوأنظارو   لفت و   فيو  الدراسة و  نتائجو   تفيد و   أن ويمكن    -4  

 ألبنائهم.   النفسية  التنشئة  علىاالجتماعي   التواصل   

تسبب   قد   التي   التواصل الجتماعی   شبكات إدمانحول الجامعيالشباب لدىالوعي زيادةفيالدراسةهذهتفيد قد   -5

 و العمل علی تفاديها وتعديلها. النفسية  بعض الضطرابات  لهم  

الستخدام  زيادة    فيالتوصيات  خالل  ومن    الحالية   الدراسة  إليها ستتوصل    التي النتائج    تسهم   أنيتوقع    -6

  الجتماعي.   التواصل  لمواقع  الجتماعي و الحد من الفراط واالستخدام السلبی التواصل     لمواقعإليجابي   



 

وبيان نشرفي  والمحلية    المدنية   المؤسسات الدراسة    نتائج   تفيد قد    -7 مواقع  مخاطر   الوعي  علی  إلدمان 

 .   الجتماع  التواصل 

 أهداف البحث:  -3

 التعرف على  مستوى إدمان شبكات تواصل اإلجتماعي لدى طلبة كلية التربية األساس ؟  -1

دللة فروق في مستوى    -2 تواصل اإلجتماعي  الكشف عن  التربية األساس  إدمان شبكات  كلية  لدى طلبة 

 وفق لمتغير الجنس )ذكور/إناث(. 

 فرضیات البحث:  -4

 لتوجد إدمان شبكات تواصل اإلجتماعي لدى طلبة كلية التربية األساس ؟  -1

لدى طلبة كلية التربية األساس وفق لمتغير  إدمان شبكات تواصل اإلجتماعي  ل توجد فروق في مستوى    -2

 الجنس )ذكور/إناث(. 

    : مجاالت البحث -5

 . قسم علوم العامةيشمل جميع طلبة في   -المجال البشریة: -1

 (. 2022-4-15( ولغاية ) 2021-10-15طبقت الدراسة الفترة من )المجال الزمانیة:   -2

 أربيل.  –جامعة صالح الدين كلية التربية الساس /  -المجال المكانیة: -3

  تحدید المصطلحات البحث:   -6

 : وعرفها كل من -:شبكات تواصل اإلجتماعي -1

-    ، بانها  2012)المولى   ):     ، األنترنت  شبكة  على   المواقع  من  مجموعة  الجتماعية  الشبكات  تعتبر 

مجتمع   بيئة   فى  ألفراد   بين  التواصل   تتيح  مع  مجتمع    ظهرت  بيئة   فى  ألفراد  بين  التواصل   تتيح  

 (. 168،ص  2012)المولى ، . افتراضي

-    ، الدین  بانها:   ٢٠١٣)شمس  البعض     (  بعضه   يتصل   الذى  العالمي  النظام  بأنها  الشبكات  وعرف 

بأنها وسيط ناقل  للمعلومات  بين وعرف أيضا  متفردة  معتمدة على بروتوكول إلنترنت،    بواسطة عناوين 

كمات أجهزة الكمبيوتر المتصلة به بواسطة أنظمة تحكم فى البيانات وبروتوكوالت وعناوينخاصة ، وهى  

جهازين أو أكثر باستخدام  إحدى تقنيات  نظم التصاالت من أجل تبادل المعلومات  والموارد  نظام لربط   

 (. ٤٨،ص   ٢٠١٣بينها)شمس الدين ،  

   



 

 :وعرفها كل من -اإلدمان: -2

تأثيرات سلبية  بانها :   )محمد المطيری(    - له  هو مرض عضوي واضطراب سلوكي  نفسي و إجتماعي 

  ، لجسم  أجزاء  كافة  للمادة  على  الضارة  التأثيرات  من  والجسد  المخ  خاليا  واحدة من  خلية  تنجو  تكاد  وال 

المدمنة ، وتمتد تأثيراته السلبية والخطيرة على الناحية ألمنية واإلقتصادية والسلوكية في المجتمع وتنتج هذه  

عاطي تدفعه  للبحث  الحالة عن طريق التعاطي المتكر للمواد المخدرة بحيث تؤدي إلى رغبة  قهرية لدى المت

 (. ٢عن المخدر واالستمرار في تعاطيه بأي  وسيلة كانت مع زيادة  الجرعة)محمد المطيری،ص 

:    ٢٠١٢)نجم،    - بانها  عن    و(   النظر  بصرف  ما،  شيء  على  الستغناء  على  اإلنسان  قدرة  عدم  هو 

شيء بشكل مستمرحتى يشبع  هذاالشيء طالما استوفي بقية شروط اإلدمان، من حاجة إلى المزيد من هذا ال

 (. ١١٧:ص  ٢٠١٢حاجته حين يحرم منه. )نجم، 

 دمان شبكات تواصل االجتماعی: إ 1-6-3

أنشطة عديدة  ٢٠١٤)أبو حمزة وهالل،    - أنه عادة قهرية لالنخراط في  اإلدمان على  :   يعرف  بانها    )

الجتماعية، والروحية، والعقلية، وعلى  مثالستخدام العقاقير،بصرف النظر عن مردود ذلك على حياة الفرد  

المدمن   فإن  الماضي  أحداث  والتخلص من  الحياة وضغوطها  فبدل من مجابهة مشكالت  السعادةالشخصية، 

حمزة   )أبو  زائفة  مواجهة  ميكانزمات  إلى  الجوء  خالل  من  توافقية  غير  استجابة  األحداث  لهذه  يستجيب 

 (. ١٩,ص  ٢٠١٤وهالل،  

 : شبكات تواصل االجتماعی إلدمانالتعریف  1-6-2

 .  إدمان شبكات تواصل الجتماعیعلى مقياس   طلبة قسم علوم العامةهي الدرجة الكلية التي يحصل عليها 
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 أوال : اإلطار النظري إلدمان شبكات التواصل االجتماعي 

 ثانيا : الدراسات سابقة ومناقشتها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:  -2

 : تواصل اإلجتماعيالدمان شبكات إل ياإلطار النظر أوالُ:

 شبكات تواصل اإلجتمعاعي: 2-1

 -نشأة مواقع التواصل االجتماعي:  2-1-1

بدأت مجموعة من شبكات التواصل الجتماعي في الظهور في أواخر تسعينيات القرن الماضي، حيث        

العام   في  الدراسة  1995بدا  بين زمالء  الربط  إلى  يهدف  كان  حيث   ،(classmates.com)    ظهور ،

نح  الشبكة  وبلغ عدد مستخدمين هذه  التي أسسها )رانوي كونرادز(،  مليون    50و  أولها موقع واألصدقاء، 

فرط في أمريكا وكندا، كانوا ينتمون إلى مئتي ألف مؤسسة تعليمية في مختلف المراحل الدراسية )المنصور  

 (. ٩,ص   ٢٠١٢،

وبعد ذلك ظهرت مجموعة من شبكات التواصل الجتماعي التي لم يكتب لها النجاح والستمرار وذلك       

ثم ظهر في العام الذي    ظهر محرك البحث الشهير  ٢٠٠٢، وفي العام    ٢٠٠٠،٢٠٠١،    ١٩٩٩في األعوام 

تواصل  موقع  أول  الصور   Google.com) يليه  تبادل  في  متخصص  وهو   (  اجتماعي  واضافةاألصدقاء 

My )Space( موقع  إطالق  وكذلك   ،)LinkedIn)    عام وفي  العام،  نفس  موقع    ٢٠٠٥في  إطالق  تم 

ومن ثم ظهر موقع    يس موقع فيس بوك في نفس العام يوتيوب لتحميل وتنزيل األفالم القصيرة وبعدها تم تأس 

 (. ٢٦,ص  ٢٠١١تويتر في العام الذي يليه )القرني،

 : شبكات تواصل اإلجتماعي 2-1-2

عليه       تقوم  الذي  األساس  تعد  والتي  أساسا  يمر  العام  الشأن  في  والتأثير  السلطة  إلى  الوصول  أن 

السياسية   المشاركة  فرص  إتاحة  على  أساسا  يتوقف  وازدهارها،   الديمقراطية  تطور  إن  بل  الديمقراطية، 

المجتمع ، ال سيما فئة  الشباب. وال شك أن   إنسان في  به كل  يتمتع  المشاركة السياسية  وجعلها حقا  هذه 

 . والمساهمة     الشبابية   ، السياسي  النظام  الصاعدة ، وتجديد نخب  ألجيال  لتعبئة طاقات  الحقيق  المدخل  تعد 

في  والتأثير  الديمقراطية،  الممارسة  تعزيز   هذا    في   وفي  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  القرارات 

ف اليوم   المنتشر  إلعالم  إطار  يفتح  والفعالة على  السياق،  الفاعلة   المدنية   للمشاركة  رصا جديدة  وعديدة  

الرقمية    نطاق ألدوات  التي يتمحور تنظيمها حول  الجتماعية عبر الشبكة  أوسع ، ويعيد  تطور الحركات  

الثورات  حالة  في  فقط  ليس  المدنية  المشاركة  الجتماعي صياغة  العالم  والسياسية واسعة    ومنصات  المدنية 

  ٢٠١٤ب، بل أيضا على صعيد المشاركة اليومية في المسائل الشخصية والعامة أيضا ) قنيفة،  النطاق فحس

 (. ٣٨٢,ص 



 

الشباب       يد  في  أداة  والجهوية  الجماعية  االنتخابات  في  السياسية  المشاركة  تعد  النظرية  الناحية  فمن 

فالناخب لديه القدرة     وجهويا،  المغربية للمشاركة و التأثيرفی صناعة القرار االقتصادي واالجتماعي محليا 

التعبير عن   ألدائهم وكفاءتهم في  على أن يشارك، ويمنح صوته، أو يمنعه عن ألحزاب و المرشحين وفق 

    (.٣٨٢,ص  ٢٠١٤) قنيفة، شكل القسم ألكبر من عدد السكانمصالح المواطنين وخاصة فئة الشباب التي ت

 : تعریف شبكات التواصل االجتماعي  2-1-3

(شبكات اجتماعية تفاعلية تتيح التواصل لمستخدميها في أي وقت يشاءون وفي أي  ٢٠١١)الدليمي،         

والصوتي   المرئي  التواصل  من  أيضا  وتمكنهم  سنوات  منذ  النترنت  شبكة  على  ظهرت  العالم،  من  كانم 

 (. ١٨٣, ص ٢٠١١العالقة الجتماعية بينهم. )الدليمي،  اإلمكانات التي توئد   وتبادل الصور وغيرها من

هللا،     فضل  تسمح  ٢٠١٠)  التي  اإللكترونية  الشبكات  من  منظومة  هي  الجتماعي  التواصل  (وشبكات 

للمشترك فيها بإنشاء حساب خاص به ومن ثم ربطه من خالل نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين  

 (. ٦,ص ٢٠١٠أو جمعه مع أصدقاء الجامعة أو الثانوية ) فضل هللا، لديهم نفس الهتمامات والهوايات 

اجتماعية       وسميت  للويب  الثاني  الجيل  مواقع  ضمن  المواقع  هذه  بناء    تصنف  مفهوم  من  أتت  ألنه 

مجتمعات بهذه الطريقة يستطيع المستخدم التعرف إلى أشخاص لديهم اهتمامات مشتركة في شبكة اإلنترنت  

ال على  العائلة  والتعرف  مع  وملفاته  ومذكراته  تهمه ومشاركة صوره  التي  المجالت  في  المواقع  من  مزيد 

 (. ٦,ص ٢٠١٠) فضل هللا، واألصدقاء وزمالء العمل 

األعضاء        بين  النشط  التفاعل  تسهل  أن  يمكن  التي  الويب  صفحات  هي  الجتماعية  الشبكات  مواقع 

الجتماعية   الشبكة  هذه  في  وسائل  المشتركين  مختلف  توفير  إلى  وتهدف  اإلنترنت  على  بالفعل  الموجودة 

الهتمام والتي من شأنها تساعد على التفاعل بين األعضاء بعضهم ومشاركة صوره ومذكراته وملفاته مع  

 (. ٦,ص ٢٠١٠) فضل هللا،  العائلة واألصدقاء وزمالء العمل

ت الويب التي يمكن أن تسهل التفاعل النشط  (مواقع الشبكات الجتماعية هي صفحا٢٠١٠)فضل هللا،        

توفير   إلى  وتهدف  اإلنترنت  على  بالفعل  الموجودة  الجتماعية  الشبكة  هذه  في  المشتركين  األعضاء  بين 

بعض ويمكن أن تشمل    مختلف وسائل الهتمام والتي من شأنها تساعد على التفاعل بين األعضاء بعضهم 

اإللكتروني،   البريد  النقاش،  مجموعات  الملفات،  تبادل  الدردشة،  الفيديو،  الفورية،  المراسلة  الميزات  هذه 

 (.  ٦, ص ٢٠١٠المدونات()فضل هللا،  

 

 

 



 

   -نواع مواقع التواصل االجتماعي: أ 2-1-4

 : Facebookأوال: الفیس بوك 

لل  Facebookبوك الفيس   يعد       ويب  وتديرە    اإلجتماعي تواصل  موقع  إليه  الدخول  مجانا  يمكن    شركة 

فالمستخدمون  خاصة كملكيةالمسئولية  محدودة  بوك   فيس الشبكات    النضمام   بإمكانهم لها.   تنظمها   التي إلى 

معهم. الرسائل إليهم كذلك    والتفاعل باآلخرين   التصال   أجلمن   اإلقليم، وذلكأو المدرسةأوالعملجهة  المدينة أو 

  اسم بأنفسهم  ويشير   ألصدقاءوتعريف      ملفاتهم الشخصية تحدي    مكن للمستخدمين إضافة أصدقاء ، وأيضا ي

كوسيلة     الجامعي الحرم  ألعضاء  وصفا    يتضمن الجدد، والذي  والطلبة    التدريس   الية   الصورە   دليلإلى  الموقع 

وقد  للتعرف    .   موسكوفيتز داستين    من   كلمع  باالشتراك  بوك  الفيس يس   بتأس   زوكربيرج مارك    قام إليهم 

هيوز  فيقي  وكانا الحاسب علوم دراسةفي تخصصا  الذين  وكريس  عندما     الجامعة   سكن   فيزوكربير ر   كان 

كانت جامعة    في طالبا     ولكنها هارفارد،  جامعة   طلبةعلىألمر  بداية في    مقتصرة  الموقععضوية    هارفارد. 

ثم ستانفور وجامعة    ليج   آيفي   وجامعة   بواشنطن مدينة    في ألخرى  الكليات  لتشملذلك  بعد    متدت  اتسلعت  د. 

فألكثر.  (عاما  ١٣)العمرمن   يبلغ شخص   وأخي ار أي   المدارس  طلبةجامعي، ثم طالب أي  لتشملالموقع    دائرة

أكثر  حاليا  الموقع  الثانو ٣٥٠)من يضلم  مليون (  مستوي مستخدم ية،  )عامر،  على  -٢٠٣,ص ٢٠١١العالم 

٢٩٤ .) 

 : Tube Youثانیا: الیوتیوب  

  ملفات   أي إرفاق    إمكانية على  الموقعفكرةإلنترنت، وتقوم  شبكة    على إلكترونية  المواقع  أشهر    أحد وهو        

  في   التسجيل   المستخدم    يقوم   أنمالية، فبمجرد  ة  تكلف  أي   دون   إ لنترنت   شبكة   الفيديو على  مقاطع من تتكون  

من  لمشاهدون    يتمكن العالم، كما  حول ليراها ماليين ألشخاص    الملفات من   عد د أيإرفاق  من  يتمكن    الموقع 

 من الفيديو ملف    تقييم   عن المصاحبة، فضال التعليقات    إضافة   خال   من الفيديو   مقاطع   حول جماعي  حوار   إدارة

قيمة خالل   من   ملف   أهمية   مدىعن  لتعبر  درجات  خمس  من  مكونه    نسبية   إعطائه    وجهة   الفيديو  

 .  ( ٧,ص ٢٠١٤)حسونة، . الموقعمستخدمي  نظر 

بواسطة  ٢٠٠٥)سنة الموقع  هذا  تأسس    وقد         تشاد وهم    بالل  بالي شركة    فيسابقين  موظفين    ثالثة ( 

 لعرض فالش    األدوبلي   تقنية   الموقعكاليفورنيا، ويستخدم  مدينة  في    كريم تشين ، وجاود  وستيف    هيرلي، 

حيل  المقاطع    يتنوع محتوى     أن المتحركة،  ومقاطع   مقاطع   بين    الموقع  والتلفزيون،  الموسيقى،  ألفالم، 

 وغيره.  الهواة  قبلمن   المنتج والفيديو 

 

 



 

 (: Googleس )+ثالثا: جوجل بل

بين  رفيعة     مكانة   يحتل الشهيرة بحيل    الجتماعي   التواصل  يعتبر موقع جوجل بلس منافسا قويا لشبكات      

  مثل   ألخرى  الجتماعي   التواصل  شبكات بين  رفيعة    الفيس مكانة  مثل   ألخرى   االجتماعي     التواصل   شبكات 

تويتر بوك  الفيس   رسميا  عمختلف ألمر  حقيقة في  ولكنه و  بلس  جوجل  موقع  جوجل  شركة  أطلقت  نها. 

 يحققه   لم   وذلك  خالل شهره أول   شخص مليون   25مستخدميهاعدد  تخطى   انطالقه   بداية ،ومنذ   ٢٠١١يونيو في

 (. ٢٠١٤انطالقه )فتحي، بداية    في بوك الفيس   موقع 

 : Instagramرابعا: إنستقرام  

لني لتبل لدل الصل لور والفيل لديو ومشل لركتها إمل ل علنل    هل لو تطبيل لق مجل   شبكة   ر وهي     

وا    صلورة، ضالفة فلتر التقالط للمستخدمين ،و يتليو ٢٠١٠عام أكتوبر فيل أو ارسال  اجتماعية أيضا ، أطلق  

الجتماعية من متنوعة   مجموعة فيمشاركتها ثم إليها، ومن رقمي الشبكات    وشبكة تويتر والبوك    الفيس مثل خدمات 

بواسطة    عادة   و تستخدم  وصوربو الرويد   كوداكغلرارمربع، على شكل  الصورفى   نفسها. وتضاف   إنستقرام 

وآلي  آليعلى   إنستقرام دعم  كان البداية  ففي  المحمولالهاتف كاميرات  وآلي  فون  أبريل  في  بودتاتش   بالد، 

بالشكل  الفيديو  تصوير  تطبيق  وضع    جرى   ٢٠١٣يونيو ألندرويد، وفي   لمنصة دعم     إنستقرام    إضافة   2012

 https://ar.wikipedia.org للمستخدمين .المتقطع   

 : WhatsAppخامسا: الواتس آب 

ألساسية    الرسائل   إلى   باإلضالفة  ويمكن   الذكيةللهواتف المنصات  ومتعدد  فوري، محتكر   تراسل  تطبيق هو      

الرسائل إرسال   مين للمستخد  تأسس   الصوتية   الصور،  ألمريكي  قبل  من    ٢٠٠٩عام في   آب الواتسوالوسائط. 

وكالهما التنفيذي المدير  كلوم جالن  واألوكرانلي  أكتلون    بريان  في   الموظفين من  أيضا  يالهو،  قع  مو السابقين 

الماضي، أكتوبر فيومليار   ٢٠١٢نسليان فيمليارين  دت  زا  ) كاللرا، كاليفورنيا، كما   سالنتا في  مقرهال    ويقع 

(  ٢٧إلى)   الجديلة  اليومية   سجالتهم وصلت  قد   أنها توتيرعلى    آب واتس    (أعلنت   ٢٠١٣يونيو من     13وفي 

وقد مليار  (  ١٩)   بمبلغ   ٢٠١٤العام   من فبراير   ١٩فيآب  الواتس   بشراء   بوك  الفيس   شركة  قامت   رسالة. 

لذلك الهاتف    في   التصال   جهات   مع ألندرويد، ويتلزا من  نظام    لكل  متالح آب  أمريكي، والواتس  لر دويالرمل

 )األنترنت(  منفصل.  سجل  في   األسماء إلضافة  المستخدم يحتاج  ا

 :   Twitterسادسا: شبكة تویتر  

لكن بعد ذلك تم إطالقه    Obviousشركة به قامت بحثي    كمشروع   ٢٠٠٦عام   أوائل   في   الموقعظهر   قد      

 جمعية  أصدرت   ٢٠٠٩عام ، وفي ٢٠٠٦للجميع،متاح  وغير ضيق  على نطاق  لمريكية وذلك  أكتوبر   رسميا في 

السنوية ألمريكية    اللهجة وقد للكلمات   قائمتها  جديد    بمعنى وضللمنتها تويتر  كلمة    اختارت   الجديدة، 



 

وهو الحرفيالمعنى عن يختلف   human)  هو النجليزية   باللغلة   الجديد والمعني التغريد   المعروف 

encapsulate to ability the characters 140 in thought  )  على  )القدرة  العربية   وباللغلة

خواطر  (ولعل    ١٤٠  فيالنسان احتواء  في  والخطير المتزايد الدورعن بعبر للكلمة  الجديد    المعنيحرفا 

 (.  ٥٠،ص ٢٠١٢العالم )ريان،  مستوى  على  الموقع دورتطور ر

 خصائص مواقع التواصل االجتماعي:    2-1-5

أهمها        من  خصائص،  بعدة  اإلنترنت  في  المواقع  من  غيرها  عن  الجتماعي  التواصل  مواقع  تتميز 

 (: ٢٠١٤)الظافري،  

خلق جو من التواصل في مجتمع افتراضي و تقني يجمع العديد من األشخاص من مناطق ودول مختلفة    -1

 التعليمية وألوانهم، وتتفق لغتهم التقنية. في مكان واحد، تختلف أفكارهم وجهات نظرهم ومستوياتهم 

تكوين صداقات     -2 إلى  إضافة  والتسلية،  الترفيه  أو لمجرد  التعاون  أو  للتعارف  كانت  الهدف سواء  وحدة 

 وعالقات جديدة مع اآلخرين. 

فة   الهروب من الواقع إلى واقع افتراضي يعيشه الفرد كيفما يريد، كما يستطيع التعبير عن اتجاهات مختل  -3

 عن المعتقدات واألفكار السائدة والراسخة في المجتمع. 

الصحافة،    -4 )التلفزيون،  التقليدية  اإلعالم  وسائل  اهتمام  من  الكافي  بالقدر  تحظى  ل  وأفكار  آراء  تبني 

التقليدية.   الوسائل  هذه  لهيمنة  التصدي  وبالتالي  موضوعي،  و  منظم  بشكل  تغطيتها  أو   ،)... اإلذاعة، 

 (. ٢٤, ص ٢٠١٤)الربيعي، 

 التاثیرات اإلیجابیه والسلبیه لمواقع التوصیل االجتماعی:  2-1-6

 أوال/التاثیرات السلبیه: 

وبيانات  -1 معلومات  بيع  الجتماعي  التواصل  مواقع  بإمكان  حيث  األمان:  وضعف  الخصوصية  انعدام 

 المستخدمين ألي جهة، ما يهدد الملكية الفكرية.  

ستخدمين:من الصعب التعرف على سلوكيات المستخدمين وصفاتهم الشخصية  انعدام الهوية الحقيقية للم  -2

 واصل اإللكتروني. ت بصورة كاملة وحقيقية من خالل عملية التفاعل وال

 تزيف المحتوى وضعف مصداقية المعلومات المتداولة أو تقييمها لتعدد مصادرها.  -3

 ( . ٤٣,ص ٢٠١٤)عميرات،  . متابعتهمرقابة الحكومات على مستخدمي مواقع التواصل الجتماعي و -4

 ثانیا/التأثیرات اإلیجابیة: 

شبكات    -1 في  خاص  بشكل  بأكمله  العالم  شعوب  أبناء  من  الماليين  وجد  حيث  العالم:  على  مطلة  نافذة 

 التواصل الجتماعي نافذة واسعة لهم لالطالع على أفكار و ثقافات الشعوب األخرى. 



 

عن    ل يملك فرصة لخلق حياة خاصة مستقلة له في المجتمع يعبر بها فرصة لتعزيز الذات: حيث أنه من   -2

ذاته، فإنه عند التسجيل بأحد مواقع التواصل الجتماعي و تعبئة البيانات الشخصية، يصبح له كيان مستقل و  

 على الصعيد العالمي. 

ر مختلف في الدين و  اكثر انفتاحا على اآلخر: إن التواصل الجتماعي مع الغير، سواء أكان ذلك الغي  -3

والعرق و والجنس و والثقافة و العادات، و الميول، فإنه يقرب الهوية المختلفة عن األفراد ويجعلهم قريبين  

 من بعضهم.حتى لو كان على بعد آلف األميال أو في قارة أخرى. 

التع  -4 سهولة  الجتماعي  التواصل  مواقع  خصائص  أهم  من  إن  اآلخر:  الرأي  و  للرأي  على   منبر  ديل 

مع    تعارض  قد  والتي  معتقداته،  و  فكر صاحبه  يعبر عن  الذي  المحتوى  إضافة  كذلك حرية  و  صفحاتها، 

 (.  ٧٤,ص ٢٠١٢الغير،  )معتوق و كريم،    

 إدمان شبكات التواصل االجتماعی:  2-2

 تعریف اإلدمان:   2-2-1

مثل استخدام العقاقير،بصرف النظر عن  يعرف اإلدمان على أنه عادة قهرية لنخراط في أنشطة عديدة       

مجابهة   من  فبدل  الشخصية،  السعادة  وعلى  والعقلية،  والروحية،  الجتماعية،  الفرد  حياة  ذلك على  مردود 

مشكالت الحياة وضغوطها والتخلص من أحداث الماضي فإن المدمن يستجيب لهذه األحداث استجابة غير  

 (. ١٩,ص ٢٠١٤واجهة زائفة )أبو حمزة وهالل، توافقية من خالل الجوء إلى ميكانزمات م

)عزب،   لمدة    ( ٢٠٠٣ويرى  معينة  بنشاطات  القيام  أو  معينة  مواد  تعاطي  على  المداومة  هو  اإلدمان 

طويلةبقصد الدخول في حالة من النشوة أو استبعاد الحزن والكتئاب ولم يقتصر على تعاطی مواد بعينها بل  

 (. ١١٧،ص ٢٠٠٣زب، يشمل إدمانات أخرى غير العقاقير)ع

)نجم،   عن  (  ٢٠١٢ويشير  النظر  بصرف  ما،  شيء  على  الستغناء  على  اإلنسان  قدرة  عدم  هو  اإلدمان 

هذاالشيء طالما استوفي بقية شروط اإلدمان، من حاجة إلى المزيد من هذا الشيء بشكل مستمرحتى يشبع  

 (. ١١٧,ص ٢٠١٢حاجته حين يحرم منه. )نجم، 

 نت: تعریف إدمان اإلنتر   2-2-2

السلوك       التوافقي لإلنترنت يؤدي اإلضطرابات في  إدمان اإلنترنت حالة من الستخدام المرضي وغير 

ويستدل عليها بعدة ظواهر منها زيادة عدد الساعات أمام الكمبيوتربشكل مطرد تتجاوز الفترات التي حددها  

بعض المشكالت مثل السهر، األرق،    لنفسه في البداية، ومواصلة الجلوس أمام الشبكة على الرغم من وجود 

الجلوس في البيت والعزلة الجتماعية عن العالم الخارجي ويتحول جهاز الكمبيوتر إلى صديق له، إهمال  

التوتر   إلى  باإلضافة  وهذا  العادية،  حياتهم  ستؤثر على  ومشاكل  من خالفات  يعقبه  وما  األسرية  الواجبات 



 

التصال كما أدى بالبعض لفقدان عالقات وتفاعالت اجتماعية وتأخر  والقلق الشديدين في حالة وجود عائق ل

 (. ٤٥,ص ٢٠٠٦وظيفي والنطواء والعزوف عن المجتمع )مقدادي، 

وجميع اإلدمانات إنما هي محاولت فاشلة للسيطرة على مشاعر اإلثم، أو الكتئاب، أو القلق، وذلك عن       

المدمن،   به  يقوم  الذي  النشاط اإلدماني  للمخاوف )عزب،  طريق  بالتجاهات المضادة    ٢٠١١وإنما تتصل 

 (. ٢٨٩,ص 

 تعریف إدمان شبكات التواصل االجتماعي:   2-2-3

مواقع   استخدام   تقليل  في  السيطرةعليها  يمكن  ل  التي  الرغبة  أنها  الجتماعي  التواصل  شبكات  إدمان 

الشعوربه الوقت أمام هذه المواقع    التواصل الجتماعي، واإلفراط في استخدام هذا العالم الفتراضي وعدم

 (. ٤٥,ص ٢٠٠٦الجتماعية مع تجاهل والستغناء عن أداء أعمال أخرى في حياة الفرد)مقدادي،  

 ثانیاً: الدراسات السابقة:

 : إلدمان شبكات تواصل اإلجتماعيالدراسات سابقة   2-2

 (: 2015دراسة )الطهراوي،  2-2-1  

طلبة  من  بوك  الفيس    شبكة   مستخدمي  لدى  النفسية   الحاجات   إشباع   مستوى  على   التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 

، الكلية،  لمتغيرات )الجنسالنفسية تبعا    الحاجات إشباع  متوسطات  بين  الفروق    دللةعن  والكشف  الجامعات  

واستخدم النفسي  الحاجات لقياس   استبانة   الباحثة  واستخدمت الستخدام(  ساعات  التحليلي،    الوصفي  المنهج   ة، 

العشوائية، وتوصلت  بالطريقة  اختيارها  تم  الجامعات  طالبا وطالبة من    (546)  من   الدراسة  عينة  وتكونت 

  شبكة   مستخدمي   لدى  المشبعة  النفسية  الحاجات   درجات   في  إحصائيةدللة    ذات   فروق   توجد أنه  إلى  الدراسة  

عدد )  للمتغيرات   تعزى   الجامعات   طلبة   من  بوك  الفيس اإلجتماعي    ل التواص  شبكة تصفو   ساعات   الجنس، 

وتوجد  (بوكالفيس    الجتماعي التواصل     لدى   المشبعة   درجات في  إحصائية    دللةذات  جوهرية  فروق  ، 

 الكليات ح  لصال  الكليةمتغير   تعزى إلى   الجامعات   طلبة  من   بوك  الفيس   الجتماعي   التواصل  شبكة   مستخدمي

   .اإلنسانية 

 (: 2014دراسة )الخواجة ،  2-2-2

( طالبا وطالبة  290)  عينة لدىالنفسي  اإلنترنت بالتوافق    عالقة اإلدمان على معرفة    إلىالدراسة    هذه   هدفت  

اإلنترنت    مقياس الباحث  استخدم    الدراسةأهداف  اختيروا عشوائيا. ولتحقيق   التوافق    ومقياس اإلدمان على 

  عكسية   ارتباط عالقة  جد  تو   يأتي:   ماإلى    النتائج أشارت  حيث    الوصفي   المنهج الباحث     واستخدم النفسي،  

  مجموعة   لدى   نىأد  النفسي  التوافق  درجة أن   الجامعة.  طلبة   لدى النفسي والتوافق اإلدمان على  اإلدمان    بينما



 

  في  واإلناث   الذكور  بين   حصائيا إ  دالة  فروق   . توجد اإلنترنت   مدمنيغير   بمجموعة   ومقارنة النتنرت    مدمني 

 .لذكور ح الصال  المستوى  هذا  ، وأن اإلنترنت  على اإلدمان  مستوى

 مناقشة الدراسات السابقة:    2-2-3

 وموقف البحث الحالي منها:   بإدامن شبكات التواصل الجتماعييتضمن هذا الجانب تلخيصا للدراسات 

 التعرف على األهداف.  -1

 اختيار متغيرات الدراسة.  -2

 تحديد مجتمح البحث وعينته.  -3

 حصائية. اللوسائل وا  استخدام األداة البحث  -4

 المهمة وسبل الحصول عليها. التعريف على العديد من المراجع  -5

 معرفة النتائج التي توصلت اليها الدراسات السابقة لمقارنته بالنتائج الدراسة الحالية.  -6

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 الفصل الثالث
 

 

 منهجية البحث أوال/

 ثانيا/ مجتمع البحث

 ثالثا/عينة البحث

 اة البحثأدرابعا/ 

 خامسا/ صدق المقياس 

 المقياس سادسا/ ثباث 

 الوسائل االحصائيةسابعا/  



 

 : إجراءات البحث -3

 منهجیة البحث واجراءاته :   -1

 باستخدام المنهج الوصفي لمالءمته لطبيعة البحث واهداف وفروض البحث الحالي.   نا تقامت الباحث

 مجتمع البحث :۔   -2

جميع   من  وتكون  البحث  مجتمع  بتحديد  البحثتان  الدراسی)قام  للعام  اساس،  التربيه  كليه  -2021طلبه 

 (.     1965( والبالغ عددهم )2022

 ة البحث :۔  ن عی -3

     ( الحالی من  البحث  العام  ةطلب  (40تألفت عينه  العلوم  قسم  الساس    في  ةفی  التربيه  ،تم  –كليه  اربيل 

 (: 1اختيارهم وفقا للطريقه العشوائيه الطبيقيه. كما يوضح في الجدول )

 ( 1جدول )

 ة موزعین حسب المرحل  ةتوزیع عینه البحث االساسی حیوض

 م علوم العامة سق عدد الطلبة 

 المرحلة الذكور اإلناث 

 الولی  ٥ ٣

 الثانی  ٣ ٤

 الثالث  ٥ ٦

 الرابع ٧ ٧

 المجموع  40

 أداة البحث:۔  -4

(  2016،  حسينبهدف تحقيق أهداف البحث الحالی قامت الباحثتان  باستخدام مقياس )بسمه       

 إدمان شبكات تواصل الجتماعي لدی عينه البحث الحالی. 

 : الصدق الظاهری -5

للتحقق من صالحيه فقرات المقياس و صدقها قامت الباحثتان بعرض فقرات المقياس )الملحق      

)الملحق  2 والمتخصصين  المحكمين  من  عدد  علی  الذی  1(  للمقياس  فقرە  كل  مالئمه  لبيان   ،)

وفی    ، المقياس  فقرات  السالمه صياغه  فی  ارائهم  والمعروفه  لقياسها وسالمه صياغتها  وضعت 
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النسبه  ضوء ارائه  الباحثتان علی  المحكمين حيث اعتمد  التحليل الستجابات  م ومال حظاتهم وبعد 

 ( فأكثر بين المحكمين معيارا لصالحيه فقرات المقياس و مالئيمه. 80اتفاق)% 

 ثبات المقیاس :  -6

 : قامت الباحثتان  باختبار طريقه واحدە لحساب ثبات فقرات مقياس مستوی مفهوم الذات وكاألتی  

 طریقة إعادة االختار لحساب معامل الثبات:  -

    ( والبالغ عددها  الستطالعيه  العينه  الختيار علی  بتطبيق  الباحثان  علوم  فی    ة طلب   ( 10قامت 

ثم اعادت التطبيق مقياس بفترە زمنيه  مدتها )أسبوعين (،  اإلجتماعيات في كلية التربية األساس.  

المقياس واس  فقرات  اجابات  تم تصحيح  بيرسون ليجاد معامل  ثم  ارتباط  الباحثتان معامل  تخراج 

بلغت  المحسوبه  الرتباط  معامل  قيمه  أن  النتائج  أظهرت  حيث  للمقياس  (عند  0.75)  الرتباط 

وهذا يعنی أن معامل الرتباط جيد أی أن المقياس يتمتع بثبات جدا تطمئن    (.0.05)  مستوی دللة

 الباحثتان لتطبيق المقياس.  

 االحصائیة:  الوسائل -7

من    الحالي  البحث  نتائج  إلي  الوصل  بغرض  البيانات  بالبرنامج    SPSSلتحليل  الستعانة  تم 

 الحصائي خالل استخدم الوسائل الحصائية التية: 

للدللة علی صدق الفقرة في    ة الموافقون علی الفقرة  معادلة النسبة المئوية وذلك لستخراج نسب   -١

 المقياس. 

   ات. للفرق بين المتوسط للعينة الواحدة ي اختبار التائ -2

   . إناث( –متغير الجنس )ذكور  للفرق بين للعينتين مستقيلتين  اختبار التائي  -3

 معامل إرتباط بيرسون إليجاد معامل الثبات.  -4
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 الرابع الفصل 
 

 

 : عرض نتائج البحث و مناقشاتها  أوال/

 التوصياتثانيا/  

 المقترحات  ثالثا/
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 : و مناقشاتها  ثعرض نتائج البح -4

 و کما يأتي:   الرفضیات ء یتناول الفصل الحالی عرض نتائج و مناقشاتها فی ضو

 . االساس  ةکلیە التربی  ةدمان شبکات تواصل االجتماعد لدی طلب إال توجد  -1  

من    ةشبکات تواصل االجتماعي علی عین دمان  إطبق مقياس  قامت الباحثتان  یە  ضلغرض التحقق الفر        

العلوم  ةطلب معالج  العامة  قسم  بعد  البح  فراد ألصائیآ  إحالبیانات    ةو  )ث  عینە  باستخدام  ة( طلب40البالغە   ،

 ( 2فی جدول ) موضحکما لعينة الواحدة،  (t. test)التائي اختبار 

 ( 2جدول )

 متوسط درجات العینة و المتوسط الفرضي لمقیاسنتائج االختبار التاني ألیجاد داللة الفروق بین  

 ادمان شبکات تواصل االجتماعي 

 القیمة  Sig مستوی الداللة 
 القیمة التائیة 

 المستخرجة

درجة 

 الحریة 

االنحراف  

 المعیاري

الوسط 

 الحسابي 

عدد  

 العینة 
 ر یمتغ

0.05 0.00 32.944 39 10.12 54.75 40 
شبکات تواصل    إدمان 

 االجتماعي 

 

مقياس  فقد         العينة على  درجات  متوسط  بأن  النتائج  الجتماعي  أظهرت  التواصل    ت بلغإدمان شبكات 

لعینة واحدة ألختبار الفروق بین  التائي التائي  وباستخدام األختبار    (،10.12وبانحراف المعياري )(  54.75)

من    أقلهي    ( 0.00هي )   (Sigالقيمة )( و32.944) آن القیمة التائیة المستخرجة بلغت    ت هرظالمتوسطین  

آن هناك فروقآ دالة احصائيآ ، وبالتالی الی يشير    ، مما يعني(39وبدرجة الحرية ) (  0.05مستوی دللة ) 

ذه الدراسة من  وتتفق ه  دمان الشبکات تواصل االجتماعي. الی ان طلبه الکلية التربية الساس يوجد لديهم إ

 (. 2014( و )الخواجة ،2015)الطهراوي، دراسة 

الثانیة/   مستوى  الفرضیة  في  فروق  توجد  اإلجتماعي  ال  تواصل  شبكات  التربیة  إدمان  كلیة  طلبة  لدى 

 األساس وفق لمتغیر الجنس )ذكور/إناث(. 

  ة من طلب  ةاالجتماعي علی عینشبکات تواصل  دمان  إطبق مقياس  قامت الباحثتان  یە  ض لغرض التحقق الفر

، باستخدام اختبار  ة( طلب40البالغە ) ث  عینە البح  فراد ألصائیآ  إحالبیانات    ةو بعد معالج  العامة   قسم العلوم

 : ( 3فی جدول ) موضحکما ، تين مستقيلتينلعين  (t. test) التائي 
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 ( 3جدول )

یبین نتائج فروق اإلحصائیة لمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والقیمة التائیة ألفراد عینة البحث  

 إدمان شبكات تواصل االجتماعي حسب لمتغیر الجنس على مقیاس 

 أفراد العینة  الجنس 
المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعیاري

ت   القیمة 

 المحسوبة 
 Sigالقیمة  

 درجة

 الحریة 

مستوى 

 الداللة 

 11.95 56.75 20 اإلناث 
1.258 0.216 38 

 غير دالة 

 7.69 52.75 20 الذكور  0.05

      

لمتوسط الحسابي واألنحراف المعياري للدرجات الكلية ألفراد عينة البحث على  أظهرت النتائج أن ا          

اإلجتماعي  مقياس   تواصل  شبكات  )إدمان  عددهن  )20البالغ  و  طالبة  المتوسط  20(  ان  حيث   ، طالب   )

( لإلناث هي  درجة و56.75الحسابي  )ال (  قدره  معياري  الحسابي  11.95نحراف  المتوسط  كان  بينما   ،)

( و52.75للذكورهو  درجة  )ال(  قدره  معياري  لعينتين  7.69نحراف  التائي  األختبار  استخدام  وبعد   ،)

(  0.05من مستوى الدللة )  أكبر هي  (  sig( و القيمة ) 1.258مستقيلتين وجد إن القيمة التائية المحسوبة )

  –لمتغير الجنس )ذكور   إدمان شبكات التواصل اإلجتماعي (، مما يعني ليوجد فرق في  38وبدرجة حرية )

في  ل أن  ظهرت    . إناث( فرق  الجتماعي  توجد  التواصل  شبكات  )ذكور  إدمان  الجنس  ،  إناث(  –لمتغير 

الساس    طلبة   أن  إلى  النتيجة  هذهتان  الباحث   وتفسر التربية   الحياتية   الظروفبنفس      يعيشون   من كلية 

 واالجتماعية.  النفسيه من الناحية  الطلبةوحالة الوضع العمل في المجتمع الذي يعيش فيه والنفسية،  

 التوصيات:  -3

  المخدرة   المواد   إدمان  يختلف عن ال  كونه    جتماعي االالتواصل    شبكات إدمان    بمخاطر  النفسي  الوعي  نشر  -1

 .وصحية  نفسية أضرار  من يحمله  والكحوليات، وما

 .على طلبة الجامعة وتوزيعهااالجتماعي  التواصل شبكات إدمان بمخاطر  توعية  ونشرات  مطويات عمل   -2

للطالب  ندوات  قد    -3 على  وتأثيرها االجتماعي   التواصلشبكات  إدمان  عن  للطالب  مؤتمرات  وتنفيذ  توعية 

 .النفسيةالصحة

 المقترحات:  -4

 دراسات عن  إدمان شبكات التواصل االجتماعي  وربطها بمتغيرات مثل )االضطرابات النفسية(. إجراء  -1

 على عينات تختلف عن عينة الدراسة الحالية.إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية  -2
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 اوالً/ المصادر العربیة: 

دور وسائل التواصل الجتماعی فی زيادە عدد مشاهدی البرامج  :  (٢٠١٧)  أبزاخ، ماريانه فردون زوال  -

 الرياضيه من وجهه نظر العالميين  الرياضيين فی الدن ،جامعه الشرق األوسط ،كليه العالم . 

)المفهوم،النظريةوالعالج(،:  ( ٢٠١٤)  أحمد   عيد،وهالل،  أبوحمزة، - النترنت  اكتاب    إدمان  دار 

 الحديث،القاهرة. 

وسائل    –تواصل الشباب الجامحی من خالل المواقع الجتماعيه ،المؤتمر العلمی  :  ( ٢٠١١حافظ عبدە )  -

 العالمی  أدوات تعبير وتخيير ،قسم الصعافه والعالم ،جامعه البترا، عمان. 

 األلوكة. اإلعالم الجديد المفهوم والوسائل والخصائص والوظائف شبكة:  ( ٢٠١٤نسرين) حسونه،  -

)   خضر،   - الشبكات    :(٢٠٠٩نرمين  لمواقع  المصری  الشباب  لستخدام  ولجتماعيه  النفسيه  الثار 

الجتماعيه :دراسه علی مستخدمی الفيس بوك . بحث مقدم للمؤتمر العلمی ألول بعنوان: األسرة  وتعديات  

 فراير.جامعة القاهرة ،كلية اإلعالم.  17-15العصر

األولی  :  ( ٢٠١١)   عبدالرزاق  ، يالدريم  - ،الطبعة  النشر  وائل  دار   ، الكترونية  والصعافة  الجديد  اإلعالم 

 ،األردن. 

الطالب ولشبكات الجتماعيه:دراسه ميدانيه فی استخدامات وشبكات طالب  :  (٢٠١٠صالعه )  الدماری،   -

  كتيه الفنون. 

)   الربيعی،  - حسين  ا:  (٢٠١٤بيرق  تنميه  فی  الجتماعی  التوصيل  مواقع  النخب  دور  السياسية  لثقافة 

المكاشفة  زمن  فی  الرقمی  لالتصال  الدولی  أنموذجا،المؤتمر  :الفيسبوك  العراقية  /تشرين  ٢٨-٢٦العالمی 

 أول ،الردن:جامعة اليرموك.

سيد   ريان،  - والتوزيع  :  (٢٠١٢)   محمد  والترجمة  النشر  األهرام  ،مركز  األولی  الجديد،الطبعة  اإلعالم 

 ،القاهرة. 

حلمی  - فی  :  ( ٢٠٠٨خضر)   ساری،  ميدانية  )دراسة  الجتماعية  عالقة  فی  النترنت  عبر  التصال  تأثير 

 ،الحدد ألول،والثانی ،دمشق. ٢٤المجتمع القطری(،مجلة الجامعة ،المجلد 

 اإلعالم الجديد المفاهيم والوسائل  والتطبيقات ،دار الشروق النشر والطباعة. :  ( ٢٠٠٨) صادق ،عباس  -

:الفيسبوك  :  ( ٢٠١٤وداد)،  ظافری  - العربی  الربيع  ثورات  فی  ودورها  الجتماعی  التوصيل  مواقع 

 /تشرين أول،األردن:جامعة اليرموك. ٢٨-٢٦نموذجا،المؤتمر الدولی التصال الرقمی فی زمن الكاشفة،

فتهی حسين   - ،دا:  ( ٢٠١١)   عامر،  األولی  ،الطبعة  بوك  الفيس  إلی  الجديدة  الحديثة من  التصال  ر وسائل 

 العربی النشر والتوزيع، القاهرة،مصر. 
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محمود - الدين  حسام  لدی طالب  :  (٢٠٠١)  عزب،  النفسية  الصحة  أبعاد  ببعض  وعالقتة  النترنت  إدمان 

 المرحلة الثانوية، الؤتمر العلمي السنوي الطفل و البيئة، جامعة عين شمس، القاهرة. 

محمود   - الدين  برنامج  :  (٢٠٠٣)  عزب،حسام  فی  فاعلية  النظم  متحدد  فی عالجی  النظم  متحدد  عالجی 

 عالج إدمان النترنت ،مؤتمر الطفل العربی،والتحدی،معهد الدرسات العليا،جامحة عين شمس، القهرة. 

مواقع التوصيل الجتماعی.تكريس التوصيل أو للعزلة ،المؤتمر الدولی لالتصال  : (٢٠١٤أمال)   عميرات،  -

 تشرين أول،الردن:جامعة اليرموك. /٢٨-٢٦الرقمی فی زمن المكاشفة،

شبكات التوصيل الجتماعی والتحول اليمقراطی فی مصر ،القاهرە ، دار  :  ( ٢٠١٣شمس الدين،) ،  فتحی  -

 النهضة العربية . 

الرابط،تاريخ    :(٢٠١٤مصطفی،) ،  فتحی  - ،عبر  تسعة  موقع  علی  ،منشور  بلس  جوجل  عن  مراجعة 

٢٠١٤/ ١/ ١٢ . 

مبارك خض  - ،وائل  هللا  ،الطبعة  :  ( ٢٠١٠ر)فضل  النشر  الوطنية  ،المكتبة  المجتمع  علی  بوك  الفيس  أثر 

 األولی ،الغرطوم. 

بن سالم )،  القرانی  - لدی عية من  :  (٢٠١٢محمد  النفسية  بببعض الضطرابات  النترنت و عالقة  إدمان 

 طالب جامعة الملك عبدالعزيز، رسالة ماجستير )منشورة(،كلية التربية جامعة المصورةومصر. 

(،ممارسات الشباب الجامعی المولطنة الرقميه عبر الشبكات التواصل الجتماعی، مجلة  ٢٠١٤قنيفة،نورة ،) 

 ،كلية العلوم النسانيهو الجتماعيه ، جامعة سبكرة الجرائر. 12علوم المجتمع، الحدد 

 محمد ،مناور المطيری ،دولة الكويت  وزارة الداخلية قطاع المن الجنائی. 

ال ،) محمد،جاد  غير  ٢٠١٢موالی  دكتورا  رسالة  مصر  فی  المعلومات  تداول  علی  البديل  العالم  تأثير   ،)

 منشورة ،كلية الإلعالم ، جامعه القاهرة. 

دور شبكات التوصيل الجتماعی فی صقل سلوكيات وممارسات  :  ( ٢٠١٢شريهان)  كريم،و جمال معتوق،  -

شبكات   حول  دولی  ملتقی  المجتمع،  ی  الجتماعی،بسكرة األفراد  والتخير  الجتماعی  -٩التوصيل 

 . ٢٠١٢/ديسمبر١٠

 (،ثورة الشبكة الجتماعية ، الطبعه األولی،دار التعائس ،األردن. ٢٠١٣خالد غسان،)، المقدادی -

من  :  (٢٠٠٦)   مؤيد،وسمور،قاسم  مقدادي،  - عينة  لدي  العصابية  بالسنجابات  النترنت  علي  الدمان 

اإلنترنت  مقاهي  العلوم    مرتادي  في  األردنية  )منشورة(،المجلة  ماجستر  المتغيرات،رسالة  ضوءبعض  في 

 ،األردن. ١،عدد ٤التربوية،مجلد 
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تاثير شبكات التوصيل الجتماعی علی جمهور المتلقين دراسة مقارنة للمواقع  :  ( ٢٠١٢)   محمد ،  المنصور  -

 مية العربية المفتوحة ، الدنمارك. الجتماعية المواقع اللكترونية ، رسالة ماجستير غير منشورة األكادي

 النشر اللكترونی تقنية جديدة نعو آفاق جديدة، الهيئة العامة للكتاب. : ( ٢٠١٢)  السيد  نجم ، -

 النشر الإلكترونی تقنية جديدة نعو آفاق جديدة  الهيئة العامة الكتاب. : (٢٠١٢)  السيد  نجم، -

الصويان   نورة،  - الشباب    : (٢٠١٤)  إبراهيم  الجتماعية  الثقافه  علی  الجتماعی  التواصل  شبكات  تأثير  

 السعودی ، مجلة بحوث الشرق الوسط العدد الرابح والثالثون، القاهرة ،مصر. 

إدمان شبكات التواصل الجتماعي وعالقتها بالضطرابات النفسية لدي  :  ( ٢٠١٦بسمة حس عيد.) ،  يونس  -

 طلبة الجامعة في معافظة. 

 مصادر الكترونیة: ثانیآ:ال

-  meshel,Vinson,(2010)Facebook and the invasion to technical 

communities,newyork. 

- https://en.wikipedia org/wiki/Instagram cite notturno 2010-1 

https://ar.wikipedia.org./instagram 

- https://ar.m.wikipedia.org/wiki/WhatsApp. 
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 ( 1) قالملح

 يعلی وفق القلب العلمث البح تءبهم فی اجرا ةاالستعان متتین ذوالمتخصصین ال ةالسادء اسما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الکلیە )مکان العمل(-ةالجامع اسماء المحکمی    ت
  ةیمالدجات العم 
 ص واالختصا 

 جامعة صالح الدين/ كلية التربية الساس/  .د.سلول احمد ئەمی   أ.م ١
 قسم رياض الطفال 

 قياس و التقويم  -مدرس 

 جامعة صالح الدين/ كلية التربية الساس/  ان صباح یحی  بد. أ.م.  ٢
 قسم رياض الطفال 

 علم النفس  –مدرس 

 الدين/ كلية التربية الساس/ جامعة صالح  د. هاوژین محمد عزیز  ٣
 قسم علوم العامة 

علم النفس  –مدرس 
بوي  التر

 جامعة صالح الدين/ كلية التربية الساس/  م. آشقر سلیمان حسو  ٤
 قسم علوم العامة 

 طرائق التدريس  –مدرس 

ین کامل ابراهیم مم.  ٥  جامعة صالح الدين/ كلية التربية الساس/  . شت 
 قسم رياض الطفال 

 طرائق التدريس  –مدرس 

 جامعة صالح الدين/ كلية التربية الساس/  . خێالن آبوبکر محمود مم.  ٦
 قسم رياض الطفال 

 طرائق التدريس  –مدرس 

 جامعة صالح الدين/ كلية التربية الساس/  شکوفە احمد عزیز م.م.  ٧
 قسم علوم العامة 

 طرائق التدريس  –مدرس 
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 ( 2الملحق )

 

 

  ريهةول -صالح الدين   جامعة

 كلية التربية الساس 

   قسم العلوم العامة 

 

 

 ي إدمان شبكات التواصل االجتماع

 عزیزی الطالب..... 

بعمل ث  ا االستبیان مقیاس لمعرفة مدی ادمانك علی استخدام موافع التواصل االجتماعي ، یقوم الباحذ ه      

ء الرجا  التواصل االجتماعي لدی طلبتة التربیة االساسیة / اربیل ( دمان مواقع  إ )    علمي تحت عنوانث  بح

--)  حدی الفراغات إالفقرات االتیة واالجابة عنها حسب مدی توافقك معها. عن طریق وضع عالمة فی  ءة  قدا

رایك  أنما تعبر اجاباتك عن  إو خاطئة ،  أال توجد اجابات صحیحة  أنة  ( التی تناسب اجابتك . یرجی العلم ب-

 . ء بحث علميجراإالمعلومات الغرض ذة . سیتم استخدام هث صیة عن موضوع البح شخ

}تقدم لکم جزیل الشکر واعرفان علی تعاونکم معنا{                                    

 

 

 

 

 

 

 

 الباحثتان                                                                                                باشراف

 ريان طاهر عزيز 

 فریشتە هاشم عوال  

 

سارا آحمد محمد آمین  م.   
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 ي إدمان شبكات التواصل االجتماع

 

 

 ل إلي حد ما نعم العبارە م

       التواصل الجتماعي ل اعطيی وقتا کافيا للمذاکرة بسبب اهتمامي الزائد بشبکات   ١

       کونت عدد کبير من الصداقات عبر مواقع التواصل الجتماعي ٢

       عندما اجلس علی مواقع التواصل الجتماعي ل اشعر بالزمن او مضی الوقت  ٣

       ل انطضم في دراستی بسبب اشغالی الزائد بمواقع التواصل الجتماعی ٤

       حولی بتيبهی الی اننی امضيت وقتنا طويال امام النترنت يفاجننی من  ٥

       لم يبق لی من الصدقاء القذامي إل من يراسلونی عبر مواقع التواصل الجتماعی  ٦

       ل اتخيل حياتی بدون مواقع التواصل الجتماعی ٧

       احاول القالع من فترات بقايی امام التواصل الجتماعی ولکنی افشل   ٨

       اتعجب کيف يعيش الناس بدون مواقع التواصل الجتماعی  ٩

       ان انشغالی بمواقع  التواصل الجتماعی ترك اثرأ سيئأ علی باقی انشطه حياتی ١٠

       الجامعات الی شبکات  التواصل الجتماعیاتمنی ان يتم تحول التعليم والعمل من  ١١

       افضل قضاء اوقات فراغی علی شبکات  التواصل الجتماعی اکثر من قضاوها مع افراد   ١٢

١٣ 
شبکات   امام  بالجلوس  الستمتاع  من  نفسی  احرم  عندما  والملل  والکابه  بالضيق  اشعر 

       التواصل الجتماعی 

       اصبحت اسير لشبکات التواصل الجتماعی اشعر باننی  ١٤

       بدرجه لتحتمل  يهرظلاقوم من امام مواقع التواصل الجتماعی الحينما يشتد الم عنقی و ١٥

       ری بدا يضعف منذ ان بدات الجلوس امام شبکات  التواصل الجتماعیظان ن ١٦

       طويله امام مواقع التواصل الجتماعی انسی الجوع والعطش حينما اجلس ساعات  ١٧

       منذ ان بدا اشغالی بمواقع  التواصل الجتماعی لم تعد حياتی الجتماعيه کما کانت من قبل  ١٨

       اتناول طعامی وانا امام شاشهالکمبيوتر، او الجوال لمتابعه مواقع التواصل الجتماعی ١٩

       دمت مستغرقا فی مواقع التواصل الجتماعیل اهتم بساعات نومی ما  ٢٠

       فقدت الکثير من اصدقائی القدامی منذ ان بدات الشغال بمواقع التواصل الجتماعی ٢١

٢٢ 
اشعر بان ای مهيمه اقوم بها، عبر التعامل مع شبکات التواصل الجتماعی هی مهيمه ليس 

       لها قيمه 

٢٣ 
لو اصبحت الکهرباء متواجدە دائما لما توقعت عن استخدام مواقع التواصل الجتماعی ليال 

       او نهارا 

٢٤ 
الجتماعی ال اننی ل اطبق يوما بمر بالرغم من تعرضی للمشکالت بسبب مواقع التواصل  

       بدون الستمتاع بعالم شبکات  التواصل الجتماعی

٢٥ 
شبکات  علی  والبيانات  الجتماعيه  المواقع  من  الجديد  نتبع  هو  عندی  العمال  اهم  من 

       التواصل الجتماعی 
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 ( 3پاشکۆی )

 

  هةولَير -سةالحةدين  زانكؤى

  بنةرةتى یه روةردثة یذكؤلَي 

   كانگشتيه بةشى زانستة  

 

یەتیەکان 
ا
 پێوەری ئاڵودەبوونی تۆڕە کۆمەڵ

 قوتانی بەڕێز............. 

ە دا توێژەران بە   ر
یەتیەکانی تۆ، لێ 

ا
ئەوەی لە بەر دەست دایە پێوەرە بۆ زانینی ئاسنی ئاڵۆدەبوونی تۆڕە کۆمەڵ

قوتابیانی   الی  لە  یەتیەکان 
ا
کۆمەڵ تۆڕە  ئاڵودەبوونی   (( ناونیشانی  بە  ی  هەڵدەستی زانسنی  توێژینەوەیەیک 

توێژە مەبەستەش  ئەو  بۆ   .)) ر
هەولێ   / بنەڕەنی  پەروەردەی  ی  ژ ر

دەخەنە  کۆلێ  پێوەرە  ئەم  بڕگەکانی  ران 

جۆرەی کە   بەو  مدەنەوەی 
ا
وەڵ و  بڕگرکان  خوێندەنەوەی  سەر  لە  بفەرموون  رەزامەندی  تکایە  بەدەستان 

ورای  یم تۆ بریتیە لە بێر
ا
مێیک ڕاست یان هەڵە لە ئارادا نیە ، بەڵکو وەڵ

ا
لەگەڵ تۆدا دەگونجێت ، هیچ وەڵ

.  تایبەنی خۆت بە گوێرەی دەستەواژەکە ، ئ  ەویش بە دانانی هێمای )           ( لە ناو یەکێک لە خانەکانی

 بۆ زانیاریتان ئەم راپریس یە تەنها بۆ ئەنجام دانی توێژینەوەی زانسنی یە . 

انینی خۆمان ئاراستەی بەرێزتان دەکەین بۆ هاوکاری کردنتان              ی ر
 لە کۆتانی دا سوپایس و پێ 

 

 

 

 

 

 

 

ێژەران: تو  

 ریان طاهر عزیز 

 فریشتە هاشم عوال 

 سەرپەرشتیار: 

ی آحم. سارا  مد محمد امتر  
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 كان تيه اڵیه كۆمه  بوونی تۆره ری ئاڵۆدهپێوه 

 

 

 

 نهخێر جار كههندی بهلی  دەستهواژە ژ

       کاتی تهواو نادەم به خوێندن به هۆی گرینگی دانم  تۆڕە کۆمهاڵیهتيهکان. ١

       کۆمهاڵیهتيهکان .هاوری زۆرم ههیه له  تۆڕە  ٢

       ههرکاتێک دادەنيشم بهرامبهر  تۆڕە کۆمهاڵیهتيهکان ههست به تێپهربوونی کات ناکهم .  ٣

       پابهند نيم به دەرسهکانم له بهر سهرقاڵيم به  تۆڕە کۆمهاڵیهتيهکان.  ٤

       ئينتهرنيت. سهرم دەسورمێ له خۆم که پێم دەلێن کاتێکی زۆرم به سهر بردووە له  ٥

       هيچ هاوری پێشوم نهماوە تهنها ئهوانه نهبێت که له  تۆڕە کۆمهاڵیهتيهکان ههمه.  ٦

       هيچ خهیاڵی ژیان ناکهم به بێ  تۆڕە کۆمهاڵیهتيهکان. ٧

       ههوڵدەدەم ماوەی مانهوەم بهرامبهر  تۆڕە کۆمهاڵیهتی کهم بکهمهوە بهاڵم سهرکهوتوو نابم  ٨

       سهرم سوردەمێنی چۆن خهلك دەژین به بێ  تۆڕە کۆمهاڵیهتيهکان. ٩

       سهرقاڵ بوونم به  تۆڕە کۆمهاڵیهتيهکان کاریگهری خراپی به سهر ژیانم به جێهێشتوە .  ١٠

       هيوادارم پهروەردەو کار له زانکۆ وە بگۆڕدرێت بۆ  تۆڕە کۆمهاڵیهتيهکان.  ١١

       بهتاڵهکانم له  تۆڕە کۆمهاڵیهتيهکان به سهرببهم نهك لهگهڵ ئهندامانی خێزانهکهم.حهزدەکهم کهته  ١٢

       ههست به خهم وپهشێوی بيزاری دەکهم کاتێک خۆم بێ به ش دەکهم له  تۆڕە کۆمهاڵیهتيهکان. ١٣

       ههست دەکهم ئاڵودەی  تۆڕە کۆمهاڵیهتيهکان بوومه.  ١٤

١٥ 
کۆمهاڵیهتيهکان ههست ناکهم تائهوکاته نهبێ که مل و پشتم ئهوەندە ئازاری ههبی له بهردەم  تۆڕە  

       که چيتر نهتوانم .

       بينيم کهم بۆتهوە له بهرزۆری دانيشتن بهرامبهر  تۆڕە کۆمهاڵیهتيهکان. ١٦

       کۆمهاڵیهتيهکان.من برسيتهتی و تێنوتی له بيردەکهم که دادەنيشم له بهرامبهر  تۆڕە  ١٧

١٨ 
ژیانهی  ئهو  کۆمهاڵیهتيهکان  تۆڕە  بهکارهێنانی   سهرقاڵيم  به  کردووە  دەستم  که  لهوکاتهی 

       کۆمهاڵیهتيم نيه که پێشتر ههم بووە. 

       که خواردن و خواردنهوە دەخۆم له دیار شاشهی کۆمپيوتهرومۆبایل ههر ئينتهر نيت بهکاردینم .  ١٩

       هێنانی  تۆڕە کۆمهاڵیهتيهکان.گرینگی نادەم به کاتی خهوم له بهربهکار ٢٠

       من زۆر هاوری کۆنم له دەست داوە له بهرسهرقاڵيم به  تۆڕە کۆمهاڵیهتيهکان. ٢١

٢٢ 
ههست دەکهم ههر ئهرکێک کر بر مامهڵه کردن لهگهڵ  تۆڕە کۆمهاڵیهتيهکان ئهنجام دەدەم به بێ 

       بههایه.

       ئهگهر ئينتهرنيت به بهردوامی ههبێ دەست له بهکارهێنانی  تۆڕە کۆمهاڵیهتيهکان ههڵناگرم. ٢٣

٢٤ 
بێ   به  ناتوانم ڕۆژێک بوەستم  به هۆی تۆڕە کۆمهاڵیهتيهکان توشی کێشه بوومه بواڵم  ههرچهند 

       ئهوەی چێژ له دونيای تۆڕە کۆمهاڵیهتيهکان وەربگرم. 

       یهکێک لهگرینکترین کارەکانمان به دواداچوونی کهسه ناودارەکانی ناو تۆڕە کۆمهاڵتيهکان. ٢٥


