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 مواقع التواصل االجتماعي وعالقتها بتحديد منط اهلوية الثقافية للصم
 (ةــكلينيكي –ة ــرتيــومــة سيكـــدراس )

 دادإـع       

 (*)نهـاد مــرزوق عبد اخلــالــق قــابيـل/ د

 ص ــــــــملخ

هدفت الدراسة إلي الكشف عن العالقة بين مواقع التواصل االجتماعي وبعض  نممضاه هو ضة 
الصضضضوا والتعضضضر  اواضضضر امضضضواع البو ضضضة  ضضضيوعاك بضضضين الصضضضو واضضضملع نواضضضر مواقضضضع التواصضضضل االجتمضضضاعي 

( اصضضضو مالمر اضضضة الاامو ضضضةا ولتف يضضض  نهضضضدا  38مضضضن ) اسضضضتمداماك لضضضدقبوا وقضضضد ةكومضضضت عي ضضضة الدراسضضضة
الدراسضضضضة قامضضضضت الطا اضضضضة بتوايضضضض  معضضضض  استواع وهضضضضي )اسضضضضتمار  اسضضضضتوالع اسضضضضتمدا  الصضضضضو لمواقضضضضع 
التواصضضل االجتمضضاعيا م أضضاط نممضضاه هو ضضة الصضضوا الم اباضضة الهرت ضضة(ا وقضضد نثبضضرع ال تضضا   ا  نواضضر 

الماسض رر  –الفضأ  بضو   –ب آالصضو اامضت )الضواة  مواقع التواصل االجتماعي استمداماك مضن قباضل 
اليوةيضضوب(ا ون  نواضضر نمضضاه البو ضضة الا ااأضضة امتشضضاراك بضضين الصضضو اضضا  ممضضج دو    افضضة الصضضوا ووجضضوت  –

عالقة عكسأة بين معدل استمدا  مواقع التواصل االجتماعي وممج دو    افة الصوا ووجوت عالقضة 
ل االجتمضضضاعي وممضضضج   ضضضا ي الا افضضضةا امضضضا قضضضدمت الدراسضضضة طرت ضضضة بضضضين معضضضدل اسضضضتمدا  مواقضضضع التواصضضض

 عرض ةهصياي لدراسة  الة طالاتين اسولي من دو    افة الصو والاامأة من دو    ا ي الا افة. 

 البو ة الا ااأةا مواقع التواصل االجتماعيا الصو. :املفتاحية الكلمات

 

  

                                           
 جامعة بنها مدرس التربية الخاصة بكلية التربية النوعية )*(
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Social media and its relationship to determining  

the cultural identity of the deaf 
(Psychometric -Clinical Study)  
     By 

Dr. Nehad Marzouq Abdel-Khalek Kabil
 (*) 

Abstract 

The study aimed to reveal the relationship between social networking 

sites and some types of identity of the deaf, and identify the most common 

types of identity among the deaf and the most used social networking sites 

in the deaf, The study sample consisted of (38) deaf secondary school, and 

to achieve the objectives of the study the researcher applied some tools 

(Deaf use survey form for social networking sites, deaf identity patterns, 

individual interview), The results showed that the most popular social 

media sites used by the deaf were (Whatsapp - Facebook - Messenger - 

YouTube), and that the most prevalent cultural identity among the deaf was 

the pattern of deaf culture, and the inverse relationship between the rate of 

use of social media and the pattern of people with deafness. Deaf culture, 

and the existence of a direct relationship between the rate of use of social 

networking sites and a bicultural pattern, The study also presented a 

detailed study of the case of two students, the first with Pattern of Deaf 

Culture and the second with Bicultural pattern.  

Key words: Cultural identity, Social Media, Deaf people. 
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 دمـــــة:ــــمق
 ظي الصو في الهتر  اسخير  م در من االهتما  مضن جامضا الطضا اين والمتمصصضينا ودلضع 
مظرا لامشاول التي  عامو  م باا وةأ ير الصمو عاي الصو والمفأوين ببوا فضال عن از ات عدتهو 

 . مايو   7.5عدت الصو والطكو فى مصر قااغ مفو  يث ن ارع ا صا أاع اسمو المتفد  ن  
لمشضضكالع التضضي مالضضت جضضدال واسضضعا فضضي مرضضال تراسضضة الصضضو هضضو االةهضضا  عاضضي ن  ومضضن نهضضو ا

الصضضمو هضضو اخضضتال    ضضافي ولضضأ  إعاقضضةا ففتضضي اال  مضضا زال مهبضضو    افضضة الصضضو قا ضضي الضضرف  مضضن 
)السامعين( واالمدماج فيبا مفرة نمبو جزء  ةجاما الطع  و رو  ضرور  ةا ي الصو لا افة اسغااأ

   را عزلبو من خالل االعترا  با افة خاصة ببو.من   افة المرتمع وال
الصضو بت ضد و الضدعو ودلع في  ين ن    افة الصو استواعت ا  ةهرض مهسبا من خضالل 

 لغضضضضضة ا  ضضضضضار و  مضضضضضدارط الصضضضضضو واسمد ضضضضضة االجتما أضضضضضة سمهسضضضضضبو ممشضضضضضاراة معضضضضضضبو الضضضضضطع  فضضضضضي

(Garden,2010) الا افة. همهودلع عاي الرغو من الظرو  التي ةبدت استمرار ا 
فا افضضة الصضضو لبضضا مكومتبضضا التضضي ةسضضاعد عاضضي اسضضتمرارها ماضضل لغضضة ا  ضضار ا ال ضضأوا الت اليضضدا 
اسعضضرا  الماصضضة مالصضضو  يضضث ةسضضاج   افضضة الصضضو الضضضوء عاضضي نتب ولغضضة وةضضار   الصضضو عاضضي مضضر 
الزمضضضا ا امضضضا نمبضضضا ةشضضضتمل عاضضضي ع اصضضضر عدقضضضد  ماضضضل مضضضدارط الصضضضو والهاكاضضضور والمبرجامضضضاع والهضضضن 

لمسرح واستب ولغة ا  ضار  والمرضالع والكتضا والصضفف التضي ةمض  الصضو والرماعضاع الم ظمضة وا
(ا وهضضضمه المكومضضضاع ةفضضضدت 2006فضضضي المرتمضضضع والماصضضضة مالصضضضو والمضضضهةمراع الماصضضضة ببضضضو )الضضضر  ا 

 مالمح البو ة الا ااأة لاصو من  يث استمدامبو لاغة خاصة ببو وةار    ميزهو.
دو   –لا ااأضضة لاصضضو نربضضع نمضضواع لابو ضضة )دو  الا افضضة البامشضضأة و تضضضمن ممضضودج البو ضضة ا

  ضا ي الا افضة(ا ةتوضور هضمه البو ضة لضد  اسصضو  سضا عوامضل  –دو    افة السامعين  –  افة الصو 
الايئة المفأوة مها مال مضد  إجضات  اسصضو لاغضة اال ضار ا وامضضمامه لمهسسضاع الصضوا وهضل اسسضر  

 عاأو الم  قتا اه ...ال .سامعة ن  صماءا وموع الت
ول د ثبر مهخرا عامل جدقد لضه ةضأ ير نصضطح واضضح عاضي ممتاضف الروامضا الفأاةأضة لاصضو 

الو طضضار  وهضضو مواقضضع التواصضضل االجتمضضاعي  يضضث ا اتضضت العدقضضد مضضن الدراسضضاع ماضضل تراسضضة اضضال مضضن 
ا  Kozuh et al (2015)ا  Kozuh et al (2016)(ا 2017 أسي )(ا 2017وال شار ون مد )
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Wooten (2014)  اAwad (2013) (ا 2013ال وضضاو  )اHamill & Stein (2011) ا
Valerie, et al (2007)   وسغراض متعدت .ن  الصو  ستمدمو  مواقع التواصل مصور  ااير  

وب ضضاء عاضضي مضضا سضضا  فالبضضد مضضن تراسضضة ةضضأ ير اسضضتمدا  مواقضضع التواصضضل االجتمضضاعي مضضن قاضضل 
 ااأضضةا ومعرفضضة مضضوع هضضما التوضضور الضضم   مكضضن ن   فضضد  فبضضل هضضو ةضضأ ير الصضضو عاضضي ةوضضور هضضو تبو الا

سضضضااي ن  إ رضضضابيا وهضضضو مضضضا ةفضضضاول الدراسضضضة الفالأضضضة طر ضضضه وتراسضضضته مضضضن خضضضالل معرفضضضة العالقضضضة بضضضين 
اليوةيضوب( وةفدقضد مضوع البو ضة  –واةسضاب  –استمدا  الصو لمواقضع التواصضل االجتمضاعي )اضأ  بضو  

 الا ااأة لألصو.

 الــدراســـــة: مشكـلــــة
 تراسضة ةعد االجتما أةا  يث والتهاعالع العالقاع في مو أة م اة ا مترمت  طكة ن د ت ل د

 المرتمع مه  موج ما ثل في مواطاك مستمراك  والمرتمع الهرت مستوى  عاى االجتما أة وةأ يراةبا ا مترمت

 اليوةيضوبا الواةسضاب ...الض ()الفأسضاو ا  مواقعبضا خضالل مضن سضواء متال  ضةا ةغيضراع مضن المعاصضر
 مرموعضاعا مضن قومأضاك  عايبضا ق شضأ مضا خضالل مضن الشضطكة لبضمه الرما أضة والمضدماع وضالمواقع ونتواةبضا

 عاضى والفصضول ماآلخر نا لالةصال الممتاهة اسفرات ةااأة ا تأاجاع في ةساعد معاوماع من و  تشر

 مالعضالو المطا ضر االةصضال عضن معيضداك  عدلض إلضى ومضا ... والعالقضاع وةكضو ن الصضداقاع المعاومضاعا

 (.397ا 2011)نبو البد ا .المارجي
وهضضما التضضأ ير لضضو  عضضد قاصضضرا عاضضي اسفضضرات العضضاتقين ف ضضج بضضل نصضضطفت هضضمه المواقضضع لبضضا تورهضضا 
الهعال في  أا  دو  اال تأاجاع الماصضة ومض بو فئضة الصضو التضي نصضطفت قضاتر  عاضي ةعاضو مهضرتاع 

ا فأصضطفت   افضة الصضو فضي واضضحالتك ولوجأضا ع صضر   يضث نصضطفتواعباا التك ولوجأا مممتاف نم
مضن  يضث التواصضل عضن معضد عاضر البضاةف المفمضول لبا تورا مبما فضي الماضراع الفأاةأضة لبضو خاصضة 

سضضضضضمفت لبضضضضضو   يضضضضضث االةصضضضضضال المكتضضضضضوب نو عاضضضضضر الهيضضضضضدقو عاضضضضضى ا مترمضضضضضتنو  )الرسضضضضضا ل ال صضضضضضير (
ممضا سضاهو فضي الز ضات  الكايضر   (لغضة ا  ضار ) د باغضتبو الماصضةالتواصضل عضن معضماالةصاالع مالهيدقو 

 .(Keating, Mirus, 2003; Anca,2014). في مو أة  أاةبو
ن  اسضتمدا  فاقضد  السضمع لشضطكاع التواصضل  (Kozuh & Debevc, 2018, 161)و ضمار 

اصضل نو اسضتمدا  االجتماعي له فوا د سضواء اضا  االسضتمدا   طضار  عضن مشضاراة وةواصضل فضي  ضطكاع التو 
 االمترمت مشكل عا  وهمه الهوا د هي فوا د مهسأة واجتما أة وة  أة ما ضافة الي فوا د التواصل.



 سبتمــــرب  –األول زء ــاجلـ ()دد ــالع ()د ــاجملل يلــأهــة والتـــاصــة اخلـــرتبيــة الــجمل

 

 

31 

و ضضضأةي ه ضضضا السضضضهال عضضضن مو أضضضة االسضضضتمدا  والضضضم  قتطضضضاتر الضضضي الضضضمهن اعتمضضضاتاك عاضضضي مو أضضضة 
سضضتمدا  الكتضضابيا المسضضتمدمين وهضضو هضضل الهوا ضضد اامضضت نواضضر ع ضضد االسضضتمدا  عضضن طر ضض  الهيضضدقو ن  اال

ف رد نمه مظرا لواأعة االعاقة سأكو  التواصل مالصوع والصور  من خالل الهيدقو المأار اسفضضل 
مضن ن   (Guimaraes, & Fernandes, 2018, 2145)لبمه الهئةا وهما ما ةوصضات الأضه تراسضة 

مشضاراين فضي المعظضو  من خالل لغة اال ار   يضث ن وسا ل التواصل االجتماعي  الصو  ستمدمو  
لغة  ماستمدا  الهيدقو وبالتالي ةسمح لبون  وسا ل ا عال  التي داروا  االستوالع الماص مالدراسة

ل شضضر م ضضاطع الهيضضدقو  الفأسضضاو  سضضتمد  الصضضو  هضضي اسواضضر نهمأضضةس عاضضى سضضايل الماضال (SLاال ضار  )
  اب  جراء مكالماع واةا و س اب  اع لمشاراة ماهاع الهيدقوو والتعاي  عاى مشاراة اسصدقاءا 

التضضي ةعتمضضد فضضي  االجتمضضاعيوسضضا ل التواصضضل عاضضي عكضض  اسضضترابتبو ل اهاةفأضضة عاضضر اسضضتمدا  الهيضضدقو
  يث داروا نمبو ال  ستمدموها. الغالا عاى الشكل الكتابي لاغة الشهبأة

التي نوضفت متا ربا ن  الصو قتواصاو   (Glenn-Smith,2017)و ته  هما مع تراسة 
ماسضضضتمدا  لغضضضة اال ضضضار  ونمضضضه فضضضي  الضضضة عضضضد  ةضضضوفر الهيضضضدقو اوسضضضياة  لتواصضضضل االجتمضضضاعيفضضضي مواقضضضع ا

اساسضضأة السضضتمدا  لغضضة اال ضضار  فضضأمبو لضضن  سضضتمدموا هضضمه المواقضضعا وهضضمه ال تأرضضة ةشضضير إلضضي ا  مواقضضع 
 التواصل جعات الصو قتا و  ممج هو ة دو    افة الصو وهما ما نودةه الدراسة في ن د متا ربا.

هضضضضل ممضضضضج هو ضضضضة   افضضضضة الصضضضضو هضضضضو الضضضض مج الو يضضضضد المميضضضضز لمسضضضضتمدمي  ضضضضطكاع التواصضضضضل  ولكضضضضن
 من نمماه هو ة الصو. االجتماعي من الصوا ن  ن  همه المواقع  مكن ن  ةساهو في ةكو ن ممج نخ

 بة علي التساؤل الرئيسي التالي:ومن منطلق ما سبق تحاول الدراسة االجا
 بتحديد نمط الهوية الثقافية للصم؟ ما عالقة مواقع التواصل االجتماعي

 :ولإلجامة عن هما السهال الر أ  ةو وضع اسسئاة التالأة التي  اولت الدراسة ا جامة ع با

 ما ممج البو ة الا ااأة السا د لد  الصو من وجبة مظرهو؟ -1
معضضدل اسضضتمدا  مواقضضع التواصضضل االجتمضضاعي  ةوجضضد عالقضضة داع تاللضضة إ صضضا أة بضضين هضضل -2

 دو    افة الصو؟ وممج هو ة
معضضدل اسضضتمدا  مواقضضع التواصضضل االجتمضضاعي  ةوجضضد عالقضضة داع تاللضضة إ صضضا أة بضضين هضضل -3

 وممج هو ة   ا ي الا افة؟

ممضضج   افضضة الصضضو لامضضراه ين الصضضو دو   لابو ضضة الا ااأضضةالضضدالالع ا واي أكأضضة المميضضز   مضضا -4
 وممج   ا ي الا افة؟
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 أهـــــداف الـــدراســـــة:  

 سة الحالية إلي:تهدف الدرا
 التعر  عاي اوار امواع البو ة  يوعاك بين الصو. -1

 التعر  عاي نوار مواقع التواصل االجتماعي استمداماك لد  الصو. -2

 اعدات م أاط ةفدقد ممج هو ة الصو. -3

 الكشف عن العالقة بين مواقع التواصل االجتماعي ونمماه هو ة الصو. -4

الضدالالع ا واي أكأضة المميضز  لامضراه ين الصضو  التعم  في  مصأة المراه ين الصوا ومعرفضة -5
 ممج   افة الصو وممج   ا ي الا افة.دو  من 

 ـة:ـــأهميــــة الــدراســ

 تتمثل أهمية الدراسة في اآلتي: 
  با افة الصو ونمماه هو ة الصو.تعو التصوراع ال ظر ة المرةطوة 

    لف ضضو  الماصضضة ببضضمه الهئضضة  يضضث مأ ضضد فئضضاع التربأضضة الماصضضة مضضن م ظضضور ا الدراسضضةاهتمضضا
 مازالت وجباع ال ظر متعارضة  ول   بو في   افة خاصة ببو من عد    بو في دلع. 

  مسضضاعد  ال ضضا مين عاضضي اعضضدات بضضرام  الصضضو وم ضضاهربو فضضي التعضضر  عاضضي نهضضو نممضضاه البو ضضة
 لدقبو لمراعا  دلع ع د اعدات الم اه  والارام  لبو.

 جتماعي اسضتمداماك لضد  الصضو السضتمدامبا فضي التواصضل معبضو ةفدقد اهو مواقع التواصل اال
 وة د و المدماع الممتاهة لبو مأ كال متعدت  وطر  مت وعة.

  أاط لتفدقد ممج هو ة الصوة د و م. 

 مصطلحــــــات الدراســـــة:

 
الصضو مضأمبو  (National Association for the Deaf) عرفضت الراموضة الوط أضة لاصضو

 نفرات غير قاتر ن عاي السمعا  يث ال  ستمدمو   اسة السمع في معالرة المعاوماع.
 (in: Rostami, Bahmani, Bakhtyari, Movallali,2014.43) 
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و عضضر  إجرا أضضاك مأمضضه الهضضرت الغيضضر قضضاتر عاضضي اسضضتمدا   اسضضة السضضمع ةمامضضاك  يضضث  عضضامي مضضن     
ال( فضضأوارا والضضم  ةكضضو  وسضضياة ةواصضضاه اسساسضضأة مضضاآلخر ن ت سضضي 70ف ضضدا  فضضي السضضمع  صضضل إلضضي )

 " عاماك .18 -14هي لغة ا  ار  في المر اة العمر ة من "

 
قواعضضد المسضضتمدمة  رسضضاء  والت اليضداالمتمضضاء إلضضى مرموعضضة معي ضة لبضضا مهضض  العضضاتاع م الشضعور

 .(Spruill, 2016,18) ة والرفاهأة.والا  ا ترا  الماع اال رابي

 
 فيبا بضس المشاراو   و  م صة اةصاالع  طكأة  هي 

ةتكضضو  مضضن مفتضضوى قضضوفره المسضضتمد  ا ومفتضضوى   دمضضه مسضضتمدمو   ببضضوماهضضاع ةعر ضض   ة ضضد و -1
 ا والتفكو فيبا.نو بأاماع   دمبا ال ظا  آخرو  

الضروامج المفتوى الم  نمشأه المسضتمد  والم ضد  مضن خضالل و امتاج نو التهاعل مع استبال  ن -2
 .(Ellison & Boyd,2013,9) عاى الموقع.

 :ـريــــــــار النظــــــــــاإلطـ

 :يــاعــاالجتم لــواصــالتع ــواقــوم مــمفهأ( 
ن االوات ميي طكاع التواصل االجتماعي اغير  من المهاهأو ن ار جدال واسعا لد   هبو م  ن

ة فضي الاغضة االمرايز ضة  واض  االصضوال أمظرا لتعدت وةداخل مداخل واةراهضاع تراسضته ومضن ال ا أضة 
ن  التضضرامج الشضطكي االجتمضاعي نمضضا  "social net-work"نو مصضواح  "social media"عاأضه 

أة مرده نت  من ما أة الوصفا إد ن  مصواح "مواقع التواصل االجتماعي" ال قايضر في الاغة العرب
 فضضضضضي ةعر هضضضضضها وقضضضضضد اجتبضضضضضد العدقضضضضضد لت ضضضضضد و ةعر ضضضضض   ضضضضضامل جضضضضدال فضضضضضي مع ضضضضضاه م ضضضضضدر مضضضضضا قايضضضضضر ا ضضضضضكاالك 

 ومن همه التعر هاعس (48ا 2018)مار ا
ل الاضضامي هضضي مصضضواح  واضض  عاضضي مرموعضضة مضضن المواقضضع عاضضي  ضضطكة االمترمضضت ثبضضرع مضضع الريضض

ةتضأح التواصضل بضين اسفضرات فضي بيئضة مرتمضع افتراضضي  رمعبضو  سضا  2.0لاو ا نو ما  عر  ماسو و ا 
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مرموعاع اهتما  نو  طكاع امتماء )بادا جامعةا مدرسةا  ضراة...إل ( اضل هضما قضتو عضن طر ض  خضدماع 
خضضضر ن ومعرفضضضة التواصضضضل المطا ضضضر عضضضن طر ضضض  إرسضضضال الرسضضضا ل نو االطضضضالع عاضضضي الماهضضضاع الشمصضضضأة لآ

 (.199ا 2015نخطارهو ومعاوماةبو التي قتأفومبا لاعرض. )الشماقاة والافا  واافيا
( مأمبضضا ةاضضضع المواقضضع التضضضي ةمكضضن اسفضضضرات مضضن إمشضضضاء  ضضضطكاع 2018ا 231وُ عرفبضضا العتياضضضي) 

اةصال مأفرات اخضر ن ةمكض بو مضن االةصضال بطعضضبو الضطع  سسضطاب  مصضأة نو مب أضة سضواء اضاموا 
 معرفة بطع  ن  ال.عاي 

 :يــــاعــاالجتم لــواصــالتع ــواقــواع مــأنب( 
وةعتمضضد مواقضضع التواصضضل االجتمضضاعي مالدرجضضة اسولضضي عاضضي مسضضتمدميبا فضضي ةشضضغيابا وةغم ضضة 

 مفتواهاا  يث ةت وع همه الشطكاع في نهدافباا ومن همه المواقعس

 وكــــــس بـــــالفي -1

و  سضضضمح هضضضما الموقضضضع لامسضضضتمدمين  2004رامضضضع مضضضن فاراقضضضر موقضضضع اجتمضضضاعي نطاضضض  فضضضي الو هضضض
نو  ماالمضما  إلى عد   طكاع فر أة من مهض  الموقضع ةصضا فضي فئضة معي ضة ماضل م و ضة جغرااأضة معي ضة

مدرسضضة معي ضضة و غيرهضضا مضضن اسمضضاون التضضي ةسضضاعد عاضضى اوتشضضا  المز ضضد مضضن اس ضضماص والضضمقن قتواجضضدو  
نسض  الموقضع ع ضدما اضا    Mark Zuckerberg مضار  زاربيضرجمهسض  الموقضع ا و في مه  فئضة الشضطكة

طالطا في جامعة هارفارت و اا  الموقع في الادا ة ممصصا ف ج لاواطة في جامعضة هارفضارت ف ضج لكضن ةضو 
ةوسأعه ال  ا لأسمح لواطة الرامعاع مشكل عا  ماال ترا  في الموقع  و ةو ةوسضأعه ال  ضا لأشضمل طاطضة 

 (.90ا 2015) ر  ا . س ة 13   م  قتعدى عمره المدارط الاامو ة و ن

 ابــــــواتس -2

الواةساب هو  طار  عن ةواي  قتو ةفمياه عاي البواةضف الماأضة وبمكضن هضما التوايض  مسضتمدمأة 
مضضن عماأضضة التراسضضل الهضضور  اأمضضا بيضض بو  يضضث قضضتو ةطضضاتل الرسضضا ل ال صضضأة واضضملع ارسضضال الصضضور والم ضضاطع 

عضضضضن طر ضضضض   2009ا ونول إصضضضضدار لبضضضضما الموقضضضضع متعضضضضدت الوثضضضضا ف هضضضضو العضضضضا  الصضضضضوةأة وم ضضضضاطع الهيضضضضدقو
اسمر كضضي بر ضضا  نوتضضو  وزمياضضه اسوارامضضي جضضا  اضضو ا وزات عضضدت مسضضتمدمي هضضما التوايضض  مشضضكل ها ضضل جضضدا 

 (.8ا 2017والفسنا  آت في الس واع اسخير   تي وصل لماأارع المستمدمين.)
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 وبــــــوتيـــي -3

 مضوثهين  ال ضة طضر  من ا 2005 س ة قر فارا من 14 في ا ”YouTube ”اليوةيوب ُنس  ب 
 الهيضدقو م ضاطع برفضع لمسضتمدمأه  سضمح  يث ا 2.0 و ا مواقع من و عتار مالا ما   راة في سام ين

 (.71ا 2016 الاو  يان )اآلخر  مع مشاراتبا نو ومشاهدةبا مراما ببو الماصة
الترفيبأضضضة  هد  وةفميضضضل م ضضضاطع الهيضضضدقولمشضضضا YouTube سضضضتمد  العدقضضضد مضضضن اس ضضضماص و 

 (Terantino, 2011).والتعاأمأة واالجتما أة 

 اتــــاب شــــسن -4

ا 2011سضض اب  ضضاع هضضو ةوايضض  لاتواصضضل االجتمضضاعي ةضضو اطضضال  االصضضدار اسول م ضضه فضضي 
وة ضضو  فكضضر  ةوايضض  سضض اب  ضضاع الضضم   رعضضل صضضور  الشضضطح  ضضعارا لضضه عاضضي خاصضضأة الت ضضاه الصضضور 

المعروفة مالسياهي نو الصور العات ة نو ةسريل فيدقو نو اضافة م  نو رسضو  او مضه راع  اسمامأة
صوةأة نو موسأ ي مصا طة وارسالبا إلي الشضم  المواضوب نو عرضضبا لرمأضع افضرات ال ا مضة عامضا 

 ضضوا ا لمشضضاهد  الصضور نو م وضضع الهيضضدقو  10امبضا "ل وضضاع" ونمضا  المرسضضل الأضضه مضن  امأضضة وا ضضد  إلضي 
 (.19-18ا 2018دها قتو  م  الماف ةا ا أاك.)العازميا مع

 يــترونــد االلكـبريــال -5

ا والار ضضد ا لكترومضضي   ضضو  Electronic mail الار ضضد ا لكترومضضي هضضو اختصضضار لامصضضواح
مضضن  الك عاضى إرسضال الصضور والاضرام  والماهضاع مضن  ضم  إلضضى آخضر عضن طر ض  بر ضده ا لكترومضي بضد

 .الار د العات 

لار ضضد ا لكترومضضي ال  متاضضف عضضن الار ضضد العضضات  إال نمضضه نواضضر ةوضضوركا إد نمضضه ما ضضضافة إلضضى فا
ةضضضم ه لارسضضالة المرسضضاة إلأضضع فبضضو قتضضضمن الرسضضا ل التضضي سضضا  إرسضضالبا والرسضضا ل الما أضضة وممضضادج 

اضل مضا  فتاجضه الشضم  لكضي  صضل إلضى صض دو  بر ضده و لارسا ل وقا مة مع ضاو ن الار ضد ا لكترومضي 
 (.278ا 2013. ) سوميا لكترومي اامة السر واسو المستمد ا 

 ترـــــويـــــت -6

فضضي العضضالوا   ضضد   ووسضضا ل التواصضضل االجتمضضاعي اع التواصضضل االجتما أضضة ضضطك ن ضضد ن ضضبرهضضو 
مضن  ضأمبا الفصضول عاضى إعضات   "ةغر ضداع"  والتي ةسضمح لمسضتمدمأهب مسرسضال التدو ن المصغر خدمة

 . رفضضضضضضضا لارسضضضضضضضالة الوا ضضضضضضضد  280و إعرضضضضضضضاب المغضضضضضضضرتقن اآلخضضضضضضضر نا مفضضضضضضضد نقصضضضضضضضى قااضضضضضضضع  ةغر ضضضضضضضد نو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%B5%D8%BA%D8%B1


  / نهـاد مــرزوق عبد اخلــالــق قــابيـلد

 

 

36 

(Rosen,2017) نو الضضضرت ال شضضضر اآلخضضضر نا و مكضضضن م شضضضوراع ومتامعضضضة شضضضرء ال اسعضضضضا سضضضتوأعو ا 
 .عالموق عاى مستمد ة الواجب خالل من المفمولا نو الباةف ماستمدا  ةو تر

 ي  ــاعــل االجتمــواصــع التــواقــــص مــائـــخص (ج
ي ةرعضضل مسضضتمدميبا   ااضضو  ةتميضضز مواقضضع التواصضضل االجتمضضاعي مالعدقضضد مضضن المصضضا   التضض

ومافضضضووا ومضضضن هضضضمه عايبضضضا  يضضضث  شضضضكاو  مرتمعضضضاع افتراضضضضأة قضضضزتات ال اضضضول عايبضضضا مشضضضكل اايضضضر 
 المصا   ما قايس

 التصضضهحا ال شضضرا الوطاعضضةا ال سضض ا ا ضضضافةا الفضضم ا  القدددراا اكلرترونيددة المت ددد   فددي(
 (.التعاي ا التواصلا الكتامةا التو ي 

  عضضضضضن طر ضضضضض  اال تكضضضضضا  مضضضضضع ن ضضضضضماص مضضضضضن   افضضضضضاع ممتاهضضضضضة يدددددةتطدددددوير المهددددداراا الل و. 
 (.2017)زهوا

 ودلع مضن خضالل الصضهفة الماصضة ببضو والتضي ةفمضل الاأامضاع  سهولة الت رف علي االخرين
 & kuppuswamy)الالزمة ع بو لتتعضر  عاضيبو  يضث  ضضعبا المسضتمد  عاضي  سضامه. 

Narayan ,2010,68). 

 إمشضاء ماضف   مك ضع فضي تقضا  إمضه  يضث  االجتمداعي سهولة االنضمام إلي مواقدع التواصدل
 &Das) .ةعر ضض  افتراضضضي والتواصضضل مضضع مالقضضين المسضضتمدمين فضضي جمأضضع نمفضضاء العضضالو

Sahoo,2011,222) 

 يضضث نمبضضا ةرعضضل مضضن المسضضتمد  مشضضاراا ا رابأضضا ماالضضضافة إلضضي التردقضضد  التفاعددل واالابابيددة 
 (.19ا 2014راهأواالمستمر لفسامه مما  عك   مصأة المستمد . )إب

 س  يضضث ن  ةكاهضضة اسضضتمدا  مواقضضع التواصضضل االجتمضضاعي قاياضضة جضضدا وةكضضو  مبانيددة االسددت دام
 مرامأة في ااير من اس أا .

 ة:ــــــافيـــة الثقـــويـــوم اهلـــمفهأ( 
الطفضضضث والدراسضضضة فضضضي اآلومضضضة اسخيضضضر ا وقضضضدمت مضضضال مهبضضضو  البو ضضضة الا ااأضضضة الكايضضضر مضضضن 

–مضا ةا تضه م ظمضة اليومسضكو والضم  قض   عاضي ن  البو ضة الا ااأضة ةع ضي  العدقد من التعر هاع م باس
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نم ا نفرات م تمي إلي جماعة لغو ة مفاأة نو إقاأمأضة نو وط أضة ممضا لبضا مضن  ضأو  -ءنوال وقال ال  ي
و تضضضمن دلضضع ن ضضضا اسسضضاوب الضضم  مسضضتوعا مضضه ةضضار   هضضمه )نخال أضضة وجمالأضضة .....الضض ( ةميزهضضاا 

الرماعضضة وة اليضضدهاا وعاتاةبضضا ونسضضاليا  أاةبضضا وخ ساسضضا مالمضضضوع نو المشضضاراة اأضضها نو ةشضضكل قضضدر 
مشضتر ا وةع ضي الور  ضة التضي ةظبضر فيبضا نمهسض ا فضي داع ااأضة وةعضد مال سضطة لكضل فضرت م ضا موعضا مضضن 

  ة ا رابأة نو سااأة الور  ة التي ة تسا ببا إلضي جماعت ضا والعضالو المعاتلة اسساسأة التي ة رر مور 
 (.40ا 2016مصهة عامة. )جمال الدقن والمالد  ومفموتا

( مأمبضضضا ةمسضضضع الهضضضرت ممرموعضضضة مضضضن المصضضضا   250ا2018و عرفبضضضا ال صضضضأمي والرعضضضد )
اتاع والمعت ضضضداع والتضضضي الا ااأضضضة والمتمااضضضة فضضضي الاغضضضةا الضضضدقنا التضضضار  ا التضضضرا ا ال ضضضأو واسخضضضال ا العضضض

 كتسابا الهرت من خالل ةهاعاه مع اآلخر ن وةولد لد ه االمتماء إلي مرتمعضه نو جماعضة معي ضةا ممضا 
  رعاه متميزا عن غيره من البو اع الا ااأة اسخرى.

الرضضضضوهر الاابضضضضت الضضضضم  ةتميضضضضز مضضضضه ( مأمبضضضضا 272ا 2014) الع ضضضضز  بي مضضضضا  عرفبضضضضا ال واسضضضضمة و 
وهضضي التضضي ةرعضضل لاشمصضضأة طامعضضاك قتميضضز مضضه عضضن غيضضرها وهضضي باغضضة نخضضرى الفضضضاراع عضضن غيرهضضا 

مرموعضضة مضضن المصضضا   والمميضضزاع الع د ضضة ونخال أضضة والا ااأضضة التضضي ق هضضرت ببضضا  ضضعا مضضن الشضضعوب 
 .ونمة من اسمو

وة تضي البو ة الا ااأة وجوت عضدت مضن الع اصضر ماضل التضرا  الرو ضي والمضات  الضم   شضعر 
ها ونمضضه مكضضو  لضضه فضضي مهضض  الوقضضتا واالمتمضضاء إلضضى   افضضة معي ضضة  شضضعر اضضل فضضرت وضضل فضضرت نمضضه جضضزء م ضض

مضضالوجوت ضضضضمن إطارهضضضا مالتو ضضضد معبضضضاا والمشضضضاراة فيبضضضا وبالفر ضضضة ضضضضمن نجوا بضضضا ووجضضضوت الشمصضضضأة 
االجتما أضضضة التضضضي ةضضضربج نفضضضرات اسمضضضة معضضضضبو مضضضع معضضض  فضضضي لغضضضة وا ضضضد  وعضضضاتاع وة اليضضضد متشضضضاببة 

الهكضر  متما اضة وم ظومضة مضن ال ضأو الرو أضة واسخال أضة واالجتما أضة  وخصا   من العمل والتضمو  
 (.349ا 2015) كرا.والسأاسأة

 ــــــة:افيـــة الثقـــويـــات اهلــــــمسب( 

 : فيما يلي( 166، 2004، المحروقي) سماا الهوية الثقافية كما أور ها امكن إاباز

 ح نو ال سضضماع الروهر ضضة والماصضضة التضضي ن  البو ضضة الا ااأضضة ةعاضضر عضضن مرموعضضة مضضن المالمضض
ةميضضضز اضضضل جماعضضضة مضضضن الرماعضضضاعا ماضضضل الاوابضضضت الرغرااأضضضة والع د ضضضة والمورو ضضضاع الا ااأضضضة 

 .والاغو ةا والتار مأة
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  ن  البو ضضة الا ااأضضة لأسضضت مراطضضا جامضضدا  ابتضضا ونبضضد اا ولك بضضا مرموعضضة مضضن المشضضاعر والهعضضال
اع السضضاو  الفأضضةا ةشضضبد عماأضضاع ةفضضول وةغيضضر والسضضماع الهكر ضضة واله أضضة والرو أضضة ومعوأضض
 .عار الزما  و ار با الفوار واسخم والعواء

  ن  البو ضضضة الا ااأضضضة   أ ضضضة ع اأضضضةا قا يبضضضا اسفضضضرات مع ضضضولبو م وا ضضضين مضضضن ةرضضضارببو التار مأضضضة
وخاراةبو الماةأةا فبي لأست سماع بيولوجأة قولد اسفرات مزوتقن بباا ولك با سضماع   ااأضة 

 .با اسفرات و ف  ومبا من خالل ةهاعابو مع معد  الزما  والمكا  كتسا

  ن  البو ضضضضضضاع الا ااأضضضضضضة متعضضضضضضدت  بتعضضضضضضدت المرتمعضضضضضضاعا واخضضضضضضتال  ال ضضضضضضوى والعوامضضضضضضل التار مأضضضضضضة
والفضار ة والسأاسأة التي ةتشكل مضن خاللبضا   افضة اضل مرتمضعا ومضن طاأعضة اضل هو ضة ن  

وم وماةبضضا الماصضضةا ومضضن  ضضو فضضال وجضضوت لمضضا  ةعمضضل مصضضور  ةا ا أضضة عاضضى الفهضضاو عاضضى اأامبضضا
 . سمى مالا افة العالمأة الوا د 

  ن  البو ة الا ااأة ةاير في مع  اس أا  إ كالأاع عدقد  ةتعا  مالتفيز نو امت اء ع اصر
  ااأة لوا هة ما واستطعات ع اصر نخرىا مما قد قاير الفساسأاع العر أة نو الوا فأةا اما 

 .مدعا  لاهمرنمبا لأست تا ما 

 ـــة:افيـــة الثقـــويـــات اهلـــويـــــمست (ج
إ  البو ة الا ااأة اأا   صيرا قتوضورا إمضا فضي اةرضاه االمكمضاما وخمضا فضي اةرضاه االمتشضارا 
وهي ةغت ي بترارب نهابا ومعاماةبوا امتصاراةبوا ون ضا ما تكاوبا ساطاك وا راماك مع البو اع الا ااأة 

 خل معبا في ةغاقر موعا ما.اسخر  التي ةد
 وبشكل عام تتحرك الهوية علي ثالث  وائر متداخلة ذاا مركز واحد:

  ا قاياضضضضضة اامضضضضضت نو طا هضضضضضة نو جماعضضضضضة مدمأضضضضضة ) زبضضضضضا نو فدددددالفر   اخدددددل البماعدددددة الواحدددددد
م امضضضة .....الضضض ( هضضضو  طضضضار  عضضضن هو ضضضة متميضضضز  ومسضضضت اةا  طضضضار  عضضضن "نمضضضا" لبضضضا "نخضضضر" تاخضضضل 

 الرماعة مهسبا.

 ا هضضي اضضاسفرات تاخضضل الرماعضضةا لكضضل م بضضا مضضا  ميزهضضا تاخضضل البو ضضة لبماعدداا  اخددل ا مددةوا
الا ااأضضة المشضضتراةا ولكضضل م بضضضا "نمضضا" خاصضضة ببضضضاا و "نخضضر" مضضن خاللضضضه ةتعضضر  عاضضي مهسضضضبا 

 بوصهبا لأست إ اه.
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   ا غيضر نمبضا نواضر ةرر ضدااوالشيء نفسه اقال بالنسبة إلي ا مة الواحد  إزاء ا مم ا خدر 
 (.299ا 1998ونوسع مواقاا ونوار قاباأة لاتعدت والت وع واالختال . )الرابر ا 

 :مــــــــــف الصـــــريـــــتعأ( 

ةعضضدتع ةعر هضضاع الصضضو وة وعضضت  يضضضث ة ضضاول الكايضضر مضضن الطضضضا اين تراسضضة الصضضو مضضن اافضضضة 
 ر هاع عاي سايل الماال ال الفصرسالرواماا ومن همه التع

الم  ولد فاقداك  اسة السضمع نو نصضيا مالصضمو فضي طهولتضه قاضل اوتسضاب هو الوهل  اسصو
نو ةعاو الكال ا وةرةضا عاضي دلضع عضد  قدرةضه عاضي االسضتهات  مضن  اسضة السضمع وال  سضتوأع ن   هبضو 

 تضضي مضع اسضضتمدا  المعي ضاع السضضم أة.الكضال  الم وضو  نو اوتسضضاب الاغضة نو الضضتعاو مالور  ضة العات ضة  
 (.44ا 2012)ال رارا 
ت سضيال فضأوارا  70الصو هو المقن نصضيات  اسضة السضمع لضدقبو مه ضدا  سضمعي  صضل إلضي و 

مفيضضث ال  مكضض بو االعتمضضات عاضضي  اسضضة السضضمع فضضي ةعاضضو الكضضال  نو فضضي الاغضضة الم ووقضضة ماسضضتمدا  نو 
ي ة  أضضاع وبضضرام  ةربو ضضة وةأهياأضضة ووسضضا ل اةصضضال بضضدو  اسضضتمدا  المعي ضضاع السضضم أةا و فتضضاجو  إلضض

خاصة ةت اسا مع قدراةبو واستعداتاةبو وا تأاجاةبو الماصة وةعتمد عاي المايضراع الطصضر ة مشضكل 
 (.228 ا2011 مك بو من التغاا عاى اآل ار السااأة  عاقته. )عايا 

ه اليومأضضضة اسمضضضر الضضضم  وبالتضضضالي فضضضالهرت اسصضضضو ال  سضضضتوأع اسضضضتمدا   اسضضضة السضضضمع فضضضي  أاةضضض  
 رعاضضه غيضضر قضضاتر مضضن ال ا أضضة الوثأفأضضة عاضضي مطا ضضر  الكضضال  وفبضضو الاغضضة الم ووقضضة وال  مكضضن لبضضهالء 
اسفرات  تضي مضع اسضتمدا  المعي ضاع السضم أة ن   كتسضاوا المعاومضاع الاغو ضةا نو   ومضوا بتوضو ر ةاضع 

 (.10 ا2012اليا الكر و ا المباراع الماصة مالكال  والاغة عن طر    اسة السمع.) جوب

 ــــة:ة السمعيــــاقــاب اإلعــأسبب( 

 كعاقة السمعية في الشكل التالي:امكن تل يص أسباب ا
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 (: أسبــــاب االعـــاقـــة السمعيــــــة1شكل )

 :مـــــالص عـــل مـــواصــــالت (ج
  شكل التاليسفي ال  مكن ةامأ  نهو طر  التواصل الشا عة والمستمدمة مع الصو

 
 مـــع األصـــل مـــواصـــرق التـــــط :(2شكل )

 .أسباب اإلعاقة السمعية

 .ما بعد الوالدة

 احلوداث

 االصابة باألمراض

 جتمع املادة الشمعية

 ثقب الطبلة

 .أثناء الوالدة

 الوالدة املتعثرة

 االصابات أثناء الوالدة

 نقص االكسجني أثناء الوالدة

 استخدام الشفاط يف عملية الوالدة

 .ما قبل الوالدة

 اصابة االم احلامل باألمراض

 تسمم احلمل

 زواج االقارب

 تعاطي األم
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نصطفت مواقع  طكاع التواصل االجتما أة عاى اختال  نمواعبضا مماامضة المرتمضع الفأضاةي 
لبضضا هو ضضاع افتراضضضأة وف ضضاك الاضضاميا وواقضضع م ضضأب آخضضر مال سضضطة لمسضضتمدميباا الضضمقن   أشضضو  مضضن خال

 (.76ا 2017)وليدا لرغاتبو الماةأة
وهضضما التضضأ ير لضضو  عضضد قاصضضرا عاضضي اسفضضرات العضضاتقين ف ضضج بضضل نصضضطفت هضضمه المواقضضع لبضضا تورهضضا 
الهعال في  أا  دو  اال تأاجاع الماصضة ومض بو فئضة الصضو التضي نصضطفت قضاتر  عاضي ةعاضو مهضرتاع 

ن  الصضضضضو قضضضضاتر ن عاضضضضي  (Herbold,2016,64)ن اتضضضضت تراسضضضضة  التك ولوجأضضضضا مممتاضضضضف نمواعبضضضضاا ف ضضضضد
ا ا مرايز ضضضةالاغضضضة و لغضضضة ا  ضضضار  تواصضضضل مضضضع اآلخضضضر ن رقمأكضضضا مضضضن خضضضالل اسضضضتمدا  الوسضضضا ج الرقمأضضضة لا

 واستمدا  ةواأ اع التك ولوجأا في الطفث والتعاو.
ي ا فأصضضطفت لبضضا تورا مبمضضاك فضض  افضضة الصضضو فضضي واضضضحالتك ولوجأضضا ع صضضر   يضضث نصضضطفت

مضضضضن  يضضضضث التواصضضضضل عضضضضن معضضضضد عاضضضضر البضضضضاةف المفمضضضضول )الرسضضضضا ل الماضضضضراع الفأاةأضضضضة لاصضضضضو خاصضضضضة 
سمفت لبو االةصاالع مالهيدقو   يث االةصال المكتوب نو عار الهيدقو عاى ا مترمتنو  ال صير (

. ممضضا سضضاهو فضضي الز ضضات  الكايضضر  فضضي مو أضضة  أضضاةبو (لغضضة ا  ضضار )التواصضضل عضضن معضضد باغضضتبو الماصضضةم
(Keating & Mirus, 2003; Anca,2014) 

  سضضتمدمو  اضضأ  بضضو  الصضضووضضالب الن   (Cuculick,2014,122)وةظبضضر متضضا   تراسضضة 
اآلخضر نا ومعرفضة اس ضدا  لتهاعضل مضع االعدقضد مضن فضرص   يضث   ضد  الفضأ  بضو  لبضو اقوميمشكل 

 ووجباع ال ظر  ول ال ضا ا االجتما أة الممتاهة. الرار ةا 
اةساب له ةأ ير ااير في ز ات  التعاو  بين الوالب المستمدمين لبمه الت  أة ن  الو في  ين 

 التك ولوجأضضضضضضضة التضضضضضضضي ةسضضضضضضضاعد فضضضضضضضي خاضضضضضضض  جضضضضضضضو مضضضضضضضن اسلهضضضضضضضة قز ضضضضضضضد مضضضضضضضن  ضضضضضضضعور الوضضضضضضضالب ماالمتمضضضضضضضاء
(Awada,2016) اتواصضضل مضضع اسصضضدقاء ن  ضضاء ل مكضضن اسضضتمدامه اوسضضأج اجتمضضاعي و  ضضافي ا  يضضث

ا فتكضضضرار (Riyanto,2013) الواةسضضضابمضضضن خضضضالل ةطضضاتل رسضضضا ل  ما ضضضضافة إلضضضي ةعاضضو الاغضضضةالدراسضضة 
الرسا ل عار الواةساب  ساعد الصو عاي اوتساب لغة الكتامة الماصة ماالغااأة من السامعينا اما 

  ساعدهو الواةساب في الفهاو عاي خصوصيتبو الشمصأة.
ل ةسضضضريل بي مضضضا  سضضضاعد اليوةيضضضوب الصضضضو فضضضي مشضضضر   ضضضافتبو والتعايضضضر عضضضن نمهسضضضبو مضضضن خضضضال

الهيدقوهاع ومشرهاا نو من خالل استمدا  العاتقين لايوةيوب فضي ةعاضأو لغضة اال ضار  لاصضو والعضاتقين 
 واملع اأما بين الصو والعاتقين. وبعضبو اأصطح بملع اليوةيوب نتا  لاتواصل اأما بين الصو
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 ة الصـــــــم:ـــــافـــــثقأ( 

مضن خضالل التضار   الوو ضل مضن ال مضع والتبمضأب الضم  ةعضرض هما المهبو  الم  ثبضر وب ضو    
ف ضا  الصضو بت ضد و  اعن طر   استطعات الصو من التعاأو والمبن ينمعامن   افة السله مشكل مم ب  

 ا  ضضار . لغضضةو  مضضدارط الصضضو واسمد ضضة االجتما أضضة الضضدعو سمهسضضبو ممشضضاراة معضضضبو الضضطع  فضضي

(Garden,2010). 
وصل االمر مالصو في الدفاع عن   افتبو إلي امبو اعتاضروا زراعضة ال وقعضة لألطهضال هضو  بل

اجطضضار لبضضو عاضضي الضضدخول فضضي   افضضة السضضامعين  يضضث ا  آمضضاء اسطهضضال هضضو مضضن قتمضضمو  هضضما ال ضضرار. 
(Scambler,2013,37). 

 صضف  هيم  لارم أة الك د ضة لاصضو المدقر الت (Jimenez, 2002)جأمي يز  ر  في  ين م
في  ضين اآلماء الصو مساا رغاتبو في ن   كو  لدقبو نطهال صوا  مباجمة فيت اق  مال المرتمع

خضضالل مضضن   سضضمعصضضو إلضضى طهضضل ةفو ضضل طهابمضضا اسن  الوالضضدا  السضضامعين  فضضاوال   عاضضىال  عتضضرض 
 جرا ة في الم  نو زراعة قوقعة.

دت استمرار   افة الصو اال نمبا ةتوور من خضالل اسضتمدا  وعاي الرغو من الظرو  التي ةب
اسضضضتمدا  الت  أضضضاع طضضضر  جدقضضضد  لاتواصضضضلا وخاضضض  صضضضداقاعا واالسضضضتمرار فضضضي التعاضضضأو ما ضضضضافة إلضضضي 

 (Dan & Jean,2016,226 )..الرقمأة
وة ضضف الطا اضضة مضضع الصضضو فضضي   بضضو فضضي   افضضة خاصضضة ببضضو ةمضضاابو وةضضدعمبو تاخضضل مرتمضضع 

االعتضرا  با افضة الصضو  عتاضر معارضضة لافر ضاع  يضث نم ضا م ضو  مسجطضار الصضو عاضي السضامعين فعضد  
الدخول في   افضة السضامعين رغمضا عض بوا  يضث  رضا عاي ضا ن  متضر  هضما الرضدل الع ضأو فضي قاضول نو 

 رف    افة الصو ومفاول تراسة مرتمع الصو مشكل نوار ةهصأال لاتعر  عايبو بدقة.
ن    يضضث قضضر   ( (Fernandes & Myers, 2010,27الضضرن  و تهضض  مضضع الطا اضضة فضضي هضضما

ةرضضاوز و   رضضا ن  ةعكضض  ةع يضضد  أضضا  الصضضو مشضضكل نواضضر تقضضة وةعاضضأمبوالصضضو التضضي ةت ضضاول دراسضضاع ال
 .استمدا  لغة اال ار  نو الكال وبين  والسامعينالصو  اس ماص بين عارضالت
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 ــــــــم:ة الصــــويـــــهب( 

المرموعضة التضي  نهمأضةتما أضة ن  جضزءكا مضن مهبضو  الضماع  عتمضد عاضى ةهترض مظر ة البو ة االج
ا فضضضس  الميضضضزاع المرةطوضضضة ببضضضمه  يضضضث نمضضضه إدا نصضضضطفت مرموعضضضة مضضضا لبضضضا مميضضضزاع مضضضارز  ق تمضضضي إليبضضضا الهضضضرت

 (McKinley, Mastro , Warber, 2014, 1050)المرموعة ةوجه اةراهاع وساواأاع المرء. 
ضح اأفأة ةوور هو ة الصو من خالل الماراع المشتراة في ف ظر ة البو ة االجتما أة ةو 

المدارط الماصة ببو فأصضطفوا لضدقبو ةضار   مشضتر  مضن الترضارب اال رابأضة والسضااأةا فتفضول الصضو 
مضضضضضضضن مرضضضضضضضرت نصضضضضضضضفاب إعاقضضضضضضضة إلضضضضضضضي مرموعضضضضضضضة ةمك ضضضضضضضت مضضضضضضضن ةواأضضضضضضضع صضضضضضضضممبو اجتما أضضضضضضضا وة  ضضضضضضضأح 

ر  وخممضضا هضضو هو ضضة اجتما أضضة و  ااأضضة وبالتضضاليا فضضس  الصضضمو لضضأ  خسضضا (Lopez,2016.22)لغضضتبو.
-Sutton). مك بو ةهسير العالو المفأج مور  ة ةتواف  مع ةرضربتبو اأ ضماص صضوفالصو   ولغو ة

Spence,2010) 

لاصضو  آلأضة تعضو قو ضةوبالتالي فا    افة الصو ممميزاةبا الواضفة عن   افة السامعين ةمال 
بضضو فضضي   رمضضا  الصضضو مضضن    يضضث ن  ا(Dan & Jean,2016,226 )السضضامعين تاخضضل مرتمضضع 

وهضضضضما مضضضضا نوضضضضضفته تراسضضضضة ماالمتمضضضضاء خاصضضضضه ببضضضضو  ع ضضضضي اغتضضضضراببو وعضضضضد   ضضضضعورهو مرتمضضضضع و  افتضضضضه 
(Stander & G McIlroy,2017) وجضوت لغضتبو الماصضة  امضا نوضدع متضا   الدراسضة عاضي نهمأضة

هضضمه اسمضضاون عاضضي ومهسسضضاةبو الماصضضة ماضضل مضضدارط ومضضوات  الصضضو  يضضث ةسضضاعدهو ا )لغضضة ا  ضضار (
 الشعور ببو تبو ون  الصمو لأ  عيا فيبو بل هو   افة ةميزهو عن غيرهو.

 ــــــم:ة للصـــافيـــة الثقـــويـــــاهل (ج
ةتكضضو  مضضن العضضاتاع والت اليضضد والاغضضة  البو  ضضة الا ااأ ضضة  طضضار  عضضن عضضدتك مضضن التراومضضاع الا ااأ ضضة

طياة ن ضا   أاةضها  الهرت اسساط في ةكو نوماع هي الماصة مرماعة معي ةا  يث ةصطح همه الترا
ومضن ه ضا مضاا لمعا ر اسساسي عن المصوصأ ة التار مأ ة لمرموعةك فبي ا اجزءاك من طاأعته وةصطح

ةهرض فكر  الت وع الا افي مهسباا فمن غير الواأعضي ن  قتفضد العضالو فضي   افضة وا ضد ا فاكضل جماعضة 
 ل المرتمع الوا د ةتعدت البو اع الا ااأة.نو مرتمع هو ة   ااأة بل إمه تاخ

ولضضضملع  رضضضا ن  قضضضتو االعتضضضرا  مالبو ضضضة الهر ضضضد  لاصضضضو ولغضضضتبو الماصضضضةا والطعضضضد عضضضن فكضضضر  
اجطضضارهو عاضضي ن  قتا ضضوا   افضضة السضضامعين التضضي ةمتاضضف عضضن   ضضافتبو فضضي العضضاتاع والت اليضضد والاغضضة واضضل 
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اغضة اسساسضأة والمهسسضاع االجتما أضة والعضاتاع فسدا مظرما إلي الا افتين مرد اختال  فضى )ال  يءا
 والت اليد.....ال (.

ممضودج لهبضو الصضمو ماعتطضاره اخضتال    ضافي بضدالك  (Glickman, 1993)وقضد عضرض جياكمضا  
 من اعتطاره مرض  يث قد  ممودج هو ة   ااأة لاصو قتكو  من نربعة ةوجباع   ااأة لاصو وهيس

 ـم:ــــــــة الصـــافـــذوي ثقد( 
وهضضو الصضضو الضضمقن  عتاضضرو  نمهسضضبو نعضضضاء فضضي مرتمضضع الصضضو الضضم   شضضتر  نعضضضاءه فضضي 
ال ضضضضأو والمعضضضضاقير والت اليضضضضد والاغضضضضة والسضضضضاواأاعا وهضضضضو ال ق ظضضضضرو  إلضضضضي نمهسضضضضبو عاضضضضي نمبضضضضو مضضضضن دو  

مضا  كومضو  صضم اك إ وهضهالءا (Linda, 2003)اال تأاجاع الماصةا و عتضزو  با ضافتبو الماصضة ببضو 
نقضضاموا روامضضج مضضع جم أضضاع صضضو نو  راضضاع صضضم اء عات ضضة ولكضضن عضضا الع  فضضيصضضو  نو  فضضي عضضا الع

الصضضضضمو.  رفضضضضضو  ةصضضضض أهبو عاضضضضى نمبضضضضو  عضضضضامو  مضضضضن و   عتاضضضضرو  نمهسضضضضبو نقاأضضضضة لغو ضضضضة  يضضضضث نخضضضضرى 
(Gonzalez & Llorent, 2013,1665). 

 ــــــني:امعـــة الســـافــــذوي ثقهـ( 

ين ال  ضضضاه المرج أضضضة لبضضضوا وتور الصضضضمو فضضضي وهضضضو ن ضضضماص صضضضو ةعضضضد  ضضضأو ومعضضضاقير السضضضامع
هضضو تبو لضضضأ  عاأضضضه ةأويضضضدا وهضضضهالء قوصضضضهو  فضضضي العمضضضو  عاضضضي نمبضضضو نمضضضاط لبضضضو ع ضضضول سضضضامعة وندا  
صضضضضماءا ومضضضضع اضضضضو  هضضضضهالء صضضضضو مضضضضن ال ا أضضضضة الواأضضضضة فضضضضسمبو  هضضضضضاو  ن  ق شضضضضئوا مضضضضع السضضضضامعينا 

  هكرو  مال السامعين.  و ستمدمو  صوةبو ومباراع قراء  الشهاه لاتواصلا وهو مصهة عامة

 :ةــــامشيـــة اهلـــافـــذوي الثقو( 
وهضضضهالء ن ضضضضماص ال ق سضضضضرمو  مضضضع مرتمضضضضع السضضضضامعين وال مرتمضضضضع الصضضضو وهضضضضو   هضضضضو  بضضضضين   

العالمين  اعر ن نمبو ال ق تمو  س  م بماا وهو  عدو  صو من جاما السامعين وال  عضدو  اضملع 
من ال ا أة صضو مضن ال ا أضة الواأضة وال  مكض بو االمسضرا  نو مال سطة لعالو الصوا وههالء اس ماص 

التواف  مع عالو السامعين  ولبو متأرة لصعوباع التواصل لك بو ال قتا و   أو   افة الصو وهو ما 
 (.826ا2011  صيبو من عالو الصو املع. )عاد الر منا 
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 ــــة:افــــي الثقـــائــــثن ز(
ين   افضضضضضة اسقاأضضضضضة )الصضضضضضو( والا افضضضضضة السضضضضضا د  بضضضضضين ال ضضضضضاط وهضضضضضو الصضضضضضو الضضضضضمقن  فماضضضضضو    ضضضضضافت

ا و تسضو اسفضرات الصضو   ضا ي (Jambor, 2009, 8))السامعين( وههالء اسفرات قت  او  بين الا ضافتين 
ا  يضضضث (Cornell& Lyness,2004)الا افضضضة ممهبضضضو  داع عضضضالي عاضضضي عكضضض  الصضضضو البامشضضضين 

 متاهة مفسا الا افة التي قتواا الموقف التعامل ببا. ستوأعو  التكأ  مع المواقف الفأاةأة الم

 ــــة:ابقــات الســــدراســال

إلضي استكشضا  مو أضة االةصضاالع االلكترومأضة  (Valerie, et al, 2007)هددف   راسدة 
اع الرسضضضضا ل ال صضضضضير ا الار ضضضضد المسضضضضتمدمة مضضضضن قاضضضضل المضضضضراه ين الصضضضضو ماضضضضل )الرسضضضضا ل الهور ضضضضةا خضضضضدم

( سض ةا واامضت 17-14نصضو ةراو ضت نعمضارهو بضين ) 12االلكتروميا وقد ةكومت عي ة الدراسضة مضن 
نتواع جمضع الاأامضضاع  طضضار  عضضن م ضامالع قضضا  فيبضضا الصضضو برسضو خضضرا ج لعالقضضتبو االجتما أضضة وةضضدو ن 

ع االمترمضضت ة ضد  لاصضضو العدقضضد مضضن ا وقضد ن ضضارع ال تضضا   إلضي ا   ضضطكاةقضومي الةصضضاالةبو ا لكترومأضض
  المزا اا ون  الصو  ستوأعو  استمدا  التواصل االلكترومي مال العاتقين.

والتضضي هضدفت إلضضي مفضضث قضدر  المضضراه ين الصضضو عاضي ة هيضضم المبضضا   (Smith, 2007) راسددة 
قضدرةبو طالضا نصضو ةراو ضت  22الطفاأة المواوبة م بو ماسضتمدا  االمترمضتا وقضد  ضار  فضي الدراسضة 

عاي ال راء  بين ض أ  ومتوسج وجيد وممتازا وقد ةو اسضتمدا  مفضر  الطفضث اس ضبر جوجضل فضي 
الدراسضضة  يضضث اضضا   وضضرح الطا ضضث سضضهال مضضا عاضضي الوالضضا و  ضضو  مالطفضضث عاضضي إجابتضضه عاضضي جوجضضل 

ضضا اايضضركا فضضي مبضضاراع الطفضضث عاضضى ا مترمضضت بضضين  ولصضض با فضضي ماضضف وورتا وقضضد نثبضضرع ال تضضا   م صك
 ب المدارط الاامو ة الصو.طال

عاضي ةواصضل مرتمضع الصضو  ة يضأو والتضي هضدفت إلضي (Hamill & Stein, 2011) راسدة 
رسضالة مكتوبضة عاضى  416قا  الطفث الفالي مهف  ومشر   افة الصوا و من نجل التمكين االمترمت 

ا وةشضير الصضون ضبر لع اصضر   افضة  3 مامأة مدوماع إلكترومأة بواسضوة المضدومين الصضو خضالل فتضر  
متا   الدراسضة إلضي ن  عضالو مضدوماع االمترمضت مال سضطة لاصضو اضا  وسضياة لضدعو ةمكيض بو فضي المرتمضع 

 من خالل ةساأج الضوء عاي مهبو    افة الصو.
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هدفت همه الدراسة إلى الكشف عن ةأ ير الفضأ  بضو  عاضى والتي  (Awad,2013) راسة 
عي ضضضة ا وقضضضد ةكومضضضت فضضضي اسرت  رط الاامو ضضضة الصضضضوعاضضضي طضضضالب المضضضداالتكأضضض  ال هسضضضي واالجتمضضضاعي 

( ال  سضضتمدمومها وةضضو جمضضع 165و) الفأسضضاو (  سضضتمدمو  165طالضضا نصضضو )( 330الدراسضضة مضضن )
دراسضة عضد  لابضمه ل ا واضا الطا ضث إعداتاستاأا  التكأ  ال هسي واالجتماعي من المعاواع ماستمدا  

أة في مسضتوى التكأض  ال هسضي واالجتمضاعي بضين نهمبا عد  وجوت فرو  داع تاللة إ صا من متا   
 .الوالب الصو المقن  ستمدمو  الفأ  بو  والوالب الصو المقن ال  ستمدمو  الفأ  بو 

هضدفت إلضى التعضر  عاضى فعالأضة برمضام  ةضدر اي ماسضتمدا  والتضي  (:2013 راسة القطاو  )
دى عي ضضة مضضن المضضراه ين الصضضوا لضض مواقضضع التواصضضل االجتمضضاعي "الفضضأ  بضضو " فضضي ةفسضضين جضضوت  الفأضضا 

( س ةا وقد ةكومت نتواع 16-14ممن ةتراوح نعمارهو بين )( مراه اك 24وةكومت عي ة الدراسة من )
م أضضضاط جضضضوت  الفأضضضا  لامضضضراه ين الصضضضوا والمتضضضرجو إلضضضى نمرد ضضضة ا  ضضضار  )إعضضضدات الطا اضضضة( الدراسضضضة مضضضن 

عالأضضضة الارمضضضام  فضضضي ةفسضضضين جضضضوت   أضضضا  ا وقضضضد نثبضضضرع ال تضضضا   ف)إعضضضدات الطا اضضضة( الدراسضضضةوبرمضضضام  
 المراه ين الصو.
قوفرها التعاأو عن معد التف   من المزا ا التي والتي هدفت إلي  (Wooten,2014) راسة 

( طالضضا نصضضو م ضضم الضضوالت  16عاضر االمترمضضت لاوضضالب الصضضو مالكاأضضةا وقضضد ةكومضضت عي ضة الدراسضضة مضضن )
لغة اال ار  ااغة نولي لاتواصلا وةو جمع الاأاماع    ( عا  و ستمدمو 24-18ةتراوح اعمارهو بين )

مضضضن خضضضالل اسضضضتاأا  وم اباضضضة فرت ضضضة وجما أضضضة لامشضضضاراينا وا ضضضارع ال تضضضا   ا  التعاضضضأو عضضضن معضضضد لضضضه 
المرومضة وةضوفير الوقضت وةعاضو مبضاراع الطفضث عاضي االمترمضت واضملع لضه سضااأاع م بضا  ا رابأضاع م بضا

 ن اسستاد والوالا.الهرو  التك ولوجأة وضعف التواصل بي
والتضي هضدفت إلضي مفضث ةهضضأالع دو  االعاقضة السضم أة  (Kozuh et al, 2015) راسة 

التعضضضر  عاضضضى العالقضضضة بضضضين مبضضضاراع فبضضضو ال ضضضراء  ومشضضضاعر ا و يالسضضضتمدا  موقضضضع التواصضضضل االجتمضضضاع
 معضضضضا  سضضضضم أا  46عاضضضضي مواقضضضضع التواصضضضضلا وقضضضضد ةكومضضضضت العي ضضضضة مضضضضن الوصضضضضو مسضضضضاا ف ضضضضدا  السضضضضمع 

ض أ  سمع(ا وقد ةو جمع الاأاماع من خالل استاأا ا وقضد اضا  مضن بضين ال تضا    20اصوا  26)
وجضضوت عالقضضة ارةطاطأضضة بضضين لغضضة اال ضضار  والرصطضضة فضضي التواصضضل  يضضث اامضضا زات ةهضضضيل التواصضضل باغضضة 

 اال ار  ااما زات ةهضيل التواصل عار مواقع التواصل االجتماعي.
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مرتمعاع ب اء  هدفت إلي تراسة العوامل المه ر  في والتي (Kozuh et al,2016) راسة 
بضضضضين اس ضضضضماص الصضضضضو وضضضضضعا  السضضضضمع ماسضضضضتمدا  لغضضضضة مكتوبضضضضة عاضضضضى مواقضضضضع الشضضضضطكاع  االمترمضضضضت

نصو وض أ  سمع نوماوا استاأا  عار االمترمتا  162ا وقد ةكومت عي ة الدراسة من االجتما أة
 ليسوقد ن ارع ال تا   إ

 راع الاغة المكتوبة ع د دو  ممج السضامعين  يضث ةكضرار التواصضل التأ ير اال رابي عاي مبا
 الكتابي مع السامعين.

  غيضضر مطا ضضر عاضضى  قضضه ر مشضضكل  ضضطكاع التواصضضل االجتمضضاعيةكضضرار االةصضضال الكتضضابي عاضضى
 في االةراه اال رابي. ب اء مرتمعاع ا مترمت االةراه مفو

لأضضضضضة  ضضضضضطكاع التواصضضضضضل التعضضضضضر  عاضضضضضي فعا والتضضضضضي هضضضضضدفت إلضضضضضي(: 2017 راسدددددة )يسدددددي )
ا وقضضضد ةكومضضضت نتواع الدراسضضضة مضضضن االجتمضضضاعي فضضضي ة مأضضضة المبضضضاراع االجتما أضضضة لضضضدى الوضضضالب الصضضضو

م أضضاط ة يأميضضي لامبضضاراع ا و اسضضتطامة ة يأمأضضة السضضتمدا  الوضضالب الصضضو  ضضطكاع التواصضضل االجتمضضاعي
ال تضضضا   ن  ونثبضضضرع  وقضضضد ا( فضضضرت مضضضن الوضضضالب الصضضضو30وةكومضضضت عي ضضضة الطفضضضث مضضضن )ا االجتما أضضضة

%( ممضضا  شضضير إلضضى 74.5اسهمأضة ال سضضاأة الت يأمأضضة السضضتمدا  الوضضالب الشضضطكاع االجتما أضضة باغضضت )
اهتما  مسطة ااير  م بو ماستمدا  ةاع الشطكاعا التي ا تل فيبضا السض اب  ضاع الترةيضا اسول ب سضطة 

%(  ضضضضو 90ا )%(  ضضضضو الضضضضواة  آب والتضضضضو تر ب سضضضض91.7%( ةضضضضاله االمسضضضضتررا  ب سضضضضطة )100باغضضضضت )
%(. امضضضضضا نثبضضضضضرع ال تضضضضضا   وجضضضضضوت ن ضضضضضرا مسضضضضضاأا لشضضضضضطكاع التواصضضضضضل 85ماسضضضضض رر الفأسضضضضضاو  ب سضضضضضطة )

%( فضضضي االةصضضضال 79.2قاع لاصضضضو و)ا%( فضضضي مهبضضضو  الضضضماع وةكضضضو ن الصضضضد74االجتمضضضاعي قضضضدره )
 %( في االمتماء والمواط ة والعالقاع الشمصأة لاصو.77.1والتواصل لاصو و)

هضضدفت إلضضى التعضضر  عاضضى ن ضضر اسضضتمدا   والتضضي (:2017) ر وأحمدددالطنبددار  والنشددا راسددة 
مواقع التواصل االجتمضاعي فضي ة مأضة مبضاراع التواصضل لضدى اسطهضال الصضو ودلضع مضن خضالل معرفضة 
مضضوع واةرضضضاه العالقضضضة بضضضين اسضضتمدا  عي ضضضة مضضضن اسطهضضضال الصضضو لمواقضضضع التواصضضضل االجتمضضضاعي ومبضضضاراع 

استمدا  اسطهال الصو لمواقع التواصل االجتماعيا ومعرفة  التواصل لدقبوا والوقو  عاى معدالع
توافضضضضع اسضضضضتمدامبو لبضضضضمه المواقضضضضعا والصضضضضعوباع التضضضضي قواجبومبضضضضا اسطهضضضضال الصضضضضو فضضضضي التواصضضضضل مضضضضع 
اآلخضضر نا وةفدقضضد اآل ضضار المترةطضضة عاضضى مبضضاراع التواصضضل لضضدى اسطهضضال الصضضو مضضن اسضضتمدا  مواقضضع 
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إلضى  12ممن ةتراوح نعمارهو بضين ( طهل نصو 200الدراسة من )ا وقد ةكومت عي ة التواصل االجتماعي
ا وقضد ةكومضت اتواع الدراسضة مضن اسضتاأا  والم اباضة عاما ممن  سضتمدمو  مواقضع التواصضل االجتمضاعي 18

هضضو   (Facebook)ةوصضضات الدراسضضة إلضضى مرموعضضة متضضا  ا نهمبضضاس إ  موقضضع الفأسضضاو الشمصضضأةا وقضضد 
عي ضضة الدراسضضةا وفضضي الترةيضضا  -ي اسضضتمداما مضضن قاضضل اسطهضضال الصضضونواضضر مواقضضع التواصضضل االجتمضضاع

 الاضضضامي سواضضضر مواقضضضع التواصضضضل االجتمضضضاعي اسضضضتمداما مضضضن قاضضضل عي ضضضة الدراسضضضة جضضضاء موقضضضع قوةيضضضوب

(Youtube) من عي ة الدراسة  سضتمدمو  مواقضع التواصضل االجتمضاعي ماسضتمرار 15.5ون  مسطة %
ي ضضة الدراسضضة نمبضضو  سضضتمدمو  مواقضضع التواصضضل االجتمضضاعي % مضضن ع79.5)تا مضضا(ا اأمضضا نوضضدع مسضضطة 

% مضضض بو نمبضضضو مضضضاترا مضضضا  سضضضتمدمو  مواقضضضع 5.0مصضضهة غيضضضر تا مضضضة )ن أامضضضا(ا فضضضي  ضضضين نفضضضاتع مسضضطة 
% مضضضضن اسطهضضضضال الصضضضضو مسضضضضتمدمي  ضضضضطكاع التواصضضضضل 96.5التواصضضضضل االجتمضضضضاعي. ون ضضضضارع مسضضضضطة 

فضضي التواصضضل مضضع اآلخضضر نا بي مضضا نوضضدع االجتمضضاعي إلضضى ن  مواقضضع التواصضضل االجتمضضاعي ةسضضاعدهو 
 .% من المطفو ين ن  همه المواقع ال ةساعدهو في التواصل مع اآلخر ن3.5مسطة 

 الماضضضضراع والتضضضضي هضضضضدفت تراسضضضضة تور (Nikolaraizi& Hadjikakou,2006) راسددددة 
 ضم  نصضو ةراو ضت نعمضارهو مضا  25عي ة الدراسة مضن  في ةوو ر هو ة الصوا وقد ةكومتالتعاأمأة 

عا ا وقد ةو جمضع الاأامضاع مضن خضالل م اباضة متعم ضة نعضدها واجراهضا الطا اضا ا ونثبضرع  47و 22بين 
مشضاراين مضن دو    افضضة السضامعين وهضو مضضن  7متضا   الدراسضة  ضضال  نممضاه مضن هو ضضة الصضو  يضث اضضا  

  ضضا ي  6  افضضة الصضضو وهضضو مضضن ةعامضضوا فضضي مضضدارط الصضضو و مضضن دو   12ةعامضضوا فضضي المضضدارط العات ضضة و
 الا افة  يث ةعاموا في مدارط العاتقين ما ضافة إلي ةهاعابو مع ن ماص صو خارج الدراسة.

والتي هدفت إلي الكشف عن االختالفاع بين الصو والعاتقين في  (2010 راسة م لوف )
ةاميضم وةاميضم  مضن  400 كضو  عي ضة الدراسضة مضنالبو ضة الا ااأضة مضن خضالل المهضرتاع الطصضر ةا وقضد ة

سضض ة فضضي المضضدارط الفكومأضضة داع المسضضتوى  13س  9اسطهضضال )العضضاتقين( و )الصضضو والضضطكو( مضضن سضضن 
(ا وةضو جمضع الاأامضاع مضن العات  )الم مه (ا المدارط الماصة داع المستوى االقتصات  )المرةهضع

فضرو  فضي صضو والعضاتقينا ومضن متضا   الدراسضة وجضوت خالل استمار  الا افة الطصضر ة لبو ضة االطهضال ال
المهضضرتاع الطصضضر ة المتأصضضاة مالايئضضة المصضضر ة والتضضي ةظبضضر فضضي رسضضو  اضضل مضضن االطهضضال )العضضاتقين( 
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اسطهضضال فئضضة )الصضضو  ا امضضا اةضضضح ن ”الصضضو والضضطكو” و)الصضضو والضضطكو( لصضضالح اتاء االطهضضال فئضضة 
 .ر مالايئة المفأوة ببووالطكو( اوار امدماجا لامرتمع ومتأ ر ن اوا

والتي هدفت إلي ةتطع ةوور هو ة الصو مضن  (McIlroy & Storbeck, 2011)  راسة
( ا ضضماص مضضن الصضضو مسضضرت ةرضضارببو التعاأمأضضة و أضضاةبو مضضن 9خضضالل الماضضراع التعاأمأضضةا  يضضث قضضا  )

مبو فضضضي خضضالل الم ضضامالع الشمصضضأة مضضضع الطضضا اينا وقضضد ا ضضضارع متضضا   ةفايضضل الاأامضضضاع إلضضي ن  ةعاضضأ
مدارط خاصة ببو اا  له اس ضر فضي مفضابو سمهسضبو لبو ضة خاصضة ببضو متأرضة ضضعف التواصضل مضع 
السامعينا ون  مهبو  البو ضة لضأ   ابضت بضل هضو سضعي مسضتمر ومع ضد لالمتمضاء إلضي جماعضة مضاا امضا 

 نوصت الدراسة مضرور  ةهبو المفأوين ماسصو لكأفأة ةكو ن هو تبو.
والتضي هضدفت إلضي مفضث البو ضاع والماضراع الفأاةأضة  (Mugeere et al, 2015) راسدة 

ضا  42م ضامالع  ضطه م ظمضة مضع الماصة مفأا  الصوا وقد ةضو جمضع بأامضاع الطفضث مضن خضالل   مصك
ضا( و ضال  م اقشضاع جما أضة مراضز  41و  19نصمكا )ةتراوح نعمارهو بضين  ا وقضد نثبضرع ال تضا   عامك

ةفايضضل الم ضضامالع عضضن صضضو  كرهضضو  اعضضاقتبو و هضضضاو  اخضضتال  مضضوع البو ضضة لضضد  الصضضو  يضضث نسضضهر 
الو د  وآخر ن  هضاو  التعامل مع الصو ف ج والطع   هضل التعامل مع السامعين وال ضوع االخيضر 
 هضضضل التعامضضل مضضع الصضضو والسضضامعين وراضضضين عضضن نمهسضضبو وسضضعداء ممضضا هضضو اأضضه ولكضض بو قر ضضدو  مضضن 

 تمع لبو   افتبو الماصة.الدولة مع  من االهتما  ببو اأعضاء في المر
التعضضر  عاضضى الكهضضاء  الا ااأضضة امضضا قضضدرابا  والتضضي هضضدفت الضضي( 2016 راسددة عبددد الددرحمن )

الوضضضالب الصضضضو وضضضضعا  السضضضمع مالمر اضضضة ا عدات ضضضة فضضضي ضضضضوء معضضض  المتغيضضضراعا واالخضضضتال  فضضضي 
المتغيراعا ا تراواع بين الوالب الصو وضعا  السمع عاى م أاط الكهاء  الا ااأة في ضوء ةاع 

( طالطكضضا مضضن الصضضو وضضضعا  السضضمع مالمر اضضة ا عدات ضضة مالصضضهو  156وةكومضضت عي ضضة الطفضضث مضضن )
الاال ة من معاهد اسمل لاصو وبرام  تم  الصو وضعا  السمع ممدق ة الر اضا ومن نهضو ال تضا   

ضضضا بضضضين ال وضضضالب الصضضضو التضضضي ةوصضضضات إليبضضضا الطفضضضث مضضضا قاضضضي س مضضضن نواضضضر نمعضضضات الكهضضضاء  الا ااأضضضة إتراوك
وضعا  السمع معرفة المعت داع وال أو والمعاقير الا ااأضة لاصضو وضضعا  السضمع بي مضا اامضت ال ضدر  
ضضضا. ووجضضضوت فضضضرو  داع تاللضضضة إ صضضضا أة بضضضين متوسضضضج  التواصضضضاأة هضضضي نقضضضل نمعضضضات الكهضضضاء  الا ااأضضضة إتراوك

مرتمضضع ترجضضاع الوضضالب الصضضو وضضضعا  السضضمع فضضي االةرضضاه مفضضو مرتمضضع الصضضو وضضضعا  السضضمع و 
السضضامعين مضضاختال  مضضوع المكضضا  التربضضو ا وترجضضة اله ضضد السضضمعي. ووجضضوت فضضرو  داع تاللضضة إ صضضا أة 
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بين متوسج ترجضاع الوضالب الصضو وضضعا  السضمع فضي التو ضد الا ضافي مضع مرتمضع الصضو وضضعا  
السضمع ومرتمضع السضامعينا مضاختال  بدا ضة  ضدو  اله ضد السضمعي. وجضوت فضرو  داع تاللضة إ صضضا أة 

ن متوسج ترجاع الوالب الصو وضعا  السمع في ال در  التواصاأة مع اآلخر ن مضاختال  بدا ضة بي
 دو  اله د السضمعيا والفالضة السضم أة لضألبا والفالضة السضم أة لضأل . وعضد  وجضوت فضرو  داع تاللضة 
إ صضضضا أة بضضضين متوسضضضج ترجضضضاع الوضضضالب الصضضضو وضضضضعا  السضضضمع عاضضضى جمأضضضع نمعضضضات م أضضضاط الكهضضضاء  

 لاصو وضعا  السمع والدرجة الكاأة وف كا لمتغير طر  ة التواصل المهضاة. الا ااأة
ة مأضة الضوعي مضالت وع الا ضافي مضن خضالل  والتضي هضدفت إلضي (2016 راسة عطيدة وخخدرو) )

برمضضام  ةضضدر اي قضضا و عاضضى اسضضتمدا  مواقضضع التواصضضل لامضضراه ين دو  ا عاقضضة السضضم أةا وةكومضضت عي ضضة 
ةمااضضت نتواع الطفضضث و ( عامضضاكا 19-15نعمضضارهو مضضا بضضين ) ةتضضراوحمراه ضضاك ( 14الطفضضث اسساسضضأة مضضن )

اسضضتمار  جمضع بأامضضاع  ضول اسضضتمدا  مواقضع التواصضضل االجتمضاعيا م أضضاط الضوعي مضضالت وع الا ضضافي  فضي
اشضضضهت (ا وقضضضد والارمضضضام  التضضضدر اي ال ضضضا و عاضضضى اسضضضتمدا  الفضضضأ  بضضضو  )وجمأعبضضضا مضضضن إعضضضدات الطضضضا اين

لارمضضضام  التضضدر اي المسضضضتمد  لت مأضضة الضضضوعي مضضالت وع الا ضضضافي لضضدى المضضضراه ين دو  ال تضضا   عضضضن فعالأضضة ا
 .ا عاقة السم أة
والتضضي هضضدفت إلضضي تراسضضة تور زراعضضة  (Chapman & Dammeyer, 2017)  راسددة

 م  اصو ةراو ضت  801ال وقعة في ةفدقد ممج البو ة لد  الصوا وقد ةكومت عي ة الدراسة من 
عا ا وقد ةو ةواي  الدراسة عار االمترمت من خالل استوالع نجضراه المراضز  46 -16اعمارهو بين 

ا  يضث ةضو اسضضتمدا  مرموعضة مضن اسسضئاة ةعاضضر 2014الضوط ي الضدمماراي لاطفضو  االجتما أضضة عضا  
عضضن نربعضضة نمضضواع لبو ضضة الصضضو وهضضي )دو    افضضة الصضضوا دو    افضضة السضضامعينا دو  الا افضضة البامشضضأةا 

وقضد نثبضرع ال تضا   ن  زراعضة ال وقعضة اضا  لضه ن ضر فضي ةفدقضد مضوع البو ضة  يضث اضا    ا ي الا افة(ا 
زارعضضضي ال وقعضضضة اواضضضر ةواصضضضضال مضضضع اآلخضضضر نا واضضضضا  عمضضضر زراعضضضة ال وقعضضضة مضضضضه ر ا ضضضضا  يضضضث اضضضضا  

 س ة نوار استهات  في ز ات  التواصل.  25اس ماص فو  
ر   ا أضة الا افضة عاضي والتي هضدفت إلضي مفضث ةضأ ي (Ritzmann & Gore,2019) راسة 

داضضور( ةراو ضضت  6امضضا  و 7) ( نصضضو13ا تضضرا  الضضماع لضضد  الصضضوا وقضضد ةكومضضت عي ضضة الدراسضضة مضضن )
عضا ا وقضد ةكومضت نتواع الدراسضة مضن )م أضاط ةكامضل البو ضة الا ا أضة المعضضدل  86 -22نعمضارهو بضين 

 هيضضضضضتب مافضضضضضارو هي ضضضضضي وتل م أضضضضضاط التاضضضضضاقف(ا 1965ال تضضضضضرا  الضضضضضماع ) روزماضضضضضر (ا م أضضضضضاط 2005)
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الا افضة  ةممضج   ا أض عالقة إ رابأة بين(ا وقد ن ارع ال تا   إلي وجوت نمماه البو ةتفدقد ( ل1997)
  وا ترا  الماع لد  الصو.

 ةــــدراســروض الـــف

صضضضضأاغة فضضضضروض الدراسضضضضة الفالأضضضضة فضضضضي ضضضضضوء اسهضضضضدا  وا طضضضضار ال ظضضضضر  م قامضضضضت الطا اضضضضة
الدراسضضضاع ا  نواضضضر اسممضضضاه وجضضضوتاك فضضضي عضضضالو الصضضضو همضضضا   يضضضث نوضضضضفت هضضضمه والدراسضضضاع المرةطوضضضة

 مموي دو    افة الصو و  ا ي الا افة وبالتالي اامت فروض الدراسة هيس
 ممج دو    افة الصو هو ال مج السا د لد  الصو. -1

معضدل اسضتمدا  مواقضضع التواصضل االجتمضاعي وممضضج  ال ةوجضد عالقضة داع تاللضة إ صضضا أة بضين -2
 صو.هو ة دو    افة ال

معضدل اسضتمدا  مواقضضع التواصضل االجتمضاعي وممضضج  ال ةوجضد عالقضة داع تاللضة إ صضضا أة بضين -3
 هو ة   ا ي الا افة.

ممضضج   افضضة لامضضراه ين الصضضو دو   لابو ضضة الا ااأضضةةوجضضد معضض  الضضدالالع ا واي أكأضضة المميضضز   -4
 .الصو وممج   ا ي الا افة

 راءاتــــــة واالجــــــريقـــالط

اسضضتمدمت الطا اضضة المضض ب  الوصضضهي ال ضضا و عاضضي رصضضد وةفايضضل الاأامضضاع  يضضث نمضضه الم اسضضا 
 لفضضضالتين لادراسضضضةا ماالضضضضافة السضضضتمدا  الطا اضضضة مضضض ب  تراسضضضة الفالضضضة مضضضن خضضضالل العضضضرض التهصضضضياي 

 من الصو.

 ة:  ــدراسـني أدوات الــة تقنـعينأ( 

طالضضضضا وطالطضضضضة صضضضضو ممدرسضضضضة اسمضضضضل لاصضضضضو  24ومضضضضت عي ضضضضة الدراسضضضضة االسضضضضتوال أة مضضضضن ةك
 وضعا  السمع با با  يث ةو ةرربة وة  ين م أاط ممج هو ة الصو عايبو.
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 ة:  ــــائيــــة النهــــالعينب( 

طالضضا وطالطضضة صضو ممدرسضضتي اسمضل لاصضضو وضضضعا   38ةكومضت عي ضضة الدراسضة ال با أضضة مضن 
 مار لاصو وضعا  السمع ممفافظة ال ايوبأة.السمع با با والع

 استطالع استخدام الصم ملواقع التواصل االجتماعي. -1
 اسضتمدا   شضأع التضي يث قامت الطا اة ماالطالع عاي االتبأضاع الماصضة ممواقضع التواصضل 

 لبا وةوصات إلي ال مودج التاليس  الصو الوالب
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 ـــم:ة الصـــويـــاط هـــاس أمنـــمقي -2
 مر إعدا  المقياس ب د  خطواا وهي: 

 .ةفدقد البد  من الم أاط وهو ةفدقد ممج هو ة الوالا اسصو 

  ةفدقضضضد نممضضضاه هو ضضضة الصضضضو السضضضتمدامبا فضضضي ب ضضضاء الم أضضضاط وقضضضد اعتمضضضدع الطا اضضضة فضضضي هضضضما عاضضضي
ه اخضتال    ضافي بضضدالك مضن اعتطضضاره لهبضو الصضمو ماعتطضضار  (Glickman, 1993)جياكمضا  ممضودج 

 و وهيسمرض  يث قد  ممودج هو ة   ااأة لاصو قتكو  من نربعة ةوجباع   ااأة لاص
 دو    افة السامعين. -2 دو    افة الصو. -1
   ا ي الا افة. -4 دو  الا افة البامشأة.  -3

 راسضة وضع  طاراع الم أاط من خالل مراجعة الدراساع المتعا ة مأمماه هو ة الصو ماضل ت
 Glickman, 1993; fischer & mcwhirter,2001; Maxwell-McCaw) والك من

& Zea,2010 طضار  موزعضة عاضي اربعضة م ضاقأ  فر أضة 35(  يضث قامضت الطا اضة بوضضع  
 ُةمال امماه هو ة الصو االتاليس

  طار . 8دو    افة الصوس  -2  طار . 10دو    افة السامعينس  -1
  طار . 8  ا ي الاغةس  -4  طاراع. 9الا افة البا مأةس  دو   -3

 نواف  مشد ا نواف ا ال نعر ا ال نواف ا  ةو ة دقر خأاراع االسترامة ممم  اختأاراع وهي(
 ال نواف  مشد (

 ةو عرض الم أاط عاي مرموعة من المفكمين()  مالصضفة ال هسضأة والتربأضة الماصضة ودلضع
راء نتع إلي ةعد الع جزر ة عاضي آوقد نتلي المفكمين مجراء صد  المفكمين لام أاطا  

 أاط واامت االتاليسالم 

ةعدقل خأاراع االسترامة من خمسة اختأاراع إلي  ال ضة ودلضع لتت اسضا مضع فئضة الصضو   -1
  يث ن  اسصو من الصعا عاأة االسترامة لممسة خأاراع.

                                           
() أ. د/ صالح  الالدين عبالد     بالذكر: وتخصبجزيل الشكر لكل من ساعدها في إنجاز هذا البحث وتحكيم المقاييس  الباحثة تتقدم

عادل عبد الله محمد، أ. د/ علي عبد النبي حنفي، أ. د/ آمال الفقي، أ/ إيمان حسالين، أ/ دعالام محمالد سالليم، أ/     د/  أ. القادر،

 نبيلة عبد الرؤوف.
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تضي  كضو  فبضو اال ضار  ةرجمة الم أاط إلي لغة اال ار  عاي  كل م اطع فيدقو ودلضع   -2
وا ضضضد لكضضضل نفضضضرات العي ضضضة ودلضضضع لتهضضضات  االخضضضتال  فضضضي اال ضضضاراع وز اتةبضضضا نو قاتبضضضا ع ضضضد 

 ةرجمة ال طاراع باغة اال ار  لكل طالا من طالب العي ة.

ة ايضضل ال طضضاراع الماصضضة مكضضل ممضضج مضضن نممضضاه البو ضضة مضضن خضضالل  ضضم  ال طضضاراع التضضي  -3
صضضا   البو ضضة لأصضضطح عضضدت  طضضاراع الم أضضاط  مكضضن االسضضتغ اء ع بضضاا وةفدقضضد موضضا  خ

  طار  ف ج. 25

    قامت الطا اة بتواي  الم أاط معد التعد الع عاي عي ة استوال أة لاتأود من المصضا
السضضضكومتر ة لام أضضضاطا وقضضضد قاباضضضت الطا اضضضة مشضضضكاة ن  ضضضاء التوايضضض  وهضضضي ااضضضر  عضضضدت  طضضضاراع 

فكمضضين  يضضث  ضضعرع العي ضضة مالماضضل الم أضضاط  تضضي معضضد  ضضم  ال طضضاراع التضضي ن ضضار إليبضضا الم
ونبد  الكاير مض بو عضد  الرصطضة فضي متامعضة االسضترامة عاضي الم أضاطا ما ضضافة إلضي معض  
الرمضضضل التضضضي وجضضضدع الطا اضضضة ن  الصضضضو لضضضو  هبموهضضضا جيضضضداك لصضضضعوبتبا الاغو ضضضةا لضضضملع قامضضضت 

نربعضة الطا اة معمل مع  التعد الع عاي الم أضاط لأصضطح فضي صضورةه ال با أضة مكضو  مضن 
نممضضاه لابو ضضة واضضل ممضضج ةضضو التعايضضر ع ضضه مضضأربع  طضضاراع ف ضضج لأصضضطح عضضدت  طضضاراع الم أضضاط 

  طار . 16

 ( نصضضو ممدرسضضة اسمضضل لاصضضو وضضضعا  السضضمع با بضضا لفسضضاب 24ةضضو ةوايضض  الم أضضاط عاضضي )
(ا امضضا ةضضو  سضضاب االةسضضا  الضضداخاي بضضين نمعضضات 0.68الاطضضاع  يضضث باضضغ معامضضل  طضضاع نلهضضا )

( ومعامل ارةطاه الطعضد 0.86أاط اكل  يث اا  معامل ارةطاه الطعد اسول )الم أاط والم 
(ا 0.77( ومعامضل ارةطضاه الطعضد الرامضع )0.55( ومعامل ارةطاه الطعضد الاالضث )0.44الاامي )

وهما قدل عاي ةمتع الم أاط مصضد  و طضاع م اسضاينا ونمبضا صضالفة لالسضتمدا ا وقضد ةضراوح 
 13ت أ ضضضة ممتوسضضج زم ضضضي  15 -11 ضضضة االسضضتوال أة مضضن زمضضن ةوايضض  الم أضضضاط عاضضي العي

 ت أ ة لكل نصو  يث اا  التواي  مشكل فرت .
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 ا:ــــــريهــــة وتفســــدراســج الــائــنت

 أكثر مواقع التواصل االجتماعي استخدامًا بني الصم -1

لالسضتوالع المضاص ماسضتمدا  الصضو لمواقضع الميضدامي مضالتواي   الطا اضة قامضت ولمعرفضة دلضع
 ستمدا  العي ة لامواقع االتاليسالتواصل االجتماعي وجاءع مسا ا

 (38كات التواصل االجتماعي، ن = )( يوضح نسب استخدام شب1جدول )

 النسبة عدد املستخدمني الشبكة
 %79 30 بآالواة  

 %71 27 الفأ  بو 

 %71 27 ررالماس 

 %16 10 الار د االلكترومي

 %55 35 اليوةيوب

 %13 8 ةو تر

 %18 12 س اب  اع

مضن جامضا الصضو  قتضح من الردول السضاب  ن  اواضر مواقضع التواصضل االجتمضاعي اسضتمداماك  
اليوةيضوب(ا ولبضما اسضتمدمت الطا اضة هضمه  –الماسض رر  –الفضأ  بضو   –ب آهي مالترةيا ) الضواة  

االربعضضة ف ضضج فضضي الدراسضضةا و مكضضن ةوضضضأح مسضضا مسضضتمدمي مواقضضع التواصضضل االجتمضضاعي مضضن المواقضضع 
 ي ة الدراسة في الشكل التاليسالصو ع

 
 بكات التواصل االجتماعي لدي الصم( نسب استخدام ش3شكل )
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( و أسضي 2017وةته  همه ال تأرة مع العدقد من الدراساع مال الو طار  وال شضار ون مضد )
(  يضضضضضث اامضضضضضت نواضضضضضر مواقضضضضضع التواصضضضضضل االجتمضضضضضاعي 2015الفميضضضضضد وعز ضضضضضز وامضضضضضا  ) ( وعاضضضضضد2017)

 وماس رر و وةيوب. آبالُمستمدمة من قال الصو في همه الدراساع هي الفأ  بو  والواة  

 متوسط الوقت الذي يقضيه الصم يف استخدام مواقع التواصل االجتماعي. -2

وقضت الضضم    ضضأه الصضضو عاضي مواقضضع مفسضاب ةكضضرار ومسضا ال الطا اضة قامضت ولمعرفضة دلضع
  -التواصل االجتماعي نساو أا وفي المر  الوا د  واامت ال تا   االتاليس

  38ي مواقع التواصل اسبوعيًا ن =( تكرارات ونسب الوقت الذي يقضيه االصم عل2جدول )

 النسبة  التكرار معدل االستخدام
 % 8 3 مر  وا د  نساو أاك 

 % 18 7 مر  إلي  ال  مراع
 %8 3  ال  إلي خم  مراع

 %66 25 قومأاك 
 100 38 المرموع

  38التواصل يف املرة الواحدة ن =( تكرارات ونسب الوقت الذي يقضيه االصم علي مواقع 3جدول )

 النسبة  التكرار الوقت
 % 57.9 22 نقل من ساعتين

 % 10.5 4 من ساعتين الي اربع ساعاع
 % 31.6 12 نوار من اربع ساعاع

 100 38 المرموع

( ن  خأضضضار االسضضضتمدا  اليضضضومي جضضضاء فضضضي الترةيضضضا اسول ب سضضضطة 2قتضضضضح مضضضن الرضضضدول رقضضضو )
( ن  المأار )نقل من ساعتين( من خأضاراع متوسضج اسضتمدا  3%ا اما قتضح من الردول رقو )66

ةكضضضراراع ومسضضضا %ا و مكضضضن ةوضضضضأح 57.9الصضضضو لمواقضضضع التواصضضضل جضضضاء فضضضي الترةيضضضا اسول مسضضضطة 
 في الشكاين التاليينس استمدا  اصو لمواقع التواصل
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 م علي مواقع التواصل يف أسبوعيًا( نسب الوقت الذي يقضيه االص4شكل )

 
 مواقع التواصل يف املرة الواحدة ( نسب الوقت الذي يقضيه االصم علي5شكل )

االسضتمدا   (  يث جاء خأضار2017وةته  همه ال تأرة مع تراسة الو طار  وال شار ون مد )
مضضضن سضضضاعة إلضضضي نقضضضل مضضضن سضضضاعتين فضضضي الترةيضضضا اسولا وةهسضضضر الطا اضضضة دلضضضع مضضضن خضضضالل مال ظتبضضضا 
السضضتراماع الصضضو ن  ضضاء ةوايضض  الدراسضضة  يضضث ال  ظضضت ن  الصضضو وخاصضضة االمضضا  قواجبضضو  ة ييضضد 
بضضل الوالضضدقن وال  سضضمفو  لبضضو مضضالراوط لهتضضراع طو اضضة عاضضي هضضمه اب  السضضتمدامبو لبضضمه المواقضضع مضضن  ك

المواقع بل ووصضل اسمضر مضع معضضبن إلضي سضفا البضاةف مض بو خضالل سضاعاع اليضو  الدراسضي وعضد  
 استمدامه إال نمامبو في الم زل. 



  / نهـاد مــرزوق عبد اخلــالــق قــابيـلد
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 األول   بالفرض املتعلقة النتائج
 نمط ذو  ثقافة الصم هو النمط السائد لد  الصم"."

 الفسضابأة والمتوسضواع التكضراراع وال سضا المئو ضة اسضتمراج ةضو ف ض  مضن صضفة الهضرضولات

ستاء نفرات العي ة عاي نمماه البو ة الا ااأةا وقد ةو ةصض أ  نفضرات عي ضة الدراسضة  واالمفرافاع الم أار ة
كضل مض بو اعتمضاتاك عاضي نعاضي ترجضة  يضث ةضو  سضاب نربضع ترجضاع ل  سا ممج البو ة السضا د لضد  اضالك 

نصضو ةعاضضر عضن نمضضواع البو ضضة اسربعضةا وقضضد اعتاضضرع الطا اضة ممضضج البو ضة السضضا د هضضو الض مج الضضم   صضضل 
 اأه اسصو عاي نعاي ترجة م ارمة ماسمماه الاال ة اسخرىا و وضح الردول التالي دلع.

  احلسابية واملتوسطات ( التكرارات والنسب املئوية4جدول )

 38مقياس منط اهلوية الثقافية ن =الصم علي واالحنرافات املعيارية ألداء 
 االحنراف املعياري املتوسط احلسابي النسب املئوية التكرارات النمط الرتبة

 0.586 1.78 %5.3 2 ممج دو    افة السامعين 3
 0.396 2.59 %63.2 24 ممج دو    افة الصو 1
 0.314 1.80 %0 0 ممج دو  الا افة البامشأة 4
 0.711 2.07 %31.6 12 لا افة.ممج   ا ي ا 2

قتاين من الردول الساب  ن  ممج هو ة دو    افة الصو جاء في الم دمة ونعاي ممج ةكضرر 
% ا و اضضي 63.2نصضو مضن العي ضة اامضضت هضو تبو م تمأضة إلضي   افضضة الصضو ودلضع ب سضطة  24 يضث ن  

%ا  ضضو جضضاء 31.6ب سضضطة مضضراع  12هضما الضض مج ممضضج البو ضضة الا ا أضضة الا ااأضضة لضضد  الصضضو  يضضث ةكضضرر 
%ا بي مضا جضاء ممضج البو ضة البامشضضأة 5.3ممضج هو ضة دو    افضة السضامعين  يضث ةكضرر مرةضضا  ب سضطة 

 في المرةطة اسخير   يث لو قتصف ن  من نفرات العي ة مأمه دو    افة هامشأة.
ومضضن ه ضضا فضضال مج السضضا د هضضو ممضضج هو ضضة دو    افضضة الصضضوا وةهسضضر الطا اضضة دلضضع فضضي ضضضوء 

زاز الصو با افتبو الماصة فبو ُقر دو  ا   كو  لبو اأا  مست ل قتو التعاير ع ه من خاللبو ال اعت
 من خالل السامعين فبو  عتزو  باغتبو وةار مبو ومسر بو وجمأع مراالع الفأا  الماصة ببو.

( والتضضي اشضضهت (Nikolaraizi & Hadjikakou,2006وةتهضض  هضضمه ال تأرضضة مضضع تراسضضة 
افة الصو هو ال مج السضا د بضين الصضو  يضث اضا  الض مج اسواضر ةكضراراكا  ج هو ة دو   متا ربا ن  مم

 وممج دو  الا افة البامشأة لو  كن موجوتا بين نفرات عي ة الدراسة.
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التضي نوضضفت فضي ن ضد متا ربضا ن  الصضو  (Mugeere et al,2015)وهضما قتهض  مضع تراسضة 
( والتضي ةوصضات 2016االعترا  بباا وتراسة عاد الضر من ) عتزو  اايراك با افتبو و ر دو  من الدولة 

 إلي ن  نوار نمعات الكهاء  الا ااأة لد  الصو اا  معرفة المعت داع وال أو والمعاقير الا ااأة لاصو. 
وةر  الطا اة ن  همه ال تأرة والتي نوضفت اعتزاز الصضو با ضافتبو وامتشضار هضما الض مج بيض بو هضو 

(  يضث قضر  ن  الصضمو لضأ  823ا2011ةا و تهض  مضع الطا اضة )عاضد الضر منا   من   وقبو المشروع
مرضضرت صضضهة ةصضضف صضضعوبة السضضمع لضضدى الصضضوا بضضل هضضي هضضو تبو الممتضضار ا وطضضر  تبو فضضي الفأضضا ا وممضضج 
ممتاضضف مضضن السضضضاو ا واابضضا ةعتمضضد عاضضضى اسضضتمدا  الر  ضضة اوسضضضياة ةواصضضل ر أسضضأةا امضضضا قضضر  )هاالهضضضا  

 الصو له   افة   أ أة لبا عوامل ةميزها عن غيرها من الا افاع.( ن  مرتمع 2008واوفما ا 

 الثاني بالفرض املتعلقة النتائج
م دل است دام الصم لمواقع التواصل االجتماعي  ال توجد عالقة ذاا  اللة إحصائية بين"

 ونمط هوية ذو  ثقافة الصم؟".
سضو ( لتعيضين العالقضة بضين عضدت قامضت الطا اضة ماسضتمدا  معامضل )بير ولاتف   من صفة هضما الهضرض 

سضضاعاع اسضضتمدا  االصضضضو لمواقضضع التواصضضضل االجتمضضاعي وبضضين مرمضضضوع ممضضج هو ضضضة دو    افضضة الصضضضوا 
 والردول التالي قاين ال تا   التي ةو التوصل إليباس 

 ( معامل ارتباط بريسون للعالقة بني استخدام االصم ملواقع التواصل االجتماعي 5جدول )
 (38وي ثقافة الصم )ن = وبني منط هوية ذ

 معامل االرتباط االحنراف املعياري املتوسط ريــــــــاملتغ
 0.921 1.74 .عدت ساعاع استمدا  االصو لمواقع التواصل االجتماعي

 ٭٭0.414 -
 1.584 10.37 ممج هو ة دو    افة الصو.

  0.01تال ع د مستوى  ٭٭

 0.414 -وهو ع د  0.01ا صا أاك ع د  ( ن  ه ا  ارةطاه تال5قتضح من متا   جدول )
عضضدت وهضضما  ع ضضي رفضض  الهضضرض الصضضهر  وقاضضول الهضضرض الاضضدقل  يضضث ا  ه ضضا  عالقضضة عكسضضأة بضضين 

ساعاع استمدا  االصو لمواقع التواصل االجتماعي وبين مرموع ممج هو ة دو    افة الصوا فكاما 
 و ة   افة الصو.زات استمدا  اسصو لمواقع التواصل االجتماعي ااما قل ممج ه
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(  يضضضث جضضضاء ةضضضأ ير اسضضضتمدا   ضضضطكاع 2017وهضضضمه ال تأرضضضة ةتهضضض  جز أضضضاك مضضضع تراسضضضة  أسضضضي )
التواصضضضل االجتمضضضاعي عاضضضي ةأسضضضير سضضضال ةعايضضضر اسصضضضو عضضضن نفكضضضاره وةوصضضضيابا لآخضضضر ن فضضضي المرةطضضضة 
اسولضضي مضضن وجبضضة مظضضر الصضضضو عي ضضة الدراسضضةا وهضضما  ع ضضي ا  مواقضضضع التواصضضل ةسضضاعد اسصضضو عاضضضي 

واصل مع العاتقين وبالتط أة ةز د فكر  ة ال اسصو لوجوت العاتقين في  أاةضه وقاولضه لا ضافتبو الضي الت
 جاما   افته.

(  يضث جضاءع مواف ضة الصضو عي ضة 2017) المغيضرى وما ةته  هضمه ال تأرضة جز أضاك مضع تراسضة 
قين والتعضر  في التواصل مع اس ماص العات هووسا ل التواصل االجتماعي ةساعدالدراسة عن ن  

بدرجضضة اايضضر  ممضضا  ع ضضي ن  ةعضضر  الصضضو عاضضي العضضاتقين  سضضاعدهو فضضي التواصضضل معبضضوا  عاضى نفكضضارهو
 وهما ُ شرعبو عاي االمدماج في مرتمع العاتقين.
 ,Premadasa, Kapila, Thiranagama))وفضي مهض  السضضأا  ن اتضت تراسضة اضضال مضن 

Walpita,2018; Sun, Syu,Lin,2017; Sa´nchez, Cortijo, Javed,2014; 

Anderson, Fagan, Woodnutt, Chamorro-Premuzic,2012  ن  نهضضو الضضدوافع لضضد )
االفرات الستمدا  الفأساو  )وهو ن د نهو مواقع التواصل االجتماعي المسضتمدمة فضي الدراسضة( اامضت 

 التهاعالع االجتما أة والتواصل مع اسصدقاء واقامة العالقاع الشمصأة.
هضضضمه ال تأرضضضضة وبشضضضضكل واضضضضح إلضضضضي تور مواقضضضضع التواصضضضل االجتمضضضضاعي عاضضضضي  ومضضضن ه ضضضضا ةشضضضضير

اختالفبا وة وعبا إلي قضدرةبا عاضي التضأ ير فضي نهضو ونواضر نممضاه البو ضة  ضيوعاك لضد  الصضو وهضو ممضج 
 هو ة دو    افة الصو مشكل  ساعدهو عاي االمدماج في المرتمع.

 الثالث بالفرض املتعلقة النتائج
م دل است دام الصم لمواقع التواصل االجتماعي  ا  اللة إحصائية بينال توجد عالقة ذا"

 ونمط هوية ثنائي الثقافة؟".
قامضضت الطا اضضة ماسضضتمدا  معامضضل )بيرسضضو ( لتعيضضين العالقضضة ولاتف ضض  مضضن صضضفة هضضما الهضضرض 

بضضين عضضدت سضضاعاع اسضضتمدا  االصضضو لمواقضضع التواصضضل االجتمضضاعي وبضضين مرمضضوع ممضضج   ضضا ي الا افضضةا 
 ل التالي قاين ال تا   التي ةو التوصل إليباس والردو 
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( معامل ارتباط بريسون للعالقة بني استخدام االصم ملواقع التواصل االجتماعي وبني منط هوية ثنائي 6جدول )
 (38الثقافة )ن = 

 معامل االرتباط االحنراف املعياري املتوسط ريـــــــــــــاملتغ

 0.921 1.74 .التواصل االجتماعيعدت ساعاع استمدا  االصو لمواقع 
 ٭٭0.663

 2.886 8.32 ممج هو ة   ا ي الا افة.
  0.01تال ع د مستوى ٭٭

 0.663وهضضو ع ضضد  0.01( ن  ه ضضا  ارةطضضاه تال ا صضضا أاك ع ضضد 6قتضضضح مضضن متضضا   جضضدول )
عضضدت وهضضما  ع ضضي رفضض  الهضضرض الصضضهر  وقاضضول الهضضرض الاضضدقل  يضضث ا  ه ضضا  عالقضضة طرت ضضة بضضين 

استمدا  االصو لمواقع التواصل االجتماعي وبين مرموع ممج هو ة   ا ي الا افةا فكاما زات ساعاع 
 استمدا  اسصو لمواقع التواصل االجتماعي ااما زات ممج   ا ي الا افة.

اسضتمدا   (  يث نثبضرع متا ربضا ن 2015وةته  همه مع تراسة عاد الفميد وعز ز واما  )
لمتكامضضضين مشضضضكل طاأعضضضي مضضضن قاضضضل عي ضضضة الدراسضضضة  شضضضعره مأمضضضه ماضضضل الدرت ضضضة لاتفضضضد  مضضضع اآلخضضضر ن ا

 ا وبالتالي ُ شرعه عاي الدخول لعالو العاتقين واستمدا    افتبو ع د التعامل معبو.اسسو اء
وفضي مهض  السضأا  مرضد ن  ه ضا  تراسضاع ن اتضت فعالأضة اسضتمدا  الصضو لمواقضع التواصضل فضضي 

ع العضضاتقين ومسضضاعدةبو عاضضي الت ضضوع الا ضضافي ودلضضع ماضضل ةفسضضين مو أضضة  أضضاةبو وامضضدماجبو فضضي مرتمضض
(ا ال وضضضاو  2016(ا عوأضضضة وسضضضعها  واا ضضضف )2017تراسضضضة اضضضال مضضضن الو طضضضار  وال شضضضار ون مضضضد )

 لمسضضتمدميبا مواقضضع التواصضضل االجتمضضاعي والماهضضاع الشمصضضأة التضضي ةفتضضو  عايبضضا ةضضوفرف(ا 2013)
 Herring) اسقضرا .قتهضاعاو  مضع  يضث نمبضو ا م وة مرج أة في عماأة ةوو ر هو تبو االجتما أضة

& Kapidzic, 2015) 

امضضا نمضضه (Maxwell-McCaw, Leigh, Marcus, 2000)  وفضضي مهضض  السضضأا  قضضر  
قتوور ةكو ن المرتمع اسمر كي إلى مرتمع متعدت الا افاع مشكل متزاقدا فس  مرتمع الصو قتوضور 

ا في فبمه لات وع الماص مه   ضا ي الا افضةا ن  ن  لبضو ارةطاطضاع   كو  الصضوا فسدا ةو قاول ن  ن ضك
ةكضضو  ه ضضا   اجضضة لألفضضرات الصضضو ن   شضضعروا مضضالتمز  مضضن  يضضث  فاضضنوالصضضو  العضضاتقينمكضضل مضضن   افضضة 

 .اا افتينلوال بو 
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 الرابع بالفرض املتعلقة النتائج
ثقافدة نمدط للمراهقين الصم ذو   للهوية الثقافيةتوجد ب ض الدالالا اككلينيكية المميز  "

 الصم ونمط ثنائي الثقافة".
  قامت الطا اة ماختأار طالاتين صو ُ ماال  مموي البو ة الشا عين لد  الصو عي ة الدراسضة

 من خالل متا   الدراسة وهو مموي دو    افة الصو و  ا ي الا افة.
 ةضو اختأضضار الوضضالاتين عضضن قصضضد  يضضث قامضت الطا اضضة بتفدقضضد الوضضالاتين ب ضضاء عاضضي اسضضترابتبو 

عاضضضي الم أضضضاط وبشضضضره ا  ةكضضضو  ترجضضضاع الوالطضضضة فضضضي الضضض مج المضضضاص ببضضضا نعاضضضي الضضضدرجاع 
ما ضافة إلي ضعف ترجاةبا في اممضاه البو ضة اسخضرى  يضث ن  افضرات العي ضة وا  اضا  اضل 
اصضضو لضضه ممضضج ةضضو ةفدقضضده مضضن خضضالل اعاضضي ترجضضة إال ن  ترجاةضضه فضضي مضضاقي االممضضاه قضضد ةكضضو  

مضضه وبالتضضالي ةضضه ر عاأضضه ولضضملع اختضضارع الطا اضضة مضضن لبضضو  مت اربضضة مضضن ترجضضة الضض مج المضضاص
ترجاع عالأة في مموبو وم مهضضة فضي مضاقي اسممضاه ودلضع  تضي ةتأوضد مضن ن  اسضتراماةبا 

 الشمصأة عن  أاةبا هي متأرة ةأ ير ممج البو ة الماص ببا.

 ( مضن ع د سرت المعاوماع الماصة ممواقع التواصل رفضت الوالاتا  نخضم صضور )سضكر ن  ضوع
 في  كل بأاماع ف ج تو  صور. ضالمواقع الماصة ببو ولملع سو  ة و  الطا اة مالعر 

 ةــــات األوليـــانــــأواًل : البي
 ب:ــالــات الطــانــــبي -1

   م -االسوس  
  نماي سالنوع

  عزلس نوع المدرسة
 لاالث الاامو  س االصف الدراسي
  س مدرسة االمل لاصو وضعا  السمع با بااسم المدرسة
   س ةر كوالت صص

  (3) اما  (1) رو دا عد  االخو  :
 س الرامع.الترتيب بين االخو 
 صمو والت . وق  حدوث الصمم:
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 بيانات خاصة بمواقع التواصل االجتماعي: -2

  قوةيوب -واة   –رر ماس  –س اأ  مواقع التواصل االجتماعي التي تست دمها
 معظو اسصدقاء صو وعدت قايل جداك عاتقين. سنو)ية ا صدقاء علي مواقع التواصل
ال قوجضضد وقضضت مفضضدت فبضضي ال ةضضضأع الهرصضضة السضضتمدا  مواقضضع  الوقدد  المفضددل السددت دام المواقددع:

 التواصل ااما ُنةأح لبا دلع.
وخاصضضضة خضضضارج المدرسضضضةا واضضضملع التواصضضضل مضضضع نصضضضدقا با الصضضضو سدددبب اسدددت دام مواقدددع التواصدددل: 

التعضضر  عاضضي اصضضدقاء صضضو جضضدتا والتعضضر  عاضضي الرم أضضاع الماصضضة مالصضضو 
والهيضضضدقوهاع التضضضي ةمصضضضبو واضضضل مضضضا قضضضتو مشضضضره عضضض بو عاضضضي مواقضضضع التواصضضضل 

 ما ضافة إلي امبا ةستوأع اال تهاو مأسرارها عايبا.
 االصدقاء الصو. طريقة الت رف علي مواقع التوصل:

 ات األب واألم:ـــانـــــبي -3

 غير متعاو. الت ليم:    فالح. المهنة:    47 السن:  م اسم الوالد:
 غير متعامة  الت ليم:   ربة م زل المهنة:   اسو الوالد س  

 متوسج. المستو  المعيشي:
  س ة. ال القة بين الزوجين:
 لبا نخت صماء وةمرجت من مه  المدرسة. وجو  صم با سر :

 ن:ـــريــــا باآلخــــاتهــــالقـــــع -4

 عالقة  س ة ولك با ال ةتفد  معه عن  أاةبا الشمصأة وةفترمه وة هم ةعاأماةه. ا ب
عالقة  س ة فبي ةفابا اايراك وهي نقضرب إليبضا مضن والضدها  يضث ةتفضد  معبضا وةواضا م بضا مضا  ا م

 ةر ده إال ا  عالقتبا مأختبا الصماء نقو  مكاير.
ا مرمأع ا خو   س ة إال نمبا ال ةتفد  مع نخوها نو نختيبا العاتقين نبضدا  يضث نمبضا ال عالقتب االخو 

ةفا الكال  واال تهاو مأسراها ومشاوابا إال مع إ ضدى اخواةبضا فبضي الو يضد  التضي ةهبمبضا سمبضا 
 صماء ماابا وُةريد لغة اال ار .
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إال عدت مفدوت مضن العضاتقين ماضل المعامضين نو عالقتبا مأصدقا با قو ة جداك وهو من الصو ف ج  ا صدقاء
من ةضور لاتعامل معبضو خضالل اليضو ا فبضي ةشضار  نصضدقا با جمأضع الم اسضطاع ماضل الضر الع 
واالفضضضراح الماصضضضة مأصضضضدقا با وز ضضضارةبو ع ضضضد وجضضضوت سضضضاا وة ضضضد و المسضضضاعد  لبضضضو فضضضي ن  وقضضضت 

  فتاجوا لمساعدةبا.
ل معبضضو  يضضث نمبضضا ةضضر  نمضضه ال قوجضضد مضض بو مضضن  سضضتوأع التواصضضل ال ةفضضا ز ضضار  نقارببضضا والتعامضض ا قرباء

معبا ا ار اك وهي الاغة التي ةستوأع التفضد  ببضا ولضملع فبضي ة ضزع  اايضرا فضي  ضال اضضورارها 
 لاتعامل معبو.

قضضضر   ال ضضضة مضضضن معاماةبضضضا وهضضضو مضضضن ةضضضو سضضضهالبو ع بضضضا نمبضضضا  مصضضضأة  أات ضضضه فبضضضي ةفضضضا  أضضضات   خخرو) 
واقضضف والم اسضضطاع وخضضالل اليضضو  الدراسضضيا وهضضي ةضضر  مهسضضبا مفاوبضضة مضضن نصضضدقا با فضضي جمأضضع الم

 نصدقا با ونمبو قرومبا قا د ماجح.

 ا:ـــاص بنمطهــاس اخلــي املقيــوارية علــــة احلــــابـــــثانيًا: االستج
 يــــكل تفصيلــــة بشــــابــــاالستج  ارةـــــــالعب م

 نمط ذو  ثقافة الصم.
ى  رضضضضضضا عاضضضضضض 1

الصضضضضضضضضضضضضضضضضضضو ن  
لغضضضضة  قتفضضضضد وا

 .ا  ار  ف ج

ةضضر  الوالطضضة ) ( ن  الصضضو  رضضا ا  قتفضضد وا لغضضة ا ضضار  ف ضضج تو  غيرهضضا  يضضث ةضضر  
نمبو فئة لبا خصوصيتبا وال  را عاي العضاتقين اعتراضضبو ف ضج مسضاا نمبضو  متاهضو  

 ع بو في لغة التواصل.
صرارهو عاي ن  ُ راضروا وما نمبا ةر  العاتقين من وجبة مظرها ُمعاتقن لاصو مساا ا

 الصو عاي التفد  باغة العاتقين عن طر   قراء  الشهاه نو ال راء  والكتامة. 
 وما نمبا ستكو  سعيد  جداك إدا ةعاو العاتقين لغة اال ار  لأستوأعوا التواصل معبو.

 فتضضاج الصضضو  2
إلضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضى 
مسضضضضضضضضضضضضضضاعداع 
مضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضن 

 السامعين.

مضن اسفضرات العضاتقين ون  الصضو  رضا ةر  الوالطة ) ( ن  الصضو ال  فتضاجو  مسضاعد  
 ن   ظاوا في استغ اء عن العاتقين في  أاةبو قدر االمكا .

ونمبضضا عاضضي المسضضتو  الشمصضضي ع ضضدما ةكضضو  فضضي  اجضضة إلضضي مسضضاعد  العضضاتقين فضضي ن  
مكضا  فبضي ال ةواابضا سمبضو وعاضي  ضضد قولبضا ُ ضضا  وهاا ما ضضافة الضي نمبضو ال  هبمضضوا 

الي ال ةستوأع التواصضل معبضو سمبضا ال ةفضا التعامضل باغضة ال ضراء  لغتبا اال ار ة وبالت
 والكتامة  يث ةر  ن  العاتقين هو من عايبو ةعاو لغتبا مااما ُ والاوها بتعاو لغتبو.

ما ضضضافة الضضي امبضضا ةضضر  ن  الصضضضو ُ سضضاعدو  العضضاتقين إدا ا تضضاجوا ولكضضن العضضضاتقين ال 
 فبو ال  فاومبو و ساعدو  الصو إدا ا تاجوا الي مساعدةب
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 يــــكل تفصيلــــة بشــــابــــاالستج  ارةـــــــالعب م

مضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضدارط  3
الصضضضضو  رضضضضا 

 عمضضضضضضضضضضضضضضضضضضضل ن  
الصضضضضضضضو  فيبضضضضضضا
 ف ج.

ةضضر  الوالطضضة ) ( ن  مضضدراط الصضضو  رضضا ا   كضضو  ببضضا معامضضين صضضوا ف ضضد قالضضت نمبضضا 
فكضضرع بترمأضضع زمال بضضا الصضضو والضضمهاب إلضضي المضضدقر جمأعضضاك وموالاتضضه بتعيضضين مدرسضضين 

 ُق هم. صو ولأ  عاتقين ولك با لو ة هم دلع سمبا ةعر  ن  دلع لن
وامبا عاي الرغو من ُ ابضا لضطع  المعامضين السضامعين لفسضن معضاماتبو لبضا إال نمبضا ةضر  
الكايضضر مضضن المعامضضين ال  عاماوهضضا مور  ضضة  سضض ة وال  فضضاولو  فبمبضضاا ون  المعاضضو اسصضضو 

 سأهبمبا نوار سمه سأكو  عاي ترا ة معالو الصو وعاتاةبو وة اليدهو الماصة ببو.
4 
 

 فمضضضضضضضضضورنمضضضضضضضضضا 
 نصو. أميم

ةهتمر الوالطة ) ( اايراك مأمبضا مضن الصضو وةضر  ن  هضما الصضمو لضأ  عا  ضاك فضي  أاةبضا 
بضضل هضضو مضضن نسضضطاب سضضعاتةباا ونمبضضا راضضضأه ةمامضضا عضضن  أاةبضضاا وةفضضا اايضضراك المدرسضضة 

 ونصدقا با في المدرسة.
فبي ونصدقا با   ضو  معظو قضومبو سضو اك  تضي امبضا فضي معظضو اس ضا  ة ضضي الوقضت 

 د المدرسة مع نصدقا با في المماور  نو المروج لات زه نو في الم اسطاع الممتاهة.مع
 وبا ضافة الي هما فبي ةوالا مالمساوا  بين عالو الصو وعالو السامعين.

 ةــــــات األوليـــانــــأواًل : البي
 ب:ـــــالــــطات الـــانــــــبي -1

   ن -االسوس ن 
  نماي سالنوع

  عزلس نوع المدرسة
 س اسول الاامو  الصف الدراسي
  س مدرسة االمل لاصو وضعا  السمع با بااسم المدرسة
   س ةر كوالت صص

  (1) اما  (3) رو دا عد  االخو  :
 س الاالث.الترتيب بين االخو 
 صمو والت . وق  حدوث الصمم:
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 بمواقع التواصل االجتماعي:بيانات خاصة  -2

 واة   –ماس رر  –س اأ  مواقع التواصل االجتماعي التي تست دمها
 اسصدقاء صو وعاتقين. سنو)ية ا صدقاء علي مواقع التواصل

 معد امتباء اليو  نو قال ال و . الوق  المفضل الست دام المواقع:
  عاضي ن ضماص ُجضدت والترضول بضين التواصضل مضع اسصضدقاء والتعضر سبب است دام مواقع التواصدل: 

 المواقع لاتعر  عاي الردقد من  ولبا.
 االصدقاء. طريقة الت رف علي مواقع التوصل:

 ات األب واألم:ــــانـــبي -3

 تباو . الت ليم:    ف ي ابربا ي. المهنة:    42 السن:   ن اسم الوالد:
 مة. غير متعا الت ليم:   ربة م زل المهنة:   اسو الوالد س ط

 متوسج. المستو  المعيشي:
  س ة. ال القة بين الزوجين:
 ال قوجد. وجو  صم با سر :

 ن:ــريــا باآلخــــاتهــــالقـــــع -4

 عالقة  س ة. ا ب
عالقة  س ة فبي ةفابا اايراك وقر طضة م بضاا وةتفضد  معبضا عضن اضل  ضيء وةسضاعدها فضي اعمضال  ا م

 الم زل وةتسو  لبا اايراك.
عالقتبضضضا مرمأضضضع ا خضضضو   سضضض ة إال نمبضضضا ال ةتفضضضد  مضضضع ا خضضضو  الضضضماور نبضضضدا  يضضضث نمبضضضا ال ةفضضضا  و االخ

 الكال  عن  أاةبا الشمصأة إال مع اختبا الو يد .
عالقتبا مأصدقا با  س ة وهو مضن ال ضوعين صضو وعضاتقين والعضاتقين نواضر مكايضر مضن الصضو سمبضا  ا صدقاء

لمدرسضة وفضي العا اضة وهضو مضالوطع عضاتقينا إال نمبضا لبضا ن ضضا ةتعامل مضع نصضدقاء اايضر ن خضارج ا
 اصدقاء من الصو تاخل وخارج المدرسة.

ةفضضا نقارببضضا اايضضراك وةفضضا ةطضضاتل الز ضضاراع معبضضوا  يضضث نمبضضا ةفضضا ز ضضارةبو والراضضوط معبضضو مضضاالك  ا قرباء
 نساوع نو نوار.

مر ضضة ومفاوبضضة مضضن الكضضل مالمدرسضضة  ةضضر  معاماةبضضا وخاصضضة معامضضاع التر كضضو نمبضضا لبضضا  مصضضأة خخرو) 
 نصدقاء ومعامين واتار ين ن  قدرةبا عاي التعامل مع الصو والعاتقين ساعدةبا عاي دلع.
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 ثانيًا: االستجابة احلوارية علي املقياس اخلاص بنمطها:
 يــــكل تفصيلــة بشــــابــاالستج  ارةــــــــالعب م

 ة.ددددددددددافددددددددددلثقي ادددددائدددددددددددددددط ثندددددنم
 ن ضضضضضضضضضضضضضضانمضضضضضضضضضضضضضضا  1

 الكضضضضضضضضضضضال  مضضضضضضضضضضضع
الصضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضو 

 .ينمعاوالس

ةفا الوالطة )ن( التفد  واقامة الفوار مع الصو والعاتقين ب ه  ال در فبضي ةضر  
ن  الهئتضضضين مبمضضضين فضضضي  أاةبضضضا ونمبضضضا ةتواصضضضل مضضضع نصضضضدقا با الصضضضو باغضضضة اال ضضضار  

سضضضتمد  الكتامضضة ولكضضن فضضضي واضضملع العضضاتقين قتواصضضاو  معبضضضا مضضن خضضالل اال ضضار  وة
 نضي  الفدوت.

فبضضضضي ةفضضضضا الضضضضمهاب إلضضضضي اسفضضضضراح والضضضضر الع والمضضضضروج الضضضضي االمضضضضاون العامضضضضة مضضضضع 
 نصدقا با صو نو عاتقين عاي  د سواء.

لغضضضضضضضضة اال ضضضضضضضضار   2
والاغضضضة العربأضضضة 
)قضضراء  واتامضضة( 

 مبو. هماوال

العربأضضة اايضضراك الوالطضضة )ن( ن  الاغتضضين مبمضضين إال نمبضضا ال ةفضضا اسضضتمدا  الاغضضة  ةضضر  
مسضضضاا نمبضضضا غيضضضر متهوقضضضة فضضضي ال ضضضراء  والكتامضضضةا وهضضضي ةضضضر  ا  هضضضمه مشضضضكاة معظضضضو 

 الصو وهي ضعف استمدا  الاغة العربأة واجاتةبا.

3 
 

لضضضضضد  نصضضضضضدقاء 
 صو وعاتقين.

لضضضدقبا عضضضدت اايضضضر مضضضن اسصضضضدقاء مضضضن الصضضضو والعضضضاتقين فبضضضي ال ةضضضر  ن  صضضضممبا 
مضضا ةسضضتوأع التواصضضل مضضع مضضن ةر ضضدا وال مشضضكاة فضضي ةواصضضابا مضضع العضضاتقين فبضضي تا 

ةتضضرت نبضضداك فضضي طاضضا المسضضاعد  مضضن العضضاتقين او ة ضضد و المسضضاعد  لبضضوا فبضضي ةضضر  ن  
الصضضضو والعضضضاتقين متسضضضاو ين فضضضي المرتمضضضع  مكضضض بو ال ضضضأب سضضضو اك تو  ن  مشضضضاول 

 و تي ا  اامت ه ا  مشاول  ستوأع االهما  ابا سو اك.
ال  هضضضر  معضضضي  4

ن   كضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضو  
نو طهاي نصضو 

 عات .

الوالطضضة )ن( نمبضضا فضضي المسضضت ال ع ضضدما ُة رضضا فاضضن  كضضو  ه ضضا  فضضر  لضضدقبا بضضين  ةضضر  
ن   كضضضو  طهابضضضا نصضضضو نو طهضضضل عضضضات  فبضضضي ةضضضر  ن  فضضضي الفضضضالتين مال سضضضطة لبضضضا 
سضضضتفا طهابضضضا وةتواصضضضل معضضضه وةعامضضضه التواصضضضل مضضضع مضضضن  ولضضضه وهضضضما نمضضضر لضضضأ  

 مالصعا جداك اما قر  الطع  من وجبة مظرها.
الرغو مما سا  إال نمبضا ةر ضد الضزواج مضن  ضم  نصضو ولضأ  عضات  وةاضرر ولكن م

دلع مأ  الزوج هو نوار  ضم   رضا ن   هبمبضا و سضتوأع التواصضل معبضا ولضملع 
 رضضا ن  ُقضضت ن الاغضضة اس  مال سضضطة لبضضا و عضضر  جيضضداك عضضاتاع وة اليضضد الصضضو و  ضضافتبو 

  تي ةكو  الفأا  الزوجأة سعيد  بي بو.

دوى  ة د نوضفت الدراسة ا واي أكأة فروقاك بين المراه س لظهرتها الدراسة اككلينيكيةالفروق التي أ
ا ف د ن مرع الدراسة ا واي أكأة ن  الفالة دو  ممج   ا ي الا افة ةا والمراه ممج   افة الصو

التضضضضي ةميضضضضز  أاةبضضضضا مرموعضضضضة مضضضضن المصضضضضا    الضضضضدقب صضضضضا طة ممضضضضج   افضضضضة الصضضضضو( م- )
ن( -ونمبضضا ةمتاضضف فضضي معظمبضضا عضضن المصضضا   التضضي ةميضضز  أضضا  الفالضضة )نمممتاهضضة جوامابضضاا 

 بين الفالتينسوالردول التالي قوضح الهرو   صا طة ممج   ا ي الا افة
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 ةــافــي الثقــائــط ثنــمن: أ(-احلالة )أ مــة الصــافــط ثقــمن: ش(-احلالة )ن وجه املقارنة
   (3) اما  (1) رو دا االخو 

 رامعالترةياس ال
   (1) اما  (3) رو دا

 الترةياس الاالث
ا صددددددددددددقاء 
 علي المواقع 

 صو وعاتقين معظو اسصدقاء صو وعدت قايل جداك عاتقين.

سدددددددددددددددددددددددبب 
اسددددددددددددددت دام 
مواقدددددددددددددددددددددع 

 التواصل

التواصضضضل مضضضع نصضضضدقا با الصضضضو وخاصضضضة خضضضارج 
المدرسضضضةا واضضضملع التعضضضر  عاضضضي اصضضضدقاء صضضضو 
جضضضضضضدتا والتعضضضضضضضر  عاضضضضضضي الرم أضضضضضضضاع الماصضضضضضضضة 

 ال  اأما  م  الصو.مالصو.....

التواصضضضضضضضضل مضضضضضضضضع اسصضضضضضضضضدقاء والتعضضضضضضضضر  عاضضضضضضضضي 
ن ضضضماص ُجضضضدت والترضضضول بضضضين المواقضضضع لاتعضضضر  

 عاي الردقد من  ولبا.

وجدددددو  صدددددم 
 با سر 

 جمأع االخو  عاتقين لبا نخت صماء وةمرجت من مه  المدرسة.

ال القددددددددددددددددددة 
 باآلخرين

 
 

 .ال ةتفد  إال مع نختبا الصماء 
 قضضة قو ضضة جضضداك ةربوبضضا مأصضضدقا با الصضضو عال

  يث نمبا ال ةتعامل ة ر طاك إال معبو.

  ال ةفا ز ار  نو التواصل مع نقاربه فبضو ال
  هبموها.

  ةضضضر  معاماةبضضضا نمبضضضا  مصضضضأة  أات ضضضة لاصضضضو
 تاخل المدرسة.

   ُةشضضضضضضضضضار  فضضضضضضضضضي نعمضضضضضضضضضال الم ضضضضضضضضضزل والتسضضضضضضضضضو
 والم اسطاع.

 .لبا نصدقاء صو وعاتقين عاي  د سواء 

 تواصل معبو.ةفا ز ار  نقرببا اايراك وال 

  ةضضضضر  معاماةبضضضضضا نمبضضضضضا مر ضضضضضة ومفاوبضضضضضة مضضضضضن
 الرمأع )صو ومعامين واتار ين(.

مل دددددددددددددددددص 
االسدددددددددتبابة 

 للمقياس

  ةضضضضضر  ن  الصضضضضضو  رضضضضضا ن  قتفضضضضضد وا باغضضضضضتبو
الماصة ف ج "لغة اال ار " ون  العاتقين هضو 
مضضضضن عاضضضضيبو ةعاضضضضو اال ضضضضار  ولضضضضأ  هضضضضو مضضضضن 

 قتعاموا العربأة لاتواصل بين المرتمعين.

 صضضو ال  فتضضاجوا ن  مسضضاعداع مضضن ةضضر  ن  ال
 العاتقين فبو اأا  قا و بماةه ومكتهي داةأاك.

   عمضضل فيبضضامضضدارط الصضضو  رضضا ن  ةضر  ن  
 الصو ف ج.

  وةر  ن  هما الصمو لأ  عا  ضاك فضي  أاةبضا
 بل هو من نسطاب سعاتةبا.

  ةضضر  ن  لغضضة اال ضضار  والاغضضة العربأضضة مبمضضين
 لألصضضضوا فعاضضضي الضضضرغو مضضضن نمبضضضا ال ةسضضضتمد  
إال لغضضضضضضة اال ضضضضضضار  وةهضضضضضضضابا إال نمبضضضضضضا ةارضضضضضضأ 

 لاعربأة ن أاماك.

  ةفضضضضضضضا الضضضضضضضمهاب نلضضضضضضضي اسفضضضضضضضراح والضضضضضضضر الع
والمضضروج الضضي االمضضاون العامضضة مضضع نصضضدقا ه 

 صو نو عاتقين عاي  د سواء.

  مصضضضضضضضأة دو داضضضضضضضاء اجتمضضضضضضضاعي ومفاوبضضضضضضضة  
 من الرمأع.

   فاضضضضن اضضضضو  ه ضضضضا  فضضضضر  لضضضضدقبا بضضضضين ن   كضضضضو
ر  ن  فضي طهابا نصضو نو طهضل عضات  فبضي ةض

الفضضالتين مال سضضطة لبضضا سضضتفا طهابضضا وةتواصضضل 
 معه وةعامه التواصل مع من  وله.
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ةاضضين مضضن الرضضدول السضضاب  وجضضوت اخضضتال  بضضين  مصضضأة اضضل م بمضضا ومضضن  ضضو قتف ضض  الهضضرض 
لابو ضة الا ااأضة الماصضة مضال موين السضا دقن الساتط إد قتضح اختال  الضدالالع ا واي أكأضة المميضز  

 عاك وامتشاراك.واسوار  يو 

 ة:ــــــدراســـات الـــوقــــمع

 قابل  الباحثة أثناء إجراء الدراسة ب ض الص وباا وال قباا تمثل  فيما يلي:
  واجبضت الطا اضضة مشضضكاة اخضتال  اال ضضاراع  يضضث اختاهضضت ا ضاراع ال ضضاموط المتعضضار  عايبضضا

نت  الضضضي معضضض   بضضضين المتضضضرجمين عضضضن معضضض  اال ضضضاراع التضضضي ةسضضضتمدمبا عي ضضضة الدراسضضضة ممضضضا
المشكالع ن  اء الدراسة االسضتوال أة قامضت الطا اضة مالتغاضا عايبضا ن  ضاء الدراسضة اسساسضأة 

 ممساعد  ن د العاماين الصو مالمدرسة وبع  المعاماع وبع  الوالب ضعا  السمع.

  الكاير مضن المهضاهأو المرضرت  لضأ  لبضا ا ضار  مطا ضر  فضي لغضة اال ضار  اسمضر الضم  قضهت  إلضي
شع في وصول ةرجمة مهرتاع الم أاط مشكل صفأح وتقي  وقضد  اولضت الطا اضة التغاضا ال

عاضضي هضضما العضضضا   مضضن خضضالل ةعامابضضضا مضضع الصضضضو ن  ضضاء الدراسضضة االسضضضتوال أة  يضضث ةضضضضمن 
الم أاط في ال با ة عاي ال طاراع التي ُةعار عن موع البو ة الماصضة مالصضو مشضكل واضضح 

 و ستوأع اسصو فبمبا.

 عتمات عاضي الترجمضة اال ضار ة لام أضاط ف ضج ع ضد ةواأ ضه  يضث اضضورع الطا اضة صعوبة اال
 إلي ةوضأح مع  ال طاراع ن  اء ةواي  الم أاط.

 ــــة:دراســال اتــوصيــت
 في ضوء نتائج الدراسة الحالية توصي الباحثة بما يلي:

 ضرور  االهتما  مالت وع الا افي لد  الصو وةهبمه جيداك. -1

مضضضضة مضضضضدواع ةعر فأضضضضة سولأضضضضاء نمضضضضور الصضضضضو  ضضضضول مواقضضضضع التواصضضضضل االجتمضضضضاعي التموضضضضأج  قا -2
 ونهميتبا وتورها الهعال في  أا  الصو.

 ضرور  االهتما  ماستمدا  مواقع التواصل االجتماعي تاخل العمياة التعاأمأة ممدارط الصو. -3

واالعتضرا  االهتما  بتو أة المرتمع من خالل الوسضا ل الممتاهضة مضضرور  ة اضل   افضة الصضو  -4
 ببا ون  لبو   و  عاي المرتمع ةم  همه الا افة.
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االهتما  بتفسين مستو  ال راء  والكتامة لد  اسصو  تي قتمكن من استمدا  الاغة العربأضة  -5
 عاي مواقع التواصل االجتماعي لأساعده دلع في ةوو ر هو ته الا ااأة.

اه البو ضضة الماصضضة مالصضضوا ضضضرور  اجضضراء المز ضضد مضضن الطفضضو  والدراسضضاع التضضي ةمضض  نممضض -6
 وة اول المتغيراع داع العالقة والتأ ير عاي همه البو ة.

التموضضأج لوضضضع ماضضمه عضضن الصضضو ولغضضتبو فضضي م ضضاه  ةعاضضأو العضضاتقين ماضضل البرضضاء االصضضطعي  -7
لافرو  البرا أة  تي  ستوأع العاتقين التواصل مع اسصو في المواقف الممتاهة ولو عن 

 اال ار  لاتواصل. طر   ةبرئة الكال  باغة

 ة:ـــرتحــوث املقـــالبح
 فى ضوء ما ةوصات إلأه الدراسة من متا   ةوصي الطا اة مسجراء الطفو  اآلةأةس 

فعالأضضة برمضضام  ةضضدر اي ماسضضتمدا  مواقضضع التواصضضل االجتمضضاعي فضضي ةفسضضين مهبضضو  الضضماع لضضد   -1
 المراه ين الصو.

 دقبو.ه ممستو  الت مر لاستمدا  الصو لمواقع التواصل االجتماعي وعالقت -2

 .استمدا  مواقع التواصل االجتماعي وعالقته ممستو  التفصيل الدراسي لد  الصو -3

 فعالأة برمام  ار ات  سماء اسطهال الصو لتوو ر هو ة نطهالبو. -4

فعالأضة برمضضام  ةضضدر اي لامضضراه ين الصضضو دو    افضة الصضضو لتفسضضين التواصضضل المرتمعضضي لضضدقبو  -5
 ا افي.ون ره عاي مموبو ال

 فعالأة استمدا  اسسئاة السابر  في ة مأة البو ة الا ااأة لد  الصو دو  الا افة البا مأة. -6
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 عــــــراجـــــــامل

  (. واقضضع اسضضتمدا   ضضطكاع التواصضضل االجتمضضاعي فضضي العماأضضة 2014). خد رضضة عاضضد العز ضضزإبضراهأوا
-3ع مصضرا -العاضو  التربو ضة  .صضرس تراسضة ميدامأضةالتعاأمأة مرامعاع صعيد م

 .476-413 ا22م 

 (. اسضضضتمدا  طضضضالب الرامعضضضة لإلمترمضضضت وعالقتضضضه مأمعضضضات 2011) سضضضال  عاضضضد ال ضضضاتر.نبضضضو البضضضدىا إ
  ا1ا ج 75مصضضضضضضضرا ع -مراضضضضضضضة ااأضضضضضضضة التربأضضضضضضضة مالم صضضضضضضضور    .االغتضضضضضضضراب لضضضضضضضدقبو

396-434. 

 اةراهضضاع اسسضضاةم الرضضامعى مفضضو المعرفضضة فضضى  (.2017. )امي مفمضضدفسضضنا سضضالا و ت  ن مضضدآت ا آ
عصر  طكاع التواصل االجتماعىس تراسة ميدامأة عاى عدت من نسضاةم  الرامعضاع 

المهةمر الاامن والعشرو  لالةفات العربي لامكتطضاع والمعاومضاع مع ضوا  س  .السوتامأة
ربضي  طكاع التواصل االجتماعي وةأ يراةبضا فضي مهسسضاع المعاومضاع فضي الضوطن الع

 . 23 - 1ال اهر س االةفات العربى لامكتطاع والمعاوماعا  مصرا -

 (. ةضأ ير2018مضار ا سضمير .) عاضى االجتمضاعى التواصضل  ضطكاع ثضل فضى االفتراضضأة المواط ضة 

 العاضو  - م اربضاع والترهضل. مراضة الا ضاء بضين العالقضة لهبضو م اربضة : العربأضة البو ضة

 .68 -45(ا 30المغرب. ع ) – ا مسامأة

 التواصضل  ضطكاع عاضى قا مضة ةشضاراأة ةعاضو بيئضة فعالأضة(. 2016.)ماصضر بضن سضاأما  الاضو  يا 

 الاامو ضة المر اضة طضالب لضد  الفأاةأضة المبضاراع ة مأضة في ( اليوةيوب ( االجتماعي

 .84-62ا 5ا ع الأمن – والت  أة العامأة لاتربأة العربأة المراة. مفا ل

  المسضضت ال العربضضى  .العولمضضة و البو ضضة الا ااأضضةس عشضضر نطرو ضضاع (.1998) مفمضضد عابضضد.الرضابر ا
 .22-14ا 228ا ع20)لا ا (ا م 

 ( . آراء  ضضول جامعضضة الكو ضضت مضضن مسضضتمدمي سضض اب  ضضاع  ضضول 2017العضضازميا مرضضالء غشضضا .)
المراضضة  .اسضضباماةه فضضي الروامضضا االجتما أضضة والتعاأمأضضة وعالقتضضه بضضطع  المتغيضضراع

 .51 -13ا  125ا ع32مرا  ال شر العاميا م  -التربو ةس جامعة الكو ت 
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 (. 2016جمضضال الضضدقنا مرضضو  قوسضضف والمالضضد ا ن مضضد مفمضضد ومفمضضوتا ن سضضو سضضعد .)البو ضضة 

ا 24مصضرا مض  -ا مراة العاضو  التربو ضةوالم وماع والمصا   المهبو  : الا ااأة
 .67-32ا 3ا ج 3ع

 (. ن ر إت2012جوباليا مرو  و الكر وا بو مكر ب عاد .) ماج  اماي ا عاقة السم أة مالمدارط
العات ضضضضة التومسضضضضأة عاضضضضي مهبضضضضو  الضضضضماع المضضضضدرط لضضضضدقبو. مراضضضضز قوضضضضر لامضضضضهةمراعا 

 ماقو. 3-1المهةمر العامي الاامي لاصو وضعا  السمعا الدو ةا 

 ( .التعاقضضضد عاضضضر الار ضضضد ا لكترومضضضي وخ طاةضضضه2013 سضضضوميا آمضضضال عاضضضدالرطار .).  مراضضضة الف ضضضو س
 .294 -277ا  20ا ع5ااأة ال امو ا م  - صر ة الرامعة المست

 (. ضضضضضا ي الاغضضضضضة    ضضضضضا ي الا افضضضضضةس الهاسضضضضضهة االسضضضضضتراةأرأاع 2006الضضضضر   ا طضضضضضار  بضضضضضن صضضضضضالح   .)
ومعوقاع ةواأ با في معاهد اسمل وبرام  الدم . ورقضة عمضل م دمضة فضي المضهةمر 

 ة.العربي السامع لالةفات ال وعي لاهئاع الماصةا جمبور ة مصر العربأ

  (. ا فراه في استمدا   طكاع التواصل االجتماعي وعالقتبا 2017). عها  مفمد ةوفي زهوا
مالمشضضكالع الرتما أضضةس تراسضضة مأامأضضة عاضضى نمبضضاع طاطضضة المر اضضة المتوسضضوة فضضي 

 .65-1ا 109ا ع28مراة ااأة التربأةا م  . جامعة ب باام و ة الطا ة

  بضضو  فضضي الضضوطن العربضضيس تراسضضة عامأضضة لظضضاهر  (. الفضضأ  2015. )اضضد ال ضضاترع ترقضضاو   ضضر  ا
مراضز  -مراضة جيضل الدراسضاع السأاسضأة والعالقضاع الدولأضة  .الم ظماع االفتراضضأة
 .105-83ا  1الرزا را ع -جيل الطفث العامي 

  (. اسضضضضتمدا  روا ضضضضة ال صضضضض  الرقمأضضضضة فضضضضي ة مأضضضضة البو ضضضضة الا ااأضضضضة 2015. )إ مضضضضا  جمعضضضضة ضضضضكرا
مصضضضضرا  -مراضضضضة ااأضضضضة التربأضضضضة ) جامعضضضضة ب بضضضضا (  .ولألطهضضضال دو  صضضضضعوباع الضضضضتعا

 .280-229ا 104ا ع26م 

 ( .االعال  الرقمي 2015الشماقاةا ماهر عوت  والافا ا مفموت عزع واافي مصوهي قوسف .)
 الردقد. عما ا تار االعصار العامي.
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 (. 2017و ن مدا نسماء عادالعز ز.) ال شارا مصوهى مفمدو  الو طار ا فاةن عادالر من مفمد
ن ضضر اسضضتمدا  اسطهضضال الصضضو لمواقضضع التواصضضل االجتمضضاعي وعالقتضضه بت مأضضة مبضضاراع 

ااأضضضة الدراسضضضاع العاأضضضا  -تراسضضضاع الوهولضضضةس جامعضضضة عضضضين  ضضضم   .التواصضضضل لضضضدقبو
 .136-129ا  74ا ع20لاوهولةا م 

 (. 2015عاضضضد الفميضضضدا اعتمضضضات خاضضضف وعز ضضضزا سضضضامأة سضضضامي وامضضضا ا وليضضضد ن مضضضد.) اسضضضتمداماع 

. تراسضاع م بضا المتف  ضة واال ضطاعاع االجتمضاعى التواصضل لمواقضع الصضو الاسطهض
 .109-103. 68ا ع 18الوهولة. م  

 (. الكهضاء  الا ااأضة لاصضو وضضعا  السضمع ر  ضة ةربو ضة 2011عاد الر منا سضعيد عاضد الضر من .)
فضضي ضضضوء التوجبضضاع الفدقاضضة. جامعضضة ب بضضاا ااأضضة التربأضضةا المضضهةمر العامضضي ل سضضو 

 .836-821ال هسأة.  الصفة
 (. 2016عاضضد الضضر منا سضضعيد عاضضد الضضر من.)  الكهضضاء  الا ااأضضة امضضا قضضدرابا الصضضو وضضضعا  السضضمع

. "مالمر اضة ا عدات ضة فضي ضضضوء معض  المتغيضراع ممدق ضضة الر ضاض " تراسضة م ارمضضة
ا مراضضضضضضضضة التربأضضضضضضضة الماصضضضضضضضضة. تربو ضضضضضضضة و ال هسضضضضضضضضأة و الايئأضضضضضضضةمراضضضضضضضز المعاومضضضضضضضضاع ال

 .44-2. 17اع5م 

 (.2018العتياضيا غضات  مفمضد .)(والتضو تر الفأسضاو ) االجتمضاعي التواصضل  ضطكاع ةوثأض  واقضع 
مدق ضة  فضي والمتوسضوة الاامو ضة المضر اتين معامضاع مظضر وجبضة مضن التعاضأو فضي

 .249-219ا 3ا ع34  . مالتربأة واأة مراةالر اض. جامعة اسيوها 

  (. 2016سعها ا مفمد إبراهأوا و اا فا إ ما  فهات مفمد. )و عوأةا إ ما  إبراهأو ن مد السيد
فعالأضة برمضام  ةضدر اي ماسضتمدا  مواقضع التواصضل ا جتمضاعي لت مأضة الضوعي مضالت وع 

 -مراة التربأة الماصةس جامعة الزقاز    .الا افي لامراه ين دو  ا عاقة السم أة
 .352- 307ا  16ع .واأة عاو  ا عاقة والتأهيل

 (. ةوضضو ر مضض ب  الر اضضضأاع فضضي ضضضوء المضضدخل الطصضضر  2011عاضضيا ميرفضضت مفمضضوت مفمضضد .)
المكضضامي لت مأضضة المبضضاراع الفأاةأضضة لضضد  التالميضضم الصضضو وضضضعا  السضضمع مالمر اضضة 

ا 2ا ج21االبتدا أضضضة. مراضضضة جامعضضضة ق ضضضا  السضضضو  ا ااأضضضة التربأضضضة ما سضضضماعاأةا ع 
215- 242. 

https://platform.almanhal.com/details/article/92587
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 ( .فعالأضضضة  ضضضطكاع التواصضضضل االجتمضضاعي فضضضي ة مأضضضة المبضضضاراع 2017 أسضضىا ن مضضضد ماضضضو  عاضضده .)
المراضضضضة التربو ضضضضة الدولأضضضضة المتمصصضضضضةس تار سضضضضماع  .االجتما أضضضضة لاوضضضضالب الصضضضضو

 .272-259ا  1ا ع6لادراساع واسمفا ا م 

  سضضباماع التربو ضضة لامدرسضضة (. ا 2018)مضضوال ب ضضت  مضضد  ا و الرعضضدامباضضة ب ضضت عاضضيال صضضأميا
جامعضة الماضضع . مراضة العاضو  التربو ضة .الاامو ضة فضي مواجبضة ةفضد اع البو ضة الا ااأضضة

 .269-243ا  2ع ا30السعوت ةا م  -واأة التربأة اسعوت

 ( .فعالأة برمام  ةدر اي ماسضتمدا  مواقضع التواصضل االجتمضاعي 2013ال واو ا سفر م صور ن مد .)
مراضة تراسضاع عربأضةس راموضة  .فسين جوت  الفأا  لامراه ين الصضو" الفأ  بو  " في ة

 .498- 463ا  3ا ع 12اسخصا يين ال هسيين المصر ةا م  

  (. اةراهضضاع طاطضضة جامعضضة طيطضضة مفضضو 2014) ا قوسضضف عاضضد  .الع ضضز  و  ن مضضد  سضضنال واسضضمةا
ين  ضم ا جامعضة عض .العولمة والبو ة الا ااأة وامعكاسبا عاى ةواعاةبو المسضت ااأة

 .299-262ا  2ا ج38ع .مراة ااأة التربأة

 ( .تور التربأضة فضي مواجبضة ةضدا أاع العولمضة عاضى 2004المفروقيا  مضد   سضن عادالفميضد .)
 -ااأة التربأة  -تراساع في التعاأو الرامعيس جامعة عين  م   .البو ة الا ااأة

 .213 -150ا  7مراز ةوو ر التعاأو الرامعيا ع 

  تراسة م ارمضة لمهضرتاع الا افضة الطصضر ة المعاضر  عضن (. 2010).عاد الراز  مفموت إمريا مماو
(ا رسضضالة هو ضضة االطهضضال )العضضاتقين( ودو  اال تأاجضضاع الماصضضة فئضضة )الصضضو والضضطكو

 .جامعة  اوا . ااأة التربأة اله أة ماجستير.

 ( .وسضا ل التواصضل االجتمضاعي وتورهضا فضي اوسضاب2017المغيرىا عاتل عايضد .)  التالميضم الصضو
مراة التربأضة الماصضة والتأهيضلس مهسسضة التربأضة  .وضعا  السمع المهاهأو العامأة

 .170-127ا  21ا ع6الماصة والتأهيلا م 

 (.  جضضضوت  اآلمضضضضاء لضضضد  اسطهضضضضال الصضضضو وعالقتضضضضه ما  سضضضضاط 2012ال رضضضارا خالضضضضد عاضضضد الضضضضراز .)
راضز قوضر لامضهةمراعا وغيضر المضدمرين. م نمالسعات  لد  اسطهضال الصضو المضدمري

 ماقو. 3-1المهةمر العامي الاامي لاصو وضعا  السمعا الدو ةا 
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 (. (. سضأكولوجأة غيضر العضاتقين وةعاضأمبو )ةرجمضة عضاتل 2008هاالها ا تامأال و اوفمضا  جضأم
 عاد  (ا عما ا تار الهكر.

 السضاو  االمفرافضي (. اسضتمدا  مواقضع التواصضل االجتمضاعي وعالقتبضا م2017. )غاوج وليضد وليدا ت
المراضضضز ال ضضضومي  -وا جتما أضضضة مراضضضة العاضضضو  ا مسضضضامأة  .لضضضدى الوالضضضا الرضضضامعي

 .85-74ا 5ا ع1فاسوينا م  -لاطفو  

 Anca, L.(2014).Deaf cultural identity and the educational approach to 

language. lecturer, PhD. West University of Timisoara. 

 Anderson, B., Fagan, P., Woodnutt, T., Chamorro-Premuzic, T.(2012). 

Facebook psychology: popular questions answered by 

research. Psychol. Pop. Media Cult. 1(1), 23–37. 

 Awad, A.(2013). Facebook impact on psychological and social 

adjustment on deaf high school students in Jordan. Journal of 

Education and Practice,4(3), 57- 69.  

 Awada, G. (2016). Effect of WhatsApp on critique writing proficiency and 

perceptions toward learning. Cogent Education, 3(1),1-25. 

 Chapman, M., Dammeyer, J. (2017). The relationship between cochlear 

implants and deaf identity. American Annals of the 

Deaf, 162(4), 319-332. 

 Cornell, S., Lyness, K. (2004). Therapeutic implications for adolescent 

deaf identity and self-concept. Journal of Feminist Family 

Therapy, 16(3), 31.  
 Cuculick, J. (2014). Facebook among deaf college students: Deaf-gain 

and funds of knowledge. Rochester,PHD, New York, 

University of Rochester. 



  / نهـاد مــرزوق عبد اخلــالــق قــابيـلد

 

 

76 

 Dan, H., Jean F.(2016). Why Deaf Culture Matters in Deaf 

Education. The Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 

21(4), 426– 427. 

 Das, B., Sahoo, J. (2011). Social networking sites–a critical analysis of 

its impact on personal and social life. International Journal of 

Business and Social Science, 2(14), 222-228. 

 Ellison ,N., Boyd,D.(2013). Sociality Through Social Network Sites. 

The Oxford Handbook of Internet Studies. 1-26. 

 Fernandes, J., Myers, S. (2010). Inclusive deaf studies: Barriers and 

pathways. Journal of Deaf Studies & Deaf Education,15(1), 

17–29. 

 Fischer, L., McWhirter, J. (2001). The Deaf Identity Development Scale: 

A revision and validation. Journal of Counseling Psychology, 

48(3), 355. 

 Garden,R.(2010).Language, Identity, and Belonging: Deaf Cultural and 

Narrative Perspectives. The Journal of Clinical Ethics 

21(2),159-62. 

 Glenn-Smith, S.(2017). The Use of Social Media as a Conduit to 

Promote Social Justice in the Deaf Community, as a Cultural 

and Linguistic Minority, through the Visual Language of 

American Sign Language: A Movement against Audism. 

PH. D. Nova Southeastern University, College of Arts, 

Humanities, and Social Sciences. 

 Glickman, N.(1993). Deaf identity development: Construction and 

validation of a theoretical model, Ph.D. University of 

Massachusetts. 



 سبتمــــرب  –األول زء ــاجلـ ()دد ــالع ()د ــاجملل يلــأهــة والتـــاصــة اخلـــرتبيــة الــجمل

 

 

77 

 Gonzalez,M., Llorent,V.(2013). Illness disability or cultural identity? 

Interpretation of deafness and answers from the Spanish 

educational system. CEFAC,15(6),1664-1670. 

 Guimaraes, C., Fernandes, S. (2018). The New Agora: Social Media as a 

Vector for Sign Language as a Language of Culture, Identity 

and Inclusion of the Deaf. In Proceedings of the 51st Hawaii 

International Conference on System Sciences.2141- 2150. 

 Hamill, A., Stein, C. (2011). Culture and empowerment in the deaf 

community: An analysis of internet weblogs. Journal of 

Community & Applied Social Psychology, 21(5), 388- 406. 

 Herbold, B. (2016). Boosting technology literacy in deaf students. degree 

of Master. Available from ProQuest Central. (1768038783). 

 Herring, S., Kapidzic, S. (2015). Teens, gender, and self-presentation in 

social media. In J. D. Wright (Ed.), International 

encyclopedia of social and behavioral sciences (2nd ed., pp. 

146–152). Oxford: Elsevier. 

 Jambor, E.(2009). Quality of Life of Deaf and Hard of Hearing 

Individuals in Northern Nevada. Ph.D. University of Nevada. 

 Jimenez, M. (2002). Deaf lesbian parents breed a deaf baby: Couple 

believes lack of hearing is a cultural identity. The Vancouver 

Sun Retrieved from https://search.proquest.com/docview/ 

 Keating, E., Mirus, G. (2003). American Sign Language in virtual space: 

Interactions between deaf users of computer-mediated video 

communication and the impact of technology on language 

practices. Language in Society 32:5, 693-714. 

https://search.proquest.com/docview/


  / نهـاد مــرزوق عبد اخلــالــق قــابيـلد

 

 

78 

 Kozuh, I., Debevc, M. (2018). Challenges in Social Media Use Among 

Deaf and Hard of Hearing People. In Social Networks 

Science: Design, Implementation, Security, and Challenges,. 

151-171. 

 Kozuh, I., Hintermair, M., Debevc, M. (2016). Community building 

among deaf and hard of hearing people by using written 

language on social networking sites. Computers in Human 
Behaviour, 65, 295–307. 

 Kozuh, I., Hintermair, M., Holzinger, A., Volcic, Z., Debevc, M. (2015). 

Enhancing universal access: Deaf and hard of hearing people 

on social networking sites. Universal Access in the 

Information Society, 14(4), 537-545. 

 Kuppuswamy, S., Narayan, P. (2010). The impact of social networking 

websites on the education of youth. Internationa ournal of 

Virtual Communities and Social Networking (IJVCSN), 2(1), 

67-79. 

 Linda, S.(2003). Deaf culture, Regional Center at the Rochester Institute 

of Technology. 

 Lopez, M.(2016). Deaf identity encounters with the healthcare 

professional .PDH. Alliant International University, the 

Faculty of the California School of Professional Psychology.  

 Maxwell-McCaw, D., Leigh, I., Marcus, A. (2000). Social identity in 

Deaf culture: A comparison of ideologies. JADARA-

ROCHESTER NY-, 33(3), 14-28. 

 Maxwell-McCaw,D., Zea, M.(2010). The Deaf Acculturation Scale 

(DAS): Development and Validation of a 58-Item Measure. 

Journal of Deaf Studies and Deaf Education. Published by 

Oxford University Press. 325-342. 



 سبتمــــرب  –األول زء ــاجلـ ()دد ــالع ()د ــاجملل يلــأهــة والتـــاصــة اخلـــرتبيــة الــجمل

 

 

79 

 McIlroy, G., Storbeck, C. (2011). Development of deaf identity: An 

ethnographic study. Journal of Deaf Studies and Deaf 

Education, 16(4), 494- 511. 

 McKinley, C., Mastro, D., Warber, K. (2014). Social identity theory as a 

framework for understanding the effects of exposure to positive 

media images of self and other on intergroup outcomes. 

International Journal of Communication, 8, 1049–1068. 

 Mugeere, A., Atekyereza, P., Kirumira, E., & Hojer, S. (2015). Deaf 

identities in a multicultural setting: The ugandan 

context. African Journal of Disability, 4(1), 1-9.  

 Nikolaraizi,M., Hadjikakou,K.(2006). The Role of Educational 

Experiences in the Development of Deaf Identity. The 

Journal of Deaf Studies and Deaf Education. 11(4), 477–492.  

 Premadasa,K., Kapila, R., Thiranagama, A., Walpita, C. (2018). 

Remodeling the educational usage of facebook in smart-

mobile age. Education and Information Technologies,New 

York , 1-21. 

 Ritzmann, J., Gore, J. (2019). Deaf Culture: Bicultural Identity 

Integration's Effect on Self-Esteem. Kentucky Journal of 

Undergraduate Scholarship, 3(1).59-68. 

 Riyanto, A. (2013). English language learning using WhatsApp 

application. AkhmadRianto, Love for All, Hatred for None. 

WordPress, the Splendid Theme. 

 Rosen,A.(2017).Tweeting Made Easier.Article available on 

https://blog.twitter.com/official/en_us/topics/product/2017/tw

eetingmadeeasier.html. 



  / نهـاد مــرزوق عبد اخلــالــق قــابيـلد

 

 

80 

 Rostami, M., Bahmani, B., Bakhtyari, V., Movallali, G. (2014). 

Depression and deaf adolescents: A review. Iranian 

Rehabilitation Journal, 12(19), 43-53. 

 Sanchez, R., Cortijo, V., Javed, U.(2014). Students’ perceptions of 

Facebook for academic purposes. Comput. Educ. 70, 138 149. 

 Scambler,S.(2013). Cochlear Implants and Identity Politics: A Parent’s 

Perspective. A Journal of the BSA MedSoc Group.7(1),34-42. 

 Smith, C. (2007). WHERE IS IT? HOW DEAF ADOLESCENTS 

COMPLETE FACT-BASED INTERNET SEARCH 

TASKS. American Annals of the Deaf, 151(5), 519-529.  

 Spruill, S. (2016). How do cultural identity development, racial 

discrimination, parent engagement, social intelligence, and 

emotional intelligence affect academic performance in 

african american adolescents?(Order No. 10291242). 

Available from ProQuest Central. (1834604958). 

 Stander, M., McIlroy, G.(2017). Language and culture in the Deaf 

community: a case study in a South African special school. 

Per Linguam, journal of language learning tydskirf vir 

taalaanleer. 33(1):83-99. 

 Sun, J., Syu, Y., Lin, Y. (2017). Effects of conformity and learning 

anxiety on intrinsic and extrinsic motivation: The case of 

facebook course groups.Universal Access in the Information 

Society, 16(2), 273-288. 

 Sutton-Spence, R. (2010). The role of sign language narratives in 

developing identity for deaf children. Journal of Folklore 

Research, 47(3), 265-305.  



 سبتمــــرب  –األول زء ــاجلـ ()دد ــالع ()د ــاجملل يلــأهــة والتـــاصــة اخلـــرتبيــة الــجمل

 

 

81 

 Terantino,J.(2011). YouTube for foreign languages: You have to see this 

video. Language Learning & Technology.15 (1), 10-16. 

 Valerie, H., Rebecca, G., Starner, T. (2007). Electronic communication: 

Themes from a case study of the deaf community, Lecture 

Notes in Computer Science, 4662, 347- 360. 

 Wooten,P.(2014). A Phenomenological Study of Online Learning for 

Deaf Students in Postsecondary Education: A Deaf 

Perspective. (EdD). Liberty University. 

 

 

 

http://www.lltjournal.org/item/2717
http://www.lltjournal.org/item/2717
https://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1880&context=doctoral
https://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1880&context=doctoral
https://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1880&context=doctoral



