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 : ملخص البحث
املاجهلة لاولا ش صيةلية ال عل  يللو والاان اللايبش ال ل    االجاملعي هتدف هذه الدراسة إىل حتليل  وااعلا الااا ل        

واإلسللل،و د  لللدف الاعلللاف يللللو لةع،ةلللهع القلللوليةد وحتليللل  ال للليت الللل  حتملهلللع وا هلللداف الللل    وللل  إىل حت ي هلللعد وعلللد 
 البحثونقار وش جماما  011ايامدت الدراسة يلو املنهج الا ع  الاحليل د وش ل،ل   بيق أداة حتلي  املضماند يلو 

د مت الايعرهع ب    ة يقاا،يةد وعد  بل  ولش الدراسلة أن الةلعحة ل جممل  ولع    ملم   لدج وضلعو  جلد عيملة  العهت الول 
بقلو  ببليف ل  نلا   ا هل  ب ل د جد للدة ل الا عول  ولا أبنلع،هت ليبيلاهت   بيلة  للحيحة وسلليمةد وهلا ولع  لديا إىل ملل ورة 

ش وش أن  قو  ون لق جد د ل الاايية أبمهية ال يعج ب ملية اليبية يلو أسس ووبعدئ مبع ميواالهامعج مبث  هذه الةعحعت 
 . يلمية يملية

 
 
 
 

Résumé :  
      Cette étude vise à analyser les sites de communication sociale visant à former la personnalité 
de l'enfant au niveau du monde arabe et islamique, dans le but d'identifier ses caractéristiques 
formelles, d'analyser les valeurs qu'elle porte et les objectifs qu'elle vise. L'étude a révélé que la 
page dans la présentation globale de la progression du contenu de grande valeur contribue de 
manière significative à éclairer les parents de nouvelles façons de traiter avec leurs enfants pour 
les élever, l'éducation est correcte et saine, ce qui appelle Le besoin de prendre soin Tels que ces 
pages, de manière à constituer un nouveau point de départ dans la prise de conscience de 
l'importance de mener à bien le processus d'éducation sur la base de principes scientifiques et 
pratiques. 
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 :مقدمة 
أل للو الا للار الاونالللاج  الللذا ي راللم البقلل  ة ب ،لللم يلللو إيللا ونللع   انيللعة إد  قللم  إيللا جاا بهللع ل أدد  

 عع للليلهع مبللللع ل دلللللت انيللللعة االجامعييللللة ونهلللع  للللي ال  وللللعد نللللده اسللللاث  أ لللة ج ،يللللة ونهللللع.و   وللللش وسللللع،  الااا لللل  
 للد د  يللث أضللع أمللحة الاسلليلة الع علللة واملاللعمهة وامللل ا ة ل  لليعمة هللذا الا للار االجامللعي   يمللعاالجامللعي  مبنلل ن 

 للق ابد أ ش بعن النةيب ا برب بقو  يعج واجم لألس ة وا يبععل بقو  لعص وش داك الا ايف.
 ملدرسة املاجد.( االس ةد ا)و ساعت الانقئة االجامعيية ا ولية وابلاعيل هذا سعهت بقو  أو آبل  ل ج   دور 

مللمار و يييللب الوثلليف وللش ال لليت  ياجللا وللش  يللث الالل ايف يلللو ا رلل اد لةللعل صللبوعت الااا لل  االجامللعي  وللع أدن إىل 
 اجلد دة.و  لص دورهع وا دور املدارس وأ بح بليهمع حتة سي  ة هذه الا نية    داهع اىل ينع   اهلا ةد ب االجامعيية 

عل هت واا ب  الق اب و  دوهعد بعن جيب أن   دج هللت ال يع لة الوعوللة واةع لة وأتسياع يلو   ي ة أن ا يبع
وأن  للاىل هلللت ينع للة ابليللةد وابيابللعر أ ضللع أن ال عالللة وللش أهللت و ا لل   وللا ش وبنللع  صيةللية ال علل  وللش النع يللة العو  للة 

 ة أو و  رية .وال  ليةد وه  أرض  امل ا   ال م  ة لا ليمهت وإباع ت وهعرات جد دةد يلمية بع 
 للعحعت ظهلل ت ب لل   وال   للذ دلللت ميللعب  للعحعت ووااعللا وجممايللعت يلللو هللذه القللبوعت إجيعبيللةد  يللث

للماللعيدة ل  وللا ش صيةللية ال علل  و  بياللم يلللو د امل للدة واملناجللة لةيةللع الااا لل  االجامللعي  واجهللة لألسلل  املالللمة
اإلسل،وية وولا االسلانعد إىل ب ل  اللدروس وامل لعالت ال لميلة والنعالية ال يت وا ل،د واملبلعدئ الل  ديلة إليهلع القل   ة 

د واللل   ل للب دورهللع  ل  نميللة وداربللم وو عررللمد ووللش   ل  نقللئامد وللع  اللادي  اللل  سااللعيد ل بنللع  صيةللية ال علل 
يب لة بلهجلعت لالعلةد املايةةلة املاجهلة لل عل د والنعالةلعحعت االجامعييلة االهامعج  عد السيمع ل ظ   نلعو  ظلعه ة 

 وبللعدرة  اللاحق االهامللعج يلللو املاللاان ا بللعدمي د للاعللاف يلللو وضللعوينهع بنللا  وللش الاحليلل  والاعالليف وللش أجلل وهللذه 
 .إىل ال ع   ع   ة   ييمية هتدف  إي ع 

و اللعهتالهتعد و بيللعن ولاح يللق أهللداف الدراسللة ر للد مت إ بللع  اة للاات املنهجيللة املامثلللة ل حتد للد إصللوعلية الدراسللة 
و للدرجنع ل  املليح  للا  الدراسللة واملللنهج املاللايدجد وجمامللا الدراسللة وال ينللةد  أمهيللة وأهللداف الدراسللةد وحتد للد املعللعهيتد

 وأدوات إا البيعانت و اال إىل ي ض الناع،ج و عايفهع.
 الدراسة: إشكالية

اعن رمش ل،هلع  اولان امل لع  ا سعسلية لقيةليامد   د و  لة ال عالة وش امل ا   ا سعسية واملهمة ل  يعة اإل 
وريهع  وااب أمنعط عيمية وسلابية و ع  لا لت لاللا ال لعدات والا عليلد وا منلعط واال عهلعت رهل    لد و  للة منلا وا لار 
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ة ولش ع ل  منلاه ا سعسلية أانلع  هلذه العلي وواام  لإل اعند أ ش  ابللار أمللب الةلععت القيةلية للم ولا  ولان ين
 انيعة.بدا ة 

 ة هللل  اللبنلللة االجامعييلللة ا سعسلللية الللل  حتالللان و  يلللو ال عللل د للللذا وجلللب االهاملللعج ب ضلللع  أن ا سلللومبلللع 
س و ةللارا يلللو رئللة و ينللة دون ال علل  وال عالللة والللاي   للع لع للة وأن هللذا ا ولل  للليس وللش الاللهالة مبوللعن ولللي

وابلاللعيل رعليبيللة ينللد أملبيللة النللعس هلل  جملل د حتةللي   ،دأل ن.وابلاللعيل هللذا وللع جي لل  وللش ا ولل   لل بع وللليس سلله
 ع للل  وال حتالللعذ إىل بلللذل اجلهلللد ولللا الاللل   إىل الالللدر ب والاولللا ش ل هلللذا ا لللعل مبلللع ميولللش أن   لللق املةلللعنة 

 وا اما.اةع ة لل ع  واملةلحة ال ليع لألس ة 
دئ ا سعسللية الاللليمة ليبيللة ا بنللع  ويليللم نللد أن الولل   نجللب والولل   لل   لوللش وللا ميللعب ا سللس واملبللع

والل ولة جللدا   للحيحة. رع سل ةورلق وللنهج   بلاا يلملل  واوعول  وللع  االبب ل  وللان يمليللة   با لة رعصلللة ومليف 
 االجامعيية.يش ال ع  وش النع ية اليبا ة ووش ان ية  وا ش صيةيام ل يملية الانقئة 

  الاونالاجيلع اند ثلة الل   ال و بقلو   ثيلث إىل و  ارب وسلع،  الااا ل  االجاملعي  ولش بل  أهلت وسلع،
ب لل  عضللع  ال عالللة وال علل  بقللو  يللعج   لل ا    اميلل  بللم وللش لةللع،ص وانايللة  اللعيد يلللو   للد  ب لل   نللعول 

الدراسعت وا حبع  ال لمية دات  لة وبعص ة ابل عالة وش النع ية الد نية وا ل،عية والنعاية ال   اهت ل  نلا   
عج بضلل ورة االيانللع  ابل علل  وبلل  وللع هللا ولل  بت بللم وللش  يللث الا للار والنمللا و للي و عجلللة وقللو، م وللش اللل أا ال لل

 ل،ل املقعربة هلذه املااد وش يب ف ا س  يلو ايابعرهع الق  ت ا سعس  وا ول ل يملية الانقئة االجامعيية .
ولللش  يلللث  ولللا ش صيةللليام وإيلللعدة  للليعمة و ةلللحيح ب للل  وال صلللت أن ار بلللعط ال عللل   لللذه الاسللليلة 

وللش أتالليفات وبعصلل ة وملليف دلللت ووللع  داللم امليعل للعت اللل  بثلليفا وللع   للا ريهللع ا سلل  أانللع  ال يللعج ابل مليللة اليبا للةد 
 وبعص ة يليمد  اال ج إج ا  وععة لدراسلة املضلعو  الل    لدوهعد بنلا  ولش الاحليل د ولش أجل    لد    يليت مللع   لدج

 .هلذه الق  ة املهمة وش ا اما
يف تكلون   مواقل  الووالل  اتجونلاعيحتليل  مملنو  ووش هنع جع ت هلذه الدراسلة الل   امحلار  لال 

 د ودلت وش ل،ل الاعاف يلو الن عط اآل ية:"أسعدأبو مصطفى  د." الطف  لفحةشخصية 

  الةعحة.املااميا ال   انعوهلع 
   الةعحةملهع حتال يت ال. 
   الةعحة و  إليهع  ا هداف ال. 
  والاععي . ا  ال دود ال   ال عهع الةعحة ل الا لي عت 
   ةعحةامي   ع ال اةةع،ص القولية ال. 
  الةعحةاللية املاايدوة ل. 
 أهداف الدراسة :  -10
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   الا   للا ال إىل  وا ش ويل  يلعج للدن ا سل  وا ام لعت  الارعة ال لمية هاهذه  ورا    د  اهلدف ال ،يا
يلميللة  وهللا وللع ميثلل  عيمللةبضلل ورة االيانللع  ب ضللع  ال علل  وال عالللة اللل    للد وللش أل لل  ال ضللع  ل بعرللة أرجللع  امل مللارة د 

يعجد ولا مل ورة الانا لم بقو   ال يت االجامعيية والث عرية والد نية وا ل،عية ل ا اما جمما  إىل  ضعف جاه  ة و  رية 
مبثلل  هللذه ال ضللع  وامل عجلللعت مبللع   للق الةللعل ال للعج لل علل  بييللة  وللا ش صيةللية عا للة ل إيللا  االهامللعجإىل ررللا درجللة 

وو ابل  البحلث املهاملة  بدرا يجلة البحث ل وثل  هلذه امللااد ال لميلة للدن ال لبلة والبلع ث ل ا عل ال لم   املااا تد
 .بم ب  ا عالت احملي ة بدراسة ال ع  و 

   خب ارة وسع،  الاونالاجيع اند ثة ب لد أن ر ملة  عالهع يللو العل د وسلي  ت يللو  يع لم  ايية و ث يا ا س
ولا بلان ا يبعلعل أبثل  ي ملة هللع وأبثل  اسلاجعبة هللع حبولت علعبلياهت ل،سلاهاا  وش ل،ل الا ارات اند ثة ال  صهدهتعد 

والا ليد ا يمو وصدة الا ا  مبيالا املااعا واآلرا  امل  ومة وش ل،هلع هذا وش جهةد ول  عس الاعلة مل ورة انلد ث 
ال  بيللة احملليللة املاجهللة لاوللا ش  الااا لل  االجامللعي  اللل   الل و إىل  وييللا ب لل  املللااد والللرباوج وااعللايللش أمهيللة ب لل  

صيةية ال ع  وبنع  و عملم ا سعسلية الل   العيده ل أن  ولان رجل  اليلد رملت علاهلع ابمل عر لة إىل  للت الل    ل ض ولااد 
ليعليلة وأرل،ج ال نللا واجل ميلة وللا يل ض ب ل  ال ةللص الل  حتملل  ل يبيعهتلع ا عرلة م بيللة  الاهلت ل الللدول ال  بيلة لللدن 

وع  ناج ينهع إال االحن اف أو الا  ض لم .وع مينح لألس  جمعال أبرب وأوسا ل اباالعب و لعرف وعلدرات جد لدة النعصئة و 
  اعيدهت يلو بنع  أيبععهلت و  بياهت   بية سليمة وش جهة أل ن .

 أمهية الدراسة :  -10
الااا لللل  وااعللللا  للللعحعت يلللللو  وااللللب الدراسللللة أمهياهللللع وللللش أمهيللللة املامللللا  ل  للللد دا للللمد  يللللث أن ظهللللار 

ل ع د   ارب حم ة  ااحق االهاملعج ولش يبل ف البلع ث د يللو ايابلعر أن لماعمهة ل  وا ش او دة ولةةة لاالجامعي  
 لعحعت  ب لو ملئي، جلداد و عبل  ا اقلعر القلبوعت واللرباوج امل لدة ل وثل   الةلعحعتولش جممل   ال ل   ةيب ال ع  

املايةةللة ولش جهللة أللل ند  يللث سللاحعول هللذه املااعللا ريهلعد وللش جهللةد وا اقللعر   لل ض رل،ج الو  للان املاللااردة اللل   
يللللو والللاان صلللبوعت الااا للل   يبعلللعل ا لللدن هلللذه الةلللعحعت املاجهلللة لاولللا ش صيةلللية االدراسلللة إي لللع  حمللللة يلللش 

 .االجامعي  
 : ضبط املفاهيم  -10

البلللع ثان ل جملللعل اال ةلللعل و ونالاجيلللع امل لاولللعت وعلللعهيت وانايلللة  علللدج اتجونلللاعي:الووالللل   مواقللل  مفهلللوم -
  الاعيل:ملة لح صبوعت الااا   االجامعي  ميوش االسانعد إليهع للعهت الدعيق هلذه القبوعت وبيعية يملهع وش ل،ل 

يهللع ش قللع   ن لل  ملااعللا الااا لل  االجامللعي  يلللو أضللع ون اوللة وللش القللبوعت االلويو يللة اللل   اللمح للمقلليك ر
 اعب لعص بم ووش   رب م وش ل،ل   عج اجامعي  إلوليو  ولا أيضلع  يلل  ش للد هت  علس االهامعولعت واهللا ت 
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 د  لللذه ال    لللة  الللا يا املالللايدج الا للل ف إىل  ا ام لللعت...ومسيلللة اجامعييلللة  ضلللع أ لللة ولللش وعهلللاج   بنلللع  
 ( 1( هتمم.  ف يلو امل  د وش املااعا وا عالت ال  أصيعص لد هت اهامعوعت وقيبة ل صبوة اإل ي ة والا

ووااعا الااا   االجامعي  ه   عحعت الا ب ال  ميوش أن  ار  الاععيل  النقلت بل  ا رل اد املقليب د 
وهتدف إىل  لاريف لاللا أدوات االهاملعج الل  ولش صل ضع املالعيدة يللو الاععيل  بل  املقليب  ب ضلهت ب ل  يلش 

وأدوات يد دة ونهع : امل اسلة العار ةد الدردصلةد جممايلعت الن لعاد الرب لد اإللوليو د العيلد اد  بلعدل يب  ق سب  
 ( 2( امللععتد املدوانت .

و   ف أ ضع أبضع وااعا إلويو ية  اليح لألرل اد لللق  لعحة لع لة  لت   لدوان ريهلع حمللة يلش صيةلياهت 
مللح عع،مللة  مايللة وللش املاللايدو  الللذ ش  اقللعربان و هللت ل أوللعج إهللار يلل    أو حمللدد ور للع لن للعج و لل   ا 

اال ةللعلد وللا إووع يللة االيبلل،  يلللو  للعحعهتت اةع للة أ ضللع وامل لاوللعت املاع للةد يلمللع أن يببي للة و اللمية هللذه 
 ( 3( ال وابت ختالا و انا  وش واعا إىل يل  .

ع  اللمح للمجمايللعت ا  للي  وللش النللعس ال لل د اجلد للدة ل اال ةللعل ل البيئللة ال عميللة مبلل إىل:و قلليف أ ضللع 
 شمسللع بيئللة  اللمح لألرلل اد وا مايللعت  وامل لاوللعتد وهلل والاجمللا يلللو اإل ي للة و بللعدل املنللعرا  االلا للع شووع يللة 

  ( 4( أإا. اهتت و ات جمام عهتت إىل ال ع  
الاجم للعت االريامللية  وابلاللعيل  للع سللبق وللش وعللعهيتد  اضللح لنللع أن وااعللا الااا لل  االجامللعي  د  للذ  لللت

ال   انا  و ا لدد ريهلع ال سلع،  والاسلع،  والا نيلعت املالايدوة واملالاحداة ل جملعل الاونالاجيلع ال عميلة امل ع ل ةد 
مبللع  عضلل  إىل  مللا أبللرب يللدد  وللش وللش ا رلل اد واجلمعيللعت وامل ساللعت ال عوللة واةع للة واللل  ل يمللاج ا ولل  

 يق أهداف اجامعيية ورو  ة وسيوالاجية . ا و إىل الا   ا بنعاهع لاح 
ويليللم ميوللش حتد للد ب لل  اةللدوعت اللل   ار هللع وااعللا الااا لل  وبللذا اةةللع،ص اللل   اميلل   للع وللش للل،ل 

  الاعيل:
  اخلدمات:-أ

لللدوعت وااعللا الااا لل  االجامللعي  هلل  لللدوعت وبعصلل ة  للار  ونللربا أو واع للع  الله  يمليللة بنللع  أوا لل  
اجامعيية بل  ر  لق ولش النلعس  قليبان ل أ قل ة ب ينهلعدد أو هللت اهامعولعت  عاللة د واةدولة  اولان ل ا سلعس 

ب لدوعت إملعرية وانايلةد و لار  و ، م االجامعيية يليمد إىل جع وش عيعج ب  واايدج ب  ح ولعم القية  
هللذه املااعللا لألرلل اد وامل ساللعت القلل ابة ل ا روللعر وا  قلل ة وا  للدا  واهلللاا ت يللش يب  للق صللبوعهتت الع د للةد 
وعد  أ قئة املااعا املذبارة اب سعس  دف الالااص بل  ا رل اد وا مايلعت دات االهامعولعت املاجع الة والةلار 

                                                 
 . 6د ص   ج0202د  0د طودو ة مشس النهعرد  اة يباجد  أثر الفيسبوك على اجملون د وا،  وبعرك رض  هللا -(1)
 .6امل جا  عام د ص  -(2)

)3(-Danah M. Boyd. Nicole B.Ellison (2010) : Social NetworkSites, Definition , History and Scholarship 
, jornel Of omputer Mediated Communication , vol (13) ,(1) 
online,http// :icmc.indiana.edu/voll3issuel/body.ellison.html .le 28/12/2017.a 16 :49. 
)4(-http://computing dictionry.the freedictionary.com/new+media . 
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دلللت ولعللعت الالليفة القيةللية د أو النقلل  يلللو الةللعحعت اةع للةد رضلل، يللش   للد    وللة وللش والعيللد ا والللنص مبللع ل 
 ( 1( اةدوعت للمقيب  وث  احملعداة العار ة د  بعدل ال سع،  ...وميفهع بثيف.

 
  واخلصائص:املنيزات -ب

  و بللذ هللذه الا نيللعت بةللارة صللبم يليللة ورع، للة    وللش واع للة وللش عبلل  ل أا جمللعل وللش  لاسللا بع اللهي  يمليللة
 ( 2( جمعالت امل  رة .

  إ اعذ  اخ لةةة وولبية نعجعت ا ر اد وإمعع  ال عبا القية  يليهع د إد أ بح وش الاه    د    جت
 ( 3( الةار وال ساوعت وحت  وهمع وللق ياا  اريامية .

 لاسع،  اجلمعهيف ة إىل الاسع،  اجلد د أو وع   لق يليلم الاسلع،  الاحا ليلة الل   لات ريهلع اللدوج بل  الاحال وش ا
 ( 4( لالا الاسع،ت اإلي،وية.

  ال  اجد أا وع ا وش إب،غ رسعلة و ينة والااا   وا أا صيص أو جمماية أو هيئةد وميولش ختةليص ل لعب
 ( 5( إىل واا ب  وال وس .امل س  لو  ر د يلو  دةد وحتال امل س  

  وزوعضللع واملاعللعيل  ريهللع  وووعضللعوجللاد واللع عت واسلل ة لليريللم لاعرهللع العلل د بنعاللم وللا إووع يللة حتد للد و عملهللع
 ( 6( وال  د امل د ة هلع .

 للذب  ونهللع وللع اسللا عية البع ثللة إ للم وللش عللدوة ال د للد وللش الا   عللعت للللدور ل لالللا ا للعالت  الللدور : -
 : االيبعر ال عج للدراسة حم  البحث وه  بعلاعيلال د د وش املععهيت ال  ايبل ة يليهع مبع لدج 

ي لللة جممايلللة ولللش  : اللللدور هلللال أن  ( جl0661وبللل وان ) ج(0666 د) بيلللدل و اولللعسولللع دهلللب إليلللم الوع بلللعن 
 .الالابيعت ال   وانعهع ال يعج مبهعج واعق يليهع اجامعييع وعاايد دات  اجهعت و بالة 

وعهاج الدور  ضا اة اط ال   ضة  مهية الايعد االجامعي  ل يملية الا ار أييت االر اد  لعولان وعي  أ ضع أن 
مهت ليحملاهللع يلللو  عالليفات ودثيلل  ادوارهللت . ووللا دلللت و هللت اللل جاهت الع  للدة وللش  ايهللع اةع للة  للت ووهللعراهتت وعللي

                                                 
 96جعو ة امللت يبلد ال   ل  د ال لدد د سلالة دراسعت و ب  الدراسعت االسيا يجية د  املعرفة وشبكات الووال  اتجوناعيد حنا جماما امل  رة -(1)
 .4د ص   ج2102د 
ال للدد د ودو للة مشللس النهللعرد ج  للدة القلل د ا وسللت د  ....حنللو شللبكة إ أ للق أقلل  قيللودا وأك للر إ سللا ية  1.0ونلل  د يلل،  الللد ش صللعواد  -(2)

 . www.asharqalawsat.comد  ج 2112جع ع  د د  01699
(3)_Lev Manovich :Language of New Media ,The Mit Press,2001. 

د ص   ج2100د  0د طدار ال للع  ال لل  د  ال للعه ةد  تعرنفللات يف اإلعللالم البللدن  واللكللر اإللكللأورت عللللى اإل أ للق د صلل  ا درو للل اللبللعن  -(4)
01-00 . 

)5 ( - Vin Grosbie ,Op,cit 
 ج .2112ه  الةحعرة امل باية ل يب   هع إىل اإل   اظ ؟د جدة د املد نة املنارة د د  اإلعالم القدمي واإلعالم اجلدند   عل س يد د -(6)

http://www.asharqalawsat.com/
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 اااجللد االدوار واللا لة يللش النللعس الللذ ش   اوللان بامثيلهللع . يلللو سللبي  املثللعل  اع ع نللع  للال دور و صللد املللدرس 
لا ييمنع لو  ودرس  لا يم .  علس الااع لعت هلذه  ل ا  يللو يب   لة النلعس اللذ ش  ل دون دور امللدرس اللذا  اللت 

هللذا الللدور . و  رللة املهللعج والااجيهللعت دات الةلللة أبا دور  ايللذ سللي ا  يلللو بلل  ادا  القلليص الللذا  ر ليللع ل
 ج(.0616د اختذه واساجعابت إيا صبوة النعس الذ ش هلت  لة وا امل دا لذلت الدور ) مارمعن

 الطف  -
ل جوت يبعل،   لابليلاا أصلدبت     ﴿ اجلمادوعد   ا يلو  انيمعدالالد وعداج  :املفردات: الطف  ل جاء لغة:-أ

  (3) ﴿وإدا  بلغ ا يبععل ﴾(2)دوعد جيما أيبععل(1) ﴾ . لوا اا صيالع
هلا بلع،ش  ل  لربا لم حملدودة وو  ب لة  صل  د أو  هلا الةلييف ل بل  أب لم: ال ع  : ي فاتلطالحيف  ال ع -ب

 ( 4(."يلو ميفه ل أصيع  بثيفة  نما يضا  ووظيعيع واجامعييع ال وذد   امدب م ه 
  (6) (5) ا يبععل ونوت انلت رلياا د اا بمع اسا دن الذ ش وش علبلهت ﴾ وإدا بلغ﴿ :  عىلل الم  تفسري احمليط: ورد ل

  (7)أن ال ع  وع    بلغ انلت .

 ملهجية الدراسة وإجراءاهتا: -10

 : املسوخدم وع الدراسة وامللهج -
 لعحة  لا ال إىل و لا بعول  ودعيلق ملضلمانل دفع هتباضا عية حتليلية  ال عتدراسالدراسة ال  نام  هذه 

 د واملضما ية ال نع   القولية ل،ل حتلي  وش  ممش الدراسعت الا عية الاحليل  وة عو أبا أس د د
هلللذه الدراسللة هللا املللنهج الا للع  الاحليللل  الللذا ميثلل  جممايللة وللش اإلجلل ا ات املنهجيللة اللل   ا  اللبواملللنهج 

 الل و لوقللا امل للع  الوعونللة ل املضللماند ول ال ،عللعت االر بعيبيللة  للذه امل للع  يللرب الاحليلل  الوملل  املامللاي   
ب   عا هع بقو  واماي د وها وع  ث أ م ال  ااعا يند يب ح البيعانتديحب (8)لليةع،ص البعرزة ل هذا املضمان

  ا و إليم هذه الدراسة.

 جمون  البحث والعيلة:  -10

                                                 
 .60: سارة معر - (1)
 . 120د ص 0662د حت يق  عاان يدانن داودا د وعدة يبع  د دوقق د دار ال لت د  مفردات ألفاظ القرآ  الكرميال امب ا  عهع  د - (2)
 . 16سارة النار : -(3)
 . 02د ص   2110د  0د يمعن د دار  عع  د ط تربية الطف  يف اإلسالم نعن يبد انميد ال نع  د  -(4)
 . 16سارة النار : -(5)
 . 446د ص  0602د  2د بيفوت ددار العو  د ط  2دذ البحر احمليط تفسريأبار  يعن دمحم بش  اسا الي انيب  د  - (6)
 . 24دد س د ص  0د د ب د دار العو  د ط 4د ذ  فوح القدنر اجلام  بني فين الروانة م  علم الوفسريدمحم القابع  د - (7)
 . 011د ص  2101د  د ال عه ة: يع  الوابحتلي  احملووى يف حبوث اإلعالميبد انميدد دمحمد د   - (8)
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الل  بثلة لل،ل إيلا وضلعو   لعحة اللدباار وةل عو أبلا أسل د  امث  جماما البحلث املا للق  لذه الدراسلة ل 
الل  بثلة لل،ل هلذه العليةد رل لد مت اللجلا  إىل  لا  ولش   املضلعو يللو البع لث دراسلة إيلا   ةل بد ومبع أ م 2100

عدرت  وضعو  الةعحة يينة يقاا،ية باي ة وش االيامعد يلو ذه الدراسةد ودلت وش ل،ل ال ينعت امل،،مة واملمثلة هل
  بعولة مب لدار أا ملدة أرب ة أصهوش  عس الانةد أر     19جع ع  إىل مع ة  19ل العية املمادة ب   دونقار 011بل: 
و  اج هذا النا  وش ال ينلعت يللو يعول  الةلدرة ل الايلعر وع داهتلعد  يلث  لات سلحب هلذه  ونقار للقه  الاا دد 21

ا ليفة بويعية ميف لعم ة  ا  اعب وابقد  يث مينح البع ث وش ل،هلع لا دات ا اما املبحا  ر  ع واالعو ة 
 .لل هار ل يملية الاحب

ساقعرن  عاو و  بان  ع   يلو ا ،مدرب وحماضر-سعد أالدكوور مصطفى ابو : ةع ب الةعحة الا   ا ب
ب ل باع  09صهعدة دبااراه ىف ا رصعد اليبان وش جعو ة  الاز الع  اية ووعجياايف يلت  عس ابلينيوو ييعدىاو لا 

لنعاية لل ع د الاالد ة اإلجيعبية وش ل،ل أ ال اليبيةد أمههع ا يبععل امل يجاند رلةة ال يعدة اليبا ةد انعجعت ا
 اسيا يجيعت اليبية اجليدة ....وميفهع 

 لةعحة : الا   ا اب
وا ة د  ع ل  ود نة اله   عحة و نا ة ابلدباار وة عو أس د )اساقعرا   باا  عا  (د   اج شدارهتع وش 

واحللد د وهلللات ابجلع للب اليبلللاا  6220 اللجي  إيجلللعبد حتللد  يللش وضلللمان  للعحام أبثللل  وللش  299641يلللو 
ا سلل اد واالساقللعرات النعاللية لل علل  وللش للل،ل يبلل ح  وضللعو  وا للددة ووانايللةد هتللت ا سلل  مبللع ميوللش أن  اللعهت ل 

 . وا ش صيةية ال ع  الااا 

 مج  البياانت: ةأدا -10

ورللق الل،   اللل  مت بنعهتهللع ل اسللامعرة حتليلل  احملاللان حملل  البحللث إللا البيللعانت املا ل للة  للذه الدراسللة اة امثلل  أد
د و نعول احملار الثع  رئعت القو د أوع احمللار الثعللث ر لد مت ريلم الةعحةحمعورد  ضمش احملار ا ول البيعانت ا ولية  ال 

  نعول رئعت املضمان.
   لذ بعئلعت الاحليل  جممايلة ولش الاةلنيععت أو العةلع،  الل    لاج البع لث:  حتدنلد فالات ووالدات الوحليل 

شيدادهع يبب ع لنايية املضمان وحماااهد وهلدف الاحليل د لول   الايدوهع ل و لا املضلمان و ةلنيعم أبيللو  البة ولش 
و امثلل  و للدات الاحليلل    (1)املامللايية والقللمالد ومبللع  الليح إووع يللة الاحليلل  واسللاي اذ الناللع،ج أبسلللاب سلله  ووياللار

 املا ل ة  ذه الدراسة ريمع أييت:
 النق داتر خ د  ع ب الةعحةد  ات ريهع  بيعن ابلةعحةالبيعانت ا ولية: وه  يبعرة يش ب ععة     عية 

 رئة وعدا عي ؟ و اضمش:

                                                 
 . 216د ص 2116د  د ال عه ة: يع  الوابدراسات يف ملاهج البحث العلني ا د مسيف دمحمد   - (1)
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  إىل:وعد مت   ايمهع  الةعحة:املااميا املاضمنة ل 
 ملسو هيلع هللا ىلص.بة هللاد حمبة ال سال حمأدا  ال بعداتد  الد نية:املااميا 
 اإلنلللعز الا لللد  ال لللدرة يللللو د يللللو اللللذات االياملللعداليبيلللة ابل لللدوةد اليبيلللة ابلاللللاكد  اليبا لللة:املاامللليا 

 االسا ،لية.
 .الاي دا وع ة أدا د اااماال داال ياج ا ل،عية:املااميا 
 ا ر عل. ا عاالد حتا الث ة ابلنعسد القجعيةد حتا   الا اميية:املااميا 

 : وعد مت   ايمهع إىل:ةعحةال يت املاضمنة ل ال
د و الللش د احملبلللة لل عللل   الللعوح: و اضلللمش ا لللياج ا سللل ة ويبعيلللة الااللللد شد واواةل يلللة االجامعييلللة تال لللي 

 .و لة ال  تاجلاارد والاااماد 
  لللد   لنجلللعح والاحةلللي د الثنلللع  يللللو االاعوللليفد     لللة ددورات  در بيلللة والث عريلللة: و اضلللمشال للليت العو  لللة 

 االنعزات.
 ال يت اجلامع ية: و اضمش الن عرةد و اش امل ه د ومحع ة اجلات.

ملل س ال لليت واملبللعدئ الد نيللة -2الاللدر ب يلللو رنللان اليبيللة الاللليمة .  -0 : و امثلل  ل:الةللعحة أهللداف 
 . البحث يش الذات -4م س ال يت واملبعدئ ا ل،عية. -9

 ل:وامل ةلللاد  لللع  ععيللل  اجلمهلللار ولللا حمالللان الةلللعحة ولللش يدولللم وهللل   امثللل   والاعلللعي،ت:رئلللة الللل دود 
 ا جابة.د   د   ةع،ح   با ةو اعهتالتد   د   تاساعاعرا

 رئة بيا عي ؟: و اضمش:
وو لاوللة ملليف  وبعصلل ةد  لل  اب سللعليب املاب للة ل يلل ض املضللماند و لاوللة  امل لاوللة: وهلل أسللعليب يلل ض 

 بالاك.وبعص ةد و لاوة وديمة بالاكد و لاوة ميف وديمة 
د ت اهعريللدامل ةللاد  للع ال االللب اللل  هتللدف إىل الوقللا يللش صللو  ال لل ض وهلل  :  العنيللة:رئللة ال االللب 

 ب اوج اناار ةد و عالت د ار  اميحية .
رئة اللية املاايدوة : امل ةلاد  لع الا ل ف يللو  لا  الليلة ل يل ض املضلمان وولدن و،،ماهلع ولا  ولا ش 

 صيةية ال ع  وه : ي بية رةحو دلية ي بية يعوية دلية أجنبية .
و لللدة العوللل ةد أولللع و لللدات ال لللد دة الاحليللل  ل : دثللللة و لللوالعلللد والقيلللا  حتدنلللد والللدات الوحليللل 

 وال يعس رامثلة ل و دة ال د وو دة ال وش.

 الوحليلية: عرض وملاقكة  وائج الدراسة -10
 للةة هذه الدراسة إىل الناع،ج اآل ية:   
الدرجلة ا وىل االهاملعج ابليبيلة الد نيلة لل عل  ابليبيل  يللو   ليملم  ل اهع الةلعحةال  محلاملااميا ال مسية   قيف -

بالنام ودلث،  اعالدا  (%  99.99) بنالبة  ووش   الدياة إىل   ليمم حمبة ال سلال د(% 90.1  )ادا  ال بعدات بنابة
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د نمد إمعرة إىل الدياة إىل حمبة هللا  يملية  ل   ال ع   وار   اه وش الةحعبة الو اج  ع  النل  عاالم وأر علم ل   بية 
   للا الةللعحة ل الوثلليف ونقللاراهتع إىل     للا ال علل  اب  %(د  يللث 26.06)بناللبة    د وباجللاده وهللا لللعلق

 الواند ولعلق ب  ص   مبع  نعسب املااان ال م ا وال لم  لل ع د

 بناللبة )وللش للل،ل     لل  وبللدأ  عللن ا وع للة ينللد ا يبعللعل  ةل امل  بللة الثع يلل ل،عيللةحلل  جللع ت املااملليا ا ري  
(د ولللا   ليملللم مللل ورة سلللي ب للل  ا  لللدا  الللل    يقلللهع ل ون للللم أانلللع    عوللللم ولللا ا لللل  ش وبلللذا  لللي ل 92.69%

د رضلل، يللش ملل ورة   لللت ا هلل  باجللاب إصلل عر (%91.60بناللبة )اال اعللعظ بللب   ا وللار الالل  ة اللل   ا لللق بللم أ ضللع 
ودللت ولش لل،ل مل س لللق ) %22.44بنا  وش اال ياج الذا  واب ال د د ولش الةلععت انميلدة بنالبة ) أيبععهلت

 .(%04.22بنابة )الاااما ريم أانع  لعل ام   دعع،م و  عولم وا اةلق ودلت 
حتاللل  حللل  جلللع ت املاامللليا الا امييلللة ل امل  بلللة الثعلثلللة ودللللت باالللليت الضلللا  يللللو مللل ورة  االهاملللعج ب    لللة ري

( وبويعيللللة الا عولللل  و للللم إدا بللللعن يبعلللل، ينيللللداد رامللللااد  عا لللل  % 26.62ا ر للللعل الالللليئة ينللللد ال علللل  بناللللبة )
املقعب د...وميفهع والبحث يش سب  ال ل،ذ مب  رلة ا سلبعب للذلتد ولا   لا  صيةليام ولش لل،ل لللق جلا ولش الث لة 

( ومهللع جللع ات ل  عللس %21.96بع للة أو جيللدة بناللبة )ابل علل  و  ليمللم القللجعية ل إيللا املااعللا اللل   ااجهللم سلليئة  
امل  بةد وا اليبي  أ ضلع يللو مل ورة   لد   ب ل  ا علاال مليف ال،، لة الل   لالعن  لع ال عل  أانلع    عوللم ولا النلعس بنالبة 

 (د وع  ناج ينم يبع  وا دب وللاد وا اجلميا دون ينا أو إسع ة لم .22.22%)
يللللل   عالللللم بنالللللبة  االياملللللعدت املاامللللليا اليبا لللللة ولللللش  يلللللث   لللللليت ال عللللل  بيعيلللللة أولللللع ل امل  بلللللة ا لللللليفة جلللللع 

(د ل    جلع ت بل  ولش  قلجي م يللو االنلعز واالباولعر وبلذا ونحلم  لا  ولش الا لد   والثنلع  يللو ا ولار 06.90%)
السلا ،لية ل ولع   لاج (د أ ش جع ت م ورة اللدياة إىل إصل عره بنلا  ولش ا%01.61 عس امل  بة بنابة )  ع لال    اج 

 ( . 04.00بم حتة واعب ة أهلم بنابة )
اليبي  يللو   لليت  ابة د  يث بلية االجامعيية وا ل،عيةل ال يت  ةعحةهع الادثلة ال يت ا سعسية ال  محل -

وب لدهع د %( 02.22) ال ع  عيمة احملبة وش ل،ل ونحلم إ هلع ولش يبل ف والد لم وإصل عره  لع لي لدوهع هلا ليليفه بنالب
%( ابيابلعره ولش الالب  09.12)بنابة ل    جع ت عيمة يبعية الاالد ش %(د 01.26)جع ت عيمة الااعوح بنابة 

حالش %(د ابإلملعرة إل 2.29)اآللل  ش بنالبة  ا لياجوب لدهع وبعصل ة  ليهلع عيملة  امللاىلد لاح يق رملعمهع ورملوال ،ياية 
 ( % 0.01ة )( د وبذا  لة ال  ت بناب%4.01اجلاار بنابة )

( %2.29يلللو النجللعح الللذا    للم ال علل  بناللبة ) أمهيلة الثنللع العو  للة أ للش جللع ت وجلع  ل امل  بللة الثع يللة ال لليت  
ولع مينحلم يبملاح أبلرب ل الا للال  د(% 0.04) بنالبةإليهلع   لد   إنعزا لم اللل   اا ل   الث لةد ولاوهلذا  قل  ه بنلا  ولش 

(د ولا ديلاة ا هل  %0.1ونحم  ايع وش    ة الاعويف ريملع   ملب ل حت ي لم أو إنلعزه ولش أيملعل بنالبة ) لألرض د وا
 يةية أبنع،هت بقو  أرض . ( وع  اعيد أبث  ل بنع  ص%9.12إىل ال يعج بب   الدورات اليبا ة للاوا ش بنابة )
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مللل ورة   لللليت ال عللل  بيعيلللة محع لللة جالللمم ولللش  ل  للل  جلللع ت ال للليت اجلالللمع ية ل امل  بلللة ا لللليفة ابلانا لللم يللللو
( د %4.00ة )ب(د وب لللدهع  ل ينلللم ب للل  يداب الن عرلللة بناللل%4.01ا وللل اض وامليلللعيب  الللل  علللد  ا للل ض هللللع بنالللبة )

 ( .2.91  ليمم بيعية االيانع  حباش و ه ه  بنابة ) اجلع ب
(د وها وش بل  %92.91) ل   رنان اليبية انانة لل ع  بنابة بقو  ر،يا  إىل  ال ع،ت يلو الةعحة  هدف -

وب للدهع أييت هلدف البحللث يلش دات ال علل  د ل عل صيةلية ا ة لاوللا شاملاجهل ااعللاا سلس امل  ب لة بقللو  ووضلمان  امل
 لاج  لع د والث ة بنعامد  قجي م يللو ولع   دولم بقلو  جيلدد ضييلم يلش  ل ك أر لعل وقلينة بلعن   ةاالسا ،ليمبنحم ب   

(د وب لدهع أييت هلدف %26.29...وميفهع لية  إىل حت يق الا عدة ال  جيب أن   يقهع ل ري م ال م  لة هلذه بنالبة )
(د و ليهلللللع وبعصللللل ة هلللللدف مللللل س ال للللليت واملبلللللعدئ الد نيلللللة بنالللللبة %29.14مللللل س ال للللليت واملبلللللعدئ ا ل،عيلللللة بنالللللبة )

 ( ل امل  بة ا ليفة. 04.60%)
د ودللللت بناللللبة العةلللحو يبعلللعل هلللل  الليلللة اولللا ش صيةلللية ااملاجهللللة ل الةلللعحة اليبا لللة الليلللة امل املللدة ل   -

 وونلم.)  %1.60 (د   جلع  اسلايداج ا جنبيلة بلل:)%91.06 (بنالبة لية ال  بية ال عويةد  ليهع وبعص ة ال)69.90%(
مبنل ن يلش ظلعه ة امل اوجلة بل  ال عويلة والعةلحو الل   ميولش ال لال أن اللرباوج املاجهلة لأليبعلعل ليالة ل،ل هذه النالع،ج

  لدج ابلعةلحود  الةلعحةددة ل املنقلارات احملل معلبيةأ بحة مسة دي  املقهد اإلي،و  ال    يماوعد  يث أن هنعك 
ابلليللة ال  بيللة ال عويللة أوللع ريمللع  ا لللق امل للعالت د الةللار الااملليحية د ا را  اللل    للدوهع  للع ب الةللعحة دواملامثلللة ل 

وال  بية العةحو ره  وا اوجة ل ج  ال دود والا لي عت ال    دوهع اجلمهار ل يبل ح ا قليعالهتت يلش أبنلع،هت ووقلعبلهت 
اليعلب ا برب هت وش ال عيبن  ل دول املي ب ال    الوبيفد وب   امل ل ل  ولش دول صلبم اجل  ل ة  هنعك لال      اضع 

  ال  بية .

(  لال املاامليا املانعوللة ولش %96.1ل اليعلب يبلعرة يلش اساعالعرات بنالبة ) والاععي،ت: بع ة ا  ال دود  -
( %96.00يب ف ا ه  أو اجلمعهيف املاعب ةد ل    جع ت   د  ب   ا ديية والقو  لل لع،ت يللو الةلعحة بنالبة )

( %29.20ةد وجللع  ب للدهع   للد  النةللع،ح بناللبة )وهللذا و صلل  يلللو وللدن اسللاععدهتت  للع   للدج هلللت وللش وضللعو    با لل
 حتد .لب   وش الا لي عت وه  اندرا وع 

د (%16.22)بناللبة  الةللار الااملليحية ا وىل ل ابلدرجللةالعنيللة ال االللب وثلللة أوللع وللش النع يللة القللولية ر للد  -
 املليحعتد د ملللع داللعز بللم وللش بثلليفا هلللعمييلللان   ا هلل أن  ابيابللعرد (%21.92)بناللبة  العيللد اهعتوجللع  ل امل  بللة الثع يللة 

يلعدة ولع والل  د (%00.40) بنالبةر لد جلع ت  لرباوج اناار ةأوع ا د وان بقو  أرض  وش الو،ج أو الواعبة لا دمهع
املااملليا اللل    لل ح لللعرذ الةللعحة وثلل  رللش أتد للب ال علل د ال علل  الععصلل د ال علل  املاميلل د ال علل    ارللق   للد  ب لل  

 .(%2.62)ر د جع ت ونيعضةد  يث    اجعوز  ابة  امل عالتد أوع  ابة الا يد
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د (%11.11) بنالللبةاملانعوللللة ا لللد  و لاولللعت وبعصللل ة يللش املضلللعو  ب امل  بلللة الثع يللة لوجللع ت أسلللعليب ال للل ض 
حتمل  الوثليف ولش امل لع  وانللال  علونهل د(%06.14) بنالبة و لاولعت مليف ودياولة باللاك و ل وجع  ل امل  بلة الثع يلة 

ر للللد جللللع ت  امل لاوللللعت املدياوللللة بالللللاكأوللللع  أبنللللع،هتدلللللب   املقللللعب  اللللل  عللللد   للللا ريهللللع ا هلللل  أانللللع    للللعولهت وللللا 
 )د  يللللث    اجللللعوز  اللللبةإىل  للللد وللللع ر للللد جللللع ت ونيعضللللة امل لاوللللعت ملللليف وبعصلللل ة د أوللللع  اللللبة (%04.22)بناللللبة

00.00%). 
 

 خاللة وتوليات:

د وعللد  بلل  أن وااعللا الااا لل  االجامللعي  اللل    لل  باوللا ش صيةللية ال علل  ل إيللا ا للعالت نعولللة هللذه الدراسللة      
وللش  يللث املااملليا الا يميللة لل علل   د وعللد   أسللةوا جنبيللة   امللد ل جمملهللع يلللو امل اوجللة وللع بلل  العةللحو املااعللاهللذه 

ال للليت االجامعييلللة رنجلللد أضلللع اياملللدت بقلللو  ببللليف يللللو  ال للليتع ديلللت ب للل  الاللللابيعت والنهللل  يلللش ب ضلللهع اآلل دأوللل
اليبية انانة لل ع  والبحث يش دات ال ع  بيك جمعل لم ل ب   ا ولار واةل يةد أوع ا هداف ر د أترجحة وع ب  

 با     ب   الةععت انانة ريم.
حبعجللة للم  للد وللش ا هللادات لاي يللة وا لبللعت  جامللعي وااعللا الااا لل  االملليف أن هللذه املبللعدرات املا ل للة ابل علل  ل      

و الللاا لالللا ا ايعجع لللم  ال لل   املالللتهللذه امل  لللةد ولللش للل،ل إ اللعذ حملللل  أيلللذ ب للل  االيابللعر لةا لليعت ال عللل  
 ووقو، م.

املا ل للة با   لل  ب لل  املضللعو  املا ل للة باقللجيا   للد   أهللم الوولللياتويلللو مللا   اللع،ج هللذه الدراسللة ميوللش   للد      
د لل علل  د للدورهع ل إالل ا  ال  ليد الليلااالاللاك ولش يدوللم ل ال عل  ابل  بيلة العةللحو واجهلة لل عل  وبعصلل ة دون أهللم

اةع للة أبثلل   تالةللعحعهللذه وبللذا االهامللعج بلل ر  لالللا ال لليت االجيعبيللة اللل   لل   الللنل د والا بيللد يلللو ملل ورة اهامللعج 
لةا للليع م و الللاند إىل يرا  لاةللل  أبثللل    ايلللو ريهلللع    لللد  وضلللعو  د ولللش لللل،ل ل عللل  وناللللاج  للللعص ابشيللل،ج 

 .الاونالاجيع ال عمية اند ثةولربا  ل هذا ا عل للانمية هذا النا  وش 
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 واملراج :قائنة املصادر 

 0602د  2د بليفوت ددار العول  د ط  2دذ تفسلري البحلر احملليطأبار  يلعن دمحم بلش  اسلا الي انيبل  د  .0
 ج.

 ج. 2110د  0د يمعن د دار  عع  د ط تربية الطف  يف اإلسالم نعن يبد انميد ال نع  د  .2
د حت يلق  لعاان يلدانن داودا د ولعدة يبعل  د دوقلق  مفردات ألفاظ القرآ  الكلرميال امب ا  عهع  د  .9

 ج.0662د دار ال لت د 
دار د  ال لعه ةد  تعرنفلات يف اإلعلالم البلدن  واللكلر اإللكلأورت علللى اإل أ لق د ص  ا درو ل اللبعن  .4

 . ج2100د  0د طال ع  ال   
هل  الةلحعرة امل بايلة ل يب   هلع إىل اإل  ل اظ ؟د جلدة د  اإلعالم القدمي واإلعالم اجلدند   عل سل يد د .1

 ج .2112د املد نة املنارة د 
ج  للدة القلل د د  ..حنللو شللبكة إ أ للق أقلل  قيللودا وأك للر إ سللا ية .. 1.0ونلل  د يلل،  الللد ش صللعواد  .6

د  ج 2112جللللللللللللللللللللللللللع ع  د د  01699ال للللللللللللللللللللللللللدد د ودو للللللللللللللللللللللللللة مشللللللللللللللللللللللللللس النهللللللللللللللللللللللللللعرد ا وسللللللللللللللللللللللللللت 
www.asharqalawsat.com . 

 0د د ب د دار العول  د ط 4د ذ  فوح القدنر اجلام  بني فلين الروانلة مل  عللم الوفسلريدمحم القابع  د  .0
 .دد س 

سلاللة دراسلعت و بل  الدراسلعت االسليا يجية د  املعرفة وشبكات الووال  اتجوناعيد حنا جماما امل  رلة .2
 . ج2102د  96جعو ة امللت يبد ال     د ال دد د 

 . ج2101د  0د طودو ة مشس النهعرد  اة يباجد  أثر الفيسبوك على اجملون د وا،  وبعرك رض  هللا .6
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