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د 

  رؤ ا  ،أ  لل وطا   ا وا دة اوا  رةا

 ء ا ن ود ا ث ،رىأ  ك أيذ  وا را  و اا

ذ إ ر ن ؛وا ا   وي أ  ،و  رد وا  قأ

 م اأ ق واوط اراا  تذا ظون، وط وارا ز ا وت ان ا ط

         ).84، ص1998اطر، (ازة رة

 ب خ ط أو ق و دةو رةدف ا ث إن  وا مراد وو ا

 ب اث أ ن ور  رةص ا زةا ا و ا خذا ا دم، وط

ا ادة ، وا ا دار  ارة  أو، وط  ات وات ن 

ا وزو ،ل، أطا  و ذير اطري اخ ال ام، و ل ل إو م ادوار وا

  رًا رؤ  ذا ؛و طوأ را  ب  ،نرن او ن ذا وو  لو

ا وا إذا ن  ن إ   اطل، د  إ ن ا ا واواق

ل   و، وإ ر وط ودم اوازن ا واطراب واوت ر ا، إذا 

   ن ل  ر وا و.

ود ات ار أس ارار اخ اري، ول ات ا ن اوادن، ون ل  

 واء، ون اء وم اض، و  ًؤدي اطراب ات ودم ارار إ واب 

دع اري، وك ا ،ا ل وطو ا  ت وت وازوا ،زوات ا

ارة ن اوادن، وق او ا وا طل، وف ن  ر وواد) دار 

  وو دة، Good Parenting  و واد ا ).  76-75، ص 1997وآرون، 
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،ورة و ادة ووا  ا  رارًا، أطدة، او س، و ورًان و ووا)wise, 

1999, p 3(.   

ود وت، ورذي اا ل أ ًوا ًو   ،رةذ ا وم د ل موا 

رادة، اد تذه و ت اا دة ادن ا رض وذ طرو  ل 

 د واذي ارت وم ،).Holt, 2012( ا أو اد أو ار واء أوا  ات

 ددًا إطرًا د اذي Cyberspace ارزي اء و دد ء ل  ا اورة زات أد

 ا از اطر وز ت ل  م ث وان، وت رة ا ت

  طق ت ر ات م  اذن و دوه ول و، او ول

ا راا "Virtual Community "ل و دد ن لل أا ا )Bishop, 2000, p 

472-478 .(     

  دراا وأ  

 )1(ا ت ن   ارا ات  ام ول اس و ت د

 ل سوك ا Facebook ،رك ووذ  رهو و ن راك إرد اا  رن أ 

و ً  ،واد وو و ك تا  و قط ردل اراء وا 

-Wellman & Et al, 1996, p 213( وا ا ت ددًا دًا ق  واوت وار

 اس ل أط ر إ ت ن  و ارا ات وود أدى ث ؛) 238

 وارت ال أل ل وأت ا ،ًون وم رام أوت ون وم ً، وام

  ).Laine, 2006( ارا ا ل ن م

   ذر رات إداث   و  ت دة ا ات وز

  ر إ  س، ا ات  و  در ت ث اس، ن ات

 أن اوت ظم واً ارد ون د و ا ،طم را و وأرم، اس ن ال ق

 ذا ادد اق إ رد ال ل ود ان، ن ط ود  ،رورة س ارت م

  ،م و ا ام أ ا، ام و ارت م أن  ر در ارا ام

و  رأ ًطم ار راا دن، وأراث ا دء أن وا  راا 

 ودى ء ا اط إ  ارا، ات دة ر اذي اوي ار دار ر

                                                           
1 ل اواا وا / ت اا. Social Network  ءدن وادا  رى تر ؤ تد 

ر اط وات، وظم ات ا اوودة  ًرة ن وا وب   ارت دم و ن 

دو، وادون، ور ات...، وم وا ادت دن ل اد اور، وارل ا، وارد ارو، وا

...."، اوال ا إ ون  ارت وط "اس وك، اور، اووب، ادوت، وا ادرد، ارد ارو

 وطت اواف او "اواس أب، ار،....."
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 ن أر ظم ن Online اط  اء أن أً ود ث وي، ر وو ، ام

 ).Koh & Kim, 2003, p75( ا ا  ظم

 فو در را  تا راا  در ا ا و ءم ا 

 زد  ا اذ ن زد أط وود إ  ال، رار وو  وا اض،

 ,Porter & Donthu, 2008( وار اوت  ار ل ن ارا  اء وء ن

p 113-128(، ث ور إن ءا   تا رازز ا م  ذه واا 

 وارات، اوت دل ل ن وذك ارا، ات أط  اراط  وم

دل ور وا  م   م ذ مرارا ر دونن ار )Wu & Tsang, 2008, 

p115-125(،  دد توو تا ا راا ا  ءزي ارن ا 

 اوال ون). 2007 ز،( و و و و ا ووت ن  ان،

داا م إا  ،راا و ل تول اروا ا ،ظو و 

را ا رو ا راا   رن ا ،مدرة آراوا  ء ت ا 

 ا ام  ددة أدوارا  ن وون ادي، م واز  و ددة،

 وارر ا ق و ا ات ر ارا ات ود). 2011 إل،(

 أرى ت واق زل در ون د اوت س  ون ان، و ار ن ا ت

ن ون أو ا ت مد  م،( رردا 2009.( 

 ا رة وار ارو ث   ،ن ارا ات وطر زا ول

را  ،ديا  راا  دد ،ًرا ل ت ،را  أ 

 ك  د  واوم، ا دار   وال ن د أن ارء ط م  ت

 ارل أت د ارن،  ووال ام  اح ن د  ارم  ز إ ات

رة اا ون و وندو  سوك ا رن و وا لواا ن ا ،راتزم او 

 دى ود  اص، ارا   أراد ن رد ل ك ث  ، ارة ورة د

 ار  ارا ات وم و واو، ار ن وواد ول ارا ات

  ارد ن دا واورة رد و ر ءات و ار،    وم ل وازام

 إ در ارا ات و ؤدي ود ا، اظ  ورة واء واطواء ال

 او ك إ وز ل او أو اوط او  ر  اذي ادي او وم ك

 أر  وم ووم، ت وووه رة أء ون رة أن  ردو ن ن ا؛

 ل ، ات ن دد ارا ات و  ورب). 31 - 5ص ، 2012رد،( ب ن

ء أإ و ،ءروج ان وا طواا ا ،درد واوا  ،واز ارول وا ،ذاتا 

  ).2011 ار،( ا وات ا ،ط ن او وال

 ل ث ارا، ات و ج Virtual Relations  ارا ات ود

 أدا  ن ان  اذي وار اط اوط - ارا أو وا - ا ات
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و  ،ةواء ات و ك تا و أو ،  أو ،إ ط أو ، ز أو 

،د واءت و طر رة أو راأو ا داأو ا ،ل ا  ن ك تا رآ  

  ).2011داط & وة( وو وأدا و ارد ات

 ا، ات/ا اوال   ارًا ارا ات أواع أر وأد 

  ًو ن أر  ارد اراك ا ن و وره  ظرًا  ارن دد  ود

 ،واث و د و  و قط ردل اراء ور ات واووا  

). Wellman & Et al 1996, Laine 2006, p 1( وا ا ت ددًا دًا ق

 ات   ذر رات إداث   و  ت دة ا وزات

،ث ا ت در  و  تا س، ا  إ ر  ق 

  ).Koh & Kim, 2003, p75( ا طم را و م، ال

 اوت وت  وظم وات واروت ارت  او ر ازات أدت د

 وأن  2007(، طس،( وا و  و ر طر إ ا وات

 اذي ار رار، ادا ر م ون ددة، وواص وظف ودم اطور، دام وط ارت

 ،) )Valcke& Et al, 2011 ان وال رت ارط اطرة اوت ل اظ طب

  اظ ن ا وز ،  اوو د ل ا دى وٍم ق ق وود م ون

  ).   )O' Sullivan, 2012, p 429-430 واص ام ن  ا ادود

ت وا راا و وا وو رو وط ا وو ،و 

و  ن  ددز ورا ،دو  نوز ا ت ردا ،واث ا ر لدا إ 

 ور اش، اوا  اطر ادت ظل  ارا ات و اه ن زدا ك أن

 وو رورة وو و، ا، ان  وؤرًا ا ،واً   ارة أن

،ا  وء  ر نن ا ،تد و  ن ،رات ر و ن وف ، رز وأ 

 و ول إ ا ا اور طرت ل، ن ر د  ل ن ت ت ن

 ور أ ،ت  ذ ر ن رة  ،ارا ات ظل  اري ان

 ذر رات ن ا ات أد  وء و اري، اخ ارار أس ار ات

  تا ا . 

  ادرا دف 

 أن -ام أن – ات أن(  اري ان ث  ارا ات و ت  اووف

  ).ار

ر دراا  

   ).ار أن -ام أن – ات أن(  اري ان ث  ارا ات و ؤر
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  دراا  

 اوث  ون ل ل ن ،) ظري( او اوث  ا ادرا ت      

 ت  ) ار أن - ام أن – ات أن(ادرا أد وت ا ا وادرات

ران ا ا روت ا ،ودا وا  دد  دراا 27(ا(درا. 

  و ظري إطر

  ارا ات .1

      ا راوم ا بر ر ت" إ رظ ن رادن اذون ار ر ،ترا 

 ,Brenner) "ا رت وذ ق  وأدوا ارو ات ا ذا ادم ود

2000) 

           وا راو ا " ن رم اطر تا ،ر م وطر رورة دود 

را ر أوأوا ر أو ،ون د ر لل وا وال وواا ا ،دطورون او 

 م روط با إ د اواول ودروج ات وال وآد اوات واوا ب ا 

را " (Lawson, 2008)   

 ا، اوك رات ا ت" ن رة ارت   ارا وات            

 ك أن  او ،در  ر و ات ذه ن ن واوار وات اوال وأن

و ن راتا ر اؤ  تا راا ً أو ،ًإ  دى قف أو اا  

 ودى اوا، اة طور  م ا اءة ا ط  ودى ا ، ادة ام

  ).2009 أن،"(م ل ا ات م ا ا واواط ر ازام

             أن ا رارة ا ن " ا و ن رادن اذون ا  

 واداف ات وراء ً وا ارا اواز ل وزن  ،وال و دام م

،رد ار وأواع أت أا رارًا اا   لواا ت/اا 

ا"(Wikipedia).  

 اوال وا ر  ا ات ا ادرا طق  ارا ت ود            

،ن ا ل تل آ  “Post - share - Invite - Block - Like - Create - Call - Record - 

Comment - Poke "، واء  ن   ن  ءدن اراا -  ا را - 

 ارل أو  Chatر ص ل  ن  أو ، Closed Groups ا اوت ن  ن  أو

Messages.  

 اري ان .2

 ار دئ طق  ً ارة، إ و  ق ا ادئ ن دد  وم اري ان      

 اء  رس  ظم أ  ارة إ واظر اء، و  أء اط وت ادة

 وم ارة زا  إ د اذي اوب ذا واء، ازون وى  واء اورى أوب



 

    104 

 
  2020 -ا او   –اد اول 

 ار(واد ا ات ل  وار واوا، ار،  وإدراك اء،

 ).      2167،ص2014

 ل ورس ان ل وأن اك، أي ن وأوا   ارة إطن"  اري ان رف    

و  نن، أذا وأ ن دل  ولا   ،ةن او وا ررن ا وفأو ا 

،ا  ررن ا وفا ،وا ن أ و دررف ".  وو أ  "نل اا 

 بوا ة رةا د؛ اول أي وا نرة أا   بواا ،ا ،وا 

،وا ،وا وا........،رس وأن إ و  نن، أذه وأو ظول ا ظو 

 ن ،رةن ا رةا  رة د ."ذا ن ريو ا "رو نل ا  

 أراد ر وأن دد، أطر أي ن و أراد ة  اداء أي ن ارة   وأده،

  إ......وا ا وم ل رونو ا ، و دور م ون طن، ارة

  ) .169 ص ،2016 ا"(أراد أد أو ارة ن دد ي رون و وأن، أن

 طر ن ور و  ارة  ا ادرا طق  اري ن ود        

 وا ا  واب ف  أل ن ارا، ات ً  ارت

وا دوا وا دوا ،رووا  داق أ ر ان و ر ءا 

وم ان و تو نا ،ا   ظل  نري اذي ار ا ف 

  .وا ا واوو، وا وار وا وا اد ارات

   ار ات أن  .أ

 وال م، ال ط ن ا اري ال إ ر أوا  ار ات إن      

 ات، ذه ودت وت و وإوة، وأء وزو زوج ن ار ات   ال و اري

 اق( دا ت إ ار، ات وم و ، أرة  و إً، اري ال ن

زواق-ادي اواق -ا ءا(، تو ر)،لو 2016، 13ص.( 

 ارواط وذه وود، ق ن  ارواط ذه و ، اق أزاء رط ا ارواط  ات     

 أ أر ات أي دد اذي و اق  ال واص ذك، ون  ود وو  ،ون د

  ًط زاو ظور أوذي اظر ا ن  ق إا . ت أنل اق داا ر ،ر 

 د أ دز ل، أو أو ، د أو لأ  م ن ودةو ن ،ل ًط  ري قا 

 ن ر)، 2001، 63ص.(  

   :(Burnham, 1986, p9-16)واب دة ات ووع ون           

1. تا ذ إندأ ا ر أن  تل  ان  أ  ر  رادب  اط ون  أن  نؤ  فو 

 اب  إن اول  ً  أء  ،ت وً ارة م  ًد م  ات،  ا ات

ط ،ف مطرة وا ،ف  و  كن  ذرد  نو    ف  ا  ا  ،  فو 

ج ا ل أن إ ط ،م دة ل ا  فول  وادد  وا وأن     

ا.  
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 ول  ا  ،رف أو وع ن و ًرا وض أراد وم  أي ون ل ات وع.2

 وضس اؤ ،توض ا و قأو ا  دوا ل ا  فردل  ارك  اا 

 ، نروري وا    ل  تز  ان  ا    وىوض،  وا    دم 

  . اوض م ا اووت إ ر اوى أ اوض، أط وف

 ً  ا  وف  ان  ض  ووم  اطرق،  ن  دد  ال أط م ن ات أط.3

 رد ا ن ل زواجا د ولا  .  

 ن  أر  رار  دم ا ات ض ود ون ت  ًول ف ان   وم

ر ل  تا ،ت اوا ا )ت ،)اوا ،دط اروا طا.  

 ،ا  اوى  ،   وت  ر  ات  وت  ان  ض دد ات وت.4

 ت  رد  ن  أر ن ت ل واذي ا، واوى و، و ًم ا ات ون

 م  ارة  دال  ا  وت  ن أ ات، ن و أظ وم ا، واوى ددة،

دد ت  )ل ن ا ،نزوا  ما  ،  ......، ا(، ر وا      ل 

 ن  ار  ات  ل  إ  ال  ب  ث  ارة،    ال  د  ت و ات،

  .ت ن ا ات ك ن رب و ا، اظور

5.ا ت ا ز تا ر  )، 2001، 63ص(  

  .ا  ادم أو ادفء در  -أ

 .اراع در  -ب

 .ا وة  -ج

 .رد ا ات   ا   -د

    (Muncie,1999, p176-178)وادا ار ارة ت.6

- م ا را   

 أم ر  ارة  وع  أي ، رة  أم  ن  ادات  ن  و  ون  ارة  أء إن

 ال  طرق  دد  أن أً  ارة    أ    ا .... ،د  أم د ، أم د دة،

 ادود  ن  ارة دات ووع ا، وا ، ال وأن دارس، ار اق ن دد

 ل  و  ).اوح  ات ( ادود  رو  أ  رى ار واض او رورة رى ار ض ،

و رةا  سأ ط دا نو  ض تون ا ك دود  رو    رةن ( ا  ون 

  ).  ذً أو دً ان ن أراد أد ون أن أو ، ار ات إدى ن ارة

- دات اا سأ  دارة ات ا وم  

 إن ة ارة دة وو، ون اط اث ذه رز داً، وطب اط وا وادود  .أ

ن ارة أن  و ن ادات ا ن ن ون اواد واط طب ء              



 

    106 

 
  2020 -ا او   –اد اول 

           ا ن ا دات ن  ،رارذ ات، اوات واون ا دات

.ووا  

  وم ارة وظ  أن  ض اواد ا  ن     دوار واما  .ب

.دت ارورا 

 ث ر دد ادوار ووز اوت طر ا م  اظر إ            ادور ب اوع  .ت

 ووع اوع (اذور واث).

ق ا رةم ا ذه    إن وز م أ ردي، إ ق رةراد ان أ رد ل ن رؤ

      وأدوار ظا و رة ودود ا هرة، واء ان أ ا  زرظرة واا

  ردل ا رةوا ، ل دورةراو وا دواو را داو    و راغ و  ش

 ول وطور  ق أر.

ا رط أزاء اق اري      " أن ارواط ار      أن ات ار   ون م رف 

."وظ موا ، رارن ا  وا ،  

  أن ام ار  .ب

       ا  طر ذيم ام اظ ك أن  رك اس ذو ،أو إ  و  رهرك أ ،ن - 

 ر ا، وم ا آر وا  ء  ا ؛  ل ر-  ًط ال 

 إ م، إ لا د طد  ل ل مس، ون ا تن او  ل أ أ

اّرات ا طرأت  وا ارة  ات ر وأدا ًظم وك ارد وا، إ أن 

ار   ،ن ظر او وادث، و ات ارا ،ت طرا  ت 

رت ام   ض  ا ار ا ،د ت ادة إج ام ار ااوب ارى

،رم اا  ت ورة ان ا رم  ا نورم ان ا  راروا  و

ام ار ن طر ات ارا  ،وب اطور وادث، دون أن  ال اذي 

.داق أ ن درة، ووام ا دد 

 أن ار اري  .ت

     رف وام وارار ا نواطوا دوور ا "و رين اا ، ل ا 

).    ورف 7، ص2008وودة اوك اردي وا  ط، وادي ل ن ث " (اش، 

ان اري " إس ا ن ظو ار وظ ا اذي رب ات ن أراده 

). ورف أ 5، ص2013طرف واد أو دث" (اري، دال ا س  و دد ن ر 

 دا م ا  دالوا طوا  زام ،رافطرف واه ا نر ا د" 

 ،ا)" ل نا زز إ  روجؤدي ا ا 20088، ص "  رف  .(

ل ار و  ،ق  اط اري  ا ب إ ارد، دًا ن اطرف واو" وادا

 ،د10، ص2013(ا.( 
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وأن ار اري  ف ن وم ان اري و ،ًث إن أن ار اردي واري       

د، ور وا  ط ً م وا رينر ان ا  ردال اوا طوو  و

 .وا وا دا رة واا  ف  ريا  

د ددت ادرات واوث ا وت ت و ات ارا  ف أد ان     

  أن ار اري) - ام ار  أن -أن ات ار  اري(

             طدا وة لو2011 ،طرن ا دد ط نرا رات اأن ا إ ،

ث وون راغ طم وأرم ورم او زون ت طو أم ت اور 

  وف اواوا إ  د ،قرات او  رًا كدث ذ دن، ودواا ن ر زل

اذب ء و، ود طب  اطرف ا  ارا و ًو، ود ؤدي إ إدن 

 اطد اراق ت، أو ا  ا، أو  ر ر ات ن ن دورم 

اران اذن واون ت  م اط رم أو إم د أً، أو ادرام 

وى دن ن ا أو دم  دول د، ون اطورة و دم و ؤء اران 

 رام ا  ووا طر ا طدا وة)2011.( 

 وا رات اف ا ت ورن ات إدو ت ادراددت ا دو

-Caplan, 2000, p 553وا وا، ووت  إ آره ا ا  اب (

)، اودة Gonzalez, 1998, p19-31اد ( )،96- 33، ص2007)، اطرات ا (أروط،575

 ) اNalwa & Anand, 2003, p 653-656ذاتر اد ضا ،() Caplan, 2000 راتف ا (

)وا اp41-47  Engelberg & Sjobery, 2004,) توإدارة ا  درةدم ا ،(Blanco & 

Et al, 2003 ضا ،() دداء اوى اKubey& Et al, 2001, p366-382 .( 

) إ اداء ا اذي  ارت  Seto 2013دد اطر ا ،د أر (   

واوف ن رار م ادي داءا  ،ول أً اطر اذي رض  اطل ن ر اواد 

م . ارال وط ا  

) اوك ا ره اطر ارا Black& Et al, 2013, p 312-319 ن ول (

واوا ران ر ت اوال ا ،ث م ل وك ا ذا ارد، وارود ن 

) وا وا   ن رانق ان 1029طر ص (162  رت اد أظو ،راا 

  دد ارء ان، ارء ان ازان، اط ا ،ط ادرات واول.

) إ ل ات ا  وPujazon-Zazik& Et al, 2012, p 517-520  ودف (

"Mylol.netدةوا روا و ول " " و م ث ،نرا752ا رو  ت ف "

، وذك ووف  اوى اطر و ًوع واس،  14 -18ر ارت ران راوح أرم ن 

ن  %27.7وذك  طر ا اس، اول، ادرات، ار، اف. ود أظرت ا أن 

 1.6%ط ول،  13.8%وك 15.8%  ،ت ات ا اوت  ون رط س، 
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ط ف. ود ارطت اوت اطرة واب  ل  0.9%دن ر،  6.8%ط درات، 

 .Sexual Predatorsوادن Cyber Bullies  ًظرة ارن ان 

         ) ًده أأ  ذاوO'Sullivan, 2012 ن  ترا  دودون اط ونران أن ا (

اطق ا وا  م، وأن  ات ا ا ر اراون  ًر ارت 

ب اه وإذب ا دف ط ت ن رة.ران  

)  درا ً طر ارت ادًا دراValcke & Et al 2011, p 1292-1305) ودم   

ر طو ادى ول ادام اطل ار ان رت، ن ل ارز  طر ال 

ود أرت ا اوط إ وى  وطر اوى، ود م ب ؤر ادام ر ان رت

ض  ًن ادام ر ان رت،  أظرت ا درة ار اواد، أو م ان، 

 وذك درة ر  وى اوك ر ان ر ارت.

ر ارت ظرة رة ول ام، ) ظرة ارش Lwin & Et al, 2012, p 31-41ود ار(  

و رات   اران اذن ون ورط  وت طرة ر ارت، ود م ادام 

ظر دا ا درا اؤرات ادا وا اب  وك و د ارش ر ارت، 

)   رى537وأ ( ترر ا رش ودة اأن ا رت اد أظو ،ط  ن ب

 وا  و ؤ راتؤ ت ترر ا ووك ا ذاءة اوا ا و

.و تدر 

رو ن اب ار، ) ظرة ار ا Vandebosch &Van Cleemput 2009ن ول (  

)  رىأ  ف ث2052 س رب ان ا رور اوي أن اوا دا بط (

 ، ون اب ارن ر ارت أو اف اول ل ار ا ا م أر 

دن ر ر ارت أو اف اول وذك م ن ر ار  ً و ًوا  أو

ادي، ون اب اذن روا ر ر ارت أو اف اول ل ار ا ا أر 

 طرن ا ردر أ ذونو ، لم أرون أت، ورا  دًات(ارا ( p1349-13. 

 ارت وال ا ا ن ارط اRice& Et al, 2010, p 610-613 ( ( وول  

ً وا لواا ل ا سوك ا.يس و .ث رىأ   لت ارن ا 

 أو ال أل ن  ت  ادول ورات ارت ال ن ا م وذك راق، 201

 أظرت ود ارت، ر  رك ن اث ووت ادز، ارات و اوى، أو ادرات

ن %96.5 أن ا نراروا ادام ذت، ارا  طت ارول اطوا  ،ترول ادوا  

 ون اذن اران أن أً ا أظرت  ارت، ر  رك ن ث  ت

 .اس ر اً أل أرم راد

 واء ارت، ر طل ا ارام ر ول ا ادرات ن ار واب

 زة ادان أو ،(Osborn& Et al, 2010) ارت  طل إ واد ل ادان اص

 اوذ اطرق اف أو ،(Buschman& Et al, 2010, p197-209) ارت  طل إ واد
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ا د ر مراا ر ا ،ترا و ل طرت او راءا واوا 

 طر م أو ، Sharpe, 2010, p 7864)(  ارم  اذي ادد وى أو ارام ارب طر م

ر ءةا ر ا ترا (Middleton 2009, (p 199-215, Sharpe 2010. 

 تو ض تدراا ،ا  ا ،رورات ارات وذ توو 

ور ا ترا (Larose & Rifon 2007, p 127-149) .ث وع أن داما واا روا 

وا لواا ن ا ،نراف ا ن تو ن ك ل ا طر ل لواا  

 وود ن ا اون اف وك و د ن راق   256 ارت، ر أص

ر   رو ووك، ام واف و ربا ا ا روذ  وكا إ ر /

 ،ل ور ا وبر ، حا /ر ر ،د وء ،م دون وران اذروا اذ 

 إدادات ر  ا وذه وم، ً  أر  رب رم

واChristofides& Et al, 2012, p 714-731).(  

 وت ث ا، اري ان  ارت أر  اووف إ ،2013 اري درا ودت

 اد زز ل ا ار ض ظر ث ارت،  د اري ان  ا ار

 ل ا ارت آر ،اط وار د وارو ادن إ واءة  اطرات وإداث

  ض ا ادرات اف ا ودي د ث،ال  ارت آر ،اوا ن وال ازال

 ر ارت وا وا ال إء ا إ ،طو رات ا دون ن  ادن

 اوت در إ ؤدي ا ارا ا أو وا   اوت وا ارت ادن ادة،

ت واب طر اوا  وي ،مد ا بدي ا تا رم ار وا 

 ار ،د ن واوص اد وم وارا او اظت  اب د ،اري

روا ر ل اوا ل اط  ض ترذة، ار اد  ن 

 ل ادت ورا اوا ن دد م وال، ارة وم ا ام ظو اوا ض

 مط طء روارة ا لمجوا وطنوا وا. و ءر اوا ود و كذ ر اا 

  ).2013 اري،(ارت وا ا ظر ام

 ت ء درارف 2016 ا  ت دور لواا ا  رور ا 

  ).2016 اء،( ارد ات ط ظر و ن ار ،وت ادو اطرف،

أ ل دراو 2016، د تر را ت، ار ظرًا ر تررة ا   

ا ،ر اذي اأدي ا ر إد لر ،ر أدت ل إا ا   ،ءا 

 وار، اف دت وارع ارة، دال راب ارد ور إ أدي  ا، ارواط وف

 وإدن اراغ، وت رد  او دم   واوار ال وف ار، ات وار

 ر را  واز، ال  ازو  رف  إ ؤدي د اذي أد أو ازون

  . ا ات  ارة أء
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 دراا  

 أن(  اري ان أد ف  ارا ات و ت اظري اراض أظر  

  ا  وا ،)اري ار أن - ار ام أن - ار ات

 ول و، او ول ا از اطر وزت ا ،ت ددًا إطرًا ارت ل. 1

  .ارا ا  طق ددًا  ًدوه

 ق  واوت وار اراء ودل ار طق و  ارا ا و دت. 2

 وم ً، وام اس ل أط ر إ أدت ث وا، ا ت ددًا دًا

  .ا ًون وم رام أوت ون

  .ا طم را إ أدت  س، ا ات  ا ات وت. 3

 اوت دل ل ن وذك أط ، اراط  أ  ارا ات ت. 4

 ووت ن  ا، ات ووت دد ظرًا م،  ار ودل و وارات،

ا و و و و.  

 وظ، ا وارل اوت ل و ارا ، ام إ ادا اوال ن. 5

و را ا رو ا راا   رن ا ،مدرة آراوا  ء ت 

دة، اد و  وازي م ديا.  

  .ا ام  ددة أدوارا  ارا ات أت. 6

 و ار ن ا ت وارر ا ق و ارا ات د. 7

 دم ت ن أو ان و أرى ت واق زل در ون د اوت س  ون ان،

 ر.  

 ن رد ل ك ث  ، ارة ورة د وم ادي،  ار ا رة ار. 8

رادأ   راص اا.  

 واء واطواء ال  ارد ن دا واورة رد و ر ءات ارا ات. 9

  .ا اظ  ورة

  ر  اذي ادي او وم ك إ در ارا ات و ؤدي د. 10

وا وطأو ا ول ا وز ك إ وا ا.  

 ن واروج اء، و إء أ ل ات، ن دد ارا ات و  رب. 11

  .ا ط ن او وال اذات، ول وارز اوا ، وارد واد، ا اواط

 رت ارط اطرة اوت ل اظ طب اذي ار اطور، دام وط ارت. 12

  . ان وال

 وط ور وو وا  ظرًا اوا، ارد ت وزت ارا ات . 13

ا وو ،و و  ن  ددز ورا دو. 
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  أ ول ووظ ،ء ارة س ، أر ارا، ات و  رب. 14

 وأرم طم راغ وون ث اطر، ن دد ط ران ارا ات - 

 إدن إ ؤدي ود اراق، وت  رًا ذك دث ود اوادن، ر ن زل  او ورم

 اطد  دورم ن ن ات ر ر  أو ا ، ا أو ت، اراق

 ادرام أو أ ،ًد إم أو م ر اط م  ت واون اذن اران

 اران ؤء و دم و اطورة ون د، دول  دم أو ا ن دن وى

  .ارا م  واو ا طر

 اب،( وا وا وا ا ارات ف  ارت دن ا ار  -

 ا ارات ف اذات، در ا،اض اودة اد، ا، اطرات

،دم وا درةا  ت، إدارةوض اوى ا داءا دا.(  

 ا اواد ر ن اطل  رض   ارت،  ا ا اطر دد -

ل اط ،مراو ً ن دد ءرن، اء ارن ان، ازاط اا 

،ا ط دراتول، ارة وان ظرن ان ادوا ،ً رةرش ظر ا 

      .ارت

 اوك وى  ر درة وذك اواد، ار درة  رت، ان ر ادام ؤر ارع -

 .ارت ر ان ر

 أم رون واذن ارت،  م ادًا ار  ار، اب ن ارو ار ظرة -

 . أل

-  ا طرن ا ا ل ات وارا ً وا لواا ا .  

 إ واد ل ادان اص واء ارت، ر طل ا ارام ر ال  -

 وذ طرً  وادام ارت،  طل إ واد زة ادان أو ارت،  طل

 راء واوا. 

    وا ارت،  د اري ان  رت  ا ار -

  .اط وار د وارو ادن إ واءة  اطرات وإداث اد زز. أ

  .اري ر وام ار ات دى اب د. ب

  .ار د ن واوص اد وم وارا او اظت  اب د. ج

  .وال ارة وم ا ام ظو اوا ض ن  در. د

  .وا واوطن لمجوا رة اء رواط طم .ه

  .ارت وا ا ظر ام ار ا ذك ود و وار، اء و .و

   ادرا ات 

 أء ص  ار(ا ارة  اطق وا رات ا ادت ردت د       

 اوار، ط  ووً ً ات ر ار، ات   ار ا، وأدوارم ارة
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 وود وط ن زاد ا، اود ل) ار ام  ار ، ودال ارة وظف  ار

 ن اري ان دد ا، ات  ددًا دًا ل اذي ،"ارت" اطور ادام اوط ذا

 طق ا أن أن طق ن ل، ا ا دد م ون ورا، و ت وا ف

 ارب، اطرف، ار، اف، ادرات، اس،(   اطر ك ت ود ارة، أن ن

 ادف  واق ا  اوو  ل د ر  و   ،)إ.....اد

، تزا  ر ؤ در  ب طوراتا ووا   ورة تا.  

 أ ل ؟، ن و وو دن أ  أم ؟، ل رد ت ظل أن ب ل   

 ،  دث ً  ورة وم ،ذرةا د واا  ،ربت او  ن وة 

،ل رد تض وا دا  ذرا.  

 ذا وت ت رد و ذك، أم زة وا ا اوم ف أن ب ل   

 و ا ،راد و ، رق  ت،  ذك   ؟و را ،ن ا وو اطور،

  ؟ واو او اداف دون ا، اداف وي  ل ظل ل.  راز و ، درات

 ا، واراز اد، واؤت وا، ا اوم ود ود إ ج ل ار   

 وطط، ارا وأدا ور رؤ  ا ،دول ر   ن اداث ل ن

و ديطر ا تا راا  نري ان ام و نا ا.  

         ذين ا أن   د؟ اا  

  ،ارة واد وادوار، اظ اء واك، ادود  ا ارة أد ف  ال ظل وف اؤد ن

 ال  ا اد  أ ًدً ال، ، ارة ة دورة ا، اذ ارة، وازن

 رةق ا ل. ا كب ذ أن  ظورًا ا ،دًاد دي ت رةا داا 

،ردف واو  ،راذي اوا و ن ل مرا وا ا   

  
       

  

العالقات 

 الداخلية

 ةالعالقات اخلارجي

العالقات 

 االفرتضية

 تصنیف عالقات األسرة في ظل المجتمعات
االفتراضیة
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 م ؤ وا ار، أ ن  اراط ل وا ارة، ت  ال  ًد م إذ  

وظ وأدور  زل ن ذا دا  تا ،رو اد و تا رارة، ا   

 وذك ، ردة أو  ر ات ك أن أ ل ، ار ات أط م ا ات وء

 ن أل ات ر أن دأ ذ. أراد ن  ا وارواط و ار ط ف

 -دا(ا د ات  ا ات وف ؤن ون أن طب اراد ر

ر - راا(، ً ق نري اف ا دهأ )مر ات واوا.(  

  

  ن إ  ا  ا، اد وث و أن ب م ون    

ول اا  دف ولوا م إرا ر ول توو  

 .ا اوال وا ر ارا ات ط ر -

 .ا اوال وا ر ارا ات أط -

 .ا اوال وا رواد ات -

 .ا ات و  ا ات -

 .ارا ات ر اداو اووت دود -

- وز طر ا تا راا. 

-  ءأ وا لواا ا. 

 .ا اوال وا ر ار أب -

 .ا اوال وا رواد أط -

 .ارا ات ت -

 .ارت إدن -

- واا ب"اأ دار- را ا." 

 . ودورة وواد ودود وأدوار و ارة   ورا ارا ات -

ا ا  دف رت ا ن رات 

 .ارا ت ا ادا اوا ات ف -

 .ارا ات  راط ً اوا اة ت -

 .و ارا ت إ ؤدى  أر ت -

 .ارا ات و ن زد او ر ص -

 .اف اوا ال دل ارا ال -

 .واٍز ر وارا اوا ات -

-  ءأ ا رادد ا هره ا"زا/طر." 

- و تا رام ا د "رًا طروً" ل "رًاأ ًرو." 
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- ا راا راك وا ا. 

- و تا رام اد ل رأسا ا. 

 .اراب ل ارا ات -

- را ا  د تا راد ا ن طر ك تا. 
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را دراا 

  ار ارا  .أ

 واطرات ا أد ن ل و ارت إدن) 2007(أد إل ري أروط، -

دى ا ،نراا    ،را  ،قززدد ا55 ا . 

 ءة ارط ا ارات ض درا )1996 .(وق ام، د &اد أد إل، -

  ن  ،وطت از درار ،دةد قر آؤ ،رر اض ا دى لطا

 س.

)  ا ارا او "درا ط  اور اري"، 2011إل، وء د( -

 ر ر ر ورة ،  ام،  ارة.

ود ال ا  ات ارا   ارت، ) د2009أن، ر د اواد( -

 ؤر ت ال وار ا، ارض، م ام،  اداب،  اك ود. 

- ،ود ا ن د د )2008 .(و ء روع زز نري اوزارة ا رم، اوا 

  اري، ان درات ازز د ن ف ار ر اري، ن اول اوط اؤر

 .ود اك

 اوم ازار، ار ات  ارت  ادام ر)2016(أم ول، -

ا ،وا  ا ،رر ازاا. 

- ،را  )2014(ددات نرى ادى ا طا ا ودا : درا و ط 

 تط  كل ا ،ء  تدرا   دا وم اوا 

،7(37ا.(  

- ،ز از دأ  ر)2016 (نري ام ات اوت اوا :  درا 

دا  د ،ء  سدوم ا ا وا –  سدوم ا ،وا 

15)12 .(  

) ات ا ن اب ن درد2011 د اط، رء & )وة، د اد  -

ا ردار ا ،دروك، ا ست وارا . 

) ات ا  اء ا ،ؤ، ون ت ا، 2011ز، ود رد( -

 ر ر ر ورة،  اداب،  ن س.

) ات ا  اء ا ،ؤ، ون ت ا 2011ز، ود رد( -

س. ، ر ن  ،دابا  ،ورة ر ر 
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- ) ود ا د ا ،ريو 2013ا" ا ري، ان اا  ترر اأ .(

ارا ن اري وا  ام ا ،" ادرات ارا  ،ف 

.وم ا را 

- م، درد ا ط)2009 (تا رال اوا ا ،طور رؤ ت 

 .ود اك  اداب،  ام، م ارض، ا، وار ال

 رز اري، ا  اطل  إءة ظر) 1997(وآرون ام د ار، د -

 .ا اث أد – ا اوث  س، ن  – ا ارد

- ،ن ا د 2013( ا .(ظر نري، اا ا و" ا ران ا ريا 

وا  ما ا"،  وما ،راا  ف روم ا ا. 

- ،ررة اد أ ززو)  2011(ا ر  طر لا  تا راا ا 

 ءا ،را  تدرا   دا وم اوا ،دد اد31ا3 ،ا،  

دا ،ا  وان. 

 طل ؤر اطل،   وأره ارة  ا ال ص). )1998دل ر اطر، -

 .س ن  اطو، درات ورز طو ا ادرات د و، اد

- ،  د)2001 (ل إدراكطا  م ر،ر ا ر ورة ، 

 . س ن  ، طو ا ادرات د

 ا ارات رز ارة، ،"أر ذل ادم" اوت ر) )2007ل د طس، -

   .دارة

 ارات  اوا ،ت دً ارا ات) )2012د ادن ء رد، -

ردة، ا2012 ا . 

 ظر و ن اطرف ر ارو  ا اوال ت دور). 2016( أن س اء، -

ت طا ،ردا ر، ر  ،ما  رقط، اوردن اا. 

 اري، ن اول اوط اؤر اري، ان زز ارا )2008 .(دد ن ب اش، -

ر رف ا ن د ززت ادرا نري، اا  كود ا. 
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