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 مقدمة

أفالا  ريالرل مطالبووة ررفالست دطالت دمصا فسؾالا   البرل         نقلت غبكات التواؾل االدتماعي اإلعالم  للالي   

للتفاعل راالنتقالا  عالدل اوالدرال قالم وصالوال أر زواقالة لال قػالكل نطال  ضالدرال أ فكالم عال  أن الا  تالص               

السقط قني الصممء راألؾدواء رلكن ا مل  قف عند هرا اوالد قالل وارش الا لتؿالب  رضالصلة فيفالالة         

اجلماهرل أ رطوعت ا هالر  اجلمالاهرل لتلبصالة استصادا  الا     نقل  افة األخباز اخلاؾة قفئة ميفصنة م  

أ ر ؿالدزت هالر     م   واؾل أميفسفة أ باال  خدلات أ اجنالاش اد الا  راالضالتفاال  من الا علالي أ مالل ردالا       

 يفقالد   (1) الػبكات عنالوان  الكالجرل مال  الدزاضالات رالبشالوخ اليفلمصالة سالص أنالا أؾالب  هنالا  مال  سات           

رمالالا نحسسالالا مالال  اغالالكالصات أ لال أد ميفسفالالة الزدالالة  يفالالس     م  اجلدنالالد لتنالالاوؼ هالالرا النالالوال مالال  االعالال  

لتلك ادواوع راضت داما  م شلا  اد رالنصا  جمالاال  خؿالبا  للدزاضالة رالبشالح دالا      اجلماهرل اد تلفة 

نيفكطا م  الزدة لوبالا علص الا راواها الا هوهالا ضالواء  انالت اىاقصالة ار ضاللبصة أ رمال  هنالا دالاءت           

اضالت دا  أعكالاء هصئالة التالدزنظ قاجلاميفالات ادؿالسنة دواوالع        فكس  هر  الدزاضة رهالي التيفالسع علالي    

 التواؾل االدتماعي راالغباعات ادتشققة من ا.

 -:الدزاضات الطاققة

 -: مت  قطصم الدزاضات الطاققة للي ضوزنني

 الدزاضات التى  نارلت اضت دامات مواوع التواؾل االدتماعى  -احملوز األر  :

 (2)(2015ى )الزاضة ضموال ضمد ضمد م ن -1

ضيفت هر  الدزاضة للتيفسع على اضت دامات الػباب اجلاميفى راالمازا ى دواوع التواؾل االدتماعى 

 مؿالالاالز للميفلومالالات الجقافصالالة ازؾالالد الالالدرافع اوقصقصالالة الضالالت دا  اجلم الالوز االمالالازا ى قػالالكل عالالا      

هرهالة الدزاضالة    رغباب اجلاميفات على ردا خاف شلر  ادواوع  مؿاالز للميفلومات الجقافصالة أ ر يفالد  

م  الدزاضات الوؾفصة أ رود وا  الباسح قإدساء الدزاضة علي عصنة طبقصة عػوائصة عدال أفساالهالا  

 ادقاقلة الػ ؿصة. ئلةمفسال  قأض 420

 رود  وؾلت الدزاضة جملموعة م  النتائر أهم ا 
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الائالم أر  % م  ادبشوثني نطت دمود مواوع التواؾالل االدتمالاعي قػالكل    86.7أظ ست النتائر أد -1

% فقالالط نطالالت دمونا نالالاالزا أ مالالا أد االنالالاخ أ جالالس      13.3أسصانالالا راد نطالالبة قالالئصلة  ؿالالل للالالي     

 لضت داما شلر  ادواوع م  الر وز 

% ثالالم أنطالالتذسا  19.6% نلصالالا  الالونذل قنطالالبة 23دالاء مووالالع را الالظ اب   ادس بالالة االرلالالي قنطالبة   -2

 %16.1رأخرلا الفصظ قو  قنطبة  17.8قنطبة 

% علي التوالي أ 59% أ60األؾدواء ر كصة الووت   مقدمة االضباب قنطب داء التواؾل مع -3

  ادس بالالة التالصالالة قنطالالب متطالالارنة  ردالالاء البشالالح عالال  اديفلومالالات رالتيفالالسع علالالي أؾالالدواء دالالدال 

43.8 % . 

 الاد مال  أهالم الطاللبصات النانالة عال  اضالت دا  هالر  ادواوالع لالمان الا مال  وبالل ادبشالوثني قنطالالبة              -4

 % أن ا مكصيفة للووت.26% أ ما نسي 39اليفموات االدتماعصة قنطبة % نلص ا  أئس 50.5

 (3)(2015الزاضة ضمد فتشي  وفصق الؿائغ ) -2

ضيفت هر  الدزاضة للتيفسع علي اضت دامات رسادات الػباب عصنة الدزاضة دووع الصو صوب   مؿس 

علالي عصنالة عمدنالة مال       ر يفد هر  الدزاضة م  الدزاضات الوؾفصة أ رود اضت د  الباسح من ر ادط 

 .مفسال  م  خم  اضتماز  اضتبصاد الكذلرنصة 300الػباب ادؿسي ووام ا 

 -:رود  وؾلت الدزاضة جملموعة م  النتائر أهم ا

 انت نطبة  يفس  عصنة الدزاضالة للصو صالوب أعلالي مال  نطالبة  يفسقال ا للتلفصنالود أ روالد از فالع           -1

 .ننانس 25قيفد أسداخ ميفد  اضت دا  اال نسنت رغبكات التواؾل االدتماعي 

دالالاءت الالالدرافع الحقوضالالصة   مقدمالالة الالالدرافع اخلاؾالالة قاضالالت دا  مووالالع الصو صالالوب رريالالرل  مالال    -2

 مواوع التواؾل االدتماعي رلصطت الدرافع النفيفصة.

أثبتالالت الدزاضالالة  فاعالالل عصنالالة الدزاضالالة مالالع الصو صالالوب مالال  خالالم   ازضالالة نصالالع الوظالالائف            -3

فصدنو ر باالشلا أ جس االنػحة الالص نالتم  ازضالت ا    اال ؿالصة ر رلك   بقي مػاهد  مقاطع ال

 علي الصو صوب.
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  -:,Bruce Mckinney (4)الزاضة قسرع ما صنى -3

هالالدفت الدزاضالالة اك الكػالالف عالال  اضالالت دا  الػالالباب اجلالالاميفى دالالوويفى الفصطالالبو  ر الالونذل مالال  سصالالح        

رذلالك قالالتحبصق    النسدطصة   التكلف فى اودنح مالع االخالسن    أر   االنفتالال علالى اليفالامل اخلالازدى       

 Northeastern university, Southernمالال  طمقالالى دالالاميفتى  223علالالى عصنالالة ووام الالا 

university ( 38م  الر وز 89%أ62م  االناخ  144قالوالنات ادتشد  االمسنكصة.)% 

 -ر وؾلت الدزاضة اك اليفدند م  النتائر من ا :

ع  باال  اديفلومات مع االخسن  على عدال مالسات  نتيفلق اوا  الػباب اجلاميفى اىاقصًا هو االنفتال م

اضت دا  موويفى الفصطبو  ر ونذل أ نتيفلق اوا  الػباب اجلاميفى لىاقصالًا هالو التكلالف مالع  بالاال       

اديفلومالالات مالالع االخالالسن  علالالى عالالدال أؾالالدوائ م فالالى مالالوويفى الفالالصظ قالالو  ر الالونذل أ رعالالدال الت سنالالدات      

Tweets  مسات اضت دا  موويفى فصظ قو  ر الونذل أ  مالا   التى نقومود قإزضاشلا اك األخسن  رعدال

 ػفت الدزاضة اد وصا  اليفكو قتشدنح قصانا الا علالى ادالوويفني نالس بط  صلالا لمنفتالال علالى اليفالامل         

 ددند . مجل رقع الؿوز أر لقافة ميفلومات أر  سندات

  Serryأ رضرلى leeرك  Paris(5)الزاضة قازنظ  -4

لػ ؿالالصة فالالى مووالالع فالالصظ قالالو  فالالى الذلرنالالر ل سالالداخ      هالالدفت الدزاضالالة اك وصالالاع الرز الؿالالفشات ا  

االدتماعصة ادمصص  للمطت دمني أ رود أدسنت الدزاضة على عصنة مال  مائالة مطالت د  مال  مطالت دمى      

 ادووع الرن   ت العو  م وكوز أسداخ ادتماعصة مت طسس ا فى ؾفشات ادووع .

 دمني فالى مووالع فالصظ قالو  لىاقصالًا      رود  وؾلت الدزاضة لك عد  نتائر م  قصن ا :   ثس ثقة ادطت

فى وبوشلم للمووع رضلو صا  م وا  سكوز اودخ الالرى  الت االغالاز  الصالا أ اد وبالو  ادطالت دمني       

لؿفشات األسالداخ االدتماعصالة فالى مووالع فالصظ قالو  والد نال ثس قػالكل لىالاقى فالى نوانالاهم وكالوز              

 فى ادووع. ااودخ الرى مت الذلرنر ل
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 :Sanna Hille (6)الزاضة  -5

هدفت الدزاضة لك  صفصة اضت دا  رضائل االعم  اشلولندنة الفصطبو  أ ر صالف  يفمالل علالى لغالسا      

القساء راخلصازات التى  قدم ا للمطت دمني ر صف ان ا  جرلا ما  طت د  الفصطبو  لنػس مقاال  ا 

 أ رعما لذا  اد الؿشفصني ندخلود فى مناوػات مع ادطت دمصني أ  ال .

رضالصلة لعالم  هولندنالة لتشلصالل  صالف رلك أى سالد  طالت د  الفصطالبو           64زاضالة علالى   وامت هالر  الد 

 . إلغسا  اجلم وز أ ر جل رضائل االعم  هر  دصء م م م  رضائل االعم 

 الدزاضات التى  نارلت عموة الن ب  واوع التواؾل االدتماعى  -احملوز الجانى :

 (7) (2015الزاضة لمياد الطصد الطصد ريسنب ) -1

ضيفت الدزاضة للتيفسع علي اضت دا  الؿشفصني لػبكات التواؾل االدتماعي م  خم  الزاضة مطالشصة  

ليفصنة م  الؿشفصني اليفاملني   اد ضطات الؿشفصة راإلعممصة   مؿس رالالرن  لالدن م  وادالد علالي     

مالال  األنالواال اد تلفالالة لػالبكات التواؾالالل االدتمالاعي راالغالالباعات الالص ميكالال  أد يقق الا الؿالالشفصني      

اضالالت دا  هالالر  الػالالبكات رذلالالك مالال  خالالم  اضالالت دا  مالالن ر ادطالال  االعممالالي علالالي عصنالالة مالال  الؿالالشفصني   

كذلرنصة أ رمت حتدند عػالس  مواوالع لػالبكات التواؾالل     إللاليفاملني   خمتلف اد ضطات الؿشفصة را

 م  خم  اضت دا  االضتبصاد . 2013للي  2011االدتماعي رذلك   الفذل  الصمنصة م  

 -:لت الدزاضة جملموعة م  النتائر أهم ا رود  وؾ

أظ ست الدزاضة أد ريالبصة ادبشوثني نطالت دمود مواوالع التواؾالل االدتمالاعي قنطالبة مس فيفالة        -1

 %97.2مقدازها 

أرقشت الدزاضة أد هنا  الرافع رزاء عد  ردوال سطاقات علي مواوع التواؾل االدتماعي لتلك  -2

مالل الؿالشفي رال ىالب االضالتيفانة ق الا رال ميكال        النطبة البطصحة رأقسشها أن الا ريالرل جمدنالة لليف   

 االعتماال علص ا  مؿدز ؾشفي أر اخبازي.

أد أهم مؿاالز وو  مواوع التواؾل االدتماعي م  رد ة نعس الؿشفصني أن الا  تطالم قالتيفدالنالة     -3

 %.59.6رالتنوال رعد  ضصحس  منط أساالي م  الفكس علص ا قنطبة 
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 (8 )(2015الزاضة دصاء ضط  ضمد سط  )-2

ضيفت هر  الدزاضالة للتيفالسع علالي عموالة الن بالة ادؿالسنة األ االميصالة راالعممصالة لػالبكات التواؾالل           

دنبصالالة راليفسقصالالة أ رمالالدي  فاعلالال امع مكالالامصن ا رضتواهالالا ر صفصالالة  وظصف الالا           االدتمالالاعي األ 

اجلوانب اخلاؾة قيفمل م أ قاالقافة للالي زينالت م لحالس  حتطالني مطالتوي أالاء  لالك الػالبكات احمللصالة         

فطة الػبكات األدنبصة أ ر يفد هر  الدزاضة م  الدزاضالات الوؾالفصة أ راعتمالدت علالي     احصع منلتطت

من ر ادط  قاليفصنة    ل م  غقص ا التشلصلي رادصداني سصح سللت الدزاضة التشلصلصالة أ جالس مالوويفني    

ضالة  اضت داما م  وبل الن بتني األ االميصة راإلعممصة أسالدهما أدالن  راألخالس عسقالي رطبقالت الدزا     

مفالالسال  راعتمالالدت الدزاضالالة علالالي  الالل مالال  اضالالتماز  حتلصالالل ادكالالمود      400صالالة علالالي عصنالالة ووام الالا  نادصدا

 راضتماز  االضتبصاد جلمع ميفلومات الدزاضة.

 -:رود  وؾلت الدزاضة جملموعة م  النتائر أهم ا

ميفد  االضت دا  الصالومي ألفالساال عصنالة الدزاضالة مال  الن بالتني اال االميصالة راإلعممصالة لػالبكات           -1

 % علي التوالي.45% ر69زقع ضاعات قنطبة أالتواؾل االدتماعي  اد م  ضاعتني للي أول م  

 قو  ق ا عصنة الدزاضة م  الن بتني اال االميصالة راإلعممصالة علالي     داء علي زأع االنػحة الص -2

% علالي  52.8%أ 61هر  ادواوع :ادػاز ة   االسداخ اإلدتماعصة راواالت اإلنطانصة قنطالبة  

 لي.التوا

فساال عصنة الدزاضة م  الن بتني اال االميصالة  داء اجملا  الطصاضي علي زأع اجملاالت ادفكلة أل -3

 % علي التوالي.78%أ76راإلعممصة لػبكات التواؾل االدتماعي قنطبة 

 peter joseph :( 9) الزاضة  -3

 16دتماعى فالى  هدفت هر  الدزاضة اك البشح فى أر  لقاء ؾشفى  برل نػس على مواوع التواؾل اال

عالال  ساالثالالة لطالالم  النالالاز علالالى طالالمب داميفالالة فرلدصنصالالا للتكنولودصالالا أ رمالالا هالالى األثالالاز    2007اقسنالالل 

 ادذل بة على الؿشافة التقلصدنة راال ؿا  اجلماهرلى .

والا  الباسالح قتشلصالل مالالا نػالس علالى ؾالالفشة جمموعالة الفصطالبو  ادطالالما  )النؿالب التالر ازى :داميفالالة          

 فرلدصنصا للتكنولودصا (.
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 Melissa Blye :( 10)الزاضة  -4

هدفت الدزاضالة اك ا تػالاع  صفصالة شنالاال  االعتمالاال علالى رضالائل االعالم  اجلدنالد  رمواوالع التواؾالل            

االدتماعى راك أى سد ريرلت م  رظصفة الؿشافة رحتدنالد مالا لذا  الاد هالرا الالت رل والد سقالق السقالا         

 الوظصفى فى ريسفة األخباز التلصفصنونصة أ  ال .

مقاقلة مع موظفى ريسفة االخباز فالى ضحالة  لصفصنونصالة فالى ضالو        16زاضة على لدساء وامت هر  الد

عامًا أ رود ريحت  لك ادقاقمت  60لك  20هم قني زمتوضط اوذم فى دنوب غس  البمال ر ذلارل أعما

  ل نوال م  أنواال اليفمل فى ريسفة األخباز .

عالالم  اجلدنالالد  رمواوالالع التواؾالالل    شنالالاال  االعتمالالاال علالالى رضالالائل اال    عالال  روالالد  ػالالفت هالالر  الدزاضالالة   

االدتمالالاعى  الالا نصنالالد مالال  سذالالم اليفمالالل الصالالومى لكافالالة ادالالوظفني ق الال  النعالالس عالال  مالالوويف م أر ادطالالمى  

 الوظصفى شلم .

التدزنب على اضت دا  مواوع التواؾل االدتماعى ررضالائل االعالم  اجلدنالد عامالل أضاضالى للتنالافظ       

 لفة .فى ضو  األخباز قني احملحات التلصفصنونصة اد ت

ميكالال  أد  طالالاعد هالالر  الدزاضالالة فالالى  حالالونس التالالواشد قالالني مجالصالالة الؿالالشفى ر صالالف ىالالب أد  الالازع      

 الؿشافة الصو  .

 Eric lee White:(11) الزاضة  -5

هدفت الدزاضة اك التيفسع على اضت دا  مدنسى رؾشفصصى رضائل االعالم  اد تلفالة دواوالع التواؾالل     

 االدتماعى .

مالال  مالالدنسى ريسفالالة  72ؾالالشفى ر269األخبالالاز رمالالدازائ م أ سصالالح العالالى روالالد أدالالسى اضالالتحمال لؿالالشفصني 

 ؾشصفة ضلصة خمتلفة . 13ضحة  لصفصنونصة ر 23األخباز للمػاز ة فى هر  الدزاضة  انوا م  

رأغازت نتائر الدزاضة لك أد الؿشفصني اعتمالدرا علالى مواوالع التواؾالل االدتمالاعى مجالل الفصطالبو         

ضلى التلصفصنود فقد اعتمدرا علص ا إلنتاز ر قدنم وؿـ لخبازنة ر ونذل فى نقل األخباز أ أما مسا

ددند  أ ندفع مدنسى األخباز رمساضص م الضت دا  مواوع التواؾل االدتماعى أ جس قكجرل م  اوالا   
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الؿشفصني أنفطال م أ أثالازت  لالك الدزاضالة  طالايالت م مالة سالو  مالا لذا  انالت ر الاالت األنبالاء لالدن ا             

  دا  مواوع التواؾل االدتماعى .اضذلا صذصة راقشة الضت 

 التيفلصق علي الدزاضات الطاققة

اهتمت الزاضات احملوز االر  ادتيفلقة قاضت دامات مواوع التواؾل االدتماعي قدزاضة اضالت دا    -1

الػباب شلر  ادواوع رأضفست هر  الدزاضات عال  از فالاال ميفالد  اضالت دا  هالر  ادواوالع مال  وبالل         

 اليفصنات اد تلفة م  الػباب

نت الدرافع الحقوضصة   ادس بة األرلي الضت دا  هر  ادواوع م  وبل الػباب قصنمالا دالاءت    ا -2

 الدرافع النفيفصة   ادس بة الجانصة

أرقشت الزاضات احملوز االر  ردوال اوا  اىاقي لدي الػباب هو هر  ادواوع رهو ما نػرل للي  -3

تحصيفود اإلضالت ناء عن الا قالاي سالا  مال       أهمصة الدرز الري   النالا هالر  ادواوالع شلالم رأن الم ال نطال      

 االسوا .

أرقالالشت الزاضالالات احملالالوز الجالالاني ادتيفلقالالة قيفموالالة الن الالب  واوالالع التواؾالالل االدتمالالاعي  از فالالاال   -4

 ميفد  اضت دا  هر  ادواوع م  وبل اليفصنات اد تلفة م  الن ب

ام م دواوالع  اهتمت الزاضات احملالوز الجالاني قالن بالة اإلعممصالة   ادقالا  األر  ر صالف أد اضالت د        -5

 التواؾل االدتماعي طوز م  أالائ م االعممي 

 ػفت الزاضات احملالوز الجالانصيف  رشدالوال اوالا  اىالاقي لالدي هالر  االوالب هالو مواوالع التواؾالل             -6

 االدتماعي

داءت الدرافع النفيفصة   ادس بة األرلي الضت دا  الن ب اد تلفالة شلالر  ادواوالع قصنمالا دالاءت       -7

بة الجانصة رهو ما نػالرل للالي أد الالدرافع فتلالف قالاختمع اوم الوز       الدرافع الحقوضصة   ادس 

 رهو ادنحلق السئصطي شلر  الدزاضة

اضتفاالت الباسجة م  هر  الدزاضات   ؾصارية مػكلة البشح ر طايال ا  ما أفاالت من ا أنكا  -8

   رقع االطاز النعسي اخلاف ق ا.
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 مػكلة الدزاضة

واؾالالل االدتمالالاعي ًتلالالف اضالالت دام ا قاضالالت دا  الفئالالات  السعالالت الباسجالالة أد اضالالت دا  مواوالالع الت 

ادتيفاملة ميف ا أ  ما السعت أد ميفعم الدزاضات الطاققة ز صت علالي اضالت دا  الػالباب شلالر  ادواوالع      

راإلغباعات ادتشققة م  رزاء هرا االضت دا  رأد ولة من ا هو الري  نار  اضت دا  فئات ميفصنة مال   

شفصني رالن بة األ االميصة راإلعممصة رم  هنالا قالسشت مػالكلة البشالح     اجلماهرل شلر  ادواوع مجل الؿ

  الزاضالالالة اضالالالت دا  أعكالالالاء هصئالالالة التالالالدزنظ قاجلاميفالالالات ادؿالالالسنة دواوالالالع التواؾالالالل االدتمالالالاعي     

راإلغالباعات الالص ميكال  أد يقق الا       NEW MEDIAقاعتبازها أسد أغكا  اإلعالم  اجلدنالد    

 0كاتأعكاء هصئة التدزنظ م  اضت دا  هر  الػب

 أهمصة الدزاضة

:  دلش أهمصة هر  الدزاضة    ون ا م  البشوخ اليفلمصة اودنجة الص  يفين قدزاضة التقنصات  علمصا

 0اجلدند  لم ؿا  راإلعم  رهي مواوع التواؾل االدتماعي

:  تمجل فصما أسدثتا مواوع التواؾالل االدتمالاعي منالت نقلالة نوعصالة   التيفلالصم اجلالاميفي مال           م نصا

التواؾالل اليفلمالي مالع الالصممء رالحالمب د لدالساء ادطالول ادصدانصالة أ لعالم  الحالمب قسدالا  م              سصح 

 0التكلصفات

:  الأ ي أهمصالالة هالر  الدزاضالالة   الكػالف عال  اجلانالالب االدتمالاعي ليفكالالو هصئالة التالالدزنظ        ادتماعصالا 

باالشلا ميف م قاجلاميفات ادؿسنة م  خم  ميفسفة أهم أؾدوائا علي هر  ادواوع أ ادوقوعات الص نت

 0ر صف نتواؾل لنطانصا مع طمقا علي ؾفشات مواوع التواؾل االدتماعي

 أهداع الدزاضة

 0ميفسفة ميفد  اضت دا  أعكاء هصئة التدزنظ دواوع التواؾل االدتماعي -1

 0أهم مواوع التواؾل االدتماعي الص نطت دم ا أعكاء هصئة التدزنظ -2

 0التواؾل االدتماعيالرافع اضت دا  أعكاء هصئة التدزنظ دواوع  -3

 0ميفد   فاعل أعكاء هصئة التدزنظ مع مواوع التواؾل االدتماعي  -4

 0اوا  أعكاء هصئة التدزنظ هو مواوع التواؾل االدتماعي -5
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  طايالت الدزاضة:

 ما ميفد  اضت دا  أعكاء هصئة التدزنظ دواوع التواؾل االدتماعي؟ -1

 عكاء هصئة التدزنظ؟ما أهم مواوع التواؾل االدتماعي الص نطت دم ا أ -2

 ما الرافع اضت دا  أعكاء هصئة التدزنظ دواوع التواؾل االدتماعي؟ -3

 ما ميفد   فاعل أعكاء هصئة التدزنظ مع مواوع التواؾل االدتماعي ؟ -4

 ما ميفد  اضتفاال   أعكاء هصئة التدزنظ مع مواوع التواؾل االدتماعي -5

 تماعي؟ما اوا  أعكاء هصئة التدزنظ هو مواوع التواؾل االد -6

 ما معاهس اهتما  أعكاء هصئة التدزنظ قادوقوعات ادتاسة علي مواوع التواؾل االدتماعي؟ -7

 فسر  الدزاضة

أعكالالاء هصئالالة   ودالالد عموالالة از باطصالالا ذات الاللالالة لسؿالالائصة قالالني ميفالالد  اضالالت دا         :الفالالس  األر 

 دواوع التواؾل االدتماعي رالرافع اضت دام م شلاالتدزنظ 

أعكالالاء هصئالالة  موالالة از باطصالالا ذات الاللالالة لسؿالالائصة قالالني ميفالالد  اضالالت دا    ودالالد ع :الفالالس  الجالالاني

 دواوع التواؾل االدتماعي رمدي اضتفاال  م من ا التدزنظ

أعكالالاء هصئالالة   ودالالد عموالالة از باطصالالا ذات الاللالالة لسؿالالائصة قالالني ميفالالد  اضالالت دا    :الفالالس  الجالالالح

 خمشلا دواوع التواؾل االدتماعي رمناوػت م للموقوعات ادتاسة م  التدزنظ

الاللالالة لسؿالالائصة قالالني ميفالالد  اضالالت دا  أعكالالاء هصئالالة    ودالالد عموالالة از باطصالالا ذات   الفالالس  الساقالالع:

 دواوع التواؾل االدتماعي راواها  م هوها التدزنظ 

 نوال الدزاضة رمن ذ ا

 نتمي هر  الدزاضة للي الدزاضات الوؾفصة الص  طت دع الوؾف اجملسال جلم وز ادتلقني  رزلا الا  

 ؿالي مع رضائل اإلعم  رضتواها أ ر وظصالف هالرا الوؾالف   اإلداقالة علالي  طالايالت       رضلو ا اال

ر يفتمالالد هالالر  الدزاضالالة علالالي مالالن ر ادطالال  رهالالو مالال  أهالالم ادنالالاهر ادطالالت دمة   الدزاضالالات  ( 12) الدزاضالالة



                        د. نهى السيد أحمد ناصر        ...استخدام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ..

 307 

رأ جسها غصوعا خاؾة   البشوخ الوؾفصة رذلك لدزاضة خؿائـ اجلم وز الالري نتيفالس    االعممصة 

 (13)لعممصة رأمناط  يفسقا لتلك الوضصلة راواها ا هوها ألي رضصلة

 عصنة الدزاضة ادصدانصة رسذم ا 

أ تالوقس     -األشهالس  -مفالسال  مال  اجلاميفالات ادؿالسنة   القالاهس        150مت ضشب عصنالة عمدنالا ووام الا    

 مفسال  لكل داميفة رذلك لتمجصل  افالة أغالكا  التيفلالصم اجلالاميفي   ن وزنالة مؿالس اليفسقصالة        50قواوع 

فذاميفة القاهس   جل التيفلصم اوكومي أ داميفة األشهس  جل التيفلصم اوكالومي ذر الحالاقع الالدنين أ    

أ توقس  جلة للتيفلصم اخلاف رقرلك  ػمل اليفصنة عدال  برل م  أعكاء هصئة التدزنظ    6رداميفة 

ن الا اضالت دفت   اليفصنة اليفمدنالة أل   افة الكلصات النعسنة راليفملصة الاخل  ل داميفة راختازت الباسجة

أعكاء هصئة التدزنظ الرن  نطت دمود مواوع التواؾل االدتماعي أ سصح ًتاز الباسح ادفالسالات  

 (14)ا ًد  أهداع البشح وؿدا دا نسا  م  زلات أر خؿائـ  توافس   ادفسالات  

 أالرات نع البصانات 

ر وشنيف ا للكذلرنصا مال    (15) قيفد اخكاع ا الختبازات الؿد  رالجبات مت  ؿمصم ؾشصفة االضتقؿاء

خم  مواوع التواؾل االدتماعي رذلك جلمع البصانات م  أعكاء هصئة التالدزنظ  عصنالة الدزاضالة   أ    

رمت  فسن  ا أنكا الكذلرنصا رذلالك ألد نصالع مفالسالات اليفصنالة لالدن م سطالاقات قالفيفالل علالي مواوالع          

 التواؾل االدتماعي رود  كمنت االضتماز  ثمثة ضارز

 ميفد  اضت دا  أعكاء هصئة التدزنظ دواوع التواؾل االدتماعي األر : احملوز

ميفالالد  اهتمالا  أعكالاء هصئالالة التالدزنظ  قادوقالوعات ادودالالوال  علالي مواوالع التواؾالالل        :احملالوز الجالاني  

 االدتماعي

 الرافع اضت دا  أعكاء هصئة التدزنظ دواوع التواؾل االدتماعي احملوز الجالح:

 كاء هصئة التدزنظ هو مواوع التواؾل االدتماعياوا  أع احملوز الساقع:
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 مفاهصم الدزاضة

: هالالي  طال رل التكنولودصالالا   ضالبصل لذاعالالة أر  بالاال  اديفلومالالات را زاء    مواوالع التواؾالالل االدتمالاعي  

رادػاعس  ما   التدرن  رادواوع االدتماعصة علي غالبكة االنذلنالت  فصطالبو   الو رل فلصكالس نو صالوب       

الرات اإلعالالم  التقلصدنالالة مجالالل الؿالالوز  رالؿالالوت قالتقنصالالة السومصالالة اودنجالالة   رريرلهالالا   يفالالين المالالر أ 

ر قنصات االنذلنالت  الا نطال ل نػالس اديفلومالات راألخبالاز قطالسعة رعلالي نحالا  راضالع رنالوفس لمكانصالات             

 (16)متنوعة للتفاعل قني أطساع اليفملصة اال ؿالصة

ادواوع الص نطالت دم ا اجلم الوز   :نقؿد  واوع التواؾل االدتماعي   هر  الدزاضة  للك ادسائصا

مالال  أدالالل التواؾالالل قكافالالة أغالالكالا االدتمالالاعي راليفلمالالي رمالالا يققالالا هالالرا التواؾالالل مالال  فوائالالد للفالالسال     

 راجلم وز.

: هالم أسالالد أغالالكا  الن بالالة رالالص  يفالالسع قأن الالا ناعالة مالال  األفالالساال ميفسرفالالة    أعكالاء هصئالالة التالالدزنظ  

ليفالصة أ امتم  األخم  أ امتم  اشلصبة ادتماعصا رذات خؿائـ وصمة ضدال  مجل القدز  اليفقلصة ا

 (17)رالنفوذ رشلا ضلحة افاذ القساز م  موويف ا

نقؿد قاعكاء هصئة التدزنظ   هالر  الدزاضالة  الل مال  يمالل الزدالة علمصالة   اجلاميفالات         :  ادسائصا

ادؿسنة  الص سللت ا الدزاضالة رهالي داميفالة القالاهس  أداميفالة األشهالس أ داميفالة الطالاالع مال  أ تالوقس           

 رسص الزدة اضتاذدا م  الزدة مدزع ق

االضالت دامات راالغالباعات قأن الا مال ثسات نفطالصة الضالت دا         خل يفسع الالدرافع رفقالا دالد    الدرافع :

  (18) رضائل االعم  ق دع اوؿو  علي نتائر خاؾة نحلق علص ا اإلغباعات

الضالت دا  هالر     هي  لك األضباب الص  دفع أعكاء هصئالة التالدزنظ قاجلاميفالات ادؿالسنة    ادسائصا : 

 ادواوع.

:هي لزقاء زريبة أر قلوغ هدع ر د  الكلمة أنكا علي اوا  الص نالتم فص الا ذلالك رنيفالين     االغباعات

 (19) اإلغباال   نعسنة التشلصل النفطي خف  التنبصا رالت اف م  التو س

دزنظ مال   : نقؿد قاالغباعات   هر  الدزاضة  لك الفوائد الص يقق ا أعكاء هصئالة التال   ادسائصا

 اضت دا  هر  ادواوع
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 اإلطاز النعسي للدزاضة

نعسنالالة  ر نحلالالق  يفتمالالد هالالر  الدزاضالالة   اطازهالالا النعالالسي علالالي مالالدخل االضالالت دامات راالغالالباعات  

االضالت دامات راالغالباعات علالي فالس  أضاضالي مال الا  أد اجلم الوز نصطالت د  ادالواال االعممصالة إلغالباال            

ادكمود اإلعممي الري نسريبالا رأد الرز رضالائل اإلعالم     زريبات  امنة لدنا سصح أنا هو م  يدال نوال 

 (20) ال نتيفدي  لبصة االستصادات فقط

لرا اعتمدت الدزاضة علي مالدخل االضالت دامات راالغالباعات لدزاضالة الرافالع اضالت دا  أعكالاء هصئالة         

التدزنظ دواوع التواؾل االدتماعي قاعتباز  مدخم ا ؿالصا ضصكولودصا رهو مال  النمالاذز اشلامالة    

أ رعلالي ذلالك    New Media  غسل العالواهس ادتيفلقالة قوضالائل اال ؿالا  التكنولودصالة اودنجالة       

فإد فئات ن وز مطت دمي مواوع التواؾل االدتماعي أ جس نػاطا رمػاز ة   اليفملصة اال ؿالصة 

  قتأثرل التفاعلصة الص نتمصص ق ا اال ؿا  السومي رقالتالي فإننا ىنتووع اد نت ر الفسال وساز  

 .اضت دا  مواوع التواؾل االدتماعي ع  رعي  امل حبادا ا الص نسند لغباع ا 

مواوالع   ر حبصقا علي مدخل االضت دامات راالغباعات فإد الدرافع الص نطت د  م  أدل ا اجلم الوز 

 -: لتواؾل االدتماعي  تمجل فصما نليا

 قدنل ع  اال ؿا  الػ ؿي -1

 ادطاند  ادتبااللة مع األخسن  -2

 اإلالزا  الرا ي ع  اجلماعات اد تلفة م  الناع -3

 التيفلم الرا ي  -4

 (21) التطلصة-5

  يفسنف مواوع التواؾل االدتماعي 

وميفالات فسالنالا أر    ػذل جمموعات ضدال  نطتحصع الفسال أد نهى عباز  ع  وميفات ألغ اف خم  

نذلنالالت قاألغالال اف الالالرن  اال ة أر  الالتم الػالالبكات االدتماعصالالة علالى زنفصالة مػالالذل ة   ؾالالفات أضاضالص  

نػالالالذل ود   ؾالالالفات  صالالالص   أمالالالا   عملأمالالالدازعأداميفاتأ لصات قيفصن الالالاأأر جمموعالالالة موسالالالد      
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رهى أنكا مؿحل  نحلق على جمموعة م  ادواوع على غالبكة االنذلنالت ظ الست مالع اجلصالل       (22)االهتما 

ع افذلاقالي ىميف الم    تص  التواؾالل قالني األفالساال   قصئالة جمتمال      2الجانى للونب أر ما نيفسع قاضم رنب 

.....اخل( .  ل هالرا  -غس ة-مدزضة-داميفة-سطب جمموعات اهتما  أر غبكات انتماء )قلد

نالتم عالال  طسنالالق التواؾالالل ادباغالالس مجالالل لزضالا  السضالالائل أر االطالالمال علالالى ادلفالالات الػ ؿالالصة ل خالالسن    

ائل رهالالى أنكالالًا جمموعالالة ددنالالد  مالال  رضالال  .(23)رميفسفالالة أخبالالازهم رميفلومالالا  م التالالى ننتذوهالالا لليفالالس  

 -اإلعم  على االنذلنت  تمصص قاخلؿائـ التالصة :

ادػاز ة :ف ي  ػذع على ادطاهمات رزالرال الفيفل التيفلصقات  م  أي م تم سصح  ل الى اخلالط الفاؾالل     

 قني رضائل اإلعم  رادتلقني.

االنفتالالال: فميفعالالم غالالبكات التواؾالالل االدتمالالاعي عبالالاز  عالال  خالالدمات مفتوسالالة لالالسالرال الفيفالالل          -1

اال  اديفلومالالات رالتيفلصقالالات رنالالاالزًا مالالا نودالالد سالالوادص أمالالا  الوؾالالو  لك احملتالالوى    رادػالالاز ة ر بالال

 راالضتفاال  منا ألد محانتا قكلمة مسرز مت رل مودوال وائصًا.
احملاالثة:  يفتمد غبكات التواؾل االدتماعي قاواهني قيفكظ رضالائل اإلعالم  التقلصالدي التالى      -2

 مع ادتلقني. يفتمد مبدأ لبح اديفلومات رنػسها قاوا  راسد جل
التذمالالع:  تالالص  غالالبكات التواؾالالل االدتمالالاعي لمكانصالالة التذمالالع قطالالسعة رالتواؾالالل قػالالكل فيفالالا   -3

رنسقط  لك التذميفات اهتمامات مػذل ة مجل سب التؿونس الفو الوريسا  رالقكالانا الطصاضالصة    

قأن ا مواوالع  واؾالل ادتماعصالة الكذلرنصالة قدنلالة عال  التواؾالل          ا الباسجةترعسف أ(24)رريرلها

قصقالالى   الواوالالع أوبالالل علص الالا اليفدنالالد مالال  ادػالالذل ني نعالالسًا دالالا  تصشالالا مالال   واؾالالل فيفالالا  قالالني   او

اجملموعات ادػذل ة   نفظ االهتمامات رادصو  أر مواوع اليفمل أر الدزاضة أر األغ اف الالرن   

-األخباز-التيفلصقات-الت اني-)ا زاء  سقح م ؾلة ال  أر وساقة نتبااللود م  خمشلا

   الوائق ميفدرال   ا ىيفل ا أ جس  وفرلًا للووت راجل د. تلفة(النؿائ  اد 
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 أنواال غبكات التواؾل االدتماعي 

فتلف غبكات التواؾل االدتماعي حبطب ال س  م  اضت دام ا رطبصيفت ا أ ف ي عباز  ع  مواوع 

ل جمموعالة  للتيفازع رالتواؾل قني اجملموعات اد تلفة  برل   انت ار ؾ رل  أ رلرلك سسؾت أفساال  

علي عمل زوالم ضالسي لكالل فالسال لكالي نطالتحصع الالدخو  للالي مووالع التواؾالل االدتمالاعي اد ؿالـ لكالل              

 .جمموعة 

 -:رأهم غبكات التواؾل االدتماعي ما نلي 

 twitterغبكة  ونذل -1

 face bookغبكة الفصظ قو  -2

 telecommunication ;net workغبكة التؿا  ع  قيفد -3

 discussion forumsغبكة منتدنات اوواز -4

 file transfer protocolغبكة  باال  ادلفات -5

 chatting (25)غبكة احملاالثات -6

  صصات الػبكات االدتماعصة:

 تص  هر  الػالبكات دطالت دمص ا لزفالا  ادلفالات رالكتاقالة سالو  مواقالصع ضالدال    الم ادػالذل ني            -1

هنا  مواوع ادتماعصة مت ؿؿة ا خسن    نفظ الؿفشة رفد  مؿاو م ادػذل ة أ  ما أد 

رمواوالع التذالاز  رالتطالو        جماالت ضدرال  مجل ادنتالدنات )اإلعممصةأالجقافصةأالذلقونالة(  

 .(26)التى   م غسائ  ميفصنة م  الناع نس االرن ا رنتفاعلود ميف ا

 طاعد هر  الػبكات على  نمصة م از  الالتفكرل اليفلمالى ر حالونس الالتفكرل االقالداعى أ مالا أن الا         -2

مل على   صئة خدمة رقع احملاقسات اجلاميفصة مال  خالم  حتدنالدا سالد ادواوالع التيفلصمصالة          يف

 مالالا أن الالا  وسالالد اليفموالالة مالالا قالالني الحالالالب        WIKIغالالبكات التواؾالالل االدتمالالاعي مجالالل غالالبكة     

 .(27)رأضتاذ 
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 تص  غبكات التواؾل االدتماعي التيفبرل ع  رد ة النعالس أر نمصالة اد الازات اد تلفالةأ يفصنص      -3

التواؾالالالل رلنػالالالاء الؿالالالدوات رالتيفالالالبرل عالالال  ادػالالالاعس رالتنفالالالصظ عالالال  االنفيفالالالاالت         الالالالراتأ

 أمن ا منؿات  فاعلصة م  خم  مػاز ة ادطت دمني   التيفلصق على احملتوى.(28)ادكتوقة
 تاش قأد اال ؿالاالت فص الا  التم مال  خالم  اواضالوب أر اشلوا الف الر صالة التالى  تالاش قطالسعة             -4

ال نحالا  البػالس أفكالًم عال  أن الا أالا   طالونقصة ددنالد  للمنتذالات          باال  اديفلومات ميفصش  قإغالبا 

 .(29)رالبكائع راألفكاز ر طم  قالتيفسع على الصقائ  رالتوويفات ادطتقبلصة

رعلى ادطتوى اليفلمى رالدزاضى اضت دفت اجملموعات رالؿفشات اخلاؾة قاجلاميفات راددازع  -5

ا  م رالزاضالت م مالع شممئ الم فالى قنالاء      على الفصظ قو  أ التالى ننالاوؼ فص الا الحالمب أمالوز داميفال      

مال  خمشلالا التواؾالل ادباغالس     حصع مال   يفالة قل ود ود ؾفشات ألضتاذ   طترمػاز ة علمصة ف

ميفالا أاألمالالس الالالرى أالى لك ادصنالالد مال  الفيفالصالالة فالالى اإل ؿالالا  رحتدنالد األهالالداع رانتقالالاء منالالاهر    

 .(30) األحباخ

 الطمات الطلبصة لوضائل التواؾل االدتماعي

ضائل التواؾل االدتماعي   قوء النعا  اإلعممي اليفالادي عالدل االنذلنالت الرزًا قالازشًا         الى ر -1

 ػكصل نعا   سقوي قوئي رالكذلرني نيفمل على  يفصنص القصم اليفادصالة اجلدنالد  التالى  ؿالب       

 .(31)خدمة ادؿاحل االوتؿاالنة الكدلى للم ضطات رالػس ات اليفادصة

لك  سادع مقداز التفاعل الصومي قني مطت دمصا رقني أضسهم    الى رضائل التواؾل االدتماعي -2

ر سادع أنكًا   شناز  م ألوازق م أفكًم   أن ا   الى لك سالة م  اليفصلة راالعذلاب النفطي 

 قني مطت دمصا رقني جمتميفا  م.
ئ  ال نودد أى نوال م  أنواال السواقة على غبكات التواؾل االدتماعي م  سصالح القالسازات راللالوا    -3

رالقالالوانني أر التالالصا  الفالالسال قالالأعساع اجملتمالالع روصمالالا أ فادطالالت د  مالال  خالالم  أالرات االنذلنالالت         

اجلدند  نتبنى لتقنصالة عادصالًا رجمتميفصالًا ددنالدًا نالتشكم فصالا رقػالكلا  سنصمالا غالتا  مالا نػالكل            

 .(32) خؿائـ رأردا  فاعلصة مع  لك البصئة اجلدند 
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سجالة الطاللبصة األضاضالصة دواوالع التواؾالل االدتمالاعي       رفصما نتيفلق قأعكاء هصئة التدزنظ  السى البا 

 تمجل   عد  لالزا  الحمب أد هنا  ميفانرل الضت دا  هر  ادواوع أرأد اضالت دام ا   ادقالا  األر    

ىب أد نكود مساعصًا للذوانب الػ ؿصة ليفكو هصئة التدزنظ رأد روتا خازز اجلاميفة لصظ ملكًا لا 

  الحمب نسندرد اضت دا  هر  ادواوع لتلقالى اديفلومالات راالضالت ناء    رللحمب فقط أ فكًم ع  أد قيف

ق ا ع  احملاقس  التى هى ؾلب اليفملصة التيفلصمصة اجلاميفصة فاال ؿا  الػ ؿالي رد الًا لودالا ال شا     

 .ؾل االدتماعي قأي سا  م  األسوا لا أثاز  ررظائفا التى ال ميك  أد   الن ا مواوع التوا

 انصةنتاائر الدزاضة ادصد

نتيفالس  هالرا اجلالالصء مال  البشالالح ألهالم نتالالائر الدزاضالة ادصدانصالة الالالص مت ادسائ الا علالالي اعكالاء هصئالالة         

 التدزنظ   اجلاميفات ادؿسنة )عصنة الدزاضة ( رذلك م  خم  اليفس  التالي 

 خؿائـ عصنة الساضة -1

 االداقة علي  طايالت الدزاضة -2

 نتائر اختبازات فسر  الدزاضة-3

 صنة الدزاضةخؿائـ عأرال :

 (1ددر  زوم )

 النطبة ادئونة اجملموال النطبة ادئونة اليفدال ادت رل

  النوال
 100% 150 52.7 79 ذ س
 100% 150 47.3 71 انجى

 اليفمس

 

 100% 150 8.0 12 30اول م  
30- - -40 99 66.0 150 %100 
40- - -50 27 18.0 150 %100 

 100% 150 8.0 12 فأ جس 50

 لمصةالدزدة اليف

 100% 150 66.7 100 مدزع
 100% 150 28.0 42 أضتاذ مطاعد

 100% 150 5.3 8 أضتاذ
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 النطبة ادئونة اجملموال النطبة ادئونة اليفدال ادت رل

 نوال اجلاميفة

 100% 150 33.3 50 األشهس
 100% 150 33.3 50 القاهس 

 100% 150 33.3 50 أ توقس 6

 الت ؿـ اليفلمى
 100% 150 50.0 75 عملى
 100% 150 50.0 75 نعسى

  وك منؿبًا لالازنًا
 100% 150 8.0 12 نتوك منؿب
 100% 150 92.0 13 ال نتوك منؿب

 -:: االداقة علي  طايالت الدزاضةثانصا

 مدى اضت دا  أعكاء هصئة التدزنظ دواوع التواؾل االدتماعي

 (2ددر  زوم )

اضت دا  أعكاء  مدى

هصئة التدزنظ دواوع 

 التواؾل االدتماعي

 اجلاميفة
 اجملموال

 أ توقس 6 القاهس  األشهس

  %   %   %   % 

 %5.3 8 %4.0 2 %8.0 4 %4.0 2 ناالزا
 %38.7 58 %36.0 18 %34.0 17 %46.0 23 أسصانا
 %56.0 84 %60.0 30 %58.0 29 %50.0 25 الائما
 %100.0 150 %100.0 50 %100.0 50 %100.0 50 اجملموال

 ريرل الالة  0.632مطتوى الداللة =                  4الزدات اوسنة=                   2.569= 2 ا

 ػرل قصانات اجلدر  الطاقق لك عد  ردوال فسر  ذات الاللالة لسؿالائصة قالني نالوال اجلاميفالة راضالت دا        

 4عند الزدة سسنة 2.569 2سصح قل ت وصمة  ا االدتماعيأعكاء هصئة التدزنظ ق ا دواوع التواؾل 

 .رهى ريرل الالة 0.632رمطتوى الاللة 
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   أعكاء هصئة التدزنظ دواوع التواؾل االدتماعيميفد  اضت دا

 (3ددر  زوم )

ميفد  اضت دا  أعكاء هصئة التدزنظ 

 دواوع التواؾل االدتماعي

 اجلاميفة
 اجملموال

 أ توقس 6 القاهس  األشهس

  %   %   %   % 

 20.0 30 18.0 9 20.0 10 22.0 11 نو  راسد   االضبوال

 25.3 38 26.0 13 22.0 11 28.0 14 م  نومني للي ثمثة أنا 

 10.7 16 12.0 6 16.0 8 4.0 2 م  ثمثة للي مخطة أنا 

 44.0 66 44.0 22 42.0 21 46.0 23 نومصا

 100.0 150 100.0 50 100.0 50 100.0 50 اجملموال

 ريرل الالة  0.655مطتوى الداللة =                  6الزدات اوسنة=               4.159= 2 ا

 ػالرل قصانالالات اجلالالدر  الطالاقق لك عالالد  ردالالوال فالسر  ذات الاللالالة لسؿالالائصة قالني نالالوال اجلاميفالالة رميفالالد      

عنالد   4.159 2سصالح قل الت وصمالة  الا     االدتمالاعي لضت دا  أعكاء هصئة التدزنظ شلالا دواوالع التواؾالل    

 0رهى ريرل الالة0.655رمطتوى الاللة  4الزدة سسنة 

 عيميفد  االضت دا  الصومي دواوع التواؾل االدتما

 (4ددر  زوم )

االضت دا   ميفد 

دواوع  الصومي

 التواؾل االدتماعي

 اجلاميفة
 اجملموال

 أ توقس 6 القاهس  األشهس

  %   %   %   % 

 %38.7 58 %40.0 20 %34.0 17 %42.0 21 أول م  ضاعة                            

 %48.7 73 %50.0 25 %54.0 27 %42.0 21 ضاعات  3ضاعة للي 

 %5.3 8 %4.0 2 %6.0 3 %6.0 3 ضاعات  5الي  3م  

 %7.3 11 %6.0 3 %6.0 3 %10.0 5 ضاعات  5أ جس م  

 %100.0 150 %100.0 50 %100.0 50 %100.0 50 اجملموال

 ريرل الالة  0.901مطتوى الداللة =                6الزدات اوسنة=              2.193= 2 ا
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لك عالالد  ردالالوال فالسر  ذات الاللالالة لسؿالالائصة قالني نالالوال اجلاميفالالة رميفالالد      ػالرل قصانالالات اجلالالدر  الطالاقق  

 2سصالح قل الت وصمالة  الا     االدتمالاعي ألعكالاء هصئالة التالدزنظ شلالا دواوالع التواؾالل        الصومياالضت دا  

 0رهى ريرل الالة0.901رمطتوى الاللة  6عند الزدة سسنة 2.193

 الزدة اضت دا  مواوع التواؾل االدتماعي

 (5ددر  زوم )

ا  الزدة اضت د

مواوع التواؾل 

 االدتماعي

 الزدة االضت دا 
ادتوضط  اإلنالي

 اوطاقي

االهساع 

 اديفصازي
 ال اضت دم ا ناالزا أسصانا الائما

  %   %   %   %   % 
 59076. 2.6000 100.0 150 0 0 5.3 8 29.3 44 65.3 98 فصطبو 

 1.00993 1.3467 100.0 150 26.0 39 26.7 40 34.0 51 13.3 20  و رل

 89305. 1.8333 100.0 150 7.3 11 27.3 41 40.0 60 25.3 38 نو صوب

 1.14382 1.0200 100.0 150 48.0 72 18.0 27 18.0 27 16.0 24 انطتذسا 

بو  وائمالالة ادواوالالع األ جالالس اضالالت دامًا مالال  وبالالل والالع فصطالالدر  الطالالاقق لك  ؿالالدز موجلالال ػالالرل قصانالالات ا

ادس بة   نلصا  2.6000قلغ وصمتا  سطاقيادؿسنة رذلك  توضط أعكاء هصئة التدزنظ قاجلاميفات 

ادس بالة الجالجالة مووالع      أ ردالاء   1.8333قلالغ وصمتالا    سطالاقي الجانصة مووع نو صوب رذلك  توضط 

ادس بالة الساقيفالة راألخالرل  مووالع       أ قصنمالا دالاء    1.3467قلالغ وصمتالا    سطالاقي رذلالك  توضالط     و رل

قالوء مالا  تصشالا      رميكال  نيفتالدل هالر  النتصذالة      1.0200ا قلغ وصمتال  يسطاقانطتذسا  رذلك  توضط 

هر  ادواوع دطت دمصا م  أعكاء هصئة التدزنظ م  متاقيفة األخباز اليفلمصالة راالدتماعصالة اخلاؾالة    

قاجلاميفة راليفاملني فص ا فكًم ع  ل اسة لبيف  اخلدمات البشجصة مجل ماللء االضالتبصانات رحتكصم الا    

قواعالالد قصانالالات رال ن فالالل هالالرا الرز  االدتمالالاعي   مػالالاز ة األؾالالدواء مالال      راوؿالالو  علالالى زراقالالط ل 

 للالي اليفلمصة راالدتماعصةأرنسدع ردوال الصو صالوب ي ادس بالة الجانصالة     مناضبا  مالباسجني رالحلبة 

هصئالة   أعكالاء   اوؿو  علي فصدنوهات خاؾة قادواال التشلصلصالة الالص نت الرها قيفال       أنكا أهمصتا

رانطالتذسا    الذل صالب     الو رل أرنسدع  سادالع  ماال   دزنبصة لحمق م  أر  م التدزنظ عصنة لدزاضا

للي أد اخلدمات ادتاسة م  خمشلم والد   الم فئالات أخالسي ريالرل أعكالاء هصئالة التالدزنظ مجالل الػالباب           

 رؾ از الط .
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 الدرافع ادتيفلقة قاضت دا  مواوع التواؾل االدتماعي

 (6ددر  زوم )

اوع الدرافع ادتيفلقة قاضت دا  مو

 التواؾل االدتماعي

 اجلاميفة

 2 ا اجملموال
الزدة 

 اوسنة

مطتوي 

 اديفنونة
 أ توقس 6 القاهس  األشهس

البشح ع  اديفلومات ادتيفلقة 

 0قيفملي

  29 31 31 91 
.224 2 .894 

% 58.0% 62.0% 62.0% 60.7% 

 0للتفاعل مع األؾدواء راديفازع
  34 38 39 111 

1.455 2 .483 
% 68.0% 76.0% 78.0% 74.0% 

 0للتطلصة رغ ل أروات الفساغ
  16 17 18 51 

.178 2 .915 
% 32.0% 34.0% 36.0% 34.0% 

ديفسفة ما ىسى   اجملتمع 

 0راخلازز
  28 30 29 87 

.164 2 .921 
% 56.0% 60.0% 58.0% 58.0% 

اجناش قيف  اد ا  اإلالازنة 

 0ادتيفلقة  نؿ 

  13 13 17 43 
1.043 2 .594 

% 26.0% 26.0% 34.0% 28.7% 

 0 يفوالت علص ا
  13 19 15 47 

1.735 2 .420 
% 26.0% 38.0% 30.0% 31.3% 

 0أخسي  ر س
  1 1 2 4 

.514 2 .773 
% 2.0% 2.0% 4.0% 2.7% 

    150 50 50 50 د اجملموال
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 مقصاع الرافع اضت دا  مواوع التواؾل االدتماعي

 (7ددر  زوم )

مقصاع الرافع اضت دا  مواوع التواؾل 

 االدتماعي
 االهساع اديفصازي ادتوضط اوطاقي النطبة ادئونة

 21.3 من ف 

1.9000 .56462 
 67.3 متوضط
 11.3 مس فع
 100.0 اإلنالي

 مقصاع الدرافع النفيفصة

 (8ددر  زوم )

 االهساع اديفصازي وضط اوطاقيادت النطبة ادئونة مقصاع الدرافع النفيفصة

 42.0 من ف 

 50.7 متوضط 61291. 1.6533
 7.3 مس فع
 100.0 اإلنالي

 مقصاع الدرافع الحقوضصة

 (9ددر  زوم )

 االهساع اديفصازي ادتوضط اوطاقي النطبة ادئونة مقصاع الدرافع الحقوضصة
 65.3 من ف 

 22.0 متوضط 71133. 1.4733
 12.7 مس فع
 100.0 اإلنالي

للالالي  قالالد  الالالدرافع النفيفصالالة علالالي الالالدرافع الحقوضالالصة  أضالالباب       ةر  الطالالاققا ػالالرل قصانالالات اجلالالد  

الضالالت دا  أعكالالاء هصئالالة التالالدزنظ دواوالالع التواؾالالل االدتمالالاعي رذلالالك  توضالالط سطالالاقي قلالالغ وصمتالالا  
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  قالوء أد الالدرافع    ( للدرافع الحقوضصة رميك   فطالرل هالر  النتصذالة   1.4733(   مقاقل )1.6533)

النفيفصة الص  تمجل   ا تطاب اديفسفة راديفلومات راخلدلات رنصع أغكا  التيفلم قػكل عالا  هالي مالا    

نبشح عنا أعكاء هصئة التدزنظ   ادقا  األر  رذلك لتلبصة استصادا  م الصومصة ادتيفلقة قحبصيفة 

التطلصة رغال ل أروالات الفالساغ رالتيفالوال     اليفمل أثم  أ ي قيفد ذلك الدرافع الحقوضصة رالص  جلت   

 رريرلها م  األضباب الص للي االضذلخاء راشلسرب م  ق وط اوصا  الصومصة.

 مقصاع  فاعل أعكاء هصئة التدزنظ مع مواوع التواؾل االدتماعي

 (10ددر  زوم )

مقصاع  فاعل أعكاء هصئة التدزنظ مع 

 مواوع التواؾل االدتماعي
 االهساع اديفصازي اوطاقيادتوضط  النطبة ادئونة

 45.3 من ف 

 49.3 متوضط 59076. 1.6000
 5.3 مس فع
 100.0 اإلنالي

 مواوعهصئة التدزنظ ذرى مطتوي التفاعل ادتوضط مع  أعكاء أد للي ػرل قصانات اجلدر  الطاقق 

رذلك  األرلي  بةادسالص نقومود ق ا ود داءرا    األنػحةرذلك م  خم   االدتماعيالتواؾل 

ذري مطتوي التفاعل ادن ف  رذلك قنطبة  األفساال(أنلص م   ادس بة الجانصة 49.3قنطبة )

ذري مطتوي التفاعل ادس فع رذلك قنطبة  األفساالداء  فقد راألخرل (أأما   ادس بة الجالجة 45.3)

(5.3.) 
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 بشوثني )عصنة الدزاضة(لدي اد أهمصت اسطب  األنػحةرنوق  اجلدر  التالي  س صب هر  

 (11ددر  زوم )

 فاعل أعكاء هصئة  أردا

التدزنظ مع مواوع 

 التواؾل اإلدتماعي

 اجلاميفة

 2 ا اجملموال
الزدة 

 اوسنة
مطتوي 

 اديفنونة
 أ توقس 6 القاهس  األشهس

أ اقع قدرد 

 0مػاز ة

  22 23 25 70 
.375 2 .829 

% 44.0% 46.0% 50.0% 46.7% 

 0دكمودلعذاب قا
  21 22 23 66 

.162 2 .922 
% 42.0% 44.0% 46.0% 44.0% 

أغاز  قتيفلصق أر 

 0لقداء زأي

  29 34 31 94 
1.083 2 .582 

% 58.0% 68.0% 62.0% 62.7% 

نػس مواال مكتوقة أر 

 0مؿوز 

  22 16 17 55 
1.780 2 .411 

% 44.0% 32.0% 34.0% 36.7% 

    150 50 50 50 د اجملموال
%  انالت    62.7زأي  رذلالك قنطالبة    لقالداء قتيفلصالق أر    ػرل قصانات اجلدر  الطاقق للالي أد  ادػالاز ة  

مقدمة األنػحة الص نقو  ق ا أعكاء هصئالة التالدزنظ أثنالاء  ؿالفش م دواوالع التواؾالل االدتمالاعي        

س بالة الجالجالة فقالد    % أأمالا   اد 46.7رذلالك قنطالبة    ةأنلصا   ادس بة الجانصة  ادتاقيفة قدرد مػاز 

فقالد دالاء  نػالس مالواال      راألخالرل  %أأمالا   ادس بالة الساقيفالة    44قادكالمود   رذلالك قنطالبة     اإلعذابداء  

سالد   للالي % رميك   فطرل ذلك   قوء أد ميفد  التفاعل نتطق 36.7مؿوز    رذلك قنطبة  أرمكتوقة 

 وز نطبة  البرل  مالن م  ػالاز     مع طبصيفة اليفصنة الص مت لدساء الدزاضة علص ا رذلك م  خم  ظ برل 

مالال  خالالم  التيفلصقالالات أر لقالالداء الالالسأي سالالو  ادوقالالوعات اد تلفالالة رنيفالالد هالالرا مطالالتوي متوضالالط للتفاعالالل  

أقصنمالالا دالالاء أعلالالي مطالالتونات التفاعالالل رادتمجالالل    نػالالس مالالواال مكتوقالالة أر مؿالالوز     مس بالالة متدنصالالة  

ئالالة مالال  اجملتمالالع أ العالالسرع  رميكالال  لزدالالاال ذلالالك للالالي أضالالباب عدنالالد  من الالا قالالصق الووالالت لالالدي هالالر  الف  

الطصاضصة راالوتؿاالنة الص  س ق ا البمال رود  نكود ادػاز ة منالت خالم  التيفلصقالات   نالص م عال       

    نػس ادواال ادكتوقة أر ادؿوز .
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أعكاء هصئة التدزنظ  عصنة الدزاضة  علي متاقيفت ا علي مواوع التواؾل ادوقوعات الص يسف 

 االدتماعي.

 (12ددر  زوم )

ادوقوعات الص يسف أعكاء 

هصئة التدزنظ علي متاقيفت ا علي 

 مواوع التواؾل االدتماعي

 اجلاميفة
 2 ا اجملموال

الزدة 

 اوسنة

مطتوي 

 اديفنونة
 أ توقس 6 القاهس  األشهس

 ادوقوعات  الدننصة
  22 23 25 70 

.375 2 .829 
% 44.0% 46.0% 50.0% 46.7% 

 ادوقوعات الطصاضصة
  31 32 32 95 

.057 2 .972 
% 62.0% 64.0% 64.0% 63.3% 

 ادوقوعات الجقافصة
  27 33 32 92 

1.743 2 .418 
% 54.0% 66.0% 64.0% 61.3% 

 ادوقوعات االوتؿاالنة
  20 13 13 46 

3.073 2 .215 
% 40.0% 26.0% 26.0% 30.7% 

 ادوقوعات السناقصة
  5 7 11 23 

2.876 2 .237 
% 10.0% 14.0% 22.0% 15.3% 

 ادوقوعات الذلفص صة
  13 20 23 56 

4.502 2 .105 
% 26.0% 40.0% 46.0% 37.3% 

ادوقوعات ادتيفلقة  ذا  

 فؿؿي

  22 23 25 70 
.375 2 .829 

% 44.0% 46.0% 50.0% 46.7% 

    150 50 50 50 د اجملموال

يالالسف  الالالصلك  ؿالالدز ادوقالالوعات الطصاضالالصة وائمالالة ادوقالالوعات   ػالالرل قصانالالات اجلالالدر  الطالالاقق  

رذلالالك قنطالالبة  االدتمالالاعيمواوالالع التواؾالالل  علالالى أعكالالاء هصئالالة التالالدزنظ عصنالالة الدزاضالالة متاقيفت الالا  

% أ قصنما داء فى ادس بالة  61.3ادس بة الجانصة ادوقوعات الجقافصة رذلك قنطبة   %أنلص ا 63.3

% لكالل  46.7 ذا  الت ؿـ رذلالك قنطالبة   رادوقوعات ادتيفلقة ننصة الدالجالجة  ل م  ادوقوعات 
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% أرفالالى ادس بالالة  37.3من مالالا أردالالاءت ادوقالالوعات الذلفص صالالة فالالى ادس بالالة الساقيفالالة رذلالالك قنطالالبة        

% أ قصنمالالا دالالاء فالالى ادس بالالة الطاالضالالة  30.7اخلامطالالة دالالاءت ادوقالالوعات االوتؿالالاالنة رذلالالك قنطالالبة  

% .رميك   فطرل هر  النتصذالة فالى قالوء األسالداخ     15.3 راألخرل  ادوقوعات السناقصة رذلك قنطبة

ادالواط    لكمال  الن بالة    طوائفالا قكالل   ادؿسيسدنح الػازال  هي رالص س ق ا البمال  الصالطصاضصة 

ن تم ق ا أعكاء هصئة التدزنظ  عصنالة   الص كود أرك ادوقوعات  أدفم  ادتووع  رقالتاليالبطصط 

دتماعي رنلي ذلك ادوقوعات الجقافصة رادتيفلقة  ذا  الت ؿالـ  االالدزاضة  على مواوع التواؾل 

دا شلا م  أهمصة  برل  لدي أعكاء هصئة التدزنظ سصح  جرلا ما نكود الطبب رزاء الدخو  هو ميفسفالة  

أخس التحوزات   اجلاميفة ر  جما  التيفلصم اليفالي قػكل عا  دا لا م  انيفكاع علي  ل م  الحالب 

نظ أفكجرلا ما  نػس هر  ادواوع أخباز الذلوصات ر ػكصل اللذاد اليفلمصة اد تلفة رعكو هصئة التدز

  رمواعصد االمتشانات أسدخ القسازات ادتيفلقة ق را الػأد.

 علي مواوع التواؾل االدتماعي األخسن مدي مناوػة ادوقوعات األ االميصة مع 

 0(13زوم)ددر  

مدي مناوػة 

ادوقوعات 

األ االميصة مع 

 سن ا خ

 اجلاميفة
 اجملموال

 أ توقس 6 القاهس  األشهس

  %   %   %   % 

 %18.0 27 %22.0 11 %18.0 9 %14.0 7 ناالزا
 %56.0 84 %52.0 26 %58.0 29 %58.0 29 أسصانا
 %26.0 39 %26.0 13 %24.0 12 %28.0 14 الائما
 %100.0 150 %100.0 50 %100.0 50 %100.0 50 اجملموال

 ريرل الالة  0.864مطتوى الداللة =               4الزدات اوسنة=          1.257= 2 ا

أعكالالاء هصئالة التالدزنظ قاجلماعالالات ادؿالسنة نناوػالود هالالر       أد للالي اجلالالدر  الطالاقق   قصانالات   ػالرل 

أنلص الالا   ادس بالالة الجانصالالة مناوػالالت ا قػالالكل  الائالالم : رذلالالك   %26ادوقالالوعات  أسصانا رذلالالك قنطالالبة  

% رهالرا  18 ادس بة الجالجة راألخرل  مناوػت ا قػكل  ناالز  رذلك قنطالبة  %أقصنما داء  26قنطبة 
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نالد  علالالي اوالالسا  رالتفاعالالل الالدائم قالالني أعكالالاء هصئالالة التالالدزنظ رالحالمب فكالالجرلا مالالن م نيفتالالدل هالالر     

ادواوع الػق ادكمل للنقاؽ الري ال  تطع لا روت احملاقس  رنتم اضتكمالا م  خم  هر  ادواوع  ا 

ؽ الري نيفس  رد ات النعالس اد تلفالة   1سنة ر باال  ل زاء راالضتفاال  م  اوواز رالنقا تصشا م  س

 سو  ادوقوال.

 مدي االضتفاال  م  اضت دا  مواوع التواؾل االدتماعي

 (14ددر  زوم )

مدي االضتفاال  م  

اضت دا  مواوع 

التواؾل 

 االدتماعي

 اجلاميفة
 اجملموال

 أ توقس 6 القاهس  األشهس

  %   %   %   % 

 %7.3 11 %8.0 4 %8.0 4 %6.0 3 ال  ودد اضتفاال 

 %69.3 104 %70.0 35 %66.0 33 %72.0 36 اضتفاال  متوضحة
 %23.3 35 %22.0 11 %26.0 13 %22.0 11 اضتفاال   برل 
 %100.0 150 %100.0 50 %100.0 50 %100.0 50 اجملموال

 ريرل الالة  0.969مطتوى الداللة =                   4الزدات اوسنة=                0.545=2 ا

قالالني نالالوال اجلاميفالالة رمالالدي  لسؿالالائصةعالالد  ردالالوال فالالسر  ذات الاللالالة  للالالي ػالالرل قصانالالات اجلالالدر  الطالالاقق 

 0.545 2اضتفاال  أعكاء هصئة التدزنظ م  اضت دا  مواوع التواؾل االدتماعي سصح قل الت وصمالة  الا   

 . لةرهي ريرل الا 0.969رمطتوي الاللة 4عند الزدة سسنة 

   داءت ؿدز االضتفاال  م  هر  ادواوع قػكل  متوضط  سصح  للي ما  ػرل قصانات اجلدر  الطاقق 

% نلص الالالا   ادس بالالالة الجانصالالالة االضالالالتفاال  قػالالالكل   برل رذلالالالك قنطالالالبة   69.3ادس بالالالة األرلالالالي قنطالالالبة 

 لليما نػرل %رهو 7.3%أقصنما داءت عد  االضتفاال    ادس بة الجالجة راألخرل  رذلك قنطبة 23.3

للتواؾل اليفلمي راأل الاالميي ال ميكال  لهماشلالا رأن الا  تالص  للحالالب رعكالو        دصد   أالا أد هر  ادواوع 

هصئة التدزنظ التواؾل قػكل الائم رمطتمس طوا  األزقع رعػسرد ضاعة رهو ما مل نك  متال ضالاققا  
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  منالاهر ميفصنالة رنػالس    فم  خمشلا ود نتم اإلعمد ع    الصرل مواعصالد احملاقالسات أالرزات  دزنبصالة     

 .قيف  التكلصفات ادتيفلقة قاداال  اليفلمصة الص نتم  دزنط ا

 مقصاع اضت دا  أعكاء هصئة التدزنظ دواوع التواؾل االدتماعي

 (15ددر  زوم )

مقصاع اضت دا  أعكاء هصئة التدزنظ 

 دواوع التواؾل االدتماعي
 االهساع اديفصازي ادتوضط اوطاقي النطبة ادئونة

 29.3 من ف 

1.9133 .70413 
 50.0 متوضط
 20.7 مس فع
 100.0 اإلنالي

 ػرل قصانالات اجلالدر  الطالاقق للالي اضالت دا  أعكالاء هصئالة التالدزنظ  عصنالة الدزاضالة  شلالر  ادواوالع             

% نلص ا   ادس بة الجانصالة االضالت دا  قػالكل  مالن ف   رذلالك قنطالبة       50قػكل  متوضط  رذلك قنطبة 

 %20.7 ادس بة الجالجة راألخرل  فقد داء االضت دا  قػكل  مس فع  رذلك قنطبة %أأما  29.3

 أردا اضت دا  أعكاء هصئة التدزنظ دواوع التواؾل االدتماعي

 (16ددر  زوم )

أردا اضت دا  أعكاء هصئة 

التدزنظ دواوع التواؾل 

 االدتماعي

 الزدة االضت دا 
ادتوضط  اإلنالي

 اوطاقي

االهساع 

 صازياديف
 ناالزا أسصانا الائما

  %   %   %   % 
أ واؾل علمصا مع الصممء 

 رالحلبة
54 36.0 77 51.3 19 12.7 150 100 2.2333 .65964 

حتمصل الكتب راألحباخ 

 اليفلمصة اجلدند 
59 39.3 73 48.7 18 12.0 150 100 2.2733 .66450 

االغذلا    ناعات نقاغصة 

 خاؾة قالت ؿـ
34 22.7 68 45.3 48 32.0 150 100 1.9067 .73591 

اضتحمعات السأي  لدساء

 رادطول ادصدانصة
34 22.7 60 40.0 56 37.3 150 100 1.8533 .76313 

االطمال علي مػازنع الت سز 

 اخلاؾة قالحلبة
28 18.7 66 44.0 56 37.3 150 100 1.8133 .72710 
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أردا اضت دا  أعكاء هصئة 

التدزنظ دواوع التواؾل 

 االدتماعي

 الزدة االضت دا 
ادتوضط  اإلنالي

 اوطاقي

االهساع 

 صازياديف
 ناالزا أسصانا الائما

  %   %   %   % 
إلعحاء الحمب فسؾة للتيفبرل 

 ادقسزات ع  أزائ م  

 الدزاضصة

31 20.7 71 47.3 48 32. 150 100 1.8867 .71922 

لتباال  ادقسزات الدزاضصة 

الص  يفتمد علي  كنولودصا 

 الوضائط ادتيفدال 

19 12.7 64 42.7 67 44.7 150 100 1.6800 .68854 

لعم  الحمب قدزدا  م   

االمتشانات رالتكلصفات 

 الدزاضصة

24 16.0 54 36.0 72 48.0 150 100 1.6800 .73567 

أد  حتمصالالل الكتالالب راألحبالالاخ اليفلمصالالة اجلدنالالد   دالالاء   ادس بالالة  للالالي ػالالرل قصانالالات اجلالالدر  الطالالاقق 

األرلي مال  سصالح اضالت دا  أعكالاء هصئالة التالدزنظ شلالر  ادواوالع رذلالك  توضالط سطالاقي قلالغ نطالبتا              

لحالمب   رذلالك  توضالط سطالاقي قلالغ      نلصا   ادس بة الجانصة  التواؾل اليفلمي مع الالصممء را  2.2733

أ قصنما داء   ادس بة الجالجة  االغذلا    جمموعات نقاغالصة خاؾالة قالت ؿالـ       2.2333نطبتا 

أ ردالالاء   ادس بالالة الساقيفالالة  لدالالساء اضالالتحمعات الالالسأي   1.9067وصمتالالا رذلالالك  توضالالط سطالالاقي قلالالغ 

أ قصنمالالا دالالاء  الالل مالال  االطالالمال علالالي   1.8533رادطالالول ادصدانصالالة   رذلالالك  توضالالط سطالالاقي قلالالغ وصمتالالا  

مػازنع الت سز ألعحاء فسؾة للحمب للتيفبرل ع  أزائ م ررقع ماال  علمصة مكملة للمالاال  األضاضالصة   

  مسا ب متدنصة رميك   فطرل ذلك   قوء أد  اضت دا  هر  التقنصة   هر  اجلوانالب يتالاز للالي    

 0كل م  الحالب رعكو هصئة التدزنظرقع خحط مطبقة  تص  اضت دام ا قػكل منعم ريرل مسقك ل
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 أهم أؾدواء أعكاء هصئة التدزنظ علي مواوع التواؾل االدتماعي

 (17ددر  زوم )

أهم أؾدواء أعكاء هصئة التدزنظ علي مواوع 

 التواؾل االدتماعي

 اجلاميفة

 2 ا اجملموال
الزدة 

 اوسنة

مطتوي 

 اديفنونة
 أ توقس 6 القاهس  األشهس

 دأؾدوائي ادقسقو
  42 40 43 125 

.672 2 .715 
% 84.0 80.0 86.0 83.3 

 شممئي   اجلاميفة
  40 34 33 107 

2.804 2 .246 
% 80.0 68.0 66.0 71.3 

 شممء الدزاضة القدامى 
  10 16 14 40 

1.909 2 .385 
% 20.0 32.0 28.0 26.7 

 األهل راألوازب
  33 28 27 88 

1.705 2 .426 
% 66.0 56.0 54.0 58.7 

 الحلبة   اجلاميفة
  19 27 20 66 

3.084 2 .214 
% 38.0 54.0 40.0 44.0 

 غ ؿصات عامة
  10 17 13 40 

2.523 2 .283 
% 20.0 34.0 26.0 26.7 

مطت دمني  يفسفت علص م علي مواوع 

 التواؾل االدتماعي

  12 16 16 44 
1.029 2 .598 

% 24.0 32.0 32.0 29.3 

 اجملموال
6 

 د3
50 50 50 150    

 ؿالالالدز األؾالالالدواء ادقسقالالالود   وائمالالالة اجلالالالدر  رذلالالالك قنطالالالبة  للالالالي ػالالرل قصانالالالات اجلالالالدر  الطالالالاقق  

%أ ر  ادس بالة الجالجالة   71.3%أنلص ا   ادس بالة الجانصالة  الالصممء   اجلاميفالة  رذلالك قنطالبة       83.3

س بالة الساقيفالة دالاء  الحلبالة   اجلاميفالة  رذلالك       % أ ر  اد58.7داء  األهل راألوالازب  رذلالك قنطالبة    

% قصنما داء  ل م   ادطت دمني الرن  مت التيفسع علص م علي مواوع التواؾل االدتمالاعي    44قنطبة 

  أ الػ ؿصات اليفامة     ادس بة اخلامطة رالطاالضة علي التوالي رميكال    القدامىأ شممء الدزاضة 
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اهتمامالالات الفالالسال رالائالالس  ميفازفالالا   سالالد  الالبرل   للالاليذلاقالالي نيفكالالظ   فطالالرل ذلالالك   قالالوء أد الواوالالع االف 

رأؾدوائا ادقسقود   الواوع اوقصقي أ فيفلي السريم م  ل استا للتيفسع علي أغ اف  جرلن  والد ال  

 تم ميفسفت م لال م  خملا أي مل  ك  للمبشوخ عموة ق م م  وبل لال أنالا ال شا  األؾالدواء ادقسقالود    

ألهالالل راألوالالازب هالالم مالال  نتؿالالدزرد وائمالالة األؾالالدواء علالالي مواوالالع التواؾالالل    رالالالصممء   اجلاميفالالة را

 0االدتماعي

 اوا  أعكاء هصئة التدزنظ هو مواوع التواؾل االدتماعي

 (18ددر  زوم )

اوا  أعكاء هصئة التدزنظ هو 

 مواوع التواؾل االدتماعي

 الزدة ادوافقة
ادتوضط  اإلنالي

 اوطاقي

االهساع 

 اديفصازي
 ميفاز  ضاند موافق

  %   %   %   % 
 تص  امكانصة التفاعل رادػاز ة 

 ا جس م  ريرلها
111 74.0 35 23.3 4 2.7 150 100.0 .7133 .50946 

 74609. 0200. 100.0 150 26.7 40 44.7 67 28.7 43 مكصيفة لكجرل م  الووت 

أ يفس  م  خمشلا حملارالت 

 النؿب رالطسوة 
31 20.7 48 32.0 71 47.3 150 100.0 -.2667 .78293 

 نػس أفكازا مكللة   ثس ضلبا علي 

 التواؾل اوقصقي قني الناع
39 26.0 60 40.0 51 34.0 150 100.0 -.0800 .77304 

 يفس  ما ال  يفسقا رضائل االعم  

 االخسي
53 35.3 85 56.7 12 8.0 150 100.0 .2733 .60086 

 75215. 1067.- 100.0 150 34.0 51 42.7 64 23.3 35 انت ا  اخلؿوؾصة رالفسالنة

 70565. 0733. 100.0 150 21.3 32 50.0 75 28.7 43  يفس  مكامني رالفاظ خازدة

 تص  سسنة التيفبرل ع  السأي الرد 

 وصوال
99 66.0 44 29.3 7 4.7 150 100.0 .6133 .57681 

 65021. 0067. 100.0 150 20.7 31 58.0 87 21.3 32  سرز ما نتنا  مع االخم  رالدن 

 يفمل علي افطاال الجقافة رالرر  

 اليفا 
28 18.7 84 56.0 38 25.3 150 100.0 -.0667 .66218 
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  مقصاع اوا  أعكاء هصئة التدزنظ هو مواوع التواؾل االدتماعي

 (19در  زوم )د

مقصاع اوا  أعكاء هصئة التدزنظ 

 هو مواوع التواؾل االدتماعي
 االهساع اديفصازي ادتوضط اوطاقي النطبة ادئونة  

 5.3 8 ضل 

.2667 .55159 
 62.7 94 ضاند
 32.0 48 لىاقي
 100.0 150 اإلنالي

أد أعكاء هصئة التدزنظ ذرى االوا  احملاند هو مواوع التواؾل  للي ػرل قصانات اجلدر  الطاقق 

 االوالا   ذري%أ نلالص م   ادس بالة الجانصالة    62.7رذلالك قنطالبة    األرلالي االدتماعي داءرا   ادس بالة  

راألخالرل  ذرى االوالا  الطالل  رذلالالك    \%أ قصنمالا دالاء   ادس بالالة الجالجالة   32االىالاقي رذلالك قنطالبة    

% رنػالالالرل ذلالالالك للالالالي أد مواوالالالع التواؾالالالل   جمملالالال ا حتقالالالق اليفدنالالالد مالالال  االضالالالت دامات   5.3قنطالالالبة 

يفدند م  الطلبصات رلك    الن انة نسدالع سذالم   راالغباعات للمتيفاملني ميف ا رهرا ال ننفي أد شلا ال

االىاقصات رالطلبصات اخلاؾة ق ر  التقنصة للي ادطت د  نفطا ف الو مال  نطالتحصع أد نأخالر  الل مالا       

ىالب أد  ي   الن انالة مال  ؾالنع اإلنطالاد فبالتالالي      نفصد  رنبتيفد ع   ل ما نكس  راليفكظ ؾشص  ف ال 

 0نكود هو ادتشكم فص ا رلصظ اليفكظ

 .ائر اختبازات الفسر ثانصا :نت

الفس  األر :  ودالد فالسر  ذات الاللالة لسؿالائصة قالني اخلؿالائـ الدميودسافصالة للمبشالوثني ر جافالة          

  يفسق م دواوع التواؾل االدتماعي. 

 قني  جافة التيفس  رالنوال فسر ال

 (20ددر  زوم )

قني  جافة  فسر ال

 التيفس  رالنوال
 النوال

 اليفدال

N 

ادتوضط 

 اوطاقي

Mean 

اع االهس

 الزدات اوسنة T وصمة اديفصازي

Df 

مطتوى 

 اديفنونة

Sig 

  جافة التيفس 
 68579. 1.9367 79 ذ س

1.819 148 .071 
 46443. 2.1127 71 أنجي
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 ػرل قصانات اجلدر  الطاقق للي عد  ردوال فسر  ذات الاللة لسؿائصة قالني  جافالة  يفالس  ادبشالوثني     

 رهي ريرل الالة. 1.819أنجي ( أسصح قل ت وصمة ت  -دواوع التواؾل اإلدتماعي رالنوال )ذ س

 قني  جافة التيفس  رالت ؿـ اليفلمي فسر ال

 (21ددر  زوم )

قني  جافة  فسر ال 

التيفس  رالت ؿـ 

 اليفلمي
 اليفدال الت ؿـ

N 

ادتوضط 

 اوطاقي

Mean 

االهساع 

 اديفصازي
 Tوصمة

الزدات 

 اوسنة

df 

 مطتوى اديفنونة

Sig 

  جافة التيفس 
 66441. 2.1333 75 عملي

2.364 148 .019 
 49792. 1.9067 75 نعسي

 ػرل قصانات اجلدر  الطاقق للي  ردوال فسر  ذات الاللة لسؿائصة قني  جافة  يفس  ادبشوثني دواوع 

عند  الالة رهي 2.364ت ( أسصح قل ت وصمة  نعسي -الت ؿـ اليفلمي )عمليالتواؾل اإلدتماعي ر

هر  الفسر  لؿاحل ذري الت ؿـ اليفلمي سصح قلغ ادتوضط اوطاقي  رود داءت 019مطتوي ميفنونة .

 .1.9067  مقاقل  للت ؿـ النعسى  2.1333شلم 

 قني  جافة التيفس  رادنؿب اإلالازي فسر ال

 (22ددر  زوم )

قني  جافة التيفس   فسر ال

 رادنؿب اإلالازي
 اليفدال ادنؿب اإلالازي

N 

ادتوضط 

 اوطاقي 

Mean  

االهساع 

    Tوصمة يفصازياد
الزدات 

 اوسنة

Df 

مطتوى 

 اديفنونة 

Sig 

  جافة التيفس 
 00000. 2.0000 12 نتوك

.121 148 .904 
 62160. 2.0217 138 ال نتوك

 ػرل قصانات اجلدر  الطاقق للي عد  ردوال فسر  ذات الاللة لسؿائصة قالني  جافالة  يفالس  ادبشالوثني     

 رهي ريرل الالة.121.أسصح قل ت وصمة ت بشوخ منؿبا لالازنال اإلدتماعي ر ولي اددواوع التواؾ
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 قني  جافة التيفس  راليفمس فسر ال

 (32ددر  زوم )

قني  جافة  فسر ال

 التيفس  راليفمس
 اليفمس

 اليفدال

N 

ادتوضط 

 اوطاقي

Mean 

االهساع 

 اديفصازي
 Fوصمة 

الزدات 

 اوسنة

df 

مطتوى 

 اديفنونة

Sig 

  جافة التيفس 

 49237. 2.6667 12 30أول م  

7.392 3 

147 
.000 

 55291. 2.0202 99 40للي أول م  30م  
 64051. 1.8889 27 50للي أول م   40م  

 49237. 1.6667 12 فأ جس 50
 59607. 2.0200 150 اجملموال

واوع  ػرل قصانات اجلدر  الطاقق للي  ردوال فسر  ذات الاللة لسؿائصة قني  جافة  يفس  ادبشوثني د

روالد   000رهالي الالالة عنالد مطالتوي ميفنونالة .      7.392التواؾل اإلدتماعي راليفمالس أسصالح قل الت وصمالة ع     

( سصح  انت ها اد الفئتاد  40للي أول م  -30أم   30داءت هر  الفسر  لؿاحل الفئتني )أول م  

 .هم األ جس  يفسقا دواوع التواؾل االدتماعي

 صةقني  جافة التيفس  رالدزدة اليفلم فسر ال

 (24ددر  زوم )

قني  جافة  فسر ال

التيفس  رالدزدة 

 اليفلمصة

 الدزدة اليفلمصة
 اليفدال

N 

ادتوضط 

 اوطاقي

Mean 

االهساع 

 اديفصازي
 Fوصمة 

الزدات 

 اوسنة

df 

مطتوى 

 اديفنونة

Sig 

  جافة التيفس 

 54123. 2.1000 100 مدزع

9.080 2 

147 
.000 

 62701. 1.7381 42 أضتاذ مطاعد
 53452. 2.5000 8 أضتاذ
 59607. 2.0200 150 اجملموال

 ػرل قصانات اجلدر  الطاقق للي  ردوال فسر  ذات الاللة لسؿائصة قني  جافة  يفس  ادبشوثني دواوع 

 000رهي الالة عند مطتوي ميفنونة . 9.080التواؾل اإلدتماعي رالدزدة اليفلمصة  أسصح قل ت وصمة ع 



                        د. نهى السيد أحمد ناصر        ...استخدام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ..

 331 

أضالتاذ( سصالح  انالت ها الاد الفئتالاد هالم األ جالس        - الفئالتني )مالدزع  رود داءت هر  الفسر  لؿالاحل 

  يفسقا دواوع التواؾل االدتماعي

 قني  جافة التيفس  رنوال اجلاميفة الفسر 

 (52ددر  زوم )

 قني  جافة فسر ال

 التيفس  رنوال اجلاميفة
 اجلاميفة

 اليفدال

N 

ادتوضط 

 اوطاقي

Mean 

االهساع 

 اديفصازي
 Fوصمة 

الزدات 

 اوسنة

df 

وى مطت

 اديفنونة

Sig 

  جافة التيفس 

 62237. 1.9800 50 األشهس

.223 
2 

147 
.801 

 61974. 2.0600 50 القاهس 
 55291. 2.0200 50 أ توقس 6

 59607. 2.0200 150 اجملموال
ادبشالوثني   ئصة قالني  جافالة  يفالس     ػرل قصانات اجلدر  الطاقق للي عد  ردوال فسر  ذات الاللة لسؿا

 رهي ريرل الالة.223. التواؾل اإلدتماعي رنوال اجلاميفةأسصح قل ت وصمة دواوع

مالال  خالالم  اليفالالس  الطالالاقق نالالتم وبالالو  الفالالس  األر  فصمالالا نتيفلالالق قودالالوال عموالالة قالالني  جافالالة  يفالالس         

أالدزدالة اليفلمصالة( قصنمالا    الت ؿالـ اليفلميأاليفمس )ع التواؾل االدتماعي رقني  م م ادبشوثني دواو

لة اسؿائصة قني  جافة  يفس  ادبشوثني دواوع التواؾل االدتماعي رقني مل  ك  هنا  فسر  ذات الال

 نوال اجلاميفة(- ولي منؿبا لالازنا - م م  )النوال 

الفالالس  الجالالاني:  ودالالد فالالسر  ذات الاللالالة لسؿالالائصة قالالني اخلؿالالائـ الدميودسافصالالة للمبشالالوثني        

 راواها  م هو مواوع التواؾل االدتماعي. 

 القني االوا  رالنو فسر ال

 (26ددر  زوم )

قني  فسر ال

 النوال االوا  رالنوال
 اليفدال

N 

ادتوضط 

 اوطاقي

Mean 

االهساع 

 اديفصازي
 T وصمة

الزدات 

 اوسنة

Df 

مطتوى 

 اديفنونة

Sig 

 االوا 
 56283. 3038. 79 ذ س

.869 148 .386 
 53977. 2254. 71 أنجي
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هالو   اللالة لسؿالائصة قالني اوالا  ادبشالوثني      ػرل قصانات اجلدر  الطاقق للالي عالد  ردالوال فالسر  ذات ال    

 رهي ريرل الالة. 869.أسصح قل ت وصمة ت رالنوال مواوع التواؾل اإلدتماعي

 قني االوا  رالت ؿـ اليفلمي فسر ال

 (72ددر  زوم )

قني االوا   فسر ال

 اليفدال الت ؿـ رالت ؿـ اليفلمي

N 

ادتوضط 

 اوطاقي

Mean 

االهساع 

 اديفصازي
 T وصمة

الزدات 

 نةاوس

Df 

مطتوى 

 اديفنونة

Sig 

 االوا 
 49027. 3867. 75 عملي

2.721 148 .007 
 58572. 1467. 75 نعسي

 ػرل قصانات اجلدر  الطاقق للي  ردوال فسر  ذات الاللة لسؿالائصة قالني اوالا  ادبشالوثني هالو مواوالع       

د مطالالتوي رهالالي الالالالة عنالال  2.721التواؾالالل اإلدتمالالاعي رافؿالالـ اليفلمالالي شلالالم أسصالالح قل الالت وصمالالة ت    

رود داءت هر  الفسر  لؿاحل ذري الت ؿـ اليفملالي سصالح قلالغ ادتوضالط اوطالاقي شلالم         007ميفنونة.

لرري الت ؿـ النعسي أي أد ذري الت ؿـ اليفملي  اد اوالاه م اىاقصالا    1467  مقاقل . 3867.

 هو مواوع التواؾل االدتماعي.

 قني االوا  رادنؿب االالازي فسر ال

 (28ددر  زوم )

قني االوا   فسر ال

 رادنؿب االالازي
 اليفدال ادنؿب اإلالازي

N 

ادتوضط 

 اوطاقي

Mean 

االهساع 

 اديفصازي
 T وصمة

الزدات 

 اوسنة

Df 

مطتوى 

 اديفنونة

Sig 

 االوا 
 85280. 0000. 12 نتوك

1.758 148 .081 
 51550. 2899. 138 ال نتوك

ر  ذات الاللالة لسؿالائصة قالني اوالا  ادبشالوثني هالو        ػرل قصانات اجلدر  الطاقق للالي عالد  ردالوال فالس    

 ريرل الالةرهي  1.758مواوع التواؾل اإلدتماعي ر ولي ادبشوخ منؿبا لالازناأسصح قل ت وصمة ت 
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 قني االوا  راليفمس فس ال

 (29ددر  زوم )

قني  فس ال

 االوا  راليفمس
 اليفمس

 اليفدال

N 

ادتوضط 

 اوطاقي

Mean 

االهساع 

 اديفصازي
 Fوصمة 

زدات ال

 اوسنة

df 

مطتوى 

 اديفنونة

Sig 

 االوا 

 49237. 6667. 12 30أول م  

2.733 
3 

146 
.046 

 49445. 2020. 99 40للي أول م  30م  
 72403. 2963. 27 50للي أول م   40م  

 49237. 3333. 12 فأ جس  60
 55159. 2667. 150 اجملموال

لي  ردوال فسر  ذات الاللة لسؿائصة قني اوا  ادبشوثني هو مواوع  ػرل قصانات اجلدر  الطاقق ل

رود  046رهي الالة عند مطتوي ميفنونة . 2.733التواؾل اإلدتماعي راليفمسأسصح قل ت وصمة ع

 60- 50للي أول م   40م  - 30داءت هر  الفسر  لؿاحل  ل م  الفئات التالصة ) أول م  

 .قصا هو مواوع التواؾل االدتماعيه م اىاأي أد هر  الفئات  اد اوا (فأ جس

 قني االوا  رالدزدة اليفلمصة فس ال

 (03ددر  زوم )

قني االوا   فس ال

 رالدزدة اليفلمصة
 الدزدة اليفلمصة

 اليفدال

N 

ادتوضط 

 اوطاقي

Mean 

االهساع 

 اديفصازي
 Fوصمة 

الزدات 

 اوسنة

Df 

مطتوى 

 اديفنونة

Sig 

 االوا 

 54828. 3200. 100 مدزع

1.823 
2 

147 
.165 

 59420. 1905. 42 أضتاذ مطاعد
 00000. 0000. 8 أضتاذ
 55159. 2667. 150 اجملموال

 ػرل قصانات اجلدر  الطاقق للالي عالد  ردالوال فالسر  ذات الاللالة لسؿالائصة قالني اوالا  ادبشالوثني هالو           

 هي ريرل الالةر1.823 رالسدة اليفلمصةأسصح قل ت وصمة ع مواوع التواؾل اإلدتماعي
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 قني االوا  رنوال اجلاميفة فس ال

 (13ددر  زوم )

قني االوا   فس ال

 اجلاميفة رنوال اجلاميفة
 اليفدال

N 

ادتوضط 

 اوطاقي

Mean 

االهساع 

 اديفصازي
 Fوصمة 

الزدات 

 اوسنة

Df 

مطتوى 

 اديفنونة

Sig 

 االوا 

 57286. 2800. 50 األشهس

.087 
2 

147 
.917 

 57286. 2800. 50 القاهس 
 51745. 2400. 50 أ توقس 6

 55159. 2667. 150 اجملموال
 ػرل قصانات اجلدر  الطاقق للالي عالد  ردالوال فالسر  ذات الاللالة لسؿالائصة قالني اوالا  ادبشالوثني هالو           

 رهي ريرل الالة084مواوع التواؾل اإلدتماعي رنوال اجلاميفةأسصح قل ت وصمة ع .

س  الجاني فصما نتيفلق قودوال عموة قني اوا  ادبشوثني هالو  م  خم  اليفس  الطاقق نتم وبو  الف

مواوع التواؾل االدتماعي رقني  م م  )الت ؿالـ اليفلمالي أاليفمالس ( قصنمالا مل  كال  هنالا  فالسر  ذات        

 الولي  -الاللة اسؿائصة قني اوا  ادبشوثني هو مواوالع التواؾالل االدتمالاعي رقالني  الم مال  )النالوال        

 (الدزدة اليفلمصة- نوال اجلاميفة-منؿبا لالازنا 

الفس  الجالح:  ودد فسر  ذات الاللة لسؿائصة قني اخلؿائـ الدميودسافصة للمبشوثني رمطتوي 

 علي مواوع التواؾل االدتماعي. نػاط م )أر الزدة  فاعل م(

 اليفموة قني النوال رالزدة التفاعل

 (32ددر  زوم )

قني النوال  فس ال

 اليفدال النوال رالزدة التفاعل

N 

ادتوضط 

 طاقياو

Mean 

االهساع 

 اديفصازي
 T وصمة

الزدات 

 اوسنة

Df 

مطتوى 

 اديفنونة

Sig 

 الزدة التفاعل
 50283. 1.4810 79 ذ س

2.654 148 .009 
 65373. 1.7324 71 أنجي
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 ػرل قصانات اجلدر  الطاقق للي  ردوال فالسر  ذات الاللالة لسؿالائصة قالني الزدالة  فاعالل ادبشالوثني مالع         

  009رهالي الالالة عنالد مطالتوي ميفنونالة.     2.654اعي رالنوالأسصالح قل الت وصمالة ت    مواوع التواؾالل اإلدتمال  

  مقاقالالالل 1.7324روالالالد دالالالاءت هالالالر  الفالالالسر  لؿالالالاحل اإلنالالالاخ سصالالالح قلالالالغ ادتوضالالالط اوطالالالاقي شلالالالم    

 للر وز أي أد الر وز أ جس  فاعم مع مواوع التواؾل االدتماعي.1.4810

 قني الت ؿـ رالزدة التفاعل فس لا

 (33ددر  زوم )

قني الت ؿـ  فس ال

 رالزدة التفاعل
 اليفدال الت ؿـ

N 

ادتوضط 

 اوطاقي

Mean 

االهساع 

 اديفصازي
 T وصمة

الزدات 

 اوسنة

Df 

مطتوى 

 اديفنونة

Sig 

 الزدة التفاعل
 56696. 1.6133 75 عملي

.276 148 .783 
 61717. 1.5867 75 نعسي

رالزدالة   ادبشوثني ئصة قني فؿـا ػرل قصانات اجلدر  الطاقق للي عد  ردوال فسر  ذات الاللة لسؿ

 رهي ريرل الالة276ت .أسصح قل ت وصمة  فاعل م مع مواوع التواؾل االدتماعي

 قني  ولي ادبشوخ منؿبا لالازنا رالزدة التفاعل فس ال

 (43ددر  زوم )

قني  ولي  فس ال

ادبشوخ منؿبا لالازنا 

 رالزدة التفاعل

 اليفدال ادنؿب اإلالازي

N 

ادتوضط 

 اوطاقي

Mean 

االهساع 

 اديفصازي
 T وصمة

الزدات 

 اوسنة

Df 

مطتوى 

 اديفنونة

Sig 

 الزدة التفاعل
 96531. 1.7500 12 نتوك

.917 148 .361 
 55009. 1.5870 138 ال نتوك

 ػرل قصانات اجلدر  الطاقق للي عد  ردوال فسر  ذات الاللالة لسؿالائصة قالني  الولي ادبشالوثني منؿالبا       

 رهي ريرل الالة917.مواوع التواؾل االدتماعيأسصح قل ت وصمة ت لالازنا رالزدة  فاعل م مع 
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 قني اليفمس رالزدة التفاعل فس ال

 (53ددر  زوم )

قني اليفمس  فس ال

 رالزدة التفاعل
 اليفمس

 اليفدال

N 

ادتوضط 

 اوطاقي

Mean 

االهساع 

 اديفصازي
 Fوصمة 

الزدات 

 اوسنة

Df 

مطتوى 

 اديفنونة

Sig 

 الزدة التفاعل

 49237. 1.3333 12 30أول م  

3.826 
3 

146 
.011 

 54672. 1.6869 99 40للي أول م  30م  
 73380. 1.3333 27 50للي أول م   40م  

 45227. 1.7500 12 فأ جس 60
 59076. 1.6000 150 اجملموال

 مالع   ػرل قصانات اجلدر  الطاقق للي  ردوال فالسر  ذات الاللالة لسؿالائصة قالني الزدالة  فاعالل ادبشالوثني       

  011رهالي الالالة عنالد مطالتوي ميفنونالة.     3.826مواوع التواؾالل اإلدتمالاعي راليفمسأسصالح قل الت وصمالةع      

فأ جس ( أي اد هر  الفئات أ جس  60- 40للي أول م   30رود داءت هر  الفسر  لؿاحل الفئتني )م  

  فاعم مع مواوع التواؾل االدتماعي.

 قني الدزدة اليفلمصة رالزدة التفاعل فس ال

 (63زوم )ددر  

قني الدزدة  فس ال

اليفلمصة رالزدة 

 التفاعل

 الدزدة اليفلمصة
 اليفدال

N 

ادتوضط 

 اوطاقي

Mean 

االهساع 

 اديفصازي

وصمة 

F 

الزدات 

 اوسنة

Df 

مطتوى 

 اديفنونة

Sig 

 الزدة التفاعل

 56667. 1.6100 100 مدزع

.129 
2 

147 
 66478. 1.5952 42 أضتاذ مطاعد 879.

 53452. 1.5000 8 أضتاذ
 59076. 1.6000 150 اجملموال

 الدزدالالة اليفلمصالالة   ػالالرل قصانالالات اجلالالدر  الطالالاقق للالالي عالالد  ردالالوال فالالسر  ذات الاللالالة لسؿالالائصة قالالني        

 .رهي ريرل الالة129ع .لمبشوثني رالزدة  فاعل م مع مواوع التواؾل االدتماعيأسصح قل ت وصمة ل
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 قني نوال اجلاميفة رالزدة التفاعل الفس 

 (73ددر  زوم )

قني نوال اجلاميفة  الفس 

 اجلاميفة رالزدة التفاعل
 اليفدال

N 

ادتوضط 

 اوطاقي

Mean 

االهساع 

 اديفصازي
 Fوصمة 

الزدات 

 اوسنة

Df 

مطتوى 

 اديفنونة

Sig 

 الزدة التفاعل

 56749. 1.6200 50 األشهس

.057 
2 

147 
 60911. 1.5800 50 القاهس  945.

 60609. 1.6000 50 أ توقس 6
 59076. 1.6000 150 موالاجمل

نالوال اجلاميفالة اخلاؾالة     ػرل قصانات اجلدر  الطاقق للي عالد  ردالوال فالسر  ذات الاللالة لسؿالائصة قالني       

 .رهي ريرل الالة057ع .دبشوثني رالزدة  فاعل م مع مواوع التواؾل االدتماعيأسصح قل ت وصمة قا

 باطصالة ذات الاللالة اسؿالائصة قالني     قناء علي ما ضبق نتم زف  الفس  الجالح القائل قودوال عموالة از 

اخلؿائـ الدميودسافصة للمبشوثني رالزدة  فاعل م مع مواوع التواؾل االدتمالاعي لال فصمالا نتيفلالق    

 .الط  (-قكل م  )انوال 

ذات الاللة لسؿائصة قني  جافالة التيفالس  دواوالع التواؾالل االدتمالاعي       فسر  لفس  الساقع:  وددا

 . رالرافع هرا التيفس 

 يفس  دواوع التواؾل االدتماعي رالرافع هرا التيفس .التقني الفسر  

 (38ددر  زوم )

 الدرافع ميفامل االز باط مطتوي الداللة

 النفيفصة -054. 513.

 الحقوضصة -109. 182.

 جممل الدرافع 025. 761.

 جافالة التيفالس  دواوالع      ػرل قصانات اجلدر  الطاقق للي عد  ردالوال فالسر  ذات الاللالة لسؿالائصة قالني     

 ؾل االدتماعي رالرافع هرا التيفس . التوا
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ردوال فسر  ذات الاللة لسؿائصة قني  جافة التيفس   قناء علي ما ضبق نتم زف  الفس  الساقع القائل

 .دواوع التواؾل االدتماعي رالرافع هرا التيفس 

 الفس  اخلامظ:  ودد عموة از باطصة ذات الاللة لسؿائصة قني الرافع التيفس  دواوع التواؾالل  

 ماعي راإلغباعات ادتشققة.االدت

 قني الرافع التيفس  دواوع التواؾل االدتماعي راإلغباعات ادتشققة.اليفموة 

 (39ددر  زوم )

 الدرافع اإلغباعات ادتشققة
 ميفامل االز باط 073.-

 مطتوي الداللة

 اليفدال

 377. قؿفة عامة

150 

 ميفامل االز باط 132.-

 مطتوي الداللة

 اليفدال

 107. لنفيفصةالدرافع ا
150 

 ميفامل االز باط 199.-

 مطتوي الداللة

 اليفدال

 015. الدرافع الحقوضصة
150 

 الرافالع التيفالس    از باطصالة ذات الاللالة لسؿالائصة قالني     ػرل قصانات اجلدر  الطاقق للالي ردالوال عموالة    

 199.-الز باط من ا سصح قلغ ميفامل ا دواوع التواؾل االدتماعي راإلغباعات ادتشققة الحقوضصة

 أي أنا  لما شاالت هر  الدرافع  لما شاالت هر  االغباعات 015عند مطتوي الاللة .

از باطصة ذات الاللالة لسؿالائصة قالني    قناء علي ما ضبق نتم وبو  الفس  اخلامظ القائل ردوال عموة 

 . دواوع التواؾل االدتماعي راإلغباعات ادتشققة الحقوضصة الرافع التيفس 

:  ودد عموة از باطصة ذات الاللة لسؿائصة قني  جافة التيفس  دواوع التواؾالل  الفس  الطاالع

 .االدتماعي راإلغباعات ادتشققة

 قني  جافة التيفس  دواوع التواؾل االدتماعي راإلغباعات ادتشققة. الفسر 

 دواوالالع التواؾالالل  التيفالالس  جافالالة  از باطصالالة ذات الاللالالة لسؿالالائصة قالالني ردوال عموالالة أثبتالالت الدزاضالالة

أي أنالا  000عند مطتوي الاللة . 516من ا سصح قلغ ميفامل االز باط . االدتماعي راإلغباعات ادتشققة

 . لما شاالت  جافة التيفس  شلر  ادواوع  لما شاال هرا االغباال

از باطصة ذات الاللة لسؿائصة قني قناء علي ما ضبق نتم وبو  الفس  الطاالع القائل قودوال عموة 

 . التواؾل االدتماعي راإلغباعات ادتشققة دواوع جافة التيفس  
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الفس  الطاقع:  ودد عموة از باطصة ذات الاللة لسؿائصة قني  جافالة التيفالس  دواوالع التواؾالل     

 االدتماعي راالوا  هوها.

 قني  جافة التيفس  دواوع التواؾل االدتماعي راالوا  هوها الفسر 

دواوالالع التواؾالالل   التيفالالس  جافالالة  لالالة لسؿالالائصة قالالنياز باطصالالة ذات الالردالالوال عموالالة أثبتالت الدزاضالالة  

أي أنالا  000عنالد مطالتوي الاللالة .   392وا  ادبشوثني هوها سصح قلالغ ميفامالل االز بالاط .   االدتماعي را

 . لما شاالت  جافة التيفس  شلر  ادواوع  لما شاال هرا االوا  االىاقي

ز باطصة ذات الاللة لسؿائصة قني اقناء علي ما ضبق نتم وبو  الفس  الطاقع القائل قودوال عموة 

 االوا  هوها.دواوع التواؾل االدتماعص جافة التيفس  

الفس  الجام :  ودالد عموالة از باطصالة ذات الاللالة لسؿالائصة قالني االوالا  هالو مواوالع التواؾالل           

 االدتماعي راإلغباعات ادتشققة من ا.

مواوالالع االغالالباعات ادتشققالالة مالال   از باطصالالة ذات الاللالالة لسؿالالائصة قالالنيردالالوال عموالالة أثبتالالت الدزاضالالة 

عنالد مطالتوي الاللالة    336والا  ادبشالوثني هوهالا سصالح قلالغ ميفامالل االز بالاط .       التواؾل االدتمالاعي را 

 .أي أنا  لما شاالت االغباعات ادتشققة م   هر  ادواوع  لما شاال هرا االوا  االىاقي000.

از باطصة ذات الاللة لسؿائصة قني قناء علي ما ضبق نتم وبو  الفس  الجام  القائل قودوال عموة 

 راالوا  هوها. مواوع التواؾل االدتماعياالغباعات ادتشققة م  
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 النتائر اليفامة للدزاضة

 قالالد  الالالدرافع النفيفصالالة علالالي الالالدرافع الحقوضالالصة  أضالالباب الضالالت دا    أرقالالشت نتالالائر الدزاضالالة -1

نتصذالالة   قالالوء أد أعكالالاء هصئالالة التالالدزنظ دواوالالع التواؾالالل االدتمالالاعي رميكالال   فطالالرل هالالر  ال  

الالدرافع النفيفصالة الالالص  تمجالل   ا تطالاب اديفسفالالة راديفلومالات راخلالدلات رنصالالع أغالكا  الالالتيفلم        

قػكل عا  هي ما نبشح عنا أعكاء هصئة التالدزنظ   ادقالا  األر  رذلالك لتلبصالة استصادالا  م      

 الصومصة ادتيفلقة قحبصيفة اليفمل

اخ اليفلمصة اجلدند   دالاء   ادس بالة األرلالي    للي أد  حتمصل الكتب راألحبأغازت نتائر الدزاضة -2

مالال  سصالالح اضالالت دا  أعكالالاء هصئالالة التالالدزنظ شلالالر  ادواوالالع رذلالالك  توضالالط سطالالاقي قلالالغ نطالالبتا     

نلصا   ادس بة الجانصة  التواؾل اليفلمي مع الصممء رالحمب   رذلك  توضالط سطالاقي    2.2733

غالالذلا    جمموعالالات نقاغالالصة خاؾالالة أ قصنمالالا دالالاء   ادس بالالة الجالجالالة  اال 2.2333قلالالغ نطالالبتا 

أ ردالالاء   ادس بالالة الساقيفالالة  لدالالساء    1.9067قالت ؿالالـ   رذلالالك  توضالالط سطالالاقي قلالالغ وصمتالالا    

 1.8533اضتحمعات السأي رادطول ادصدانصة   رذلك  توضط سطاقي قلغ وصمتا 
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