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 املطتخًـ

دٚز اإلذا ة١ املدزضة١ٝ ايتعا ًٝة١ ف يع ٝةٌ صبةا         ٖدفت ايدزاض١ اسبايٝة١ يًهػةع  ةٔ    

, َطةتخد١َ ف ذيةو املةٓٗل ايٛؾةعٞ,     اي ٌُ املدزضٞ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ.. يؿةٛز َكة    

طايب ٚطايب١ َةٔ طة ا املسةًة١ ايواْٜٛة١ ةٝة  سًة  ْطةب١ ايةرنٛز         ( 400ٚقد مشًت  ١ٓٝ ايدزاض١ )

َعةةسد٠ َةةٔ طةة ا 160طةةهس١ٜ, ف ةةةغ سًةة   ةةدد اإلْةةا   َعةةسد٠ َةةٔ طةة ا املدزضةة١ ايواْٜٛةة١ اي  240

َةٔ  طة ا املسةًة١ ايواْٜٛة١    , ٚمتوًةت ددا٠ ايدزاضة١ ف اضةتبٝإ طبكةت  ًةٞ      املدزض١ ايوا١ْٜٛ سٓةا  

 ةٔ   , ٚدضعس  ْتا٥ل ايدزاض١اإلذا ١ املدزض١ٝ ايتعا ١ًٝ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ َطتخدَٞ

  املدزضةة١ٝ  ةةرب َٛاقةةع ايتٛاؾةةٌ ا جتُةةا ٞ  ةةٔ ايةةرنٛز,   ازيعةةام َ ةةدٍ اضةةتخداّ اإلْةةا  ي ذا ةةا 

ٚازيعةةام ْطةةب١ َطةةا١ُٖ اإلذا ةة١ املدزضةة١ٝ ف يكةةدِٜ َكةةُٕٛ ٜطةةِٗ ف يًبٝةة١ اةتٝاجةةا  اي ةة ا      

 ٚذبكٝل دٖداف اي ١ًُٝ اي س١ٜٛ.

 ايهًُا  املعتاة١ٝ:

 . اإلذا ١ املدزض١ٝ ايتعا ١ًٝ  -

 .يع ٌٝ  -
 . صبا   اي ٌُ املدزضٞ -
 . ا جتُا ٞ َٛاقع ايتٛاؾٌ -

Abstract 
Research Title:   Uses Egyptian university students to social 

networking sites and personal relationship with the patterns " 
The present study aimed to uncover the role of interactive school 
radio to activate the areas of the school to work across social 
networking sites .. conceived proposal, Using the descriptive 
approach. The study sample included 400 students from the high 
school students reaching male 240 ratio single from the military 
high school students, while the number of females reached a 
single high school girls students 160, and consisted study tool in 
the questionnaire applied to the high school students of interactive 
school radio users across social networking sites, and the results 
of the study it resulted in a high rate of use of female school 
broadcasts on the social networking sites for males, high. The high 
proportion of the contribution of radio school in providing the 
content contributes to meet the needs of students and to achieve 
the goals of the educational process. 
Key words: interactive school radio, Boost. Social net work, The 
areas of school work. 
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 َكد١َ:

ًَٛا  دؾبح اإل ة ّ ازبدٜةد ٚف َكدَتة٘    َع ايت ٛز ايرٟ  ةل ستهٓٛيٛجٝا ا يؿاٍ ٚامل   

َٛاقةةع ايتٛاؾةةٌ ا جتُةةا ٞ ؼبكةةل دٚزا ٖاَةةا ف اي سٝةة١ ٚايت ًةةِٝ َةةٔ يةة ٍ اإلذا ةة١ املدزضةة١ٝ  ةةرب  

َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ, ٚاييت  ًُت  ًٞ يع ٌٝ صبا   اي ٌُ املدزضٞ, ٚس  املكاَغ املختًعة١  

١ إيٞ ذبكٝل دٖةداف اي ًُٝة١ اي سٜٛة١, فكةد ايطةُت      ي ذا ١ دايٌ ٚيازج ةدٚد املدزض١ٝ, ساإلقاف

اي  ق١ سغ املؤضط١ اي س١ٜٛ َٚٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ ساضتخداّ اي ة ا يت بٝكايٗةا, ٚي تةرب    

اإلذا ١ املدزض١ٝ ايتعا ١ًٝ  ًٞ َٛقع غبه١ ايتٛاؾةٌ ا جتُةا ٞ فةٝظ سةٛى اةةد ٚضةا٥ٌ ا يؿةاٍ        

ٚيوكةٝعِٗ ٚيُٓٝة١ َٗةازايِٗ, فٗةٞ ٚضة١ًٝ إ  َٝة١  ًُةت         اإل  ١َٝ اييت يٗدف إيٞ يٛجٝ٘ اي ة ا 

 ًٞ يًةل س٦ٝة١ ايؿةاي١ٝ قا٥ُة١  ًةٞ ايتعا ةٌ ٚاسبةٛاز ٚاملػةازن١ سةغ إداز٠ املدزضة١ ٚد كةا٤ ٦ٖٝة١             

ايتدزٜظ ٚسغ اي  ا ٚس كِٗ ايب ض دايٌ ٚيازج املدزض١, ٚي ترب ٚضا٥ٌ اإل  ّ ايطُ ٞ ايبؿسٟ 

 ٞ يُٓٝة١ َٗةازا  اي ة ا ف اطْػة ١ املدزضة١ٝ املختًعة١, ةٝة          ٚض١ًٝ ي ًُٝٝ٘ ٚيسس١ٜٛ يطا د  ًة

ٜسيبط اإل  ّ ازيباط ٚثٝل ساي س١ٝ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ, فٗٛ آداٙ ١َُٗ يتحكٝل دٖداف 

اي س١ٝ َٔ ي ٍ اإلذا ١ املدزض١ٝ  رب َٛقةع غةبه١ ايتٛاؾةٌ ا جتُةا ٞ فٝطةبٛى, ٚذيةو َةٔ ية ٍ         

 ايكِٝ ايوكاف١ٝ ٚا ػباس١ٝ يدٟ دفساد اجملتُع. يٛجٝ٘ ٚإزغاد اي  ا ٚغسع

 َػه١ً ايدزاض١:

دؾحبت ايتعا ًٝة١ ف ٚضةا٥ٌ اإل ة ّ ٚا يؿةاٍ ٚضة١ًٝ ٖاَة١ ف ذبكٝةل دٖةداف اي سٝة١,          

ةٝ  ٜت ًب َٔ اإلذا ١ املدزض١ٝ ايكٝاّ سةدٚز ف ةاٍ ف يع ٝةٌ صبةا   اي ُةٌ املدزضة١, فعةٞ ايعة ٠         

املاقةة١ٝ ناْةةت اإلذا ةة١ املدزضةة١ٝ يبةة  َةةٔ دايةةٌ ةةةدٚد املدزضةة١ فكةةط ٚم ي  ةةٞ املةةدازع دٟ اٖتُةةاّ  

د إذا ةة١ َدزضةة١ٝ يعا ًٝةة١  ًةةٞ َٛقةةع غةةبه١ ايتٛاؾةةٌ ا جتُةةا ٞ فةةٝظ سةةٛى فُةةع ي ةةٛز            سٛجةةٛ

يهٓٛيٛجٝا  ا يؿةاٍ ٚامل ًَٛةا , ي ًةب اطَةس إْػةا٤ إذا ةا  يعا ًٝة١  ًةٞ َٛقةع غةبه١ ايتٛاؾةٌ            

ا جتُا ٞ فٝظ سٛى ي ٌُ  ًٞ يع ٌٝ صبا   اي ُةٌ املدزضةٞ, ٚ ذبكٝةل دٖةداف اي سٝة١, ٚذبطةٔ       
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ِٝ ٚزفع ددا٤ اي  ا مبا ؽبدّ ٚؼبكل دٖداف اي ١ًُٝ اي سٜٛة١, فاإلذا ة١ املدزضة١ٝ    جٛد٠ ْٚٛم ايت ً

هلا دٚز نبري ف ايتٛاؾٌ سغ َدٜسٟ ايداز٠ ٚد كا٤ ١٦ٖٝ ايتةدزٜظ ٚاي ة ا ٚس كةِٗ ايةب ض, فٗةٞ      

يتٝح ايتعا ٌ سغ اي  ا ٚس كِٗ ايب ض ساإلقاف١ إيٞ يُٓٝة١ َٗةازا  اي ة ا ف إْتةاج املكةاَغ      

 َٝةة١ ي ذا ةة١ َوةةٌ ايتحسٜةةس ايؿةةحعٞ ٚاشبةةرب اإلذا ةةٞ ٚإ ةةداد ايتحكٝكةةا   ٚسوٗةةا  ًةةٞ َٛاقةةع  اإل 

 ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ, ساإلقاف١ ي سم َٚؿادز سٝاْا  امل ًَٛا .

ْٚظسا  ٕ ا ذا ١ املدزض١ٝ هلا دٚز نبري ف يع ٌٝ صبا   اي ٌُ املدزضٞ ٚذبكٝةل اٖةداف   

اي ١ًُٝ اي س١ٜٛ ساإلقاف١ ايٞ ايةبط سةغ امل ًُةغ ٚددزاٙ املدزضة١ ٚاٚيٝةا٤ ا َةٛز ا ٕ اْٗةِ اَةس سةا           

ايس٥ٝطةٞ  ٚميهةٔ سًةٛز٠ َػةه١ً ايدزاضة١ ف ايتطةا ٍ      ٜطتحل ايدزاض١ اي ١ًُٝ, ٚاْ  قةا اةا ضةبل    

ٌ صبا   اي ٌُ املدزضٞ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ  ايتايٞ: َا ٖٛ دٚز اإلذا ١ املدزض١ٝ ايتعا ١ًٝ ف يع ٝ

 ا جتُا ٞ؟

 د١ُٖٝ ايدزاض١:

يُٓبع د١ُٖٝ ايدزاض١ َٔ د١ُٖٝ دٚز اإلذا ١ املدزضة١ٝ   ايتعا ًٝة١ ف يع ٝةٌ صبةا   اي ُةٌ      

  ٚ ضة١ًٝ إ  َٝة١ ٖاَة١ ف سة  املكةاَغ اإل  َٝة١       املدزضٞ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُةا ٞ, سٛؾةعٗا 

ي ذا ةة١ املدزضةة١ٝ  ًةةٞ َٛاقةةع ايتٛاؾةةٌ ا جتُةةا ٞ ٚايةةيت يتةةٝح يً ةة ا إَهاْٝةة١ ايتعا ةةٌ َ ةةا ,    

 ٚيتكح اط١ُٖٝ ايبحو١ٝ ف اآليٞ:

ي نص د١ُٖٝ ايدزاض١ ف يكدِٜ منةٛذج َكة   يةدٚز اإلذا ة١ املدزضة١ٝ ايتعا ًٝة١ يتع ٝةٌ        

دزضٞ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ, ةٝة  ٜ ةٛد ٖةرا ايةدٚز سةايٓعع  ًةٞ اي ة ا        صبا   اي ٌُ امل

ٚدٚيٝا٤ اطَٛز ٚامل ًُغ ٚذبطةغ جةٛد٠ ْٛ ٝة١ ايت ًةِٝ, ٚزفةع َطةتٟٛ  ددا٤ اي ة ا, ساإلقةاف١  إيةٞ          

ايسسط سغ إداز٠ املدزض١ َٚػسف ايٓػاط اي سٟٛ ٚاي ة ا, سٗةدف ذبكٝةل دٖةداف اي ًُٝة١ اي سٜٛة١       

ٌ  ًةةٞ يُٓٝةة١ اي ًُٝةة١ املدزضةة١ٝ ٚايةةيت ي ةةٛد سةةايٓعع  ًةةٞ املؤضطةةا  ايت ًُٝٝةة١ ف طبتًةةع        ٚاي ُةة

 اجملا  .
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 دٖداف ايدزاض١:

يط ٞ ايدزاض١ اسباي١ٝ يًت سف  ًٞ اهلدف ايس٥ٝطٞ ٖٚٛ دٚز اإلذا ١ املدزض١ٝ   ايتعا ١ًٝ   

 ف يع ٌٝ صبا   اي ٌُ املدزضٞ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ.

 ٔ اهلدف ايس٥ٝطٞ اطٖداف ايعس ١ٝ ايتاي١ٝ:ٜٚٓبول َ

ايهػع  ةٔ اي  قة١  سةغ دٚز اإلذا ة١ املدزضة١ٝ ايتعا ًٝة١ ف يع ٝةٌ صبةا   اي ُةٌ املدزضةٞ            -

 َٚٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ؟

ايهػع  ٔ اي  ق١  سغ دٚز اإلذا ١ املدزض١ٝ ايتعا ١ًٝ ف يع ٌٝ صبا   اي ٌُ املدزضٞ َٚٛاقع  -

 ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ؟ 

ايت ةةسف  ًةةٞ َةةدٟ َتاس ةة١ اي ةة ا ملكةةاَغ اإلذا ةة١ املدزضةة١ٝ ايتعا ًٝةة١  ةةرب َٛاقةةع ايتٛاؾةةٌ      -

  ا جتُا ٞ َٚطتٟٛ ايتعا ٌ َ ٗا؟

ٛاقةةع ايتٛاؾةةٌ ا جتُةةا ٞ َٚ ةةدٍ اضةةتخداّ اإلذا ةة١      ايت ةةسف  ًةةٞ َ ةةدٍ ي ةةسني املبحةةٛثغ مل     -

 املدزض١ٝ؟

 يطا    ايدزاض١:

ٞ ايتايٞ: ٍ ايس٥ٝط ٔ ؾٝاغ١ يطا    ايدزاض١ ف ايتطا  َا ٖٛ دٚز اإلذا ١ املدزض١ٝ  ميه

 ايتعا ١ًٝ ف يع ٌٝ صبا   اي ٌُ املدزضٞ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ؟

 ي١ٝ:ٜٚتعسم َٓ٘ ايتطا    ايعس ١ٝ ايتا

 ٌٖ ٖٓاى   ق١ سغ دٚز اإلذا ١ املدزض١ٝ ايتعا ١ًٝ ٚيع ٌٝ صبا   اي ٌُ املدزضٞ ؟ -

نٝةةع ٜهةةٕٛ َةةدٟ َتاس ةة١ اي ةة ا ملكةةاَغ اإلذا ةة١ املدزضةة١ٝ ايتعا ًٝةة١  ةةرب َٛاقةةع ايتٛاؾةةٌ          -

 ا جتُا ٞ َٚطتٟٛ ايتعا ٌ َ ٗا؟

 ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ؟َا ٖٛ َ دٍ ي سني اي  ا ٚاضتخداَِٗ ي ذا ١ املدزض١ٝ  رب َٛاقع  -
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 فسٚني ايدزاض١:

يٛجةةد   قةة١ ازيباطٝةة٘ دايةة١ إةؿةةا٥ٝا سةةغ دٚز اإلذا ةة١ املدزضةة١ٝ ايتعا ًٝةة١ ٚيع ٝةةٌ صبةةا     -

 اي ٌُ املدزضٞ.

يٛجةد   قةة١ اداية١ إةؿةةا٥ٝا سةغ َتاس ةة١ اي ةة ا ملكةاَغ اإل  َٝةة١ ف اإلذا ة١ املدزضةة١ٝ  ةةرب       -

 َع املكاَغَٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ َٚطتٟٛ ايتعا ٌ 

يٛجةةد   قةة١ دايةة١ إةؿةةا٥ٝا سةةغ َ ةةدٍ ي ةةسني املبحةةٛثغ ملٛاقةةع ايتٛاؾةةٌ ا جتُةةا ٞ َٚ ةةدٍ      -

 اضتخداّ اإلذا ١ املدزض١ٝ.

 ا دسٝا  اي ١ًُٝ يًدزاض١:

ٔ ايدزاضا  ايطاسك١ ,ٚمت ايتٝاز ايدزاضا  ٚثٝك١ ايؿ١ً مبٛقٛم  ٞ اي دٜد َ مت اط م ايباةو١  ً

  يكطِٝ اطدسٝا  اي ١ًُٝ  ًٞ ضبٛزٜٔ:ايبح ,  ٚا تُد  ايباةو١ ف
 احملٛز اطٍٚ: دزاضا  ةٍٛ اإلذا ١ املدزض١ٝ ايتعا ١ًٝ. 

 احملٛز ايواْٞ: دزاضا  ةٍٛ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ.

 احملٛز اطٍٚ: دزاضا  ةٍٛ اإلذا ١ املدزض١ٝ ايتعا ١ًٝ.

 دٚ : دازضا   سس١ٝ ةٍٛ اإلذا ١ املدزض١ٝ: 

(.س ٓةٛإ دٚز اإلذا ة١ ازبصا٥سٜة١ ف ذبكٝةل دٖةداف اي سٝة١ ف قة٤ٛ        2013) *دزاض١ ًَٝه١ سةٔ ٚش٠ 

 ( 1)ايتحدٜا  املطتكب١ًٝ

ٖدفت ٖرٙ ايدزاض١ إيٞ َ َط١ ازبٛاْب اي ايك١ اييت ي ٝةل ظبةا  املطةاز اي سةٟٛ ٕ ةةيت      

ٜتع ٔ هلا املط٦ٛيٕٛ ٚاملػسفٕٛ  ًٞ اإل  ّ ايطُ ٞ ةيت يتكافس جٗٛدِٖ إلػباد اسبًٍٛ املٓاضب١ 

افة١  هلا , ٚذيو سٗدف دظبا  املػسٚم اي سٟٛ ايرٟ يط ٞ إيٝ٘ ازبصا٥س سبُا١ٜ اي عٌ َةٔ دثةاز ايوك  

اطجٓبٝةة١, ٚيةةاثري ايكٓةةٛا  ايعكةةا١ٝ٥ اي سسٝةة١ ٚةةةيت يبةةسع ف ْعةةٛع دسٓا٥ٓةةا املبةةاد  اإلْطةةا١ْٝ  

ايطةةا١َٝ, ٚايكةةِٝ ا جتُا ٝةة١ ٚاطي قٝةة١ ٚايدٜٓٝةة١ ايةةيت يطةةا دِٖ  ًةةٞ سٓةةا٤ غخؿةة١ٝ َتهاًَةة١  
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ٚذيو َةٔ ية ٍ يوكٝةع اي عةٌ ٚيٛجٝٗة٘ َٚطةا دي٘  ًةٞ يعهةري طاقتة٘ اإلسدا ٝة١ ةةيت ٜهتطةب             

جدٜةةد٠ ف اسبٝةةا٠, ٚيهةةٞ يتحكةةل ٖةةرٙ ايدزاضةة١ اضةةتخدّ ايباةةة  املةةٓٗل ايٛؾةةعٞ ايتحًًٝةةٞ    يةةربا 

يتػةةخٝـ ايٛقةةع  ايةةسأٖ يةةدٚز اإلذا ةة١ ازبصا٥سٜةة١ ف ذبكٝةةل دٖةةداف اي سٝةة١, ٚيكةةدِٜ َك ةةةا    

جملاس١ٗ ايتحدٜا  املطتكب١ًٝ اييت فسقتٗا ايوٛز٠ ايتهٓٛيٛجٝة١ اي ازَة١, ٚايةيت ذبةاٍٚ ايتػةٜٛؼ      

ًع١ٝ ايوكاف١ٝ ٚاي س١ٜٛ, ٚايٛط١ٝٓ يً عٌ ازبصا٥سٟ َٚةٔ املةاٍَٛ دٕ يعٝةد ْتةا٥ل ايدزاضة١       ًٞ اشب

ف يعت دْظاز املسسٝغ ٚدٚيٝا٤ اطَٛز إيٞ املطا١ُٖ ايع اية١ ايةيت ٜؤدٜٗةا اإل ة ّ املطةُٛم ف دةةدا        

١ ايتٛ ٝةةة١ ا جتُا ٝةةة١ ف يسسٝةةة١ ايٓػةةة٤ٞ يسسٝةةة١ ؾةةةحٝح١, ٚف اسبعةةةا   ًةةةٞ املسج ٝةةة١ ايًبٜٛةةة

ٚاطي ق١ٝ اييت يتُاغٞ َع َ ام اي س١ٝ اإلض ١َٝ ٚيساثٓا اي سسٞ اطؾةٌٝ  ةةيت يطةا دٙ  ف دٕ    

ٜهٕٛ ف املطتكبٌ ايكسٜب َٛاطٔ ؾاحل ٜتعا ٌ َع قكاٜا دَت٘, ٜٚػازى سهٌ ةب ٚإية ف ف سٓةا٤   

 ٚطٓ٘ ملٛانب١ ايت ٛزا  ايسأٖ.

إذا ة١   ايسقُٝة١  اإلذا ١ ف ايتعا ١ًٝ َلايربا إيساج ٚاقع(. س ٓٛإ 2012*دزاض١ ْٛاٍ زقا )

 (2)دمنٛذجا جٝهٌ احمل١ًٝ

ٙ   ةرب  املكدَة١  ايتعا ًٝة١  اشبدَة١  َطت٣ٛ اضتٗدفت ٖرٙ ايدزاض١ ايت سف  ًٞ  ٔ  ٖةر
ٍ  املتبٓةا٠  ايسقُٝة١  ايٛضةا٥ط  دمنةاط  سةاي نٝص  ًة٢   اإل  َٝة١  ايبٓٝة١   ايةرباَل  إيةساج  ية 

ٚاضةتخدَت ٖةرٙ ايدزاضة١ َةٓٗل املطةح ساي ٝٓة١,        ,ٚاسبٛازٜة١  ايتػةازن١ٝ  اي بٝ ة١  ذا  اإلذا ٝة١ 

َٔ اي املغ ف إذا ١ جٝهٌ ازبصا٥س١ٜ َٔ ي ٍ املسضِ اي ادٟ يًرباَل 24ٚاغتًُت  ١ٓٝ ايدزاض١  ًٞ 

 اي ا١َ َٔ ايكا٥ُغ  ًٞ د داد ٚيكدِٜ ٚإيساج ايرباَل ايتعا ١ًٝ سٗاٚ يٛؾًت ايدزاض١ إيٞ:

ٕ  ؼبةسف  ةٝ  ايتكًٝدٟ املطت٣ٛ جٝهٌ إذا ١  رب ايتعا ١ًٝ اشبد١َ يتهاٚش   -  ايكةا٥ُٛ
 ٍ  َكةدَتٗا  ٚف ,ايتعا ًٝة١  يٛضةا٥ط  دسطة ا  يةب    ًة٢  ايتػةازن١ٝ  إيةساج سساصبٗةا   ية 
 ثاست زغِ دْٗا إذا ١ زق١ُٝ سػهٌ ياّ. نػهٌ إيساجٞ ايواست اهلايع ٚض١ًٝ
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 ٚاملٓتةدٜا   املةدْٚا   غةساز   ًة٢  ايػبه١ٝ اشبدَا  ملصاٜا ايسقُٞ اإلدزاى َ دٍ اغبعاني -
 .جٝهٌ سإذا ١ ايتعا ١ًٝ ايرباَل  ٢ً ايكا٥ِ يد٣  َُٛا ٚاملٛاقع ا جتُا ١ٝ

ِ  يةد٣   َُٛةا  دٕ َ ةدٍ ا جتُا ٝة١   - ٌ  سإذا ة١  ايتعا ًٝة١  ايةرباَل   ًة٢  ايكةا٥  ايع٦ة١  .جٝهة
ٌ  ايةيت  ايتٓا سٜة١  ٞ  ايتٛاجةد  ةطةاا   ًة٢  ايتكًٝدٜة١  اشبدَة١  يهةسٜظ  يعكة   ةرب  ايسقُة

 َع ايتعا ١ًٝ َبدد ي صٜص ف ايعا ١ً ايتٛاؾ١ًٝ يدَاي٘ َٔ ايػبهٞ ٚا ضتعاد٠ ايعكا٤
 . ايػباا ف١٦ إىل اي ١ٓٝ َٔ اْتُا٤ سايسغِ املطتُع ازبُٗٛز

(. س ٓةٛإ دٚز سةساَل اإلذا ة١ املدزضة١ٝ ف ي صٜةص قةِٝ ا ْتُةا٤        2009*دزاض١ طف ض ٝد امل ريٟ )

 . (3)ايٛط 

اإلذا ة١ املدزضة١ٝ ف ي صٜةص قةِٝ ا ْتُةا٤      اضتٗدفت ٖرٙ ايدزاض١ ايت سف  ًةٞ دٚز سةساَل   

ايٛط  َٔ ٚج١ٗ ْظس امل ًُةغ, ٚاغةتًُت  ٝٓة١ ايدزاضة١  ًةٞ  ٝٓة١  ػةٛا١ٝ٥ َةٔ امل ًُةغ ٚاي ة ا           

طايةب, ٚاضةتخدَت   338َعسد٠ سُٝٓا متوٌ  ١ٓٝ اي  ا  ًٞ 175ةٝ  متوٌ ةهِ  ١ٓٝ امل ًُغ  ًٞ 

مجةةع ايبٝاْةةا   ًةةٞ ددا٠ ا ضةةتبا١ْ ٚيٛؾةةًت  ٖةةرٙ ايدزاضةة١ املةةٓٗل ايٛؾةةعٞ, ٚا تُةةد  ايدزاضةة١ ف

 ايدزاض١ إيٞ:
دٕ اي ةة ا املبحةةٛثغ ٜٛافكةةٕٛ  ًةةٞ دٚز اإلذا ةة١ ايدايًٝةة١ ف ي صٜةةص ايكةةِٝ ٚامل ةةازف ايٛطٓٝةة١      -

 ٚاملػازن١ ٚاسبٛاز ٚا ْتُا٤ يًٛطٔ.

 ةةدّ ٚجةةٛد ايةةت ف جةةٖٛسٟ َ ٓةةٟٛ ف َطةةتٟٛ اضةةتهاس١ اي ةة ا عبةةٛ دٚز اإلذا ةة١ ايدايًٝةة١ ف    -

 ي صٜص ا ْتُا٤ ايٛط  يً ُس ٚايديٌ ايػٗسٟ ٚطا ٚإ ّ.

ٚجٛد ايت ف جٖٛسٟ ف َطتٟٛ اضتهاسا  اي  ا ظبٛ ي صٜةص ا ْتُةا٤ ايةٛط  سةايت ف  ُةٌ       -

 اطا ٚإ ّ.
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 .(4)(. س ٓٛإ ايتعا ١ًٝ ف اإلذا ١ إغهاهلا ٚٚضا٥ًٗا2007*دزاض١ يايد ش ُّٛ )
املٛاقةع اإلذا ٝة١ اي سسٝة١ املٛجٗة١ يً ةام اي سسةٞ َٚةدٟ        اضتٗدفت ٖرٙ ايدزاض١ إسساش دٖةِ  

اضتخدَٗا يًتكٓٝا  املتاة١  رب غبه١ اإلْ ْت ٚايٛضا٥ط املت دد٠ َٔ اجٌ إياة١ فسف ايتعا ٌ َةع  

املتًكٞ, ٚاضتخدَت ايدزاض١ املٓٗل ايٛؾةعٞ ايتحًًٝةٞ ايةرٟ ٜطةُح س ةسني ا ضةتخداَا  املتاةة١ ف        

ايةةٛطٔ اي سسةةٞ ٚا تُةةد  ايدزاضةة١ ف مجةةع ايبٝاْةةا   ًةةٞ املكاسًةة١   صبةةاٍ ايتعا ًٝةة١ اإلذا ٝةة١ ف 

ٚامل ةظ١ نُا ايدزاض١  ١ٓٝ قؿدٜ٘ او١ً ف َٛقع َؤضطة١ اإلَةازا  ي  ة ّ ٚزادٜةٛ يٝةايٞ سةريٚ        

 : ٚزادٜٛ ضٛا, ٚيٛؾًت ايدزاض١ إيٞ

ٚاملػةازن١   دٕ ايتعا ١ًٝ  رب ايٛضا٥ط املت دد٠ يتٝح ي ذ ا  اي سس١ٝ فسف غةري ضبةدٚد٠ يًتُٝةص    -

ٚاملٓافط١ يةٝظ فكةط ف احملافظة١ مجٗٛزٖةا سةٌ زبةرا مجٗةٛز جدٜةد ٚ ةسٜض يؿةٌ إيٝة٘ غةبه١             

 ايٜٛب ف ناف١ دزجا٤ اي ام.

دٕ ايتعا ١ًٝ يطا د اإلذا ةا  اي سسٝة١ اإليه ْٚٝة١ ف ايتحةسز َةٔ غةهًٗا ايتكًٝةدٟ ايةرٟ ٜةدٍ           -

 ساملتًكٞ ٚايتعا ٌ. ٢ً ايهطٌ ايعهسٟ ٚإسدا ٗا ْٚعٛذٖا عبٛ َصٜد َٔ ا ٖتُاّ 

دٕ س ةةض اإلذا ةةا  اي سسٝةة١ ٚاإليه ْٚٝةة١ سةةايسغِ َةةٔ إَهاْٝايٗةةا املادٜةة١ ٚايبػةةس١ٜ فاْٗةةا م        -

 يطتبًٗا َٔ اجٌ ايديٍٛ ف فكا٤ ايتعا ١ًٝ ٚ ًت دضري٠ يُٓط اإل  ّ ايتكًٝدٟ.

( ٞ ً  ٞ ٕ اإل  ّ اي سٟٛ املطُٛم ف املؤضط١ ايت ١ًُٝ اإل2006*دزاض١ اَباس ذا ١ املدزض١ٝ ( .س ٓٛا

 .(5)ٚاملٓا سا 

اضتٗدفت ٖرٙ ايدزاض١ اضت ساني ْٛ غ جدٜدٜٔ َٔ اإل  ّ اي سٟٛ ف املؤضطا  ايت ١ًُٝ 

ُٖا اإلذا ١ املدزض١ٝ ٚفٔ املٓا س٠ , ةٝ  يةـ ايكطةِ اطٍٚ ف اإلذا ة١ املدزضة١ٝ ستكةدِٜ َعَٗٛٗةا       

صبُٛ ١ َةٔ ايػةسٚط ايةيت ػبةب دٕ     ٚدُٖٝتٗا ٚةدد فكسايٗا ٚ دد ٚ ا٥عٗا, ٚزضِ دٖدفٗا نِ ٚقع 

يٛفس ف َػسف اإلذا ١ ايٓاجح, ٚيٓةاٍٚ ايكطةِ ايوةاْٞ فة  املٓةا سا  ف املدزضة١ , ٚغةس  نٝعٝة١         

 ا ددٖا ٚيٓعٝرٖا, نُا سغ َهاْتٗا سغ اطْػ ١ اإل  ١َٝ, ٚيٛؾًت ايدزاض١ إيٞ:
ايرٜٔ ٜسٜدٕٚ اإلغساف  ًٞ د داد منٛذج ي بٝكٞ يرباَل اإلذا ١ املدزض١ٝ يٝكتدٟ سٗا ايت َٝر   -

 ٖرا ايٓػاط اإل  َٞ دايٌ املدزض١. 
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( .س ةٔ دٚز ايؿةحاف١ ٚاإلذا ة١ املدزضة١ٝ ف يُٓٝة١ ٚ ةٞ       2004*دزاض١ زاْٝا  بد ايسمحٔ دضٛقٞ )

 . (6)ط ا املسة١ً ايوا١ْٜٛ سب ض قكاٜا اجملتُع
ي١ُٝٓ ٚ ةٞ طة ا   اضتٗدفت ٖرٙ ايدزاض١ ايت سف  ًٞ دٚز ايؿحاف١ ٚاإلذا ١ املدزض١ٝ ف 

املسة١ً ايوا١ْٜٛ سب ض قكاٜا اجملتُع, ٚاضتخدَت ٖرٙ ايدزاض١ َٓٗل املطح ساي ١ٓٝ, ٚمتوًت  ١ٓٝ 

ادازا  ي ١ًُٝٝ  ًٞ َطتٟٛ ضبافظة١ ايػةسق١ٝ ةٝة  مت ايتٝةاز َدزضةغ َةٔ نةٌ اداز٠         10ايدزاض١ ف

ٌ املكةُٕٛ ف دطةاز َةٓٗل    س سٜك١  ػٛا١ٝ٥  سٓغ ٚاطيس٣ سٓا , ٚاضتخدَت ٖرٙ ايدزاض١ ددا٠ ذبًٝة 

املطح سٗدف ايت ةسف  ًةٞ املٛقةٛ ا  ٚايككةاٜا ايةيت يتٓاٚهلةا ايؿةحع ٚسةساَل اإلذا ة١ املدزضة١ٝ           

 ٚيٛؾًت ايدزاض١ إيٞ:

ٚجٛد ايت ف ف يٓاٍٚ املٛقٛ ا  ف اطْػ ١ اإل  ١َٝ َٔ ؾحاف١ ٚإذا ١ ةطب طبٝ ١ املسةًة١   -

 ايت ١ًُٝٝ.

ػٌُ َٔ ؾحاف١ ٚإذا ١ َدزض١ٝ ا ْعتا   ًٞ اجملتُع احملٝط سة٘  دٕ اإل  ّ املدزضٞ ٜطت ٝع مبا ٜ -

ساإلقةةاف١ إيةةٞ ذبكٝةةل ايطةة١ُ املتهاًَةة١ يً ةة ا َةةٔ املسةًةة١ اي ُسٜةة١ اشب ةةري٠ ايةةيت متوةةٌ َسةًةة١  

 املساٖك١ سايٓطب١ يً  ا ٚاييت ذبتاج إيٞ َ ا١ًَ إ  ١َٝ دقٝك١ ٚةطاض١. 
١ املس٥ٝة١ ف يدَة١ دٖةداف اي ًُٝة١ اي سٜٛة١ ف      (. س ٓةٛإ دٚز اإلذا ة  2003*دزاض١ ضبُٛد ؾةاف ) 

 .(7)ضبافظا  غص٠
اضتٗدفت ٖرٙ ايدزاض١ ايت سف  ًٞ دزا٤ زجاٍ اي س١ٝ ٚزجاٍ اإل  ّ فُٝا يكد١َ اإلذا ة١  

املس١ٝ٥ ايسمس١ٝ ف فًط غ ف يدَة١ اطٖةداف اي سٜٛة١, ٚاضةتخدَت ٖةرٙ ايدزاضة١ املةٓٗل ايٛؾةعٞ         

َ ًِ َٔ َ ٌُ املةدازع اسبهَٛٝة١ ٚاملةدازع ايتاس ة١ يٛناية١      800ض١ ف ايتحًًٝٞ, ٚمتوًت  ١ٓٝ ايدزا

غخؿا َٔ ايكا٥ُغ  ًٞ إ داد ايرباَل ف يًعصٜٕٛ 20ايبٛ , ف احمل١ً اطضاض١ٝ ٚاي ًٝا, إقاف١ إيٞ 

فًط غ ٚقٓا٠ فًط غ ايعكا١ٝ٥, ٚدضتاذ٠ اإل ة ّ اي سةٟٛ ف جاَ ةا  غةص٠ ٚس ةض املتخؿؿةغ ف       

ايعًطةة ١ٝٓٝ, ٚا تُةةد  ايدزاضةة١ ف مجةةع ايبٝاْةةا   ًةةٞ ددا٠ ا ضةةتبٝإ ٚيٛؾةةًت       ٚشاز٠ اإل ةة ّ 

 ايدزاض١ إيٞ:
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ٚجٛد قؿٛز ف ايرباَل املكد١َ ف يًعصٜةٕٛ فًطة غ َةٔ ٚجٗة١ ْظةس اإل  َةٝغ ٚاي سةٜٛغ فُٝةا          -

ٜت ًل خبد١َ دٖداف اي ١ًُٝ اي س١ٜٛ, ٚ دّ ٚجٛد فسٚم ٚاقح١ ف اضتهاسا  دفساد اي ١ٓٝ ةٍٛ 

 ا ٜكدَ٘ ايتًعصٜٕٛ ايعًط ٝ  َٔ سساَل ربدّ دٖداف اي ١ًُٝ اي س١ٜٛ.َ
 ثاْٝا دزاضا  اجٓب١ٝ ةٍٛ اإلذا ١ املدزض١ٝ:

(.س ٓٛإ اثس ٚضا٥ٌ اإل  ّ  ًٞ  ١ًُٝ ايت ًِٝ ٚايت ًِ دزاض١  2012) kaveh*دزاض١ نافٝ٘ 

  (8)ةاي١ ف دسسٕ

ايت ًُٝةة١ ف  ًُٝةة١ ايت ًةةِٝ ٚايةةت ًِ, اضةةتٗدفت ٖةةرٙ ايدزاضةة١ ايت ةةسف  ًةةٞ اثةةس ايٛضةةا٥ٌ 

َعةسد٠ َةٔ َ ًةِ ف    400ٚاضتخدَت ٖرٙ ايدزاض١ َةٓٗل املطةح ساي ٝٓة١, ٚاغةتًُت  ٝٓة١ ايدزاضة١  ًةٞ        

طٗةةسإ,  ٚا تُةةد  ايدزاضةة١ ف مجةةع ايبٝاْةةا   ًةةٞ دداز٠ ا ضةةتبا١ْ ةٝةة  مت ذبًٝةةٌ ايبٝاْةةا          

 ساضتخداّ ناٟ ضهٜٛس ٚيٛؾًت ايدزاض١ إيٞ:

اس١ٝ يت ًِ ايتهٓٛيٛجٝا ٜ تُد  ًٞ اإل  ّ اي سٟٛ املٓاضب َع اةتٝاجا  املةت ًِ  دٕ اآلثاز ا ػب -

ف ايكةةسٕ ايٛاةةةد ٚاي ػةةسٜٔ ف  ؿةةس يةةدفل امل ًَٛةةا , ةٝةة  ٜسنةةص  ًةةٞ اضةةتخداّ يهٓٛيٛجٝةةا     

 ايت ًِٝ ٚاإل  ّ ف املدازع ا ستدا١ٝ٥ جبُٗٛز١ٜ إٜسإ اإلض ١َٝ.
-  ّ اإل ةة ّ اي سةةٟٛ  ًةةٞ اي ًبةة١ نةةإ قةةُٔ املتٛضةةط, ٚإ   دغةةاز  ْتةةا٥ل ايدزاضةة١ دٕ اثةةس اضةةتخدا

اضتخداّ ايتهٓٛيٛجٝا اسبدٜو١ ف املدزض١ َوٌ ديٛ  ايرنٞ ٚ ريٖةا َةٔ ٚضةا٥ٌ اإل ة ّ املدزضة١ٝ      

 نإ اقٌ َٔ املتٛضط.

دٕ ٖدف امل ًُغ َٔ اضتخداّ ايتهٓٛيٛجٝا اإل  ١َٝ ٖٛ جرا اْتبةاٙ اي ًبة١ يًُعةاِٖٝ اي سٜٛة١      -

%َةٔ امل ًُةغ ٜطةتخدَٕٛ ايٛضةا٥ٌ ايت ًُٝٝة١ اإل  َٝة١ نةاشبسا٥ط,        50يت إٚ, ٚإٚايسغب١ ف ا

 ٚاملطسةٝا , ٚاملًؿكا , ٚاطيٛا  ايتكًٝد١ٜ, ٚاطقساف املدصب١ 

دٕ املػه   ايةيت ي ٝةل دَةل يهٓٛيٛجٝةا اإل ة ّ املةدزع َةٔ ٚجٗة١ ْظةس امل ًُةغ طبٝ ة١ ايٓظةاّ              -

 اي سٟٛ امل ًل ف املدازع.
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(. س ٓٛإ اْ ْت  ازباَ ١ املعتٛة١ مبايٝصٜا ٚدٚزٙ فة٢   2009) mad IbrahimMoh *دزاض١

 (9)دفع ايت ًِٝ  ٔ س د

ٚناْت ةٍٛ اْ ْت ازباَ ١ املعتٛة١ مبايٝصٜا ٚدٚزٙ ف دفع ايت ًِٝ  ٔ س د, ٖٚة٢ دزاضة١   

سةدد ايسادٜةٛ   اضت   ١ٝ يٛقح دٚز زادٜٛ اإلْ ْت سازباَ ١ ف ذبعٝص دبسس١ ايت ًِٝ  ٔ ُس د, ٚقد 

 ٜكدّ سساصب٘ ُسٓا٤ً  ٢ً َٓاٖل ايدزاض١ َكٝعًا إيٝٗا سساَل ديس٣ يسف١ٝٗٝ.

ٜٚتةةٝح ايسادٜةةٛ ملطةةتُ ٝ٘ يدَةة١ يٓصٜةةٌ ًَعةةا  ؾةةٛي١ٝ َةةٔ ايةةرباَل املرا ةة١  ًةة٢ دجٗةةص٠ ايهُبٝةةٛيس   

َُؿةبس٠ ميهةٔ ا ضةتُام إيٝٗةا ف دٟ       "Ipods"ايػخؿٞ ٚ ٢ً دجٗص٠ املطه   ايسق١ُٝ  نُحاقةسا  

 ٚيٛؾًت ايدزاض١ إيٞ: ٚقت,

دد  إىل يع ٝةٌ   "Face book"دٕ سساَل ايسادٜٛ ٚيدَاي٘ ٚؾعحت٘  ًة٢ ايػةبه١ ا جتُا ٝة١     -

 يكدِٜ اشبد١َ ايت ١ًُٝٝ ٚضا د   ٢ً دَل ايدازضغ ف اي ١ًُٝ ايت ١ًُٝٝ.
   (10)(. س ٓٛإ ا ضتُام ي ذا ا   رب اإلْ ْت2008) Arbitron دزسٝ ٕٚ*دزاض١ 

 اَةًا(  12ًَٝةٕٛ دَسٜهةٞ اةٔ ية اٚ  د ُةازِٖ سةغ)       33ايدزاض١  ٔ دٕ ةةٛايٞ  نػعت ٖرٙ 

ّ ٚايةرٟ سًة  فٝة٘    2007ٜطتُ ٕٛ ي ذا ا   رب اإلْ ْت ي ٍ اطضبٛم, ٖٚٛ َا ٜ ترب قعةص٠  ةٔ  ةاّ    

ّ دٟ دٕ 2008ًَٝةٕٛ َطةتُع دضةبٛ ًٝا ٚذيةو ف ايتكسٜةس ايطةٟٓٛ ي ةاّ         29 دد املطتُ غ َا ٜكسا َةٔ  

%  ةٔ  ةاّ   2ِٖ َةٔ ٜطةتُ ٕٛ إلذا ةا  اإلْ ْةت َةٔ ٖةرٙ ايع٦ة١ اي ُسٜة١ مب ةدٍ شٜةاد٠           % 13ةٛايٞ 

 ّ, ٚيٛؾًت ايدزاض١ إيٞ:2007

% َةٔ ٖةرٙ ايع٦ة١ اي ُسٜة١ ف دَسٜهةا يةدِٜٗ اغة انا  ف املٛاقةع ا جتُا ٝة١  ًة٢           24دٕ ةٛايٞ  -

 سفة١  ةٔ   % َةٔ اي ٝٓة١ ناْةت يةدِٜٗ امل    63نةريو فةإٕ    my Spaceواإلْ ْت َوٌ ايعٝظ سٛى 

 ٖرٙ اإلذا ا  ٚا ضتُام هلا َٔ ي ٍ ٖرٙ املٛاقع. 
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 احملٛز ايواْٞ: دزاضا  ةٍٛ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ.

 دٚ : دازضا   سس١ٝ ةٍٛ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ. 

 .(11)(. س ٓٛإ: "اإل  ّ ازبدٜد ٚيكٓٝا  ؾٓا ١ ايسدٟ اي ا2015ّدزاض١ ضبٞ ايدٜٔ يٝتاٟٚ )*

ايدزاض١ سايهػع  ٔ دٚز اإل  ّ ازبدٜد ف يػهٌٝ ايةسدٟ اي ةاّ ٚيٛجٝة٘ ازبُٗةٛز     ٖتُت ا

عبٛ يٝازا  ضبدد٠ م ٜهٔ هلِ فسف ايت ةسف  ًٝٗةا ف ايطةاسل  ةرب ٚضةا٥ٌ اإل ة ّ ايتكًٝةدٟ, ٚدٕ        

اإل  ّ ازبدٜد ٚددٚاي٘ ٚيكٓٝاي٘ املختًع١ ًٜ ب دٚزًا ضبٛزٜةًا ف ايتةاثري  ًة٢ ؾةٓا ١ ايةسدٟ اي ةاّ       

هٔ ايكٍٛ ساْ٘ قد دثس سػهٌ َباغةس ف قٝةاّ ثةٛزا  ايسسٝةع اي سسةٞ ايةيت اجتاةةت س ةض ايةدٍٚ          ٚمي

اي سس١ٝ ف ايع ٠ ايطةاسك١, ٚاضةتخدَت ايدزاضة١ املةٓٗل ايٛؾةعٞ ايتحًًٝةٞ ٚذيةو طْة٘ ميوةٌ َظًة١           

 ٚاض ١ َٚس١ْ قد يتكُٔ  ددًا َٔ املٓاٖل ٚاطضايٝب ايعس ٝة١ َوةٌ املطةح ٚدزاضة١ اسباية١, ٚيٛؾةًت      

ايدزاضةة١ إىل دٕ: ٚضةةا٥ٌ اإل ةة ّ ازبدٜةةد د ةةاد  يازطةة١ يػةةهٌٝ اي ُةةٌ ا يؿةةايٞ ف اجملتُ ةةا        

امل اؾس٠ مبا ذبًُة٘ َةٔ يؿةا٥ـ ن املٝة١ ا ْتػةاز ٚضةس ١ ايٛؾةٍٛ, غةبها  ايتٛاؾةٌ ا جتُةا ٞ           

دةةةد  اْ هاضةةا  نةةبري٠  ًةة٢ قٛا ةةد ةسٜةة١ ايٓػةةس ٚايت ةةبري ٚيةةد ِٝ ايعهةةس ايةةدميكساطٞ ٚةكةةٛم    

ا ْتػاز ايهبري يًػبها  ا جتُا ١ٝ ج ةٌ َٓٗةا ضبسنةًا دضاضةًٝا ي املٝة١ ايوكافة١ ٚايعهةس         اإلْطإ ,

ٚايٛ ٞ , ايبٝاْا  املتٛفس٠  ٢ً ايٓػاطا  اييت يدٚز َٔ ي ٍ ٚضا٥ٌ اإل  ّ ازبدٜةد يػةري إىل دٕ   

 املطتكبٌ ؼبٌُ ايهوري َٔ ايتبريا  اييت ميهٔ دٕ ذبد  ف َكبٌ اطٜاّ.
(. س ٓةٛإ دٚز ايعةٝظ سةٛى ف إَةداد ايػةباا ازبةاَ ٞ       2014ضبُد  بد ايةسمحٔ) دزاض١ دضا١َ  (1

 (12)سامل ًَٛا  ةٍٛ قكاٜا ايعطاد املؿسٟ
اضتٗدفت ٖرٙ ايدزاض١ ايت سف  ٢ً دٚز ايعٝظ سٛى  ف إَداد ايػباا ازباَ ٞ سامل ًَٛةا   

     ُ از٠ )ذبًٝةةٌ ةةةٍٛ قكةةاٜا ايعطةةاد ف َؿةةس, ٚقةةد اضةةتخدَت ايدزاضةة١ َةةٓٗل املطةةح  ةةٔ طسٜةةل اضةةت

ٜٓاٜس ّٜٛ ايوٛز٠  ٢ً ايت رٜب ٚايعكس ٚايعطةاد   25املكُٕٛ( طبكت  ٢ً ؾعحيت )نًٓا يايد ض ٝد, 

ّ(, نُةا اضةتخدَت ايدزاضة١ املٝداْٝة١     2013ّ ةتة٢ َةازع  2013ٚايب اي١( ف ف ٠ اَتد  َةٔ )ٜٓةاٜس  
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طةت٣ٛ ا جتُةا ٞ   اضتُاز٠ )ا ضتبٝإ ة يكٝاع ايٛ ٞ سككاٜا ايعطةاد ف َؿةس, اضةتُاز٠ يكٝةاع امل     

ٚا قتؿادٟ( مت ي بٝكٗا  ٢ً  ١ٓٝ  ُدٜة٘ َةٔ ايػةباا ازبةاَ ٞ َطةتخدَٞ ايعةٝظ سةٛى قٛاَٗةا         

ض١ٓ( َٔ 21-18َعسد٠( ي اٚ  د ُازِٖ سغ )400َعسد٠( َايٛذ٠ َٔ  ١ٓٝ  ػٛا١ٝ٥ قٛاَٗا ) 355)

 نًٝا  جاَ ١ )ايصقاشٜل, املٓؿٛز٠, ايكاٖس٠,  غ مشظ(, ٚيٛؾًت ايدزاض١ إيٞ:
عةٝظ سةةٛى ٜةةايٞ ف َكدَةة١ َؿةةادز َ سفةة١ دفةةساد اي ٝٓةة١ يًحؿةةٍٛ  ًةة٢ امل ًَٛةةا  ةةةٍٛ قكةةاٜا  اي -

 ايعطاد ف َؿس  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ.
يٛجد   ق١ ازيباطٝ٘ ذا  د ي١ إةؿا١ٝ٥ سةغ شٜةاد٠ ا تُةاد ايػةباا ازبةاَ ٞ  ٝٓة١ ايدزاضة١         -

ف َؿةس, نُةا يٛجةد فةسٚم ذا        ٢ً ايعٝظ سٛى ٚةؿٛهلِ  ًة٢ امل ًَٛةا  ةةٍٛ قكةاٜا ايعطةاد     

د يةة١ إةؿةةا١ٝ٥ سةةغ ايػةةباا ازبةةاَ ٞ  ٝٓةة١ ايدزاضةة١ )ذنةةٛز,  إْةةا ( ف دزجةة١ ايةةٛ ٞ سككةةاٜا   

 ايعطاد ف َؿس َٔ ي ٍ ا  تُاد  ٢ً ايعٝظ سٛى يؿاحل دفساد اي ١ٓٝ ايرنٛز.
سككةاٜا  يٛجد فسٚم ذا  د ي١ إةؿا١ٝ٥ سغ ايػباا ازباَ ٞ  ١ٓٝ ايدزاضة١ ف دزجة١ َ ةسفتِٗ     -

       ٛ ى يؿةاحل دفةةساد  ايعطةاد ف َؿةس سةةايت ف دزجة١ نوافة١ ايت ةةسني يتًةو ايككةةاٜا  ةرب ايعةٝظ سةة

 ايت سني.  اي ١ٓٝ نوٝع
2) ( ٞ ٞ ف إدزاى املسد٠ املؿس١ٜ (2014دزاض١ د ا٤ ةاَد املبسس ٌ ا جتُا  ٕ دٚز َٛاقع ايتٛاؾ . س ٓٛا

 .(13)سبكٛقٗا
٠ املؿةةس١ٜ  ًةةٞ َٛاقةةع ايتٛاؾةةٌ    اضةةتٗدف ٖةةرٙ ايدزاضةة١ إيةةٞ َ سفةة١ َةةدٟ ا تُةةاد املةةسد       

ا جتُا ٞ يت سٜعٗا حبكٛقٗا ناف١ َٚ سف١ َةدٟ َةٛاطٔ ايكة٠ٛ ٚايكة ع ايةيت ميهةٔ دٕ يةؤثس سٗةا         

ٖرٙ املٛاقع ف َطري٠ متهغ املسد٠ املؿس١ٜ َٔ اسبؿٍٛ  ًٞ ةكٛقٗا, اضتخدَت ايباةو١ َٓٗل املطح, 

اط ُةةاز ٚاملطةةتٜٛا , ٚقةةد يٛؾةةًت    َعةةسدٙ َةةٔ املةةسد٠ املؿةةس١ٜ مبختًةةع   400سةةايت بٝل  ًةةٞ  ٝٓةة١  

 ايدزاض١ ي دد َٔ ايٓتا٥ل ٖٞ:

يعٛم َٛاقةع ايتٛاؾةٌ ا جتُةا ٞ ف جةرا مجٗةٛز املةسد٠ املؿةس١ٜ, ٜٚ ةصش ذيةو اسبسٜة١ ف ْػةس             -

 امل ًَٛا  سٗا اا اْ هظ ف ةس١ٜ ايت بري ٚايسدٟ.
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اطفةساد, ٚنةريو ايكةدز٠    ايتعا ٌ ف ٖرٙ املٛاقع ديا  يًُسد٠ ايكدز٠  ًٞ ايتحاٚز ٚايتٛاؾٌ سةغ   -

 ًةةٞ ايتحةةاٚز ٚايتعا ةةٌ َةةع اآليةةسٜٔ ٚايت ةةسف  ًةةٞ ٚجٗةةا  ايٓظةةس املختًعةة١ اةةا ٜهطةةبٗا ثةةسا٤   

 َ ًَٛايٞ نبري.
ٚجد  ايدزاضة١ دٕ َٛقةع ايعةٝظ سةٛى ةؿةد املسنةص اطٍٚ ف ايتعا ةٌ ٚايتةاثري ف ةةغ يساج ةت            -

 ساقٞ املٛاقع.

 ضةةتخداّ غةةبها  ايتٛاؾةةٌ ا جتُةةا ٞ   (س ٓةةٛإ يؿةةٛز َكةة     2013دزاضةة١ ةطةة   ةةٛني )   (3

 .(14)"ايعطبٛى" ف اإلزغاد اي سٟٛ ف ق٤ٛ ددزاى املسغدٜٔ اي سٜٛغ  ا ُٖٝت٘
اضةةتٗدفت ٖةةرٙ ايدزاضةة١ ايتٛؾةةٌ إيةةٞ يؿةةٛز َكةة   يت ةةٜٛس اضةةتخدّ غةةبها  ايتٛاؾةةٌ        

طُٖٝةتٗٔ ٚذبدٜةد اثةس    ا جتُا ٞ ف ايتٛجٝ٘ ٚاإلزغاد اي سٟٛ ف ق٤ٛ إدزاى املسغدٜٔ اي سةٜٛغ  

نٌ َٔ َتبريا  ازبٓظ, َهإ املدزض١, يتخؿـ, ضٓٛا  اشبرب٠  ًٞ َدٟ ددزاى املسغةدٜٔ اي سةٜٛغ   

اط١ُٖٝ اضتخداّ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ "ايعٝطبٛى" ف اإلزغاد اي سةٟٛ, َٚةٔ ثةِ طةس  يؿةٛز      

املسغةةدٜٔ اي سةةٜٛغ,  َةة25َٔكةة   يت ةةٜٛس اضةةتخداَ٘, ةٝةة  ايتةةاز ايباةةة   ٝٓةة١ قؿةةدٜ٘ قَٛٗةةا  

ٚا تُد  ايدزاض١ ف مجع ايبٝاْا   ًٞ ددا٠ ا ضتبا١ْ سٗدف قٝاع َدٟ ددزاى املسغدٜٔ اي سٜٛغ 

ٞ "ايعٝطبٛى" ف اإلزغاد اي سٟٛ, ٚيٛؾًت ايدزاض١  اط١ُٖٝ َدٟ اضتخداّ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا 

 : إيٞ
-   ٌ ا جتُةةا ٞ "ايعٝطةةبٛى" ف اإلزغةةاد   دٕ َتٛضةةط ايدزجةة١ ايهًٝةة١ ملةةدٟ اضةةتخداّ َٛاقةةع ايتٛاؾةة

 %(, دٟ سدزج١ َسيع 79.4.١اي سٟٛ  ًٞ مجٝع دس اد ايدزاض١ جا٤ سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت )

ٞ "ايعٝطبٛى" ف اإلزغاد اي سٟٛ  - ٚجٛد فسٚم جٖٛس١ٜ ف َدٟ اضتخداّ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا 

 يب ا ملتبريا  ازبٓظ , ةٝ  ناْت ايعسٚم يؿاحل املسغدا .

فسٚم ف َدٟ اضتخداّ َٛاقةع ايتٛاؾةٌ ا جتُةا ٞ "ايعٝطةبٛى" ف اإلزغةاد اي سةٟٛ يب ةا        ٚجٛد  -

 ملتبري َهإ املدزض١ , ةٝ  ناْت ايعسٚم يؿاحل املد١ٜٓ.
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(.س ٓٛإ   ق١ اإل  ّ اي سةٟٛ ستهٓٛيٛجٝةا امل ًَٛةا     2013دزاض١ فدا٤ فٝاني دسٛ ايعٛازع ) (4

  (15)ٚٚضا٥ٌ ا يؿاٍ اسبدٜو١
ٖرٙ ايدزاض١ ايت سف  ًٞ اي  ق١ سغ اإل ة ّ اي سةٟٛ, ٚي بٝكةا  يهٓٛيٛجٝةا     اضتٗدفت 

امل ًَٛا , ٚٚضا٥ٌ ا يؿاٍ اسبدٜو١, ةٝ  يًؿت ايدزاض١ إيٞ دٕ يهٓٛيٛجٝةا امل ًَٛةا  ٚا يؿةاٍ    

هلةةا دٚز سةةازش ف ذبكٝةةل غاٜةةا  اإل ةة ّ اي سةةٟٛ, ٚٚ ا٥عةة٘ إذ يطةةِٗ ٚضةةا٥ٌ ايت ًةةِٝ ا يه ْٚٝةة١    

املدزض١ اي سس١ٝ ا يه ١ْٝٚ, ٚٚضا٥ٌ ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ ايعٝطبٛى ٚيٜٛ  ٜٚٛيٝٛا, ايسمس١ٝ, ٚ

ٚٚضا٥ٌ ا يؿاٍ ازبُاٖريٟ َٔ ؾحع ٚإذا ا , ف ْكٌ ايسضاي١ اي س١ٜٛ, ٚإياة١ قدز َٔ املس١ْٚ 

        ٛ ٜة١,  ف اي ١ًُٝ ايت ًُٝٝة١, ٚإغةساى املةدزسغ ف نافة١ َةٛاق ِٗ,  ٚاجملتُةع احملًةٞ ف اي ًُٝة١ اي س

ٚا ضتعاد٠ َٔ َك ةايِٗ ف ٖرا اجملاٍ, ةٝ  يٛؾةٞ ايدزاضة١ سكةسٚز٠ قٝةاّ املةدازع ٚازباَ ةا        

س س  َطافا  ف اإل  ّ اي سٟٛ, ف نًٝا  اي س١ٝ, إقاف١ إيٞ د ةِ اإل ة ّ اي سةٟٛ سػخؿةٝا      

 يسس١ٜٛ َتُٝص٠ يًكٝاّ سدٚز ف طباطب١ اجملتُع.

ٕ اي صاا ) (5  ًٞ ي١ُٝٓ س ض َٗازا  ايت اٌَ ١ دثس ايػبها  ا جتُا ٝس ٓٛإ " .(2010ٖب١  وُا

 .(16)َع غبها  اسباضب اآليٞ يدٟ ط ا يهٓٛيٛجٝا ايت ًِٝ
ٖةةدفت ايدزاضةة١ يكةةدِٜ ي بةةٝكغ َةةٔ ي بٝكةةا  ايةةرباَل ا جتُا ٝةة١ املدْٚةة١, ٚايةةٜٛهٞ      

اآليةٞ ف   ف يةدزٜظ س ةض َٗةازا  ايت اَةٌ َةع غةبها  اسباضةب        2.0امل تُد٠  ًٞ يهٓٛيٛجٝا ايٜٛةب  

َكسز يكٓٝا  غبها  اسباضب اآليٞ ي  ا ايعسق١ ايوايو١ يهٓٛيٛجٝا ايت ًِٝ يهْٛةت  ٝٓة٘ ايبحة     

َٔ ط ا ايعسق١ ايوايو١ يهٓٛيٛجٝا ايت ًِٝ سهًٝة١ اي سٝة١ ايٓٛ ٝة١ جاَ ة١ املٓٛفٝة١ ,ٚمت يكطةِٝ       

ؿةُِٝ ايتهةسٜ    اي ١ٓٝ إيٞ ث   صبُٛ ا  )صبُٛ ١ قاس ١ + صبُٛ تغ دبسسغ ( سٓا٤  ًةٞ ايت 

ٚقاَت س ٌُ ايتباز ذبؿًٝٞ يًهٛاْب امل سف١ٝ ٚس اق١ َ ةظة١ اطدا٤ املٗةاز٣ ٚا تُةد ايبحة   ًةٞ      

 املٓٗل ايٛؾعٞ, ٚيٛؾًت ايدزاض١ إيٞ:
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يكدّ دفساد اجملُٛ تغ ايتهسٜبٝتغ اطٚيٞ ٚايوا١ْٝ ف ايتحؿةٌٝ امل ةسف ٚاطدا٤ املٗةاز٣ املكةسز      -

 يًُٓٛذج ضبُد   ١ٝ مخٝظ. يكٓٝا  غبها  اسباضبا  ٚفكا 

نُا دغاز  دٜكا إيٞ اةتعا  دفساد اجملُٛ تغ ايتهةسٜبٝتغ مبةا دةةسشٚا َةٔ يكةدّ ف ايتحؿةٌٝ        -

ايدزاضٞ ٚاطدا٤ املٗاز٣ س د ف ٠ َةٔ اْتٗةا٤ ايتهسسة١ اطضاضة١ٝ يًبحة  َةع َ ةظة١  ةدّ ةةدٚ           

 ف ي بٝل املتاس ١. يكدّ ف ذبؿٌٝ ايدزاضٞ ٚاطدا٤ املٗاز٣ يًُهُٛ تغ ايتهسٜبٝتغ 

ٖٚرا ٜػري ديٞ قسٚز٠ ا ضتُساز ف ايتةدزٜظ يً ة ا هلةؤ ٤ اي ة ا ساضةتخداّ ايُٓةٛذج ايةرٟ         -

 يتبٓ٘ ايباةو١ ٚاض ايٝه١ٝ ايت ًِٝ اييت يٛؾًت إيٝٗا ايباةو١.
(. س ٓٛإ اي ة ا ٚايػةبها  ا جتُا ٝة١" دزاضة١ َٝداْٝة١ ف      2010دزاض١ ؾاسب١ ايدَازٟ ) (6

 .(17)ٚإغبا ا  ط ا ن١ًٝ ايعٕٓٛ ٚاإل  ّ يًعٝظ سٛى نػبه١ اجتُا ١ٝاضتخداَا  
إٜكا  َد٣ َطا١ُٖ ايعٝظ سٛى نػبه١ اجتُا ١ٝ ف ايت إٚ سغ  ٖدفت ٖرٙ ايدزاض١ إىل

اي  ا ٚايت سف  ٢ً ؾٛز٠ ايعٝظ سٛى  ٓدِٖ , ٚنريو َ سف١ َد٣ اْ هاع َا يكدَ٘ ايتك١ٝٓ  ٢ً 

زاض١ َٓٗل املطح ساي ١ٓٝ, ةٝ  ا تُد   ٢ً ددا٠ ا ضتبٝإ طبكت َطتخدَٝٗا, ٚاضتخدَت ٖرٙ ايد

 ٢ً  ١ٓٝ َٔ طًب١ جاَ ١ ايعايح ن١ًٝ ايعٕٓٛ ٚاإل  ّ املطتخدَغ يًعٝظ سٛى نػبه١ اجتُا ٝة١,  

 ٚيٛؾًت ايدزاض١ إيٞ:

 دٕ ايعٝظ سٛى نػبه١ اجتُا ١ٝ ٜػبع اي ًب١ َ سفٝا ٜٚصٚد اي ًب١ مب سف١ َت ُك١ ساي ام.  -

ًعٝظ سٛى إغبام اجتُا ٞ ةٝ  دْ٘ ؽبًل جٛ اجتُا ٞ ٚيٛاؾٌ سغ ايةصَ ٤ ةتة٢ ف دٚقةا     دٕ ي -

 اي    .

دٕ يًعٝظ سٛى إغبام فهسٟ ةٝ  دْ٘ طس  دفهاز جدٜد٠ يًتٛاؾٌ سغ اي ًب١ ٜٚٓاقػٕٛ َةع س ةض    -

 َٓاٖل ايدزاض١ ٚاحملاقسا  ٚانتػافِٗ طسم دفكٌ ملساج ١ ايدزٚع.
  



                       إيمان دمحم أحمدد.                       ..... دور اإلذاعة المدرسية التفاعلية فى تفعيل

 

572 

 َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ. ثاْٝا دازضا  اجٓب١ٝ ةٍٛ

7)    ٍ (.س ٓةٛإ يُٓٝة١ ٚيٗةرٜب اي  قةا       2014) ,Nicol Ellison دزاضة١ ايٝطةٕٛ ْٝهةٛ

ٍ اسبعا   ٢ً ايطًٛنٝا  ٚاي  قا   ٞ : دزاض١ ةٛ ٌ ا جتُا  ا جتُا ١ٝ  ٢ً َٛاقع ايتٛاؾ

 .(18)ا جتُا ١ٝ ايس٥ٝط١ٝ

ا جتُا ٝةة١ ايةةيت ٜكُٝٗةةا  اضةةتٗدفت ٖةةرٙ ايدزاضةة١  ًةةٞ ايت ةةسف  ًةة٢ طبٝ ةة١ اي  قةةا     

ايػباا ازباَ ٞ  ٢ً غبها  ايتٛاؾٌ ا جتُةا ٞ اضةتخدَت ايدزاضة١ َةٓٗل املطةح  ةٔ طسٜةل َطةح         

َعسد٠ َٔ ط ا جاَ ١ سايٛ ٜا  املتحد٠ اطَسٜه١ٝ  ساضةتخداّ   614ي ١ٓٝ  ػٛا١ٝ٥ سطٝ ١ قٛاَٗا 

  ٔ دُٖٗا:ا ضتبٝإ ا يه ْٚٞ. ٚيٛؾًت ايدزاض١ إىل اي دٜد َٔ ايٓتا٥ل , َ
َوًت طبٝ ١ اي  قا   ٢ً َٛاقع ايتٛاؾةٌ ا جتُةا ٞ ف دغةازى اطؾةدقا٤ ف يبةادٍ اطيبةاز        -

, دقّٛ سايسد  ٢ً ايصَ ٤ ايرٜٔ ٜ ًبٕٛ ْؿةٝح١ مبتٛضةط ةطةاسٞ     3.70ايطاز٠ مبتٛضط ةطاسٞ 

 ٓةةدَا ,  3.71, دةةةاٍٚ ْػةةس اطيبةةاز ايطةةاز٠ يًةةصَ ٤ َوةةٌ د ٝةةدا املةةٝ د مبتٛضةةط ةطةةاسٞ   3.27

 3.64ٜطاٍ دةد اطؾدقا٤ دقّٛ سايسد  ًِٝٗ مبتٛضط 

 ٚجد   ايدزاض١ دٕ املبحٛثا  ٜتُٝصٕ سازيعام اة اّ ايرا  ساملكاز١ْ سايرنٛز. -
نػعت ايدزاض١ دٕ َٛقةع ايعةٝظ سةٛى ٜةٛفس َؿةادز َُٗة١ يًت ةازف سةغ اطؾةدقا٤ ايةرٜٔ يتةٛافس             -

اشبؿةا٥ـ ذبةافع  ًة٢ اضةتُساز اي  قةا       يدِٜٗ يؿا٥ـ َػ ن١ َوٌ ايطٔ ٚايتخؿـ , ٖٚرٙ 

  رب َٛقع ايعٝظ سٛى
ّ(: س ٓةٛإ ٚضةا٥ٌ اإل ة ّ    2012) Sergey Prokhorovدزاضة١ ضةريغٞ سسٚغةٛزف     (8

 .(19)ا جتُا ١ٝ ٚايدميكساط١ٝ )ايعٝظ سٛى نادا٠ إلزضا٤ ايدميكساط١ٝ ف َؿس(

 إْػةةا٤ ٚي صٜةةص اضةةتٗدفت ٖةةرٙ ايدزاضةة١ ايت ةةسف  ًةةٞ  دٚز ٚضةةا٥ٌ اإل ةة ّ ا جتُا ٝةة١ ف 

ايدميكساط١ٝ, نُا يسؾد َد٣ غ ب١ٝ ٚضةا٥ٌ اإل ة ّ ا جتُةا ٞ ف يبةادٍ امل ًَٛةا  سطةس ١ سةغ        

ايٓاع اي ادٜغ, ٚقد مت ايتٝاز ايعٝظ سٛى َٚؿس نحاي١ يتٛقةٝح ٖةرٙ ايظةاٖس٠, ٚذيةو َةٔ ية ٍ       

كساطٝةة١.  ذبًٝةةٌ دٚز ايعةةٝظ سةةٛى ف ايتُٓٝةة١ ايطٝاضةة١ٝ, ٚسايتحدٜةةد ف ي صٜةةص ٚيسضةةٝ  ايدمي       
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ٚاضتخدَت ايدزاض١ دضًٛا دزاضة١ اسباية١ َٚةٓٗل ايبحة  ايهُةٞ, د ٗةس  ايدزاضة١  ةدد َةٔ ايٓتةا٥ل           

 دُٖٗا َا ًٜٞ:
 ايعٝظ سٛى ميهٔ دٕ ٜهٕٛ دنوس يٝرباي١ٝ ٚضٝ س٠ َٔ ٚضا٥ٌ اإل  ّ ايتكًٝد١ٜ. -
 ايػبها  ا جتُا ١ٝ ٚض١ًٝ يٓكٌ امل ًَٛا  سدً  َٔ ٚضا٥ٌ اإل  ّ ايتكًٝد١ٜ. -
 ظ سٛى قادز  ٢ً يٛةٝد اجملاٍ اي اّ.ايعٝ -

% َةٔ املطةتهٝبغ يًدزاضة١ ٜ تكةدٕٚ دٕ ؾةعح١ نًٓةا يايةد ضة ٝد ي بةت          95ٚجد إٕ انوس َٔ 

 دٚزًا ًَُٗا ف ايوٛز٠ ايػا١ًَ

ّ(. س ٓٛإ " ضًٛى املطتخدَغ املت ةدد  2011) Mital & Sarkarدزاض١ َٝتاٍ ٚضازنس  (9

 .(20)ملٛاقع ايػبها  ا جتُا ١ٝ: منٛذج ْظسٟ
ٖدفت إيٞ ايت سف  ٢ً ضًٛى املطتخدَغ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ  ٔ طسٜل غةبه١  

اإلْ ْةةت ٚذيةةو َةةٔ يةةة ٍ سٓةةا٤ منةةٛذج ْظةةةسٟ يتعطةةري ضةةًٛى املطةةةتخدَغ  ةةرب َٛاقةةع ايتٛاؾةةةٌ          

 ا جتُا ٞ, ٚيٛؾًت ايدزاض١ إىل ايٓتا٥ل ايتاي١ٝ:
ا   ٢ً اي  قا  ا جتُا ١ٝ سغ ايٓاع دٕ غبها  ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ يطا د  ٢ً سٓا٤ ٚاسبع -

 ايرٜٔ هلِ َؿاحل ااث١ً دٚ دْػ ١ َتػاس١ٗ.

 يطا د ايػبها  ا جتُا ١ٝ املطتخدَغ هلا  ٢ً ايت بري  ٔ آزا٤ِٖ ٚزغبايِٗ ٚاةتٝاجايِٗ. -

10)  ٞ  Sandra L .ضاْدزا Tiffany A. Pempek   ٚA Yevdokiyaدزاض١ يٝعاْ
 Calvert(2009 س ٓةةٛإ " دبةةازا .)  " ٞ طةة ا ازباَ ةةا  ف َٛقةةع ايتٛاؾةةٌ ا جتُةةا

  (21)ايعٝطبٛى

ٖدفت ٖرٙ ايدزاض١ ايت سف  ًٞ نٝع١ٝ اضتخداّ اي  ا َٛاقةع ايتٛاؾةٌ ا جتُةا ٞ ٚنةِ     

َٔ ايٛقت ٜطتخدّ ٖرٙ املٛاقع َٚا ٖٞ ايةدٚافع ٚزا٤ ٖةرا ا ضةتخداّ, ٚاضةتخداّ ايبةاةوغ اضةتُاز٠       

 ضٓ٘, يٛؾًت ايدزاض١ إىل:20ازباَ ا  َتٛضط اي ُس هلِ  َٔ ط ا92اضتبٝإ ٚيايعت اي ١ٓٝ َٔ 
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 % َٔ اي  ا ٜطتخدَٛا ايعٝطبٛى يًتٛاؾٌ َع اطؾدقا٤ 85دثبتت ايدزاض١ إٕ ْطب١  -

 ْادزًا َا ٜطتخدّ ايػباا ايعٝطبٛى َٔ دجٌ ايدزاض١. -

 .% َٔ  ١ٓٝ ايدزاض١ َٔ ايػباا ايبايبغ ٜطتخدّ ايعٝطبٛى يتهٜٛٔ ؾدقا  جدٜد9٠ةٛايٞ  -
اثبتت ايدزاض١ دْة٘  ةٔ طسٜةل ايعٝطةبٛى ميهةٔ دٕ ي ةٛد ا يؿةاٍ ساؾةدقا٥ِٗ َةٔ املاقةٞ َوةٌ             -

 ٚايوا١ْٜٛ. –دؾدقا٥ِٗ ف ايدزاض١ ا ستدا١ٝ٥ 
.س ٓٛإ "يعطري اضتخداّ Day  (2008 )ٚدا٣  Dong ٚدْٚل  Urista دزاض١ ٜٛزضتا  (11

ف دطةةاز َةةديٌ  My spaceَٚةةا٣ ضةةبٝظ  Face bookايػةةباا ملةةٛق ٢ فةةٝظ سةةٛى  

 (22)ا ضتخداَا  ٚاإلغبا ا 
 ٖدفت ايدزاض١ إىل ايهػع  ٔ دضباا ٚدٚافع اضتخداّ ط ا ازباَ ة١ ملةٛق ٞ فةٝظ سةٛى    

Face book  َٚا٣ ضبٝظMy space       ٚقد دجسٜت صبُٛ ةا  ايٓكةاؽ املطةتٗدف١  ًة٢  ٝٓة١,

 طايبًا, يٛؾًت ايدزاض١ إىل: 50َِٓٗ قٛاَٗا 

 متهٔ َٛاقع ايػبها  ا جتُا ١ٝ اي  ا َٔ ايتٛاؾٌ َع اطؾدقا٤ ٚشَ ٤ ايدزاض١.  -

ٜكةةّٛ طةة ا ازباَ ةة١ ستحةةدٜ  ؾةةعحايِٗ ايػخؿةة١ٝ يٓكةةٌ اْ با ةةا   ةةٔ دْعطةةِٗ ٚةٝةةايِٗ.      -

 يً دٜد َٔ اطؾدقا٤ دٕٚ اسباج١ إىل ايتٛاؾٌ َع نٌ َطتخدّ  ٢ً ةد٠.
 اد٠ َٓٗا:ايت ًٝل  ًٞ ايدازضا  ايطاسك١ ٚدٚج٘ ا ضتع

             دند  ايدزاضةا  ايطةاسك١  ًة٢ َٝةص٠ ايتعا ًٝة١  ةرب َٛاقةع ايػةبها  ا جتُا ٝة١ ٚ ًةٞ اُٖٝة١

نٛضة١ًٝ   "Face book"اضتخداّ زادٜٛ اإلْ ْت ٚيدَاي٘ ٚؾعحت٘  ٢ً ايػبه١ ا جتُا ١ٝ 

ي ًُٝٝةة١ يةةؤدٟ إىل يع ٝةةٌ يكةةدِٜ اشبدَةة١ ايت ًُٝٝةة١, ٚضةةا د   ًةة٢ دَةةل ايدازضةةغ ف اي ًُٝةة١  

 ايت ١ًُٝٝ.
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       اضتعاد  ايباةو١ َٔ ايدزاضا  ايطاسك١ ف اَها١ْٝ يٛ ٝع ا ذا ١ املدزضة١ٝ  يتع ٝةٌ صبةا

١ ف غيت اجملةا    اي ٌُ املدزضٞ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ ٚذبكٝل اٖداف اي ١ًُٝ اي سٜٛ

 َوٌ صبا   ايت ًِٝ ,ٚ يت١ُٝٓ املٗازا  ا جتُا ١ٝ يً  ا َوٌ ايت إٚ ايؿداق١ اسبب ا ْتُا٤
           ٍٜطا د اإلْ ْت نٛض١ًٝ ايؿةاٍ  ًة٢ ايتٓطةٝل سةغ اطفةساد املطةتخدَغ يًػةبه١ يًكٝةاّ سا ُةا

َُتاةة١ ف ٚضةا٥ٌ   طبتًع١ دٚ ايت إٚ طدا٤  ٌُ َٛةد سػهٌ مجا ٞ ٚذيةو يٛجةٛد يطةٗٝ   غة     ري 

ديسٟ, فٗٞ يطا د اي  ا  ٢ً زفع نعا٠٤ ايت ًِ س ٝدا  ٔ ايػهٌ ايتكًٝدٟ سبهسا  ايدزاض١ دٚ 

 َا ٜط٢ُ سايت ًِ املباغس.

 ْٛم  ايدزاض١:

ي د ٖرٙ ايدزاضة١ َةٔ ايدازضةا  ايٛؾةع١ٝ ايةيت يٗةدف يٛؾةع طبٝ ة١ ٚمسةا  ٚيؿةا٥ـ           

سظةةاٖس٠   َةةا ٚاسبؿةةٍٛ  ًةة٢ سٝاْةةا  نافٝةة١  ٓٗةةا,    صبتُةةع َةةا دٚ دزاضةة١ اسبكةةا٥ل ايسآٖةة١ املت ًكةة١ 

ساإلقةاف١ اىل يؿةةٓٝع ٖةةرٙ ايبٝاْةةا  ٚذبًًٝةةٗا ٚاضةتخ ف ْتةةا٥ل َٓٗةةا , ٚايةةيت يطةة ٞ مل سفةة١ دٚز   

 ا ذا ١ املدزض١ٝ ايتعا ١ًٝ يتع ٌٝ صبا   اي ٌُ املدزضٞ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ .

 َٓٗل ايدزاض١:

ملطح اإل  َٞ ف إطاز ايبحٛ  ايٛؾةع١ٝ إليكةا٤ املصٜةد َةٔ     ي تُد ٖرٙ ايدزاض١  ًٞ َٓٗل ا

 قاّ ٚايرٟايك٤ٛ  ًٝٗا سٗدف ذبدٜد املػه١ً سدق١ ٚٚقع ايعسٚني  يتبازٖا, ٚمت املطح ساي ١ٓٝ, 
 . َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ.  ١ٓٝ َٔ ازبُٗٛز املطتخدّ ي ذا ١ املدزض١ٝ  ربمبطح 

 ددا٠ ايدزاض١:

ٞ إ اضةةتُاز٠ اضةةتبٝمت ي بٝةةل  اإلذا ةة١   ًةةٞ  ٝٓةة١ َةةٔ طةة ا املسةًةة١ ايواْٜٛةة١ ملطةةتخدَ

 املدزض١ٝ ايتعا ١ًٝ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ.
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 َُهتُع ايدزاض١:

َُهتُع ايدزاض١ املٝدا١ْٝ ف ط ا املسة١ً ايوا١ْٜٛ َٔ َطتخدَٞ اإلذا ة١ املدزضة١ٝ    ٜتُوٌ 

 ايتعا ١ًٝ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ.

  ١ٓٝ ايدزاض١:

( طايةب ٚطايبة١ َةٔ طة ا املسةًة١ ايواْٜٛة١ ةٝة  سًة  ْطةب١          400 ١ٓٝ  ػٛا١ٝ٥ قٛاَٗةا ) 

َعسد٠ َةٔ طة ا   160طايب َٔ ط ا املدزض١ ايوا١ْٜٛ اي طهس١ٜ ف ةغ سً   دد اإلْا  240ايرنٛز 

ٚقد مت ايتٝةاز طة ا يًةو املدزضةتغ طْٗةِ ٜ بكةٕٛ ا ْ ْةت ف صبةا            املدزض١ ايوا١ْٜٛ سٓا ,

ذا ١ ٚايؿحاف١ املدزض١ٝ  ةرب َٛاقةع ايتٛاؾةٌ ا جتُةا ٞ, ْٚظةسا طْٗةِ َتكةدَغ يهٓٛيٛجٝةا,         اإل

 ساإلقاف١ إيٞ دِْٗ ميوًٕٛ دنرب  دد َٔ اي  ا ٚسايتايٞ متوٌٝ ؾادم جملتُع ايدزاض١ .

 ةدٚد ايدزاض١:
 :١ٓٝ َٔ ط ا املسةًة١ ايواْٜٛة١ َةٔ َطةتخدَٞ اإلذا ة١ املدزضة١ٝ ايتعا ًٝة١         اسبدٚد ايبػس١ٜ 

اْا  َٔ َدزضةيت  160ذنٛز,240طايب ٚطايب١ ٚيػٌُ 400 رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ قٛاَٗا

 ايوا١ْٜٛ اي طهس١ٜ ٚايوا١ْٜٛ سٓا  مبحافظ١ املٓٝا.  
 :ايوا١ْٜٛ اي طهس١ٜ سٓغ, ٚايوا١ْٜٛ سٓا  اسبدٚد املها١ْٝ. 

 :يكتؿس  ًٞ اإلذا ١ املدزض١ٝ ايتعا ١ًٝ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ. اسبدٚد املٛقٛ ١ٝ 

 :ايع ٠ اييت دضتبسقٗا ايباةوة١ إلجةسا٤ ٖةرٙ ايدزاضة١ ٚايةيت اضةتُس   ةاّ         اسبدٚد ايص١َٝٓ ٖٞ

 ّ.2015ٚةيت  اّ 2014ناٌَ ف ايع ٠ َٔ  اّ  

 ايدزاض١: ا٠إجسا٤ا  ايؿدم ٚايوبا  طد

اضتُاز٠ ا ضتبٝإ: مت ايتحكل َٔ ايؿدم ايظةاٖسٟ ي ضةتُاز٠ َةٔ ية ٍ  سقةٗا  ةٞ صبُٛ ة١ َةٔ         

احملهُةةغ ف اجملةةا   ايةةيت يةةسيبط مبٛقةةٛم ايدزاضةة١, ٚمت ي ةةدٌٜ ا ضةةتُاز٠ ٚفكةةا ملةةا دسةةدٚٙ َةةٔ     

َ ةظةةا . ٚمت دجةةسا٤ ايتبةةاز ايوبةةا   ضةةتُاز٠ ا ضةةتبٝإ  ةةٔ طسٜةةل د ةةاد٠ ي بٝةةل ا ضةةتُاز٠       
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Retest  ( طايةةب َةةٔ 50 ةةرب فةة ٠ شَٓٝةة١ َةةٔ دجةةاستِٗ  ًٝٗةةا, ٚذيةةو  ًةةٞ  ٝٓةة١ ايتكةةٓغ ٚقٛاَٗةةا )

اإلذا ١ املدزض١ٝ ايتعا ١ًٝ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ ٚذيو س د َةسٚز مخطة١  ػةس     َطتخدَٞ

َٜٛا َٔ ايت بٝل اطٍٚ ي ضةتُاز٠  ًةٞ ٖةرٙ اجملُٛ ة١ ٚقةد ا تُةد ايباةة  ف ةطةاا ثبةا  ْتةا٥ل           

ا ضتبٝإ  ًٞ ةطاا ْطب١ٝ ا يعام سغ إجاسا  املبحٛثغ ف ايت بٝل اطٍٚ ٚايواْٞ ٚناْت قُٝة١  

( ٖٚةةٛ َ اَةةٌ ثبةةا  َسيعةةع ٜةةدٍ  ًةةٞ  ةةدّ ٚجةةٛد ايةةت ف نةةبري ف اضةةتهاسا   0.85َ اَةةٌ ايوبةةا  )

 املبحٛثغ, نُا ٜدٍ  ًٞ ؾ ة١ٝ ا ضتبٝإ يًت بٝل.

 اإلطاز امل سف يًدزاض١:

  ١ املدزض١ٝ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ:ي سٜع اإلذا

ي ترب اإلذا ١ املدزض١ٝ  ٓؿس َِٗ ف ذبكٝل صبا   اي ٌُ املدزض١ٝ ٚذبل دٖداف اي سٝة١  

  :ٚي د ي سٜعا  اإلذا ١ املدزض١ٝ سايت ف ايباةوغ َٚٓٗا

َ ًُةٞ   ساْٗا: ْػاط إ  َٞ ٜكّٛ سة٘ صبُٛ ة١ َةٔ اي ة ا ذبةت دغةساف اةةد        (23) بد ايها ِ ضبُد 

املدزضةة١, ةٝةة  يطةةا دِٖ  ًةةٞ انتطةةاا امل ًَٛةةا  ٚسٓةةا٤ غخؿةةٝتِٗ ٚيةةدزسِٝٗ  ًةةٞ فٓةةٕٛ اإليكةةا٤  

ٚايت بري  ٔ دفهازِٖ, ٚايكدز٠  ًٞ يرٚم ايعٓةٕٛ ٚاطدا ٚاملٛضةٝكٞ ٚاملٗةازا  املختًعة١, ةٝة  يبة        

ا دبةاٙ  سساصبٗا ٚايعٓةٕٛ ايؿةحع١ٝ املختًعة١  ةرب َٛاقةع ايتٛاؾةٌ ا جتُةا ٞ ةٝة  ٜتعا ةٌ اي ة           

      ٟ ساْٗةا   (24)املٛقٛ ا  املختًع١ اييت يٓػس  ًٞ َٛقع اإلذا ة١ املدزضة١ٝ.ٚ ٜ سفٗةا  بةد اجملٝةد غةهس

:إذا ١ َدزض١ٝ َٛج١ٗ َٔ مجا ة١ َتهاْطة١ َةٔ ايت َٝةر يبة  َكةاَٝٓٗا  َةٔ دايةٌ املدزضة١ ٚ ًةٞ           

ساْٗةةا: ْػةةاط َدزضةةٞ ؾةةباةٞ ؽبةةدّ دْػةة ١  (25)دَٛاقةةع ايتٛاؾةةٌ ا جتُةةا ٞ .ٜٚ سفٗةةا  ف ضةة ٝ

املدزض١  ةٝ  يب  َكاَٝٓٗا َٔ دايةٌ ملدزضة١ٝ ٚ ًةٞ َٛاقةع ايتٛاؾةٌ ا جتُةا ٞ ٚيتهةٕٛ اإلذا ة١         

املدزض١ٝ َٔ َٝهسفٕٛ ٚدجٗص٠ ٚمسا ١ فٗٞ يبة  ٜساضبٗةا َٚكةاَٝٓٗا املختًعة١ دايةٌ ٚيةازج ةةدٚد        

 Meunier, Olivier(26)  ا َٓري, دٚيٝعسدقٝك١. ٜٚ سف15:20ٗاملدزض١ ةٝ  ي اٚ  َد٠ ايب  َٔ 

ساْٗةةا: ضب ةة١ إذا ٝةة١ دايةةٌ املدزضةة١ يكةةّٛ  ًةةٞ ذبكٝةةل اطْػةة ١ اي سٜٛةة١ ةٝةة  ذبتةةٟٛ  ًةةٞ             
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اضتٛدٜٖٛايٗا دايٌ املدزض١, ٚي تُد اإلذا ١ املدزض١ٝ ف س  دْػ تٗا اي سٜٛة١  ًةٞ قبةٌ اي ة ا     

١ُٝٓ املٗةازا  اي سٜٛة١ يةدٟ اي ة ا     ٚذيو  ذبت إغساف د كا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ  اد٠, ةٝ  يٗدف يت

ٚذبكٝل دٖداف اي ١ًُٝ اي س١ٜٛ, ٚيب  اإلذا ١ املدزض١ٝ سساصبٗةا َةٔ اديةٌ املدزضة١  ٚيةازج ةةدٚد       

املدزض١  ةرب َٛاق ٗةا  ًةٞ غةبه١ ايتٛاؾةٌ ا جتُةا ٞ فةٝظ سةٛى ةٝة  يتةٝح اي ة ا ايتعا ةٌ  َةع              

 س كِٗ ايب ض ٚيُٓٝ٘ َٗازا  اي ٌُ اي سٟٛ.

 ذا ١ املدزض١ٝ:د١ُٖٝ اإل

ي ترب اإلذا ١ املدزض١ٝ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ ٚض١ًٝ ايؿاٍ ٖا١َ يكّٛ  ًٞ يًةل  

  قا  اجتُا ١ٝ سغ إداز٠ املدزض١ ٚد كا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٚاي  ا ٕ فٗٞ ي رب  ٔ دزا٤ ٚادباٖا  

ايككةةاٜا اي سٜٛةة١  اجملتُةةع املدزضةةٞ, ٚي ُةةٌ  ًةةٞ متٓٝةة١ ايتهةةٜٛٔ امل ةةسف يةةدٟ اي ةة ا َٚ ازبةة١      

 (27)املختًع١ ٚيت د د١ُٖٝ اإلذا ا  املدزض١ٝ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ, َٚٓٗا:

يٓٛم سساَل اإلذا ١ َٚكاَٝٓٗا اإل  ١َٝ املختًع١ اييت ي تُةد  ًةٞ ايؿةٛ  ٚايؿةٛز٠,  ٚايةيت       -1

 يطِٗ ف طباطب١ ٚجدإ اي  ا ٚي١ُٝٓ اي ٛاطع يدٜ٘.
 - اسةة١ ٚايكةةدز٠  ًةةٞ ايكةةسا٤, فٗةةٞ يتةةٝح يً ةة ا دٕ ٜبٓةةٛا  يُٓٝةة١ َٗةةازا  اي ةة ا َوةةٌ اشب -2

 طْعطِٗ ثكاف١  يتٓاضب َع َٝٛهلِ.
إذا ١ اطيباز اسب١ٝ اييت ربـ اجملتُع املدزضٞ , ٚيطٌٗٝ ا يؿاٍ سغ دداز٠ املدزض١ ٚد كةا٤   -3

دايةةٌ \٦ٖٝةة١ ايتةةدزٜظ ٚاي ةة ا, ساإلقةةاف١ ايةةٞ يكةةدِٜ سةةساَل دٜٓٝةة١ يٗةةرا ضةةًٛى اي ةة ا    

ٚيازج١ , ساإلقاف١ إيٞ يٓٛم املٛقٛ ا  َٔ ضٝاض١ٝ ٚاقتؿاد ٚاجتُةام ٚفةٔ ٚ ًُٝة١     املدزض١

 (28)ٚيازؽب١ٝ
 ة ج املػةةه   ايٓعطةة١ٝ يةةدٟ اي ةة ا َوةةٌ ا ْ ةٛا٤ ٚاشبهةةٌ َةةٔ يةة ٍ َػةةازنتِٗ ف اإلذا ةة١    -4

املدزض١ٝ سا داد ايرباَل اا ؼبل هلِ ذبكٝل هلِ صبُٛ ١ َٔ اطٖداف اي س١ٜٛ ٚايكةدز٠  ًةٞ   

 .(29)داد زضا٥ًِٗ ساْعطِٗد 
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 دٖداف اإلذا ١ املدزض١ٝ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ:

ي ترب اإلذا ١ املدزضة١ٝ ٚضة١ًٝ إ  َٝة١ ٖاَة١ يتحكٝةل دٖةداف اي سٝة١ ٚيطة ٞ اإلذا ة١          

 املدزض١ٝ يتحكٝل دٖداف نوري٠ ربدّ صبا   اي س١ٝ ٚاي ٌُ املدزضٞ َٚٓٗا:

ٚايطًٛن١ٝ ٚغسع زٚ  ايت إٚ سِٝٓٗ , ساإلقاف١ إيٞ املطةا١ُٖ  ي١ُٝٓ َٛاٖب ايت َٝر ايًب١ٜٛ  -1

 .(30)ف ةٌ املػه   ايٓعط١ٝ يدٟ اي  ا
يكدِٜ اي ًّٛ ٚامل ازف املختًع١ سؿٛز٠ َػٛق١ يكّٛ  ًٞ ايػس  ٚايتعطري ٚايتحًٝةٌ ٚايتبطةٝط    -2

ٚايوك١ ف  , فٗٞ يط ٞ إلنطاا اي  ا َٗازا  ا يؿاٍ ا ذا ٞ, َٚٗاز٠ ايت بري  ٔ دفهازِٖ,

 .(31)يعهريِٖ ٚايكدزا  اي ك١ًٝ يدِٜٗ, ساإلقاف١  يت١ُٝٓ اشبٝاٍ اي ًُٞ ٚزٚ  ا ستهاز
يػةهٝع اي ةة ا  ًةةٞ يٓةاٍٚ اإلةةةدا  ازبازٜةة١ ٚاحملًٝة١ ٚايدٚيٝةة١ سٓةةٛم َةٔ ايٓكةةد ٚايتعطةةري,      -3

 ساإلقةاف١ إيةةٞ املػةازن١ ف ا ةتعةةا   ايٛطٓٝةة١ , ٚاملٓاضةبا  ايدٜٓٝةة١ ساإلقةاف١ ايةةٞ ٚجةةٛد    

 .(32)حبٝ  ميهٔ ايسجٛم هلا ف دٟ ٚقتدزغٝع إذا ٞ يًُٛاد اييت ٜتِ سوٗا  ًٞ َٛقع اإلذا ١ٝ 

يسٟ ٚشاز٠ اي س١ٝ ٚايت ًِٝ ساملًُه١  اي سس١ٝ ايط ٛد١ٜ دٕ ٖٓاى دٖداف ديسٟ اإلذا ١ املدزض١ٝ  -4

 (33)َٚٓٗا:
 يٛيد ايطسٚز ٚايعها١ٖ يدٟ اي  ا. -د 
ايؿةدم, ا َاْة١, ايػةها ١, ايب ٛية١, ايؿةدم, ايٛفةا٤       ي ٜٛد اي  ا  ٔ َهازّ اطية م َوةٌ    -ا 

 ٚايهوري َٔ ايكِٝ ٚاي ادا  اسبط١ٓ.
 ي ٜٛد اي  ا  ًٞ ضس ١ ايتعهري ٚا ضتٓتاج ٚإسدا٤ ايسدٟ. -ج 

 يهٌُٝ  ٓاؾس املٓٗل املدزضٞ. - د

 ٚ ا٥ع اإلذا ١ املدزض١ٝ:

 (34)١, َٚٓٗا:اإلذا ١ املدزض١ٝ هلا صبُٛ ١ َٔ ايٛ ا٥ع يتحكٝل دٖداف اي ١ًُ اي سٜٛ 

إنطاا اي  ا َٗازا  ا يؿاٍ اإلذا ٞ دَاّ املٝهسفةٕٛ, ساإلقةاف١ إيةٞ يػةهٝع اي ة ا  ًةٞ        -1

 ايبح  ٚا ط م ٚايتعهري اي ًُٞ.
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إَةةداد اي ةة ا سايكةةدز٠  ًةةٞ يةةرٚم ايعٓةةٕٛ املختًعةة١ َوةةٌ اطدا, ٚاملٛضةةٝكٞ, ٚيُٓٝةة١ ايكةةِٝ        -2

 َٚػا سِٖ ٚايٓكد ايبٓا٤. ٚا دباٖا  ايؿح١ٝ َوٌ ايت إٚ, ٚاة اّ اآليسٜٔ,
   ق١ اإل  ّ اي سٟٛ ساإلذا ١ املدزض١ٝ  ًٞ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ:

َع ي ٛز ٚضا٥ٌ اإل  ّ ٚا يؿاٍ, ٚياؾة١ َٛاقةع ايتٛاؾةٌ ا جتُةا ٞ ايةيت  ًُةت  ًةٞ        

  ّ رب ٞ ةدٚد ايصَإ ٚاملهإ, ي ٛز َعّٗٛ اإل  ّ اي سٟٛ يٝػٌُ ايٛاجبا  اي س١ٜٛ يٛضا٥ٌ اإل

اي ا١َ , ٚاييت يٗدف يتحٝةل دٖةداف اي سٝة١ ف اجملتُةع ٚا يتةصاّ سةايكِٝ اطي قٝة١, ةٝة  دؾةبح          

ٖٓاى   ق١ سغ اإل  ّ اي سٟٛ ٚاإلذا ١ املدزض١ٝ, فٗٞ ي د  ٚض١ًٝ يها١ًَٝ َع اإلذا ١ املدزضة١ٝ,  

ؾٌ ا جتُةا ٞ يتحكٝةل   ٜٚسجع ذيو ايت ٛز ايرٟ دفع ساملؤضطا  اي س١ٜٛ ي دباٙ عبٛ َٛاقع ايتٛا

  :(35)يألضباا ايتاي١ٝ دٖداف اي س١ٝ

اْتػةةاز ٚضةةا٥ٌ اإل ةةة ّ  ًةةٞ ْ ةةةام ٚاضةةع دايةةٌ ٚيةةةازج املدزضةة١ ٚياؾةةة١ َٛاقةةع ايتٛاؾةةةٌ         -1

ا جتُا ٞ, ٚاييت يتٓاَٞ قدزيٗا  ًٞ جرا َطتكبٌ ايسضاي١ اإل  ١َٝ  ٚج ًة٘ ٜتعا ةٌ َةع    

سةدٚز يسسةٟٛ َةٛاشٟ ملةا يكةّٛ سة٘ املؤضطةا         َكُْٛٗا, ٚسايتايٞ ٜهٕٛ هلا ايكةدز٠  ًةٞ ايكٝةاّ    

 اي س١ٜٛ ايسمس١ٝ.
يطسا ايكِٝ ايطًب١ٝ, ٚاي ادا  ايدي١ًٝ  ًٞ ثكاف١ اجملتُةع, ٚذبدٜةدا ف ايبًةدإ ايٓاَٝة١,      -2

اةا ٜت ًةب َةٔ ٚضةةا٥ٌ اإل ة ّ اي سةٟٛ غةسع ايكةةِٝ ٚاي ةادا  ٚايتكايٝةد ف ْعةٛع اي ةة ا,          

 ٚاسبعا   ًٞ ايكِٝ ٚاملباد  ايطا١َٝ.
ايتٓطٝل سغ املؤضط١ اي س١ٜٛ, ٚاإلذا ١ املدزض١ٝ ض ٝا يتحكٝل ايتهاٌَ ف اطٖةداف ٚايةرباَل    -3

 ٚاطْػ ١.
سةة  ةًكةةا  ي ًُٝٝةة١ ف طبتًةةع املٓةةاٖل  ةةرب َٛاقةةع اإلذا ةة١ املدزضةة١ٝ, َةةٔ يةة ٍ ايتب ٝةة١          -4

 املٛقٛ ١ٝ يهاف١ جٛاْب اي ١ًُٝ اي س١ٜٛ.
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 املدزض١ٝ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ:ٚضا٥ٌ اإل  ّ اي سٟٛ ف اإلذا ١ 

َع  ٗٛز ٚضا٥ٌ اإل  ّ ازبدٜد ٕ ٚف َكدَٗا ٚضا٥ٌ ايتٛؾٌ ا جتُا ٞ ٚاييت  ًُت  ًٞ 

زسط اي س١ٝ ساإل  ّ, ةٝ  اضتعاد  ٚضا٥ٌ اإل  ّ اي سةٟٛ َةٔ اإلذا ة١ املدزضة١ٝ ف ايتٛاؾةٌ سةغ       

إ ٚاملهةةإ ٕ سٗةةدف ذبكٝةةل دٖةةداف اي ًُٝةة١    إداز٠ املدزضةة١ ٚامل ًُةةغ ٚاي ةة ا ٚرب ةةٞ ةةةدٚد ايصَةة    

 :(36)َٚٓٗا, ٚيت دد ٚضا٥ٌ اإل  ّ اي سٟٛ ف اإلذا ١ املدزض١ٝاي س١ٜٛ , 

: َوٌ ايؿٛز ٚايعٕٓٛ ٕ ةٝ  متتاش سكدز٠ املطتكبٌ  ًٞ ايطٝ س٠  ًٝٗا س سٜك١ ٚضا٥ٌ نتاس١ٝ -1

 تٛاؾٌ ا جتُا ٞ.يٓاضب٘ ٜٚتِ سوٗا دايٌ اإلذا ١ املدزض١ٝ ٚ ًٞ َٛق ٗا  ًٞ غبه١ اي
:  ًٞ َٛقع اإلذا ١ املدزضة١ٝ َوةٌ احملاقةسا   ةٔ س ةد, اشب ةب,  احملادثةا         ٚضا٥ٌ يعا ١ًٝ -2

ايػخؿ١ٝ, ايتًعصٜٕٛ, ايؿحع, اجمل  , ايٓػسا , ايهتب ,اطفة ّ  ايٓاطكة١, ا جتُا ةا     

سةاملؤمتسا   غري ايسمس١ٝ, ايتًٝعةٕٛ, ايطةُٝٓا, املطةس  املدزضةٞ, اإل ة ّ سةامل سني, ٚاإل ة ّ        

 ةٝ  ٜتِ يكدِٜ املكاَغ اإل  ١َٝ  ًٞ َٛقع اإلذا ١ ؾٛ  ٚؾٛز٠ ٚةسن١.

 َكاَغ اإلذا ١ املدزض١ٝ  ًٞ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ:

دؾبحت اإلذا ١ املدزض١ٝ ٚضة١ًٝ دٖةداف يتحكٝةل دٖةداف اي ًُٝة١ اي سٜٛة١, ذبكٝةل  ًُٝة١         

تٓٛم َكاَغ اإلذا ١ املدزض١ٝ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ٚيا يؿاٍ سغ إداز٠ املدزض١ ٚامل ًُغ ٚاي  ا, 

 :(37)َٚٓٗا, ا جتُا ٞ

1-  ِ ٚاطةادٜةة  ايٓبٜٛةةة١ ايػةةسٜع١ ٚايكؿةةةـ ايدٜٓٝةة١ ٚإسةةةساش ايكةةِٝ اي سٜٛةةة١      ايكةةس٤إ ايهةةةسٜ

 ٚاطي ق١ٝ َٓٗا.
ةٝ  يتكُٔ ديباز املدزض١ َٚػازنتٗا َوٌ قسا٠٤ ف ؾحع ايّٝٛ اطيباز ٚاطةدا  ازباز١ٜ: -2

 اطيباز احمل١ًٝ ٚاي سس١ٝ ٚاي امل١ٝ.ٚدِٖ 
َع دةد امل ًُغ ٜب  َباغس٠ يػس  َٛقةٛم َ ةغ ٜطةهٌ  ةرب جٗةاش يطةهٌٝ        ٜٚهٕٛةٛاز إذا ٞ:  -3

 زقُٞ َع َسا ا٠ املد٠ ايص١َٝٓ.
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ٖٞ يٗدف يت١ُٝٓ ايبٓا٤ اشبًكٞ يً  ا, فٗٞ  باز٠  ةٔ ْؿةٝح١ يٛجة٘ يً ة ا      ةه١ُ ايّٝٛ: -4

 .(38)ي ًِ ٚامل سف١ يٝتِ ا قتدا٤ سٗاا  غ س يطهٌ ق١ُٝ ا ة اّ املوٌ ايٓب١ًٝ, دٚ دسٝ
ٖٛ زنةٔ ثاسةت ف ايربْةاَل, ٜٚةايٞ َباغةس٠ س ةد ةهُة١ ايٝةّٛ, ةٝة  ٜ ةس             : يهٌ ضؤاٍ جٛاا -5

ضةةةؤاٍ دٚ دنوةةةس  ًةةةٞ اي ةةة ا ٜٚتًكةةة٢ اي ايةةةب اإلجاسةةةا   ةةةرب ا يؿةةةا   اهلايعٝةةة١ دٚ  ةةةرب 

جتُا ٞ, ةٝ  يكدّ ف ديس اسبؿ١ اإلجاس١ ايت ًٝكا  مبٛقع اإلذا ١  ًٞ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا 

ايؿحٝح١, ةٝ  ٜ تةرب ٖةرا ايةسنٔ يةسسط اي ة ا سايب٦ٝة١ احملًٝة١, ٚاجملتُةع اي سسةٞ, اي ةام           

اشبةةازجٞ, ةٝةة  ٜب ةةٞ ٖةةرا ايةةسنٔ ازباْةةب ايسٚةةةٞ يًعةةسد ةٝةة  ٜؿةةب ضبتةةٟٛ اطضةة١ً٦ ةةةٍٛ    

ٚ ٔ شٚجا  ايسضةٍٛ ؾةًٞ    ايسضا٥ٌ احملُد١ٜ, اطْبٝا٤ ٚايسضٌ, املؤَٓغ, ٚ ٔ ايكس٤إ ْٚصٍٚ

 .(39)اي  ا  ًٞ ي ًِ ي ايِٝ دِٜٓٗ اهلل  ًٝ٘ ٚضًِ, سٗدف َطا د٠
ٌ ي ًِ: -6 ةٝ  ٜكدّ ٖرا ايسنٔ َ ًَٛا   ٔ ايٓاع, اي بٝ ١, ايهٕٛ, حبٝ  ؼبكل  انرب دزج١  ٖ

,ٜٚٗدف ٖرا ايسنٔ إيةٞ يُٓٝة١   (40)َٔ ايٛ ٞ ٚامل سف١ ٚاإلدزاى مبا ٜطِٗ ف يٜٓٛس ايسدٟ اي اّ 

 ًَٛةةا  اي ةة ا ف ةكةةٌ ا نتػةةافا  اسبدٜوةة١ , ٚيػةةهٝع اشبٝةةاٍ اي ًُةةٞ يةةدٟ اي ةة ا,         َ

ٚاملةةةةتبريا  اي ًُٝةةةة١  ساإلقةةةةاف١ إيةةةةٞ ي٦ٝٗةةةة١ اي ةةةة ا يًتهٝةةةةع َةةةةع املةةةةؤثسا  ايوكافٝةةةة١      

 .(41)ٚايتهٓٛيٛج١ٝ
ٖةةٛ سسْةاَل ٜطةًط ايكةة٤ٛ  ًةٞ ايكةِٝ ا جتُا ٝةة١, ٚاطي قٝة١, ايةيت ػبةةب دٕ        قؿةـ ٚ ةرب:   -7

 ا ٚيتُوٌ ٖرٙ ايكِٝ ف اطَا١ْ , ايوك١ سايٓعظ, اي دٍ, ايسمح١, ايكٓا ١ , ٜتح٢ً سٗا اي 

 .(42)ايت إٚ اا ٜطا د اي  ا ف اضتٓتاج ايدزع اي سٟٛ
ٖٛ سسْةاَل ٜٛجة٘ ايٓؿةح ٚاإلزغةاد يً ة ا يًحعةا   ًةٞ اي بٝ ة١ دٚ ايب٦ٝة١          : س٦ٝتٓا ازب١ًُٝ -8

     ٜ ت ًةب َةٔ املػةسف اي سةٟٛ  ًةٞ ايربْةاَل       احملٝ ١ سٓا ,َوةٌ املدزضة١, ايبٝةت, ايػةازم, ةٝة  

٦ة١ ٜ ة    يٛجٝ٘ اي  ا ٚزسط دٚاؾس احملب١ سٝٓ٘ ٚسغ اي بٝ ١ اييت ٜ ٝؼ فٝٗا, فا  تٓا٤ سٝ

 .(43)اسبافع  ًٞ ايؿح١ اي ا١َ
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ةٝة  ٜكةدّ ٖةرا ايربْةاَل اغةاْٞ ذبُةٌ اي ةاسع ايةدٜ  ةةٍٛ اإلميةإ سةاهلل ٚضةري٠             اطغاْٞ :  -9

 ِ , ٚ ةٔ َٓاضةو اسبةل ٚقةسا٠٤ ايكةسا٤, نُةا ٜكةدّ ايربْةاَل اغةاْٞ           ايسضٍٛ ؾًٞ اهلل  ًٝ٘ ٚضةً

ذبُةٌ اي ةاسع اطي قةةٞ ٚا جتُةا ٞ َوةةٌ اغةاْٞ ذبة   ًةةٞ ايؿةدم, ةةةب ايٛايةدٜٔ, ذبٝةة١,        

اي ًةةِ, اي ُةةٌ, ساإلقةةاف١ إيةةٞ يكةةدِٜ اطغةةاْٞ ايةةيت يبةةسع ف ْعةةٛع اي ةة ا ةةةب ايةةٛطٔ        

 .(44)ٚا ْتُا٤ 
 املدزض١ٝ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ:ايعٕٓٛ ايتحسٜس١ٜ ف اإلذا ١ 

يتٓٛم ايعٕٓٛ ايتحسٜس١ٜ ي ذا ١ املدزض١ٝ, ٚاييت يكدّ َٔ ي ٍ املٛاد ٚايةرباَل اإلذا ٝة١   

ف املدزض١ ٚ ًٞ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُةا ٞ َةا سةغ ديبةاز ٚدةادٜة   ٚةةٛازا  ٚذبكٝكةا , فٗٓةاى         

قةاف١  سساَل ثاست١ َوٌ, املكد١َ, ايعكس٠ ايد١ٜٝٓ, ايوكاف١ٝ, اي ١ًُٝ, ٚايتٛجٝٗا  املدزضة١ٝ, ساإل 

ٕ ايتحسيب  َٓاٖل دزاض١ٝ ةٍٛ دِٖ املٛقٛ ا   ٞ اإلذا ١ املدزض١ٝ, َٚٓٗاٚي تُد ايعٓٛ  : (45)ٜس١ٜ ق

ٜ د اشبرب اإلذا ةٞ َةٔ ايعٓةٕٛ اإلذا ٝة١ املباغةس٠, ٚايةرٟ ٜةسسط سةغ اطةةدا           اشبرب اإلذا ٞ :  -1

دَٗا اإلذا ة١,  ازباز١ٜ ٚاي س١ٝ ٚاملدزض١, اا ٜ  ٞ اي  ا ايػ ٛز سا١ُٖٝ اطةبةاز ايةيت يكة   

ٚي تُد نتاس١ اإليباز ف اإلذا ١ املدزض١ٝ  ًٞ دضًٛا اشب اا دٚ ايتٝاز ايهًُةا , ساإلقةاف١   

 إيٞ يسيٝب اطيباز ةطب دُٖٝتٗا سايٓطب١ يًُدزض١.
ةٝة  ٜكةّٛ سةإجسا٤ اسبةٛاز املدزضةٞ صبُٛ ة١ َةٔ اي ة ا َةٔ مجا ة١             اسبٛاز اإلذا ٞ املباغس : -2

هٕٛ ي٘ ايكدز٠  ًٞ اسبٛاز دٚ اسبدٜ , ةٝ  ٜهٕٛ اسبدٜ  َةع َ ًةِ   ايٓػاط املدزضٞ, ٚ سد دٕ ٜ

 ْػط دٚ طايب َاٖس, ةٝ  ي ٌُ ٖرٙ ايعكس٠  ًٞ إنطاا اي  ا ثكاف١ َ سف١ٝ  ا١َ.
ٖٞ يسيبط ساملٓٗل ايدزاضٞ ةٝ  يٛشم املٛاد املٓٗه١ٝ  ًٞ دٜاّ اطضبٛم, ةٝ  ايعكس٠ املٓٗه١ٝ:  -3

 جٛس١ ٜٚكّٛ اي  ا ساإلجاس١  ًٝٗا  رب املػازن١.ٜتِ  سني املٛاد  ًٞ غهٌ دض١ً٦ دٚ د
ٖٚٞ يٗدف يتٓػٝط ذٖٔ اي  ا ٚإنطاسِٗ يْٛا ثكافٝةا ديةس ةٝة  يتةٝح      املطاسكا  اإلذا ١ٝ: -4

 هلِ املػازن١ ف املطاسكا  املختًع١ ٚي١ُٝٓ َٗازايِٗ ف طبتًع اجملا  .
 َِٗ ايدزاضٞ.ٚيٗدف إيٞ دبدٜد ْػاط اي  ا  ضتكباٍ ٜٛايرباَل اي ف١ٝٗٝ:  -5
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ٖةٞ ٚضة١ًٝ يعا ًٝة١  ف اية١ يؿةدز سؿةع١ دٚزٜة١ هلةا  ٓةٛإ ثاسةت, ةٝة             ايٓػس٠ ايؿةحع١ٝ :   -6

 .(46)ملٛقٛ ا  اهلا١َ ٚيهتب سًب١ ض١ًٗيكتؿس  ًٞ ا
ٚيتُوةٌ ف اْتكةا٤ ايؿةٛز٠ ايةيت مت ْػةسٖا ف صبة   ديةسٟ, دٚ         ايؿحع املؿةٛز٠ سايعٝةدٜٛ:   -7

يؿٜٛس يك ا  ة١ٝ َتاس ١ ملٛقٛم َ ةغ ٚميهةٔ  سقةٗا ف غةهٌ ؾةٛز٠ مت ايتك ٗةا ي ةرب  ةٔ         

  ٞ غةةبه١ ايتٛاؾةةٌ  ةةةد  َ ةةغ دٚ  ةةرب ًَعةةا  فٝةةدٜٛ َةةٔ يةة ٍ  سقةةٗا   ةةرب َٛاقةةع اإلذا ةة١  ًةة

  .(47)ا جتُا ٞ فٝظ سٛى
 ٞ ف اإلذا ١ املدزض١ٝ:صبا   اي ٌُ املدزض

ٖٓاى َط٦ٛي١ٝ نبري٠ يكع  ًٞ  ايل اإل  ّ ف ذبكٝل دٖداف اي س١ٝ , ٚنريو ف يع ٝةٌ  

صبةةا   اي ُةةٌ املدزضةةٞ ايةةيت ربةةدّ دٖةةداف اي ًُٝةة١ اي سٜٛةة١ ٚيت ةةدد صبةةا   اي ُةةٌ املدزضةةٞ ف      

 :(48)اإلذا ١ املدزض١ٝ َٚٓٗا

 دٚ : ف صباٍ ايت ًِٝ:

 ١َٝ اسبدٜو١  رب ٚضا٥ٌ ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ  ًٞ إغبام ةاجةا  اي ة ا   ي ٌُ ايٛضا٥ٌ اإل  -1

ٚإثةةاز٠ اٖتُةةاَِٗ عبةةٛ َٛقةةٛ ا  ايدزاضةة١, ٚفةةتح آفةةام جدٜةةد٠ َةةٔ امل سفةة١ هلةةِ, ةٝةة  يكةةدّ    

ايٛضا٥ٌ اإل  ١َٝ يً  ا )ايسة  , اطف ّ ايت ١ًُٝٝ ٚايوكاف١ٝ, ٚقةسا٠٤ ايؿةحع ٚايٓػةسا     

  ١(.ساإلقاف١ إيٞ اشبربا  املتٓٛ
ي١ُٝٓ َٗازا  اي  ا  ًٞ ايتاٌَ ٚدق١ امل ةظ١ ٚإيبام ايتعهري اي ًُٞ يًٛؾٍٛ سبٌ املػه    -2

 اا ٜطا د  ًٞ ذبطغ جٛد٠ ْٛ ١ٝ ايت ًِٝ, ٚزفع َطتٟٛ ٚددا٤ اي  ا.
 ايتٓٛم ف دضايٝب ايت صٜص َوٌ اضتخداّ دضًٛا ايت صٜص املربَل ٚاسباضب اآليٞ. -3
دفهازٙ ٚفُٗ٘ َٔ ي ٍ إ دادٙ يًُاد٠ اإل  ١َٝ ٚإْتاجٗا خب ةٛا   َطا د٠ اي ايب ف يسيٝب  -4

سطٝ ١ َٚتطًط١ً, ساإلقاف١ إيٞ ي دٌٜ ضًٛى اي ة ا مبةا ٜتٓاضةب َةع ايتبةٝريا  املسغٛسة١ ف       

 اجملتُع.
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 ثاْٝا : َٛاج١ٗ َػه   ايتبٝري امل اؾس٠:
ايٛضا٥ٌ اإل  ١َٝ اسبدٜو١ ف : ةٝ  ٜت ًب َٔ املؤضطا  اي س١ٜٛ اضتخداّ ا ْعهاز ايطهاْٞ -1

يع ٌٝ صبا   اي ٌُ املدزع َوٌ اإلذا ١ املدزض١ٝ  رب َٛاقع ايتٛاؾةٌ ا جتُةا ٞ, فايصٜةاد٠    

ايطةةها١ْٝ  دد  إيةةٞ شٜةةاد٠ اإلقبةةاٍ  ًةةٞ املةةدازع, اطَةةس ايةةرٟ ي ًةةب َةةٔ املؤضطةةا  اي سٜٛةة١     

, ملٛاجة٘  ص٠ اي ةسٚني ايكة١ٝ٥ٛ  ناإلذا ١ ٚدجٗ ا ضت ا١ْ سايٛضا٥ٌ اسبدٜو١ ف اإل  ّ ٚايت ًِٝ

 ٖرٙ املػه١ً.
: ةٝ  ددٟ ايت ٛز اي ًُٞ ف صباٍ امل سف١ إيٞ يبري َعّٗٛ املٓٗل , اا ٜت ًب ا ْعهاز ايوكاف -2

اضت ا١ْ املدازع سايٛضا٥ٌ اسبدٜوة١ ف ايت ًةِٝ ٚاإل ة ّ َوةٌ ايتًعصٜةٕٛ ايت ًُٝةٞ, ٚايت ًةِٝ        

 املٛقٛ ا .املربَل يًُطا د٠ ف ذبطٔ ايت ًِٝ, ٚيساسط 
 ثايوا: َ ازب١ َػه   ايت ًِٝ ٚايت١ُٝٓ ا جتُا ١ٝ:

: ةٝ  ٜت ًةب َةٔ املؤضطةا  اي سٜٛة١ اضةتخداّ      اشدةاّ ايعؿٍٛ ْٚكـ د كا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ -1

ايٛضا٥ٌ اسبدٜو١ ف اإل  ّ ٚايت ًِٝ  ًٞ ْ ةام ٚاضةع ٚا ضةتعاد٠ َٓٗةا , فةايٓكـ ف د كةا٤       

ٔ اي اقا  املتٛفس٠  ًٞ ْ ام ٚاضع َةٔ ية ٍ ايتًعصٜةٕٛ    ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ٜد ٛ إيٞ ا ضتعاد٠ َ

 ايت ًُٝٞ ٚاملطه   ايتًعص١ْٜٝٛ ٚايؿٛي١ٝ, ٚسٓٛى امل ًَٛا  اي س١ٜٛ.
: ةٝ  ميهٔ اطيةر ساطضةايٝب اسبدٜوة١ ف ايت ًةِٝ إل ةداد نةٛادز َٗٓٝة١         ايت١ُٝٓ ا جتُا ١ٝ -2

اضتخداّ ٚضا٥ٌ ا يؿاٍ اسبدٜو١  قادز٠  ًٞ ضد َت ًبا  ايت١ُٝٓ ف ناف١ اجملا  , َٔ ي ٍ

ٚياؾةةة١ اإلذا ةةة١ املدزضةةة١ٝ  ًةةةٞ َٛاقةةةع ايتٛاؾةةةٌ ا جتُةةةا ٞ َوةةةٌ اإل  ْةةةا  ٚاحملاقةةةسا  

 ٚايٓػسا .

 َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ:

ي ةةد َٛاقةةع ايتٛاؾةةٌ ا جتُةةا ٞ ٚضةة١ًٝ إ  َٝةة١ ٖاَةة١ ٜطةةتخدَٗا اطغةةخاف, ةٝةة  ,         

ٍ  ٜطتخدّ اطغخاف ن١ًُ ٚضا٥ٌ اإل  ّ ا جتُا ٞ دٚ  user-generated content يٛؾةع ا
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احملت٣ٛ املكدّ َٔ قبٌ املطتخدَغ, ٖٚٛ احملت٣ٛ ايرٟ ٜكّٛ املطتخدَٕٛ سهتاست٘, ْٚػسٙ َٚػازنت٘ 

ساضتخداّ ددٚا  ايٓػس اإليه ْٚٞ, فٗٞ  اٖس٠ ثكاف١ٝ يٓ ٟٛ  ٢ً ايتٛاؾةٌ, ٚدبةدز اإلغةاز٠ إىل    

١ْٝٚ, ٚيطةُح يًُطةتخدَغ سايتٛاؾةٌ ٚايتعا ةٌ     دٕ َ ظِ دغهاٍ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ, إيه 

َةةةع س كةةةِٗ ايةةةب ض ساضةةةتخداّ دجٗةةةص٠ ايهَٛبٝةةةٛيس, اهلٛايةةةع ايرنٝةةة١ ٚاإلْ ْةةةت. ٚايػةةةبها         

, ٜٚٛيٝةٛا, فٗةٞ ي تةرب مبواسة١ جةص٤ َةٔ دٚ دةةد دْةٛام ٚضةا٥ٌ          يةٜٛ   سةٛى,  فةٝظ  ا جتُا ١ٝ َوٌ

 0(49)اإل  ّ ا جتُا ٞ

 ي سٜع َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ نٛض١ًٝ يعا ١ًٝ ف اإلذا ١ املدزض١ٝ:

ساْٗا: غةبها  اجتُا ٝة١ يعا ًٝة١ يتةٝح ملطةتخدَٝٗا ايتٛاؾةٌ ف دٟ ٚقةت         (50)ٜ سفٗا ةط   ٛني

ٜػا٤ٕٚ , ٚف دٟ َهإ ف اي ام , فكد  ٗس   ًةٞ غةبه١ ا ْ ْةت َٓةر ضةٓٛا  قًًٝة١, ةٝة  غةري          

َعّٗٛ ايتٛاؾٌ ٚايتكازا سغ ايػ ٛا ةٝ  انتطبت امسٗا ا جتُا ٞ يت صٜص اي  قا  سغ ايبػةس,  

عٗا ف يدَ٘ دٖداف اي ١ًُٝ املدزض١ٝ  رب اإلذا ١ املدزض١ٝ  ًٞ َٛاقع ايتٛاؾٌ ساإلقاف١ إيٞ يٛ ٝ

ا جتُةةا ٞ, فعةةٞ ايعةة ٠ اطيةةري٠ ي ةةصش  ٚ ٝعةة١ َٛاقةةع ايتٛاؾةةٌ ا جتُةةا ٞ نٛضةة١ًٝ يًتٛاؾةةٌ       

ٚا يؿاٍ سغ اإلفساد, ٚياؾ١ ٚضا٥ٌ اإل  ّ املدزضٞ  ًٞ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ ٕ فٗٞ ٚض١ًٝ 

ح ايتعا ٌ سغ دداز٠ املدزض١ٝ ٚامل ًُغ ٚاي  ا ةٝ  ٜتِ ْػةس املكةاَغ اإل  َٝة١  ًةٞ     ي بري١ٜ يتٝ

َٛقع اإلذا ة١ ذبةت دغةساف َػةسف ايٓػةاط اي سةٟٛ, َٚةٔ دسةساش ٖةرٙ ايػةبها  َٛقةع ايعةٝظ سةٛى,              

ايٝٛيٝةةٛا, ٜٚ سفٗةةا امحةةد   يةةٜٛ , ٜٛيٝةةٛا, ةٝةة  ٜ ةةد َٛقةةع ايعةةٝظ سةةٛى دنوةةس ازيبةةاط مبٛقةةع     

اْٗا: َٛاقع يػهٌ صبتُ ةا  إيه ْٚٝة١ قةخ١ُ ٚيكةدّ صبُٛ ة١ َةٔ اشبةدَا  ايةيت َةٔ          س (51)امل ازى

غةةاْٗا يةةد ِٝ ايتٛاؾةةٌ ٚايتعا ةةٌ سةةغ د كةةا٤ ايػةةبه١ ا جتُا ٝةة١ َةةٔ يةة ٍ اشبةةدَا  ٚايٛضةةا٥ٌ  

املكد١َ َوٌ ايت ةازف ٚايؿةداق١, املساضة١ً ٚاحملادثة١ ايعٛزٜة١, إْػةا٤ صبُٛ ةا  اٖتُةاّ ٚؾةعحا           

 , املػةةازن١ ف اإلةةةدا  ٚاملٓاضةةبا , َػةةازن١ ايٛضةةا٥ط َةةع اآليةةسٜٔ نايؿةةٛز       يألفةةساد ٚاملؤضطةةا 

, Face bookٚايعٝةةدٜٖٛا , ٚايربصبٝةةا  ٚ َةةٔ دغةةٗس املٛاقةةع ايةةيت يتةةٝح ٖةةرٙ اشبدَةة١ َٛقةةع     

https://www.facebook.com/lahaonline.official?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/lahaonline
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ساْٗا :اضتخداّ غبه١ ا ْ ْت ٚيهٓٛيٛجٝا اهلٛايةع   (52)ا املٛضٛ ١ ايربٜ ا١ْٝ ٜٚهٝبٝدٜاٚي سفٗ

 .١ًُٝInteractive dialogue ا يؿاٍ إيٞ ةٛاز يعا ًٞ احملُٛي١ , يتحٌٜٛ  

 اإلذا ١ املدزض١ٝ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ:

َع يٛ ٝع ٚضةا٥ٌ اإل ة ّ اسبدٜوة١ ف يدَة١ اي ًُٝة١ اي سٜٛة١ دؾةبحت اإلذا ة١ املدزضة١ٝ متتًةو            

 , ةٝة  دؾةبحت  FACEBOOKؾعحا  هلا  ًٞ َٛقع غبه١  ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ ايعٝظ سةٛى   

يتٝح يًُطةتخدَغ ا غة اى ف ٖةرٙ ايؿةعحا  ٚاملطةا١ُٖ ف إْتةاج ٚسة  املكةاَغ اإل  َٝة١ ايةيت           

 ٟ , ٚيتُٝةةص اإلذا ةة١ املدزضةة١ٝ (53)ذبكةةل دٖةةداف  ًُٝةة١ اي سٝةة١  ذبةةت دغةةساف َػةةسف ايٓػةةاط اي سةةٛ

 ٝةةٌ ايتعا ًٝةة١  ًةةٞ َٛاقةةع ايتٛاؾةةٌ ا جتُةةا ٞ سةةايتٓٛم ف املكةةُٕٛ اإل  َةةٞ , ٚاملطةةا١ُٖ ف يع 

صبا   اي ُةٌ املدزضةٞ ٚةةٌ املػةه   ايةيت يٛاجة٘  ًُٝة١ اي سٝة١ َوةٌ صبةا   ايت ًةِٝ ٚايتٓػة١٦             

ا جتُا ١ٝ َٚػه   ايب١٦ٝ, ساإلقاف١ إيٞ ايتٓٛم امل سف ٚازببةساف ٚي ةدد اآلزا٤ دبةاٙ املكةاَغ     

 يؿةاٍ اإلذا ةٞ َوةٌ    , ٚي ٌُ اإلذا ١ املدزض١ٝ  ًٞ إنطاا اي ة ا َٗةازا  ا  (54) اإل  ١َٝ املختًع١

اطدا٤ دَةةاّ املٝهسفةةٕٛ ٚيػةةهٝ ِٗ  ًةةٞ ايبحةة  ٚا طةة م ٚايةةتعهري اي ًُةةٞ, ٚإَةةدادِٖ سايكةةدز٠  ًةةٞ 

يرٚم ايعٕٓٛ ٚاطدا, املٛضٝكٞ, ساإلقاف١ دْٗا يُٓةٞ ايكةِٝ ٚا دباٖةا  ايؿةحٝح١, َوةٌ ايت ةإٚ       

يةيت  تُا٤ يًٛطٔ ٚس  املكةاَغ ا ٚاة اّ آزا٤ اآليسٜٔ ,َػا سِٖ ٚايٓكد ايبٓا٤, ساإلقاف١ سبب ا ْ

,نُةا يتُٝةص اإلذا ة١ املدزضة١ٝ ٜتٓةٛم ايعٓةٕٛ ايتحسٜسٜة١, ٚايةيت         (55)يٗدف دٖداف اي ١ًُٝ اي سٜٛة١ 

يتٝح ي١ُٝٓ َٗازا  اي  ا ف اطْػ ١ املختًع١ ساإلقاف١  إيٞ ايكدز٠  ًٞ جرا ايكسا٤, فُٔ ي ٍ 

َةةا ٜسٜةةد َةةٔ ديبةةاز, ساإلقةةاف١ إيةةٞ إَهاْٝةة١  اضةةتخداّ ايٛضةةا٥ط املت ةةدد٠ ٜطةةت ٝع اي ةة ا ايتٝةةاز  

ايتٛاؾٌ سغ إداز٠ املدزض١, َٚ ًُغ املدزضة١, ٚاي ة ا, ساإلقةاف١ إيةٞ إَهاْٝة١ ايتعا ةٌ ٚايت ًٝةل        

 .(56)د اإليباز َكس٠٤ٚ َٚطُٛ ١ َٚس١ٝ٥ ًٞ ٖرٙ اإليباز, اطَس ايرٟ ديا  فايكاز  ٜػاٖ
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 ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ: اإل  ّ اي سٟٛ ف اإلذا ١ املدزض١ٝ ٚٚضا٥ٌ

اإل  ّ اي سٟٛ ٖٞ ضباٚي١ جاد٠ ي ضتعاد٠ َٔ يكٓٝا  ا يؿاٍ ٚ ًَٛة٘ َةٔ اجةٌ ذبكٝةل     

, ٚي ترب اي س١ٝ  ١ًُٝ يعا ١ًٝ سغ (57)دٖداف اي س١ٝ, َٔ غري ايتعسٜط ف جد١ٜ اي س١ٝ ٚؾايتٗا 

ٚادباٖةا  اجملتُةع مبةا ؼبكةل     املت ًِ ٚايب١٦ٝ اييت ٜ ٝؼ فٝٗا, ةٝ  يط ٞ إيٞ يبةٝري ضةًٛى ايعةسد    

ٜٚكؿةد   (58)ةاجا   اسباقس, َٚٛاج١ٗ ذبةدٜا  املطةتكبٌ , فاي سٝة١  ًُٝة١ يكةدّ يًعةسد ٚاجملتُةع       

ساْةة٘: ْػةةس َةةا ؼبةةد  دايةةٌ املٝةةدإ اي سةةٟٛ , ساضةةتخداّ ٚضةةا٥ٌ ا يؿةةاٍ      (59)سةةاإل  ّ اي سةةٟٛ 

دَة١ دٖةداف اي ًُٝة١ اي سٜٛة١ َوةٌ      اسبدٜو١ , ف ق٤ٛ ايطٝاض١ ايت ١ًُٝٝ ٚاإل  ١َٝ يٛ ٝعٗا ف ي

 ايٛضا٥ٌ املكس٠٤ٚ ٚاملطُٛ ١ ٚاملس١ٝ٥ , اييت ذبكل ايكِٝ اي س١ٜٛ ف اجملتُ ا  اي س١ٜٛ.

ٜٚكؿةةد مبٛقةةع غةةبه١ ايتٛاؾةةٌ ا جتُةةا ٞ فٝطةةبٛى ساْةة٘: غةةبه١ اجتُا ٝةة١ صباْٝةة١ يًتٛاؾةةٌ         

يعا ًٝةة٘ ف اي ًُٝةة١  ا جتُةةا ٞ ٚاطنةةادميٞ, ةٝةة  ميهةةٔ اي ةة ا ٚد كةةا٤ ٦ٖٝةة١ ايتةةدزٜظ َةةٔ       

ايت ١ًُٝٝ, ةٝ  ميهٔ يبادٍ امل ًَٛا , ٚإزضاٍ ايٛاجبةا , َٚػةاٖد٠ َكةاطع فٝةدٜٛ ي ًُٝٝة١  ًةٞ       

َٛاقع اإلذا ١ املدزض١ٝ سػبه١ ايعٝطبٛى, نُةا ميهةٔ اسبؿةٍٛ  ًةٞ مل ًَٛةا  َةٔ دنوةس َةٔ جٗة١ َةٔ           

جتُةا ٞ اةةد ايت بٝكةا     ,ٚيػةهٌ َٛاقةع ايتٛاؾةٌ ا    (60)ي  ا املػة نغ ف َٛقةع اإلذا ة١   ي ٍ ا

اي ١ًُٝ يتهٓٛيٛجٝا امل ًَٛا , ٚٚضا٥ٌ اإل ة ّ اي سةٟٛ اسبدٜوة١, ٚايةيت دؾةبحت جةص٤ َةٔ اي ًُٝة١         

اي سٜٛةة١ اةةا ٜتةةٝح  ًُٝةة١ ا ْتكةةاٍ إيةةٞ ايت ًةةِٝ ايتعةةا ًٞ, ةٝةة  ٜ تةةرب َٛقةةع غةةبه١ ايتٛاؾةةٌ          

 ًَٛةةا  ٚايؿةةٛز ايةةيت ربةةدّ ا جتُةةا ٞ ٚضةة١ًٝ إ  َٝةة١ يٓكةةٌ امل ًَٛةةا  اي سٜٛةة١ َةةٔ يةة ٍ ْػةةس امل 

دٖداف اي ١ًُٝ اي س١ٜٛ اا ٜتٝح فسف يًتٛاؾٌ سةغ إداز٠ املدزضة١, ٚدٚيٝةا٤ اطَةٛز ٚاي ة ا , فٗةٞ       

 .(61)ا   اي س١ٝ دايٌ ٚيازج املدزض١ٚض١ًٝ ٖا١َ ف يدَا  صب

 دٖداف اإل  ّ اي سٟٛ ف اإلذا ١ املدزض١ٝ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ:

اطٖداف اييت ميهٔ ذبكٝكٗا َٔ ي ٍ اطْػ ١ اإل  ١َٝ, َوٌ اإلذا ة١, ايؿةحاف١, املطةس     ٖٚٞ 

 .(62)املدزضٞ, امل ازني ٚا ةتعا  , ٚيػٌُ ٖرٙ اطٖداف ا يٞ:
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 د ِ ايتهاٌَ سغ إداز٠ املدزض١ ٚامل ًُغ ٚاي  ا َٔ دجٌ دفع اي ١ًُٝ ايت ١ًُٝ إيٞ اطَاّ. -1
سقٗا ساضةًٛا َبطةط س ٝةدا  ةٔ دضةًٛا ايةتًكغ ايةرٟ دؾةبح غةري          يسضٝ  املٓاٖل ايدزاض١ٝ, ٚ  -2

 َسغٛا فٝ٘.
يُٓٝةة١ ايطةةًٛى اإلسةةدا ٞ ٚايكةةدز٠  ًةةٞ ايتُوٝةةٌ يةةدٟ اي ةة ا َةةٔ يةة ٍ اطْػةة ١  ةةرب سةةساَل    -3

 اإل  ّ اي سٟٛ.
 ي١ُٝٓ ازباْب ايوكاف يدٟ اي  ا, ٚي١ُٝٓ زٚ  ايت إٚ ٚاي ٌُ ازبُا ٞ. -4
 ظ١ُ ايت ١ًُٝ , ٚيٛقٝحٗا يً  ا ٚدٚيٝا٤ اطَٛز.غس  ايطٝاضا  اي س١ٜٛ ٚاطْ -5
 ٖٓاى صبُٛ ١ دٖداف ي   ّ اي سٟٛ ف اي ١ًُٝ ايت ١ًُٝ َٚٓٗا: -6

 اإلضٗاّ ف ذبكٝل ضٝاض١ ايت ًِٝ, ٚي١ُٝٓ ا دباٖا  ايطًٛن١ٝ, ٚاملوٌ اي ًٝا ف اجملتُع. -د 

ةةٌ ايككةاٜا, ٚاملػةه       ايكٝاّ سايدازضا  ٚايبحٛ  ف نافة١ اجملةا   اي سٜٛة١, ٚاإلضةٗاّ ف     -ا 

 اي س١ٜٛ  رب ٚضا٥ٌ اإل  ّ ٚياؾ١ اإلذا ١ املدزض١ٝ  ًٞ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ.
 ايتٛاؾٌ َع اجملتُع َٔ ي ٍ ْػس اطيباز اييت يت ًل ساملػسٚ ا  ايت ١ًُٝٝ,  اي س١ٜٛ. -ج 
ضٞ, املب  املدزضةٞ,  ا ٖتُاّ جبُٝع  ٓاؾس اي ١ًُٝ ايت ١ًُٝٝ َوٌ امل ًِ, اي ايب, املٓٗل ايدزا -د 

 دٚيٝا٤ اطَٛز.
د ِ اطْػ ١ املدزض١ٝ َٔ ية ٍ َػةازن١ اي ة ا ف إ ةدادٖا ٚيٓعٝةرٖا , ٚيٛجٝٗٗةا ْٚكةدٖا ,         -ٙ 

ٚيكُٝٝٗا يًٓػس مبا ؽبدّ اي ١ًُٝ اي س١ٜٛ, ساإلقاف١ إيٞ ايتٛاؾةٌ َةع اجملتُةع َةٔ ية ٍ ْػةس       

سٚ ا  ايت ًُٝٝة١ ايةيت ذبكةل املطة٦ٛي١ٝ     اإليباز ٚيصٜٚد ايسدٟ اي اّ مب ًَٛا   ٔ ايرباَل ٚاملػ

 .(63)ازبُا ١ٝ يً ٌُ اي سٟٛ
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 ي سٜع اإل  ّ اي سٟٛ  ًٞ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ:

ساْةة٘: ْػةةس َةةا ؼبةةد  دايةةٌ املٝةةدإ اي سةةٟٛ ساضةةتخداّ ٚضةةا٥ٌ ا يؿةةاٍ     (64)ي سفةة٘ إٜٓةةاع ْاضةة٘

يد١َ دٖداف اي ١ًُٝ اي س١ٜٛ, َوٌ  اسبدٜو١, ف ق٤ٛ ايطٝاض١ ايت ١ًُٝٝ ٚاإل  ١َٝ ٚيٛ ٝعٗا ف

 .ايٛضا٥ٌ املكس٠٤ٚ, ٚاملطُٛ ١ ٚاملس١ٝ٥, اييت ذبكل ايكِٝ اي س١ٜٛ ف اجملتُ ا  اي س١ٜٛ

 ايتعا ١ًٝ ف اإلذا ١ املدزض١ٝ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ:

 ًُٝةةة١ اجتُا ٝةةة١ يٓكةةةٌ سٗةةةا اطفهةةةاز  ي تةةةرب ايتعا ًٝةةة١ ف ٚضةةةا٥ٌ ا يؿةةةاٍ اسبدٜوةةة١  

ٚامل ًَٛةةا  سةةغ ايٓةةاع , ٖٚةةٞ  ًُٝةة١ يعا ًٝةة١ سةةغ طةةسفغ ٚقةةسٚز٠ َةةٔ قةةسٚزٜا  اضةةتُساز اسبٝةةا٠  

ا جتُا ١ٝ يتحكٝةل ايتهاَةٌ ا جتُةا ٞ,  ةٝة  ميهةٔ ا ضةتعاد٠ َٓٗةا ف يدَة١ صبةا   اي سٝة١           

  ٞ  َػةازن١  إىل ايتعا ًٝة١  ريٚيػة  ,(65)ٚياؾ١ اإلذا ا  املدزض١ٝ   ًٞ َٛاقع ايتٛاؾةٌ ا جتُةا 
فةاإل  ّ  ايتعةا ًٞ ف ٚضةا٥ٌ ا يؿةاٍ      ,(66)ا يؿةاي١ٝ  اي ًُٝة١  ف ايٓػ ١ ٚايعّ اي١ املطتكبٌ

اسبدٜو١  ٚياؾ١ اإلذا ا  املدزض١ٝ ٜكّٛ  ًٞ  ايدَل اآلْةٞ ٚاملتةاْٞ ف دضةًٛا ا يؿةاٍ ٚايتٛاؾةٌ      

دٚ اإلقٓةام دٚ  سغ املسضٌ ٚاملطتكبٌ ٚيهٕٛ املاد٠ دٚ ايسضاي١ ٖٞ ضبٛز ايةدَل, سبةسني يٛؾةٌٝ ايعهةس٠     

ا ضتدزاى ةٛهلةا ٜٚػةٌُ اشبدَة١ املًحكة١ سةاٟ ٚضة١ًٝ إ  َٝة١ َ بٛ ة١ دٚ َس٥ٝة١ ايه ْٚٝة١ يتةٝح            

يًهُٗٛز دٕ ٜػازى سسدٜ٘, ةٝ  يػٌُ ي ًٝكا  اي ايب ٚإداز٠ املدزض١ ٚامل ًُغ ٚدٚيٝةا٤ اطَةٛز  ًةٞ    

ٜػةٌُ َػةازنا  اي ة ا  ف     املكاَغ اإل  ١َٝ اييت يٓػس  ًٞ َٛقع اإلذا ١  سػبه١ فطٝبٛى, نُا

إْتاج ٚس  املكاَغ اإل  ١َٝ اييت يٓػس  ًٞ َٛقع اإلذا ١, ساإلقاف١ إيٞ املدي   يٛقةع اسبًةٍٛ   

املختًع١ اييت يٛاج٘ َػه   اي س١ٝ, ساإلقاف١ إيٞ إَهاْٝة١ ايةت ًِ  ةٔ س ةد َةٔ ية ٍ احملاقةسا         

ايعهسٜةة١ مبةةا ؽبةةدّ دايٓا  ٚادباٖايٓةةا , فايتعا ةةٌ ٜكةةّٛ  ًةةٞ َػةةازن١ آزا٥ٓةةا َٚ تكةة(67)ٚايٓةةدٚا 

 .(68)صبا   اي س١ٝ
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 ي سٜع ايتعا ١ًٝ ف اإلذا ١ املدزض١ٝ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ:

ايتعا ١ًٝ ٖٞ اطس اد ٚاآليٝا  اييت ؼبتٟٛ  ًٝٗةا املٛقةع ٚايةيت متهةٔ َةٔ ةةدٚ  ايؿةاٍ        

املطتخدّ ف اي ١ًُٝ ا يؿاي١ٝ, يٝؿبح طسفا ثٓا٥ٞ ا دباٙ سغ املطتخدّ ٚاحملسز نُا ذبكل ذبهِ 

فا   فٝٗا,ٚمتهٓ٘ َةٔ دٕ ٜؿةبح َٓتهةا حملتةٟٛ ايسضةاي١ اإل  َٝة١, ٚيت ةدد ي سٜعةا  ايتعا ًٝة١          

 سايت ف ايباةوغ َٚٓٗا:

ٍ  ًٞ غبه١ ا ْ ْت يكّٛ  ًٞ ايتٛاؾٌ  ٜ سفٗا  باع َؿ عٞ ؾادم ساْٗا: مس١ َٔ مسا  ا يؿا

 يؿاي١ٝ ف صبا   املختًعة١ ٚياؾة١ اإلذا ة١ املدزضة١ٝ  ًةٞ َٛاقةع ايتٛاؾةٌ        سغ دطساف اي ١ًُٝ ا

( ساْٗةا:  70ٜٚ سفٗةا يايةد ش ُةّٛ , ايطة ٝد سةٛ َ ٝةص٠ )       .(69)جتُا ٞ سٗد يد١َ صبا   اي س١ٝا 

ٕ  ايةيت  ايٛضة١ًٝ  َٝةص٠  ٌ  فٝٗةا  ٜهةٛ ٌ  ف  ًة٢ ايتةاثري   قةادزا  املطةت ُ   ةسني  ضبتة٣ٛ  دٚ غةه
ا يه ْٚٝةةة١ ٚياؾةةة١ اإلذا ةةة١ املدزضةةة١ٝ  ًةةةٞ َٛاقةةةع ايتٛاؾةةةٌ ا جتُةةةا ٞ ,  عٞ ايٛاقةةةع ٚضةةةا٥ ٝ

فايتعا ١ًٝ يكّٛ  ًٞ ايتٛاؾٌ ٚازبدٍ ٚيبادٍ امل ًَٛةا  ٚاطفهةاز ٚاآلزا٤ , ٚيةريو فٗةٛ ي ة   ةٔ       

دٜٓاَٝه١ٝ اجملتُع فٗٛ ايبح  " ف ًٞ يٛاؾًٞ ٜٓػس ي با ٚيؿٛزا  َ ١ٓٝ ٜٚطةا د  ًةٞ يًةل فةسف     

ٛا٤ ف ٚضةةا٥ٌ إ ةةة ّ  اَةةة١ دٚ ٚضةةا٥ٌ إ ةةة ّ َدزضةةة١ٝ يٗةةدف يتحكٝةةةل دٖةةةدف    ايتعةةاِٖ ٚاسبةةةٛاز ضةةة 

 .(71)١ٝاي س

 دس اد ايتعا ١ًٝ:
اطس اد ٚاآليٝا  اييت ؼبتةٟٛ  ًٝٗةا املٛقةع ٚمتهةٔ َةٔ ةةدٚ  ايؿةاٍ ثٓةا٥ٞ ا دبةاٙ سةغ           

,  املطتخدّ ٚاحملةسز نُةا ذبكةل ذبهةِ املطةتخدّ ف اي ًُٝة١ ا يؿةاي١ٝ , يٝؿةبح طسفةا فةا   فٝٗةا           

 sallyٚمتهٓةةة٘ َةةةٔ دٕ ٜؿةةةبح َٓتهةةةا حملتةةةٟٛ ايسضةةةاي١ اإل  َٝةةة١ , ٚيةةةسٟ ضةةةايٞ َهُةةةٝ ٕ         

g.McMillan :(72) ٖٓاى دزس ١ دس اد يًتعا ١ًٝ َٚٓٗا 

 ي دد ا يتٝازا  املتاة١ :  -1

ٚيػةةري إيةةٞ يٓةةٛم احملتةةٟٛ سةةاملٛقع ٚٚجةةٛد زٚاسةةط ايةةٓـ ايعةةا٥ل , ٚٚجةةٛد دزغةةٝع املٛقةةع ,   

 يتٝح يًُطتخدّ ا يتٝاز َٔ سغ سدا٥ٌ َتٓٛ ١ .ٚغريٖا َٔ اآليٝا  اييت 
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 ادباٙ ا يؿاٍ ) ٚجٛد ايؿاٍ ثٓا٥ٞ ا دباٙ دٚ َت دد ا دباٙ  رب املٛقع (: -2

ٜٚػةةري إيةةٞ إَهاْٝةة١ يبةةادٍ ا يؿةةاٍ سةةغ املطةةتخدّ ٚاحملةةسز ٚسةةغ املطةةتخدّ ٚغةةري٠ َةةٔ         

اْٝةة١ ايت ًٝةةل  ًةةٞ   املطةةتخدَغ, ٜٚتحكةةل ٖةةرا ايب ةةد  ةةٔ طسٜةةل صبُٛ ةة١ َةةٔ اآليٝةةا  َوةةٌ, إَه       

 املٛقٛ ا , إَها١ْٝ َساض١ً املٛقع , ٚجٛد َٓتد٣ ياسع يًُٛقع , ٚجٛد قا١ُ٥ سسٜد١ٜ  ا١َ 

 ذبهِ املطتخدّ ف ا يؿاٍ : -3

ٜٚػري إيٞ َدٟ ضٝ س٠ املطتخدّ  ًٞ اضتخداّ يًُٛقع  ٔ طسٜل صبُٛ ١ َٔ اآليٝا  َٓٗا 

دايةٌ املٛقةع , إَهاْٝة١ ايةتحهِ ف غةهٌ       ) ٚجٛد يسٜ ١ يٛقح ضبتٜٛا  املٛقع, ٚجةٛد آيٝة١ يًبحة    

ٚيب١  سني املٛقع , إَها١ْٝ اضتكباٍ َٛاد َ ١ٓٝ ٚفل طًب املطتخدّ , ٚجٛد اضةت   ا  يًةسدٟ  ةرب    

 املٛقع , ْػس احملتٟٛ اشباف سصٚاز املٛقع.

 دٜٓاَه١ٝ ا يؿاٍ : -4

 ٚيػري إيٞ ضس ١ ذبٌُٝ ٚذبدٜ  املٛقع.
  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ:دغهاٍ ايتعا ١ًٝ ي ذا ١ املدزض١ٝ 

 (: Participation)ايت ًٝل ٚ املػازن١ 

 ًُت  ٚضا٥ٌ اإل  ّ ازبدٜد٠   ًٞ يػهٝع ازبُٗٛز املطتخدّ  ًٞ املػةازن١ ٚايتعا ةٌ َةٔ    

ي ٍ  ايت بري  ٔ دزا٥ِٗ حبس١ٜ  ٚيبادٍ اآلزا٤ ٚزد اطف اٍ َع اآليسٜٔ َٔ ي ٍ ايت ًٝكةا   ٚذبٜٛةٌ   

ٞ إيةةٞ دنوةةس ْػةةاط ٚيعا ةةٌ َةةع ي بٝكةةا  اإل ةة ّ ازبدٜةةد , فكةة   ةةٔ امل ًَٛةةا   ازبُٗةةٛز َةةٔ َتًكةة

 .(73)املٓػٛز٠ َٔ ْ اقا  ٚاض ١ سغ املطتخدَغ

 :CONNERSATION) )احملادث١ َع اآليسٜٔ

ٜٚكؿد سٗا إَها١ْٝ ايتخاطب َع املػةازنغ َةٔ ية ٍ َٛاقةع اإلذا ة١  ًةٞ غةبه١ ايتٛاؾةٌ         

ايتحاٚز سغ املػازنغ ةٍٛ املكاَغ اإل  ١َٝ املٓػٛز٠  ًٞ َٛقع اإلذا ١ , ا جتُا ٞ ايرٟ ٜتب٢ٓ  

ةٝ  ٜتِ  يبادٍ ا يؿاٍ سةغ اإلطةساف املػة ن١ فٝة٘ إذ يكةّٛ سػةهٌ نةبري ف صبةاٍ املٓاقػةا  سةغ           

 .(74)اإلفساد املٗتُغ مبٛقٛ ا  ٚقكاٜا اييت يِٗ  َػه   اي س١ٝ ٚاجملتُع
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 ايتعا ٌ َع ايٛض١ًٝ:

اؾبحت املٛاقع ا يه ١ْٝٚ يتٛفس اإلَهاْٝا  اي دٜد٠ ,ٚاييت يتٝح يًُطتخدَغ ايتعا ٌ 

َةةع املكةةاَغ املختًعةة١ َٚػةةازنتٗا, ساإلقةةاف١ يًتعا ةةٌ َةةع اطجٗةةص٠ مبةةا ؼبكةةل يًبٝةة١ ايتٝازايةة٘      

      ٍ  ٚاملػازن١ َع ايكا٥ُغ سا يؿاٍ  ًٞ ٖرٙ املٛاقع ف سٓةا٤ احملتةٟٛ ٚيكدمية٘ ٚايكةدز٠  ًةٞ ايتحةٛ

 امل سف يًُحتٟٛ ٚاشبٝازا  املٛجٛد٠.

 :electronic mail ايربٜد ا يه ْٚٞ

ٜٚتكةةُٔ  ًُٝةة١ إزضةةاٍ ٚاضةةتكباٍ ٚربةةصٜٔ  ٚاضةةت اد٠ زضةةا٥ٌ ايه ْٚٝةة١ ملٛقةةع اإلذا ةة١        

املدزض١ٝ, ةٝ  ٜ د اطنوس اضتخدَا  ًٞ غبه١ ا ْ ْت, فٗٞ ٚض١ًٝ ض١ًٗ ا ضةتخداّ قةُٔ يةدَا     

اٍ سايربٜد ا يه ْٚٞ, فايتعا ١ًٝ  رب ايربٜد ا يه ْٚٞ يتُٝةص سؿةعتغ   ايتعا ١ًٝ ٜٚتُٝص ا يؿ

إذ يػةةري ايتصآَٝةة١ إيةةٞ دٕ  Asynchronousٚاي يصآَٝةة١  Synchronousُٖةةا: ايتصآَٝةة١ 

زضا٥ٌ ايربٜد ا يه ْٚةٞ ميهةٔ إزضةاهلا ٚاضةتكباهلا ف اسبةاٍ, ف ةاية١ َةا ذا نةإ نةٌ َةٔ املسضةٌ            

به١ ا يؿةاٍ ف ايٛقةت ْعطة٘, ٚإَةا اي يصآَٝة١  فتػةري إيةٞ اْة٘ سإَهةإ          ٚاملطتخدّ ٜطةتخدَإ غة  

ربةةصٜٔ ٚيتبةةع ايسضةةا٥ٌ املتباديةة١  سةةغ املطةةتخدَغ, إذ  ٜتةةٝح ايربٜةةد ا يه ْٚةةٞ ةعةةع ايسضةةا٥ٌ         

َتٛاجدا  ًٞ ايػبه١ ٚقت  ٚاضت اديٗا ف ٚقت  ةل سٛاض ١ املطتكبٌ ايرٟ يٝظ سايكسٚز٠ دٕ ٜهٕٛ

 .(75)ايسضاي١

 ْتا٥ل ايدزاض١:

ٜػٌُ ٖرا ايبح  ْتةا٥ل يًدزاضة١ املٝداْٝة١, ساإلقةاف١ إيةٞ ْتةا٥ل ايتبةاز ؾةح١ ايعةسٚني          

 ٚزس ٗا ستطا    ٚدٖداف ايدزاض١, ٚفُٝا ًٜٞ  سني يتًو ايٓتا٥ل:

 يٛؾٝع  ١ٓٝ ايدزاض١: -دًٚ 

( َعةةسد٠ َةةٔ طةة ا املسةًةة١  400دجسٜةةت ايدزاضةة١ املٝداْٝةة١  ًةة٢  ٝٓةة١  ػةةٛا١ٝ٥ قٛاَٗةةا )   

َعةةسد٠ َةةٔ طةة ا املدزضةة١ ايواْٜٛةة١  240يواْٜٛةة١) ايؿةةع اطٍٚ, ايوةةاْٞ ( ةٝةة  سًةة  ْطةةب١ ايةةرنٛز  ا

َعسد٠ َٔ ط ا املدزض١ ايوا١ْٜٛ سٓا  ٚذيو  ةٔ دٚز اإلذا ة١   160اي طهس١ٜ ف ةغ سً   دد اإلْا  

ا ًٜةٞ  املدزض١ٝ ايتعا ١ًٝ ف يع ٝةٌ صبةا   اي ُةٌ املدزضةٞ  ةرب َٛاقةع ايتٛاؾةٌ ا جتُةا ٞ  ٚفُٝة         

  سني يتٛؾٝع  ١ٓٝ ايدزاض١ املٝدا١ْٝ, ٚازبدٍٚ ايتايٞ ٜٛقح:
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 (1جدٍٚ )

 (400يٛؾٝع  ١ٓٝ ايدزاض١ ٚفًكا ايٓٛم )ٕ=

 % ى ايٓٛم اضِ املدزض١ ّ

 %60 240 ذنس ايوا١ْٜٛ اي طهس١ٜ ساملٓٝا  1

 %40 160 دْو٢ ايوا١ْٜٛ ازبدٜد٠  سٓا   2

 %100 400 اجملُٛم 

 َا ًٜٞ:(  1ٜتكح َٔ جدٍٚ ) 

%(,  ٝٓةة١ ايدزاضةة١ َةةٔ  40%( , ْٚطةةب١ اإلْةةا  سًبةةت ) 60دٕ ْطةةب١ نةةٌ َةةٔ ايةةرنٛز سًبةةت ) 

ُٜػةةري إىل دٕ َػةةازن١ اإلفةةساد  ٝٓةة١   50ايكةةا٥ُغ سا يؿةةاٍ سًبةةت ) %(, ٖٚةةٞ ْطةةب١ طبتًعةة١, ٚذيةةو 

ٌ ايدزاض١ ف دٚز اإلذا ١ املدزض١ٝ ايتعا ١ًٝ ف يع ٝةٌ صبةا   اي ُةٌ املدزضةٞ  ةرب َٛاقةع ايتٛاؾة       

ا جتُا ٞ ٜتٓاضب َع نٌ َٔ ايرنٛز ٚاإلْا , ٚإٕ نإ س٘ س ض ايؿ اا ٚاملػك١  ٢ً اإلْةا  إ  دْة٘   

َُُازض١ اي ٌُ اإل  َٞ املدزضةٞ ايةرٟ ؽبةدّ دٖةداف اي ًُٝة١       ٜتُاغ٢ َع اضت دادٖٔ ٚقدزايٗٔ  ٢ً 

 اي س١ٜٛ.

 (2جدٍٚ )

 (400 ًٞ َٛاقع غبها  ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ )ٕ=ةطاا اَت ى 

 

 اَت ى ةطاا  ًٞ َٛاقع غبها  ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ ّ
 إْا  ذنٛز

 % ايتهساز % ايتهساز
1 ِ ْ 176 73.33 90 56.25% 
2   64 26.67 70 43.75% 

 %100 160 %100 240 اإلمجايٞ

 ( َا ًٜٞ:2ٜتكح َٔ جدٍٚ )  
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  دٕ ْطب١ اَت ى  ٞ ةةا٤ ف   يًةرنٛز دٚ  :سايٓطةب١   ةطاا  ًٞ َٛاقع غبها  ايتٛاؾةٌ ا جتُةا 

%(, ف ةةغ جةا٤ ف اي يٝةب ايوةاْٞ   سٓطةب١      73.33اي يٝب اطٍٚ ْ ِ سٓطةب١ ٦َٜٛة١ سًبةت )   

جا٤ ف اي يٝب اطٍٚ ْ ِ سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت  ثاْٝا سايٓطب١ ي ْا  :%(. ١ٜٛ٦َ26.67 سًبت )

ظ ٖةرٙ  %(, ٚي هة 43.75(, ف ةغ جا٤ ف اي يٝةب ايوةاْٞ   سٓطةب١ ٦َٜٛة١ سًبةت )     56.25%)

 ايٓتٝه١ ازيعام ْطب١ اَت ى ايرنٛز سبطاا  ًٞ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ  ٔ اإلْا .

 (3جدٍٚ )

 (400َ دٍ ايٛقت ايرٟ يككٝ٘ ف ايت سني ملٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ)ٕ=

َ دٍ ايٛقت ايرٟ يككٝ٘ ف ايت سني ملٛاقع ايتٛاؾٌ  ّ

 ا جتُا ٞ
 إْا  ذنٛز

 % ايتهساز % ايتهساز
 %21.25 34 %37.91 91 ضا ١ ٚاةد٠  1
 %43.75 70 %32.91 79 ضا تإ   2
 %35 56 %29.16 70 ث   ضا ا  فانوس  3

 %100 160 %100 240 اإلمجايٞ

 ( َا ًٜٞ:3ٜتكح َٔ جدٍٚ )

ٍ ايٛقت ايرٟ يككٝ٘ ف ايت سني ملٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞدٕ  - جا٤  دٚ : سايٓطب١ يًرنٛز َ د

(,  ف ةةغ جةا٤ ف اي يٝةب ايوةاْٞ     %37.91ف اي يٝب اطٍٚ ضا ١ ٚاةد٠ سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبةت ) 

(, ف ةةغ جةا٤ ف اي يٝةب ايواية  ثة   ضةا ا  فةةانوس       %32.91ضةا تإ سٓطةب١ ٦َٜٛة١ سًبةت )    

سٓطب١ ضا تإ  جا٤ ف اي يٝب اطٍٚ   , ثاْٝا  سايٓطب١ ي ْا :(%29.16سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت )

سٓطةب١ ٦َٜٛة١ سًبةت      ث   ضا ا  فانوس ( , ف ةغ جا٤ ف اي يٝب ايواْٞ%١ٜٛ٦َ43.75 سًبت)

(, ٚي هةظ  %21.25(, ف ةغ جا٤ ف اي يٝةب ايواية  ضةا ١ ٚاةةد٠ سٓطةب١ ٦َٜٛة١ يبةت )        35%)

 ٖرٙ ازيعام َ دٍ ي سني اإلْا  ملٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ  ٔ ايرنٛز.
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 (4جدٍٚ )

 (400املدزض١ٝ ايتعا ١ًٝ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ)ٕ=اضتخداّ اإلذا ١ 

اضتخداّ اإلذا ١ املدزض١ٝ ايتعا ١ًٝ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ  ّ

 ا جتُا ٞ
 إْا  ذنٛز
 % ايتهساز % ايتهساز

1 ِ ْ 144 60% 123 76.87% 
2   96 40 37 23.126% 

 %100 160 %100 240 اإلمجايٞ

 ( َا ًٜٞ:4ٜتكح َٔ جدٍٚ )  

دٕ ْطةةب١ اضةةتخداّ اإلذا ةة١ املدزضةة١ٝ ايتعا ًٝةة١  ةةرب َٛاقةةع ايتٛاؾةةٌ ا جتُةةا ٞ دٚ  سايٓطةةب١    -

%ا(,  ف ةغ جةا٤ ف اي يٝةب ايوةاْٞ    60يًرنٛز: جا٤ ف اي يٝب اطٍٚ ْ ِ سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت )

١ % (. ثاْٝةا سايٓطةب١ ي ْةا  جةا٤ ف اي يٝةب اطٍٚ ْ ةِ سٓطةب١ ٦َٜٛة        40  سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبةت ) 

 %( 23.126%(, ف ةغ جا٤ ف اي يٝب ايواْٞ سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت )76.87سًبت )
ٚي هةةظ ٖةةرٙ ايٓتٝهةة١ ازيعةةام َ ةةدٍ اضةةتخداّ اإلْةةا  إلذا ةةا  املدزضةة١ٝ  ًةةٞ َٛاقةةع ايتٛاؾةةٌ           

 ا جتُا ٞ  ٔ ايرنٛز.

 (5جدٍٚ )

 (400َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ )ٕ=  ربَتاس تٗا  املعكٌَكاَغ اإلذا ١ املدزض١ٝ 

َتاس تٗا  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ  املعكٌَكاَغ اإلذا ١ املدزض١ٝ  ّ

 ا جتُا ٞ

 إْا  ذنٛز
 % ايتهساز % ايتهساز

 %20 32 %29.16 70 ايكسإ ايهسِٜ ٚاطةادٜ  ايٓب١ٜٛ ايػسٜع١  1
 %19.37 31 %18.75 45 اإليباز ٚاإلةدا  ازباز١ٜ 2
 %13.75 22 %10 24 ةٛاز إذا ٞ  3
 %15.62 25 %12.5 30 ةه١ُ ايّٝٛ  4

 %10.62 17 %4.58 11 يهٌ ضؤاٍ جٛاا  5
 %5.62 9 5.83 14 ٌٖ ي ًِ  6
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َتاس تٗا  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ  املعكٌَكاَغ اإلذا ١ املدزض١ٝ  ّ

 ا جتُا ٞ

 إْا  ذنٛز
 % ايتهساز % ايتهساز

 %6.25 10 %9.58 23 قؿـ ٚ رب 7
 %5 8 %3.75 9 س٦ٝتٓا ازب١ًُٝ  8

 %3.75 6 %4.58 14 اطغاْٞ 9

 %100 160 %100 240 اإلمجايٞ

 ( َا ًٜٞ:5ٜتكح َٔ جدٍٚ )

اإلذا ١ املدزض١ٝ اييت يعكٌ َتاس تٗةا  ًةٞ َٛاقةع ايتٛاؾةٌ ا جتُةا ٞ دٚ  سايٓطةب١       دٕ َكاَغ  -

%(, ف ةةةغ جةةا٤ ف 29.16يًةةرنٛز: جةةا٤ ف اي يٝةةب اطٍٚ ايكةةسإ ايهةةسِٜ سٓطةةب١ ٦َٜٛةة١ سًبةةت )  

%(, ف ةغ جا٤ ف اي يٝب 18.75اي يٝب ايواْٞ اإليباز ٚاإلةدا  ازباز١ٜ سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت )

%(, ف ةةةغ جةةا٤ ف اي يٝةةب ايساسةةع ةةةٛاز 12.5يًةةرنٛز ةهُةة١ ايٝةةّٛ سٓطةةب١ ٦َٜٛةة١ سًبةةت)  ايوايةة 

%(, ف ةةةغ جةةا٤ ف اي يٝةةب اشبةةاَظ قؿةةـ ٚ ةةرب سٓطةةب١ ٦َٜٛةة١  10إذا ةةٞ سٓطةةب١ ٦َٜٛةة١ سًبةةت )

%(, ف ةغ جا٤ ف اي يٝةب ايطةادع يهةٌ ضةؤاٍ جةٛاا ٚاطغةاْٞ سٓطةب١ ٦َٜٛة١ سًبةت          9.58سًبت)

(, ف ةةةغ جةةا٤ ف  5.83سٓطةةب١ ٦َٜٛةة١ سًبةةت)  5.83جةةا٤ ف اي يٝةةب ايطةةاسع   %( , ف ةةةغ4.58)

%(.ثاْٝةةا سايٓطةةب١ ي ْا :جةةا٤ ف  3.75اي يٝةةب ايوةةأَ س٦ٝتٓةةا ازبًُٝةة١ سٓطةةب١ ٦َٜٛةة١ سًبةةت )  

%( ف ةةغ جةا٤   20اي يٝب اطٍٚ ايكسإ ايهسِٜ ٚاطةادٜ  ايٓب١ٜٛ ايػسٜع١ سٓطب١ ٦َٜٛة١ سًبةت )  

%(, ف ةةةغ جةةا٤ ف 19.37إليبةةاز ٚاإلةةةدا  ازبازٜةة١ سٓطةةب١ ٦َٜٛةة١ سًبةةت ) ف اي يٝةةب ايوةةاْٞ ا

%(, ف ةةغ جةا٤ ف اي يٝةب ايساسةع ةةٛاز      15.62اي يٝب ايواي  ةه١ُ ايّٝٛ سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبةت ) 

%(, ف ةةغ جةا٤ ف اي يٝةب اشبةاَظ يهةٌ ضةؤاٍ جةٛاا سٓطةب١         13.75إذا ٞ سٓطب١ ٦َٜٛة١ سًبةت )  

 ةةةغ جةةا٤ ف اي يٝةةب ايطةةادع  قؿةةـ ٚ ةةرب سٓطةةب١ ٦َٜٛةة١ سًبةةت          %(, ف٦َ10.62ٜٛةة١ سًبةةت )  

%(, ف ةغ جا٤ ف 5.62%(, ف ةغ جا٤ ف اي يٝب ايطاسع  ٌٖ ي ًِ سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت )6.25)

%(, ف ةغ جا٤ ف اي يٝب ايوأَ اطغةاْٞ  5اي يٝب ايطاسع س٦ٝتٓا ازب١ًُٝ سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت )

 .%(3.75سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت )
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 (6جدٍٚ )

َدٟ إضٗاّ اإلذا ١ املدزض١ٝ ف يكدِٜ َكُٕٛ ٜطِٗ ف يًب١ٝ اةتٝاجا  اي  ا ٚذبكٝل دٖداف 

 (400)ٕ= اي ١ًُٝ اي س١ٝ

َدٟ إضٗاّ اإلذا ١ املدزض١ٝ ف يكدِٜ َكُٕٛ ٜطِٗ ف يًب١ٝ  ّ

 اةتٝاجا  اي  ا ٚذبكٝل دٖداف اي ١ًُٝ اي س١ٝ
 إْا  ذنٛز

 % ايتهساز % ايتهساز
 %61.25 98 %52.08 125 يطِٗ سدزج١ نبري٠  1
 %25 40 %44.16 106 يطِٗ سدزج١ َتٛض ١ 2
 %13.75 22 %9.75 9 يطِٗ سدزج١ ق ٝع١  3

 %100 160 %100 240 اإلمجايٞ

 ( َا ًٜٞ:6ٜتكح َٔ جدٍٚ )

ضةةٗاّ اإلذا ةة١ املدزضةة١ٝ ف يكةةدِٜ َكةةُٕٛ ٜطةةِٗ ف يًبٝةة١ اةتٝاجةةا  اي ةة ا ٚذبكٝةةل   إدٕ َةةدٟ  -

جةا٤ ف اي يٝةب اطٍٚ يطةِٗ سدزجة١ نةبري٠ سٓطةب١        دٖداف اي ًُٝة١ اي سٝة١ دٚ  سايٓطةب١ يًةرنٛز:    

%(, ف ةغ جا٤ ف اي يٝب ايواْٞ يطِٗ سدزج١ َتٛض ١ سٓطةب١ ٦َٜٛة١ سًبةت    ١ٜٛ٦َ52.08 سًبت )

%(. 9.75%(, ف ةغ جا٤ ف اي يٝب ايواية  يطةِٗ سدزجة١ قة ٝع١ سٓطةب١ ٦َٜٛة١ سًبةت )       44.16)

%( ف 61.25ْٝا سايٓطب١ إلْا : جا٤ ف اي يٝب اطٍٚ يطِٗ سدزج١ نبري٠ سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت )ثا

%(, ف ةةغ جةا٤ ف   25ةغ جا٤ ف اي يٝةب ايوةاْٞ يطةِٗ سدزجة١ َتٛضة ١ سٓطةب١ ٦َٜٛة١ سًبةت )        

 %(.13.75اي يٝب ايواي  يطِٗ سدزج١ ق ٝع١ سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت )

 (7جدٍٚ )

 َٔ ي ٍ اإلذا ١ املدزض١ٝ ةطب دفكًٝٗا صبا   اي ٌُ املدزضٞ

صبا   اي ٌُ املدزضٞ اييت يع ٌ َٔ ي ٍ اإلذا ١  ّ

 املدزض١ٝ ةطب دفكًٝٗا

 إْا  ذنٛز
 % ايتهساز % ايتهساز

 %33.75 54 %37.5 90 صباٍ ايت ًِٝ  1
 %28.125 45 %33.75 81 َٛاج١ٗ َػه   ايتبٝري امل اؾس٠ 2
 %38.125 61 %28.75 69 ٚايت١ُٝٓ ا جتُا ١ٝ  ج َػه١ً ايت ًِٝ  3

 %100 160 %100 240 اإلمجايٞ
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 ( َا ًٜٞ:7ٜتكح َٔ جدٍٚ )

صبا   اي ٌُ املدزضٞ اييت يع ٌ َٔ ي ٍ اإلذا ة١ املدزضة١ٝ ةطةب دفكةًٝٗا سايٓطةٝب١ يةو دٚ        إٕ  -

ف ةغ جا٤ ف  %(,37.5سايٓطب١ يًرنٛز:جا٤ ف اي يٝب اطٍٚ صباٍ ايت ًِٝ سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت)

%(. ثاْٝةا  28.75%(,ف ةغ جةا٤ ف اي يٝةب ايواية )   33.75اي يٝب ايواْٞ سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت)

سايٓطب١ ي ْا : جا٤ ف اي يٝب اطٍٚ   ج َػه١ً ايت ًةِٝ ٚايتُٓٝة١ ا جتُا ٝة١ سٓطةب١ ٦َٜٛة١      

%(, ف 33.75سًبت)%(,ف ةغ جا٤ ف اي يٝب ايواْٞ صباٍ ايت ًِٝ سٓطب١ ١ٜٛ٦َ 38.125سًبت )

%(. 28.125ايتبةٝري امل اؾةس٠ سٓطةب١ ٦َٜٛة١ سًبةت)      ةغ جةا٤ ف اي يٝةب ايواية  َٛاجٗة١ َػةه       

 ٚي هظ ٖرٙ ايٓتٝه١ ازيعام دٚز اإلذا ١ املدزض١ٝ ف يع ٌٝ صب   اي ٌُ املدزضٞ.

 (8جدٍٚ )

ةطب دفكًٝتٗا .  يسيٝب ايعٕٓٛ ايتحسٜس١ٜ ف اإلذا ١ املدزض١ٝ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ

=ٕ(400) 

يسيٝب ايعٕٓٛ ايتحسٜس١ٜ ف اإلذا ١ املدزض١ٝ  رب َٛاقع  ّ

 ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ ةطب دفكًٝتٗا
 إْا  ذنٛز

 % ايتهساز % ايتهساز
 %17.5 28 %22.91 55 اشبرب اإلذا ٞ   1
 %7.5 30 %16.66 40 اسبٛاز اإلذا ٞ املباغس. 2
 %24.37 39 %13.75 33 ايع ٠ املٓٗه١ٝ 3
 %11.87 19 %8.75 21 املطاسكا  اإلذا ١ٝ 4
 %10.62 17 %4.58 11 ايرباَل اي ف١ٝٗٝ 5
 %6.87 11 %7.91 19 ايٓػس٠ ايؿحع١ٝ 6
 %10 16 %25.41 61 ايؿحع املؿٛز٠ سايعٝدٜٛ  7

 %100 160 %100 240 اإلمجايٞ
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 ( َا ًٜٞ:8ٜتكح َٔ جدٍٚ )

ف اإلذا ةة١ املدزضة١ٝ  ةةرب َٛاقةةع ايتٛاؾةةٌ ا جتُةةا ٞ ةطةةب   َةٔ ةٝةة  يسيٝةةب ايعٓةةٕٛ ايتحسٜسٜةة١  -

دفكةةًٝتٗا سايٓطةةب١ يةةو دٚ  سايٓطةةب١ يًةةرنٛز: جةةا٤ ف اي يٝةةب اطٍٚ ايؿةةحع املؿةةٛز٠ سايعٝةةدٜٛ  

%(, ف ةةةغ جةةا٤ ف ايسيٝةةب ايوةةاْٞ اشبةةرب اإلذا ةةٞ  سٓطةةب١ ٦َٜٛةة١       25.41سٓطةةب١ ٦َٜٛةة١ سًبةةت )  

ايوايةة  اسبةةٛاز اإلذا ةةٞ املباغةةس سٓطةةب١ ٦َٜٛةة١ سًبةةت     %(, ف ةةةغ جةةا٤ ف اي يٝةةب  22.91سًبةةت)

%(, ف 13.75%(, ف ةةغ جةا٤ ف اي يٝةب ايساسةع ايعة ٠ املٓٗهٝة١ سٓطةب١ ٦َٜٛة١ سًبةت )         16.66)

%(,  ف ةةغ جةا٤ ف   8.75ةغ جا٤ ف اي يٝب اشباَظ املطاسكا  اإلذا ٝة١ سٓطةب١ ٦َٜٛة١ سًبةت )    

%( , ف ةغ جا٤ ف اي يٝةب ايطةاسع   ١ٜٛ7.91 سًبت )اي يٝب ايطادع ايٓػس٠ ايؿحع١ٝ سٓطب١ ٦َ

%(., ثاْٝةةا :سايٓطةةب١ ي ْةةا : جةةا٤ ف اي يٝةةب 4.58)ايةةرباَل اي فٝٗٝةة١( سٓطةةب١ ٦َٜٛةة١ سًبةةت )

%( , ف ةةةغ جةةا٤ ف اي يٝةةب ايوةةاْٞ اشبةةرب    24.37اطٍٚ ايعةة ٠ املٓٗهٝةة١ سٓطةةب١ ٦َٜٛةة١ سًبةةت )   

غ جا٤ ف اي يٝب ايواية  املطةاسكا  اإلذا ٝة١ سٓطةب١     %(, ف ة17.5اإلذا ٞ  سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت)

%(, ف ةةةغ جةةا٤ ف اي يٝةةب ايساسةةع ايةةرباَل اي فٝٗٝةة١ سٓطةةب١ ٦َٜٛةة١ سًبةةت   ٦َ11.87ٜٛةة١ سًبةةت )

%( , ف ةةةغ جةةا٤ ف اي يٝةةب اشبةةاَظ ايؿةةحع املؿةةٛز٠ سايعٝةةدٜٛ سٓطةةب١ ٦َٜٛةة١ سًبةةت        10.62)

%(, ف 7.5ز اإلذا ةٞ املباغةس سٓطةب١ ٦َٜٛة١ سًبةت )     %(, ف ةغ جا٤ ف اي يٝب ايطادع اسبٛا10)

%(ٕ ٚي هظ ٖرٙ ايٓتٝهة١  6.87ةغ جا٤ ف اي يٝب يطاسع ايٓػس٠ ايؿحع١ٝ سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت )

 .ازيعام ْطب١ اضتخداّ ايعٕٓٛ اإلذا ١ٝ املدزض١ٝ يًرنٛز  ٔ اإلْا 

 (9جدٍٚ )

 (400ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ )ٕ=  ق١ اإل  ّ اي سٟٛ ساإلذا ١ املدزض١ٝ  رب َٛاقع 

  ق١ اإل  ّ اي سٟٛ ساإلذا ١ املدزض١ٝ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ  ّ

 ا جتُا ٞ
 إْا  ذنٛز

 % ايتهساز % ايتهساز
جرا َطتكبٌ ايسضاي١ اإل  َٝة١  ٚج ًة٘ ٜتعا ةٌ َةع َكةُْٛٗا ,       1

ٚسايتةةايٞ ٜهةةٕٛ هلةةا ايكةةدز٠  ًةةٞ ايكٝةةاّ سةةدٚز يسسةةٟٛ َةةٛاشٟ ملةةا  

 املؤضطا  اي س١ٜٛ ايسمس١ٝيكّٛ س٘ 
77 32.08% 83 51.78% 

ايتٓطٝل سغ املؤضط١ اي س١ٜٛ , ٚاإلذا ١ املدزض١ٝ ض ٝا يتحكٝةل   2

 %27.5 44 %20.88 50 ايتهاٌَ ف اطٖداف ٚايرباَل ٚاطْػ ١
سةةة  ةًكةةةا  ي ًُٝةةة١ ٕ ف طبتًةةةع املٓةةةاٖل  ةةةرب َٛاقةةةع اإلذا ةةة١  3

املٛقةةٛ ١ٝ يهافةة١ جٛاْةةب اي ًُٝةة١ املدزضةة١ٝ , َةةٔ يةةا  ايتب ٝةة١ 

 اي س١ٜٛ
113 47.08% 33 20.62% 

 %100 160 %100 240 اإلمجايٞ
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 ( َا ًٜٞ:9ٜتكح َٔ جدٍٚ ) 

ٞ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ دٚ  سايٓطب١ يًرنٛز: - ٟ ساإلذا ١ املدزض١ٝ  ً ّ اي سٛ ٔ ةٝ  اإل   َ 

جا٤ ف اي يٝب اطٍٚ س  ةًكا  ي ١ًُٝ ٕ ف طبتًع املٓاٖل  رب َٛاقع اإلذا ١ املدزض١ٝ, َٔ يا  

(, ف ةةغ جةا٤ ف   %47.08سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت) ايتب ١ٝ املٛقٛ ١ٝ يهاف١ جٛاْب اي ١ًُٝ اي س١ٜٛ

ايٞ ٜهةٕٛ  اي يٝب ايواْٞ جرا َطتكبٌ ايسضاي١ اإل  َٝة١  ٚج ًة٘ ٜتعا ةٌ َةع َكةُْٛٗا , ٚسايتة      

(, ف %32.08هلا ايكدز٠  ًٞ ايكٝاّ سدٚز يسسٟٛ َٛاشٟ ملا يكّٛ س٘ املؤضطا  اي س١ٜٛ ايسمسٝة١ ) 

ةةةغ جةةا٤ ف اي يٝةةب ايوايةة  ايتٓطةةٝل سةةغ املؤضطةة١ اي سٜٛةة١ , ٚاإلذا ةة١ املدزضةة١ٝ ضةة ٝا يتحكٝةةل  

سايٓطةب١ ي ْةا :   ثاْٝةا  (, %20.88ايتهاٌَ ف اطٖداف ٚايرباَل ٚاطْػ ١ سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبةت ) 

جا٤ ف اي يٝب اطٍٚ جرا َطتكبٌ ايسضةاي١ اإل  َٝة١  ٚج ًة٘ ٜتعا ةٌ َةع َكةُْٛٗا, ٚسايتةايٞ        

ٜهٕٛ هلا ايكدز٠  ًٞ ايكٝاّ سدٚز يسسٟٛ َةٛاشٟ ملةا يكةّٛ سة٘ املؤضطةا  اي سٜٛة١ ايسمسٝة١ سٓطةب١         

١ اي سٜٛة١ , ٚاإلذا ة١   ( ف ةغ جا٤ ف اي يٝب ايواْٞ ايتٓطةٝل سةغ املؤضطة   %١ٜٛ٦َ51.78 سًبت )

(, ف %27.5املدزض١ٝ ض ٝا يتحكٝل ايتهاٌَ ف اطٖداف ٚايرباَل ٚاطْػة ١ سٓطةب١ ٦َٜٛة١ سًبةت )    

ةغ جا٤ ف اي يٝب ايواي  س  ةًكا  ي ١ًُٝ ٕ ف طبتًع املٓاٖل  رب َٛاقةع اإلذا ة١ املدزضة١ٝ ,    

طةةةةةب١ ٦َٜٛةةةةة١ سًبةةةةةت َةةةةةٔ يةةةةةا  ايتب ٝةةةةة١ املٛقةةةةةٛ ١ٝ يهافةةةةة١ جٛاْةةةةةب اي ًُٝةةةةة١ اي سٜٛةةةةة١ سٓ

(..ٚي هظ ٖرٙ ايٓتٝه١ ٚجٛد   ق١ سغ اإل  ّ اي سٟٛ ٚاإلذا ١ املدزض١ٝ  ًةٞ َٛاقةع   20.62%)

 ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ َٔ ٚج١ٗ ْظس املبحٛثغ. 
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 (10جدٍٚ )
يسيٝب دٖداف اإل  ّ اي سٟٛ ف اإلذا ١ املدزض١ٝ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ ةطب دفكًٝٗا  

=ٕ(400) 

 

ّ 

 اإلذا ١ املدزض١ٝ  رب َٛقع غبه١ ايتٛؾٌ ا جتُا ٞ فٝظ سٛى
يسيٝب دٖداف اإل  ّ اي سٟٛ ف اإلذا ١ املدزض١ٝ  رب َٛاقع 

 ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ ةطب دفكًٝٗا
 إْا  ذنٛز

 % ايتهساز % ايتهساز
د ةةِ ايتهاَةةٌ سةةغ دداز٠ املدزضةة١ ٚامل ًُةةغ ٚاي ةة ا َةةٔ اجةةٌ دفةةع      1

 %17.5 28 %19.16 46 ايت ١ًُٝ إيٞ اطَاّ.اي ١ًُٝ 
يسضةةٝ  املٓةةاٖل ايدزاضةة١ٝ , ٚ سقةةٗا ساضةةًٛا َبطةةط س ٝةةدا  ةةٔ        2

 %19.37 31 %25.41 61 دضًٛا ايتًكغ ايرٟ دؾبح غري َسغٛا فٝ٘.
يُٓٝةة١ ايطةةًٛى اإلسةةدا ٞ ٚايكةةدز٠  ًةةٞ ايتُوٝةةٌ يةةدٟ اي ةة ا َةةٔ   3

 %9.37 15 %14.58 35 ي ٍ اطْػ ١  رب سساَل اإل  ّ اي سٟٛ.
ايكٝاّ سايدازضا  ٚايبحٛ  ف نافة١ اجملة   اي سٜٛة١, ٚاإلضةٗاّ      4

ف ةٌ ايككةاٜا, ٚاملػةه   اي سٜٛة١  ةرب ٚضةا٥ٌ اإل ة ّ ٚياؾة١        

 اإلذا ١ املدزض١ٝ  ًٞ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ.
31 21.19% 33 13.75% 

, اي ايةةب , ا ٖتُةاّ جبُٝةع  ٓاؾةةس اي ًُٝة١ ايت ًُٝة١ َوةةٌ امل ًةِ       5

 %11.87 19 %11.25 27 املٓٗل ايدزاضٞ , املب  املدزع,  دٚيٝا٤ اطَٛز
غس  ايطٝاضا  اي س١ٜٛ ٚاطْظ١ُ ايت ١ًُٝ , ٚيٛقةٝحٗا يً ة ا    6

 ٚدٚيٝا٤ اطَٛز
22 9.16% 20 12.5% 

د ةةةِ اطْػةةة ١ املدزضةةة١ٝ َةةةٔ يةةة ٍ َػةةةازن١ اي ةةة ا ف د ةةةدٖا    7

ٚيكُٝٝٗةةا يًٓػةةس ٕ مبةةا ؽبةةدّ  ٚيٓعٝةةرٖا ٕ ٚيٛجٝٗٗةةا ْٚكةةدٖا ٕ  

اي ًُٝةة١ اي سٜٛةة١, ساإلقةةاف١ إيةةٞ ايتٛاؾةةٌ َةةع اجملتُةةع َةةٔ يةة ٍ   

ْػةةةةس اإليبةةةةاز ٚيصٜٚةةةةد ايةةةةسدٟ اي ةةةةاّ مب ًَٛةةةةا   ةةةةٔ ايةةةةرباَل   

ٚاملػةةةسٚ ا  ايت ًُٝةةة١ ايةةةيت ذبكةةةل املطةةة٦ٛي١ٝ ازبُا ٝةةة١ يً ُةةةٌ  

 .اي سٟٛ

18 7.5% 14 8.75% 

 %100 160 %100 240 اإلمجايٞ
 ( َا ًٜٞ:10جدٍٚ )ٜتكح َٔ 

دٕ ا ًٞ ْطب١ ٚاقٌ ْطب١ َٔ ةٝ  يسيٝب دٖداف اإل  ّ اي سٟٛ ف اإلذا ١ املدزض١ٝ  رب َٛاقع   -

ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ ةطب دفكًٝٗا سايٓطب١ يو دٚ  سايٓطب١ يًرنٛز: يساٚةت ا ًٞ ْطب١ ٚاقٌ 

ايةتًكغ ايةرٟ دؾةبح    ْطب١  )يسضٝ  املٓاٖل ايدزاض١ٝ, ٚ سقٗا ساضًٛا َبطط س ٝدا  ةٔ دضةًٛا   

غةةري َسغةةٛا فٝةة٘, د ةةِ اطْػةة ١ املدزضةة١ٝ َةةٔ يةة ٍ َػةةازن١ اي ةة ا ف د ةةدٖا ٚيٓعٝةةرٖا ٕ      
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ٚيٛجٝٗٗا ْٚكدٖا ٕ ٚيكُٝٝٗا يًٓػس ٕ مبا ؽبدّ اي ١ًُٝ اي س١ٜٛ , ساإلقاف١ إيةٞ ايتٛاؾةٌ َةع    

ٚ ا  ايت ًُٝة١  اجملتُع َٔ ي ٍ ْػس اإليباز ٚيصٜٚد ايسدٟ اي ةاّ مب ًَٛةا   ةٔ ايةرباَل ٚاملػةس     

%( .ثاْٝةا  7.5%, 25.41اييت ذبكل املط٦ٛي١ٝ ازبُا ١ٝ يً ٌُ اي سٟٛ(. ةٝ  يساٚةت َا سةغ ) 

سايٓطب١ ي ْا  :  يساٚةةت ا ًةٞ ْطةب١ ٚاقةٌ ْطةب١ ) د ةِ ايتهاَةٌ سةغ دداز٠ املدزضة١ ٚامل ًُةغ           

ٔ ية ٍ َػةازن١   ٚاي  ا َةٔ اجةٌ دفةع اي ًُٝة١ ايت ًُٝة١ إيةٞ اطَةاّ, د ةِ اطْػة ١ املدزضة١ٝ َة           

اي ةة ا ف د ةةدٖا ٚيٓعٝةةرٖا ٕ ٚيٛجٝٗٗةةا ْٚكةةدٖا ٕ ٚيكُٝٝٗةةا يًٓػةةس ٕ مبةةا ؽبةةدّ اي ًُٝةة١         

اي سٜٛةة١ , ساإلقةةاف١ إيةةٞ ايتٛاؾةةٌ َةةع اجملتُةةع َةةٔ يةة ٍ ْػةةس اإليبةةاز ٚيصٜٚةةد ايةةسدٟ اي ةةاّ        

         ٛ ٟ.( مب ًَٛا   ٔ ايةرباَل ٚاملػةسٚ ا  ايت ًُٝة١ ايةيت ذبكةل املطة٦ٛي١ٝ ازبُا ٝة١ يً ُةٌ اي سة

%(.ٚي هظ ٖرٙ ايٓتٝه١ ٚجٛد فسٚم سةغ ايةرنٛز ٚاإلْةا     8.75%, 19.37ةٝ  يساٚةت َا سغ )

 َٔ ةٝ  يسيٝب دٖداف اإل  ّ اي سٟٛ ةطب اطفك١ًٝ يهٌ َِٓٗ.

 (11جدٍٚ )

ٚضا٥ٌ اإل  ّ اي سٟٛ اييت يعكٌ اضتخدَٗا ف س  املكاَغ اي س١ٜٛ ف اإلذا ١ املدزض١ٝ  رب 

 (400ا جتُا ٞ )ٕ=َٛاقع ايتٛاؾٌ 

 

ّ 

 اإلذا ١ املدزض١ٝ  رب َٛقع غبه١ ايتٛؾٌ ا جتُا ٞ فٝظ سٛى
ٚضا٥ٌ اإل  ّ اي سٟٛ اييت يعكٌ اضتخدَٗا ف س  املكاَغ 

 اي س١ٜٛ  ف اإلذا ١ املدزض١ٝ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ
 إْا  ذنٛز

 % ايتهساز % ايتهساز
 %63.75 102 %23.75 57 ٚضا٥ٌ نتاس١ٝ 1
 %36.25 58 %76.25 183 ٚضا٥ٌ يعا ١ًٝ  2

 %100 160 %100 240 اإلمجايٞ
 

 ( َا ًٜٞ:13ٜتكح َٔ جدٍٚ )

دٕ ٚضا٥ٌ اإل  ّ اي سٟٛ اييت يعكةٌ اضةتخدَٗا ف سة  املكةاَغ اي سٜٛة١ ف اإلذا ة١ املدزضة١ٝ         -

جا٤ ف اي يٝةب اطٍٚ ٚضةا٥ٌ يعا ًٝة١ سٓطةب١ ٦َٜٛة١       دٚ  سايٓطب١ يًرنٛز: رب َٛاقع ايتٛاؾٌ 

جةا٤ ف  ثاْٝةا سايٓطةب١ ي ْةا :    %(.23.75%(, ف ةغ جا٤ ف اي يٝب ايواْٞ )76.25سًبت )

%(, ف ةةغ جةا٤ ف اي يٝةب ايوةاْٞ     63.75اي يٝب اطٍٚ ٚضةا٥ٌ نتاسٝة١ سٓطةب١ ٦َٜٛة١ سًبةت )     

 (.36.25ٚضا٥ٌ يعا ١ًٝ سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت )
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 (12ٍ )جدٚ

دغهاٍ ايتعا ١ًٝ املعكٌ اضتخدَٗا ف ايتعا ٌ َع املكاَغ اإل  ١َٝ ف اإلذا ١ املدزض١ٝ  رب 

 (400َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ )ٕ=

 

ّ 

 اإلذا ١ املدزض١ٝ  رب َٛقع غبه١ ايتٛؾٌ ا جتُا ٞ فٝظ سٛى

 دغهاٍ ايتعا ١ًٝ  اإلذا ١ املدزض١ٝ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ
 إْا  ذنٛز

 % ايتهساز % ايتهساز
 %28.75 46 %35.83 86 ايت ًٝل ٚاملػازن١ 1
 %20.62 33 %25.41 61 احملادث١ َع اآليسٜٔ 2
 %38.12 61 %10.33 44 ايتعا ٌ َع ايٛض١ًٝ 3
 %12.5 20 %20.41 49 ايربٜد ا يه ْٚٞ 4

 %100 160 %100 240 اإلمجايٞ

 ( َا ًٜٞ:12ٜتكح َٔ جدٍٚ )

دٕ دغةةهاٍ ايتعا ًٝةة١ ايةةيت يعكةةٌ اضةةتخدَٗا ف ايتعا ةةٌ َةةع املكةةاَغ اإل  َٝةة١ ف اإلذا ةة١         -

املدزض١ٝ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُةا ٞ دٚ  سايٓطةب١ يًةرنٛز : جةا٤ ف اي يٝةب اطٍٚ ايت ًٝةل       

%(,  ف ةغ جا٤ ف اي يٝةب ايوةاْٞ احملادثة١ َةع اآليةسٜٔ      35.83ٚاملػازن١ سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت)

%(,  ف ةغ جا٤ ف اي يٝب ايواي  ايربٜةد ا يه ْٚةٞ سٓطةب١ ٦َٜٛة١     25.41سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت )

%(, ف ةةةغ جةةا٤ ف اي يٝةةب ايساسةةع ايتعا ةةٌ َةةع ايٛضةة١ًٝ سٓطةةب١ ٦َٜٛةة١ سًبةةت         20.41سًبةةت )

%( .ثاْٝا سايٓطةب١ ي ْةا : جةا٤ ف اي يٝةب اطٍٚ ايتعا ةٌ َةع ايٛضة١ًٝ سٓطةب١ ٦َٜٛة١          10.33)

%(, ف ةةةةغ جةةةا٤ ف اي يٝةةةب ايوةةةاْٞ ايت ًٝةةةل ٚاملػةةةازن١ سٓطةةةب١ ٦َٜٛةةة١ سًبةةةت    38.12سًبةةةت)

%(, ف ةةةغ جةةا٤ ف 20.62%(, ف ةةةغ جةةا٤ ف اي يٝةةب ايوايةة  سٓطةةب١ ٦َٜٛةة١ سًبةةت)   28.75)

%(. ٚي هةظ ٖةرٙ ايٓتٝهة١ ازيعةام     12.5اي يٝب ايساسةع ايربٜةد ا يه ْٚةٞ سٓطةب١ ٦َٜٛة١ سًبةت)      

 َكاَغ اإلذا ١ املدزض١ٝ  ٔ اإلْا .ْطب١ يعا ٌ ايرنٛز َع 
 ْتا٥ل ايتباز ؾح١ ايعسٚني:
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 ايتحكل َٔ ؾح١ ايعسني اطٍٚ:

 (13جدٍٚ )
 َ اٌَ ا زيباط سغ دٚز اإلذا ١ املدزض١ٝ ايتعا ١ًٝ ٚيع ٌٝ صبا   اي ٌُ املدزضٞ

 املتبريا 
 دٚز اإلذا ١ املدزض١ٝ ايتعا ١ًٝ

 َطتٟٛ ايد ي١ ق١ُٝ ز
 0.01 ** 0.47 املدزضٞصبا   اي ٌُ 

 ** 0.47( = 0.01)  0.098( = 0.05ق١ُٝ )ز( ازبدٚي١ٝ  ٓد َطت٣ٛ د ي١ )

 ( َا ًٜٞ :13ٜتكح َٔ جدٍٚ )

يٛجد   ق١ ازيباطٝ٘ داي١ إةؿا٥ٝا سغ دٚز اإلذا ١ املدزض١ٝ ايتعا ١ًٝ ٚيع ٌٝ صبا   اي ٌُ  -

 .0.01(  ٓد َطتٟٛ د ي١  ** 0.47ز)املدزضٞ ةٝ  ناْت ق١ُٝ 
, اإلذا ١ املدزض١ٝ ايتعا ١ًٝ ٜٓ هظ دٚزٖا  ًٞ  يع ٌٝ صبا   اي ٌُ املدزضٞ ٖٚرا ٜدٍ  ًٞ دٕ  -

 ( سٓطب١ نبري٠.  6,7ٖٚرٙ ايٓتٝه١ يؤند دٕ ايتطا ٍ اطٍٚ قد ذبكل َٔ ي ٍ ازبدٚيغ)

 ايتحكل َٔ ؾح١ ايعسني ايواْٞ:

ملكاَغ اإل  ١َٝ ف اإلذا ١ املدزض١ٝ يٛجد   ق١ ازيباطٝ٘ داي١ إةؿا٥ٝا سغ َتاس ١ اي  ا  -

  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ َٚطتٟٛ ايتعا ٌ َع املكاَغ.

 (14جدٍٚ )

اي  ق١ سغ َتاس ١ اي  ا ملكاَغ اإل  ١َٝ ف اإلذا ١ املدزض١ٝ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ 

 َٚطتٟٛ ايتعا ٌ َع املكاَغ.

 املتبريا 
ملكاَغ اإل  ١َٝ ف اإلذا ١ املدزض١ٝ  رب َٛاقع َتاس ١ اي  ا 

 ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ
 َطتٟٛ ايد ي١ ق١ُٝ ز

 0.01 ** 042 َطتٟٛ ايتعا ٌ َع املكاَغ.

 ** 042( = 0.01)  0.098( = 0.05ق١ُٝ )ز( ازبدٚي١ٝ  ٓد َطت٣ٛ د ي١ )

 ( َا ًٜٞ :14ٜتكح َٔ جدٍٚ )
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يٛجةةد   قةة١ ادايةة١ إةؿةةا٥ٝا سةةغ َتاس ةة١ اي ةة ا ملكةةاَغ اإل  َٝةة١ ف اإلذا ةة١ املدزضةة١ٝ  ةةرب   -

 ٓةةد **(  042ز)َٛاقةةع ايتٛاؾةةٌ ا جتُةةا ٞ َٚطةةتٟٛ ايتعا ةةٌ َةةع املكةةاَغ, ةٝةة  ناْةةت قُٝةة١   

ٖٚةةرا ٜةةدٍ  ًةةٞ دٕ َتاس ةة١ اي ةة ا ملكةةاَغ اإلذا ةة١ املدزضةة١ٝ  ةةرب َٛاقةةع     .0.01َطةةتٟٛ د يةة١  

ا جتُةا ٞ ٜةٓ هظ  ًةٞ َطةتٟٛ يعا ًةِٗ َةع ٖةرٙ املكةاَغ, ٖٚةرٙ ايٓتٝهة١ يؤنةد دٕ             ايتٛاؾٌ

 ( سٓطب١ نبري٠.  5,12ايتطا ٍ ايواْٞ  قد ذبكل َٔ ي ٍ ازبدٚيغ)
 (15جدٍٚ )

 اي  ق١ سغ َ دٍ ي سني املبحٛثغ ملٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ َٚ دٍ اضتخداّ اإلذا ١ املدزض١ٝ

 املتبريا 
 املبحٛثغ ملٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞي سني 

 َطتٟٛ ايد ي١ ق١ُٝ ز
 0.01 ** 0.39 َ دٍ اضتخداّ اإلذا ١ املدزض١ٝ

 ** 0.39( = 0.01)  0.095( = 0.05ق١ُٝ )ز( ازبدٚي١ٝ  ٓد َطت٣ٛ د ي١ )

 ( َا ًٜٞ :15ٜتكح َٔ جدٍٚ )
يٛجد   ق١ داي١ إةؿا٥ٝا سغ َ دٍ ي سني املبحٛثغ ملٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ َٚ دٍ اضتخداّ  -

ٖٚةرا ٜةدٍ  ًةٞ دٕ َ ةدٍ      .0.01 ٓةد َطةتٟٛ د ية١     **(  042ز)اإلذا ١ املدزض١ٝ, ةٝ  ناْت ق١ُٝ 

ٙ ي سني اي  ا ملٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ ٜٓ هظ  ًٞ َدٟ  اضةتخداَِٗ ي ذا ة١ املدزضة١ٝ, ٖٚةر    

 ( سٓطب١ نبري٠.  3,4ايٓتٝه١ يؤند دٕ ايتطا ٍ ايوً   قد ذبكل َٔ ي ٍ ازبدٚيغ)

 دِٖ ْتا٥ل ايدزاض١ :

ٖدفت ٖرٙ ايدزاض١ يًت سف  ًٞ دٚز اإلذا ١ املدزض١ٝ ايتعا ١ًٝ ف يع ٌٝ صبةا   اي ُةٌ   

مجةةع املدزضةةٞ  ةةرب َٛاقةةع ايتٛاؾةةٌ ا جتُةةا ٞ, اضةةتخدَت ٖةةرٙ ايدزاضةة١ املةةٓٗل ايٛؾةةعٞ, ٚمت         

( َعةسد٠ َةٔ طة ا املسةًة١     400ايبٝاْا   ٔ طسٜل اضتبٝإ مت ي بٝةل  ًة٢  ٝٓة١  ُدٜة٘ قٛاَٗةا )     

َعةسد٠ َةٔ طة ا املدزضة١ ايواْٜٛة١ اي طةهس١ٜ ف ةةغ سًة   ةدد          240ايوا١ْٜٛ ةٝ  سً  ْطب١ ايةرنٛز  
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ًٝة١ ف  َعسد٠ َةٔ طة ا املدزضة١ ايواْٜٛة١ سٓةا  ٚذيةو  ةٔ دٚز اإلذا ة١ املدزضة١ٝ ايتعا          160اإلْا  

 ٚيٛؾًت ايدزاض١ إيٞ: يع ٌٝ صبا   اي ٌُ املدزضٞ  رب َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ

ازيعام َ دٍ ي سني اإلْا  ملٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ  ٔ ايةرنٛز, ةٝة  جةا٤ ف اي يٝةب اطٍٚ      -

(,  ف ةةغ جةا٤ ف اي يٝةب ايوةاْٞ ضةا تإ سٓطةب١       %37.91ضا ١ ٚاةد٠ سٓطةب١ ٦َٜٛة١ سًبةت )   

(, ف ةغ جا٤ ف اي يٝب ايواي  ث   ضا ا  فةانوس سٓطةب١ ٦َٜٛة١ سًبةت     %32.91بت )١ٜٛ٦َ سً

سٓطةةةةب١ ٦َٜٛةةةة١ ضةةةةا تإ  جةةةةا٤ ف اي يٝةةةةب اطٍٚ   , ثاْٝةةةةا  سايٓطةةةةب١ ي ْةةةةا : (29.16%)

(, %35سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت ) ث   ضا ا  فانوس (, ف ةغ جا٤ ف اي يٝب ايواْٞ%43.75سًبت)

 .(%21.25ايواي  ضا ١ ٚاةد٠ سٓطب١ ١ٜٛ٦َ يبت ) ف ةغ جا٤ ف اي يٝب

ازيعام َ دٍ اضتخداّ اإلْا  إلذا ا  املدزض١ٝ  ًٞ َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ  ٔ ايرنٛز. دٚ   -

%ا(,  ف ةةةغ جةةا٤ ف  60سايٓطةةب١ يًةةرنٛز: جةةا٤ ف اي يٝةةب اطٍٚ ْ ةةِ سٓطةةب١ ٦َٜٛةة١ سًبةةت )      

ثاْٝا سايٓطب١ ي ْا  جةا٤ ف اي يٝةب اطٍٚ ْ ةِ     % (.40اي يٝب ايواْٞ   سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت )

 %(.23.126%(, ف ةغ جا٤ ف اي يٝب ايواْٞ سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت )76.87سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت )

ازيعام ْطب١ َتاس ١ َكاَغ اإلذا ١ املدزض١ٝ  ةرب َٛاقةع ايتٛاؾةٌ ا جتُةا ٞ اٚ  سايٓطةب١       -

ٜ  يًرنٛز: %(, ف ةةغ جةا٤ ف   29.16ِ سٓطةب١ ٦َٜٛة١ سًبةت  )   جا٤ ف اي يٝب اطٍٚ ايكسإ ايهةس

%(, ف ةةةغ جةةا٤ ف 18.75اإليبةةاز ٚاإلةةةدا  ازبازٜةة١ سٓطةةب١ ٦َٜٛةة١ سًبةةت ) اي يٝةةب ايوةةاْٞ 

(, ف ةغ جا٤ ف اي يٝب ايساسع %12.5سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت) ةه١ُ ايّٝٛيًرنٛز اي يٝب ايواي  

سٓطةب١   قؿةـ ٚ ةرب   ٤ ف اي يٝةب اشبةاَظ  %(, ف ةةغ جةا  10ةٛاز إذا ٞ سٓطب١ ٦َٜٛة١ سًبةت )  

سٓطب١ ٦َٜٛة١  ٚاطغاْٞ  يهٌ ضؤاٍ جٛاا(, ف ةغ جا٤ ف اي يٝب ايطادع %١ٜٛ٦َ9.58 سًبت)

( , ف ةةغ جةا٤   5.83سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبةت)  5.83(, ف ةغ جا٤ ف اي يٝب ايطاسع %4.58سًبت )

 (.%3.75سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت ) س٦ٝتٓا ازب١ًُٝف اي يٝب ايوأَ 
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ِ ٚاطةادٜ  ايٓب١ٜٛ ايػسٜع١جا٤ ف اي يٝب اطٍٚ ثاْٝا سايٓطب١ ي ْا : - ٕ ايهسٜ سٓطب١  ايكسا

( ف ةغ جا٤ ف اي يٝب ايواْٞ اإليباز ٚاإلةدا  ازباز١ٜ سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت %١ٜٛ٦َ20 سًبت )

, ف ةةغ  (%15.62(, ف ةغ جا٤ ف اي يٝب ايواي  ةه١ُ ايّٝٛ سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت )19.37%)

(, ف ةةةغ جةةا٤ ف اي يٝةةب %13.75سٓطةةب١ ٦َٜٛةة١ سًبةةت ) ةةةٛاز إذا ةةٞجةةا٤ ف اي يٝةةب ايساسةةع 

ٍ جٛاا ٌ ضؤا قؿـ (, ف ةغ جا٤ ف اي يٝب ايطادع  %10.62سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت ) اشباَظ يه

سًبةت  (, ف ةغ جا٤ ف اي يٝب ايطاسع  ٌٖ ي ًِ سٓطب١ ٦َٜٛة١  %6.25سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت ) ٚ رب

(, ف ةةغ  %5سٓطةب١ ٦َٜٛة١ سًبةت )    س٦ٝتٓةا ازبًُٝة١  (, ف ةغ جا٤ ف اي يٝب ايطةاسع  5.62%)

 (.%3.75سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت ) اطغاْٞجا٤ ف اي يٝب ايوأَ 
ازيعام ْطب١ َطا١ُٖ اإلذا ١ املدزض١ٝ ف يكدِٜ َكةُٕٛ ٜطةِٗ ف يًبٝة١ اةتٝاجةا  اي ة ا       -

جا٤ ف اي يٝب اطٍٚ يطِٗ سدزجة١ نةبري٠     سايٓطب١ يًرنٛز:دٚ دٖداف اي ١ًُٝ اي س١ٝٚذبكٝل 

ف ةغ جا٤ ف اي يٝب ايوةاْٞ يطةِٗ سدزجة١ َتٛضة ١ سٓطةب١      %(, 52.08سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت )

%(, ف ةغ جا٤ ف اي يٝب ايواي  يطِٗ سدزج١ ق ٝع١ سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت ١ٜٛ٦َ44.16 سًبت )

 اي يٝب اطٍٚ يطِٗ سدزج١ نبري٠ سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت جا٤ ف%(. ثاْٝا سايٓطب١ إلْا  : 9.75)

%(, 25%(, ف ةغ جا٤ ف اي يٝب ايواْٞ يطِٗ سدزج١ َتٛضة ١ سٓطةب١ ٦َٜٛة١ سًبةت )    61.25)

 %(.13.75ف ةغ جا٤ ف اي يٝب ايواي  يطِٗ سدزج١ ق ٝع١ سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت )
دزضةةٞ. دٚ  سايٓطةةب١ يًةةرنٛز:جا٤ ف  ازيعةةام دٚز اإلذا ةة١ املدزضةة١ٝ ف يع ٝةةٌ صبةة   اي ُةةٌ امل    -

%(, ف ةغ جا٤ ف اي يٝب ايواْٞ سٓطب١ 37.5اي يٝب اطٍٚ صباٍ ايت ًِٝ سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت)

%(. ثاْٝا سايٓطب١ ي ْا : جةا٤  28.75%(,ف ةغ جا٤ ف اي يٝب ايواي )١ٜٛ٦َ33.75 سًبت)

%(,ف ١ٝ38.125 سٓطب١ ٦َٜٛة١ سًبةت )  ف اي يٝب اطٍٚ   ج َػه١ً ايت ًِٝ ٚايت١ُٝٓ ا جتُا 

%(, ف ةةةغ جةةا٤ ف  33.75ةةةغ جةةا٤ ف اي يٝةةب ايوةةاْٞ صبةةاٍ ايت ًةةِٝ سٓطةةب١ ٦َٜٛةة١ سًبةةت)     

 %(.28.125اي يٝب ايواي  َٛاج١ٗ َػه   ايتبٝري امل اؾس٠ سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت)
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طةب١ يًةرنٛز: جةا٤    ازيعام ْطب١ يعا ٌ ايرنٛز َع َكاَغ اإلذا ١ املدزض١ٝ  ٔ اإلْا .دٚ  سايٓ -

(,  ف ةةةغ جةةا٤ ف اي يٝةةب %35.83سٓطةةب١ ٦َٜٛةة١ سًبةةت) ايت ًٝةةل ٚاملػةةازن١ف اي يٝةةب اطٍٚ 

ٔ   ايواْٞ   ( , ف ةةغ جةا٤ ف اي يٝةب ايواية     %25.41سٓطةب١ ٦َٜٛة١ سًبةت )    احملادثة١ َةع اآليةسٜ

ايتعا ةٌ َةع   سةع  ( , ف ةةغ جةا٤ ف اي يٝةب ايسا   %20.41سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت ) ايربٜد ا يه ْٚٞ

ٍ %10.33سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت ) ايٛض١ًٝ ايتعا ةٌ   ( .ثاْٝا سايٓطب١ ي ْا : جا٤ ف اي يٝةب اطٚ

ٞ    %38.12سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبةت)  َع ايٛض١ًٝ  ايت ًٝةل ٚاملػةازن١   (, ف ةةغ جةا٤ ف اي يٝةب ايوةاْ

(, %20.62)(, ف ةغ جا٤ ف اي يٝب ايواي  سٓطةب١ ٦َٜٛة١ سًبةت   %28.75سٓطب١ ١ٜٛ٦َ سًبت )

ٞ  ف ةغ جةا٤ ف اي يٝةب ايساسةع     ٚي هةظ ٖةرٙ   (. %12.5سٓطةب١ ٦َٜٛة١ سًبةت)    ايربٜةد ا يه ْٚة

 ايٓتٝه١ ازيعام ْطب١ يعا ٌ ايرنٛز َع َكاَغ اإلذا ١ املدزض١ٝ  ٔ اإلْا .
يٛجةةد   قةة١ ازيباطٝةة٘ دايةة١ إةؿةةا٥ٝا سةةغ دٚز اإلذا ةة١ املدزضةة١ٝ     ثبةةت ؾةةح١ ايعةةسني اطٍٚ:  -

, 0.01(  ٓد َطتٟٛ د ي١  ** 0.47ز)ٌٝ صبا   اي ٌُ املدزضٞ,ةٝ  ناْت ق١ُٝ ايتعا ١ًٝ ٚيع 

ٞ دٕ ً  ٍ , اإلذا ١ املدزض١ٝ ايتعا ١ًٝ ٜٓ هظ دٚزٖا  ًٞ يع ٌٝ صبا   اي ٌُ املدزضٞ ٖٚرا ٜد

 ( سٓطب١ نبري٠.  6,7ٖٚرٙ ايٓتٝه١ يؤند دٕ ايتطا ٍ اطٍٚ قد ذبكل َٔ ي ٍ ازبدٚيغ)
يٛجد   ق١ اداي١ إةؿا٥ٝا سغ َتاس ١ اي  ا ملكاَغ اإل  ١َٝ ف  ايواْٞ:ثبت ؾح١ ايعسني  -

ٌ َع املكاَغ,ةٝ  ناْت ق١ُٝ  ٟ ايتعا  ٞ َٚطتٛ ٌ ا جتُا  اإلذا ١ املدزض١ٝ  رب َٛاقع ايتٛاؾ

َتاس ١ اي  ا ملكاَغ اإلذا ١ املدزض١ٝ  , ٖٚرا ٜدٍ  ًٞ د0.01ٕ ٓد َطتٟٛ د ي١  **(  042ز)

, ٖٚرٙ ايٓتٝه١ يؤند ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ ٜٓ هظ َطتٟٛ يعا ًِٗ َع ٖرٙ املكاَغ رب َٛاقع 

 ( سٓطب١ نبري٠.  5,12دٕ ايتطا ٍ ايواْٞ  قد ذبكل َٔ ي ٍ ازبدٚيغ)

يٛجةةد   قةة١ دايةة١ إةؿةةا٥ٝا سةةغ َ ةةدٍ ي ةةسني املبحةةٛثغ ملٛاقةةع     ثبةةت ؾةةح١ ايعةةسني ايوايةة :  -

 ٓد َطةتٟٛ  **(  042ز)ملدزض١ٝ, ةٝ  ناْت ق١ُٝ ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ َٚ دٍ اضتخداّ اإلذا ١ ا

ٞ د0.01ٕد ي١  ً  ٍ ٍ ي سني اي  ا ملٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ ٜٓ هظ  ًٞ َدٟ   , ٖٚرا ٜد َ د
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, ٖٚةرٙ ايٓتٝهة١ يؤنةد دٕ ايتطةا ٍ ايواية   قةد ذبكةل َةٔ ية ٍ          اضتخداَِٗ ي ذا ١ املدزض١ٝ

 ( سٓطب١ نبري٠.  3,4) ازبدٚيغ

 يٛؾٝا  ايبح :

اإلذا ة١ املدزضة١ٝ ايتعا ًٝة١ ف يع ٝةٌ صبةا   اي ُةٌ املدزضةٞ  ةرب َٛاقةع          ايتانٝد  ًةٞ دُٖٝة١    -

ٖةا اي سةٟٛ ذبكٝةل دٖةداف اي ًُٝة١ اي سٜٛة١ ٚإنطةاا اي ة ا         زدٚ ٍ َٔ ية  ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ

 َٗازا  ا يؿاٍ اإلذا ٞ ٚايًبٟٛ ٚي١ُٝٓ اإلسدام ٚا ستهاز
طبتًةع ايعٓةٕٛ ٚ اجملةا   اي سٝة١ َوةٌ اطدا,  ٚاملٛضةٝكٞ,       ا ٖتُاّ ست١ُٝٓ قدزا  اي ة ا ف   -

 ٚي١ُٝٓ ايكِٝ ٚا دباٖا  ايؿح١ٝ َوٌ ايت إٚ , ٚاة اّ اآليسٜٔ,  َٚػا سِٖ ٚايٓكد ايبٓا٤.
  حبو١ٝ: َك ةا 

 دٚز اإلذا ١ املدزض١ٝ ف ي١ُٝٓ َٗازا  اي س١ٝ املٛضٝك١ٝ يدٟ ط ا املسة١ً ايوا١ْٜٛ. -
 املدزض١ٝ ف ي١ُٝٓ  َٗازا  ا يؿاٍ ايًبٟٛ يدٟ ط ا املسة١ً اإل داد١ٜ.دٚز اإلذا ١  -
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 : َساجع ايبح 

(. دٚز اإلذا ة١ ازبصا٥سٜة١ ف ذبكٝةل دٖةداف اي سٝة١ ف قة٤ٛ ايتحةدٜا         2013ًَٝه٘ سٔ سةٛش٠ )  -1

, جاَ ةة١ صبًةة١ جةةسؽ يًبحةةٛ  ٚايدازضةةا  املطةةتكب١ًٝ دزاضةة١  ًةةٞ إذا ةة١ متٓسيطةةت احملًٝةة١,  

 .2ازبصا٥س 
 دمنٛذجا احمل١ًٝ ايسق١ُٝ   اإلذا ١ ف ايتعا ١ًٝ ايرباَل إيساج (. ٚاقع2012زقا ) ْٛاٍ -2

, ازبصا٥س ن١ًٝ اي ًّٛ اإلْطا١ْٝ ٚا جتُا ١ٝ ٚاإلض ١َٝ , قطِ  زضاي١ َاجطتري غري َٓػٛز٠, 

  ًّٛ اإل  ّ ٚا يؿاٍ.
(. دٚز سةةساَل اإلذا ةة١ املدزضةة١ٝ ف ي صٜةةص قةةِٝ ا ْتُةةا٤ ايةةٛط  , 2009طف ضةة ٝد املةةٝ ريٟ ) -3

 , ن١ًٝ ايدازضا  اي ًٝا , قطِ اي ًّٛ ا جتُا ١ٝ. زضاي١ َاجطتري غري َٓػٛز٠
( . ايتعا ًٝة١ ف اإلذا ة١: دغةهاهلا ٚٚضةا٥ًٗا, يةْٛظ :      2007يايد ش ُّٛ, ايط ٝد سَٛ ٝص٠(  -4

 يدٍٚ اي سس١ٝ.اذباد إذا ا   ا
ّ اي سٟٛ املطُٛم ف املؤضط١ ايت ١ًُٝ, اإلذا ١ املدزض١ٝ املٓا سا  2006اَباسٞ  ًٞ ) -5 (.اإل  

 ٚاملهتب١ اإل  ١َٝ, ضًط١ً اي سٟٛ, َؿس اي ًِ ٚاإلميإ يًٓػس ٚايتٛشٜع.
( . دٚز ايؿةةحاف١ ٚاإلذا ةة١ املدزضةة١ٝ ف يُٓٝةة١ ٚ ةةٞ طةة ا  2004زاْٝةةا  بةةد ايةةسمحٔ دضةةٛقٞ ) -6

, ايػةةسق١ٝ :   املسنةةص زضةةاي١ َاجطةةتري غةةري َٓػةةٛز٠سةًة١ ايواْٜٛةة١ سةةب ض قكةةاٜا اجملتُةةع,  امل

 ايكَٛٞ يًبحٛ  اي س١ٜٛ ٚايت١ُٝٓ .

: اي ١ًُٝ اي س١ٜٛ ف ضبافظا  غص٠(. دٚز اإلذا ١ املس١ٝ٥ ف يد١َ دٖداف 2003ضبُٛد ؾاف ) -7

 .امل ٗد ايٛط  يً س١ٝ ٚٚشاز٠ ايت ًِٝ اي ايٞ

8- Kaveh, z,(2012).integration and impact of educational media 

technologies the teaching- learning process: a case study in 

Iran. Middle East journal of family medicine, v (10), issue (7). 

Pp 30-38. 

9- Mohad Ibrahim, Umi Hanim and Others .(2009); Radio QUM-

the development of education internet radio to Enhance open 

and distance learning, international conference on information 

Kuala Lumpur.: http:// www .fmqb .com/Article .asp ?id (On: 

7/01/2010). 
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10- Charlie beckette super media (2008).saving journalism so it 

can save the world available at: http: www. Amazon. Co. 

UK. / Super media, saving, journalism, save world-

dp114.51729p44. 

زضةةاي١  اي ةةاّ, ايةةسدٟ ؾةةٓا ١ ٚيكٓٝةةا  دیازبةةد اإل ةة ّ(. 2015) يةةاٟٚی  ٕیضبةةٞ ايةةد -11

 , اشبسطّٛ :غسن١ َ اسع اي ١ًُ .َاجطتري غري َٓػٛز٠
(. دٚز ايعةةٝظ سةةٛى ف إَةةداد ايػةةباا ازبةةاَ ٞ    2014دضةةا١َ ضبُةةد  بةةد ايةةسمحٔ ةطةةاْغ)    -12

ٙ غري َٓػٛز٠سامل ًَٛا  ةٍٛ قكاٜا ايعطاد املؿسٟ,  , جاَ ١  غ مشظ: َ ٗد زضاي١ دنتٛزا

 ايدزاضا  اي ًٝا يً عٛي١, قطِ اإل  ّ ٚثكاف١ اططعاٍ.

ٞ ف إدزاى املسد٠ املؿس١ٜ سبكٛقٗا, (. دٚز َٛاقع ايتٛاؾٌ ا ج2014د ا٤ ةاَد املبسسٞ) -13 تُا 

ٞ اي ػسٕٚ:دزاض١ َٝدا١ْٝ,  ٞ ايدٚي ّ يًُؤمتس اي ًُ َطتكبٌ اإل  ّ املؿسٟ ف  ٌ  حب  َكد

 , جاَ ١ ايكاٖس٠: ن١ًٝ اط  ّ , ْٜٛٝ٘.2014دضتٛز 

(.يؿٛز َك    ضتخداّ غبه١ ايتٛاؾةٌ ا جتُةا ٞ فطةبٛى ف اإلزغةاد     2013ةط   ٛني ) -14

صب١ً جسؽ يًبحٛ  ٚايدازضا  ايٛاقةع   ق٤ٛ ددزاى املسغدٜٔ اي سٜٛغ طُٖٝت٘, اي سٟٛ ف

 , فًط غ: جاَ ١ ايكدع املعتٛة١.ٚايس ٣ املطتكب١ًٝ

(.  قةة١ اإل ةة ّ اي سةةٟٛ ستهٓٛيٛجٝةةا امل ًَٛةةا  ٚٚضةةا٥ٌ   2013فةةدا٤ فٝةةاني دسةةٛ ايعةةٛازع )  -15

,, زضةاي١  صبًة١ جةسؽ يًبحةٛ  ٚايدازضةا  ايٛاقةع ٚ ايةس ٣ املطةتكب١ًٝ        ا يؿاٍ اسبدٜو١ ,

 َاجطتري, اطزدٕ: جاَ ١ جسؽ.

(.دثةس ايػةبها  ا جتُا ٝة١  ًةٞ يُٓٝة١ س ةض َٗةازا  ايت اَةٌ َةع          2010ٖب٘  وُإ اي صا) -16

, نًٝة١  زضةاي١ َاجطةتري غةري َٓػةٛز٠    غبها  اسباضب اآليٞ يدٟ ط ا يهٓٛيٛجٝةا ايت ًةِٝ,   

  ١ٝ ,جاَ ١ املٓٛف١ٝاي س١ٝ ايٓٛ

 ( , َتا   ًٞ ايسساط ايتايٞ :2010ؾاسب١ ايدَسٟ ) -17
http:// www.fmqb.com/Article.asp?id(On: 7/01/2010)  
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18- Ellison, Nicole B.; Vitak, Jessica; Gray, Rebecca; Lampe, 

Cliff.(21014). Cultivating Social Resources on Social Network 

Sites: Facebook Relationship Maintenance Behaviors and 

Their Role in Social Capital Processes. Journal of Computer-

Mediated Communication. Jul2014, Vol. 19 Issue 4, pp.855-

870. 

19- Sergey Prokhorov: Social Media and Democracy(2012). 

Facebook as a Tool for the Establishment of Democracy in 

Egypt, (Master Thesis, Malmo University, and Spring 

Semester. 

20- Monika Metal & Summit Sarkar, Multi(2011). Users Behavior 

in Social Networking Websites: A Theoretical Model. 

(Information Technology & People, Vol. 24, No. 4, ,pp. 378- 

392. 

21- Tiffany, A ,. Yevdokiya, A& Sandra L .(2009) " College 

students' social networking experiences on Facebook" In 

Journal of Applied Developmental Psychology ,Vol .30, 2009, 

p.p 227–238. 

22- Aurista,M,. Dong, O,. & Kenneth D.(2009)Explaining why 

young Adults Use MySpace and Facebook through Uses and 

Gratifications Theory ".In :Human  communication 

.Vol.12,No.2,. pp.215-229. 

(. اإلذا ١ املدزض١ٝ ف َدازع اي ةسام منةٛذج َكة   ,    2013ضبُد  بد ايها ِ ضبُد ضٜٛد ) -23

متةةةٛش, املدٜسٜةةة١ اي اَةةة١ يً سٝةةة١ ضبةةةافع 23, اي ةةةدد   سٜٛةةة١صبًةةة١ ايدازضةةةا  اياي ةةةسام: 

 .245ايكادض١ٝ.ف

(. اضةتخداّ طًبة١ املسةًة١ ايواْٜٛة١ يٛضةا٥ٌ اإل ة ّ اي سةٟٛ         2010امحد ضبُد َط ٛد  ًةٞ )  -24

, جاَ ة١  ةغ مشةظ َ ٗةد يدازضةا       زضاي١ دنتٛزاٙ غري َٓػٛز٠ ٚا غبا ا  املتحكك١ َٓٗا,

 .44ثكاف١ اي عٌ.فاي ًٝا يً عٛي١ قطِ اي  ّ ٚ
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(. دٚز سساَل اإلذا ١ املدزضة١ٝ ف ي صٜةص قةِٝ ا ْتُةا٤ ايةٛط  ,      2009طف ض ٝد املٝ ريٟ ) -25

 .9, ن١ًٝ ايدازضا  اي ًٝا , قطِ اي ًّٛ ا جتُا ١ٝ.ف زضاي١ َاجطتري غري َٓػٛز٠

26- Meunier ,Olivier(2012).trans muttered  le partrimoine audio 

voice experiences et reflections sur le conversation at la 

valorization des documents sonorous et audiovisuals 

numereses  dans le puy-de dome. University blaise-psacal 

Clermont friend 2, master2cutturuse territories patrimonies, Is 

available at the following link: www.memorie online.com. 

(. دٚز سساَل اإلذا ١ املدزضة١ٝ ف ي صٜةص قةِٝ ا ْتُةا٤ ايةٛط  ,      2009طف ض ٝد املٝ ريٟ ) -27

 .23, ن١ًٝ ايدازضا  اي ًٝا , قطِ اي ًّٛ ا جتُا ١ٝ.ف زضاي١ َاجطتري غري َٓػٛز٠

َدازع اي ةسام منةٛذج َكة   ,    (. اإلذا ١ املدزض١ٝ ف 2013ضبُد  بد ايها ِ ضبُد ضٜٛد ) -28

متةةةٛش, املدزٜةةة١ اي اَةةة١ يً سٝةةة١ ضبةةةافع   23, اي ةةةدد  صبًةةة١ ايدازضةةةا  اي سٜٛةةة١ اي ةةةسام: 

 .246ايكادض١ٝ.ف

(. ٚاقةع اضةتخداّ اإل ة ّ املدزضةٞ ف متٓٝة١      1431 دْإ سٔ ضبُد  ًٞ سةٔ ةطةٔ اطمحةدٟ )    -29

زضاي١ َاجطتري غري  ١ املٓٛز٠,َٗازا  ا يؿاٍ ايًبٟٛ يدٟ ي َٝر املسة١ً ا ستدا١ٝ٥ ساملدٜٓ

, املًُه١ اي سس١ٝ ايط ٛد١ٜ : نًٝة١ اي سٝة١ , جاَ ة١ دّ ايكةسٟ , قطةِ املٓةاٖل ٚطةسم        َٓػٛز٠

 17ايتدزٜظ.ف

(. ٚاقةع اضةتخداّ اإل ة ّ املدزضةٞ ف متٓٝة١      1431 دْإ سٔ ضبُد  ًٞ سةٔ ةطةٔ اطمحةدٟ )    -30

زضاي١ َاجطتري غري  ساملد١ٜٓ املٓٛز٠,َٗازا  ا يؿاٍ ايًبٟٛ يدٟ ي َٝر املسة١ً ا ستدا١ٝ٥ 

, املًُه١ اي سس١ٝ ايط ٛد١ٜ : نًٝة١ اي سٝة١ , جاَ ة١ دّ ايكةسٟ , قطةِ املٓةاٖل ٚطةسم        َٓػٛز٠

 .18ايتدزٜظ.ف

 (. دٚز سةساَل اإلذا ة١ املدزضة١ٝ ف ي صٜةص قةِٝ ا ْتُةا٤ ايةٛط  ,       2009طف ض ٝد امل ةريٟ )  -31

اي سس١ٝ ايط ٛد١ٜ: جاَ ١ ا َةري ْةاٜع يً ةّٛ ا َٓٝة١:     ,امله١ً زضاي١ َاجطتري غري َٓػٛز٠ 

 .24ن١ًٝ ايدازضا  اي ًٝا , قطِ اي ًّٛ ا جتُا ١ٝ.ف
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(. اإلذا ١ املدزض١ٝ ف َدازع اي ةسام منةٛذج َكة   ,    2013ضبُد  بد ايها ِ ضبُد ضٜٛد ) -32

فع متةةةٛش, املدٜسٜةةة١ اي اَةةة١ يً سٝةةة١ ضبةةةا23, اي ةةةدد  صبًةةة١ ايدازضةةةا  اي سٜٛةةة١اي ةةةسام: 

 .247ايكادض١ٝ.ف

(.ديٝةةٌ ايٓػةةاط املدزضةةٞ, اإلداز٠ اي اَةة١ يًٓػةةاط املدزضةةٞ,    2007ٚشاز٠ اي سٝةة١ ٚايت ًةةِٝ )  -33

 املًُه١ اي سس١ٝ ايط ٛد١ٜ, ايسٜاني.

(. اإلذا ١ املدزض١ٝ ف َدازع اي ةسام منةٛذج َكة   ,    2013ضبُد  بد ايها ِ ضبُد ضٜٛد ) -34

متةةةٛش, املدٜسٜةةة١ اي اَةةة١ يً سٝةةة١ ضبةةةافع 23, اي ةةةدد صبًةةة١ ايدازضةةةا  اي سٜٛةةة١  اي ةةةسام:

 .243ايكادض١ٝ.ف

(. دٚز سةساَل اإلذا ة١ املدزضة١ٝ ف ي صٜةص قةِٝ ا ْتُةا٤ ايةٛط  ,        2009طف ض ٝد امل ةريٟ )  -35

,امله١ً اي سس١ٝ ايط ٛد١ٜ: جاَ ١ ا َةري ْةاٜع يً ةّٛ ا َٓٝة١:      زضاي١ َاجطتري غري َٓػٛز٠

 .15-13جتُا ١ٝ.فن١ًٝ ايدازضا  اي ًٝا , قطِ اي ًّٛ ا 
(.اإل ة ّ اي سةٟٛ ٚدٚزٙ ف يع ٝةٌ صبةا   اي ُةٌ      1427ْٛف سٔ د ؼ سٔ ضة ٝد ايكح ةاْٞ )   -36

, املًُهةة١ اي سسٝةة١  زضةةاي١ َاجطةةتري غةةري َٓػةةٛز٠   املدزضةةٞ ف املًُهةة١ اي سسٝةة١ ايطةة ٛد١ٜ,    

 .23-22ايط ٛد١ٜ: ن١ًٝ اي س١ٝ, جاَ ١ املًو ض ٛد , قطِ اإلداز٠ اي س١ٜٛ.ف

(. اإلذا ١ املدزض١ٝ ف َدازع اي ةسام منةٛذج َكة   ,    2013يها ِ ضبُد ضٜٛد )ضبُد  بد ا -37

متةةةٛش, املدزٜةةة١ اي اَةةة١ يً سٝةةة١ ضبةةةافع   23, اي ةةةدد  صبًةةة١ ايدازضةةةا  اي سٜٛةةة١ اي ةةةسام: 

 .254ايكادض١ٝ.ف

, اطزدٕ: داز 1(.ددا اططعةاٍ قةسا٠٤ ْظسٜةة١ ٚمنةاذج ي بٝكةة٘, ط   2006مسةري  بةد ايٖٛةةاا)   -38

 .126تٛشٜع ٚاي با ١.فاملٝطس٠ يًٓػس ٚاي



                       إيمان دمحم أحمدد.                       ..... دور اإلذاعة المدرسية التفاعلية فى تفعيل

 

616 

(. دٚز اإلذا ١ ازبصا٥س١ٜ ف ذبكٝل دٖداف اي س١ٝ غعٞ ق٤ٛ ايتحدٜا  2013ًَٝه٘ سٔ سٛش٠ ) -39

, جاَ ة١  صبًة١ جةسؽ يًبحةٛ  ٚايدازضةا      املطتكب١ًٝ دزاض١  ًةٞ إذا ة١ متٓسيطةت احملًٝة١,    

 .240.ف2ازبصا٥س 

ُٝةةة١, اإلذا ةةة١ املدزضةةة١ٝ (.اإل ةةة ّ اي سةةةٟٛ املطةةةُٛم ف املؤضطةةة١ ايت 2006ًاَبةةةاسٞ  ًةةةٞ ) -40

 .10املٓا سا  ٚاملهتب١ اإل  ١َٝ, ضًط١ً اي سٟٛ, َؿس ,اي ًِ ٚاإلميإ يًٓػس ٚايتٛشٜع.ف
(. دٚز اإلذا ١ ازبصا٥س١ٜ ف ذبكٝل دٖةداف اي سٝة١ ف قة٤ٛ ايتحةدٜا      2013ًَٝه٘ سٔ سٛش٠ ) -41

, جاَ ة١  ضةا  صبًة١ جةسؽ يًبحةٛ  ٚايداز    املطتكب١ًٝ دزاض١  ًةٞ إذا ة١ متٓسيطةت احملًٝة١,    

 .421.ف2ازبصا٥س 

,اطزدٕ , داز 1(.ددا اططعةاٍ قةسا٠٤ ْظسٜة١ ٚمنةاذج ي بٝكة٘ , ط     2006مسري  بةد ايٖٛةاا)   -42

 .121املٝطس٠ يًٓػس ٚايتٛشٜع ٚاي با ١.ف
(. دٚز اإلذا ١ ازبصا٥س١ٜ ف ذبكٝل دٖداف اي س١ٝ غعٞ ق٤ٛ ايتحدٜا  2013ًَٝه٘ سٔ سٛش٠ ) -43

, جاَ ة١  صبًة١ جةسؽ يًبحةٛ  ٚايدازضةا      ٓسيطةت احملًٝة١,  املطتكب١ًٝ دزاض١  ًةٞ إذا ة١ مت  

 .421.ف2ازبصا٥س 
(. دٚز اإلذا ١ ازبصا٥س١ٜ ف ذبكٝل دٖداف اي س١ٝ غعٞ ق٤ٛ ايتحدٜا  2013ًَٝه٘ سٔ سٛش٠ ) -44

, جاَ ة١  صبًة١ جةسؽ يًبحةٛ  ٚايدازضةا      املطتكب١ًٝ دزاض١  ًةٞ إذا ة١ متٓسيطةت احملًٝة١,    

 .422.ف2ازبصا٥س 
(. اإلذا ١ املدزض١ٝ ف َدازع اي ةسام منةٛذج َكة   ,    2013ضبُد ضٜٛد ) ضبُد  بد ايها ِ -45

متةةةٛش, املدٜسٜةةة١ اي اَةةة١ يً سٝةةة١ ضبةةةافع 23, اي ةةةدد  صبًةةة١ ايدازضةةةا  اي سٜٛةةة١اي ةةةسام: 

 .449ايكادض١ٝ.ف
, اطزدٕ :داز دضةةةةةاَ٘ 1(.اضةةةةة ايٝهٝا  اإل ةةةةة ّ املدزضةةةةةٞ , ط2009دسةةةةةٛ مسةةةةةس٠ ضبُةةةةةد ) -46

 .177يًٓػس.ف
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(.اإل  ّ املدزضٞ ف املؤضطةا  ايت ًُٝٝة١ ٚاي سٜٛة١ , ايكةاٖس٠: دطًةظ      2006)ةٓإ ٜٛضع  -47

 .142يًٓػس ٚاإلْتاج اإل  َٞ.ف
(.اإل ة ّ اي سةٟٛ ٚدٚزٙ ف يع ٝةٌ صبةا   اي ُةٌ      1427ْٛف سٔ د ؼ سٔ ضة ٝد ايكح ةاْٞ )   -48

ٝةة١ , املًُهةة١ اي سسزضةةاي١ َاجطةةتري غةةري َٓػةةٛز٠    املدزضةةٞ ف املًُهةة١ اي سسٝةة١ ايطةة ٛد١ٜ,   

 .38-37ايط ٛد١ٜ: ن١ًٝ اي س١ٝ, جاَ ١ املًو ض ٛد , قطِ اإلداز٠ اي س١ٜٛ.ف
(. َٛاقع ايتٛاؾٌ ا جتُا ٞ َا ٖٞ َٚت٢ سدد ؟ َٚتة٢ ضةتٓتٗٞ؟, َتةا     2013 ُس محٝدإ) -49

  :2013 –ٜٛيٝٛ  - 27 ًٞ ايساسط ايتايٞ ستازٜ  
http://www.lahaonline.com/articles/view/43682.htm 

(.يؿٛز َك    ضتخداّ غبه١ ايتٛاؾةٌ ا جتُةا ٞ فطةبٛى ف اإلزغةاد     2013ةط   ٛني ) -50

ايدازضا  ايٛاقةع  صب١ً جسؽ يًبحٛ  ٚ اي سٟٛ ف ق٤ٛ ددزاى املسغدٜٔ اي سٜٛغ طُٖٝت٘,

 .110, فًط غ: جاَ ١ ايكدع املعتٛة١.فٚايس ٣ املطتكب١ًٝ

(.غةةبها  ايتٛاؾةةٌ ا جتُةةا ٞ , َتةةا   ًةةٞ ايةةساسط ايتةةايٞ ستةةازٜ  :   2015امحةةد امل ةةازى ) -51

15/4/2015:  
https://almaarik.wordpress.com/%D8%B4%D8%A8%D9%83%  

52- wikipedia(2014). Social_media, Is available at the following 

link5 Available at the following link on25/03/2014: 

http://www.en.wikipedia.org/wiki/Social_media (site consulté 

le 25/03/2014 à 21h30. 

53- CARROLLD.CLYNN. Michael (2012), TUGEAND 

LINFSAYT.HOFFMAN.ALL THE NEWS THATSPITTPOS 

AROFILE OF NEWS us on socialnted working sities 

computers in hwman behavov 13-1199p117. 

54- Charlie beckette super media (2008).saving journalism so it 

can save the world available at: 

http:www.amazon.co.uk./super media ,saving , journalism, 

save world-dp114.51729p44. 

http://www.lahaonline.com/articles/view/43682.htm
https://almaarik.wordpress.com/%D8%B4%D8%A8%D9%83%25
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(. اإلذا ١ املدزض١ٝ ف َدازع اي سام منٛذج َكة    2013ضبُد  بد ايها ِ ضبُد ضٜٛد )  -55

متةةةٛش, املدزٜةة١ اي اَةةة١ يً سٝةة١ ضبةةةافع   23, اي ةةدد   صبًةةة١ ايدازضةةا  اي سٜٛةةة١ , اي ةةسام:  

 .243ايكادض١ٝ.ف
,  ُةةةإ: داز 1(.ايؿةةةحاف١ ا يه ْٚٝةةة١ ف ايةةةٛطٔ اي سسةةةٞ, ط2006 بةةد اطَةةةري ايعٝؿةةةٌ )  -56

 .163ايػسٚم.ف

(.اإل  ّ اي سٟٛ ٚدٚزٙ ف يع ٌٝ صبةا   اي ُةٌ   1427ْٛف سٔ د ؼ سٔ ض ٝد ايكح اْٞ )  -57

, املًُهةة١ اي سسٝةة١  زضةةاي١ َاجطةةتري غةةري َٓػةةٛز٠   املدزضةةٞ ف املًُهةة١ اي سسٝةة١ ايطةة ٛد١ٜ,    

 .7ملًو ض ٛد , قطِ اإلداز٠ اي س١ٜٛ.فايط ٛد١ٜ: ن١ًٝ اي س١ٝ, جاَ ١ ا
(.  قة١ اإل ة ّ اي سةٟٛ ستهٓٛيٛجٝةا امل ًَٛةا  ٚٚضةا٥ٌ       2013فدا٤ فٝاني دسةٛ ايعةٛازع )    -58

, صبًة١ جةسؽ يًبحةٛ  ٚايدازضةا  ايٛاقةع ٚ      زضاي١ َاجطتري غري َٓػٛز٠ا يؿاٍ اسبدٜو١, 

 .614ايس ٣ املطتكب١ًٝ, اطزدٕ: جاَ ١ جسؽ ف
, اطزدٕ : ُةإ, داز  1(.اإل  ّ املس٥ٞ ٚي١ُٝٓ ذنا٤ا  اي عةٌ اي سسةٞ, ط  2009)إٜٓاع ْاض٘  -59

 .23ايعهس. ف

(.نعاٜا  ايعٝطبٛى يدٟ د كا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ف جاَ ة١ ايريَةٛى   2012ْازميإ دزٜباع ) -60

, اطزدٕ ازسةةد, جاَ ةة١  غةةري َٓػةةٛز٠  زضةةاي١ َاجطةةتري ٚدزجةة١ اازضةةتِٗ هلةةا ف اي ًُٝةة١,    

 .13ايريَٛى.ف

(.  قةة١ اإل ةة ّ اي سةةٟٛ ستهٓٛيٛجٝةةا امل ًَٛةةا  ٚٚضةةا٥ٌ   2013فٝةةاني دسةةٛ ايعةةٛازع ) فةةدا٤  -61

صب١ً جةسؽ يًبحةٛ  ٚايدازضةا  ايٛاقةع ٚ      ا يؿاٍ اسبدٜو١, زضاي١ َاجطتري غري َٓػٛز٠,

 .620, اطزدٕ: جاَ ١ جسؽ ف.ايس ٣ املطتكب١ًٝ
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صبًةة١ جةةسؽ ٟٛ اطزدٕ: ( دٚز املهتبةة١ املدزضةة١ٝ ف اإل ةة ّ اي سةة 2013ي ٝعةة١  ًةةٞ املهٝػةةٞ) -62

, زضةةاي١ دنتةةٛزاٙ , جاَ ةة١  يًبحةةٛ  ٚايدازضةةا  ايٛاقةةع ٚايةةس ٟ املطةةتكب١ًٝ جاَ ةة١ جةةسؽ   

 .500-499طساسًظ.ف

(.ٚاقةع اإل ة ّ اي سةٟٛ ف َةدازع     2013َؿ عٞ ضبُٛد اسبةٛا َةدٙ, غةاٖس ْٝةب دسةٛ غةسٜ  )       -63

زدٕ: نًٝة١  : اطصب١ً جةسؽ يًبحةٛ  ٚايدازضةا  ايٛاقةع ٚ ايةس ٣ املطةتكب١ً      ضبافظ١ جسؽ, 

 .18اي ّٛ اي س١ٜٛ ى جاَ ١ جسجؼ.ف
, اطزدٕ : ُةإ,  1(.اإل  ّ املس٥ٞ ٚيُٓٝة١ ذنةا٤ا  اي عةٌ اي سسةٞ, ط    2009إٜٓاع ْاض٘ )  -64

 .18داز ايعهس. ف
(. ا يؿةةاٍ سةةغ ايٓظسٜة١ ٚايت بٝةةل اإلضةهٓدز١ٜ: املهتةةب ازبةةاَ ٞ   2004ٖٓةا٤ ةةةافع سةدٟٚ)   -65

 .30اسبدٜ , ف
66- Dan Grigorovici, Siho Nam & Chris Russill(2003). The 

Effects of Online Syllabus Interactivity on Students Perception 

of the Course and Instructor,( Internet and Higher Education, 

Vol. 6, p. 42. 

(. ا يؿاٍ ايتعا ًٞ ٚايػباا ف يْٛظ, حب  َكدّ ف املًتكٞ ايدٚيٞ 2010ثسٜا ايطٓٛضٞ ) -67

 .8-7ٕ "ايػباا ٚا يؿاٍ ٚاملٝدٜا", َ ٗد ايؿحاف١ ٚ ًّٛ اإليباز, يْٛظ.فس ٓٛا

 .33,ايكاٖس٠: داز ايعهس يًٓػس ٚايتٛشٜع.ف1(. اجملًد 2003املٛضٛ ١ اإل  ١َٝ) -68

(. اي  قةة١ ايتعا ًٝةة١ سةةغ املػةةازنغ ف اي ًُٝةة١ ا يؿةةاي١ٝ  ةةرب  2013محةةد ْاؾةةس املٛضةةٟٛ) -69

اجملًةة١ ًتعا ًٝةة١ ف املٓتةةدٜا  ا يه ْٚٝةة١ ايطةة ٛد١ٜ ,  اإل ةة ّ ازبدٜةةد , دزاضةة١ ذبًًٝٝةة١ ي 

  ٍ , ايطةة ٛد١ٜ: ازبُ ٝةة١ ايطةة ٛد١ٜ ي  ةة ّ ٚا يؿةةاٍ,  اي ةةدد     اي سسٝةة١ ي  ةة ّ ٚا يؿةةا

 . 98ايتاضع,ف

( . ايتعا ١ًٝ ف اإلذا ١: دغهاهلا ٚٚضا٥ًٗا, يةْٛظ :  2007يايد ش ُّٛ, ايط ٝد سَٛ ٝص٠)  -70

 .28اذباد إذا ا   ايدٍٚ اي سس١ٝ.ف
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(. ٓاؾس دضاض١ٝ يبٓا٤  ًِ اجتُام ا يؿاٍ, ضباٚية١ فٗةِ ف ثٓا٥ٝة١    2006املٓؿع ْٚاع) -71

, يةةْٛظ: َ ٗةةد ايؿةةحاف١ ٚ ًةةّٛ اإليبةةاز, اجملًةة١ ايتْٛطةة١ٝ ي يؿةةاٍا يؿةةاٍ ٚاهلُٝٓةة١, 

 .5.ف48,47اي دد 

72- sally g. McMillan،Edward g ،Downs ،op،cit،Available at :  

http://web.utk.edu/-sgmcmill-Research/ms982012.doc 

73- Mayfield, Anthony( 2007). What is Social Media? (Online 

resource: ICrossing, Available at the following link on link: 

5/10/2013:  

http://www.icrossing.co.uk/fileadmin/uploads/eBooks/What_is_S

ocial_Media_iCrossing_ebook.pdf. 

َٗا  بد اجملٝد ؾ  , يٛ ٝع غبها  ايتٛاؾةٌ ا جتُةا ٞ َهافحة١ املخةدزا  دزاضة١  ًة٢        -74

, جاَ ة١ ْةاٜع   اجملًة١ اي سسٝة١ يًدزاضةا  اطَٓٝة١ ٚايتةدزٜب      , Face bookَٛقع غبه١ 

 .346, ف 57,2013, اي دد29اي سس١ٝ يً ًّٛ اط١َٝٓ, ايط ٛد١ٜ, اجملًد

 يهٜٛت: َهتب١ ايع  ., ا1(.ا ْ ْت ٚاإل  ّ. ط2003ةط  ْؿس) -75
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