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ل العــــدد ـــــداخ  
ــــٕـثعـنـ ــــٙعت نلُـ ــــلٌعـنخهٛـــنٚـــَٕــ ــــٛإلعـــــ ــــٕ عحـــأثــ ــــهٗعـن هـ ــــتعــ ــــتعـنبـإلتٛ ضــ ئٛ
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عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
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  A ٍقذٍح
ثلأد الْجكخ اٙلكزوًنْخ "اٙنزونذ" مع  نيبّعخ النعول اليْعوّد ًثلاّعخ الؾعبكُ ًاليْعوّْد رْعيل 
انزْععبها ًاٍععيبي ألععِ أل إٔععجؾذ مععد الٌٍععب ا الاياععخ بععِ اٙرٖععبث مععد  جععا الْععيٌة ؽْععش أكٍ 

ًثبرذ  الزطٌه بِ ركنٌلٌعْب اٙنزونذ ألَ ىّبكح أعلاك الاْزوكْد بِ مٌا   الزٌإا اٙعزابعِ
  .مٌا   الزٌإا اٙعزابعِ بِ آًنخ إفْوح رَْطو علَ أً بد ًأبكبه الْجبة
ًاٍععزقلاا اليععبل   يً ععل اٍععزابك الْععجبة اليوثععِ مععد الزطععٌه الععنُ ٛععبث ركنٌلٌعْععب اٙرٖععبٙد

ًّععوٍ الععجي٘ أل مٌا عع  الزٌإععا  ياٙبزواٙععِ ليععي ثيعع٘ إنعاععخ اليوثْععخ ًريلّععل  ْوىععب
كا ؽبٍ  بِ أنغبػ ىنه الزؾوكبد لنا نغل أل مد ّزؾك  ثبليبل  اٙبزواِٙ اٙعزابعِ ٍبىاذ ثْ

ٍععٌي ّععزاكد مععد الَععْطوح علععَ اليععبل  الععٌا يِ مَععزنجٚي ًأما كععبل الاَْععجٌ  ً ْععوه مععد مٌا عع  
أٙ انو ٙ رٌعل ًٍْلخ لٚجٜ ىنه  يالزٌإا اٙعزابعِ  ل ٍيا الزٌإا ألَ ؽل كجْو ثْد إبواك

الزِ رنزاِ ألَ بئخ "النٌْمْعلّب" ؽْعش ركاعد القطعٌهح بعِ أل مٌا ع  الزٌإعا  الٌٍْلخ اٗعٚمْخ
اٙعزابعِ ٙ ٌّعل ليب أكثْبد أً ىْكلْخ بكا ِّء بْيب مَاٌػ ثبٍ  اللّانواْٛخ ًىَ ثيْلح كعا 

 الجيل عد ميْبه الاٌٌٙعْخ ًثبلزبلِ ّاكد ًٕايب ثبلاٌٌّٙخ. 
ًٕثئخ الناَْخ ليعب فطعٌهح ثبل عخ علعَ الاغزايعبد مد أفطو الؾوًة الاينٌّخ ًا الْب يخًريزجو 

الجْوّخ ثَجت ٍوعخ انزْبهىب ًرأصْوىب علَ النبً ًرعيكاك فطٌهريعب ً عذ إىمعبد ًالؾعوًة 
ًالضٌهادي ً ل رطٌه انزنبث الْب يخ ثزطٌه اليٖعٌه ًأمكبنْبريعب اٗعٚمْعخ ؽْعش كفلعذ اليٖعو 

كاعب أنيعب  ياٗععٚا ًليعٌه اٗععٚا الجعلّا النىجِ لوًعيب بعِ لعا اٙنزْعبه الؾعلّش لزكنٌلٌعْعب
ًعلد إهٗ القٖجخ ٙنزْبهىب بِ آًنخ إفْوح بعِ لعا انزْعبه الضعٌهاد بعِ ثيع٘ العلًث 
 ياليوثْععخ ًموًهىععب ثأىمععبد ًاٙععطواثبد مقزلاععخ ثبٗٙععببخ ألععَ رنْْععل الؾوّععبد بععِ كًث أفععوُ

لزنععلا الععنُ ٛععوأ بععِ ًٍععب ا ًالْععب يخ ةبععخ مععد أّععل آبععبد اٙعزابعْععخ فطععٌهح ؽْععش اٍععز لذ ا
اٙرٖععبث مععد فععٚث افععزٚك أً بجوكععخ إفجععبه أً إؽععلاس أً الاٌا ععل  ْععو الؾنْنْععخ الازيلنععخ 
ثأّقبٓ أً مغزايبد أً مؤٍَبد رؾعَ ثبىزابا العوأُ اليعباي ًركاعد فطعٌهح الْعب يخ بعِ أل 

  ألْيعب للهععخ أنيع  أصعود الْعب يخ ثينعٌلي  ببعزعنثزي ٌّلمَزنجا ىنه ا الْعب يخ ىع  مٌاٛنعٌل ععبك
إٔععجؾٌا أكًاد روكّععل ًنْععو ليععنه الْععب يبد كًل أل ّععلهكٌا أنيعع  بوَّععخ ّٕععل أنععٌا  الؾععوًة 

 ٙواًح.
 اساخ اىساتقحA ىذرا

  -:ًر  رنَْ  اللهاٍبد الَبثنخ ألَ مؾٌهّد
Aًمٌا   الزٌإا ّيز  ثبرغبىبد ٛٚة الغبميخ نؾٌ اٗنزونذ اىَذىر األوه. 
Aٍّثبلْب يبد بِ ًٍب ا اٗعٚا.   ّيز  اىَذىر اىثا 

 Aًمٌا   الزٌإا. ّيز  ثبرغبىبد ٛٚة الغبميخ نؾٌ اٗنزونذ اىَذىر األوه  
أنابٛ ًكًابع  اٍعزقلاا الْعجبة الاٖعوُ لْعجكخ " تعْىاُ (?@@8دراسح ّجىي عثذ اىسالً) -1

ونععذ ً ععل ىععلبذ اللهاٍععخ ميوبععخ أناععبٛ ًكًابعع  اٍععزقلاا الْععجبة الاٖععوُ ل٘نزي (1)اٗنزونععذ"
مجؾٌصععب ي ًًعععل أل أىعع  كًابعع  اٍععزقلاا الْععجبة ل٘نزونععذ  141أعوّععذ علععَ عْنععخ مكٌنععخ مععد 
ي ًركعٌّد ٕعلا بد ثنَعجخ ٪47ي ًالزَلْخ ًالزوبْعخ ثنَعجخ ٪7..7الؾٌٖث علَ ميلٌمبد ثنَجخ 

ً ل رجعْد أل إكضعو كابيْعخ ٍٙعزقلاا اٗنزونعذ  ٪ي2.2.ي ًالاٌٚث ًؽت اٗٛٚ  ثنَجخ4٪..4
بث الايلٌمبد ى  إكضو ريلْاب  ًإكجو عاوا ي ًأنو كلاعب ىاك الياعو  عا اٍعزقلاا اٗنزونعذ بِ مغ

 .مد أعا الزَلْخ ًالزوبْو
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اٍعزقلاا اٗنزونعذ بعِ اليعبل  اليوثعِ: كهاٍعخ مْلانْعخ ( تعْوىاُ "9222دراسح ساٍٍ طاَع) -.
د ٛلجخ الغبميخ ثاٖو م 2555ي ٛجنذ اللهاٍخ علَ عْنخ رٚ  (.)علَ عْنخ مد الْجبة اليوثِ"

ي معد اليْنعخ َّعزقلمٌل ٪7..7ًالَيٌكّخ ًاٗمبهاد ًالجؾوّد ًالكٌّذي ً عل كْعاذ النزعب ظ أل 
ي كاب عبءد  الزَلْخ ٪11.2اٗنزونذي ًّيزجو اٗنزونذ مٖلها  مياب  للايلٌمبد للٍ اليْنخ ثنَجخ 

ي أمب اٙرٖبث ثعخفوّد معد ٪7...ًّ ا ً ذ الاواغ ىِ الاغبث الضبنِ ٍٙزقلاا اٗنزونذ ثنَجخ 
ي كاب رجْد علا ًعٌك بعوًك ثعْد ٪21.4فٚث الجوّل اٗلكزوًنِ بنل عبء بِ الاورجخ الضبلضخ ثنَجخ 

 الغنَْد بِ مقزلل مغبٙد اٍٙزقلاا.
الاعوًك ثعْد ٛلجعخ " تعْوىاُ Sherman, et al, 2000)دراسوح "يوُاٍاُ وروواوُ")  -4

ي ثْنذ اللهاٍخ أل الاغٌح ثْد الطلجخ ًالطبلجبد بعِ (4)زونذ"الغبميخ مد الغنَْد بِ اٍزقلاا اٙن
الَنٌاد إفْوح ثلأد رْٚق عاب كبنذ علْو ٍبثنبي ًلكد رٌعل بوًك ثْني  بعِ اٍٙعزقلاا الغْعل 
ًإمضا لزننْعخ الكاجْعٌروي ًكْاْعخ الزيعوي علعَ ًٍعب ا ًٛعوك اٍٙعزقلاا ًاكزَعبة القجعوح ثيعنا 

للٍ الطلجخ بِ مواؽا الزيلْ  اليلْبي ٕنيع  بعِ ؽبععخ ألعَ الايّعل معد الاغبثي ًرجلً الاْكلخ أكجو 
القجواد بِ ىنا الاغبث ًثكببخ إ َبا ًالزقٖٖبد اليالْخي كاب أكلد اللهاٍخ أل العنكٌه أكضعو 
ألابمب  ثبٗنزونذ ًأ جبٙ  علْو مد اٗنبسي ًأل الَلٌ  الازيلق ثبٗنزونذ ّقزلل ثْعكا لعبىو ثعْد 

 الغنَْد.
رأصْو اٍزقلاا اٗنزونذ علَ  "تعْىاُ (9228َعقىب اىنْذرٌ ودَىد اىقشعاُ )دراسح  -4

هكيد اللهاٍخ علَ أثوى الغٌانت ًالزأصْواد ي (4)الييلخ اٙعزابعْخ للٍ ّجبة الكٌّذ"
اٙعزابعْخ الازورجخ علَ اٍزقلاا اٙنزونذ للٍ عْنخ مد ٛلجخ الكٌّذ ًالكْل عد اصو اٍزقلاا 

رٌٕا ْب علَ الييلخ اٙعزابعْخ ًالزِ ريزجو ثيلا  مد أثيبك اٙ زواة اٙعزابعِي ًىنه الزكنٌلٌع
مد أبواك اليْنخ َّزقلمٌل اٗنزونذ بِ الانبىثي ًأل ىنا  ي٪..72بْيب الجبؽضبل ألَ أل 

اٍٙزقلاا ّؤصو علَ مْبعو اٙ زواة ًاٙناٖبث اٙعزابعِ الزِ رؤكُ ألَ اٙناٖبث عد 
ًعٌك بوًك ثْد  إبواك ٌٍاء كافا إٍوح أً إٕل بء ًالجْئخ اٙعزابعْخيالاؾْطْد ثي  مد 

الغنَْد بِ مزٌٍٜ علك ٍبعبد اٍزقلاا اٗنزونذ لٖبلؼ النكٌهي ًكنلك ألَ ًعٌك عٚ خ 
 أّغبثْخ ثْد الالح اليمنْخ ٍٙزقلاا اٗنزونذ ًثْد الييلخ اٙعزابعْخ. 

منبهنعخ اٍعزقلاا اٙنزونعذ "تعْىاُ (  (Nai & Kirkup, 2001دراسح "ّاي ومامُة"  -2
منبهنعععخ ثعععْد الطلجعععخ الٖعععْنْْد ًأ عععواني   ي  بمعععذ اللهاٍعععخ ثععع عواء(2)ثعععبفزٚي الضنببعععخ ًالنعععٌ "

ٛبلجععب  ًٛبلجععخ  مععد  42.ٛبلجععب  ًٛبلجععخ  مععد الٖععْد ً 5..الجوّطععبنْْد أعوّععذ علععَ عْنععخ رٚعع  
الغنَعْد بعِ الجلعلّدي ًأل كعبل الطلجعخ أنغلزواي ًرجْد علا ًعٌك بوًك بعِ ميعلث اٍٙعزقلاا ثعْد 

الجوّطععبنٌْل َّععزقلمٌنو لازععوح أٛععٌثي ًأبٖععؼ الطلجععخ بععِ الضنععببزْد عععد ارغبىععبد راٚععْلْخ نؾععٌ 
اٗنزونذي ًأل كبنذ ارغبىبد النكٌه أكضو أّغبثْخ منيب للٍ اٗنبسي كاب رنا الاوًك الغنَْخ للٍ 

 الطلجخ الْٖنْْدي منبهنخ ثبلطلجخ الجوّطبنْْد.
رععأصْو اٍععزقلاا اٗنزونععذ علععَ النععْ  ًاٙرغبىععبد إفٚ ْععخ ( تعْووىاُ ":922رٍووُِ سووعُذ ) -7

ٛبلععت ًٛبلجععخ ثغبميععبد النععبىوح  455ي أعوّععذ اللهاٍععخ علععَ عْنععخ ّععالذ (7)للْععجبة الغععبميِ
مد الْجبة ّيزنلًل أل  ٪74ًالانٌٖهح ًإىىو ًالغبميخ إموّكْخ ثبلنبىوحي ًرجْد أل ؽٌالِ 

أفٚ ْخ ل٘نزونذي ًأل اٍزقلاا الْجبة لينه الزننْخ ٍلجِ ألَ ؽل كجْو مضا اٗثبؽْعخ  ىنب  مقبٛو
ًالاؾبكصخ ًرؾاْا إ بنِ ًالن ابد ًاٙنٚابا لغابعبد عبلاْخ مْجٌىخي ً ل عبء الزوبْو علعَ 

 هأً الاٌٌٙعبد الزِ ّزٖاؼ الْجبة مٌا يو علَ اٗنزونذي ص  الضنببخي ببلوّبٙخ. 
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ارغبىعبد الطعٚة نؾعٌ اٍعزقلاا "تعْوىاُ Hong; et al, 2003)وآوواوُ" ) قاً "هوىّ  -7
ٛبلجعب  عبميْعب ي ماعد ّلهٍعٌل  ..ي ًأعوّذ اللهاٍخ علَ عْنخ مكٌنخ مد (7)اٙنزونذ بِ الزيلْ "

ثقاععٌ كلْععبد ثغبميععخ مبلْيّععبي مَععزقلمْد منْبٍععب  مكٌنععب  مععد ٍععجيخ ثنععٌك لنْععبً ارغبىععبري  نؾععٌ 
ْخي بزجْد ًعٌك ارغبه أّغبثِ نؾٌ اٍزقلاا اٗنزونذ بِ الزيلعْ ي ًلع  رعيعو اٗنزونذ كٌٍْلخ ريلْا

بوًك بِ ىنا اٙرغبه ثْد الغنَْدي ًٙ ثْد الاورايْد ًالانقاْٚد بِ الايلث الزواكاِ بِ ؽعْد 
كبنععذ ىنعععب  بععوًك رعععورجٜ ثنععٌ  الكلْعععخي أم ّوراعع  اٙرغعععبه لععلٍ ٛلجعععخ كلْزععِ الينلٍعععخ ًاليلعععٌا 

 ح كالخ عنو للٍ ٛلجخ كلْخ الزناْخ الجْوّخ. الزكنٌلٌعْخ ثٌٖه
اٍععزقلامبد ٛبلجععبد الغبميععخ بععِ كععا مععد مٖععو ( تعْووىاُ ";922دراسووح رَووٌ عسووَاعُو ) -.

ي ىععلبذ اللهاٍععخ ألععَ كْععل ٍععابد الٌٍععب ا الزنلْلّععخ لععلٍ ٛبلجععبد (.)ًٍععٌهّب لْععجكخ اٗنزونععذ"
ًابع  ًععبكاد اٍعزقلاميد الغبميخ بِ كا مد مٖو ًٌٍهّب ًملك ثيلي الزيعوي علعَ أناعبٛ ًك

ل٘نزونععذ ًالاععوًك بععِ اٍٙععزقلاا ثععْد الاٖععوّبد ًالَععٌهّبدي ًرعع  رطجْععق اللهاٍععخ علععَ عْنععخ 
( ماوكح منَاْد ثبلزَبًُ ثعْد عبميعخ النعبىوحي ًعبميعخ كمْعقي ًرٌٕعلذ اللهاٍعخ 455 ٌاميب )

ًنععِ بععِ منلمععخ ألععَ اهراععب  نَععجخ الاجؾٌصععبد الٚرععِ َّععزقلمد اٗنزونععذي ًّععأرِ الجوّععل اٗلكزو
القلمبد الزِ َّزاْل منيب الاجؾٌصبد علَ الْجكخي كاب اهرايذ نَعجخ الاجؾٌصعبد الٚرعِ رغعلل أل 
اٗنزونذ مٖلها كجْوا ًمياب لٖفجعبهي كاعب ّيزجعو أكجعو أكاح لغاع  الايلٌمعبد ًالجْبنعبد الازبؽعخ 

 عبلاْب.
أصعععبهه اٙعزابعْععخ علعععَ اٗنزونععذ ً( تعْوووىاُ "=922عتوووااهٌُ سووعُذ عثوووذ اىنوواٌَ )دراسووح  -1

الزيوي علَ آصبه اٙعزابعْخ لْجكخ اٗنزونعذ  ألَي ىلبذ اللهاٍخ (1)الاواىنْد كهاٍخ مْلانْخ"
 يعلععَ الاععواىنْد أعوّععذ اللهاٍععخ علععَ عْنععو مععد الاععواىنْد الازععوككّد علععَ منععبىِ اٗنزونععذ

علَ منبىِ اٗنزونعذ  ًفلٖذ اللهاٍخ ألَ مغاٌعخ مد النزب ظ: عبء أ لجْخ الاجؾٌصْد ّزوككًل
٪ مد الاجؾعٌصْد 77.2٪ ًّورجٜ ىنا الزوكك ثبللفا اهرجبٛب ٛوكّبي كاب أل71ثْكا منزع  ثنَجخ 

ّزنب ٌْل ًّزابعلٌل م  ةفوّد ثْعأل معب ّزيوٙعٌل لعو عجعو اٗنزونعذ معد مٌٙعٌعبد ععبكح أً 
  الزيلْاْعععخ ٪ معععد الاجؾعععٌصْد لعععلّي  ثوّعععل الكزوًنعععِ أٙ أل اٍعععزابكري72ًععععبءد  نَعععجخ  يعبثضعععخ

 ًالزضنْاْخ ًاٗعٚمْخ مد اٍزقلاا ىنه القلمخ ٙئْلخ.
 Christina Neumayar&Celina)  (2008,دراسووووح "يُاسوووورُْا وميُْووووا" -15

Ra""ي (15)ثينععٌال رٌلْععل الاععٌْ ثععٌ  ًالاٌا عع  اٙعزابعْععخ لقلمععخ اٙؽزغبعععبد اٙعزابعْععخ
اً الاٌا ع  اٙعزابعْعخ لقلمعخ لعبىوح رزنبًث ىنه اللهاٍخ كْل ر  رٌلْل مب ّيوي ثبلاٌْ ثعٌ  

اٙؽزغبعبد اٙعزابعْعخي ًرنبًلعذ اللهاٍعخ كضْعوا معد اٙؽزغبععبد اٙعزابعْعخ الزعَ راعذ علعَ 
ملّنخ عجو مقزلعل انؾعبء اليعبل  ًرنعبًث الجبؽعش اليلّعل معد اٙؽزغبععبد 172ّجكخ اٙنزونذ بَ 

النزايٙ ميّعل معد إكبمّعت( ًكبنعذ الزَ رنبكٍ ثـ ) ٙ ميّل مد عالْبد اٙفزطبيي ٙ ميّل مد 
اىعع  النزععب ظ ال الؾوكععبد اٙعزابعْععخ لععلّيب النععلهح علععَ رييّععي النْععبٛ مععد الاؾلععَ الععَ الٖععيْل 
اليععععبلاِي أل اٍععععزقلاا الْععععجكبد اٙعزابعْععععخ لٚؽزغععععبط الَْبٍععععِ أً الاْععععبهكخ ّيزاععععل علععععَ 

 إّلٌّلٌعْبد ًالَْب بد الضنببْخ ًالَْبٍْخ لاَزقلمْو. 
اٍزقلاا الاواىنْد تعْىاُ" (Sonia Livingstone, 2008)"سىُّا ىُفُسرىُ"راسح د -11

ي اٍعزيلبذ (11)لاٌا   الْجكبد اٙعزابعْخ مد أعا الؾاْاْخ ًالقٌٖٕعْخ ًالزيجْعو ععد العناد"
اللهاٍخ ميوبخ ملٍ رنبمِ لعبىوح مٌا ع  الْعجكبد اٙعزابعْعخ مضعا الاعٌْ ثعٌ ي ًمعبٍ ٍعجٌْي 

لنُ ّنعو ألْيب ثبعزجبهىب بوٕخ ّْنخ ًفبٕخ ثْد الْجبةي بعِ ؽعْد ّنععو ًثْجٌي ًبوّنلٍزو ًا
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الغايٌه ثوّجخ ألَ ىنه الاٌا   ًفبٕخ الغايٌه النُ ّنزاِ ألَ الغْعا العنُ كعبل للّعو إٔعل بء 
ًٍيذ اللهاٍخ ألَ اكزْبي مابهٍبد الاعواىنْد  يعلّلًل ًلكد كبل أؽَبٍو ا ا ثبلقٌْٖٕخ

رٌٕعلذ اللهاٍعخ ألعَ اليلّعل معد النزعب ظ أىايعب: ركٌنعذ ّقٖعْبد ً يعلَ الْعجكبد اٙعزابعْعخ
الاواىنْد مد فٚث الزابعا مع  آفعوّدي ًّعز  رؾنْعق العناد ثبلنَعجخ لاواىنعِ الْعٌا معد فعٚث 
الزععٌاىل الععٌاعِ ًالععل ْق ثععْد الاععوٓ )ثبلنَععجخ لليٌّععخي ًالؾاْاْععخي ًاٙعزابعْععخ( ًالاقععبٛو 

أٍعبءح اٍٙعزقلاا( ًالزعِ رزٚعؼ معد فعٚث اٙرٖعبث عجعو )ثبلنَجخ للقٌٖٕعْخي ًٍعٌء الايع ي ً
 اٙنزونذ.

آصبه الناَْخ ًاٙعزابعْخ ٍٙزقلاا الْجبة ( تعْىاُ"@922ّاٍُِ وضا )دراسح  -.1
ي ىلبذ facebook "(1.)الاٖوُ لاٌا   الْجكبد اٙعزابعْخ كهاٍخ علَ مَزقلمِ مٌ   "

ْخ الازورجخ علَ اٍزقلاا الْجبة الاٖوُ لاٌا   اللهاٍخ الزيوي علَ آصبه الناَْخ ًاٙعزابع
ماضلخ بِ الاٌْ ثٌ ي ًراضلذ عْنخ اللهاٍخ بِ الْجبة الغبميِ ثغبميخ  يالْجكبد اٙعزابعْخ

النبىوح ًالغبميخ الجوّطبنْخ ثبلنبىوحي ًرٌٕلذ اللهاٍخ ألَ أل رٖاؼ الجٌمبد الٌٖه القبٕخ 
           ِ ّابهٍيب الاجؾٌصٌل علَ مٌ   ثبٕٕل بء ّأرِ علَ هأً  ب اخ إنْطخ الز

facebook مد أعابلِ اليْنخي عبء كاب  الزَلْخ ًالزوبْو علَ هأً  ب اخ كًاب  77.2ثنَجخ ٪
 اٍزقلاا ٛٚة الغبميخ لاٌ   الاٌْ ثٌ . 

أصعو ّعجكبد اليٚ عبد اٙعزابعْعخ ًالزابعلْعخ ( تعْوىاُ"@922دراسح ريوا  الواله دسوِ ) -14
  ا الاٚب ْبد علَ اليٚ بد اٙعزابعْخ ًاٙرٖبلْخ لٍٖوح الاٖوّخ ًالنطوّعخ:ثبٙنزونذ ًهٍب

 (14)كهاٍععخ رْقْٖععْخ منبهنععخ علععَ الْععجبة ًأًلْععبء إمععٌه بععِ ٙععٌء مععلفا اٗعععٚا الجععلّا"
ياٍزيلبذ اللهاٍخ الزيوي علَ ٛجْيخ ًؽلًك الزأصْو العنُ أؽلصزعو ًٍعب ا اٗععٚا الغلّعلح علعَ 

د اٙعزابعْعخ كافعا إٍععوح الاٖعوّخ منبهنعخ ثبٍٕععوح النطوّعخ ًرٌٕععلذ ٛجْيعخ ًّعكا اليٚ ععب
ًعٌك عٚ خ اهرجبْٛخ اّغبثْخ ثْد ىّبكح ميلث اٍٙزقلاا ًارغبه الْجبة نؾٌ ركعٌّد  ألَ: اللهاٍخ

كلاب ّيو إبواك ثبلقٌْٖٕخ بعَ اٍعزقلاا عيعبى الكاجْعٌرو ًعٚ بد اعزابعْخ صبثزخ ًمَزنوهي 
الاعٌْ ثعٌ  ًٌّرْعٌة ًمعبٍ  اؽزعا كعا معد٘ مَعزٌٍ راعبعلي  اٙعزاعبعِي ىاك انييالي  ًانقا

 ٍجٌْ مٌا   الٖلاهح كْجكبد ماٚلخ ٕبواك اليْنخ.   
"إٍععجبة الزععِ رععلعٌ  تعْووىاُ "( (Zayira J.Cand 2010دراسووح "رَوواا مىّووذي"  -14

عععد  ي ٍععيذ اللهاٍععخ للكْععل(14)الاععواىنْد للكْععل عععد ثْبنععبري  الْقٖععْخ علععَ الاععٌْ ثععٌ "
إٍجبة الزِ رعلعٌ الاعواىنْد للكْعل ععد ثْبنعبري  الْقٖعْخ علعَ الاعٌْ ثعٌ ي  ً بمعذ ثياعا 
مَؼ مْلانِ ًمنب ْعبد مع  ثيع٘ الاعواىنْد ؽعٌث ه ّعزي  للاعٌْ ثعٌ ي  ًكْاْعخ اٍعزقلامي  لعو 
ًرٌٖهري  ؽٌث رأصْوارو علَ الؾْبح الٌْمْخي  ًرٌ يبري   الاَزنجلْخي ًرٌٕلذ اللهاٍخ ألعَ  أل 

اٌْ ثٌ   ل أربػ للاواىنْد ٛوّنخ مجبّوح للزؾلس مع  إفعوّْدي ًالنْعبا ثأنْعطخ مزجبكلعخ بْاعب ال
ثْععني  ًأّععبه الاجؾٌصععٌل عاْيععب أل الاععٌْ ثععٌ  أكضععو رنعْاععب ًميْبهّععخ ًاٍععزقلامب مععد ًٍععب ا 

 اٙرٖبث إفوٍ. 
اللهاٍعخ  ٍعيذي (12)( تعْىاُ "اىفُس تىك واإلعوالً اىثوذَو"9288ياَف دروَش اىيثاُ) -12

ألَ ميوبخ أصو الاٌْ ثٌ  كأؽل أكًاد اٗعٚا الجلّا علَ الغايعٌهي ًرٌٕعلذ اللهاٍعخ ألعَ أل 
الاٌْ ثٌ  أصو علَ الؾْبح الَْبٍْخ بِ مٖو فبٕخ ثيل أل أنْعأد أٍعواء عجعل الازعبػ مغاٌععخ 

 ألعل 71ًّبه  بِ ىنه الاغاٌعخ أكضو مد  .55.اثوّا  7علَ الاٌ   كعذ بْيب ألَ أٙواة 
عٌٚي ً ل اىز  الاٌْ ثٌ  ثيلك مد الؾاٚد بِ الاغبٙد الاقزلاخ منيعب الٖعؾْخ ًاٙعزابعْعخ 
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ًالَْبٍْخ كاب رٌٕلذ ألَ أل اليبل  اليوثِ اكزَت النلهح علَ اٍعزقلاا اٙنزونعذ ًالزيبمعا مع  
 اٗعٚا الجلّا.

قلاا رععأصْواد اٍععز( تعْووىاُ"Stollak,Matthew J. et.al (2011"سوورىىل ٍووا ىي" -17
ىععلبذ اللهاٍععخ ألععَ ميوبععخ اٍععزقلامبد ٛلجععخ ي (17)ٛلجععخ الغبميععخ لاٌا عع  الزٌإععا اٙعزاععبعِ"

الغبميععخ لاٌا عع  الزٌإععا مضععا الاععٌْ ثععٌ ي ًالزععٌّزوي ًمععبٍ ٍععجٌْي ًالاععلًنبدي ًالٌْرْععٌة 
ً ْوىبي ًىا ّز  اٍزقلاميب معد فعٚث رلْاٌنعبد الاؾاعٌثي ًالاعوًك ثعْد الطعٚة بعِ اٍعزقلاا 

ٛبلععت  445الاٌا عع  ًالععيمد الععنُ ّنٚععٌنو أمععبا ىععنه الاٌا عع ي ًثل ععذ عْنععخ اللهاٍععخ  مضععا ىععنه
معد اليْنعخ َّعزقلمٌل مٌا ع  الزٌإعا اٙعزاعبعِ  ٪17ًكبنذ أى  نزب ظ اللهاٍخ: ععبءد نَعجخ 

صع  الاعلًنبد ثنَعجخ  ٪15.7ص  الٌْرٌْة ثنَجخ  ٪12.4ًعبء الاٌْ ثٌ  بِ منلمخ الاٌا   ثنَجخ 
ي ً عل ععبء ٪4.1صع  معبٍ ٍعجٌْ ثنَعجخ ٪..7صع  لْنكعلل ثنَعجخ  ٪17.7زو ثنَعجخ ص  الزعٌّ 7.7٪.
مد اليْنخ  بكهح علَ اٍزقلاا مٌا   الزٌإا معد فعٚث الزلْاعٌل الاؾاعٌثي ًععبء نَعجخ  41.7٪
 ععبكهّْد علععَ اٍععزقلاا الٌْرْععٌةي  ٪7..7مععني   ععبكهّْد علععَ اٍععزقلاا الاععٌْ ثععٌ ي ً 2٪..1

 ععبكهّد علععَ اٍععزقلاا مععبٍ ٍععجٌْي كاععب عععبء  ٪..41الزععٌّزو ً ععبكهّد علععَ اٍععزقلاا  4٪..2ً
 الاٌْ ثٌ  أكضو الاٌا   الزِ ّنَٚ الطٚة أمبميب ً ذ اكجو.  

الزأصْواد الازورجخ علَ اٍزقلاا الْجبة لاٌ ع  الاعٌْ ( تعْىاُ "9288ٍْاه عثذٓ ٍْصىر) -17
ْخ ًالٌعلانْعخ النبرغعخ ععد ىلبذ اللهاٍعخ الزيعوي علعَ الزعأصْواد الايوبْعخ ًالَعلٌكي (17)ثٌ " 

 25.ريوٗ الْجبة لاٌا   الزٌإا اٙعزابعِ ًالزيوي علَ كًاب  الزيعوٗي ًراضلعذ اليْنعخ 
ٛبلت ًٛبلجخ ثغبميخ  نبح الٌٌَّي ًكبنذ أى  نزب ظ اللهاٍخ: عبء الاٌْ ثٌ  بِ الزورْت إًث 

م  إفوّْد مد أىع  كًابع   ثبلنَجخ لاٌا   الزٌإا الزِ َّزقلميب الْجبةي ًعبء أ بمخ عٚ بد
ي كاب ؽٖلذ الزأصْواد الَلٌكْخ الازٌٍطخ علعَ الزورْعت ٪7.ريوٗ الْجبة للاٌْ ثٌ  ثنَجخ 

 إًث مد أعابلِ الزأصْواد النبرغخ عد اٍزقلاا الْجبة الغبميِ للاٌ  .  

 كًه ّجكبد الزٌإا اٙعزابعِ بِ رٌعْو العوأُ( تعْىاُ "9289ردَذ دسُِ ٍذَذَِ ) -.1
ي ىلبذ (.1)" .51.اليبا نؾٌ إؽلاس الَْبٍْخ بِ مٖو كهاٍخ ؽبلخ علَ اٙنزقبثبد الو بٍْخ 

اللهاٍخ ألَ ميوبخ كًه مٌا   الزٌإا اٙعزابعِ علَ ّجكخ اٗنزونعذ بعِ رٌعْعو العوأُ اليعبا 
 نؾععٌ اٙىزاععبا ثبٕؽععلاس الَْبٍععْخي ًالكْععل عععد رأصْواريععب الَععلجْخ ًاّٗغبثْععخي ؽْععش رعع  رطجْععق

مجؾععٌس مععد الاَععزقلمْد لاٌا عع  الزٌإععاي ًكبنععذ أىعع  نزععب ظ  455اٍععزابهح اٍٙععزجْبل علععَ 
ي صعع  ٪7.4.اللهاٍععخ عععبء الاععٌْ ثععٌ  علععَ هأً مٌا عع  الزٌإععا اٙعزاععبعِ اٍععزقلامب ثنَععجخ 

ي ٪.1.7الٌْرٌْة ص  عبء كاب  "مغوك رْٚ  ً ذ" بِ منلمخ كًاب  اٍٙزقلاا ثازٌٍعٜ ؽَعبثِ 
مععد عْنععخ اللهاٍععخ رضععق بععِ الايلٌمععبد ًإفجععبه الزععِ رنععلميب الاٌا عع   ٪71.7كاععب عععبء نَععجخ 

 اٙعزابعْخ.
 كهاٍبد فبٕخ ثٌٍب ا اٗعٚا ًالْب يبد

( Stavrositu,C.and Sudar,s.s,2008سرافاوسوووورى وسووووُاً سوووواّذرا )دراسووووح  -1
ماعوكح ًرجعْد أنعو  15.1ٛجنذ اللهاٍعخ علعَ عْنعخ  ٌاميعب  (11)"ٍصذاقُح اإلّراّد"تعْىاُ

ّاكد الزنجؤ ثاٖلا ْخ اٗنزونذ عد ٛوّق اٍزقلامو ّٗجب  ؽبعخ الؾٌٖث علَ الايلٌمبد 
كاععب ًعععل أل اٍععزقلاا الغوا ععل ّاكععد أل ّزنجععأ ثعع كها   يًلكععد لععٌْ ّٗععجب  ؽبعععبد الزَععلْخ

 مٖلا ْخ اٗنزونذ.
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اعزاععبك الٖععؾببخ الؾيثْععخ الالَععطْنْخ علععَ ( تعْووىاُ "?922ويووف الَوواه َىسووف)دراسووح  -.
ىععلبذ اللهاٍععخ ألععَ ميوبععخ مععلٍ رععأصْو الْععب يخ بععِ  (5.)بعخ ًأصوىععب علععَ الزناْععخ الَْبٍععْخ"اّٗعع

ً عل اٍعزقلا  يالٖؾببخ الَْبٍْخ ًرأصْوىب علَ الزناْعخ الَْبٍعْخ بعِ الٚعاخ ال وثْعخ ً طعب   عيح
أل الٖؾببخ الؾيثْعخ  :ًكبنذ أى  نزب ظ اللهاٍخ يالجبؽش رؾلْا مؾزٌٍ ٕؾْاخ الوٍبلخ ًالكوامخ

جذ كًه كجْو بِ رٌرْو الناًٌ ًروًّظ اليلاء بِ الاغزا ي ًىٌ معب عو عا أمكبنْعخ فلعق عَعل لي
 .الاقزلاخ ٍْبٍِ مزنب   ثْد إٛواي

ارغبىعبد العوأُ اليعبا الاٖعوُ نؾعٌ ( تعْوىاُ "?922دراسح واىذ صالح اىذَِ دسِ عيً) -4
ىعلبذ  (1.) لعٌعِ اٗعٚمعِ"صنب ْخ اٗعٚا ًالْب يبد: بعِ أٛعبه الزؾلْعا اٙعزاعبعِ لاؾعلكاد ا

اللهاٍخ ألَ ميوبخ ارغبىبد الغايٌه نؾٌ الْب يبد الزِ رزنب ليب ًٍب ا اٗعٚا الزنلْلّعخ ً عل رع  
اٍزقلاا اٍزابهح اٍٙزنٖعبءي ًكبنعذ أىع  نزعب ظ اللهاٍعخ: مكعو الاجؾٌصعٌل أل النْعبكاد الَْبٍعْخ 

هعذ الْععب يبد الجععبهىح الزععِ مكوىععب ًٕععنب  النععواه ىعع  الائععخ إكضععو اٍععزيلابب ثبلْععب يبدي انععل
الاجؾٌصٌل بِ ميعايب ٙاد الْب يبد الازٌاروح أً الاَزاوح أُ الزِ ّز  ميعبًكح نْعوىب معد ةل 
ٓفوي ّيزنل الوأُ اليبا الاٖوُ أل ًٍب ا اٗعٚا الزنلْلّخ ماضلخ بِ الٖؾل ًالزلْايّعٌل ىعِ 

  ضخ ماضلخ بِ اٙنزونذ. إكضو رٌهٛب بِ نْو الْب يبد منبهنخ ثبلٌٍب ا الؾلّ
إثيعععبك الناَعععْخ " تعْوووىاُ (9282عثوووذ اىفرووواح عثوووذ اى ْوووً وفووواَ  مَووواه يووويذُ )دراسوووح  -4

 (..)ًاٙعزابعْخ بِ روًّظ اّٗبعبد عجعو ًٍعب ا اٗععٚا ًٍعجا عٚعيعب معد منععٌه أٍعٚمِ"
ليٚ عخ ثعْد ً ل اٍزقلا الجبؽضبل الانيظ الٌٕاَ الزؾلْلِ النُ ّؾبًث ًٕعل الععبىوح ًميوبعخ ا

مز ْواريب ًآهاء الزِ رطوػ ؽٌليب ًاليالْبد الزعِ رزٚعانيب ًآصعبه الزعِ رؾعلصيبي ًكبنعذ أىع  
نزب ظ اللهاٍخ: كلاب انزْود الْب يبد ثْد إبواك ٍبءد اليٚ بد اٙعزابعْخ بْاب ثْعني  ًٍعبكد 

باي كاععب أل انزْععبه إمععواٗ الناَععْخ ماععب  ععل ّععؤكٍ ألععَ انيْععبه كبمععا بععِ النعععبا اٙعزاععبعِ اليعع
ًالَل  اٙعزابعِ ًرياعْ  مْعبعو اٗؽجعبٛ بعِ الاغزاع   َالْب يبد رؤكٍ ألَ رلمْو النعبا النْا

 ًرلنَ الاينٌّبد ًأعب خ الاكو.
Aٍالدظاخ عيً اىذراساخ اىساتقح 

اىزاذ اللهاٍبد الَبثنخ ثايوبخ أنابٛ ًكًاب  ريوٗ ٛٚة الغبميعخ ل٘نزونعذ كلهاٍعخ نغعٌٍ 
اي ًٍبمِ ٛبّ ي ًكهاٍخ ّعْومبل ًةفعوًلي ًهّع  أٍعابعْاي ؽْعش اىزاعذ اللهاٍعبد عجل الَٚ

إًلْخ ثايوبخ أنابٛ ًكًابع  الزيعوٗ ًفبٕعخ بعِ لعا ثلاّعخ انزْعبه اٍعزقلاا ىعنه الٌٍعْلخي صع  
عععبءد اللهاٍععبد ثيععل ملععك لزنععٌْ الزععأصْواد الاقزلاععخ ليععنه الٌٍععْلخ مضععا أصوىععب علععَ الييلعععخ 

فٚ ْععخي ًالاَععبنلح ًاٙعزابعْععخ ًاٙ زععواة اٙعزاععبعِ ًآصععبه الناَععْخي اٙعزابعْععخي ًالنععْ  إ
ًالنْ  إٍوّخي ًالٌعِ الَْبٍِي مضا كهاٍعخ ّينعٌة ًؽاعٌك النْعيبلي ًنعبٍ ًكوكْعتي ًأمعْد 

 .ًأثواىْ  ٍيْل عجل الكوّ ي ًنومْد فٚوي ًٛو عجل اليبِٛ نغ  ٍيْلي
ثبلْعجكبد اٙعزابعْعخ ثْعكا ععبا صع  ثعلأد ريعز   ًمد الاٚؽظ أل اللهاٍبد بعِ ثعلاّزيب اىزاعذ  

ثاٌا عع  الزٌإععا اٙعزاععبعِ ًثٖععاخ فبٕععخ الاععٌْ ثععٌ  الععنُ ّيزجععو أىعع  مٌا عع  الزٌإععا الزععِ 
َّععزقلميب الْععجبة مضععا كهاٍععخ نععومْد فٚععوي ًىّععوا كٌنععلي ًّععوّل كهًّععِ اللجععبلي ٍععزٌلك 

لهاٍععبد الْععب يبد ًرنبًلععذ ثيعع٘ المععبصٌٍي ًمنععبث عجععله منٖععٌهي ًأؽاععل ؽَععْد مؾاععلّدي 
ًأٙعععوهىب علعععَ الْعععيٌة ًال ًٍعععب ا اٗععععٚا ريعععل ؽبٙعععنخ لّ٘عععبعبد ًثقبٕعععخ ثيعععل صعععٌهح 

ًٛوؽذ ثي٘ ىنه اللهاٍبد ملٍ ؽوّخ الزيجْو ًالطوػ بِ اٗعٚا الجلّا ثْعكا اٙرٖبٙدي  
ه عبا ًملٍ مٖلا ْخ اٙنزونذ ًارغبىبد الوأُ اليعبا نؾعٌ صنب ْعخ اٗععٚا ًالْعب يبدي أٙ أل ىعن
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علععَ الاٌا عع  الزابعلْععخ الاقزلاععخ مضععا الاععٌْ ثععٌ   الْععب يبداللهاٍععبد لعع  ريععز  ثاععلٍ انزْععبه 
ًالٌْرٌْة ًرٌرْو ً ْوىب مد مٌا   الزٌإا ًثٖاخ فبٕخ بِ لا اٙٙطواثبد الزِ ريْْعيب 

ّنبّوي ًارغبىبد الْجبة ًى  الْوّؾخ إكضو ريبما م  ىنه الاٌا   نؾٌ ىنه  2.مٖو ثيل صٌهح 
 ب يبد ًكْاْخ الزيبما مييب ًالزؾنق مد ٕل يب.   الْ
 Aٍشنيح اىذراسح 
إٔجؾذ ّجكخ اٙنزونذ أكضو ًٍْلخ أعٚمْخ أصبهح للغلث ًالننبُ اللّانواِٛ مد فٚث أٙببزيب  

أثيبكا أفوٍ لٚرٖبث منبهنخ ثبلٌٍب ا اٗعٚمْخ الزنلْلّخي ؽْش رزاْي ثبلطجْيخ الزابعلْخ 
بثخ علَ الاٌا   اٗلكزوًنْخ ًارَب  نطبك النبعلح اٙعزابعْخ الاَزقلمخ ًٕيٌثخ الَْطوح ًالو 

ليب ًعلا رنْلىب ثبلؾلًك الغ وابْخ ًالَْبٍْخي كاب رؾٌث الغايٌه بْيب مد مغوك مَزقلا 
ل أّلا  الاؾزٌٍ ل  ّكد أٍيا ماب ىٌ أًمَزيلك ألَ مْبه  ببعا بِ رْكْا رلك الوٍبلخي ؽْش 

ا الزنلا الزكنٌلٌعِ الكجْو ًثٖاخ فبٕخ بِ لا رٌبو أعييح اليبرل ل ًفبٕخ بِ لآعلْو 
الاؾاٌث ؽْش إٔجؼ الاَزيلكٌل ّازلكٌل رْكْلخ كجْوح مد إعييح الزِ رزْؼ أّلا  مؾزٌّبد 

ؽْش إٔجؼ الزابعا ٍيا ًٍوّ  عد ٛوّق  يٍايْخ ًثٖوّخ للنْو عجو ّجكخ اٙنزونذ
ًٌّاعو اٗعٚا الجلّا  (4.).الكاجٌْرو الْقِٖاليٌارل الاؾاٌلخ كًل الؾبعخ ألَ عيبى 

مغاٌعخ مد الاْكٚد  ل ٙ رغيلو الؾا إمضا ً ل رغيلو أكضو فطوا علَ الانعٌمخ الضنببْخ 
لٖمخ اليوثْخي ؽْش ّيبنَ الْبه  اليوثِ مْكٚد عاخ بِ الزاكْو رغيا ةهاءه أ وة ألَ 

هاد إّللٌعْخ الزِ رٚ َ ىٌاه ؽزَ لٌ ل  الَطؾْخ ًالزياْ  ًمورجطخ أكضو ثبلْب يبد ًالْيب
ؽْش ر ْت بِ أؽْبل كضْوح إمبنخ ( 4.)ّنل الانطق ألَ عبنجيب ًلٌ ل  ّؤّلىب الزبهّـ ًاليل  

اليلاْخ بِ ثي٘ مب ّنْو ًّزلاًث بِ الاٌا   الاقزلاخ ًمنيب مٌا   الزٌإا اٙعزابعِ ًفبٕخ 
منؾَ ًرٌعيبد مقزلاخ بكٚ ّكزت ؽَت رٌعيو النُ أنيب ريجو عد أهاء بوكّخ مزيلكح لكا مني  

  ل ّجيل بِ أؽْبل عد الؾنْنخ ًالاٌٌٙعْخ الزِ ّغت أل رنلا للٌَاك إعع  مد الغايٌه. 
ًم  الزننا عجو الاٌا   اٙعزابعْخ الاقزلاخ نغل ٍْٚ مد الاٌاك القجوّخ مغيٌلخ الاٖله 

 ألَ الؾل إكنَ مد مٖلا ْخ الاٖله. ّٖنل ميعايب ٙاد  ب اخ الْب يبد الزِ ٙ رَزنل
لنا راضلذ مْكلخ الجؾش بِ هٕل ً ْبً ارغبىبد الْجبة الغبميِ كأؽل النطبعبد الاياخ للوأُ 

 اليبا نؾٌ كًه مٌا   الزٌإا اٙعزابعِ بِ ثش ًنْو الْب يبد الَلجْخ بِ الاغزا . 
 A رهَُح اىذراسح 
ٙنزونععذ رؾٌلععذ مٌا عع  الزٌإععا اٙعزاععبعِ ألععَ بععِ لععا اليّععبكح الكجْععوح ليععلك مَععزقلمِ ا -1

لبىوح الكزوًنْخ رَزؾق اللهاٍخ ًفبٕخ أنيب ل  ريل مٌا   للزيبهي بنٜ ثا امزلد ألعَ منعبؽِ أفعوٍ 
 ؽْش ًٕلذ ألَ أل ركٌل ماد رأصْو كجْو بِ إؽلاس الَْبٍْخ الاقزلاخ. 

امب ل٘نزونذ ًى  إكضو أٍبءح ليعنا نجيذ أىاْخ اللهاٍخ مد أل الائبد الْجبثْخ ى  أكضو اٍزقل -.
اٍٙعزقلاا ًثبلزععبلِ ّععورجٜ ٍععٌء اٍٙععزقلاا ثععجي٘ مععد آصععبه اٙعزابعْععخ ًالناَععْخ ًملععك ثيععلي 

رٌعْععخ ًثبلزععبلِ  (2.).رَععلْٜ الٚععٌء علععَ اؽععل الزععأصْواد اٙعزابعْععخ ٍٙععزقلاا الْععجكخ علععْي 
 الٌٍْلخ ًٛوّنخ اٍزنجبث الايلٌمخ. الازيبملْد م  ىنه الٌٍب ا ًرٌعْزي  ثأبٚا الطوك ٙفزْبه

أل أىاْخ ىعنه اللهاٍعخ رعأرَ بعِ بعزؼ ةبعبك علّعلح للجؾعش اليلاعِ بعِ الاغزاع  اليوثعِ ًأًععو  -4
مؾبًلعخ للؾعبك أنيعب  ي كاعباٙفزٚي ًالزْبثو بِ اٍزقلامبد الْجبة لاٌا   الزٌإا ثْد اللًث اليوثْخ

الازٚؽنخ الزِ ّاو ثيب اليبل  ًالزِ رزو  ةصبهىب علَ لزطٌهاد الَوّيخ ًلثبليٖو النُ نيْْو ًمزبثيخ 
 كا نٌاؽِ ؽْبرنب اليبمخ ًعلَ اىزابمنب إٍبٍِ أكبكّاْب ًىٌ اٗعٚا. 
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رزياّل أىاْخ الاْكلخ الجؾضْعخ بعِ لعا الٌٙع  العواىد ؽْعش إٔعجؾذ الْعب يبد معد الععٌاىو  -2
ّنعبّو ًبعِ لعا ععلا اٍٙعزنواه  2.هح اٙعزابعْخ الجبهىح بِ الاغزا  الاٖوُي ًفبٕعخ ثيعل  ْعبا صعٌ

كبل معد الٚعوًهُ ٍعجو أ عٌاه  النُ أعنت الضٌهح ًىّبكح انزْبهىب علَ مٌا   الزٌإا اٙعزابعِي 
 رلك العبىوح نعوّب ًمنيغْب 
Aرهذا  اىذراسح 

 ميوبخ أنابٛ ريوٗ ّجبة الغبميخ الاٖوّْد ًالَيٌكّْد لاٌا   الزٌإا اٙعزابعِ. -1
 ة الغبميخ الاٖوّْد ًالَيٌكّْد نؾٌ مٌا   الزٌإا اٙعزابعِ.ميوبخ ارغبىبد ّجب -.

ميوبخ ارغبىبد ّجبة الغبميخ الاٖوّْد ًالَيٌكّْد نؾٌ انزْبه الْب يبد عجو مٌا ع   -4
 الزٌإا اٙعزابعِ. 

ميوبعععخ كًابععع  ريعععوٗ ٛعععٚة الغبميعععخ الاٖعععوّْد ًالَعععيٌكّْد لاٌا ععع  الزٌإعععا   -4
 .اٙعزابعِ

  A ذساؤالخ اىذراسح
 لاٌا   الزٌإا اٙعزابعِ؟ ّجبة الغبميخنابٛ ريوٗ مب أ -1

 مب أٍجبة علا الاْبهكخ بِ مٌا   الزٌإا اٙعزابعِ؟  -.
 مب أكضو مٌا   الزٌإا اٙعزابعِ الزِ رزيوٗ ليب اليْنخ؟  -4

 مب أكضو الغابعبد الزِ ّْبه  بْيب الْبة؟   -4

 مب ملٍ مَبىاخ مٌا   الزٌإا بِ انزْبه الْب يبد؟ -2

 نزْبه الْب يبد علَ مٌا   الزٌإا اٙعزابعِ؟مب أٍجبة ا -7

 مب أكضو مٌا   الزٌإا الزِ رنزْو ثيب الْب يبد؟ -7

 مب أكضو مٌا   الزٌإا اٙعزابعِ مَبىاخ  بِ نْو الْب يبد؟ -.

 مب أكضو الاغبٙد الزِ رنزْو ثيب الْب يبد؟ -1

 القجو؟ مب أكضو الاٖبكه اٗعٚمْخ الزِ ّيزال علْيب الْجبة بِ الزؾنق مد ٕلك -15

  A فاوض اىذراسح  
بِ الاغزا  الَيٌكُ ًاليْنخ بِ الاغزا   اليْنخرٌعل بوًك ماد كٙلخ أؽٖب ْخ ثْد  -1

 الاٖوُي ًثْد النكٌه ًاٗنبس بِ ارغبىبري  نؾٌ مٌا   الزٌإا اٙعزابعِ. 

 بِ الاغزا  الَيٌكُ ًاليْنخ بِ الاغزا  اليْنخرٌعل بوًك ماد كٙلخ أؽٖب ْخ ثْد  -.
 .الاٖوُي ًالنكٌه ًاٗنبس بِ ارغبىبري  نؾٌ الْب يبد بِ مٌا   الزٌإا اٙعزابعِ

رٌعل بوًك ماد كٙلخ أؽٖب ْخ ثْد اليْنخ بِ الاغزا  الاٖوُ ًاليْنخ بِ الاغزا   -4
 اٗنبس بِ كًاب  الزيوٗ لاٌا   الزٌإا اٙعزابعِ. ًالَيٌكُ ًالنكٌه 

نؾٌ  ّجبة الغبميخارغبه ي ًكًاب  الزيوٗ )بِ مٖو بِ رٌعل بوًك ثْد النكٌه ًاٗنبس -4
 . (ارغبىي  نؾٌ الْب يبدً يمٌا   الزٌإا اٙعزابعِ

 ّجبة الغبميخًبَ ارغبه  يكًاب  الزيوٗ)رٌعل بوًك ثْد النكٌه ًاٗنبس بِ الَيٌكّخ بِ  -2
 . (ًبَ ارغبىي  نؾٌ الْب يبد ينؾٌ مٌا   الزٌإا اٙعزابعِ

: ريععل ىععنه اللهاٍععخ مععد اللهاٍععبد الٌٕععاْخ ؽْععش رٖععل ىععنه اللهاٍععخ للجؾععش اٗٛععبه الانيغععِ
الٌٙعع  الععواىد ًمؾبًلععخ عاعع  الجْبنععبد ثْععكا كاععِ ثيععلي ًٕععل العععبىوح الاععواك كهاٍععزيب 

ًراضلععذ لععبىوح اللهاٍععخ بععِ "ارغبىععبد ّععجبة الغبميععخ نؾععٌ مٌا عع   (7.)ًمؾبًلععخ راَععْو أٍععجبثيب
 لْب يبد" الزٌإا اٙعزابعِ ًكًهىب بِ روًّظ ا
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 Aٍْه  اىذراسح
اعزاععل الجؾععش علععَ مععنيظ الاَععؼ الععنُ َّععزقلا للاهٍععخ العععبىوح أً الاٌٙععٌ  كهاٍععخ ًٕععاْخ  

ركْل عاب بْو مد فٖب ٔ ًمز ْواد ًعٚ بد مد ؽْش الْلح ًاٙرغبه مد فعٚث عيعل علاعِ 
د صع  منع  ّزٚاد عا  ثْبنبد كببْخ عد الاٌٌٙ  فٚث بزعوح ىمنْعخ ميْنعخ ًٍعْبك مكعبنِ ميعْ

 (7.)رنعْ  رلك الجْبنبد ًميبلغزيب ًالٌٌٕث ألَ أعبثعخ ؽبٍعاخ علعَ رَعب ٙد ًبعوًٗ اللهاٍعخ
ؽْش ر  مَؼ عْنو مد ٛٚة ًٛبلجبد الغبميعبد الاٖعوّخ ًالَعيٌكّخ للزيعوي علعَ ارغبىعبري  

 نؾٌ مٌا   الزٌإا اٙعزابعِ ًكًهىب بِ روًّظ الْب يبد. 

 Aٍجرَع اىذراسح
ٍعخ عاْع  أبعواك الععبىوح الانٖعٌك كهاٍعزيبي بعِ ؽعْد ّنٖعل ثبليْنعخ الغعيء ّنٖل ثاغزا  اللها 

الطعٚة بعِ بعِ ّاضعا مغزاع  ىعنه اللهاٍعخ النُ ر  افزْبهه مد الاغزا  لزطجْق اللهاٍعخ علْعوي ً
 .الاوؽلخ الغبميْخ
 Aعُْح اىذراسح

الاٖوّخ ٛٚة الغبميبد  ماوكح مد 455أعوّذ اللهاٍخ علَ عْنخ ٛجنْخ عٌْا ْخ مكٌنخ مد  
ًّيزجععو ىععنا النععٌ  مععد اليْنععبد ىععٌ إكضععو ّععٌْعب بععِ اللهاٍععبد اٗعٚمْععخ ًثٖععاخ ًالَععيٌكّخ 

فبٕخ عايٌه ًٍب ا اٗعٚا ًالوأُ اليباي كاب أنيب أكضو اٙفزْبهاد الزِ رٌبو كهعخ عبلْخ مد 
  ٛععٚة ًٛبلجععبد  َععي ً ععل رعع  افزْععبه اليْنععخ مععد (..)راضْععا فٖععب ٔ الاغزاعع  بععِ عْنععخ الجؾععش

الٖعؾببخ ًاٗعععٚا ثكلْععخ آكاة ًاليلعٌا اٗنَععبنْخ عبميععخ عععبىال ًكلْعخ الزوثْععخ النٌعْععخ عبميععخ 
م  مواعبح رٌابو اليٌاما اللّا وابْخ بِ اليْنخ ثؾْش رْزاا اليْنخ علَ الغنَْد النكٌه الانٌبْخ 

ب معد كعا ًاٗنبسي ؽْش ر  رنَْ  الاغزا  ألَ مغاٌعبد مزغبنَخي صع  ٍعؾجذ الااعوكاد عْعٌا ْ
 مغاٌعخ.

 ( َىضخ وصائص وٍفاداخ اىعُْح8الذوه رقٌ )
 النٌ   اليلك الغبميخ 

 أنضَ  مكو 
 72 72 125 عبميخ عبىال

 72 72 125 عبميخ الانٌبْخ 
 125 125 455 اٗعابلِ

 مجوهاد افزْبه اليْنخ
بعْعخ إٔعجؾذ أؽعل ر  افزْبه بئخ ّجبة الغبميخ ًثٖاخ فبٕخ ثيل صٌهح ّنبّو ٕل الاٌا   اٙعزا

أى  الاٖعبكه الزعِ ّيزاعل علْيعب الْعجبة بعِ الؾٖعٌث علعَ إفجعبه ًالايلٌمعبد كاعب أنيع  أكضعو 
رابعٚ م  ثيٚي  الجي٘ عجو ىنه الاٌا  ي كاب ر  افزْبه الطٚة ثنَ  الٖؾببخ ًاٗعٚا ؽْعش 

فعٚث اللهاٍععخ أنيع  لعلّي  الكضْعو معد الايعبهي ًالايلٌمعبد ععد مضعا ىعنه الاٌا ع  الزابعلْعخ معد 
 اليلاْخ. 

Aدذود اىذراسح 
Aمنطنععخ   يراضلععذ ىععنه الؾععلًك بععِ مؾببعععخ الانٌبْععخ ثغايٌهّععخ مٖععو اليوثْععخ اىذووذود اىَناُّووح

   .عبىال بَ الاالكخ اليوثْخ الَيٌكّخ
Aٛٚة ًٛبلجبد عبميخ الانٌبْخي ًٛٚة ًٛبلجبد عبميخ عبىال اىذذود اىثشاَح.   
A51.ٍخ بَ الازوح مد ّيو ّنبّو ؽزَ ّيو مبهً ٛجنذ اللها اىذذود اى ٍُْح.. 
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Aاٍٙزنٖبء: ر  اٍزقلاا ٕؾْاخ اٍٙزنٖبء ً عل ٕعااذ الٖعؾْاخ  ٕؾْاخ ردواخ الَع اىثُاّاخ
 لزؾنق رَب ٙد اللهاٍخ ًأىلابيب.

اعواءد الٖلك ًالضجبد ًىاب ٕازبل أٍبٍْزبل ٙثل مد رٌابوىاب بِ أكًاد عا  الجْبنعبد ًىاعب 
 ًكٚىاب ٙوًهُ ُٕ ًٍْلخ  بكهح علَ عا  الجْبنبد ثابعلْخ. الٖلك ًالضجبد

ً ل ر  الزؾنق مد الٖلك العبىوُ لٍٚزابهح مد فٚث عوٙيب علعَ ععلك  عالااءاخ اىصذقA -أ
 ()مد الاؾكاْد الازقْٖٖد بِ مغبث اٗعٚا 

Aْعبثيخ ًّينَ الضجبد ملٍ ارَعبك نزعب ظ الانْعبً عنعل الؾٖعٌث علعَ كهععبد مز عالااءاخ اىثثاخ
ً ل ر  الزأكعل معد صجعبد ي (29)عنل رطجْق ناٌ الانْبً علَ ناٌ مغاٌعخ إبواك مورْد مقزلازْد

٪ 15ٛبلجعخ ثٌا ع   45اٍٙزابهح ثطوّنخ أعبكح الزطجْق ؽْش  بمذ الجبؽضخ ثزطجْق اٍٙزابهح علَ
علعَ نزعب ظ مد أبواك اليْنخي ص  رع  أععبكح رطجْنيعب ثيعل أٍعجٌعْد علعَ ناعٌ اليْنعخي ًرع  الؾٖعٌث 

   ٪ي ماب ّينَ ٕٚؽْخ اٍٙزابهح للزطجْق.14مزَنخ ثْد الزطجْق إًث ًالضبنِ ثنَجخ صجبد ثل ذ 
Aاىَعاىجح اإلدصائُح ىيثُاّاخ 

ًالايعوًي ثؾيمعخ الجعوامظ اٗؽٖعب ْخ  spssر  الزيبما م  ثْبنبد اللهاٍخ عد ٛوّق ثونبمظ   
لزؾلْععا اٗؽٖععب ِ الزععِ رَععزقلا بععِ ميبلغععخ لليلععٌا اٙعزابعْععخ ًالععنُ ّيععل مععد أبٚععا ثععوامظ ا

إثؾععبس اليلاْععخ ًفبٕععخ اٙعزابعْععخ ً ععل رعع  اٍٙععزيبنخ ثأؽععل الازقٖٖععْد للنْععبا ثبليالْععبد 
 ي الزِ اّزالذ علَ:(45)اٗؽٖب ْخ

 الزكواهاد اٗؽٖب ْخ الجَْطخ ًالنَت الائٌّخ. -1
 الازٌٍٜ الؾَبثِ ًاٙنؾواببد الايْبهّخ.  -.
 لايوبخ اليٚ خ اٗهرجبْٛخ ثْد اٍزغبثبد الاجؾٌصْد (Chi Square).كبافزجبه  -4
 ًملك لايوبخ كٙلخ الاوًك ثْد مزٌٍطْد. T.testافزجبه ربء  -2

Aٍصطيذاخ اىذراسح 
 Aعجبهح عد فجو أً  ٖخ أً ؽلس ّزنب لو النبً ثلًل راؾْٔ أً رؾنق مد ٕعؾزوي  اىشائعح

  (41).ٌٍاء ثبلزيٌّا أً ثبلزنلْاً بلجب مب ّكٌل  ْو ٕؾْؼ أً ّكٌل مجبل ب بْو 
Aٓ(.4) .اٍزغبثبد النجٌث أً الوب٘ الزِ رزيلق ثاٌٌٙ  عللِ اعزابعِ ّنجا الانب ْخ االذجا 

Aٍمنعٌمععخ مععد الْععجكبد اٙلكزوًنْععخ الزععِ رَععاؼ للاْععزو  بْيععب  ٍىاقووع اىرىاصووو االالرَوواع
م  أعٚبء ةفعوّْد  ث نْبء مٌ   فبٓ ثوي ًمد ص  هثطو مد فٚث نعبا اعزابعِ الكزوًنِ

  (44)للّي  ناٌ اٙىزابمبد ًاليٌاّبد ناَيب أً عا  مد إٔل بء الغبميخ أً الضبنٌّخ.
 

                                           
 أ.د عبد المنعم شحاته ، رئيس قسم علم النفس، كلية اآلداب،  جامعة المنوفية..  

  عالم كلية التربية النوعية جامعة المنصورة، األستاذ المساعد بقسم الصحافة واإلحازم البنا د.أ.م. 
  أ.م هناء السيد ، األستاذ المساعد بقسم العلوم االجتماعية واإلعالم ،كلية التربية النوعية ،جامعة المنوفية. 

 د. أحمد أحمد زارع، المدرس بقسم الصحافة، جامعة األزهر.
 نوفية د. د طارق الصعيدي مدرس بقسم الصحافة واإلعالم جامعة الم

 
 
 



 لبريدياتجاهات شباب الجامعة نحو استخدام مواقع التواصل االجتماعي                                                   د . سكرة عمي حسن ا

 

 
 
 
 
 

9@@

 Aاإلطار اىْظاٌ ىيذراسح
ريزال ىنه اللهاٍخ بِ أٛبهىعب النععوُ علعَ ثيع٘ النعوّعبد ًالاعلافا النعوّعخ نععوا لطجْيعخ  

 الاٌٌٙ  النُ ّاكد رنبًلو ثِْء مد الزكبملْخ.
ريزجو الْب يبد ًالنكبد الْيجْخي ٙوثب مد ٙوًة اٗعٚا  َح اىشائعحAروالA ّظا

الجلّا رلغأ ألْو الْيٌة عنلمب رْيو ثبل اٗعٚا الوٍاِ ٙ ّانؾيب بوٓ الزيجْو عد 
مٌا ايب ًرطليبريب أً ٙ َّزغْت لو جبريب لنا رٖجؼ الْب يبد ًالنكبد مغوك مؾبًلخ 

بِ  الْب يخرنطٌُ نعوّخ ً (44)ؾوّخ الوأُ ًالزيجْو.ّٗغبك مقوط مد ىنا الانبؿ القبنق ل
ٌٙء اليٚ خ الضنب ْخ ثْد اٗعٚا ًالْب يبد علَ صٚس عٌانت ه َْْخ راضا ثلًهىب إٛو 
الزاَْوّخ لاْكبنيا عاا الْب يبد بِ الاغزا  الايْد فٚث بزوح ىمنْخ ميْنخ ًرزاضا بِ 

 (35)الغٌانت الزبلْخ: 
ًّْزاا علَ رؾلّل لابىْخ الْب يخي   The Structural Aspectاىجاّة اىثْائٍ  -

 ًأٍبلْت ثنب يبي ًرٖنْابريبي ًموامْيبي ًالاَزيلبْد ثيب بِ الاغزا .

ًّْزاا علَ ةلْبد انزْبه الْب يخ  Aspect The Operationalاىجاّة اإلالاائٍ  -
 ًإٛو الزاَْوّخ لياا الْب يخ ًرأصْوىب بِ الوأُ اليبا.

ًّْزاا علَ رٌْٕل علاِ منند للايبّْو  The Ethical Aspectوالقٍ اىجاّة األ -
ًالاجبكئ إفٚ ْخ الزِ ّنج ِ علَ ًٍب ا اٗعٚا اٙلزياا ثيب لاٌاعيخ صنببخ الْب يبد للٍ 

 الوأُ اليباي ًالؾل مد رأصْواريب الَلجْخ علَ الاغزا .

Aّورجٜ ثأؽلاس الَبعخ ًّنزْو كًل ببلْب يخ ىِ رٖوّؼ ّطلق لزٖل و اليبمخ ً ٍفهىً اىشائعح
بِ ل خ اٗعٚمْْد رينَ بكوح فبٕخ ّؤمد ثيب النبًي  الْب يخً (36)الزؾنق هٍاْب مد ٕؾزو.

بيِ أؽبكّش  ْو  (37)رنزنا مد ّقٔ ألَ أفو ثٌاٍطخ الكلاخي كًل اٍزنبك ألَ كلْا أً ّبىل.
 ا اٗعٚا ًمنيب ّجكخ الزٌإا مٌصٌك ثيب ّزنب ليب النبً عد أؽٌالي  ًأؽٌاث ثللى  عجو  ًٍب

 اٙعزابعِ.
Aرننَ  الْب يبد ؽَت اليمد ألَ الْب يخ الياؽاخ ًىَ الزِ رنزْو ثْد النبً  ذصُْف اىشائعاخ

ثجٜء مضا الزِ رورجٜ ثاوٗ الو ٍبء أً الزيلّٚد الٌىاهّخ الاورنجخي ًالْب يخ الغب ؾخ ًىَ 
صنبء اٙٙطواثبد ًإىمبدي ًالْب يخ ال ب ٖخ ماد الَوعخ الاب نخ بِ اٙنزْبه ًالزِ روًط أ

كاب رننَ  ؽَت اللًاب  ألَ  (38)ًىَ الزِ رطاٌ علَ ألَنخ الجي٘ بزوح ص  ر ٌٓ ًرقزاِ.
ّب يبد القٌي ًرعيو ىنه الْب يخ عنلمب ّزَلا ل٘نَبل القٌي ّكٌل ميْأ ٍٙزنجبث إًىبا 

يعخ صنخ الاوك ثناَو ًثش النعوح ًّاَو إمٌه ثاب ٙ رؾزاا ًّؤكٍ ىنا النٌ  ألَ ىع
اٙنييامْخ بِ الناًٌي ًّب يخ الؾنل ًىَ افطو أنٌا  الْب يبد ًىلبيب رايّق ًؽلح الٖلي 

ًرننَ   (39)ًّب يخ آمبث ًالطاٌؽبد ًىَ الزِ رنٌا علَ ىه  ثنًه الزاب ث ًانزعبه الاوط.
 خ ًاليَكوّخ ًالَْبٍْخالْب يبد ؽَت الاٌٌٙعبد ألَ الْب يبد اٙ زٖبكّخ ًاٙعزابعْ

الْب يبد مد ؽْش ٛجْيخ الٌٍْلخ اٗعٚمْخ ألَ نٌعْد ه َْْْد ىاب:  ٌلً ل ٕنل الجبؽض 
ًىَ الْب يبد الزِ ّز  رلاًليب عجو ًٍب ا  Conventional Rumorsالْب يبد الزنلْلّخ 

ثا الْب يبد اٗعٚا الزنلْلّخ ماضلخ بِ الٖؾل ًالاغٚد ًالواكٌّ ًالزلْايٌّل ًملك بِ منب
ًالزِ ّز  رلاًليب عجو ّجكخ اٙنزونذ ً ل ّيلد  The Electronic Rumorsاٙلكزوًنْخ 
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الَنٌاد إفْوح اىزابمب مٚببب مد  جا الجبؽضْد ثلاهٍخ اٙرٖبث الغايِ عجو اٙنزونذ لوٕل 
    (40)ةلْبد انزْبه الْب يبد الكزوًنْب ثْد مَزقلمِ الْجكخ.

عٚمْخ كا مد الكْبنبد الجْوّخ ًاٙعزجبهّخ بِ الاغزا  أم ّازل نطبك ًرَزيلي الْب يبد اٗ 
رلك الْب يبد ألَ الْقْٖبد الجبهىح بِ الاغزا  بِ الاغبٙد الاقزلاخ ًكنلك الاؤٍَبد ماد 

 (   41)اٙعزجبه بِ الاغزا  ًالْقْٖبد اليبمخ ًالنْبكاد الَْبٍْخ ً ْوىب.

Aمد اليٌاما الزِ رَبعل علَ هًاط ًانزْبه الْب يخ منيب  ىنب  مغاٌعخ آىُاخ اّرشار اىشائعح
 ْبة الاٖلا ْخ للٍ الغابىْو بِ ًٍب ا اٗعٚا الوٍاْخي ًالزيزْ  علَ إؽلاس ًاٍٙزقابي 
ثينٌث النبًي ً ْبة الازؾلس الوٍاِ عد كْل إؽلاس الغبهّخ بِ الٌ ذ الانبٍتي ًأّٚب 

 جخ بِ الزأّْل اليبٛاِ ًالاْبهكخ بِ الاْبعو أً مْا ثي٘ إبواك ألَ ؽت العيٌه أً الو
الزَلْخ ًالاكبىخ ًرْْٚ  الٌ ذي ًأفْوا الجش الَوّ  ًالازٌإا ًالازكوه للْب يخ مد عبنت 

                                                                                              (.4)ًٍب ا اٗعٚا.
ىنب  عٚ خ رجبكلْخ ًصْنخ ثْد الْب يخ ًالوأُ اليبا بكٚىاب ّْكا آفو  ىارٌ اىعاAًاىشائعاخ وا 

أىاْخ الاٌٌٙ  النُ رنلمو للغايٌه  الْب يخثانطق عللِ رابعلِ ًمد أثوى ّوًٛ ليٌه 
 بِ الزأصْو ؽاٚد رَزنل ً ل (44)أل رَزاو أما ل  رلق اىزابا الوأُ اليبا. ّب يخؽْش ٙ ّاكد ُٕ 

 الطب اِ اٍٙزنطبة لؾبلخ رزيوٗ أً فبٛئخ ميلٌمبد ألَ اٗلكزوًنِ الاٚبء عجو اليبا ُالوأ
 ثبلاغزا  ًعٚ زو ثبللًلخ الاوك ًعٚ خ ثبلاٌاٛنخ ًرزيلق عبمخ أىلاي ماد كٌنيب مد ّننليب النُ
 أكًاد اٍزقلاا ٛوّق عد اللّنِالُاقزلل  م  ناَْخ ؽوة ّد بِ اٍزقلامو ّز  ٍٚػ ألَ

 ّز  أً م لٌٛخي ثخهاء ًريجئزو الغايٌه ّؾد بِ اٗلكزوًنِ الاٚبء عجو ًاٙرٖبث ااٗعٚ
 ثبلؾ٘ ّزيلق مب ًفبٕخ  اٙعزابعِي الَل  ُمَزنجا علَ فطو ُمغالو بِ ُّْكا ثاب رٚقْايب

 اللّنْخ ًالينٖوّخ. الكواىْخ علَ
 عيبد  جا مد ٗلكزوًنِا الاٚبء عجو اليبا الوأُ بِ الزأصْو ؽاٚد اٍزقلاا ّز   ل ًكنلك 

و  ل الزِ الْب يبد نْو ألَ ريلي ُٚ  الزؾُوُ مَألخ مد الزٚقْ  باضٚ    ٌمْخي ثاٖبلؼ ر
و  ل ثاب الاَبك ؽبٙد ثيوٗ ّزيلق مب أً الَْبؽخ علَ ملك ًرأصْو مٖو بِ الغنَِ ُٚ  ثاوٓ ّ

 للُ ًاٍيخ ه جبد أً ؽنْنِ اعزابعِ ًا   عد رُيجو ٙ  ل الؾالخ أل عبنت ألَ ًىنا اٍٙزضابهي
 الزأصْو ثيلي ّب يبد لجش اٗنزونذ الُايبكّخ القبهعْخ الغيبد ثي٘ رَزقلا ً ل اليباي الوأُ
 ي551. أّوال بِ الو بٍْخ اٙنزقبثبد نزب ظ علَ اٙؽزغبعبد كؾبلخ اللافلِ اٍٙزنواه علَ

 ّيجِ ٛبث  ماد للعٌحا رلك ثأل ثبٙعزنبك رلب  إبكبه لزلك الاٖله مغيٌلْخ أمكبنْخ ًرجنَ
  ل اٙرٖبلْخ الزابعٚد ؽغ  ًىّبكح اٗنزونذي عجو الايلٌمبد انزْبه ٍوعخ أل عبنت ألَ عباي
 النُ اٗعٚمِ اليف  مد ُمَزاْلح عبمخ  ْٚخ لزُٖجؼ ّقْٖخ أً بئٌّخ  ٚبّب رٚقْ  علَ رياا
ؾٌلب مد  جا الجبؽضْد ً ل ّيل النٖل الضبنِ مد النول الابِٙ اىزابمب مل  (44)ؽٌليب. ّضبه

عبا  Taylor Bucknerثلهاٍخ الجنْخ الننلّخ للوأُ اليباي ًبَ ىنا الٖلك ٛوػ ربّلٌه ثبكنْو 
بِ كهاٍزو ؽٌث نعوّخ انزنبث الْب يبدي مز ْو مياب ّزيلق ثبلنلهح الننلّخ للوأُ اليبا  1172

The Critical Ability  الائخ إًلَ الزِ ؽْش ٕنل الجبؽش الوأُ اليبا ألَ صٚس بئبد
رازلك  لهح ننلّخ راكنو مد الزاْْي ثْد الؾنْنخ ًاليّل بِ الْب يبد الازلاًلخ بِ الاغزا ي ًرلك 
الزِ ٙ رازلك النلهح علَ الزؾنق مد ٕؾخ الْب يبدي أا الائخ الضبلضخ بْ لت مييب الؾْبك بِ 

                                                                                     (42)الزيبما م  الْب يبد.



 لبريدياتجاهات شباب الجامعة نحو استخدام مواقع التواصل االجتماعي                                                   د . سكرة عمي حسن ا

 

 
 
 
 
 

:28

Aًَّيَ الغبنت إفٚ ِ بِ نعوّخ الْب يخ نؾٌ رايْا  اىجاّة األوالقٍ فٍ ّظاَح اىشائعح
الطوػ الاكوُ القبٓ ثٚابل رلعْ  الاكزَجبد اٗعٚمْخ بِ مغبث ؽوّخ الوأُ ًالزيجْو ًملك 

الزِ ركاا الؾابل علَ  The Social Responsibilityبِ أٛبه مد الاَئٌلْخ اٙعزابعْخ 
 مٖبلؼ الوأُ اليبا. 

ًريل نعوّخ الاَئٌلْخ اٙعزابعْخ أؽلٍ النعوّبد الايْبهّخ الزِ ٕنايب كّنٌْ مبكٌّا 
McQuail  لزاَْو الاابهٍبد اٗعٚمْخ كافا ثنْخ أُ مغزا  ؽْش رؤكل النعوّخ علَ أل الؾق

ٌ الاغزا  ًىٌ مب َّاَ ثبلؾوّخ اّٙغبثْخ أً الؾوّخ بِ الؾوّخ ّزؾاا ثي٘ اٙلزيامبد نؾ
ًم  رٌٍ  الضٌهح اٗعٚمْخ ًالايلٌمبرْخ ًالزننْخ ثعيٌه ّجكخ اٙنزونذ  (47)اليبكبخ اعزابعْب.

ًفٌٚ  أعييح اٗعٚا لٚؽزكبهاد أً الائبد الؾبكاخ ًالَْو بِ هكبثيب ًعلا اهرجبٛيب 
ب ل رطجْق نعوّخ الاَئٌلْخ اليبلاْخ ّؾزبط ألَ  لهاد  ثبلاغزا  ًرَقْو  لهريب لقلمخ  ٚبّبهي

علاْخ عبلاْخ رزقطَ الؾٌاعي اٗ لْاْخ ًاٙهراب  بٌك الٖواعبد ًالاٖبلؼ النطبعْخ 
                                                                  (47)ًاٗ لْاْخ ًالنعوح ألَ اٗنَبل ك نَبل بِ كا مكبل.

 Aاُّا Aًٍٍّوكي ىنا الاَبه الجؾضِ نعوّب ًمنيغْب  اىرذيُو االالرَاعٍ ىَذذداخ اىىعٍ اإلعال
علَ الاكٌل النيب ِ لليالْخ اٙرٖبلْخ ًىٌ الوأُ اليبا ثنطبعبرو الاقزلاخ للٌ ٌي علَ مَزٌّبد 
ًعْو ثبلاابهٍبد  ْو الاَئٌلخ لٌٍب ا اٗعٚا ًالنلهح علَ الزابعا اّٙغبثِ م  مقوعبد 

 ا اٗعٚا ًرغنت رأصْواريب الَلجْخ الاقزلاخ. ً ل إطج ذ مابىْ  الٌعِ اٗعٚمِ ثبلٖج خ ًٍب
اليبلاْخ ًاىز  ثيب الجبؽضٌل بِ مغبٙد اٗعٚا ًالوأُ اليبا ًاٙرٖبث الَْبٍِ كاب رجنزيب 

ً ل  منعاخ الٌْنَكٌ الزِ عنلد اليلّل مد الاؤراواد اٗ لْاْخ لزايْا مؾلكاد الٌعِ اٗعٚمِ
باايٌا الٌعِ اٗعٚمِ ّؤكل علَ رايْا (   .4)امزلد رلك الاؤراواد لزْاا الانطنخ اليوثْخ.

مؾلكاد الٌعِ اٗعٚمِ للٍ الوأُ اليبا ثاب ّؤىلو للزابعا الوّْل ًالؾْٖل م  ًٍب ا 
اد اٗعٚا ًالو جخ بِ نْو صنببخ أعٚمْخ مازلح ًهْٕنخ رٚاد اٍٙزنواه للاغزا  ًرناْخ النله

الننلّخ للوأُ اليبا أىاء الاٚبمْد اٗعٚمْخ ًالنُ عنٌل أعوا ْب بِ الَنٌاد إفْوح ثاؾلكاد 
علح مواؽا لزايْا  554.عبا   Frank Bakarً ل ؽلك بوانك ثْكو( 41)الٌعِ اٗعٚمِ.

  (25)مؾلكاد الٌعِ اٗعٚمِ بِ الاغزا  الايْد رزاضا رلك الاواؽا بْاب ّلِ:
رزٚاد ثلًهىب  ْبٍب لٌا   الٌعِ اٗعٚمِ للٍ الوأُ اليبا ثْأل ًٍب ا  Aًاىَاديح األوى

اٗعٚا الزنلْلّخ ًالؾلّضخ ًّز  ملك عجو اللهاٍبد ًالاٌَػ اليلاْخ الانننخ الزِ رَزقلا كا 
 مد الزؾلْلِ ًالكاِ ًالكْاِ للجْبنبد.

Aبٍبد الٌعِ اٗعٚمِ ًرنطٌُ ثلًهىب علَ ًٙ  اٍٙزوارْغْبد ًثنبء ٍْ اىَاديح اىثاُّح
 بِ ٌٙء القٌْٖٕخ الضنببْخ للاغزا  الايْد.

Aًرْزاا علَ ًٙ  أًلٌّبد اٙىزابا ثْبل مؾلكاد الٌعِ اٗعٚمِ مضا  اىَاديح اىثاىثح
أكَبة الوأُ اليبا الايبهاد الننلّخ الزِ راكنو مد رؾلْا ًبي  الوٍب ا اٗعٚمْخي ًالٌ ٌي 

  يب. علَ الايبنِ ًاللٙٙد مد ًها
Aًرْزاا علَ أٍبلْت الزنٌّ  اليلاِ لٔلْبد الزِ ر  مد فٚليب الياا علَ  اىَاديح اىااتعح

 رايْا الضنببخ اٗعٚمْخ للٍ الوأُ اليبا بِ الاغزا  الايْد.    

رَزنل ىنه اللهاٍخ ألَ معلفا اٍٙعزقلامبد ًاّٙعجبعبد  Aٍذوو االسرخذاٍاخ واإليثاعاخ - اىثا
مععد فٚلععو الزيععوي علععَ ٛجْيععخ اٍععزقلاا عْنععخ اللهاٍععخ لاٌا عع  الزٌإععا  ك ٛععبه نعععوُ ّاكععد

ًّيل ملفا اٍٙزقلامبد ًاّٗجبعبد أؽل الناعبمط الزعِ  ىنه الاٌا  ي اٙعزابعِ ًكًاب  اٍزقلاا
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 The Moderate Effectليععود بععِ موؽلععخ مععب َّععاَ ثبلزععأصْواد الايزللععخ لٌٍععب ا اٗعععٚا 
النعول الابٙعِ ثبٗٙعببخ ألعَ ععلح ناعبمط أفعوٍ منيعب ناعٌمط  ًالزِ ٍبكد فٚث الَجيْنبد معد

ًّيزاعععل معععلفا  (21).الجؾعععش ععععد الايلٌمعععبد ًنعوّعععخ ًٙععع  إعنعععلح ًنعوّعععخ ال عععوً الضنعععببِ
اٍٙزقلامبد ًاّٗجبعبد علَ بكوح مابكىب أل اٍزقلامبد إبواك لناٌ الوٍبلخ ّاكد أل رقزلل 

لزؾنْنيععبي كاععب أل رععأصْواد ًٍععْلخ أعٚمْععخ ميْنععخ ثععبفزٚي إىععلاي الزععِ َّععيَ ىععؤٙء إبععواك 
رورجٜ ألَ ؽل كجْو ثبٙفزٚببد النب اخ ثْد إبواك بِ ريبمٚري  مع  الٌٍعْلخ ًمعد صع  بع ل ؽبععخ 
إبواك ًه جبري  ًرٌ يبري  ريل عاْيعب مز ْعواد ًٍعْطخ ثعْد الوٍعب ا اٗعٚمْعخ ًرعأصْواد رلعك 

هاٍخ اٍزقلامبد ًأّجبعبد إبعواك ل٘نزونعذ ًرعأصْو ىعنه بِ ك ىنا الالفا َّبعلً (.2).الوٍب ا
ًٛجنذ نعوّعخ  (24).الزكنٌلٌعْب الغلّلح علِ إبواك ًعلَ اٍزقلامبري  لٌٍب ا اٙرٖبث الزنلْلّخ

ّجبعبد بِ مؾبًٙد لاي  كًاب  اٍزقلاا النعبً لٌٍعب ا اٙرٖعبث الزنلْلّعخ بعِ ٗاٍٙزقلامبد ًا
ً ل ؽش الزطٌه الَوّ  بِ اٙنزونعذ  يواكٌّ ًالزلْاٌل ًالزلْايٌّلالازواد الَبثنخ كبلٖؾل ًال

ًبعَ ىعنا ّعنكو هاٍ ثْعول أل  يكٌٍْلخ أعٚا علّلح الجبؽضْد علَ رطجْق النعوّخ علعَ اٙنزونعذ
ىنه النعوّخ منبٍجخ للهاٍخ اٙنزونذ ًراضلذ ؽغزو بِ أل اٍزقلاا الغايٌه ل٘نزونذ ّزَع  ثأنعو 

ْخ مد ًٍب ا اٗعٚا الزنلْلّخي ًأل الغايٌه ّكٌل أكضو عالّخ بِ ىّبهح أعلَ بِ مَزٌٍ الزابعل
كاععب ًععل اٍعزنببٌهك أل النعوّعخ ماْععلح ععلا لايع  أٍعجبة اٍععزقلاا  يمٌا ع  مؾعلكح ّٗعجب  ؽبعبرعو

 :(22)ًثٌعو عبا رنَ  ميع  كهاٍبد اٙرٖبث كًاب  الزيوٗ ألَ بئزْد (24)النبً ل٘نزونذ
 1- Aّنٌا الاوك ثبفزْبه الاٚاٌل النُ ّزيعوٗ لعوي ًرَعزيلي الزيعوي علعَ ؽْش  دوافع ّفعُح

الناد ًاكزَبة الايوبخ ًالقجواد ًعاْ  أّكبث الزيل  ثٌعو عبا ًّنلهط رؾذ ىعنا النعٌ  معد العلًاب  
 الؾبعخ ألَ موا جخ الجْئخ .

.- Aيعلي ًبْيب ّنٌا الاوك ثعبلزيوٗ لٌٍعب ا اٗععٚا ثعلًل  ٖعل مَعجق ًملعك ث دوافع طقىسُح
راٚعععْخ الٌ عععذ ًاٍٙعععزوفبء ًالٖعععلا خ ًإلاعععخ مععع  الٌٍعععْلخ ًاليعععوًة معععد الاْعععكٚد ًالزٌإعععا 

 اٙعزابعِ. 
  A ّرائ  اىذراسح

 ( ٍذي والىد مَثُىذا تُِ رفااد اىعُْح9الذوه رقٌ )

 
بعِ  ٪.1ثنَعجخ ًىععذ  ٪ لعلّي  عيعبى كاجْعٌرو1.ًّزٚؼ مد ثْبنبد الغعلًث الَعبثق أل نَعجخ 

٪ .٪ بَ مٖعو 14ًٙ ّازلكٌل عيبى كاجٌْرو ثنَجخ  ٪11٪ بَ مٖو ًأل نَجخ 7.الَيٌكّخ ً
ٖععاخ عبمععخ نغععل بععوًك ماد كٙلععخ اؽٖععب ْخ ثععْد الاغزاعع  الاٖععوٍ ًالاغزاعع  ًث يبععَ الَععيٌكّخ

ًثعنلك ّزٚعؼ ًععٌك بعوًك ماد ‚ 52ًمَعزٌٍ اللٙلعخ  .72.. .الَيٌكٍ ؽْش ًٕلذ  ْاعخ كعب
 .لٖبلؼ الاغزا  الَيٌكُ كٙلخ أؽٖب ْخ

 
 

 ركواهاد ًنَت                
 ملٍ ًعٌك كاجٌْرو

 اٗعابلِ الَيٌكّخ مٖو
 الزورْت

  ٪   ٪   ٪ 

 1 1. 77. .1 .14 7. 1.1 ني 

ٙ .1 14 1. . 44 11 . 

  155 455 155 125 155 125 اٙعابلَ
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 ( ٍذي ٍشارمح اىعُْح فٍ اىرىاصو عثا االّراّد:الذوه رقٌ )

نزونذ أؽْبنب عبءًا بِ ٪ ّْبهكٌل بَ الزٌإا عجو ا24ًٙمد ثْبنبد الغلًث الَبثق ال نَجخ 
اليْنخ بِ الزٌإا عجو اٙنزونذ  ذكاب ّبهك ي٪21.4٪ ًبَ مٖو ثنَجخ 24.7الَيٌكّخ ثنَجخ 

ًعبءد  ي٪7...٪ ًبَ الَيٌكّخ ثنَجخ 44.7٪ عبءًا بَ مٖو ثنَجخ 41.7ثْكا كا   ثنَجخ 
 ٪.14جخ ٪ ًبَ مٖو ثن17.7َ٪ عبءًا بَ الَيٌكّخ ثنَجخ 12.4مْبهكزي  ثْكا نبكه ثنَجخ 

ؽٖب ْخ عنل أًىَ  ْاخ لَْذ ليب كٙلخ ‚ 257الَ  .عنل كهعخ ؽوّخ .ً ل ًٕلذ  ْاخ كب
ؽٖب ْخ ثْد الطٚة بَ مٖو أًثنلك ّزٚؼ علا ًعٌك بوًك ماد كٙلخ ‚ 52مَزٌٍ كٙلخ 

 ًالَيٌكّخ بِ ملٍ الاْبهكخ.
 ( وسائو االذصاه تاالّراّد;الذوه رقٌ )

 
ًمد ثْبنبد الغلًث الَبثق عبء الكاجٌْرو الْقِٖ علَ هأً ًٍب ا ارٖبث اليْنخ ثبٙنزونذ 

ص  عبءد اليٌارل  ي٪ بِ مٖو..٪ بِ الَيٌكّخ ًثنَجخ 2.4.٪ عبءد ثنَجخ 4.7.ثنَجخ 
ًبِ مٖو ثنَجخ  ٪ 41.4ّخ ثنَجخ ٪ عبءد بِ الَيٌك5.7.الننبلخ بِ الزورْت الضبنِ ثنَجخ 

ًبَ الَيٌكّخ ثنَجخ  14.7٪ عبءد بَ مٖو ثنَجخ 14٪ي ص  عبءد منبىِ اٙنزونذ ثنَجخ 15
٪ ًبَ الَيٌكّخ .1٪ عبءد بَ مٖو ثنَجخ 4..ص  مد فٚث كاجٌْرو الكلْخ ثنَجخ  ي11.4٪
ًثٖاخ عبمخ  .بء٪ ًكبنذ مد فٚث انزونذ إٕل ,7٪ي ص  عبءد أفوٍ رنكو ثنَجخ 4.7ثنَجخ 

أؽٖب ْخ ثْد الاغزايْْد بِ ًٍب ا اٙرٖبث ثبٙنزونذ ؽْش ثل ذ  ْاخ أرٌعل بوًك ماد كٙلخ 
ؽْش ‚ 52ًىَ كالخ عنل مَزٌٍ كٙلخ ‚ 555ًمَزٌٍ كٙلخ  4عنل كهعخ ؽوّخ  54..4. . كب

زٌإاي بِ ّيكاك اٍزقلاا اليْنخ بِ الاغزا  الَيٌكُ للزلْاٌل الاؾاٌث بِ اٙرٖبث ثاٌا   ال
ؽْد ريزال اليْنخ بِ الاغزا  الاٖوُ علَ الكاجٌْرو بِ الانيث ثْكا أكجو ً ل ّوع  ملك 
ٙنزْبه إعييح الاؾاٌلخ الؾلّضخ ثْد أّلُ الْجبة الَيٌكُ ًملك للنلهح الابلْخ علَ امزٚ  

 مضا ىنه إعييح.
 
 

 تركواهاد ًنَ           
 ملٍ الاْبهكخ

 اٗعابلِ الَيٌكّخ مٖو
 الزورْت

  ٪   ٪   ٪ 

 . 41.7 12 7... 44 44.7 .2 كا اب

 1 24 121 24.7 .. 21.4 77 أؽْبنب

 4 12.4 47 17.7 2. 14 1. نبكها

  155 455 155 125 155 125 اٗعابلِ

 ركواهاد ًنَت
 ًٍب ا اٙرٖبث 

 

 اٗعابلِ الَيٌكّخ مٖو
 الزورْت

  ٪   ٪   ٪ 

 1 4.7. 21. 2.4. ..1 .. 1.4 الكاجٌْرو الْقِٖ ثبلانيث

 4 4.. 2. 4.7 7 .1 .1 كاجٌْرو الكلْخ

 4 14 41 11.4 17 14.7 .. منبىِ اٙنزونذ

 . 5.7. .7 41.4 47 15 12 اليٌارل الننبلخ

 2 ,7 . - - 1.4 . أفوٍ رنكو

  155 455 155 125 155 125 ؾٌس أكضو مد ثلّا(ل)مزبػ للاج
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:2;

 ( مُفُح اسرخذاً اىعُْح ىإلّراّد>الذوه )

نزونذ ثْكا بوكٍ ًعابعَ ميب بعَ ًمد فٚث ثْبنبد الغلًث الَبثق رجْد ال اٍزقلاا اليْنخ لٚ
صع  ععبء  ي٪ بعَ الَعيٌكّخ44بعِ مٖعو ًثنَعجخ  ٪24.4٪ ععبء ثنَعجخ 7..4الزورْت إًث ثنَجخ 

٪ ًبعَ مٖعو 25٪ ععبء بعَ الَعيٌكّخ ثنَعجخ 7..4اٍٙزقلاا الاعوكٍ بعَ الزورْعت الضعبنَ ثنَعجخ 
٪ ععبء بعِ مٖعو 7.. ً ل عبء اٍٙزقلاا ثْكا بوكٍ بعَ الزورْعت إفْعو ثنَعجخ ي٪42.4ثنَجخ 
  .٪7٪ي ًبَ الَيٌكّخ ثنَجخ 11.4ثنَجخ 

ؽْعش  يًثٖاخ عبمخ ّزٚؼ بوًك ماد كٙلخ أؽٖب ْخ ثْد الاغزايْد بِ كْاْخ اٍزقلاا اٙنزونذ
ًىعَ كالعخ عنعل مَعزٌٍ كٙلعخ  .عنل كهععخ ؽوّعخ ‚ 5.4ًمَزٌٍ اللٙلخ  7.2.2 . ثل ذ  ْاخ كب

كُ اٍزقلاا مٌا   الزٌإا اٙعزاعبعِ ثْعكا بعوكٍي ؽْش راٚا اليْنخ بِ الاغزا  الَيٌ‚ 52
  أمب اليْنخ بِ الاغزا  الاٖوُ بزاٚا اٍزقلاا الاٌا   ثْكا عابعِ ًبوكُ ميب.  

 ( ٍذي ٍشارمح اىعُْح فً ٍىاقع اىرىاصو االالرَاعً=الذوه رقٌ )

٪ عبءد بِ 1.7.زٚؼ أل اليْنخ رْبه  بِ مٌا   الزٌإا اٙعزابعِ ثنَجخ ّمد الغلًث 
  ٪ي ًعبءد نَجخ اليْنخ الزِ ٙ رْبه  بِ مٌا 1.4.٪ ًبَ الَيٌكّخ ثنَجخ 15مٖو ثنَجخ 

 ٪ بِ الَيٌكّخ. 15.7بِ مٖو ًنَجخ  ٪15 ٪ ثنَجخ15.4الزٌإا اٙعزابعِ 
ًثٖاخعبمخّزٚؼ علا ًعٌكبوًك ماد كٙلخ أؽٖب ْخ ثْد الاغزايْد بِ الاْبهكخ بِ مٌا   

 ًىَ  ْاخلَْذ ليبكٙلخ أؽٖب ْخ. ‚ 25.مَزٌٍ اللٙلخ‚ 547 .الزٌإا ؽْش ثل ذ  ْاخكب
 ارمح اىعُْح فٍ ٍىاقع اىرىاصو االالرَاعٍ( رسثاب عذً ٍش <الذوه رقٌ ) 

 ركواهاد ًنَت
 

 
 أٍجبة علا الاْبهكخ

 اٗعابلِ الَيٌكّخ مٖو

 الزورْت
  ٪   ٪   ٪ 

 4 17.1 2 ...1 4 14.4 . علا الايوبخ ثكْاْخ اللفٌث 

 . 1. 1 2. 4 44.4 2 علا ًعٌك الٌ ذ

 1 4..4 15 ...1 4 47.7 7 علا الو جخ بِ الاْبهكخ 

 4 7... 7 47.4 7 7.7 1 وٍ رنكو أف

  155 41 155 17 155 12 اٙعابلَ 

 ًنَت ركواهاد           
 

 كْاْخ اٍٙزقلاا

 اٗعابلِ الَيٌكّخ مٖو
 الزورْت

  ٪   ٪   ٪ 

 . 7..4 ..1 25 72 42.4 24 بوكٍ

 4 7.. 7. 7 1 11.4 17 عابعِ

 1 7..4 147 44 77 24.4 5. اٙصنْد ميب

  155 455 155 125 155 125 اٗعابلِ

 ركواهاد ًنَت            
 الاْبهكخ

 اٗعابلِ الَيٌكّخ مٖو
 الزورْت

  ٪   ٪   ٪ 

 1 1.7. 71. 1.4. 144 15 142 ني 

ٙ 12 15 17 15.7 41 15.4 . 

  155 455 155 125 155 125 اٗعابلِ
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ًمد ثْبنبد الغلًث ّزٚؼ ال علا الو جخ بَ الاْبهكخ بَ مٌا   الزٌإا عبءد علَ هأً 
بِ  ٪...1٪ بِ مٖو ًثنَجخ 47.7ثنَجخ عبءد ٪ 4..4ثنَجخ اليْنخ  مْبهكخ اٍجبة علا
٪ بِ مٖو 44.4ثنَجخ عبء ٪ 1.لا ًعٌك ً ذ ثنَجخ ص  عبء بَ الزورْت الضبنَ ع الَيٌكّخي

بَ الَيٌكّخ  ٪47.4عبءد ثنَجخ  ٪7...ًعبءد أفوٍ رنكو ثنَجخ  بِ الَيٌكّخي ٪2.ًنَجخ 
٪ ...1٪ عبءد ثنَجخ 17.1ً ل عبء علا الايوبخ ثكْاْخ اللفٌث ثنَجخ  ي٪ بَ مٖو7.7ًنَجخ 

 بِ مٖو. ٪14.4بَ الَيٌكّخ ًثنَجخ 
 2.427 . ثل ذ  ْاخ كبثْد الاغزايْد ؽْش  علا ًعٌك بوًك كالخ ًّزٚؼ ًثٖاخ عبمخ

 . أؽٖب ْخ أًىَ  ْاخ لٌْ ليب كٙلخ  4عنل كهعخ ؽوّخ ‚ 141ًمَزٌٍ كٙلخ 
 ( رمثا ٍىاقع اىرىاصو اىرٍ ذرصفذها اىعُْح ?الذوه رقٌ ) 

ًّزٚؼ مد الغلًث الَبثق أل الاٌْ ثٌ  عبء علعَ هأً مٌا ع  الزٌإعا الزعَ رزٖعاؾيب اليْنعخ 
ّلْو الجوّعل اٗلكزوًنعَ  ي٪ بِ الَيٌكّخ72.4٪ بَ مٖو ًثنَجخ ..17٪ عبء ثنَجخ 7.7.ثنَجخ 
صعع  عععبء الٌْرْععٌة بععَ  ي٪ بععَ مٖععو1...بععَ الَععيٌكّخ ًنَععجخ  21.7٪ عععبء ثنَععجخ ..44ثنَععجخ 

صع  ععبء  ي٪ بعَ مٖعو5.7.٪ بعَ الَعيٌكّخ ًنَعجخ 27.2٪ ععبء ثنَعجخ 41الزورْت الضبلش ثنَعجخ 
٪ بععَ الَععيٌكّخ ًبععِ مٖععو ثنَععجخ 7.7.٪ عععبء ثنَععجخ 2.7.الزععٌّزو بععَ الزورْععت الواثعع  ثنَععجخ 

لَيٌكّخ ٪ بَ ا 12.7عبءد ثنَجخ  ٪14.1ص  عبء بَ الزورْت القبمٌ الالًنبد ثنَجخ  ي4.7٪.
٪ عععبءد بععِ 4.1صعع  عععبء أفععوٍ رععنكو بععَ الزورْععت إفْععو ثنَععجخ  بععِ مٖععوي ٪7..1ًنَععجخ 

 الجٚ  ثْوٍي ًاليبٍ ببّل.  ًراضلذ بِ ٪ ...٪ ًبَ مٖو ثنَجخ 7الَيٌكّخ ثنَجخ 
رٌععععل بعععوًك ماد كٙلعععخ أؽٖعععب ْخ ثعععْد الاغزايعععْد بعععِ اٍعععزقلامي  لاٌا ععع  الزٌإعععا  ًثٖعععاخ عبمعععخ 

ًىعَ كالعخ عنعل مَعزٌٍ كٙلعخ ‚ 555ًمَعزٌٍ اللٙلعخ  2.427  . ؽْش ثل عذ  ْاعخ كعب خاٙعزابعِ الاقزلا
ؽْش راٚا اليْنخ بِ الاغزايْد الاٌْ ثٌ  بغبء علَ هأً أكضعو الاٌا ع  اٍعزقلامب صع  ععبء الجوّعل ‚ 52

خ اٙلكزوًنِ ًلكد رَزقلا اليْنخ بِ الاغزا  الاٖوُ الزٌّزو ثْكا أكضو مد الٌْرٌْة علَ عكعٌ اليْنع
 بِ الاغزا  الَيٌكُ بزَزقلا الٌْرٌْة أكضو مد الزٌّزو.

 اىرىاصو االالرَاعٍ ( ينو اىَشارمح فٍ ٍىاقع @ الذوه )
 ركواهاد ًنَت

 ّكا الاْبهكخ
 

 اٗعابلِ الَيٌكّخ مٖو
 ٪   ٪   ٪   الزورْت

 1 44.2 117 ...4 .2 1..4 72 ٌّمِ

 . 42.7 17 47.4 25 44.1 47 أٍجٌعِ

 4 7.4 17 7 . 7.7 1 نٖل ّيوُ

 4 15 7. 11.1 17 1.. 11 ّيوُ

 2 4.2 .1 7 . 4 4 أفوٍ رنكو

  155 71. 155 144 15 142 اٙعابلَ

 ركواهاد ًنَت              
 مٌا    الزٖاؼ

 الزورْت اٗعابلِ الَيٌكّخ مٖو
  ٪   ٪   ٪ 

 . ..44 111 21.7 5. 1... 41 الجوّل اٙلكزوًنِ

 1 7.7. 44. 72.4 151 ..17 .14 الاٌْ ثٌ 

 4 41 152 27.2 77 5.7. .. الٌْرٌْة

 4 2.7. 71 7.7. 47 4.7. .4 الزٌّزو

 2 14.1 .4 12.7 1. 7..1 17 الالًنبد

 7 4.1 11 7 . ... 4 أفوٍ رنكو
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بواك اليْنخ ّزيوٌٙل لاٌا   الزٌإا ثْكا ّعٌمَ ثنَعجخ أل أًّزٚؼ مد ثْبنبد الغلًث الَبثق 
ء الزيعوٗ ثْعكا   ععبصع ي٪...4٪ ًبعَ الَعيٌكّخ ثنَعجخ 1..4٪ عبءد بعِ مٖعو ثنَعجخ 44.2

٪ ًبعَ مٖعو ثنَعجخ 47.4راضلعذ بعِ الَعيٌكّخ ثنَعجخ  ٪42.7ٍجٌعَ بِ الزورْت الضبنِ ثنَجخ أ
عععبءد بععِ الَععيٌكّخ  ٪15صع  عععبءد الازبثيععخ ثْععكا ّعيوٍ بععَ الزورْععت الضبلععش ثنَعجخ  ي44.1٪
٪ ععبءد بعَ مٖعو 7.4صع  ثْعكا نٖعل ّعيوٍ ثنَعجخ  ي٪1..٪ ًبَ مٖعو ثنَعجخ 11.1ثنَجخ 
ًعبء بِ الزورْت إفْو ؽَت العوًي أً ؽَعت ً عذ  ي٪7٪ ًبَ الَيٌكّخ ثنَجخ  7.7ثنَجخ 

 .٪4٪ ًبَ مٖو ثنَجخ 7٪ عبءد بَ الَيٌكّخ ثنَجخ 4.2الاواغ ثنَجخ 
ؽْش ثل ذ  ْاخ  يٙ رٌعل بوًك كٙلخ أؽٖب ْخ بِ أّكبث الاْبهكخ ثْد الاغزايْد ًثٖاخ عبمخ

 ؽٖب ْخ.أًىَ  ْاخ لٌْ ليب كٙلخ  4خ ؽوّخ عنل كهع‚ 417ًمَزٌٍ اللٙلخ  4.1.7  . كب
 االالرَاعٍ( ساعاخ اىرعاض ىَىاقع اىرىاصو 82الذوه )

 ركواهاد ًنَت            
 ٍبعبد الزيوٗ

 اٗعابلِ الَيٌكّخ مٖو
 الزورْت

  ٪   ٪   ٪ 

 . ..44 .1 4.1. .4 44.4 75 أ ا مد ٍبعخ

 1 ...4 112 ..47 .7 41.4 24 مد ٍبعخ الَ أ ا مد صٚس ٍبعبد

 4 4. .7 1.1. 45 17.4 .. صٚس ٍبعبد بأكضو
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لَ مٌا   الزٌإا اٙعزابعَ مد ٍبعخ الَ أل اليْنخ رزيوٗ أّزٚؼ مد ثْبنبد الغلًث الَبثق 
٪ ًبععَ مٖععو ثنَععجخ ..47٪ عععبءد بععَ الَععيٌكّخ ثنَععجخ ...4أ ععا مععد صععٚس ٍععبعبد ثنَععجخ 

٪ ًبععَ 44.4عععبءد بععَ مٖععو ثنَععجخ  ..44  عععبء الزيععوٗ أ ععا مععد ٍععبعخ ثنَععجخ ٪ي صعع41.4
٪ 4.٪ي ص  عبء الزيوٗ صعٚس ٍعبعبد بعأكضو بعَ الزورْعت إفْعو ثنَعجخ  4.1.الَيٌكّخ ثنَجخ 

 ٪ بِ مٖو.17.4٪ بَ الَيٌكّخي ًثنَجخ 1.1.عبء ثنَجخ 
ثل عذ ي ؽْعش بد الزيوًٗمد الاٚؽظ ًعٌك بوًك ماد كٙلخ أؽٖب ْخ ثْد الاغزايْد بِ ٍبع

ًثعنلك   ْبؽٖعبأًىعَ  ْاعخ كالعخ  .عنعل كهععخ ؽوّعخ ‚ 551ًمَزٌٍ اللٙلعخ  .14.44  .  ْاخ كب
أؽٖععب ْخ ثععْد الاغزايععْد بععِ ٍععبعبد الزيععوٗ ؽْععش ّزيععوٗ أّزٚععؼ ًعععٌك بععوًك ماد كٙلععخ 

الْجبة الَيٌكُ مد ٍبعخ ألَ صٚس ٍبعبد ثْكا ه َْعِ بعِ ؽعْد ّزيعوٗ الْعجبة الاٖعوُ 
 مد ٍبعخ.ا ا 

 األوقاخ اىَفضيح السرخذاً ٍىاقع اىرىاصو االالرَاعٍ( 88الذوه )
 ركواهاد ًنَت

 
 إً بد الااٚلخ

 

 اٗعابلِ الَيٌكّخ مٖو

 ٪   ٪   ٪   الزورْت

 4 2.1 17 1 .1 4 4 الٖجبػ

 2 2.7 12 15.4 14 ‚7 1 العيْوح

 1 45.1 115 7.1. 47 ..24 74 الاَبء

 4 14 42 7..1 2. 7.4 15 اللْا الازأفو

 . 44.7 14 42.1 47 44.1 47 كا إً بد
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بْيب اليْنخ لاٌا   الزٌإا  رَزقلاالزِ  الااٚلخ ًّزٚؼ مد ثْبنبد الغلًث الَبثق أل إً بد
َجخ ٪ ًبَ الَيٌكّخ ثن..24عبءد بِ مٖو ثنَجخ  ي٪45.1اٙعزابعَ بَ ً ذ الاَبء ثنَجخ 

عبءد ثنَجخ  ي٪44.7ًعبءد مزبثيزي  بَ كا إً بد بَ الزورْت الضبنَ ثنَجخ  ي7.1٪.
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عبء بِ  ي٪14ص  عبء ً ذ اللْا الازأفو ثنَجخ  ي٪ بَ مٖو44.1٪ بَ الَيٌكّخ ًثنَجخ 42.1
٪ عبء بَ 2.1ص  عبء ً ذ الٖجبػ ثنَجخ  ي٪7.4٪ ًبَ مٖو ثنَجخ 7..1ثنَجخ  الَيٌكّخ

 ي٪2.7ص  عبء بَ الزورْت إفْو ً ذ العيْوح ثنَجخ  ي٪4٪ ًبَ مٖو ثنَجخ 1الَيٌكّخ ثنَجخ 
 بِ مٖو. ٪‚7٪ بِ الَيٌكّخ ًنَجخ 15.4عبء ثنَجخ 

  .ًعٌك بوًك ماد كٙلخ أؽٖب ْخ ثْد الاغزايْْد بِ إً بد الااٚلخ للزيوٗ ًمد الاٚؽظ
ًىَ  ْاخ ماد كٙلخ ‚ 555   ًمَزٌٍ كٙلخ 4عنل كهعخ ؽوّخ  45..44 . ثل ذ  ْاخ كبؽْش    

باِ ؽْد راٚا اليْنخ بِ الاغزا  الاٖوُ بزوح الاَبء ‚  52أؽٖب ْخ عنل مَزٌٍ كٙلخ 
كأبٚا إً بد ٍٙزقلاا مٌا   الزٌإا اٙعزابعِ نغل أل اليْنخ الَيٌكّخ رَزقلا ىنه 

لليٌارل الننبلخ بِ  الاٌا   بِ كا إً بد ً ل رورجٜ ىنه النزْغخ ثاب ٍجق مكوه مد اٍزقلامي 
 الزٌإا عجو اٙنزونذ ؽْش رزبػ لي  بِ أُ ً ذ ٍٙزقلامو. 

 اىعُْحاىجَاعاخ اىرٍ ذرادد عيُها (  89الذوه رقٌ ) 
 ركواهاد ًنَت

 
 مٌا    الزٖاؼ  

 

 اٗعابلِ الَيٌكّخ مٖو

 ٪   ٪   ٪   الزورْت

 . 41.1 111 ..41 27 45.7 22 اعزابعْخ

 7 7. 75 4... .4 4.7. .4 علاْخ

 2 ..7. .7 5.1. .. 7..4 44 ٍْبٍْخ

 1 ..24 144 24 71 24.4 .7 روبْيْخ

 4 44.2 15 7.1. 47 45 24 كّنْخ

 4 45.1 4. ...4 44 1... 41 صنببْخ

 . ..4. 74 4.1. .4 4.7. .4 نَب ْخ
 . ..4. 74 1.1. 41 2..1 2. أفجبهّخ
 7 2.4. .7 4... .4 .... 45 بنْخ

  155 71. 155 144 155 142 لاجؾٌس أكضو مد ثلّال)مزبػ ل

ل أكضو الغابعبد الزَ رزوكك علْيب اليْنخ ىَ الزوبْيْخ ثنَجخ أًّزٚؼ مد ثْبنبد الغلًث الَبثق 
ص  ععبءد اٙعزابعْعخ ثنَعجخ  ي٪24٪ ًبَ الَيٌكّخ ثنَجخ 24.4عبءد بِ مٖو ثنَجخ  ي٪..24
ص  عبءد الغابعبد اللّنْخ  ي٪45.7ٖو ثنَجخ ٪ ًبَ م..41٪ عبءد بَ الَيٌكّخ ثنَجخ 41.1

صع   ي٪ بعَ الَعيٌكّخ7.1.٪ بَ مٖعو ًثنَعجخ 45٪ عبءد ثنَجخ 44.2بَ الزورْت الضبلش ثنَجخ 
صعع   ي٪1...بععَ الَععيٌكّخ ًثنَععجخ ٪...4٪عععبءد ثنَععجخ 45.1عععبءد الغابعععبد الضنببْععخ ثنَععجخ 

صع  اليلاْعخ  ي٪5.1.ّخ ثنَعجخ ٪ ًبَ الَعيٌك7..4٪ عبءد بِ مٖو ثنَجخ ..7.الَْبٍْخ ثنَجخ 
 2.4.صع  الانْعخ ثنَعجخ  ي٪4.7.ًبَ مٖعو ثنَعجخ  ٪4...عبءد بِ الَيٌكّخ ثنَجخ  ٪7.ثنَجخ 

٪ ععبءد ..4.صع  اٗفجبهّعخ ثنَعجخ ي ٪ بَ مٖعو....بِ الَيٌكّخ ًنَجخ  ٪4...عبءد ثنَجخ 
الَععيٌكّخ عععبءد بععِ  ٪..4.٪ بععَ مٖععوي ببلنَععب ْخ ثنَععجخ 2..1٪ بععَ الَععيٌكّخ 1.1ً.ثنَععجخ 
  .٪4.7.٪ ًبَ مٖو ثنَجخ 4.1.ثنَجخ 

ًثٖاخ عبمخ ٙ رٌعل  بوًك ماد كٙلخ أؽٖب ْخ ثْد الاغزايْد بِ الغابعبد الزِ رزعوكك علْيعب 
ًىَ  ْاخ لعٌْ ليعب كٙلعخ أؽٖعب ْخ ‚ 1.4ًمَزٌٍ اللٙلخ  14.171 . اليْنخي ؽْش ثل ذ  ْاخ كب

ؽٖعب ْخ ثعْد الاغزايعْد بعَ أوًك ماد كٙلعخ ًثنلك ّزٚؼ علا ًعٌك بع‚. 52عنل مَزٌٍ كٙلخ 
 الغابعبد الزِ رزوكك علْيب اليْنخ.
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 ٍذي ٍساعذج ٍىاقع اىرىاصو االالرَاعٍ عيً اّرشار اىشائعاخ (  :8الذوه )
 ركواهاد ًنَت          

 ملٍ الاَبعلح

 اٗعابلِ الَيٌكّخ مٖو
 الزورْت

  ٪   ٪   ٪ 

 1 ...4 112 41 22 44.4 75 كا اب

 . 4..4 114 42.7 71 41.4 24 أؽْبنب

 4 14.1 45 14.4 .1 17.4 .. نبكها

  155 71. 155 144 155 142 اٗعابلِ

ًّزٚؼ مد الجْبنبد الَبثنخ أل مٌا   الزٌإا رَبعل كا اب علَ انزْبه الْب يبد مد ًعيخ نعو 
نيب أص  عبء  يّخ٪ بَ الَيٌك41ي ًثنَجخ  ٪44.4٪ي عبءد بَ مٖو ثنَجخ ...4اليْنخ ثنَجخ 

ص  عبء أنيب  ي٪41.4٪ ًبَ مٖو42.7٪ عبءد بَ الَيٌكّخ ثنَجخ 4..4رَبعل أؽْبنب ثنَجخ 
٪ بَ مٖو ًنَجخ 17.4٪ ؽْش عبءد ثنَجخ 14.1رَبعل نبكها بَ انزْبه الْب يبد ثنَجخ 

  .٪ بَ الَيٌكّخ14.4

ّزٚؼ ًثنلك لخ أؽٖب ْخ ًىَ  ْاخ لٌْ ليب كٙ‚. 2ًمَزٌٍ اللٙلخ  1.172 . ً ل ثل ذ  ْاخ كب
علا ًعٌك بوًك ماد كٙلخ أؽٖب ْخ ثْد اليْنخ بِ الجللّد بِ ملٍ مَبعلح مٌا   الزٌإا علَ 

ًمد الاٚؽظ ال اليْنخ الاٖوّخ أبٖؾذ أنيب رَبعل كا اب علِ انزْبه  انزْبه الْب يبد
و ماب عيا ّنبّ 2.الْب يبد ًّوع  ملك ألَ مب راو ثو مٖو مد اٙطواثبد أعنجذ صٌهح 

 الانبؿ َّبعل علَ انزْبه مضا ىنه الْب يبد. 
 اىشائعاخاىرٍ ذْرشا تها  االالرَاعٍ ( رمثا ٍىاقع اىرىاصو;8الذوه رقٌ ) 

 ركواهاد ًنَت        
 مٌا    الزٖاؼ  

 

 اٗعابلِ الَيٌكّخ مٖو
 ٪   ٪   ٪   الزورْت

 4 11.1 .4 ... 11 12.2 1. الجوّل اٙلكزوًنِ

 1 74.7 .11 72.7 .. 1.2. 115 ٌ الاٌْ ث

 . 2.4. .7 ...4 44 ..17 4. الٌْرٌْة

 4 5.1. 24 7.1. 47 14.4 .1 الزٌّزو

 7 4.1 11 ..1 . 7.7 1 الالًنبد

 7 1.1 4 - - ... 4 ىبٍ ببثل

 2 ..2 14 15.4 14 - - الجٚ  ثْوٍ
  155 71. 155 144 155 142 ل)مزبػ للاجؾٌس أكضو مد ثلّا

مد ثْبنبد الغلًث الَبثق أل الاٌْ ثٌ  عبء علَ هأً مٌا   الزٌإا اٙعزابعِ الزَ ًّزٚؼ 
بِ الَيٌكّخي ص   ٪72.7بِ مٖو ًنَجخ ٪ 1.2.عبء ثنَجخ ٪ 74.7رنزْو ثيب الْب يبد ثنَجخ 

بَ  ٪..17ثبلَيٌكّخ ًنَجخ  ٪...4عبء ثنَجخ ٪ 2.4.عبء الٌْرٌْة بَ الزورْت الضبنِ ثنَجخ 
بَ مٖوي ٪ 14.4بِ الَيٌكّخ ًنَجخ  ٪7.1.عبء ثنَجخ  ٪5.1.الزٌّزو ثنَجخ مٖوي ص  عبء 

ي ٪...ًبَ الَيٌكّخ ثنَجخ ٪12.2عبء بَ مٖو ثنَجخ ٪ 11.1ص  عبء الجوّل اٙلكزوًنِ ثنَجخ 
ي ص  الالًنبد ثنَجخ ٪15ؽْش عبء بِ الاالكخ بنٜ ثنَجخ  ٪..2ص  عبء الجٚ  ثْوٍ ثنَجخ 

ص  عبء بَ الزورْت إفْو  ي٪..1ًبَ الَيٌكّخ ثنَجخ ٪ 7.7 عبءد بَ مٖو ثنَجخ 4.1٪
ًثٖاخ عبمخ نغل بوًك ماد كٙلخ  .٪...عبء بَ مٖو بنٜ ثنَجخ ٪ 1.1اليبٍ ببّل ثنَجخ

 .أؽٖب ْخ ثْد الاغزايْد ؽٌث أكضو الاٌا   الزِ رنزْو ثيب الْب يبد ؽْش ثل ذ  ْاخ كب
كٙلخ أؽٖب ْخ عنل عاْ  مَزٌّبد اللٙلخي ًىَ  ْاخ ماد ‚. 555ًمَزٌٍ اللٙلخ  775..4

ًمد الاٚؽظ اٍزقلاا اليْنخ بِ الاغزا  الاٖوُ الاٌْ ثٌ  ص  الٌْرٌْة ص  الجوّل اٙلكزوًنِ 
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ص  الزٌّزو ص  الالًنبد ص  اليبُ ببّل مب بِ الاغزا  الَيٌكُ عبء الاٌْ ثٌ   ص  الٌْرٌْة ص  
 وًنِ ص  الالًنبد.   الزٌّزو ص  الجٚ  ثْوُ ص   الجوّل ٙلكز

 ( رسثاب اّرشار اىشائعاخ عيً ٍىاقع اىرىاصو االالرَاعٍ>8الذوه رقٌ )
 ركواهاد ًنَت               

 الاغبٙد

الزورْ اٗعابلِ الَيٌكّخ مٖو
 ٪   ٪   ٪   ة

 4 25.1 147 4... .4 74.4 11 اٙٙطواثبد ًعلا اٍٙزنواه بِ اللًلخ

 1 24.1 142 77.4 1. 41.4 27 نه الاٌا  علا ًعٌك ه بثو علَ مضا ى

 4 .4 114 44.4 47 41.7 77 اٍز ٚث الاٌا   مد ثي٘ الغيبد لقلمخ أىلابيب

 7 ..45 4. ..5. .. 45.7 22 ٍوعخ انزْبه الايلٌمخ بِ ىنه الاٌا  

علا اٙلزياا ًالاَئٌلْخ اٙعزابعْخ مد عبنت 
 مَزقلمِ ىنه الاٌا  

77 4..4 7. 2... 144 24.. . 

 2 41.7 157 .4 44 47.4 74 علا الٌعِ اٗعٚمِ مد عبنت الاَزقلمْد

  155 71. 155 144 155 142 ل)مزبػ للاجؾٌس أكضو مد ثلّا

ًمد ثْبنبد الغلًث الَبثق ّزٚؼ أل علا ًعٌك ه بثخ علَ مضا ىنه الاٌا   مد أى  أٍجبة 
ي ص  ٪4...بِ مٖو ًثنَجخ  ٪74.4عبءد ثنَجخ   ٪24.1انزْبه الْب يبد ؽْش عبءد ثنَجخ 

علا اٙلزياا ًالاَئٌلْخ اٙعزابعْخ مد عبنت مَزقلمِ ىنه الاٌا   بِ الزورْت الضبنِ ثنَجخ 
ي ص  عبء بِ الزورْت الضبلش ٪4..4بِ الَيٌكّخ ًثنَجخ  ٪...2عبءد ثنَجخ  24.1٪

بِ  ٪25.1جخ  بِ مٖو ًثنَ ٪74.4عبءد ثنَجخ  ٪25.1اٙٙطواثبد ًعلا اٍٙزنواه ثنَجخ 
الَيٌكّخي ص  عبء بِ الزورْت الواث  اٍز ٚث الاٌا   مد ثي٘ الغيبد لقلمخ أىلابيب عبءد بِ 

ي ّلِ ملك علا الٌعِ اٗعٚمِ مد عبنت ٪44.4ًبَ الَيٌكّخ ثنَجخ  ٪41.7مٖو ثنَجخ 
بِ الَيٌكّخي ص  عبء بِ الزورْت  ٪41.7بِ مٖو ًثنَجخ  ٪47.7الاَزقلمْد عبء ثنَجخ 

بِ مٖو  ٪45.7عبءد ثنَجخ  ٪..45ٕفْو ٍوعخ انزْبه الايلٌمخ بِ ىنه الاٌا   ثنَجخ ا
ًثنلك ّزٚؼ ‚. 555ًمَزٌٍ اللٙلخ .11.7 .ً ل ثل ذ  ْاخ كببِ الَيٌكّخي  ٪..5.ًثنَجخ

بِ أٍجبة انزْبه الْب يبدي باد الٌاٙؼ أل مد ؽٖب ْخ ثْد الاغزايْد أًعٌك بوًك ماد كٙلخ 
ْبهىب بِ الاغزا  الاٖوُ ىٌ اٙٙطواة ًعلا اٍٙزنواه بِ ؽْد أنيب بِ أى  أٍجبة انز

الاغزا  الَيٌكُ علا ًعٌك ه بثخ علَ الاٌا   ً ل عبء بِ الزورْت الضبنِ بِ الاغزا  
الاٖوُ اٍز ٚث الاٌا   مد ثي٘ الغيبد لقلمخ أىلابيب ً ل ّوع  ملك لاب ّيلرو مٖو مد 

 2.افزٚي إْٛبي الَْبٍْخ الاقزلاخ الزِ أبوىريب صٌهح اٙطواثبد ٍْبٍْخ مقزلاخ نزْغخ 
 ّنبّو.

 ( اىَجاالخ اىرٍ ذاذثظ تها اىشائعاخ فٍ ٍىاقع اىرىاصو االالرَاعٍ=8الذوه رقٌ ) 
 ركواهاد ًنَت               

 الاغبٙد

 اٗعابلِ الَيٌكّخ مٖو
 ٪   ٪   ٪   الزورْت

 1 25.1 147 7..4 71 27.4 77 ٍْبٍْخ

 . 44.1 1. 2..4 27 4.7. .4 ْخبن

 4 7... 71 7.1. 47 2..1 2. هّبْٙخ

 2 17.4 44 4... 45 15.4 14 كّنْخ

 4 4.1. 77 7.1. 42 4.7. .4 اعزابعْخ

 7 ..2 14 7 . 4.4 7 علاْخ

  155 71. 155 144 155 142 ل)مزبػ للاجؾٌس أكضو مد ثلّا
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كضو الاغبٙد الزِ رنزْو بْيب أْبٍَ ّيزجو مد ًّزٚؼ مد ثْبنبد الغلًث الَبثق أل الاغبث الَ
ص  عبء بَ  ي٪7..4٪ ًبَ الَيٌكّخ ثنَجخ 27.4٪ عبءد بَ مٖو ثنَجخ 25.1الْب يبد ثنَجخ 

٪ ًبَ مٖو ثنَجخ 2..4٪ عبءد بَ الَيٌكّخ ثنَجخ 44.1الزورْت الضبنَ الاغبث الانَ ثنَجخ 
٪ بَ الَيٌكّخ ًثنَجخ 7.1.نَجخ ٪ عبء ث4.1.ص  عبء الاغبث اٙعزابعَ ثنَجخ  ي4.7٪.
٪ ًنَجخ 7.1.٪ عبء بِ الَيٌكّخ ثنَجخ7...ص  عبء الاغبث الوّبَٙ ثنَجخ  ي٪ بَ مٖو4.7.
٪ ًبَ مٖو 4...٪ عبء بِ الَيٌكّخ ثنَجخ 17.4ص  الاغبث اللّنَ ثنَجخ  ي٪ بَ مٖو2..1
بَ الَيٌكّخ ثنَجخ  ٪ عبء..2ص  عبء بَ الزورْت إفْو الاغبث اليلاَ ثنَجخ  ي٪15.4ثنَجخ 

 ٪4.4٪ ًبَ مٖو ثنَجخ 7
 

ًمد الاٚؽظ مد فٚث الغلًث الَبثق ًعٌك بوًك ماد كٙلخ أؽٖب ْخ ثْد الاغزايْد بِ 
ؽْش نغل ‚.  524ًمَزٌٍ اللٙلخ .2..15 .الاغبٙد الزِ رورجٜ ثيب الْب يبد بنل ثل ذ  ْاخ كب

يب الْب يبد ثنبء علَ أهاء اليْنخ بِ الاغزا  الاٖوُ أل أكضو الاغبٙد الزِ انزْود ث
الَْبٍْخ ببٙعزابعْخ ببلانْخ ببلوّبْٙخ ببللّنْخ ببليلاْخ أمب الاغزا  الَيٌكُ بنغل الَْبٍْخ 

 ببلانْخ ببلوّبْٙخ ببٙعزابعْخ ًأفْوا اللّنْخ.
 

 ( وسائو اإلعالً اىرٍ ذعرَذ عيُها اىعُْح فً اىرأمذ ٍِ صذق اىخثا<8الذوه رقٌ ) 
 

 ًنَتركواهاد 
 

 ًٍب ا اٗعٚا

 اٗعابلِ الَيٌكّخ مٖو
 ٪   ٪   ٪   الزورْت

 1 42 1.1 1.1. 45 75 1. ٕؾل

 4 ..14 47 ..14 11 14.4 .1 اماعخ

 . 45.1 .15 21 71 1.2. 1.  نٌاد افجبهّخ عوثْخ

 2 1.7 7. 7..1 17 7.7 1 افجبهّخ اعنجْخ

 4 ...1 41 14.4 .1 4. 41 مٌا   الكزوًنْخ

  155 71. 155 144 155 142 زبػ للاجؾٌس أكضو مد ثلّال)م

 
ًّزٚؼ مد ثْبنبد الغلًث الَبثق أل الٖؾل ريزجو أى  ًٍب ا اٗعٚا الزِ ريزال علْيب اليْنخ 

ي ٪1.1.ًبَ الَيٌكّخ ثنَجخ ٪ 75عبءد بَ مٖو ثنَجخ  ٪42بَ الزأكل مد ٕؾخ القجو ثنَجخ 
 ٪21عبءد بَ الَيٌكّخ ثنَجخ  ٪45.1الضبنَ ثنَجخ  ص  عبءد الننٌاد اٗفجبهّخ بِ الزورْت

بَ مٖو  ٪4.عبءد ثنَجخ  ٪...1ي ص  الاٌا   اٙلكزوًنْخ ثنَجخ ٪1.2.ًبَ مٖو ثنَجخ 
بَ الَيٌكّخ  ٪..14عبءد ثنَجخ  ٪..14بَ الَيٌكّخي ص  عبء د اٗماعخ ثنَجخ  ٪14.4ًنَجخ 
 ٪1.7نٌاد اٗفجبهّخ إعنجْخ ثنَجخ بَ مٖوي ص  عبء بَ الزورْت إفْو الن ٪14.4ًنَجخ 

 بِ مٖو.  ٪7.7بِ الَيٌكّخ ًنَجخ  ٪7..1عبءد ثنَجخ 
 

ًثٖاخ عبمخ رٌعل بوًك ماد كٙلخ أؽٖب ْخ ثْد الاغزايْد بِ نٌ  الٌٍْلخ اٗعٚمْخ الزِ 
 ‚555ًمَزٌٍ اللٙلخ 11..4 .كبّيزالًل علْيب بِ الزأكل مد ٕلك القجو ؽْش ثل ذ  ْاخ 

ماد كٙلخ أؽٖب ْخ عنل عاْ  مَزٌّبد اللٙلخي ؽْش ريزال اليْنخ بِ مٖو ثْكا  ًىَ  ْاخ
أٍبٍِ علَ الٖؾل بِ الزأكل مد ٕلك القجوي ص  الاٌا   اٙلكزوًنْخ ص  الننٌاد اٗفجبهّخ 



 لبريدياتجاهات شباب الجامعة نحو استخدام مواقع التواصل االجتماعي                                                   د . سكرة عمي حسن ا

 

 
 
 
 
 

:88

اليوثْخ ص  اٗماعخ ص  الننٌاد إعنجْخي ثْناب ريزال اليْنخ بِ الَيٌكّخ علَ الننٌاد اٗفجبهّخ 
 ْخي ص  الٖؾل ص  اٗماعخ ص  الاٌا   اٙلكزوًنْخ ص  الننٌاد إعنجْخ.   اليوث

 
 ّذى ٍىاقع اىرىاصو االالرَاعٍ االَجاتُحذجاهاخ الا( ?8الذوه رقٌ )

 
أؽْب كا اب اليجبهح الزورْت

 نب
الازٌٍٜ  الاغاٌ  ٙ

 الؾَبثِ
 .1.. 269 45 .14 11 أّبه  بِ اللًهاد الزيلْاخ الاقزلاخ عجو ىنه الاٌا   1
 .1.. 71. .2 154 157 اٍزقلا ىنه الاٌا   للاْبهكخ بِ الؾاٚد الْيجْخ عجو ىنه الاٌا   .
 12.. 71. 114 1.7 1. راكنِ ىنه الاٌا   مد ىّبكح الايلٌمبد ًالايوبخ اليبمخ 4
 . 71. .7 141 75 اٍزقلا ىنه الاٌا   ليّبكح ىبمِ الؾوّخ بْيب . 4
 1.14 71. 74 142 75 ٍ أىاء النٚبّب اللًلْخ الاقزلاخرَبعلنِ بِ ركٌّد هأ 2
أرقلٔ مد ّيٌهُ ثبلٌؽلح مد فٚث رٌإلِ م  إٕل بء عجو  7

 ىنه الاٌا  
21 ... .. .71 1.11 

ّْيونِ اٍزقلاا ىنه الاٌا   ثبلزاْي ًملك ٍٙزقلاا أفو  7
 الاَزؾلصبد الزكنٌلٌعْخ

147 147 77 .71 1... 

 2..1 71. 5. .14 41 ا   للزيوي علَ عبكاد ًرنبلْل الاغزايبد إفوٍ.اٍزقلا ىنه الاٌ .
 ...1 71. 157 151 71 إٔجؼ لِ إٔل بء علَ ىنه الاٌا   مد ثللال مقزلاخ 1
 ...1 71. 2. 147 .4 اٍزقلا ىنه الاٌا   لٚنلمبط م  اليبل  الاؾْٜ 15
 1..1 71. 11 .14 45 رجبكث القجواد الزيلْاْخ ًاليلاْخ عجو ىنه الاٌا   11
 1.77 71. 17 147 47 َّبعلنِ الزٌإا ألَ الزيوي علَ ىاٌا إفوّْد ًمْبكلي  .1
 1.72 71. .. .12 4. رٌإلِ عجو ىنه الاٌا   ىاك مد ميبهارِ الل ٌّخ 14
َّبعلنِ الزٌإا عجو ىنه الاٌا   ركٌّد هأٍ أىاء النٚبّب الاياخ  14

 كافا ًٛنِ
47 141 15. .71 1.72 

 
ًّزٚؼ مد ثْبنبد الغلًث الَبثق أل مد أى  اّغبثْبد مٌا   الزٌإا اٙعزابعِ ىِ ثبلزورْت 
كاب ّلِ: الاْبهكخ بِ اللًهاد الزيلْاْخ عجو ىنه الاٌا  ي ص  الاْبهكخ بِ الؾاٚد الْيجْخ 

بمِ الؾوّخ بِ الاقزلاخي ص  ىّبكح الايلٌمبد ًالايبهي اليبمخ مد فٚث ىنه الاٌا  ي ص  ىّبكح ى
ىنه الاٌا  ي ص  الاَبعلح بِ ركٌّد هأٍ رغبه النٚبّب الاقزلاخي ص  الزقلٔ مد الْيٌه ثبلٌؽلحي 
ص  الْيٌه ثبلزاْي عد آفوّدي ص   لهريب علَ الزيوي علَ عبكاد ًرنبلْل الاغزايبد إفوٍي 

َ اٙنلمبط م  اليبل  ص  النلهح علَ ركٌّد ٕلا بد مقزلاخ عجو ىنه الاٌا  ي ص  مَبعلريب عل
الاؾْٜ ص  رجبكث القجواد اليلاْخ ًالزيلْاْخ عجو ىنه الاٌا  ي ّلِ ملك الزيوي علَ ىاٌا 
ًمْبكا آفوّدي ص  ىّبكح الايبهاد الل ٌّخ ًأفْوا مَبعلريب علَ ركٌّد هأُ نؾٌ النٚبّب 

 الاياخ كافا الٌٛد. 
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 اىرىاصو االالرَاعٍ ( االذجاهاخ اىسيثُح ىَىاقع@8الذوه رقٌ )
 

أؽْب كا اب اليجبهح الزورْت
 نب

الازٌٍٜ  الاغاٌ  ٙ
 الؾَبثِ

 44.. 71. 45 17 144 رَزنيي  ىنه الاٌا   الٌ ذ كًل الْيٌه ثو.  1
رزَوة أؽْبنب الايلٌمبد الْقْٖخ القبٕخ ثِ عجو ىنه  .

 الاٌا  . 
45 1.1 155 .71 ...2 

 .1.. 71. .4 .14 1. ٛخ عجو ىنه الاٌا  . انزْبه الْب يبد ًإفجبه الا لٌ 4
علٌٍِ لازواد ٌّٛلخ أمبا الاٌا   رْيونِ ثبلقاٌث  4

 ًالكَا. 
71 144 75 .71 ..15 

ّْيونِ الغلًٌ أمبا ىنه الاٌا   ثبٗعيبك لغلٌٍِ بزواد  2
 ٌّٛلخ .

71 14. 25 .71 ..57 

 علا الزأكل مد ىٌّخ إبواك النّد أرٌإا ميي  عجو ىنه 7
 الاٌا  . 

74 145 72 .71 1.11 

 ا اٍزقلامِ لٌٍب ا اٗعٚا إفوٍ نزْغخ الغلًٌ لازواد  7
 ٌّٛلخ أمبا الاٌا   .

7. 14. 72 .71 1.1. 

 1.11 71. .1 157 75 علا انزعبا مٌاعْل ٛيبمِ ثَجت الغلًٌ أمبا ىنه الاٌا  . .
 1.11 71. 1. 112 72  ا نٌمِ ثَجت كضوح الغلًٌ علَ مضا ىنه الاٌا  . 1

 ...1 71. .1 117 71 اهرجبِٛ ثينه الاٌا   الزابعلْخ أكضو مد اهرجبِٛ ثإٔل ب ِ. 15
الزيوٗ لجي٘ إلابل الغبهؽخ ًالقبكّخ للؾْبء علَ  11

 الاٌا  .
44 141 77 .71 1... 

 2..1 71. 155 157 .7 إٔجؼ الغلًٌ أمبا ىنه الاٌا   أكمبل ثبلنَجخ لِ. .1
 4..1 71. 11 145 .4 لَ مٌا   الزٌإا لليوًة مد الاْبكا الْقْٖخ .ألغأ أ 14
ليٌه فٚببد مَزاوح ثْنَ ًثْد ًاللُ ثَجت الغلًٌ أمبا  14

 ىنه الاٌا  .
2. 114 154 .71 1..5 

رٌإلِ عنل علا ًعٌك الٌ ذ الكببِ للزؾْٖا اللهاٍِ  12
 عجو ىنه الاٌا  .

47 1.4 11 .71 1..5 

 1.77 71. 151 .11 .4 ا  مد  جا أبواك عجو ىنه الاٌا  . ريوٙذ للقل 17
أصو اٍزقلامك لاٌا   الزٌإا اٙعزابعِ ثبلَلت علَ  17

 عٚ برِ ثأبواك أٍورِ. 
2. 17 1.1 .71 1.44 

 
عبء بِ الزورْت إًث ثبلنَجخ لَلجْبد مٌا   الزٌإا اٙعزابعِ أنيب رَزنيي الٌ ذ كًل 

يلٌمبد الْقْٖخ القبٕخ عجو ىنه الاٌا  ي ص  انزْبه الْب يبد الْيٌه ثوي ص  رَوة الا
ًإفجبه الا لٌٛخ عجو ىنه الاٌا  ي ص  الْيٌه ثبلقاٌث ًالكَا نزْغخ الغلًٌ أمبا ىنه 
الاٌا  ي ص  الْيٌه ثبٗعيبك ًالزيت نزْغخ الغلًٌ بزواد ٌّٛلخ عجو ىنه الاٌا  ي ص  علا الزأكل 

الزٌإا ميي ي ص   لخ اٍزقلاا ًٍب ا اٗعٚا إفوٍي ص  علا  مد ىٌّخ إّقبٓ النّد ّز 
انزعبا مٌاعْل ٛيبمِي ص   لخ النٌا ًإهك ثَجت اٍزقلاا ىنه الاٌا  ي ص  إٔجؼ اٙهرجبٛ ثينه 

ي لجي٘ إلابل الغبهؽخ ًالقبكّخ للؾْبء علَ الاٌا  الاٌا   أكضو مد إٕل بءي ص  الزيوٗ 
ليٌه فٚببد مَزاوح  ي ّلِ ملكزٌإا لليوًة مد الاْبكا الْقْٖخألَ مٌا   ال ص  اللغٌء

علا ًعٌك الٌ ذ الكببِ للزؾْٖا اللهاٍِ  ي ص  ثْنِ ًثْد ًاللُ ثَجت الغلًٌ أمبا ىنه الاٌا 
 ًأفْوا للقلا  مد  جا أبواك عجو ىنه الاٌا   زيوٗي ّلِ ملك النزْغخ رٌإلِ عجو ىنه الاٌا  

 إٍوح.ثأبواك ي  ٌا   الزٌإا اٙعزابعِ ثبلَلت علَ عٚ برلا اليْنخ أصو اٍزقلاا
 
 
 



 لبريدياتجاهات شباب الجامعة نحو استخدام مواقع التواصل االجتماعي                                                   د . سكرة عمي حسن ا

 

 
 
 
 
 

:8:

 اذجاهاخ اىعُْح ّذى اىشائعاخ عثا ٍىاقع اىرىاصو االالرَاعٍ (92الذوه رقٌ )
 

الازٌٍٜ  الاغاٌ  ٙ أؽْبنب كا اب اليجبهح الزورْت
 الؾَبثِ

اكعٌا إٔل ب ِ علَ ىنه الاٌا   ألَ ركنّت اّٗبعخ  1
 لاخ.عجو الٌٍب ا الاقز

.5 111 75 .71 ..54 

اثؾش كا اب عد ركنّت الْب يخ مد فٚث مٖله  .
 مَئٌث.

77 1.2 7. .71 ..5. 

أ ٌا ثزكنّت ىنه الْب يبد عجو الاٌا   الزابعلْخ  4
 الاقزلاخ.

71 142 74 .71 ..5. 

 .5.. 71. 71 1.5 .7 أّبه  ثوأُ لزكنّت فجو ر  رنبًلو عجو الاٌا  . 4
لزِ اعوبيب مد فٚث ىنه الاٌا   ىِ ثي٘ إفجبه ا 2

 أفجبه كبمثخ.
24 172 25 .71 ..51 

 1.14 71. 71 142 24 أ ٌا ثزؾلْا الْب يخ لايوبخ اليلي مد ًهاءىب. 7
 .1.1 71. 5. 1.1 75 كبمثخ. ثأنيب أرؾلس م  إىا عد مضا ىنه إفجبه 7
اٍزنل ألَ ثي٘ إكلخ ًالجواىْد عنل ركنّجِ لاضا ىنه  .

 لْب يبد عجو الاٌا  .ا
22 1.1 14 .71 1..2 

ّزوكك مد أفجبه  بْاب عجو الاٌا  م  إٔل ب ِ  ِأرنب  1
 أكل مد مٖلا ْزيب.للز

41 1.7 14 .71 1..4 

أرننا ثْد الاٌا   الزابعلْخ الاقزلاخ للزؾنق مد ٕلك  15
 القجو.

.7 177 77 .71 1..1 

 1.72 71. 157 1.5 .4   .إلك كا مب ّزوكك مد أفجبه بِ ىنه الاٌا 11
إٔلك القجو أما ر  رنبًلو عجو أكضو مد مٌ   مد ىنه  .1

 الاٌا  .
4. 145 17 .71 1.72 

 
ًمد الغلًث ّزٚؼ أل مد أى  ارغبىبد اليْنخ نؾٌ الْب يبد عجو مٌا   الزٌإا اٙعزابعِ 

د مٖله مَئٌث ىِ كعٌح إٕل بء ألَ ركنّت الْب يخ عجو الٌٍب ا الاقزلاخي ص  الجؾش ع
للزأكل مد علا مٖلا ْخ القجوي ص  ركنّت الْب يبد عجو الاٌا   الاقزلاخي ص  الاْبهكخ ثبلوأُ 
لزكنّت القجوي ص  رأكل اليْنخ مد أل ثي٘ إفجبه الزِ رزنب ا عجو ىنه الاٌا   ىِ أفجبه كبمثخي 

  إىا عد مضا ىنه إفجبه ص   ْبا اليْنخ ثزؾلْا الْب يخ لايوبخ اليلي مد ًهاءىب ص  الزؾلس م
الكبمثخي ص  اٍٙزنبك ألَ ثي٘ إكلخ ًالجواىْد عنل النْبا ثزكنّت مضا ىنه إفجبهي ص  رنب ا مضا 
ىنه إفجبه م  إٕل بء عجو الاٌا   الزابعلْخ كًل الزأكل مد مٖلا ْزيبي ص  الزننا ثْد الاٌا   

مب ّزوكك مد أفجبه عجو الاٌا   الاقزلاخي ص  الاقزلاخ للزأكل مد ٕلك القجوي ص  رٖلّق كا 
 الزننا ثْد الاٌا   الاقزلاخ للزأكل مد ٕلك القجو. 
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 َىاقع اىرىاصو االالرَاعٍ( َىضخ دوافع اىرعاض اىْفعُح ى 98الذوه رقٌ )
أؽْب كا اب اليجبهح الزورْت

 نب
الازٌٍٜ  الاغاٌ  ٙ

 الؾَبثِ
 .2.. 71. 27 1.1 4. اٙلكزوًنْخ.     الاْبهكخ بِ اللًهاد الزيلْاْخ 1
 5...  25 112 154 الاْبهكخ بِ الؾاٚد الْيجْخ عجو ىنه الاٌا  . .
 51.. 71. 75 154 17 رؾاْا إليبة اٙلكزوًنْخ .      4
 51.. 71. 22 144 5. عد الزٌعو الؾكٌمِ. ىبثيلًىّبكح ىبمِ الؾوّخ  4
 54.. 71. 74 144 .7 هب  منبٛ  الاْلٌّ.      2
ي  عجو ىنه يمزبثيخ ًرنلْل ثي٘ إبواك النّد أرٌإا م 7

 الاٌا  .
71 145 75 .71 . 

 1.15 71. .7 125 47 لاي  الٌا   اليوثِ ًالزابعا م   ٚبّبه الاياخ. 7
 7..1 71. 4. 145 47 الزيوي علَ أفجبه ركٌل مضبه ؽلّش م  إٕل بء. .
 4..1 71. 15 144 42 رؾاْا الٌٖه.  1

رطٌّو الايبهاد الل ٌّخ نزْغخ اٙرٖبث ثأبواك مد صنبببد  15
 أفوٍ.

41 142 12 .71 1.71 

 1.77 71. .1 147 42 ميوبخ أفجبه الاَلاْد بِ عاْ  أنؾبء اليبل . 11
 1.75 71. .1 .12 11 الزيوي علَ عبكاد ًرنبلْل مغزايبد علّلح. .1
 1.75 71. 1.4 1.7 11 ب.اكزَبة ميبهاد علّلح ل  أكد اعوبي 14
 1.27 71. 145 1.2 14 ؽوّخ الزيجْو ًالاْبهكخ ثبلوأُ. 14
 1.24 71. 147 151 .. الزٌإا م  إٔل ب ِ ًأ بهثِ.  12
 .1.2 71. 121 17 .. ىّبكح الايلٌمبد ًالايوبخ اليبمخ. 17

 
كزوًنْخ عبءد بِ ًّزٚؼ مد ثْبنبد الغلًث الَبثق أل الاْبهكخ بِ اللًهاد الزيلْاْخ اٙل

الزورْت إًث ثبلنَجخ لللًاب  النايْخي ّلِ ملك الاْبهكخ بِ الؾاٚد الْيجْخ عجو ىنه الاٌا  ي 
هب  ص   عد الزٌعو الؾكٌمِ ىبثيلًىّبكح ىبمِ الؾوّخ ص  رؾاْا إليبة اٙلكزوًنْخي ص  

بي  الٌا    ي ص ىنه الاٌا   ي  عجويمزبثيخ ًرنلْل ثي٘ إبواك النّد أرٌإا م ص  يمنبٛ  الاْلٌّ
ر   يالزيوي علَ أفجبه ركٌل مضبه ؽلّش م  إٕل بءص   ياليوثِ ًالزابعا م   ٚبّبه الاياخ

ص  ميوبخ  يرطٌّو الايبهاد الل ٌّخ نزْغخ اٙرٖبث ثأبواك مد صنبببد أفوٍ ي ص رؾاْا الٌٖه
 ي ص رنبلْل مغزايبد علّلحالزيوي علَ عبكاد ً أفجبه الاَلاْد بِ عاْ  أنؾبء اليبل ي ص 

الزٌإا م   ي ص ؽوّخ الزيجْو ًالاْبهكخ ثبلوأُص   ياكزَبة ميبهاد علّلح ل  أكد اعوبيب
 .ىّبكح الايلٌمبد ًالايوبخ اليبمخ إٔل ب ِ ًأ بهثِ ًأفْوا
 ىَىاقع اىرىاصو االالرَاعٍاىطقىسُح  دوافع اىرعاض( َىضخ 99الذوه رقٌ )

 الازٌٍٜ الؾَبثِ ٙ نبأؽْب كا اب اليجبهح الزورْت
 14.. 25 144 2. اليوًة مد الاْبكا الٌْمْخ.  1
 57.. 77 111 4. اٍزقلا ىنه الاٌا   ثلاب  الاٌٚث.  .
 .5.. 74 112 5. اٍزقلا الاٌا   ٙل إٔل ب ِ َّزقلمٌنيب. 4
 .1.1 77 145 .7 ليلا الْيٌه ثبلٌؽلح. 4
 .1.1 .7 124 47 . ر ْْو هربثخ الؾْبح ثبلزيوي علَ إٔل بء 2
 1.72 11 147 44 لكِ أّ ا ً ذ بوا ِ ثْكا عْل ًماْل. 7
 .1.7 14 124 1. الزقلٔ مد الالا. 7
 1.75 117 141 11 الزَلْخ ًالزوبْو. .

اليوًة مد ًّزٚؼ مد ثْبنبد الغلًث الَبثق أل أى  كًاب  الزيوٗ الطنٌٍْخ لليْنخ ىِ 
إٕل بء ا الاٌا   ٙل ااٍزقل ي ص لاٌا   ثلاب  الاٌٚثا ىنه اااٍزقلص   يالاْبكا الٌْمْخ

ص  لْ ا  ير ْْو هربثخ الؾْبح ثبلزيوي علَ إٔل بء ليلا الْيٌه ثبلٌؽلحي ص  ي ص َّزقلمٌنيب
 ً ذ الاواغ ثْكا عْل ًماْلي ًأفْوا للزقلٔ مد الالا ًالزَلْخ ًالزوبْو.
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 ىاقع اىرىاصو االالرَاعًّذى ٍ اىعُْحدالىح اىفاوق فٍ اذجآ ( :9الذوه رقٌ )
 ارغبه الاواىنْد نؾٌ مٌا   الزٌإا

 
 الاز ْو اللّاٌ وابَ

 مَزٌٍ اللٙلخ  ْاخ د اٙنؾواي الايْبهٍ الازٌٍٜ اليلك

  ْو كالخ‚4.7 ‚275 .7.2174 777..77 142 الاغزا  الاٖوٍ
 .7.5577 72.7414 144 الاغزا  الَيٌكٍ

  ْو كالخ‚4.2 ‚75. 2.47777 72.7741 .14 مكٌه
 7.5.754 77.4442 141 أنبس

ًّزٚؼ مد ثْبنبد الغلًث الَبثق علا ًعٌك بوًك كالخ ثْد الاغزايْد بَ ارغبىبري  نؾٌ مٌا   
ًىَ  ْاخ لٌْ ليب كٙلخ  ‚4.7ًمَزٌٍ اللٙلخ ‚275ؽْش ثل ذ  ْاخ د الزٌإا اٙعزابعِ

 أؽٖب ْخ عنل كببخ مَزٌّبد اللٙلخ.
علا ًعٌك بوًك كالخ أؽٖب ْب ثعْد العنكٌه ًاٗنعبس بعَ ارغبىعبري  نؾعٌ مٌا ع  ب ظ كاب ثْنذ النز 

ًىعَ  ْاعخ لعٌْ ليعب كٙلعخ  ‚4.2ًمَزٌٍ اللٙلعخ  ‚75.ؽْش ثل ذ  ْاخ د الزٌإا اٙعزابعِ
 .أؽٖب ْخ عنل كببخ مَزٌّبد اللٙلخ

 ىاصو االالرَاعًّذى اىشائعاخ فً ٍىاقع اىر اىعُْحدالىح اىفاوق فٍ اذجآ ( ;9الذوه رقٌ )
 ارغبه الاواىنْد نؾٌ الْب يبد

 
 الاز ْو اللّاٌ وابَ

 مَزٌٍ اللٙلخ  ْاخ د اٙنؾواي الايْبهٍ الازٌٍٜ اليلك

 كالخ ‚.55 4‚..1 4.1117 2.2547. 142 الاغزا  الاٖوٍ
 4.217.4 .4.577. 144 الاغزا  الَيٌكٍ

 كالخ ‚.54 .‚127 4.51412 724..2. .14 مكٌه
 4.27415 .74..4. 141 أنبس

ًّزٚؼ معد ثْبنعبد الغعلًث الَعبثق ًععٌك بعوًك ماد كٙلعخ اؽٖعب ْخ ثعْد الاغزايعْد الاٖعوٍ 
لٖععبلؼ الاغزاعع   نؾععٌ الْععب يبد بععَ مٌا عع  الزٌإععا اٙعزاععبعِ اليْنععخًالَععيٌكٍ بععَ ارغععبه 

ّنعبّو  2.الاٖوُ ً ل ّوع  ملك ألَ العوًي الزِ راو ثيب مٖو معد ععلا اٍعزنواه ثيعل صعٌهح 
 ..4.1ؽْش ثل ذ  ْاعخ د  ؽْش رغل الْب يبد إهٗ القٖجخ لٚنزْبه عجو مٌا   الزٌإاي 

كاب رٌععل بعوًك ماد كٙلعخ ثعْد  ‚552 ًىَ  ْاخ كالخ عنل مَزٌٍ كٙلخ  ‚.55ًمَزٌٍ اللٙلخ 
ؽْععش ثل ععذ  ْاععخ  الععنكٌه ًاٗنععبس بععَ ارغععبىي  نؾععٌ الْععب يبد بععَ مٌا عع  الزٌإععا اٙعزاععبعِ

 . ‚552 ًىَ  ْاخ كالخ عنل مَزٌٍ كٙلخ ‚.54ًمَزٌٍ اللٙلخ  .‚127د
 ( دالىح اىفاوق تُِ اىَجرَعُِ فٍ دوافع اىرعاض >9الذوه رقٌ)

 كًاب  الزيوٗ                  
 
 الاز ْو اللّاٌ وابَ

اٙنؾواي  الازٌٍٜ اليلك
 الايْبهُ

 مَزٌٍ اللٙلخ  ْاخ د

  ْو كالخ‚..5 1.714 41444.. ..17.21 142 الاغزا  الاٖوُ ٛنٌٍْخ
 4.5.515 17.5175 144 الاغزا  الَيٌكُ

  ْو كالو‚.21 ‚747 2.1117 21..42 142 الاغزا  الاٖوُ نايْخ
 4.142 .42.47 144 الاغزا  الَيٌكُ

  ًّزٚؼ مد ثْبنبد الغلًث الَبثق انو ٙ رٌعل بوًك كالخ أؽٖب ْخ بِ كًاب  الزيوٗ الطنٌٍعْخ 
ًىعَ  ْاعخ لعٌْ ليعب كٙلعخ أؽٖعب ْخ عنعل كببعخ  ‚..5ًمَزٌٍ اللٙلخ  1.714ثل ذ  ْاخ دؽْش 

ثعْد مَزٌّبد اللٙلخي كاب ثْنذ النزب ظ علا ًعٌك بوًك كالخ أؽٖب ْب بِ كًاب  الزيوٗ النايْخ 
ًىعَ  ْاعخ لعٌْ  ‚.21ًمَزٌٍ اللٙلخ ‚747ؽْش ثل ذ  ْاخ د الاغزايْد الاٖوُ ًالَيٌكُ

 ٖب ْخ عنل كببخ مَزٌّبد اللٙلخ.ليب كٙلخ أؽ
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 دالىح اىفاوق تُِ اىجْسُِ فٍ دوافع اىرعاض( =9الذوه رقٌ )
 كًاب  الزيوٗ                     
 
 الاز ْو اللّاٌ وابَ

اٙنؾواي  الازٌٍٜ اليلك
 الايْبهٍ

 مَزٌٍ اللٙلخ  ْاخ د

  ْو كالخ‚..4 ‚54. .472... 17.7741 .14 مكٌه ٛنٌٍْخ
 .7.11.. 17.1477 141 انبس

  ْو كالو‚2.1 ‚241 2.571.4 42.2555 .14 مكٌه نايْخ
 4.1.711 4.1..42 141 انبس

ًّزٚؼ مد ثْبنبد الغلًث الَبثق علا ًعٌك بوًك كالخ أؽٖب ْخ بِ كًاب  الزيوٗ الطنٌٍْخ 
كببخ  ًىَ  ْاخ لٌْ ليب كٙلخ أؽٖب ْخ عنل ‚..4ًمَزٌٍ اللٙلخ ‚54.ؽْش ثل ذ  ْاخ د
 مَزٌّبد اللٙلخ.

 النايْعخ ثعْد العنكٌه ًاٗنعبسكاب ثْنذ النزب ظ علا ًعٌك بوًك كالخ أؽٖب ْب بِ كًاب  الزيوٗ  
ًىعَ  ْاعخ لعٌْ ليعب كٙلعخ أؽٖعب ْخ عنعل كببعخ  ‚2.1ًمَزٌٍ اللٙلعخ  ‚241ؽْش ثل ذ  ْاخ د 

 مَزٌّبد اللٙلخ.
 اىَصاي اىفاوق تُِ اىَجَىعاخ داوو اىَجرَع( <9الذوه رقٌ )

اٙنؾواي  الازٌٍٜ اليلك النٌ  الاغزا  الاٖوٍ
 الايْبهٍ

 مَزٌٍ اللٙلخ  ْاخ د

 كالخ‚ 517 441.. .7.55.. 17.5.14 .7 أنبس كًاب  ٛنٌٍْخ 
 7451... 17 77 مكٌه

  ْو كالخ‚441 ‚175 4.17251 714..47 .7 أنبس كًاب  نايْخ 
 7414..2 ..42.44 77 مكٌه

ىنْد نؾععععععٌ ارغععععععبه الاععععععوا
 مٌا   الزٌإا 

  ْو كالخ‚127 ‚522 7.14.24 424..77 .7 أنبس
 4..7.52 1.2..77 77 مكٌه

ارغععععععبه الاععععععواىنْد نؾععععععٌ 
 الْب يبد 

 كالخ‚ .51 .22.. .4.71.7 4.7471. .7 أنبس
 4..4.11 7.4741. 77 مكٌه

مٖو بَ كًاب  الزيوٗ ًّزٚؼ مد ثْبنبد الغلًث الَبثق ًعٌك بوًك ثْد النكٌه ًاٗنبس بَ 
ًعععلا ًعععٌك بععوًك بععَ الععلًاب  النايْععخي ًبععَ ارغععبىي  نؾععٌ مٌا عع   يالطنٌٍععْخ لٖععبلؼ اٗنععبس

 ًًعٌك بوًك كالخ ثْني  بَ ارغبىي  نؾٌ الْب يبد لٖبلؼ النكٌه.  يالزٌإا اٙعزابعِ
 اىفاوق تُِ اىَجَىعاخ داوو اىَجرَع اىسعىدي( ?9الذوه رقٌ)

اٙنؾواي  الازٌٍٜ اليلك النٌ  الاغزا  الَيٌكٍ
 الايْبهٍ

 مَزٌٍ اللٙلخ  ْاخ د

  ْو كالخ‚4.1 ‚72. 4477... 271..17 74 أنبس كًاب  ٛنٌٍْخ
 4.17417 17.4511 71 مكٌه

  ْو كالخ‚54. ‚25. 2.55717 .42.441 74 أنبس كًاب  نايْخ
 4.15454 42.2744 71 مكٌه

ارغبه الاواىنْد نؾٌ 
 مٌا   الزٌإا

  ْو كالخ‚1.7 1.4.7 7.5.444 77.4754 74 أنبس
 2..1..4 72.5.42 71 مكٌه

ارغبه الاواىنْد نؾٌ 
 الْب يبد

  ْو كالخ‚241 ‚751 4.4.175 745..4. 74 أنبس
 .4.7477 414..4. 71 مكٌه

ؽٖععب ْخ ثععْد الععنكٌه ًاٗنععبس بععَ أًّزٚععؼ مععد ثْبنععبد الغععلًث الَععبثق عععلا ًعععٌك بععوًك كالععخ 
نؾععٌ مٌا عع  الزٌإععا  ًأّٚععب بععِ ارغععبىي اعع  الَععيٌكٍ بععَ الععلًاب  النايْععخ ًالطنٌٍععْخ الاغز

 . ِعزابعٙاٙعزابعَ ًنؾٌ الْب يبد بَ مٌا   الزٌإا ا
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  A ٍيخص اىْرائ 
اليْنععخ بععِ  ذ٪ ّْععبهكٌل بععِ الزٌإععا عجععو اٙنزونععذ أؽْبنععب كاععب ّععبهك24عععبء نَععجخ  -

٪ ًععبءد مْعبهكزي  ثْعكا نعبكه ثنَعجخ 41.7الزٌإا عجو اٗنزونذ ثْكا كا ع  ثنَعجخ 
12.4٪. 

صع  ي ٪4.7.عبء الكاجٌْرو الْقٖعِ علعَ هأً ًٍعب ا ارٖعبث اليْنعخ ثبٗنزونعذ ثنَعجخ  -
ماد كٙلععخ ً ععل ًعععل بععوًك  ي٪5.7.عععبءد اليٌارععل الننبلععخ بععِ الزورْععت الضععبنِ ثنَععجخ 

 ثبٙنزونذ. أؽٖب ْخ ثْد الاغزايْْد بِ ًٍب ا اٙرٖبث
ليْنععخ ل٘نزونععذ ثْععكا بععوكٍ ًعاععبعِ ميععب بععِ الزورْععت إًث ثنَععجخ عععبء اٍععزقلاا ا -

٪ي كاععب ًعععل بععوًك ماد كٙلععخ أؽٖععب ْخ ثععْد الاغزايععْد بععِ كْاْععخ اٍععزقلامي  7..4
 اٗنزونذ. 

علععَ  ي ًعععبء الاععٌْ ثععٌ ٪1.7.بععِ مٌا عع  الزٌإععا اٙعزاععبعِ ثنَععجخ  ذ اليْنععخّععبهك -
 .٪7.7. هأً مٌا   الزٌإا الزِ رزٖاؾيب اليْنخ ثنَجخ

ي صع  ععبء أل ٪44.2ثنَعجخ عبء الزيوٗ لاٌا   الزٌإا ثْكا ٌّمِ بِ الزورْت إًث  -
ي ً عل ًععل ٪...4ميع  اليْنخ رزيوٗ للاٌا   مد ٍبعخ ألَ صٚس ٍبعبد ٌّمْب ثنَجخ 

 بوًك ماد كٙلخ أؽٖب ْخ ثْد الاغزايْد بِ ٍبعبد الزيوٗ.

بْيععب اليْنععخ عجععو مٌا عع  الزٌإععا  عععبء ً ععذ الاَععبء علععَ هأً إً ععبد الزععِ رزٌإععا -
صع  عععبءد الغابعععبد الزوبْيْعخ أكضععو الغابععبد الزععِ رزععوكك   ي٪45.1اٙعزاعبعِ ثنَععجخ 

 . ٪..24ثنَجخ علْيب اليْنخ 

مكععود اليْنععخ أل مٌا عع  الزٌإععا اٙعزاععبعِ رَععبعل علععَ انزْععبه الْععب يبد ثْععكا كا عع   -
زٌإا اٙعزابعِ الزِ رنزْو ثيب  ي كاب عبء الاٌْ ثٌ  علَ هأً مٌا   ال٪...4ثنَجخ 

 .٪74.7الْب يبد ثنَجخ 

عبء علا ًعٌك ه بثخ علَ مضا ىنه الاٌا   مد أى  أٍجبة انزْبه الْب يبد ؽْش ععبءد  -
 ي ص  علا اٙلزياا ًالاَئٌلْخ اٙعزابعْخ مد  جا الاَزقلمْد.٪24.1ثنَجخ 

الْععب يبدي ً ععل ًعععل عععبء الاغععبث الَْبٍععِ علععَ هأً الاغععبٙد الزععِ رنزْععو بععِ لليععب  -
بععوًك كالععخ أؽٖععب ْخ ثععْد الاغزايععْد بععِ الاغععبٙد الزععِ رععورجٜ ثيععب الْععب يبدي ريزجععو 
الٖؾل أى  ًٍب ا اٗععٚا الزعِ ريزاعل علْيعب اليْنعخ بعِ الزأكعل معد ٕعؾخ القجعو ثنَعجخ 

42٪.  

عبء الاْبهكخ بِ العلًهاد الزيلْاْعخ علعَ هأً اٙرغبىعبد اّٙغبثْعخ لليْنعخ نؾعٌ مٌا ع   -
لزٌإعععا اٙعزاعععبعِي رلزيعععب الاْعععبهكخ بعععِ الؾاعععٚد الْعععيجْخي صععع  ىّعععبكح الايلٌمعععبد ا

 ًالايبهي.

عبء علَ هأً اٙرغبىبد الَلجْخ لليْنخ نؾٌ مٌا   الزٌإا اٙعزابعِ أل ىعنه الاٌا ع   -
رَععزنيي الٌ ععذ كًل الْععيٌه ثععوي صعع  رَععوة الايلٌمععبد الْقٖععْخ القبٕععخ عجععو ىععنه 

بد ًإفجبه الا لٌٛخ عجعو ىعنه الاٌا ع ي صع  الْعيٌه ثعبلقاٌث الاٌا  ي ص  انزْبه الْب ي
 ًالكَا نزْغخ الغلًٌ لازواد ٌّٛلخ أمبا مٌا   الزٌإا.
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ًثبلنَجخ ٙرغبىبد اليْنخ نؾٌ الْب يبد عجو ىنه الاٌا   عبء كعٌح إٕل بء ألَ ركنّت  -
مٖله مَئٌثي الْب يبد عجو الٌٍب ا الاقزلاخي ص  الجؾش عد ركنّت اّٗبعخ مد فٚث 

ص  النْبا ثزكنّت ىنه اّٗبعخ عجو الاٌا   الاقزلاخي ص  الاْبهكخ ثبلوأُ ًالزيلْق لزكنّت 
 مضا ىنه إفجبه.

عبء الاْبهكخ بِ اللًهاد الزيلْاْخ اٙلكزوًنْخ علِ هأً كًابع  الزيعوٗ النايْعخ رلزيعب  -
ة اٙلكزوًنْخي ص  ىّبكح الاْبهكخ بِ الؾاٚد الْيجْخ عجو ىنه الاٌا  ي ص  رؾاْا إليب

 ىبمِ الؾوّخ ًثيلىب عد الزٌعو الؾكٌمِ.

عبء اليوًة مد الاْبكا الٌْمْخ علَ هاً كًاب  الزيوٗ الطنٌٍعْخي صع  اٍعزقلاا ىعنه  -
الاٌا   ثلاب  الاٌٚث صع  اٍعزقلاا الاٌا ع  ٙل إٕعل بء َّعزقلمٌنيبي صع  ليعلا الْعيٌه 

 خ.ثبلٌؽلحي ص  لز ْْو هربثخ الؾْبح الٌْمْ

علا ًعٌك بوًك ماد كٙلخ أؽٖب ْخ ثعْد الاغزايعْد بعِ ارغعبىي  نؾعٌ مٌا ع  الزٌإعا  -
ًععلا ًععٌك بعوًك كالعخ أؽٖعب ْب ثعْد العنكٌه ًاٗنعبس بعِ ارغبىعبري  نؾعٌ اٙعزابعِي 

 .مٌا   الزٌإا اٙعزابعِ

ًعٌك بوًك ماد كٙلخ أؽٖب ْخ ثْد الاغزايْد الاٖوُ ًالَيٌكُ بِ ارغبه الاواىنْد  -
كاعب رٌععل بعوًك ماد كٙلعخ ثعْد العنكٌه  يؾٌ الْب يبد بِ مٌا   الزٌإعا اٙعزاعبعِن

 .ًاٗنبس بِ ارغبىي  نؾٌ الْب يبد بِ مٌا   الزٌإا اٙعزابعِ

ثععْد الاغزايععْد ًالنايْععخ ٙ رٌعععل بععوًك كالععخ أؽٖععب ْخ بععِ كًابعع  الزيععوٗ الطنٌٍععْخ  -
 .الاٖوُ ًالَيٌكُ

 يِ مٖو بِ كًاب  الزيوٗ الطنٌٍْخ لٖبلؼ اٗنعبسًعٌك بوًك ثْد النكٌه ًاٗنبس ب -
 يًعلا ًعٌك بعوًك بعِ العلًاب  النايْعخ ًبعَ ارغعبىي  نؾعٌ مٌا ع  الزٌإعا اٙعزاعبعِ

 ًًعٌك بوًك كالخ ثْني  بِ ارغبىي  نؾٌ الْب يبد لٖبلؼ النكٌه.

علا ًعٌك بوًك كالخ أؽٖب ْخ ثعْد العنكٌه ًاٗنعبس بعِ الاغزاع  الَعيٌكُ بعِ العلًاب   -
نؾٌ مٌا   الزٌإا اٙعزاعبعِ ًنؾعٌ الْعب يبد  ًأّٚب بِ ارغبىي  يالنايْخ ًالطنٌٍْخ

 .بِ مٌا   الزٌإا اٙعزابعِ
 
 
 
 



 لبريدياتجاهات شباب الجامعة نحو استخدام مواقع التواصل االجتماعي                                                   د . سكرة عمي حسن ا

 

 
 
 
 
 

:8@

  A ٍااالع اىذراسح
كهاٍعععخ  ينغعععٌٍ عجعععل الَعععٚا أناعععبٛي ًكًابععع  اٍعععزقلاا الْعععجبة الاٖعععوُ لْعععجكخ اٗنزونعععذ -1

ي كلْععخ اٗعععٚاي .111عععٚا ً ٚععبّب الْععجبةي اٍععزطٚعْخي الاععؤراو اليلاععِ الواثعع  لكلْععخ اٗعععٚاي اٗ
 .111-2.ٓ ٓ  عبميخ النبىوح

ٍبمِ عجل الو ًي ٛبّ ي اٍزقلاا اٗنزونذ بِ اليبل  اليوثِ: كهاٍخ مْلانْخ علَ عْنخ معد  -.
 ..7-44ي ٓ ٓ 555.ي 4الْجبة اليوثِي الاغلخ الاٖوّخ لجؾٌس الوأُ اليباي علك

4- Sherman, R.; End, C.; Kraan, E.; Cole, A.; Campbell, J.; Birchmeier, 

Z. & Klausner, J. The Internet Gender Gap Among College Students: 

Forgotten But Not Gone? Cyber  Psychology & Behavior, 3 (5), 2000, P. 

885-894. 

ٙعزابعْخ للٍ ّينٌة ٌٍّل الكنلهُي ًؽاٌك بيل النْيبلي عٚ خ ّجكخ اٗنزونذ ثبلييلخ ا -4
ٛٚة عبميخ الكٌّذي مغلخ اليلٌا اٗنَبنْخ ًاٙعزابعْخي عبميخ اٗمبهاد اليوثْخ الازؾلحي 

 .42 -1ي 551ٓ.ي 1ي علك 17مغلل 

2- Nai, L. &  Kirkup, G. (2001). The Internet: producing or transforming 

culture and gender Online  .                     http://iet.open.ac.uk/pp/ 

G.E.Kirkup/ Gasat .Html. 

أمْد ٍيْل عجل ال نِي رأصْو اٍزقلاا اٗنزونذ علَ النْ  ًاٙرغبىبد إفٚ ْخ للْجبة  -7
اي عبميخ الغبميِي الاؤراو اليلاِ الزبٍ ي أفٚ ْبد اٗعٚا ثْد النعوّخ ًالزطجْقي كلْخ اٗعٚ

 .1.77-1.11ي ٓ ٓ 554.النبىوحي 

7-Hong, K.; Ridzuan, A. & Kuek, M. (2003). Students’ attitudes 
toward the use of the Internet for learning: A study at a university in 

Malaysia. Educational Technology & Society, 6(2), 45-49. 
لامبد ٛبلجععبد الغبميععخ بععِ كععا مععد مٖععو ًٍععٌهّب لْععجكخ هّعع  أٍععابعْا عجععٌكي اٍععزق -8

اٗنزونذي كهاٍخ منبهنخي هٍبلخ مبعَزْو  ْو منٌْهحي كلْخ اٗععٚاي عبميعخ النعبىوحي  َع  
 .554.اٗماعخي 

أثواىْ  ٍيْل عجل الكوّ ي اٙنزونذ ًةصبهه اٙعزابعْخ علَ الاواىنْدي كهاٍخ مْلانْخ علَ  -9
ٍنخي عبميخ ٛنطب.   .1-.1نبىِ اٙنزونذي ماد رن  أعابهى  ثْد عْنخ مد الازوككّد علَ م

http://childhood .gov.sa/vb/showthread.php 

10-Christina Neumayer&Clina  Raffi, Face book for Protest The Value of 

Social Software for political Activism in the Anti-FARC Ralliesm, 

ICT&S Center, University of Salzburg, Austria, Dig active Research 

Series,December2000 
http://www.digiactive.org/wpcontent/upload/research1.pdfAvailable at :  
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11-Sonia Livingstone, Taking Risky Opportunities in Youthful Content 

Creation: Teenagers Use of Social Network in Sites, for Intimacy and 

Self-expression, New Media& Society,2008m10;  
نومْد ىكوّب فٚوي آصبه الناَْخ ًاٙعزابعْخ ٍٙزقلاا الْجبة الاٖوُ لاٌا   الْجكبد  -12

ي كلْععخ اٗعععٚا عبميععخ النععبىوحي الاععؤراو facebookًاٙعزابعْععخ كهاٍععخ علععَ مَععزقلمِ مٌ عع  
ي ٓ 551.بجواّععوي 17 -12إٍععوح ًاٗعععٚا ًرؾععلّبد اليٖععو  ياٗعععٚااليلاععِ إًث لكلْععخ 

142-1542. 

أّعععوي ععععٚث ؽَعععد" أصعععو ّعععجكبد اليٚ عععبد اٙعزابعْعععخ ًالزابعلْعععخ ثبٙنزونعععذ ًهٍعععب ا  -13
كهاٍعخ رْقْٖعْخ  الاٚب ْبد علَ اليٚ بد اٙعزابعْخ ًاٙرٖبلْخ لٍٖعوح الاٖعوّخ ًالنطوّعخ:

ء إمٌه بِ ٌٙء ملفا اٗعٚا الجلّاي عبميخ النبىوحي كلْعخ اٗععٚا منبهنخ علَ الْجبة ًأًلْب
 . 2ي 551ٓ.بجواّو  17-12مؤراو اٗعٚا ًإٍوح ًرؾلّبد اليٖوي

14-Cond Jordan Zayira, Adolescents, Cyber Connection: identity 

definition and intimacy disclosure on a social networking site A 

dissertation of doctorate, Lowa State university (umi dissertation 

publishing. request date base 

ي 1ٛي بِ اٗعٚا الجلّا ًالنْو اٙلكزوًنِ علَ اٙنزونذ ّوّل كهًِّ اللجبلي ملافٚد -15
 .154-21ٓ ي511.النبىوحي كاه اليبل  اليوثِي 

16-Stollak,Matthew J. et .al ”Networking  Usage on Grades Among 

College Student, Proceeding of ASBBS, Volume 18 Number1, Annuall 
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 .15موع  ٍبثقي ٓ يّوّل كهًِّ اللجبل -44
 .   1417فبلل ٕٚػي موع  ٍبثقي ٓ -42

36-Warren A. Peterson and Noel P. Gist: Rumor and Pubic Opinion. The 

American Journal of Sociology, Published by: The University of Chicago 

Press, Vol.57, No.2, (Sep.,1951).pp0159-167.  

 44.مؾال بٌىُ عجل الؾاْلي نؾٌ ارٖبث كًلِ علّلي مكزجخ الٌاكُ للزٌىّ ي علحي ٓ -37
لْخ الْوّيخ: كاه أؽال نٌباي اّٗبعخي كهاٍبد أٍٚمْخ ىبكبخي الغبميخ إهكنْخي ك -38
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 A ٍيخص اىثذث
ارغبىبد ّجبة الغبميخ نؾٌ اٍزقلاا مٌا   الزٌإا اٙعزابعِ ًكًهىب بِ روًّظ 

 الْب يبد "كهاٍخ مْلانْخ منبهنخ ثْد الاغزا  الاٖوُ ًالَيٌكُ"
ح بععِ ا الْععب يبد  ععل أٙععؾذ لاغزاعع  الاٖععوُ بععِ آًنععخ مععد العععٌاىو اٙعزابعْععخ الجععبهى 
ّنععبّو بععِ لعا اٙٙععطواثبد ًعععلا اٍٙعزنواه الزععِ ّععيلىب  2.ًفبٕععخ ثيععل صعٌهح إفْعوحي 

كبل مد الٚعوًهُ ٍعجو أ عٌاه رلعك الععبىوح نعوّعب   الاغزا  الاٖوُ فٚث ىنه آًنخ لنا
با العععوأُ اليععععلعععَ رأصْواريعععب الَعععلجْ خ  ًًمنيغْعععب  ًالٌ عععٌي علعععِ الاز ْعععواد الزعععِ رعععلعايب 

الاٖوُي ً رٌلِّل اللهاٍخ الؾبلْخ الزؾلْعا اٙعزاعبعِ لاؾعلكاد العٌعِ اٗعٚمعِ ثٌٕعاو 
ل النيععب ِ لليالْععخ  ٌِّ الاَععبه الجؾضععِ أم ُّوكععي ىععنا الاَععبه الجؾضععِ نعوّععب  ًمنيغْععب  علععِ الاكعع
اٙرٖبلْخي أُ الوأُ اليبا ثنطبعبرو الاقزلاخ ث ْخ الٌ ٌي علِ مَزٌّبد ًعْعو ثبلاابهٍعبد 

بٚٚ  ععد ًٙع  اٍعزوارْغْبد  -ًأفطوىب روًّظ الْب يبد –الاَئٌلخ لٌٍب ا اٗعٚا   ْو
ًةلْععبد أمععلاك الععوأُ اليععبا ثبلضنببععخ اٗعٚمْععخ الٚععوًهّخ كععِ ّزابعععا ثْععكا  ثنععبء معع  ًٍععب ا 

ي  لعنا ىعلبذ اللهاٍعخ ألعَ ميوبعخ اٗعٚا كًل القٌٚ  لزأصْواريب  ْو الاو ٌثخ عجو اليمد
الغععبميِ نؾععٌ مٌا عع  الزٌإععا اٙعزاععبعِ ًكًهىععب بععِ رععوًّظ الْععب يبد ارغبىععبد الْععجبة 

ًميوبععخ كًه الْععجبة الغععبميِ بععِ مٌاعيععخ مضععا ىععنه الْععب يبدي ً ععل رعع  رطجْععق اٍععزابهح 
ٛبلععت ًٛبلجععخ مععد الغبميععبد الاٖععوّخ ًالَععيٌكّخ ًكبنععذ أىعع  نزععب ظ  455اٍٙععزجْبل علععَ 

علعَ  ًعبء الاٌْ ثعٌ  ٪1.7.ابعِ ثنَجخ بِ مٌا   الزٌإا اٙعز ذ اليْنخّبهكاللهاٍخ: 
ي ص  مكود اليْنخ أل مٌا   الزٌإا ٪7.7.هأً مٌا   الزٌإا الزِ رزٖاؾيب اليْنخ ثنَجخ 

ي كاب عبء الاٌْ ثعٌ  علعَ ٪...4اٙعزابعِ رَبعل علَ انزْبه الْب يبد ثْكا كا   ثنَجخ 
ًعععبء الاغععبث  ٪74.7جخ هأً مٌا عع  الزٌإععا اٙعزاععبعِ الزععِ رنزْععو ثيععب  الْععب يبد ثنَعع

الَْبٍِ علَ هأً الاغبٙد الزِ رنزْعو بعِ لليعب الْعب يبدي كاعب ععبءد الٖعؾل معد أىع  
ًععٌك بعوًك ي ٪42ًٍب ا اٗعٚا الزِ ريزال علْيب اليْنخ بِ الزأكل مد ٕعؾخ القجعو ثنَعجخ 

بد ماد كٙلخ أؽٖب ْخ ثْد الاغزايْد الاٖوُ ًالَيٌكُ بعِ ارغعبه الاعواىنْد نؾعٌ الْعب ي
كاب رٌعل بوًك ماد كٙلخ ثْد النكٌه ًاٗنعبس بعِ ارغعبىي   يبِ مٌا   الزٌإا اٙعزابعِ

 .نؾٌ الْب يبد بِ مٌا   الزٌإا اٙعزابعِ


