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دور ووقع التواصن االجتىاعي فيسبوك يف إوداد الشباب املصري اجلاوعي 

 : دراسة ويدانية8102باملعمووات السياسية حوه اإلنتخابات الرئاسية املصرية 

 *ٚالء ٠ؾ١ٟ ِصغفٟد. 
 ِمذِخ 

ٓ  الزُاغب   ضبجابد  أن  ٓ  فعبب   ثبوَ   رقبُ   االعزمببي  مبه  االوسببن ثاضٕب    امبوا   فب

معلُمببد ال   َالمُاقب  َاالرغبٌببد  مسببٌمخ ،  ٓ ً  رطبإ   فب  اكضب  قبو ح   لٕابُن  َثبيبوا ي  َيٕب

 ّ ٓ  الزببصٕ   يلب ٓ  َاسبزمبلزٍ   االخب ٔه  فب ٓ  رسبٍ   ،فٍب ّ  مبه  المعلُمببد  ر عمبخ  فب اللغبخ   َالب

 يبه  الؾؿبب ٔخ، فؿب    الفبُا    إزالبخ  َالطبجبة  ثبٕه  الزُاغب   يملٕبخ  رسبٍٕ   العب   الع ثٕبخ 

رمٕز ٌذي الطجابد ثعوح ممٕزاد مىٍب الزطب كٕخ َالزفبيلٕخ  َُالؾؿ  الوائ  ٕغ ْ المب .
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ااملاااباص لاصصلا اتمثللاالجتماعيالتواصلمواقعواصبحت,لل يلياصوصلا

ال اا لليواالجتمللاعيالتيااللجاجللواا, ذلللوق للدوا للت  ام الل ولد والتاهت للاوظللجا

هج لللدخكلللل ص  لللعلللهل ت بالللجيجصلللدلم لللت  ما اتتلللالالمساخلللليلللياو لللاملللا تك فت لللا,و

 يلوص  صلوتسل  مججعخاالتصلاقالسلاباملعل تواصلل,وخاالتصلاققابملالاصلبلمىبلجاو

.مىتجال محتو خىف  
2



ن لزمضب   ا اح سٕبسبٕخ تاد فبيلٕبخ كجٕب ح     ؽٕش عببتد  مُاقبا الزُاغب  االعزمببيٓ  اال    

ال ٔسزٍبن ثٍب  سُات كبن اسزخوامٍب مه عبوت المبُاقىٕه كبب اح للزعجٕب  يبه الغؿبت َ أؿبب       

كمغب  يب  ٔز  رجب   اال ات فًٕ َغُال الٓ اسزخوا  رلك المُاقبا كبب اح ؽطبو َ ربٕٔبو  ءسبُات      

.(ؽوس –ضخع  –كبن ٌذا الزإٔٔو اَ الؾطو لغٍخ 
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ثبلىسجخ للسٕبسبٕه فقبف اغبجؼ اعبب ح السٕبسبٕه  السبزخوا  َ ا ا ح رلبك المُاقبا مبه          أمب  

ثبٕه الؿب َ ٔبد فببتا لب  ٔسبزكا فعلٕبً االسبزعبوً ثمبه لبؤٍ  خجب ي فبٓ الزعبمب  مبا مضب  ٌبذح                

المُاقببا  َ كبب  مببه اخكبببت قبرلببً لسٕبسببٕه يجبب  مُاقببا الزُاغبب  االعزمبببيٓ  ا د ثٍبب  الببٓ         

بئ  فب ؽخ .وٍبٔبد  غٕ  مزُقعخ  َخس
4
 

 يا لبواالجتملاعيالتواصللموقلعتىاوللتالتليال اخسدال صا اتمهالمالهظمهو

اوال اا للاداوالثساياللداواالجتماعاللدللواا المجللاالتاللتييلليالموقللعا للت  اموتللاراجن 

 م لللت  ماااتماملللاتوالتجاالللاتويسلللا ت ت للل التجيا اللل,اال ثلللجالمصللل صبسلللي  اولللاال

خاللدمللهخللاهمواقللعالتواصلللاالجتمللاعيهاللصاولل  مثلللالمصلل صاال ثللجتف للاالخللاهجاذ

اال ثللجالموقللع اوللاللليججللع  قللواومللاالم  ومللاتع لليل حصللوقالمللجااساهوالشللباو

اال للت  اميلليلل ولد , ت للمس مللديللي ج  لل اال للت  اميللد  ال جخاللدال يللدت للماها  للا

التللي سللومخ للاالموقللع للليتللجلوااللج والتلليت ملللالليي للالعللهالتحلل  ثات,المصللا ص

اضاييجذوامل   االاج. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واىَؼيىٍات ىيحنْىىىجٍا اىحذٌرة اىجاٍؼة - االػالً بنيٍة االػالُ و اىؼاٍة اىؼالقات ٍذسس *
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االعزمببيٓ فبٓ المغبب  السٕبسبٓ  يلبٓ      َل  ٔقزػ  الوَ الذْ رقُ  ثً مُاقبا الزُاغب    

الجلببوان الع ثٕببخ ثبب  امزببود الببٓ الجلببوان المزقومببخ َ كبوببذ السببجت َ ات  االزمببخ القبئمببخ ثببٕه        

، ثببٕه الم ضببؼ  6106اال ا ح االم ٔإببخ َ  َسببٕب ثعببو االوززخبثبببد االم ٔإببخ االخٕبب ح  فببٓ      

 اقٓ ءٌببٕ  ْ يببه الؾببزة الغمٍببُ ْ ء َوبلببو ر امببت(  َالم ضببؾخ يببه الؾببزة الببؤمق       

كلٕىزببُن( َثعببو فببُز البب ئٕي االم ٔاببٓ  َوبلببو ر امببت ََغببُلً لسببوح الؾابب  فببٓ الُالٔبببد        

المزؾوح.
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ىُيٍببب َ اوزطببب  الٍُاربب  الذكٕببخ َمببا رزأببو اسببزخوا  مُاقببا الزُاغبب  االعزمبببيٓ َ ر   

جؾذ االعٕبببب  الؾبلٕبببخ مبببه الطبببجبة    السبببزخوا  َالزفبيببب  مبببا رلبببك المُاقبببا اغببب     المغٍبببزح َ

الزُاغ  االعزمبيٓ كمػبو  للمعلُمببد  فبٓ كبفبخ       اٌقٕه رعزمو ثطا  كجٕ  يلٓ مُاقا المَ

 ؽٕش  أكود وزببئظ   اسبخ اسزقػببئٕخ  لاب  مبه       المغبالد  َخبغخ فئخ الطجبة َ الم اٌقٕه 

Karine Aillerie, Sarah McNicol
6
ضببجاخ االوز وبذ   ان الغبلجٕببخ العنمبٓ مببه    يلبٓ   

االعزمبببيٓ مػببو  المعلُمبببد االَ  َتلببك   ٔعزجبب َن مُاقببا الزُاغبب  الطببجبة َ المبب اٌقٕه  

  فٓ كبفخ مغبالد الؾٕبح ثطا  ُٔمٓ .

ٔعزجبب  مُقببا الزُاغبب  االعزمبببيٓ فٕسببجُم مببه اضببٍ  مُاقببا الزُاغبب  االعزمبببيٓ       َ 

ان   6102ؽٕببش افببب د َكبلببخ  َرٕبب ز فببٓ اخبب  رقب ٔ ٌببب الػببب  ح يببه ال ثببا االَ  لعببب         

  ٓ   4433,53,40  َغب   البٓ    6102لغمٍُ ٔبخ مػب  الع ثٕبخ مبا ثوأبخ يبب         الزعبوا  السبابو

الفٕسبببجُم يلبببٓ يبببو     َ ؽػببب    443630.443َعببببت يبببو  مسبببزخومٓ اسوز وبببذ لٕسبببغ     

مسبببزخومٓ اسوز وبببذ  َفقبببب  خببب  رؾبببؤش للجٕبوببببد الخبغبببخ ثزعبببوا  َ يبببو     35.111.111

َالفٕسجُم  ثبلوَ  االف ٔقٕخ.
,
 

مُقبببا الزُاغببب  االعزمببببيٓ فٕسبببجُم  ٔعبببو مبببه ثبببٕه أكضببب      ثبالؾبببفخ البببٓ تلبببك فببببن   

المػب   الزٓ ٔعزمو يلٍٕبب الطبجبة َ المب اٌقٕه  للزعب ي يلبٓ القؿببٔب َ االؽبواس السٕبسبٕخ          

تلك  ون ا لبوَ ي السٕبسبٓ االثب ز فبٓ المبؾبٓ الق ٔبت ثبلمىكقبخ الع ثٕبخ َ فبٓ مػب  يلبٓ            

َ  65االخع فٓ اؽواس صُ رٓ  ذ رلبك االٌمٕبخ رززأبو مبا الزؾبؤضبد      ُٔوٕبً َالزالب   31ٔىببٔ  

المسببزم ح الزببٓ ٔزٕؾٍببب المُقببا  مببه عبوببت َ مببه عبوببت اخبب   قٕببب  الػببؾ  االخجب ٔببخ يلببٓ    

َ َكببالد االوجببت  ثبلزُاعبو ال سبمٓ يلبٓ       (مسبزقلخ  –معب ؾبخ   –ؽزثٕبخ   –اخز فٍب ءقُمٕبخ  

  .المُقا كمػب   للمعلُمبد 

ه الػبعت عبوا الزمٕٕبز ثبٕه مبب ٌبُ  أْ َ مبب        اال ان  ٌذا الزُاعو يلٓ المُقبا ععب  مب    

ٌبببُ ؽقٕقبببخ  ٌَبببُ مبببب ٔغعببب  مُقبببا الزُاغببب  االعزمببببيٓ فٕسبببجُم ثٕئبببخ خػبببجخ لاببب  مبببه        

المعلُمبببببد الؾقٕقٕببببخ َ أؿببببب الطبببببئعبد َ االكبتٔببببت  َ ٌببببُ مببببب ٔمضبببب  مطببببالخ  ثبلىسببببجخ      

ٕه مبب ٌبُ   للمسزخومٕه خبغخ االقب  خجب ح فبٓ الزعبمب  مبا المُقبا  فبٓ القبو ح يلبٓ الزمٕٕبز ثب           

ؽقٕقٓ َثٕه االكبتٔت َ مه الغبوبت االخب  ٔلقبٓ يبتت كجٕب ا يلبٓ الجببؽضٕه فبٓ تلبك المغبب            

الٔغب  ق ٔقخ مب لزُعًٕ المسزخومٕه الٓ المؾزُْ الػب   َ كٕفٕخ رمٕٕزي ثسٍُلخ .  
2
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َ المعلُمببببد َ  َ مبببا رلبببك الزكبببُ اد المز ؽقبببخ فبببٓ مغبببب  راىُلُعٕبببب االرػببببالد   

 31عبتد اسوزخبثبد ال ئبسبٕخ الضبوٕبخ   لغمٍُ ٔبخ مػب  الع ثٕبخ ثعبو صبُ ح           1.6  راىُلُعٕب 

االقزػببب ٔخ َ السٕبسببٕخ َ  خب عٕببخ  اسببزضىبئٕخ يلببٓ كبفببخ المسببزُٔبد    ظبب َي  ظبب   ُٔوٕببً فببٓ 

الزؾببؤبد  ثبب  َ الؿببغُـ    اخلٕببخ رؾمبب  العؤببو مببه    ظبب   ظبب َي   أٔؿببب فببٓ   العسببا ٔخ   َ 

اسقزػببب ٔخ ثبسؾببفخ إلببّ ؽبلببخ   المطببا د  َ العؤببو مبه   اس ٌبثٕببخ العملٕببد   أٔؿبب ممضلببخ فببٓ  

    . المػ ْ  المغزما  ٔطٍوٌب  السٕبسٓ الذْ  الػ اع الفا ْ َ 

 ِشىٍخ اٌذساعخ 

 65اوك قًب ممب سجق فبن  َ  مُقا الزُاغب  االعزمببيٓ فٕسبجُم لب  ٔزُقب  يىبوصُ ح       

بسبٕخ سبُات كبوبذ فبٓ ضبالٍب ال سبمٓ  مبه        يلبٓ العابي فبكن كبفبخ ا ؽبواس السٕ       6100ٔىبٔ 

عبوبببت الوَلبببخ المزمضببب  فبببٓ اسسبببزفزبتاد اَ اسوزخبثببببد أَ الطبببا  الغٕببب   سبببمٓ مبببه عبوبببت 

الغمٍببُ  المزمضبب  فببٓ اسؾبب اثبد َ المنبببٌ اد  قببو أظٍبب د الببوَ  الاجٕبب  َ المبب ص  الببذْ    

ُم  ثكيزجب ٌبب  رقُ  ثً مُاقا الزُاغ  االعزمبيٓ َ خبغبخ مُقبا الزُاغب  االعزمببيٓ فٕسبج     

 الك ي الضبلش فٓ الع قخ ا ن ثٕه الوَلخ َ ثٕه الغمٍُ  .

َمه ٌىبب فبكن مطبالخ الو اسبخ عببتد  لززمضب  فبٓ الزعب ي يلبٓ  َ  مُقبا الزُاغب               

اسعزمببببيٓ فٕسبببجُم فبببٓ إمبببوا  الطبببجبة الغببببمعٓ ثبلمعلُمببببد السٕبسبببٕخ ؽبببُ  اسوزخبثببببد    

إسبزخوا  الطبجبة الغببمعٓ  لمُقبا الفٕسبجُم       َ تلك مبه خب    غبو يبب اد      6102ال ئبسٕخ 

َ الزعببب ي يلبببٓ رقٕبببٕ  الطبببجبة الغببببمعٓ لمُقبببا الزُاغببب  اسعزمببببيٓ فٕسبببجُم كمػبببو         

  -المع فٕبببخ   ء  للمعلُمببببد السٕبسبببٕخ  إلبببّ عبوبببت  غبببو  ربببأصٕ اد إيزمبببب  الطبببجبة الغببببمعٓ 

لمعلُمببببد يلبببٓ مُقبببا الزُاغببب  اسعزمببببيٓ فٕسبببجُم كمػبببو  ل      (السبببلُكٕخ  -الُعواوٕبببخ 

 .6102السٕبسٕخ ؽُ  اسوزخبثبد ال ئبسٕخ 

 أ١ّ٘خ  اٌذساعخ :

رأرٓ أٌمٕخ    اسخ  َ مُقا الزُاغب  اسعزمببيٓ فٕسبجُم فبٓ إمبوا  الطبجبة الغببمعٓ        

 فٕمب ٔلٓ : 6102ثبلمعلُمبد السٕبسٕخ ؽُ  اسوزخبثبد ال ئبسٕخ 

  لج   فٓ ظ  العؤو مه َ الزٓ ضٍورٍبا 6102ا ٌمٕخ  الاجٕ ح لإلوزخبثبد ال ئبسٕخ

 الزؾؤبد الزٓ رُاعً المىكقخ الع ثٕخ ثأكملٍب .

  ٓا ٌمٕخ  المززأوح َ الوَ  الفعب  الذْ ٔقُ  ثً مُقا الزُاغ  اسعزمبيٓ فٕسجُم ف

  المػ ْ َ خبغخ فٓ  ا ؽواس السٕبسٕخ َ يلٓ كبفخ االغعوح . المغزما 

 ُاغ  اسعزمبيٓ فٕسجُم َخبغخ  الزٔب ح المسزم ح فٓ أيوا  مسزخومٓ مُقا الز

الطجبة الغبمعٓ ٌَ  َقُ  الضُ اد َ العىػ  الفبي   فٓ  رىمٕخ المغزما  ثبسؾبفخ 

 إلّ أن ٌ الت الطجبة ٌ  قب ح المسزقج  .



دَر مُلع انتُاصم االجتماعٓ فٕسثُن فٓ إمذاد انشثاب انمصزْ انجامعٓ تانمعهُماخ 
  8102انسٕاسٕح حُل اإلوتخاتاخ انزئاسٕح انمصزٔح 

 478   عشز سانساد العدد – َاإلعالن انعامح عاللاخان نثحُث انعهمٕح انمجهح 

 أ٘ذاف اٌذسعخ : 

رسببعٓ الو اسببخ الؾبلٕببخ الببٓ رؾقٕببق الٍببوي البب ئٕي َ المزمضبب  فببٓ الزعبب ي يلببٓ  َ      

فٕسببجُم فببٓ إمببوا  الطببجبة الغبببمعٓ ثبلمعلُمبببد السٕبسببٕخ ؽببُ    مُقببا الزُاغبب  اسعزمبببيٓ

َ ٔزف ع مه ٌبذا الٍبوي الب ئٕي مغمُيبخ مبه ا ٌبواي الف يٕبخ         6102اسوزخبثبد ال ئبسٕخ 

ٌَٓ : 

 غببو يببب اد اسببزخوا  الطببجبة الغبببمعٓ ر يٕىببخ الو اسببخ ر لمُقببا الزُاغبب  اسعزمبببيٓ  .0

 فٕسجُم.

يٕىببخ الو اسببخ ر لمُقببا الزُاغبب  اسعزمببببيٓ      الزعبب ي يلببٓ رقٕببٕ  الطببجبة الغبببمعٓ ر      .6

 . 6102فٕسجُم كمػو  للمعلُمبد السٕبسٕخ ؽُ  اسوزخبثبد ال ئبسٕخ 

الزعبب ي يلببٓ  اكضبب  الػببفؾبد الزببٓ ٔعزمببو يلٍٕببب الطببجبة الغبببمعٓ  ر يٕىببخ الو اسببخ ر      .3

يلببٓ مُقببا الزُاغبب     6102كمػببو  للمعلُمبببد السٕبسببٕخ ؽببُ  اسوزخبثبببد ال ئبسببٕخ     

 يٓ فٕسجُم .اسعزمب

الزعبب ي يلببٓ أكض أضبباب  المعلُمبببد الزببٓ ٔعزمببو يلٍٕببب الطببجبة الغبببمعٓ يٕىببخ الو اسببخ    .4

 6102يلٓ مُقا الزُاغ  اسعزمبيٓ فٕسجُم ؽُ  اسوزخبثبد ال ئبسٕخ 

الُعواوٕبخ   –ة المػب ْ الغببمعٓ يٕىبخ الو سبخ رالمع فٕبخ        غو ربصٕ اد إيزمبب  الطبجب   .5

اسعزمبببيٓ فٕسببجُم كمػببو  للمعلُمبببد السٕبسببٕخ     ر يلببٓ مُقببا الزُاغبب    السببلُكٕخ –

 .6102ؽُ  اسوزخبثبد ال ئبسٕخ 

 اٌذساعبد اٌغبثمخ 
  اسخ مىخ اهلل مغوْ  ثعىُان ر ايزمب  الطجبة الغبمعٓ يلٓ الػفؾبد االخجب ٔخ فٓ  .0

6102مُاقا الزُاغ  االعزمبيٓ كمػو  للمعلُمبد ؽُ  االؽواس الغب ٔخ ر 
4
  

 ي يلببٓ  َ  الػببفؾبد االخجب ٔببخ يلببٓ مُقببا الزُاغبب  االعزمبببيٓ اسببزٍوفذ الو اسببخ الزعبب

فٕسبببجُم  فبببٓ امبببوا  الطبببجبة  ثبلمعلُمببببد السٕبسبببٕخ َ المع فبببخ ثبلقؿببببٔب الؾبلٕبببخ َ  اسبببخ     

المزغٕبب اد الزببٓ ربب ص  فبببٓ ٌببذح الع قببخ  لقٕبببب  مببوْ فبيلٕببخ ٌبببذح الػببفؾبد فببٓ المع فبببخ          

مسبزُٔبد الزفبيلٕبخ فبٓ ٌبذح الػبفؾبد َ      السٕبسٕخ لوْ الطبجبة  ثبالؾببفخ البٓ الزعب ي يلبٓ      

َ قبو رُغبلذ الو اسبخ البٓ اٌب       رأصٕ ٌب يلٓ ارغبٌبد الطجبة َا ائٍ  ؽُ  القؿبٔب المخزلفخ 

 :الىزبئظ الزبلٕخ

يلٓ مزبثعبخ َوطب  االخجبب  َ الجٕبوببد الزبٓ ٔبز  ربواَلٍب يلبٓ رلبك           ؽ ظ الطجبة الغبمعٓ  -

 الػفؾبد ؽُ  االؽواس الغب ٔخ  

 الىقبش ثٕه المسزخومٕه ؽُ  االؽواس الغب ٔخ  لك الػفؾبد مسبؽخ مه الؾُا  َخ راربؽ  -

-           ٓ يٕىبخ الو اسبخ    رزمزا رلبك الػبفؾبد االخجب ٔبخ ثقبو  مبه المػبواقٕخ  ثبٕه الطبجبة الغببمع

اسخجب ٔبببخ يلبببّ مُاقبببا  ثُعبببُ  ي قبببخ ا رجببببـ  البببخ إؽػببببئٕب ثبببٕه الزعببب ؼ للػبببفؾبد 
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القؿببببٔب  ب فبببٓ الؾػبببُ  يلبببّ المعلُمببببد ؽبببُ   الزُاغببب  االعزمببببيٓ َااليزمبببب  يلٍٕببب 

 َا ؽواس الغب ٔخ

ثعىببُان ر ٌبب  إسببزخوا  مُاقببا الزُاغبب     Changjun Leea, Jieun Shinb  اسببخ  .6

اسعزمبببيٓ ؽقببب رغعبب  الىببب   مسببزقكجٕه سٕبسببٕبً ا الزبببصٕ اد المجبضبب ح َ غٕبب  المجبضبب ح     

6102الغىُثٕخ . لمُقا الزُاغ  اسعزمبيٓ يلٓ اسسزقكبة السٕبسٓ فٓ كُ ٔب 
01

 

إسزٍوفذ رلك الو اسخ الزعب ي يلبٓ ا صبب  المجبضب ح َ الغٕب  مجبضب ح لمُاقبا الزُاغب          

البٓ   01-61اسعزمبيٓ يلٓ اسسزقكبة السٕبسبٓ مبه خب     اسبخ رغ ٔجٕبخ فبٓ الفزب ح مبه         

يلٓ مُقعٓ الفٕسبجُم َربُٔز   َ سخزجبب  الع قبخ ثبٕه اسسبزقكبة السٕبسبٓ الفاب ْ           6106

ؽٕبببش رببب  إسبببزخوا  رقىٕبببخ الىمبببُتط الٍٕالبببٓ   ’ إسبببزخوا  مُاقبببا الزُاغببب  اسعزمببببيٓ   َ ثبببٕه

َ ٔعىببٓ الىمببُتط ثقٕببب  صبب س مزغٕبب اد ا َ   فببٓ أْ ضببا  ٔببز  الزفبيبب        SEMالمعزببو  

السٕبسبببٓ ثىببببت يلبببٓ إسبببزخوا  مُاقبببا الزُاغببب  اسعزمببببيٓ  الضببببوٓ  مزبببٓ رسبببزخو  مُاقبببا       

ب كخ السٕبسبٕخ لففب ا  َ الضبلبش الزببصٕ  غٕب  المجبضب        الزُاغ  اسعزمببيٓ رأصٕ ٌبب يلبٓ لمطب    

 لمُاقا الزُاغ  اسعزمبيٓ يلٓ المطب كخ السٕبسٕخ .

 َ قو رُغلذ الو اسخ الٓ أٌ  الىزبئظ الزبلٕخ  

أن مُاقا الزُاغ  اسعزمببيٓ رقبُ  ثبوَ  غبٔبخ فبٓ ا ٌمٕبخ  فبٓ زٔبب ح اسسبزقكبة السٕبسبٓ           

  اسعزمبببيٓ ربب ص  ثطببا  غٕبب  مجبضبب  يلببٓ المطببب كخ َ   َ رجببٕه أن مُاقببا الزُاغبب ، لففبب ا 

ال ٔماببه الزؾببوس يببه  ، الزفبيبب  السٕبسببٓ لففبب ا  مببه خبب   الزببأصٕ  يلببٓ أ ائٍبب  الطخػببٕخ     

الزببأصٕ  المكلببق لابفببخ أضبباب  مُاقببا الزُاغبب  اسعزمبببيٓ يلببٓ اسسببزقكبة السٕبسببٓ لففبب ا   

 يلٓ ا ف ا  َ أفاب ٌ  . فجعؽ رلك المُاقا فقف ٌٓ مه رملك القو ح يلٓ الزأصٕ 

َُ خبب َن ثعىببُان راوزطببب  المعلُمبببد المؿببللً يجبب  َسبببئ         Jieun Shin  اسببخ  .3

 2018اسي   اسعزمبيٓ ، الىمف الزمىٓ ، المػو  َ ال سبلخ . 
00

 

ضببئعخ سٕبسبٕخ ضبعجٕخ رب  ربواَلٍب فبٓ  اسوزخبثببد ال ئبسبٕخ          ,0إسزٍوفذ الو اسخ  رعقت يو  

َ قبو رُغبلذ الو اسبخ    ربُٔز  َ تلبك ثكسبزخوا  أ اح رؾلٕب  المؿبمُن       يلبٓ مُقبا   6106يبب   

 :إلّ أٌ  الىزبئظ الزبلٕخ

معن  الطبئعبد الابتثخ رزا   ثطا   َ ْ  فٓ ؽٕه أن الطبئعبد الزٓ ٌٓ فٓ ا غ   -

 .ؽقٕقٕخ ل  رزا   كضٕ ًا َ ال ثطا   َ ْ

وزخبثبد َ إخزفذ فغبتح ٌَُ إسزم د الطبئعبد الابتثخ فٓ النٍُ  الوَ ْ ؽزٓ  ُٔ  اس -

مب ٔعاي إسزخوا  القبئمٕه يلٓ الؾم د اسوزخبثٕخ للزؿلٕ  اسي مٓ مه خ   

 الطبئعبد للزأصٕ  يلٓ وزبئظ الؾم د اسوزخبثٕخ َ يلٓ الق ا  الىٍبئٓ للىبخجٕه .

إسزخو  القبئمٕه يلٓ الؾم د اسوزخبثٕخ كبفخ الف ظ الزٓ رزٕؾٍب َسبئ  اسي    -

لاز َوٕخ  ثبسؾبفخ إلّ الزػٕو سعزمبيٓ الؾؤضخ مه رؿلٕ  معلُمبرٓ َ ثلكغخ إا



دَر مُلع انتُاصم االجتماعٓ فٕسثُن فٓ إمذاد انشثاب انمصزْ انجامعٓ تانمعهُماخ 
  8102انسٕاسٕح حُل اإلوتخاتاخ انزئاسٕح انمصزٔح 

 480   عشز سانساد العدد – َاإلعالن انعامح عاللاخان نثحُث انعهمٕح انمجهح 

رعمٕ  ا خجب  الابتثخ فٓ أكض  مه مػو  يلٓ اسوز وذ سصجبد غؾزٍب َ ٌٓ أ َاد َ

 عؤوح َلٍب أٔؿًب رأصٕ اد عؤوح يلٓ الىبخجٕه . 

معلُمببد سٕبسبٕخ    ثعىُان ر الزبأص  ثبل فقببت: الفٕسبجُم كمػبو       Marton Bene  اسخ  .4

.,610للطجبة َ غغب  السه ر
06

 

اسزٍوفذ الو اسخ الزع ي يلٓ   َ  َرأصٕ  الفٕسجُم فٓ ثٕئبخ المعلُمببد يبلٕبخ االخزٕبب ثٕه     

ق ة الغبمعخ َرفزب ؼ ان البوَ  المزىببمٓ للفٕسبجُم كمػبو  للمعلُمببد السٕبسبٕخ  اغبجؼ         

ب  السٕبسبٓ  تلبك مبه خب   القٕبب       ٔزبص  ثطا  كجٕب  َٔب ص  فبٓ االفب ا  االقب  خجب ي فبٓ المغب        

َ قبو رُغبلذ الو اسبخ البٓ اٌب  الىزببئظ       ثو اسخ اسزقػبئٕخ ثٕه ق ة الغبمعبد فبٓ ٌىغب ٔبب   

 :الزبلٕخ

اقلٕخ مه الك ة الغبمعٕٕه المٍزمٕه سٕبسٕب فقبف ٌب  مبه ٔقُمبُن ثمطبب كخ َ وطب  المؾزبُْ        

لمؾزببُْ السٕبسببٓ ٔزببأص   السٕبسببٓ يلببٓ المُقببا يٕبب  البب غ  مببه تلببك فبببن مطببب كخ َ وطبب  ا     

   .ثطا  كجٕ  ثؾبلخ ال ؾب يه المىبؿ الؤمق اقٓ

اسبببزم ا  الؾػبببُ  يلبببٓ المعلُمببببد السٕبسبببٕخ مبببه خببب   الفٕسبببجُم مبببه خببب   مبببب ٔقبببُ       

االغببوقبت ثىطبب ي مببه مؾزُٔبببد غبؾببجخ سٕبسببٕخ يلببٓ الفٕسببجُم ٔبب  ْ الببٓ المزٔببو مببه ؽبلببخ   

ً ٌب الت الطبجبة مبا  ؾب َ ح يبو  اغفبب        يو  ال ؾب يه المىبؿ الؤمق اقٓ الذْ ٔعبٕص فٕب  

 ثبقٓ العُام  الزٓ قو رسبٌ  فٓ زٔب ح ؽوح يو  ال ؾب لؤٍ .

ثعىببُان راسيغبببة يلببٓ الفٕسببجُم َ البب أْ     Tapio, Hongxiu, Reimai  اسببخ  .5

,610. 6105العب  : رُقا وزبئظ  اسوزخبثبد الج لمبوٕخ 
03
 

ص  اسيغبببة يلببٓ  كبب  مببه مببُقعٓ    إسببزٍوفذ الو اسببخ الزعبب ي يلببٓ إلببٓ أْ   عببخ قببو ٔبب     

الفٕسببجُم َرببُٔز  يلببٓ الزىجببُت ثىزبببئظ الؾمبب د االوزخبثٕببخ الج لمبوٕببخ َ الزببٓ عبببت فٍٕببب يببو      

َ قورُغببلذ الو اسببخ الببٓ أٌبب  الىزبببئظ     مقعببو فببٓ فىلىببوا    611م ضببؾبً سٕبسببٕبً يلببٓ    6046

 :الزبلٕخ

وٕببخ مببه خبب   الػببفؾبد    ربب  عمببا قبيببوح ثٕبوبببد كبملببخ يببه الم ضببؾٕه لإلوزخبثبببد الج لمب       

ال سمٕخ لا  مىٍ  يلٓ  مُقعٓ الفٕسبجُم َ ربُٔز  َ الزعب ي يلبٓ الع قبخ ثبٕه الزػبُٔذ َ        

  ٓ العٕىببخ ا َلٕببخ  ثببٕه وسببجخ اسيغبببة الزببٓ ٔؾػبب  يلٍٕببب كبب  مببه الم ضببؾٕه َ الزببٓ ثلغببذ فبب

 ملُٕن إيغبة. ,.6

      ُ ْ للزُقببا ثىزبببئظ  ٔعزجبب  يببو  اسيغبببة للػببفؾبد ال سببمٕخ للم ضببؾٕه السٕبسببٕه م ضبب  قبب

 اسوزخبثبد إال أوٍب ال رزا  َسٕلخ ؾعٕفخ   لؿمبن الىغبػ اسوزخبثٓ .

  اسبخ مؾمبو يجببو الٌُببة الفقٕبً ثعىببُان ر  َ  ضبجابد الزُاغب  اسعزمبببيٓ فبٓ إمببوا          .6

الطببجبة الع ثبببٓ ثبلمعلُمبببد َ ا خجبببب  ؽببُ  ظببببٌ ح اس ٌبببة :   اسبببخ مقب وببخ ثبببٕه      

. ,610الطجبة الع ثٓ فٓ أ ثا  َ  
04
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إسزٍوفذ الو اسخ الزع ي يلٓ  َ  ضجابد الزُاغب  اسعزمببيٓ فبٓ إمبوا  الطبجبة الع ثبٓ        

ثب خجب  َ المعلُمبد ؽُ  ظبٌ ح اس ٌبة مه خب   مع فبخ مبوْ إلزمبب  الطبجبة ا خجبب        

َ المعلُمبد مه ضجابد الزُاغب  اسعزمببيٓ َ رمضلبذ يٕىبخ الو اسبخ فبٓ أسبلُة كب ح البضلظ          

 02مػبب  ر مببه سببه   –الببٕمه  –السببعُ ٔخ  –و  أ ثببا  َ  ي ثٕببخ ر ا   ن  َ تلببك يلببٓ يبب 

 :رُغلذ الو اسخ الٓ أٌ  الىزبئظ الزبلٕخ قوَ  34الٓ 

كلمبببب زا د   عبببخ إيزمبببب  ا فببب ا  يلبببٓ ضبببجابد الزُاغببب  اسعزمببببيٓ كلمبببب إ رفبببا معبببو     

  الطبجبة يلبٓ   كمبب أظٍب د الو اسبخ ربأصٕ اد مع فٕبخ م رفعبخسيزمب       رأصٕ اد إيزمب ٌ  يلٍٕب

 يلٓ ضجابد الزُاغ  للؾػُ  يلٓ معلُمبد ؽُ  ظبٌ ح اس ٌبة .

إلزمببب  الطببجبة الغبببمعٓ للمعلُمبببد السٕبسببٕخ مببه    اسببخ أمبببوٓ أضبب ي مؾمببو ثعىببُان ر  .,

ضجابد الزُاغ  اسعزمببيٓ َ ي قزبً ثمسبزُْ المطبب كخ السٕبسبٕخ اسفز اؾبٕخ َ الفعلٕبخ        

.ر,610
05

 

ٓ إلزمببب  الطببجبة الغبمعٕللمعلُمبببد السٕبسببٕخ مببه ضببجابد      إسببزٍوفذ الو اسببخ الزعبب ي يلبب   

الزُاغ  اسعزمبيٓ َ ي قزً ثمسبزُْ المطبب كخ السٕبسبٕخ اسفز اؾبٕخ  َ الفعلٕبخ مبه خب          

َ    غو َ رؾلٕ  معو  َ  َافا َ إسز ارٕغٕبد ٌذا  اللسبلُكٕخ  اسلزمبب  َ الزبأصٕ اد المع فٕبخ 

مجؾببُس مببه الطببجبة  451لببك يلببٓ يٕىببخ قُامٍببب  َ الُعواوٕببخ الىبرغببً يببه ٌببذا اسلزمببب  َ ت 

 :لٓ أٌ  الىزبئظ الزبلٕخإَ قو رُغلذ الو اسخ ثكسزخوا  يٕىخ ك ح الضلظ  الغبمعٓ

إ رفبببع معببو  ألزمببب  الطببجبة للمعلُمبببد السٕبسببٕخ يجبب  الطببجابد اسعزمبيٕببخ َ ٌببٓ وزٕغببخ     

عزٍببب الطببجبة  بثقجٕعٕببخ لزػببو  المُؾببُيبد السٕبسببٕخ مقومببخ المُؾببُيبد الزببّ  ٍٔببز  ثمز      

 .الغبمعٕعٕىخ الو اسخ

إوخفبببببؼ مسببببزُْ المطببببب كخ الفعلٕببببخ َاسفز اؾببببٕخ كمببببب إوخفؿببببذ وسببببجخ المطببببب كخ فببببٓ   

 .6105اسوزخبثبد الج لمبوٕخ 

  اسبببخ إيزمبببب  خلببب  معجبببو ٌَجبببخ ضببببٌٕه ثعىبببُانررع ؼ المببب اٌقٕه لطببببئعبد مُاقبببا     .2

,610الزُاغ  اسعزمبيٓ َ ي قزٍب ثكرغبٌبرٍ  السٕبسٕخ ر 
06
 

إسزٍوفذ الو اسخ الزع ي يلبٓ الع قبخ ثبٕه رعب ؼ المب اٌقٕه لمُاقبا الزُاغب  اسعزمببيٓ         

َ مببب رؾملببً مببه ضبببئعبد َ ي قزببً ثزاببُٔه إرغبٌبببرٍ  السٕبسببٕخ َأع ٔببذ الو اسببخ ثكسببزخوا     

َقببو رُغببلذ الو اسببخ الببٓ  يببب   ر60 : 02مببه ر  411يلببٓ يٕىببخ قُامٍببب   إسببزمب ح إسببزجٕبن

 :أٌ  الىزبئظ الزبلٕخ

إيزمببب  معنبب  المبب اٌقٕه يٕىببخ الو اسببخ يلببٓ مُاقببا الزُاغبب  اسعزمبببيٓ للؾػببُ  يلببٓ          

   .ا خجب 

كمببب رجببٕه َعببُ  ي قببخ إ رجبببـ  الببخ اؽػبببئٕب ثببٕه رعبب ؼ المبب اٌقٕه يٕىببخ الو اسببخ لمُاقببا     

، عبببت أغلببت يٕىببخ الو اسببخ مببه المبب اٌقٕه    عزمبببيٓ َ ثببٕه إرغبٌبببرٍ  السٕبسببٕخ  الزُاغبب  اس

 .ىط  يلٓ مُاقا الزُاغ  اسعزمبيٓفٕمب ٔ ٔضقُن أؽٕبوب
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  اسببخ يمببب  يجببو البب ؽٕ  الخلٕغببٓ  ثعىببُان رإيزمببب  الطببجبة الغبببمعٓ السببعُ ْ يلببٓ         .4

6106مُاقا الزُاغ  اسعزمبيٓ كمػو  للمعلُمبد يه يبغفخ الؾز  
0,
 

إسببزٍوفذ الو اسببخ الزعبب ي يلببٓ إيزمببب  الطببجبة الغبببمعٓ السببعُ ْ فببٓ اال  ن يلببٓ مُاقببا  

غببب  اسعزمببببيٓ كمػبببو  للمعلُمببببد َ الزعببب ي يلبببٓ البببوَ  البببذْ رقبببُ  ثبببً  مُاقبببا    الزُا

 411الزُاغ  اسعزمبيٓ فٓ أصىبت االزمبد الُقىٕخ َقو أع ٔبذ الو اسبخ يلبٓ يٕىبخ قُامٍبب      

   :َ قو رُغلذ الو اسخ الٓ أٌ  الىزبئظ الزبلٕخمف  ح مه قلجخ الغبمعبد السعُ ٔخ 

   :ٔلٓ الزُاغ  اسعزمبيٓ ممضلخ فٕمبعبتد أث ز أسجبة اسزخوا  َسبئ  

سببٍُلخ إ سببب  َإسببزقجب  الملفبببد     ،، إ رفبببع سببق  الؾ ٔببخ ثٍببب   عبببت سببٍُلخ الُغببُ  إلٍٕببب   

 الػُرٕخ َ الفٕؤُ .

  اسببخ يمبب َ مؾمببو مؾمببُ   ثعىببُان رإرغبٌبببد البب أْ العببب  المػبب ْ وؾببُ مػببواقٕخ     .01

القؿبببببٔب السٕبسببببٕخر القىببببُاد الزلٕفزُٔوٕببببخ َمُاقببببا الزُاغبببب  اسعزمبببببيٓ فببببٓ رىبببببَ   

6106
02
   

إسبببزٍوفذ الو اسبببخ الزعببب ي يلبببٓ إخزجبببب  الع قبببخ ثبببٕه مسبببزُْ اسيزمبببب  يلبببٓ القىبببُاد           

الزلٕفزُٔوٕببببخ المػبببب ٔخ الؾاُمٕببببخ َ الخبغببببخ َ مُاقببببا الزُاغبببب  اسعزمبببببيٓ كمػببببب         

للمعلُمبببد ؽببُ  ا ؽببواس السٕبسببٕخ المػببب ٔخ َ إ  ام المجؾببُصٕه لمػببواقٕزٍب فببٓ رىببببَ         

مجؾبببُس مبببه المٍزمبببٕه ثبلطبببئُن السٕبسبببٕخ   411لسٕبسبببٕخ َ تلبببك يلبببٓ يٕىبببخ مبببه  القؿببببٔب ا

 قورُغلذ الو اسخ الٓ أٌ  الىزبئظ الزبلٕخ  ثبلقبٌ ح الاج ْ  َ 

مُاقا الزُاغ  اسعزمبيٓ كبوذ ا كض  مػبواقٕخ ثبٕه َسببئ  اسيب   الزقلٕؤبخ َالغؤبوح فبٓ        

 رىبَ  ا ؽواس السٕبسٕخ المػ ٔخ لوْ المجؾُصٕه  

عُ  ي قخ إ رجبقٕخ  الخ إؽػبئٕب ثٕه مسزُٔبد اسيزمبب  يلبٓ مُاقبا الزُاغب  اسعزمببيٓ      َ

 كمػب   لفخجب  َ إ  ام المجؾُصٕه لمػواقٕزٍب فٓ رغكٕخ القؿبٔب السٕبسٕخ .

  اسببخ مىٕببخ إسببؾب  إثبب إٌ  ثعىببُان ر إيزمببب  الطببجبة الغبببمعٓ المػبب ْ يلببٓ مُاقببا      .00

  ر الزُاغ  اسعزمبيٓ كمػو  لفخجب
04
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       ٓ يلببّ مُاقببا الزُاغبب     َقببو إسببزٍوفذ الو اسببخ الاطبب  يببه مببوِ إيزمببب  الطببجبة الغبببمع

اسعزمببببيٓ مؾببب  الو اسبببخ كمػبببو  للمعلُمببببد َا خجبببب  مبببه خببب    غبببو مبببوِ إٌزمبببب     

َمزبثعببخ الطببجبة الغبببمعٓ للمؿبببمٕه اسخجب ٔببخ يلببّ مُاقببا الزُاغبب  اسعزمبببيٓ َرؾؤببو        

لوِ الطجبة يلٓ يٕىبخ  يمؤبخ مبه ضبجبة الغبمعببد الؾاُمٕبخ       الػفؾبد اسخجب ٔخ المفؿلخ 

مف  ح فّ عبمعبخ القببٌ ح، َعبمعبخ سبٕىبت إلبّ        411َالخبغخ مه الذكُ  َاسوبس رزمض  فّ 

غببفؾبد ربثعببخ لم سسبببد  -عبوببت يٕىببخ مببه الػببفؾبد اسخجب ٔببخ الزبثعببخ لقىببُاد رلٕفزُٔوٕببخ  

 ُ  –اقببا الطببجابد اسعزمبيٕببخ ءفببٕي ثببُم  أعىجٕببخ َلٍببب غببفؾبد رػببو  ثبللغببخ الع ثٕببخ( مببه م

 :َقو رُغلذ الو اسخ الٓ اٌ  الىزبئظ الزبلٕخرُٔز 
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أن المؿببمُن السٕبسببٓ كبببن الىببُع ا كضبب  اوزطببب ا ثببٕه الػببفؾبد اسخجب ٔببخ المخزلفببخ ثىسببجخ   

44.5% 

كبوذ غفؾخ الُٕ  السبثا ا كض  رفؿٕ  ثٕه الطبجبة َا كضب  إوزطبب ا كمبأرؿبؼ مبه يىبغب        

 (.المطب كخ –الزعلٕقبد  –بي  ءاسيغبة الزف

إن معنببب  الػبببفؾبد اسخجب ٔبببخ رٍمببب  رُؾبببٕؼ مػبببو ٌب فبببّ يىبببُان الخجببب  أَ الػبببُ ح      

َرعزمببو يلببّ إرجبببع القببب   للبب اثف االلٕاز َوببٓ إلببّ مُقعٍببب ال سببمٓ لقبب اتح     ،المػبببؽجخ لببً

 رفبغٕ  الخج  كبم 

ٓ المُاقببا اسعزمبيٕببخ َ    اسببخ سبببمؼ مؾمببو ُٔسبب   ثعىببُان رالطببعب اد السٕبسببٕخ فبب      .06

ُٔوٕببببً.  31ٔىببببٔ  َ   65ي قزٍبببب ثكرغبٌببببد الطببببجبة السٕبسبببٕخ    اسببببخ مقب وبببخ ثببببٕه     
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إسببزٍوفذ الو اسببخ  غببو َ رؾلٕبب  الطببعب اد السٕبسببٕخ فببٓ المُاقببا اسعزمبيٕببخ َ المؿبببمٕه  

ٔبخ  الوَ  الذْ رمب سً فٓ الزأصٕ  يلٓ إرغبٌبد الطجبة فبٓ ؾبُت فب َؼ ون    َ الزٓ رؾملٍب

مفب  ح مبه    411الزأقٕ  َ تلك ثببلزكجٕق يلبٓ مبُقعٓ الفٕسبجُم َ الزبُٔز  َ تلبك يلبٓ يبو          

 رُغلذ الو اسخ الٓ أٌ  الىزبئظ الزبلٕخ   َ قوسىخ  35الٓ  02الطجبة الغبمعٕمه 

الطعب اد السٕبسٕخ ثبلمُاقا اسعزمبيٕخ يلٓ مبُقعٓ الفٕسبجُم َ الزبُٔز  قبو أؽبوصذ ربأصٕ اد       

 ُٔوًٕ . 31ٔىبٔ  َ  65ٌبد الطجبة الغبمعٕفٕمب ٔخع صُ رٓ َعواوٕخ فٓ إرغب

إ رفبببببع مسببببزُْ مزبثعببببخ الطببببجبة الغبمعٕللطببببعب اد السٕبسببببٕخ َ المقومببببخ يلببببٓ المُاقببببا       

 65اسعزمبيٕخ َ ٌُمب ٔعاي البوَ  الؾٕبُْ البذْ قبمبذ ثبً رلبك الطبعب اد سبُات فبٓ صبُ ح           

 ُٔوًٕ. 31ٔىبٔ  أَ 

ُان ر َ  المؿببمٕه السٕبسبٕخ يلبٓ مُقبا الزُاغب         اسخ أؽمو قبً مؾمبو إثب إٌ  ثعىب     .03

6106 رفٓ رىمٕخ الُيٓ السٕبسٓ  للم اٌقٕه  facebookاسعزمبيٓ
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إسببزٍوفذ الو اسببخ  غببو الزبببصٕ  السٕبسببٕخ لمُقببا الفٕسببجُم يلببٓ المبب اٌقٕه للزعبب ي يلببٓ        

 04ه أٌمٕخ  مُقا الزُاغ  اسعزمبيٓ فٕسجُم فٓ رىمٕخ البُيٓ السٕبسبٓ لبوْ المب اٌقٕه مب     

سىخ ثب ؽواس السٕبسٕخ المخزلفبخ َ الزعب ي يلبٓ ا سبجبة الزبٓ ربوفا المب اٌقٕه إلبٓ          06الٓ 

 411إسببزخوا  الفٕسببجُم َ مزبثعببخ المؿبببمٕه السٕبسببٕخ يلٕببً َ تلببك ثبببلزكجٕق يلببٓ يٕىببخ مببه 

َ   م الخبغببخ ثبسؾبببفخ الببٓ إعبب ات مقبثلببخ مزعمقببخ مببا      فبب  ح مببه قبب ة المببوا   الؾاُمٕببخ 

 مه أَلٕبت ا مُ . 3م اٌقٕه َ 6

   رُغلذ الو اسخ الٓ أٌ  الىزبئظ الزبلٕخ َ قو

المؿببببمٕه السٕبسبببٕخ يلبببٓ مُقبببا الزُاغببب  االعزمببببيٓ عببببتد االكضببب  رع ؾبببب مبببه عبوبببت   

المجؾببُصٕه ثبالؾبببفخ الببٓ ان الزعبب ؼ للمؿبببمٕه السٕبسببٕخ يلببٓ مُقببا الزُاغبب  اسعزمبببيٓ  

  .صٕهالسٕبسٓ للمجؾُ إ رفبع الُيٓ فٕسجُم ٔ  ْ الٓ 
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ثعىببببُان ررببببأصٕ  االوز وببببذ َمُاقببببا الزُاغبببب    Lasantha Jayawardena  اسببببخ  .04

اسعزمببببيٓ يلبببٓ الىزببببئظ الىٍبئٕبببخ  لإلوزخبثببببد ال ئبسبببٕخ ثبلُالٔببببد المزؾبببوح االم ٔإبببخ   
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إسزٍوفذ الو اسخ الزع ي يلبٓ  رؾلٕب  إسبزخوا  االوز وبذ َمُاقبا الزُاغب  اسعزمببيٓ مبه         

َ رببأصٕ  تلببك اسسببزخوا  يلببٓ الىزبببئظ الىٍبئٕببخ لإلوزخبثبببد َ تلببك        عبوببت الم ضببؾٕه سٕبسببٕبً  

َ قببو  ثزؾلٕبب  الؾسبببثبد ال سببمٕخ يلببٓ كبب  مببه الفٕسببجُم ، رببُٔز  ، اوسببزغ ا  ، ُٔرٕببُة .       

 رُغلذ الو اسخ الٓ أٌ  الىزبئظ الزبلٕخ  

 ئبسبٕخ  رمضلذ أٌ  ا ٌواي ال ئٕسبٕخ سسبزخوا  مُاقبا الزُاغب  اسعزمببيٓ فبٓ اسوزخبثببد ال       

ا م ٔإببخ فببٓ إربؽببخ ف غببخ لإلرػببب  تَ اسرغبببٌٕه ثببٕه الم ضببؾٕه َ المببُاقىٕه َ رطببغٕا     

الىببببخجٕه يلبببٓ رابببُٔه مغزمعببببد سٕبسبببٕخ يجببب  اسوز وبببذ للزعجٕببب  يبببه ا فابببب  اسٔغبثٕبببخ َ  

 السلجٕخ معب  

كمبببب رجبببٕه أن الزفبيلٕبببخ الاجٕببب ح مبببا ملػبببقبد َالػبببُ  َ الفٕبببؤُ َ كببب  مبببب ٔقبببُ  الم ضبببؼ    

زُاغ  مه خ لبً مبا الىببخجٕه  ال رؿبمه وزببئظ أكٕبوح فبٓ مغبب  المطبب كخ السٕبسبٕخ يلبٓ            ثبل

 أ ؼ الُاقا اَ الؾػُ  يلٓ غُد الىبخت فٓ الغُالد الىٍبئٕخ لا  مه الم ضؾٕه .  

 َافبببا رعببب ؼ الطبببجبة الغببببمعٓ للمؿببببمٕه      اسبببخ وُ ٌببببن مؾمبببو أؽمبببو ثعىبببُان ر    .05

.6106ر المزؾققخ مىٍب َاسضجبيبد السٕبسٕخ يلٓ مُاقا الزُاغ  اسعزمبيٓ
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إسبببزٍوفذ الو اسبببخ الزعببب ي يلبببٓ  َافبببا رعببب ؼ الطبببجبة الغببببمعٓ للمؿببببمٕه السٕبسبببٕخ       

السبببخ ح المقومببخ يلببٓ مُاقببا الزُاغبب  اسعزمبببيٓ َ اسضببجبيبد المزؾققببخ مىٍببب َ الزعبب ي      

ب ٔفٕببو فببٓ يلببٓ أضبباب  المطببب كخ الزفبيلٕببخ للطببجبة الزببٓ ٔزٕؾٍبببمُقا الزُاغبب  اسعزمبببيٓ ثمبب

مع فببخ  َ  السببخ ٔخ السٕبسببٕخ فببٓ زٔببب ح فبيلٕببخ الطببجبة فببٓ الؾبب ام المغزمعببٓ َ تلببك مببه    

ٓ      36خ   إع ات الو اسخ الزؾلٕلٕخ لعٕىخ ماُوخ مه  ، ثُسذ يلبٓ غبفؾخ فبغب  مبص اي مب

فٕببؤُ يلببٓ قىببُاد عُرٕببُة َ رمببذ     05رُٔزببً  يلببٓ أكُوببذ ع افٕزببٓ ثمُقببا رببُٔز  َ      34

 –الغبمعبخ الؾؤضبخ    –مفب  ح مبه قب ة عبمعببد رؽلبُان       411خ يلبٓ يبو    الو اسخ االمٕواوٕ

 مف  ح لا  عبمعخ . 011ر ثُاقا الغبمعخ ا م ٔإخ -عبمعخ ا زٌ 

 :َ قو رُغلذ الو اسخ الٓ أٌ  الىزبئظ الزبلٕخ

عببببت الابببُمٕاي يلبببٓ  أ  أضببباب  المؿببببمٕه السٕبسبببٕخ السببببخ ح يلبببٓ مُاقبببا الزُاغببب       

لبببوَافا الىفعٕبببخ للزعببب ؼ للمؿببببمٕه السٕبسبببٕخ السببببخ ح يلبببٓ مُاقبببا   رفُقبببذ ا، اسعزمببببيٓ

الزُاغببب  اسعزمببببيٓ يبببه البببوَافا الكقُسبببٕخ َ ٌبببذا مبببب ٔعابببي أن رعببب ؼ الطبببجبة لزلبببك     

كمببب ، المؿبببمٕه لببٕي ثٍببوي الؿببؾك َ لاببىٍ  ٔع فببُن كٕبب  ٔسببزفب َن مببه رلببك المؿبببمٕه    

خ ح أصىببت ا زمببد َا ؽبواس    عبتد الىسجخ ا كج  ممه ٔزع ؾبُن للمؿببمٕه السٕبسبٕخ السبب    

السٕبسٕخ المٍمخ كمب عبتد المؿبمٕه السٕبسٕخ السبخ ح لز ص  يلبٓ َعٍبخ ونب ٌ  َ مبُقفٍ      

 السٕبسٓ .
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  اسبببخ مببب ا  ؽسبببٕه مؾمبببو ثعىبببُان ر إسبببزخوا  الفٕسبببجُم أصىببببت الؾمببب د اسوزخبثٕبببخ َ   .06

.1066رأصٕ ٌب يلٓ إرغبٌبد َ ق ا اد الىبخجٕه رغبي الم ضؾٕه السٕبسٕه ر 
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إسببزٍوفذ الو اسببخ الزعبب ي يلببٓ  َ  اسيبب   الغؤببو فببٓ رببُفٕ  المعلُمبببد َ رطببإ  البب أْ  

 6104العبببب  َربببُفٕ  مزٔبببو مبببه الفببب ظ لغمبببا الزج يببببد للؾمببب د اسوزخبثٕبببخ ال ئبسبببٕخ       

للم ضؾٕه  َ رمض  اسي   الغؤو فٓ مُقبا الفٕسبجُم ثطبا  خببظ َ أع ٔبذ الو اسبخ يلبٓ        

َ قببو رُغببلذ الو اسببخ الببٓ أٌبب  الىزبببئظ     ح مببه مسببزخومٓ الفٕسببجُم  مفبب 411يٕىببخ قُامٍببب 

 الزبلٕخ  

ٔلٕبً   6104ٔخ عبت الفٕسجُم فٓ الز رٕت االَ  كمػو  لمزبثعبخ االوزخبثببد ال ئبسبٕخ المػب     

عببتد اغلبت االخجب السٕبسبٕخ  الزبٓ ٔبز  مطبب كزٍب يجب  مُقبا الفٕسبجُم            .الُٕرُٕة ص   رُٔز 

اغلبببت االخجبببب  الزبببٓ ٔبببز   .ذ مبببه خببب   الػبببفؾبد االخجب ٔبببخلٕسببب مبببه خببب   االغبببوقبت َ

مطب كزٍب يلٓ الفٕسجُم ٌٓ رلبك الزبٓ ٔقبُ  ثمطبب كزٍب االغبوقبت َ لبٕي االخجبب  الزبٓ رقبُ           

عبببت الىسببت مزسبببَٔخ ثببٕه مببه ٔعزجبب َن مُقببا  .ٍب الػببفؾبد االخجب ٔببخ يلببٓ المُقبباثمطببب كز

بسببٕخ َ ثببٕه مببه ال ٔعزجبب َن المُقببا    الزُاغبب  االعزمبببيٓ فٕسببجُم  مػببو  للمعلُمبببد السٕ   

 مػو  للمعلُمبد السٕبسٕخ  اومب ٌُمُقا لزجب   اال ات َ الزُاغ  فقف .

 اٌزؼ١ٍك ػٍٟ اٌذساعبد اٌغبثمخ

ونبب ا سرسبببع مغببب  الو اسببخ َ المزمضبب  فببٓ مُاقببا الزُاغبب  اسعزمبببيٓ َ المغببب  السٕبسببٓ  

كضبب  ؽواصبببخ َ ا كضبب  اقز اثبببً مبببه    فقببو ؽ غببذ الجبؽضبببخ يلببٓ رىبَلٍببب للو اسببببد السبببثقخ ا      

مُؾُع الو اسخ الخبغبخ ثٍبب سبُات مبه عبوبت المُقبا وفسبً ممبض  فبٓ رلبك الو اسببد الزبٓ             

رىبَلذ فقف مُقا الزُاغب  اسعزمببيٓ فٕسبجُم سبُات مىفب  ًا أَ رىبَلبً عبوجبب البٓ عبوبت مبا           

خ َ ٌبٓ الفئب   مُقا رُاغ  اعزمبيٓ أخب  أَمبه عبوبت يٕىبخ الو اسبخ ممضلبخ فبٓ يٕىبخ الطبجبة         

 .ا كض  إسزخوامب  لزلك المُاقا

رىُيبذ الو اسببد الزبٓ إٌزمبذ ثو اسبخ مُاقببا الزُاغب  اسعزمببيٓ َ إيزمبب  الطبجبة يلٍٕببب          

مبببب ثبببٕه   اسببببد رىبَلبببذ ربببأصٕ  تلبببك اسيزمبببب  سبببُات المع فبببٓ الُعبببواوٓ السبببلُكٓ َ ثبببٕه   

  ْ لزب ثف ثبٕه إسبزخوا        اسبد أخ ْ رىبَلذ  َافا تلك الزع ؼ ثٕىمب عبتد   اسببد أخب 

الطجبة لزلك المُاقا  ثبلمطب كخ السٕبسٕخ سبُات الفعلٕبخ أَ اسفز اؾبٕخ َ ٌُمبب سبعذ الجبؽضبخ       

 سٔغب ي مه خ   إخزٕب  الو اسبد السبثقخ

رىُيبذ أ َاد عمبا الجٕبوببد ثبلو اسببد السببثقخ مبب ثبٕه غبؾٕفخ إسبزجٕبن للزعب ي يلبٓ أ ات            

ٓ  يٕىببخ الو اسببخ إلببٓ غببؾٕفخ رؾلٕبب  المؿببمُن لزؾلٕبب   َإرغبٌبببد َ رببأصٕ اد اسسببزخوا  يلبب

 المؿمُن المقو  يلٓ رلك المُاقا ثٕىمب عبتد الو اسبد الزغ ٔجٕخ ثىست ؾئٕلخ للغبٔخ.

إٌزمببب  الو اسبببد السببببثقخ ثمُقببا الزُاغببب  اسعزمبببيٓ فٕسبببجُم ثببب خع مبببه ثببٕه مُاقبببا       

         ٓ إؽبواس العؤبو مبه الزغٕٕب اد      الزُاغ  اسعزمببيٓ َتلبك للبوَ  البذْ قبب  ثبً ٌبذا المُقبا فب

 .السٕبسٕخ سُات  اخ  مػ  أَ فٓ المىكقخ الع ثٕخ َ أٔؿبً فٓ الوَ  ا َ ثٕخ
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عبببتد الفئببخ ا كضبب  إسببزٍوافب فببٓ رلببك الو اسبببد يلببٓ إخببز ي السببٕبقبد َ المغزمعبببد الزببٓ   

 م اٌقٕه.رمذ فٍٕب  ممضً  فٓ فئزٓ الطجبة َ ال

عبببتد   اسببخ وُ ٌبببن مؾمببو أؽمببو  
65
زلقببٓ الؿببُت يلببٓ رقببؤ  المعلُمبببد السٕبسببٕخ فببٓ    . ل 

القبلت السبخ  ٌَُ مب ٔ رجف ثطا  كجٕ  ثكجٕعخ الغمٍُ  المػب ْ فبٓ الىقبو البذارٓ السببخ       

َ ٌببُ مببب  فببا الجبؽضببخ إلببٓ مؾبَلببخ الزعبب ي يلببٓ مببوْ رببأصٕ  َقجببُ  تلببك الطببا  مببه ثببٕه            

غبببمعٓ المػبب ْ َ ٌببُ مببب  ا ضبباب  المعلُمبرٕببخ مببه عبوببت  يٕىببخ الو اسببخ َ ٌببٓ الطببجبة ال  

 قبمذ الجبؽضخ ثك  اعً ؾمه اسئلخ االسزمب ح الخبغخ ثبلجؾش  .

عبببتد الو اسبببد السبببثقخ َ الزببٓ رىبَلببذ  َ  مُقببا الزُاغبب  اسعزمبببيٓ فٕسببجُم كمػببو    

للمعلُمبببد أَ مػببو  لزاببُٔه الببُيٓ السٕبسببٓ رغبببي القؿبببٔب َ ا ؽببواس السٕبسببٕخ م رجكببب       

 ٕخ اَ المطب كخ السٕبسٕخ ثطا  كجٕ .ثزأُه اسرغبٌبد السٕبس

 اإلعزفبدح ِٓ اٌذساعبد اٌغبثمخ  

إسببزفب د الجبؽضببخ مببه إسزع اؾببٍب للو اسبببد السبببثقخ فببٓ رببُفٕ  خلفٕببخ معلُمبرٕببخ سبببيود          

 الجبؽضخ فٓ الىقبـ الزبلٕخ  

    سبخ   َن إٔغببز مخب     رؾؤو مغب  الجؾش َ المطالخ الجؾضٕخ َتلبك ثو اسبخ العىبغب  الو ا

 .  زائو أَ رفػٕ 

        ٓاسعبثببخ يىٍببب َ إخزجببب  مببوْ    غببٕبغخ الزسبببوالد َ الفبب َؼ الزببٓ رسببعٓ الجبؽضببخ إلبب

 .غؾزٍب

 ؤو المزغٕ اد الخبغخ ثبلو اسخ َالزع ي يلٓ كٕفٕخ قٕبسٍبرؾ. 

       َتلببك فببٓ ؾببُت أٌببواي َفبب َؼ     َؾببا اسقببب  الىنبب ْ الم ئبب  لمُؾببُع الو اسببخ

 .الو سخ

 اإلعشاءاد إٌّٙغ١خ ٌٍذساعخ: 

 اعخ: ٔٛع اٌذس

رىزمببٓ  ٌببذح الو اسببخ إلببٓ الجؾببُس الُغببفٕخ الزببٓ رسببزٍوي رػببُٔ  َرؾلٕبب  َ رقببُٔ            

خػببببئع مغمُيبببخ معٕىبببخ أَ مُقببب  معبببٕه ٔغلبببت يلٕبببً غبببفخ الزؾؤبببو أَ   اسبببخ الؾقببببئق 

لببٓ معلُمبببد كبفٕببخ     ال اٌىببً المزعلقببخ ثكجٕعببخ ظبببٌ ح أَ مُقبب   َتلببك ثٍببوي الؾػببُ  ي       

.َ قٕقخ يىٍب
66
  

  قجٕعببخ َ سببمبد مببه الو اسبببد الُغببفٕخ الزببٓ ر كببز يلببٓ َغبب  َ رعببو ٌببذح الو اسببخ  

، ح معٕىببخ  ٔغلببت يلٍٕببب غببفخ الزؾؤببو     ، أَ عمبيببخ معٕىببخ أَ ظبببٌ   خػبببئع مغزمببا معببٕه  

َإسببزخ ظ الىزبببئظ الزببٓ ٔماببه أن رجىببٓ يلٍٕببب فبب َؼ إٔؿبببؽٕخ أَ رفسببٕ ٔخ للنبببٌ ح أَ          

المُقبب 
6,

المػبب ْ الغبببمعٓ  . ؽٕببش رسببعٓ الو اسببخ إلببٓ  غببو َ رُغببٕ  إيزمببب  للطببجبة   

ٕخ ؽببُ  اسوزخبثبببد  يلببٓ مُقببا الزُاغبب  اسعزمبببيٓ الفٕسببجُم  كمػببو للمعلُمبد السٕبسبب    

 .6102ال ئبسٕخ 
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 ِٕٙظ اٌذساعخ: 

ثكيزجب ي أؽبو االضباب  الخبغبخ ثغمبا المعلُمببد يبه         survey رسزخو  الو اسخ مىٍظ المسؼ 

ٌبُ ٔعزجب  المبىٍظ الب ئٕي لو اسبخ      ا ف ا  َ سلُكٍ  َ إ  اكٍ  َ مطبي ٌ  َ سرغبٌبرٍ  ، َ

.  فٓ إقب ٌب الُغفٓ أَ الزؾلٕلٓعمٍُ  َسبئ  االي 
62
 

َ رقبببُ  الو اسبببخ الؾبلٕبببخ ثمسبببؼ  مسبببزخومٓ مُقبببا الفٕسبببجُم مبببه الطبببجبة الغبمعٕبلغببببمعٓ   

للزعبب ي يلببٓ مببوْ إيزمببب ي يلببٓ المُقببا كمػببو  للمعلُمبببد السٕبسببٕخ ؽببُ  اسوزخبثبببد          

 .6102المػ ٔخ ال ئبسٕخ 

  زّغ ٚػ١ٕخ اٌذساعخ : ِغ

َقببو   ٔزؾببو  مغزمببا الو اسببخ فببٓ الطببجبة الغبببمعٕمه مسببزخومٓ مُاقببا الزُاغبب  اسعزمبببيٓ    

إيزمود الو اسخ يلّ العٕىبخ العمؤبخ  َ الزبٓ ٔقبُ  فٍٕبب الجبؽبش ثكخزٕبب  مفب  اد العٕىبخ َفقبب           

لسمبد مؾو ح َ ٔسزجعو مه ال ٔزُاف فٍٕ  ٌذح السمبد
64
. 

مفببب  اد العٕىبببخ الزبببٓ رزبببُاف  ثٍبببب السبببمبد الزبلٕبببخ ءأن ٔابببُن مبببه      ؽٕبببش أخزبببب د الجبؽضبببخ  

َأن ٔاببُن ضببجبة عبببمعٓ َتلببك فببٓ الفئببخ    - مسببزخومٓ مُقببا الزُاغبب  اسعزمبببيٓ فٕسببجُم  

، مبه صب  رػبجؼ    فبٍٕ  ٌبذي السبمبد     َإسبزجعب  مبه ال رزبُاف     يبب (،   60َؽزٓ  02العم ٔخ  مه 

إسبزجعب  اسسبزمب اد غٕب  المازملبخ أَ الزبلفبخ       ثعو العٕىخ  يٕىخ يمؤخ. َقو ثلغ إعمبلٓ مف  اد 

( مف  ح، َاسزغ قذ يملٕخ عما الجٕبوبد ص صخ اضٍ  ثوأبخ مبه االَ  مبه اث ٔب  َؽزبٓ      311ء

 .6102وٍبٔخ ضٍ  ُٔوًٕ 

 أعٍٛة عّغ اٌج١بٔبد:  

ر  عمبا ثٕبوببد الو اسبخ مبه خب   غبؾٕفخ اسسبزجٕبن َ تلبك مبه خب   إسبزخوا  اسسزقػببت             

ثكيزجب ٌبببب أضبببابال للزػبببمٕ  المىٍغبببٓ رزفبببق َخػببببئع     E-Questionnaire َوبببٓ االلاز

المسزؾوصبد ال قمٕخ 
31
كمُاقا الزُاغ  اسعزمبيٓ َالزبٓ رب  رػبمٕمٍب َركجٕقٍبب يلبّ يٕىبخ        

الطببجبة الغبمعٕبلغبببمعٓ مسببزخومٓ مببُقعٓ فٕسببجُم للزعبب ي يلببّ  َ مُقببا          يمؤببخ مببه  

معٓ يٕىبببخ الو اسبببخ ثبلمعلُمببببد السٕبسبببٕخ ؽبببُ    الفٕسبببجُم فبببٓ إمبببوا  الطبببجبة الغبمعٕبلغبببب  

   :لٓ ص س مؾبَ   ئٕسخ ٌَٓإَ تلك ثزقسٕ  اسسزمب ح  6102اسوزخبثبد ال ئبسٕخ 

 : يب اد إسزخوا  الطجبة الغبمعٓ لمُقا الزُاغ  اسعزمبيٓ فٕسجُم .اٌّؾٛس األٚي

 ٟ ٓ    اٌّؾوووٛس اٌضوووبٔ ُم كمػبببو  فٕسبببج : رقٕبببٕ  الطبببجبة الغببببمعٓ لمُقبببا الزُاغببب  اسعزمببببي

 . للمعلُمبد السٕبسٕخ  
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كمػبو    : إيزمب  الطبجبة الغببمعٓ يلبٓ مُقبا  الزُاغب  اسعزمببيٓ فٕسبجُم        اٌّؾٛس اٌضبٌش

 . 6102للمعلُمبد ؽُ  اسوزخبثبد ال ئبسٕخ 

َ تلببك ؽٕببش رعببو إسببزمب ح اسسببزجٕبن ا  اح أَ الُسببٕلخ الزببٓ ٔماببه مببه خ لٍببب الزعبب ي يلببٓ    

ُصٕه ؽُ  مُؾُع الو اسخ .المعلُمبد َأفاب  المجؾ
30
 

  :  ئخزجبس اٌصذق

اسيبب    قبمببذ الجبؽضببخ ثعبب ؼ الػببؾٕفخ يلببّ يببو  مببه المخزػببٕه َا كببب ٔمٕٕه فببٓ مغببب     

مه رُغٕبرٍ  َإقز اؽبرٍ  فٓ إيوا  الػؾٕفخ فٓ ضالٍب الىٍبئٓ لإلسزفب ح 
36
  

  :    test -pre اإلخزجبس اٌمجٍٟ 

% 01يلبّ   ب  َإيبب ح القٕبب  ثزكجٕبق اسخزجبب  القجلبٓ      ر  قٕب  الضجبد مه خ   أسبلُة القٕب  

 .مف  ح 41مغمُيخ يٕىخ الو اسخ أْ ؽُالٓ  مه 

 :-أساليب املعاجلة اإلحصائية

SPSS Statistical Package for the Social 

Science 

    .التكرارات الجسيطة والىست المئوية( 1)

 .وحرافبتبلمعيبريةالمتوسطبت الحسبثية واال( 2)

 .2Chi Square Testاختجبر كب( 3)

 .Nominal)ءلو اسخ الواللخ اسؽػبئٕخ للع قخ ثٕه مزغٕ ٔه مه المزغٕ اد االسمٕخ  

 .T- Testاختبار ( 4)
لو اسخ الواللخ اسؽػبئٕخ للفب َ  ثبٕه المزُسبكبد الؾسببثٕخ لمغمبُيزٕه مبه المجؾبُصٕه فبٓ         

 .Interval Or Ratio)ءاؽو مزغٕ اد الفئخ أَ الىسجخ 

 One Analysis of Varianceتحليل التباين ذي البعد الواحد  ( 5)
لو اسببخ الواللببخ اسؽػبببئٕخ للفبب َ  ثببٕه المزُسببكبد    ANOVAالمعبب َي اخزػببب ا ثبسبب   

 Interval)الؾسبثٕخ  كض  مه مغمبُيزٕه مبه المجؾبُصٕه فبٓ اؽبو مزغٕب اد الفئبخ أَ الىسبجخ         

Or Ratio). 
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 اٌضجبد

 Re testإع ات اخزجب  الضجببد السبزمب ح االسبزجٕبن يبه ق ٔبق إيبب ح ركجٕبق االسبزمب ح         ر  

مبه يٕىبخ الو اسبخ قُامٍبب      %01يج  فز ح زمىٕخ مه إعبثببرٍ  يلٍٕبب، َتلبك يلبّ يٕىبخ رمضب        

مف  ح مه الذكُ  َاسوبس، َتلك ثعو م َ  خمسخ يط  ُٔمًب مبه ركجٕبق االخزجبب  القجلبٓ     41

 الجبؽش ثزكجٕق معبم  ٌُلسزٓ:ل سزمب ح َقو َعو 
 

  

 

 0(، َن51ؽبلبخ ارفبب  مبه إعمببلٓ      ,3×6ؽٕش د= يو  ؽبالد االرفب  ثبٕه الجببؽضٕه =   

= ؽغبب  العٕىببخ للجبؽببش فببٓ   6مفبب  ح(، َن 41= ؽغبب  العٕىببخ للجبؽضببخ فببٓ الزكجٕببق ا َ  = ء 

َعبُ  اخبز ي كجٕب     إلبٓ يبو     %46.5مف  ح(، َٔطٕ  معبم  الضجبد  41الزكجٕق الضبوٓ = ء

 فٓ إعبثبد المجؾُصٕه يلٓ غؾٕفخ االسزجٕبن.

 فشٚض اٌذساعخ : 

رسببعٓ الو اسببخ إلببٓ إخزجببب  الفبب ؼ البب ئٕي للو اسببخ َ ٌببُ َعببُ  ي قببخ إ رجبببـ  الببخ          

لمُقببا الفٕسببجُم َ اسيزمببب  يلببٓ مُقببا الزُاغبب     غبببمعٓ اؽػبببئٕبً ثببٕه إسببزخوا  الطببجبة ال 

 .6102بد السٕبسٕخ ؽُ  اسوزخبثبد ال ئبسٕخ اسعزمبيٓ فٕسجُم كمػو  للمعلُم

 َ ٔزف ع مه ٌذا الف ؼ مغمُيخ مه الف َؼ الف يٕخ َ ٌٓ 

 لمُقا الفٕيغبمعٓ : رُعو ي قخ ا رجبـ   الخ اؽػبئٕب ثٕه رقٕٕ  الطجبة الالف ؼ االَ 

ٌذا ثٕه االصب  المز رجخ يلٓ ٕبسٕخ ؽُ  االوزخبثبد ال ئبسٕخ َثُم كمػو  للمعلُمبد الس

  االيزمب . 

: رُعو ي قخ ا رجبـ  الخ اؽػبئٕب ثٕه الػفؾبد الزٓ ٔعزمو يلٍٕب الطجبة الف ؼ الضبوٓ

  .لمُقا الفٕي ثُمغبمعٓ المػ ْ يٕىخ الو اسخ َ ثٕه رقٕٕ  الطجبة ال 

يٕىخ الو اسخ غبمعٓ : رُعو ف َ  تاد  اللخ اؽػبئٕب ثٕه رقٕٕ  الطجبة اللف ؼ الضبلشا

ُع و –الغىي  –السه ٕخ للطجبة المػ ْ يٕىخ الو اسخ راد الؤمُع افالمزغٕ  ثٕه َ

  ر االوزمبت الؾزثٓ.االعزمبيٓ المسزُْ  –الزعلٕ  

يٕىخ غبمعٓ : رُعو ي قخ ا رجبـ   الخ اؽػبئٕب ثٕه ر رٕت الطجبة الالف ؼ ال اثا

َثٕه رقٕٕ   6102ؽُ  االوزخبثبد ال ئبسٕخ  لمُقا الفٕسجُم كمػو  للمعلُمبد الو اسخ 

  .  الطجبة للمُقا

يٕىخ غبمعٓ : رُعو ي قخ ا رجبـ  الخ اؽػبئٕب ثٕه ر رٕت الطجبة الالف ؼ الخبمي

ثٕه َ 6102االوزخبثبد ال ئبسٕخ ا الفٕسجُم كمػو  للمعلُمبد ؽُ  ـلمُق الو اسخ 

 ت2

ُ1+ ُ2 
 دسعخ اٌضجبد =

2 × 37 
40+40 

= 
74 
80 
 

= = 46.5% 
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 بد السٕبسٕخ ؽُ  االوزخبثبدللفٕسجُم كمػو  للمعلُمغبمعٓ الطجبة ال اسجبة ايزمب  

6102.  

 رغبؤالد اٌذساعخ 

رسببعٓ الو اسببخ إلببٓ االعبثببخ يلببٓ الزسبببو  البب ئٕي َ ٌببُ مببب  َ مُقببا الفٕسببجُم  فببٓ إمببوا    

َ ٔزفبب ع مببه ٌببذا  6102ثبلمعلُمبببد السٕبسببٕخ ؽببُ  اسوزخبثبببد ال ئبسببٕخ  غبببمعٓ الطببجبة ال

 الزسبو  ال ئٕي مغمُيخ مه الزسبوالد الف يٕخ َ ٌٓ  

فٕسبجُم   اسعزمببيٓ   يٕىبخ الو اسبخ لمُقبا  الزُاغب      غببمعٓ  مب يبب اد إسبزخوا  الطبجبة ال    .0

 –المفؿببببلخ  الفزبببب ح  –يبببو  االٔببببب    –يببببو  السبببببيبد  –ءمعببببو  االسبببزخوا    ثطبببا  يببببب   

 المُؾُيبد(ا 

مببب ر رٕببت مُقببا الزُاغبب  اسعزمبببيٓ فٕسببجُم مببه ثببٕه مػببب  المعلُمبد الزببٓ ٔعزمببو           .6

 يٕىخ الو اسخاغبمعٓ يلٍٕب الطجبة ال

يٕىببخ الو اسببخ لمُقببا  الزُاغبب  اسعزمبببيٓ فٕسببجُم كمػببو    غبببمعٓ الطببجبة المببب رقٕببٕ   .3

 ا6102للمعلُمبد السٕبسٕخ ؽُ  اسوزخبثبد ال ئبسٕخ 

مب أكض  الػفؾبد الزبٓ ٔعزمبو يلٍٕبب لطبجبة المػب ْ يٕىبخ الو اسبخ كمػبو  للمعلُمببد           .4

 ا6102ُم ؽُ  اسوزخبثبد ال ئبسٕخ ثمُقا الزُاغ  اسعزمبيٓ فٕسج

يٕىخ الو اسبخ يلبٓ رلبك الػبفؾبد كمػبو  للمعلُمببد       غبمعٓ جبة إيزمب  الطجبة المب أس .5

 ؽُ  اسوزخبثبد ال ئبسٕخ  يلٓ مُقا الزُاغ  اسعزمبيٓ فٕسجُما

يٕىبببخ الو اسبببخ ثمُقبببا غببببمعٓ مببب أكضببب  أضببباب  المعلُمببببد الزبببٓ ٔعزمبببو يلٍٕبببب الطبببجبة ال  .6

 ا6102بسٕخ مزبثعخ اسوزخبثبد ال ئالزُاغ  اسعزمبيٓ فٕسجُم فٓ 

مببب أسببجبة اسيزمببب  يلببٓ رلببك ا ضبباب  كمػببو  للمعلُمبببد السٕبسببٕخ ؽببُ  اسوزخبثبببد         .,

 يلٓ مُقا الزُاغ  اسعزمبيٓ فٕسجُما 6102ال ئبسٕخ 

يٕىبببخ الو اسبببخ يلبببٓ مُقبببا الزُاغببب  اسعزمببببيٓ غببببمعٓ مبببب ربببأصٕ اد إيزمبببب  الطبببجبة ال .2

 ا6102 ئبسٕخ فٕسجُم كمػو  للمعلُمبد السٕبسٕخ ؽُ  اسوزخبثبد ال
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 اإلعبس إٌظشٞ ٌٍذساعخ 

  ٔظش٠خ اإلػزّبد ػٍٟ ٚعبئً االػالَ

Dependency Theory of Mass Communication  

رعزمو فا ح الىن ٔخ يلٓ أن إسبزخوا  ا فب ا  لُسببئ  االيب   ال ٔبز  ثمعبز  يبه ربأصٕ          

ا  يىبومب رقبُ  َسببئ     المغزما الذْ ٔعٕص ثواخلً، َ أن قو ح َسبئ  االي   يلٓ الزبأصٕ  ربز   

االيب   ثُظٕفبخ وقب  المعلُمببد ثطبا  مسبزم  َماضب  َخ عبذ الىن ٔبخ الزبٓ أسسبٍب   كبب             

مببه  ْ فلببُ  َ سبببوو ا ثببُ   َكٕببزص ثأوببً كلمببب رعقببود الجىٕببخ اسعزمبيٕببخ  قبب  الزفبيبب  ثببٕه     

زمببب ا أفبب ا  المغزمببا ، ممببب ٔزببٕؼ لإليبب   مغبببال َاسببعب لمبب ت الفبب اث ، فٕػببجؼ الفبب   أكضبب  إي 

يلٓ َسبئ  االي   سسزقبت المعلُمبد.
33
 

 اسسزفب ح مه ون ٔخ اسيزمب  يلٓ َسبئ  اسي   فٓ الو اسخ الؾبلٕخ :

ربب  رُظٕبب  ون ٔببخ اسيزمببب  يلببٓ َسبببئ  اسيبب   فببٓ الو اسببخ لببٕماه مببه خ لٍببب فٍبب    

مػبو   يلبٓ مُقبا الزُاغب  اسعزمببيٓ فٕسبجُم ك      غببمعٓ  الغببمعٓ  أسجبة إيزمب  الطجبة ال

، خبغببخ أن الىن ٔببخ رطببٕ  الببٓ أن    6102للمعلُمبببد السٕبسببٕخ ؽببُ  اسوزخبثبببد ال ئبسببٕخ    

زٔببب ح الزغٕٕبب اد َ الػبب ايبد الزببٓ ٔمبب  ثٍببب المغزمببا  ربب ص  فببٓ كضبفببخ إيزمببب  الفبب   يلببٓ       

َسبئ  االي    ٌَُمب ٔفس  المطبٍو الؾببلٓ فبٓ المغزمبا المػب ْ َمبب ٔؾملبً مبه رٍؤبواد           

 السبؽخالواخلٕخ َ الخب عٕخ .    َ رغٕٕ اد يلٓ

 ِزغ١شاد اٌذساعخ 

 اٌّزغ١ش اٌزبثغ  اٌّزغ١شاد اٌٛع١غخ  اٌّزغ١ش اٌّغزمً 

مُقا الزُاغ   

 اسعزمبيٓ فٕسجُم

 المزغٕ اد الؤمُع افٕخ 

 المسزُْ اسعزمبيٓ 

 اسوزمبت الؾزثٓ 

 غبمعٓ الغبمعٓ رقٕٕ  الطجبة ال

 لمُقا الزُاغ  اسعزمبيٓ فٕسجُم  

لمعلُمبد السٕبسٕخ ا

غبمعٓ لوْ الطجبة ال

ؽُ   غبمعٓ ال

اسوزخبثبد ال ئبسٕخ 

6102 

 ِصغٍؾبد اٌذساعخ 

فببٓ الفئببخ  غبببمعٓ الطببجبة ال غبببمعٓ : َ رعىببٓ الجبؽضببخ ثبلطببجبة الغووبِؼٟاٌغووبِؼٟ اٌشووجبة اٌ

يب  سُات ثبلغبمعببد الؾاُمٕبخ اَ الخبغبخ  َ تلبك  ٌمٕبخ  رلبك        60َ ؽزٓ  02العم ٔخ مه 

ٍٕببب الزعجٕبب  َ ٔسببزكٕا ف غبببمعٓ فئببخ العم ٔببخ َ الزببٓ ٔزطببا  فٍٕببب ضخػببٕخ َ فابب  الطببجبة ال ال

 ٔمزلك قو  أكج  فٓ الزعجٕ  يه وفسً خ لٍب .يه أ ائً َ أفاب ي َ
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: َ رعىبٓ الجبؽضبخ كبفبخ  المعلُمببد ثبكخز ي أضبابلٍب َمػبب  ٌب الزبٓ          اٌّؼٍِٛبد اٌغ١بعو١خ 

  اسعزمببيٓ فٕسبجُم َ الزبٓ رىبَلبذ  إوزخبثببد ال ئبسبخ       ر   َٔز  رواَلٍب يج  مُقبا الزُاغب  

 مىذ ثوأخ فزؼ ثبة الز ضؼ َ ؽزٓ وٍبٔخ فز ح الزػُٔذ االوزخبثٓ   . 6102المػ ٔخ 

اسوزخبثبببد الزببٓ ضببٍورٍب عمٍُ ٔببخ مػبب  الع ثٕببخ  : 2112اإلٔزخبثووبد اٌشئبعوو١خ اٌّصووش٠خ 

ٔبق يجبو الفزببػ السٕسبٓ الب ئٕي      َ الم ضبؼ فٍٕبب الف    6102لمىػت  ئٕي الغمٍُ ٔبخ  لعبب    

 الؾبلٓ للج   َ الم ضؼ السٕبسٓ مُسٓ مػكفٓ مُسٓ .

 ٔزبئظ اٌذساعخ:

 رٛص١ف ػ١ٕخ اٌذساعخ أٚال:

صب١ٔوب : عوٛف رمووَٛ اٌجبؽضوخ ثبعووزؼشاض ٔزوبئظ اٌجؾوش  فووٟ توٛء اٌزغووبؤالد ٚفموب ٌّؾووبٚس        

 اعزّبسح االعزج١بْ ٚ ٟ٘  :

اسعزمبيٓ فٕسجُم  الو اسخ لمُقا  الزُاغ  يٕىخ غبمعٓ مب يب اد إسزخوا  الطجبة ال .0

 ثطا  يب ا 

مب ر رٕت مُقا الزُاغ  اسعزمبيٓ فٕسجُم مه ثٕه مػب  المعلُمبد الزٓ ٔعزمو   .6

 ا 6102يٕىخ الو اسخ  فٓ مزبثعخ االوزخبثبد ال ئبسٕخ المػ ٔخ غبمعٓ الطجبة ال يلٍٕب  

غ  اسعزمبيٓ فٕسجُم كمػو  يٕىخ الو اسخ لمُقا  الزُاغبمعٓ مب رقٕٕ  الطجبة ال .3

 .ا 6102السٕبسٕخ فٕمب ٔخع اسوزخبثبد ال ئبسٕخ  للمعلُمبد  

مب أكض  الػفؾبد الزٓ ٔعزمو يلٍٕب لطجبة المػ ْ يٕىخ الو اسخ كمػو  للمعلُمبد  .4

 ا 6102ثمُقا الزُاغ  اسعزمبيٓ فٕسجُم ؽُ  اسوزخبثبد ال ئبسٕخ 

الو اسخ يلٓ رلك الػفؾبد كمػو  للمعلُمبد  يٕىخغبمعٓ مب أسجبة إيزمب  الطجبة ال .5

 ؽُ  اسوزخبثبد ال ئبسٕخ  يلٓ مُقا الزُاغ  اسعزمبيٓ فٕسجُما

يٕىخ الو اسخ ثمُقا غبمعٓ مب أكض  أضاب  المعلُمبد الزٓ ٔعزمو يلٍٕب الطجبة ال .6

 ا 6102الزُاغ  اسعزمبيٓ فٕسجُم فٓ مزبثعخ اسوزخبثبد ال ئبسٕخ 

يلٓ رلك ا ضاب  كمػو  للمعلُمبد السٕبسٕخ ؽُ  اسوزخبثبد مب أسجبة اسيزمب   .,

 يلٓ مُقا الزُاغ  اسعزمبيٓ فٕسجُما 6102ال ئبسٕخ 

يٕىخ الو اسخ يلٓ مُقا الزُاغ  اسعزمبيٓ غبمعٓ مب رأصٕ اد إيزمب  الطجبة ال .2

 ا6102فٕسجُم كمػو  للمعلُمبد السٕبسٕخ ؽُ  اسوزخبثبد ال ئبسٕخ 

اٌجبؽضخ ثبعزؼشاض  ٔزبئظ اٌجؾش فٟ تٛء اخزجبس اٌفشٚض اٌزٟ ٠غؼٟ  صبٌضب : عٛف رمَٛ

 اٌجؾش اٌٟ اٌزؾمك ِٓ صؾزٙب ٚ ٟ٘ : 

 لمُقا الفٕي غبمعٓ : رُعو ي قخ ا رجبـ   الخ اؽػبئٕب ثٕه رقٕٕ  الطجبة ال اٌفشض االٚي

يلٓ ٌذا  ثُم كمػو  للمعلُمبد السٕبسٕخ ؽُ  االوزخبثبد ال ئبسٕخ َ ثٕه االصب  المز رجخ

  االيزمب . 
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الف ؼ الضبوٓ : رُعو ي قبخ ا رجببـ  البخ اؽػببئٕب ثبٕه الػبفؾبد الزبٓ ٔعزمبو يلٍٕبب الطبجبة           

  لمُقا الفٕي ثُم. غبمعٓ المػ ْ يٕىخ الو اسخ َ ثٕه رقٕٕ  الطجبة ال 

يٕىبخ الو اسبخ   غببمعٓ  الف ؼ الضبلبش : رُعبو فب َ  تاد  اللبخ اؽػببئٕب ثبٕه رقٕبٕ  الطبجبة ال        

وببُع   –الغببىي   –المزغٕبب اد الؤمُع افٕببخ للطببجبة المػبب ْ يٕىببخ الو اسببخ رالسببه        َثببٕه 

  االعزمبيٓر االوزمبت الؾزثٓ. المسزُْ  –الزعلٕ  

يٕىبببخ غببببمعٓ الفببب ؼ ال اثبببا: رُعبببو ي قبببخ ا رجببببـ   البببخ اؽػببببئٕب ثبببٕه ر رٕبببت الطبببجبة ال 

َ ثبٕه رقٕبٕ     6102ٕخ لمُقبا الفٕسبجُم كمػبو  للمعلُمببد ؽبُ  االوزخبثببد ال ئبسب        الو اسخ 

  .  الطجبة للمُقا

يٕىببخ غبببمعٓ الفبب ؼ الخبببمي: رُعببو ي قببخ ا رجبببـ  الببخ اؽػبببئٕب ثببٕه ر رٕببت الطببجبة ال        

َ ثبببٕه  6102لمُقبببا الفٕسبببجُم كمػبببو  للمعلُمببببد ؽبببُ  االوزخبثببببد ال ئبسبببٕخ     الو اسبببخ 

الوزخبثبببد بد السٕبسببٕخ ؽببُ  ا للفٕسببجُم كمػببو  للمعلُمبب  غبببمعٓ الطببجبة ال اسببجبة ايزمببب   

6102.  

 رٛص١ف ػ١ٕخ اٌذساعخ أٚال:

 (411 =ن) رىشاساد ٚٔغت ػ١ٕخ اٌذساعخ (1) سلُ عذٚي
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 634  االوببس لٕمضب     َ ٔزؿؼ مه ثٕبوبد الغوَ  السبثق  ان  مه ؽٕش الىُع عببت  يبو  

يٕىببخ  غبببمعٓ %  مببه الطببجبة ال40.5ثىسببجخ  066% ثٕىمببب عبببت يببو  الببذكُ     52.5  ثىسببجخ

 .الو اسخ

يٕىببخ غبببمعٓ أمببب مببه  ؽٕببش وببُع الغبمعبببد فقببو  عبببت يببو  المفبب  اد مببه  الطببجبة ال      

%  ٔلٍٕبببب مبببه ٔو سبببُن    61.4ثىسبببجخ   646الو اسبببخ ممبببه ٔو سبببُن ثبلغبمعببببد الخبغبببخ     

 %.34.5ثىسجخ  052الؾاُمٕخ ثبلغبمعبد 

  45 لزمضب    04مه ؽٕش   الفئخ العم ٔخ   عبتد اغلت العٕىبخ فبٓ  الفئبخ العم ٔبخ اقب  مبه      

لزمضبب   60سببىً  الببٓ 04% مببه مفبب  اد العٕىببخ ٔلٍٕببب الفئببخ العم ٔببخ  مببه    00.6 مفبب  ح ثىسببجخ 

 %  .  22.2مف  ح  ثىسجخ  355 

ثىسببجخ  620 ٔمزلاببُن سببٕب ح لٕمضبب  يببو  أمببب مببه ؽٕببش امببز م السببٕب ح عبببت يببو  مببه ال  

%  مبببه ثبببٕه مفببب  اد  ,.64 خ ثىسبببج 004 ُن سبببٕب ح  لٕمضببب  يبببو  ـٔلٍٕبببب مبببه ٔمزلاببب % 1.3, 

 .العٕىخ

َمببه ؽٕببش مؾبب  االقبمببخ عبببت الىسببجخ االكجبب  ممببه ٔقٕمببُن فببٓ ضببقخ رملٕببك لزمضبب  يببو       

مفب  ح ثىسبجخ    006    % ٔلٍٕبب مبه ٔقٕمبُن فبٓ ضبقخ أغب لزمضب  يبو         53.3 مف  ح  ثىسبجخ    603 

 %. 2.,0 مف  ح ثىسجخ   0, % ثٕىمب فٓ الم رجخ االخٕ ح عبتد فئخ فٕ   لزمض    64 

َفٕمب ٔخع االوزمبت الؾزثٓ عبتد اغلت مف  اد العٕىبخ ممبه  ال ٔىزمبُن البٓ اؽبزاة      

%  ثٕىمببب عبببت يببو  مببه ٔىزمببُن الٔببب مببه االؽببزاة      43.5 مفبب  ح ثىسببجخ    3,4 سٕبسببٕخ لزمضبب   

 %. 6.5 مف  ح ثىسجخ 66سٕبسٕخ لزمض  يو  ال

 اٌغّبد اٌؼبِخ ٌؼ١ٕخ اٌذساعخ 

َر ْ الجبؽضخ اوً ٔماه ؽػ   السمبد العبمخ لعٕىخ الو اسخ فٓ أن  الىسجخ االكج  فٍٕب مه 

االوبس  مه ؽٕش الىُع  الوا سٕه ثبلغبمعبد الخبغخ َ عبتد الفئخ العم ٔخ االكض  رمضٕ  

جٍ  ممه الٔمزلاُن سٕب ح خبغخ كُسٕلخ ل وزقب  َ مه ؽٕش َعبت اغل 60الٓ  04مه 

مؾ  االقبمخ عبتد اغلجٍ  ممه ٔمزلاُن ضقخ رملٕك َاخٕ ا فٕمب ٔخع االوزمبت الؾزثٓ 

 عبتد االغلجٕخ العنمٓ ممه ال ٔىزمُن الٓ اؽزاة سٕبسٕخ . 
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 صب١ٔب : ٔزبئظ اٌجؾش فٟ تٛء رغبؤالد اٌجؾش

ػ١ٕخ اٌذساعخ ٌّٛلغ  اٌزٛاصً غبِؼٟ خذاَ اٌشجبة اٌاٌزغبؤي االٚي :ِب ػبداد ئعز

الفز ح  –يو  االٔب   –يو  السبيبد  –معو  االسزخوا  ء ثشىً ػبَ اإلعزّبػٟ ف١غجٛن 

 االمُؾُيبد( –المفؿلخ 

 . .أ 

  

621 9.57 68. 9756 166 9958 

04 2056 07 2457 87 2251 

- - - - - - 

611 644 210 644 044 644 

اىجذوه اىسابق   ٌىضح

%، ذٌ فى 9958( بْسبة دائَا) ذٍةحٍد جاء فى اىَق 

( بْسبة دائَا) ٍةى اىَقذف جاء للذكور بالنسبة%5 و 2251اىَشجبة اىراٍّة )أحٍاّا( بْسبة 

فى  جاء لإلناث بالنسبة%5 و 2056%، ذٌ فى اىَشجبة اىراٍّة )أحٍاّا( بْسبة 9.57

هى ٍا  و%24575%، ذٌ فى اىَشجبة اىراٍّة )أحٍاّا( بْسبة 9756( بْسبة دائَا)اىَقذٍة 

خذاً ّسب ٍحقاسبة ىنال ٍِ اىزمىس و االّاخ فً اسح ءتٌؼنس اُ ّسبة اىَحابؼة اىذائَة جا

ٌحضح ػذً وجىد ػالقة رات دالىة إحظائٍا بٍِ اىْىع  مزىلٍىاقغ اىحىاطو االجحَاػً 

و  (واإلّاخ اىزمىس)

إحظائٍا5  ىة( وهى غٍش دا6) شٌةاىح سجةػْذ د 7..45=  2حٍد ماّث قٍَة  ما ،

 research centerبٍى السحطالع اىشاي  34اخش احظائٍات ٍىقغ ٌحفق ٍغ ّحائج هىٍاو

pew  ٍِ مَا هى ٍبٍِ باىشنو اىحاىً حٍد جاءت ّسبة االّاخ ٍقاسبة ىْسبة اىزمىس

 بشنو خاص 5 سبىكبشنو ػاً و ٍىقغ اىفٍ اػًٍِ ٍىاقغ اىحىاطو االجحَ مالٍسحخذًٍ 
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  .ة 

  

26 6258 6. 150 11 7 

61 751 1. 6. .6 6258 

14 6856 7 158 17 758 

77 .751 69. 9058 290 185. 
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اىجذوه اىسابق   ٌىضح

ذٌ فى  ،% .185( بْسبة حٍد جاء فى اىَقذٍة ) ىيْىع

%، ذٌ فى اىَشجبة اىراىرة 6258( بْسبة اىراٍّة ) َشجبةاى

% 7( بْسبة %5، ذٌ فى اىَشجبة اىشابؼة )758( بْسبة )

 ،% 751.( بْسبة اىَقذٍة ) فىَرو ىح  الذكور نسبةو جاءت 
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%، ذٌ فى اىَشجبة اىراىرة )6856( بْسبة ذٌ فى اىَشجبة اىراٍّة )

بْسبة  (%5، ذٌ فى اىَشجبة اىشابؼة )6258( بْسبة 

( بْسبة ) ةفى اىَقذٍ جاءت%5 و اٌضا ّسبة  االّاخ 751

و هً ّسبة ٍشجفغ قيٍال ػِ ّسبة اىزمىس  ذٌ فى اىَشجبة اىراٍّة ) ،9058%

%5، 150( بْسبة %، ذٌ فى اىَشجبة اىراىرة ).6( بْسبة 

ىد ػالقة وج ٌحضح%5 و باىحاىً 158 بْسبة( اىشابؼة ) بةاىَشج ىذٌ ف

 و (واإلّاخ اىزمىس)رات دالىة إحظائٍا بٍِ اىْىع 

( وهى 1ػْذ دسجة اىحشٌة ) 275919=  2حٍد ماّث قٍَة  ما 

 داىة إحظائٍا5

  .ط 

- - - - - - 

0 250 7 158 61 151 

- - - - - - 

.1 1657 07 2457 642 2.5. 

647 1.59 691 9.52 28. 9651 
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اىجذوه اىسابق   ٌىضح

ذٌ فى اىَشجبة اىراٍّة  ،% 9651( بْسبة ذٍة )حٍد جاء فى اىَق 

( اىراىرة ) جبة%، ذٌ فى اىَش.2.5( بْسبة )

ذٌ  ،% 1.59 بْسبة( فى اىَقذٍة ) جاء للذكور بالنسبةَ% 151بْسبة 

اىراىرة ) ىَشجبةذٌ فى ا %،1657( بْسبة اىراٍّة ) شجبةفى اىَ

( بْسبة فى اىَقذٍة ) جاء اإلناث اما% 250( بْسبة 

%، ذٌ فى اىَشجبة 2457( بْسبة ذٌ فى اىَشجبة اىراٍّة ) ،% 9.52

 %158( بْسبة اىراىرة )
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و  (واإلّاخ اىزمىس)إحظائٍا بٍِ اىْىع ٌحضح وجىد ػالقة رات دالىة  مزىل

ػْذ  150.9=  2حٍد ماّث قٍَة  ما 

 ( وهى داىة إحظائٍا 2دسجة اىحشٌة )

  .د 

   ُٕ158 .6 150 8 052 9قُا  ال 

 - - - - - -فز ح النٍٕ ح

 6751 99 6956 04 2251 19فز ح المسبت

 99 148 .975 681 .915 622 ال ُٔعو َقذ مؾو  

611 644 210 644 044 644 

اىجذوه اىسابق   ٌىضح

ذٌ فى اىَشجبة اىراٍّة  ،% 99( بْسبة ال ُٔعو َقذ مؾو حٍد جاء فى اىَقذٍة ) 

% فباىْسبة 158( بْسبة قُا  الُٕ %، ذٌ فى اىَشجبة اىراىرة )6751( بْسبة فز ح المسبت)

فز ح ) راٍّةذٌ فى اىَشجبة اى ،% .915( بْسبة ال ُٔعو َقذ مؾو فى اىَقذٍة ) جاءىيزمىس

 اإلناث وجاءت%052( بْسبة قُا  الُٕ %، ذٌ فى اىَشجبة اىراىرة )2251( بْسبة المسبت
ذٌ فى  ،% .975( بْسبة ُعو َقذ مؾو ال ٔجاء فى اىَقذٍة ) حٍد متقاربة بنسب

( بْسبة قُا  الُٕ %، ذٌ فى اىَشجبة اىراىرة )6956( بْسبة فز ح المسبتاىَشجبة اىراٍّة )

 (إلّاخوا اىزمىس)وجىد ػالقة رات دالىة إحظائٍا بٍِ اىْىع  ذًٌحضح ػ مزىل% ، 150

 65797=  2قٍَة  ماحٍد ماّث  و 

 ( وهى غٍش داىة إحظائٍا2ػْذ دسجة اىحشٌة )
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 ٖ. 

 

ط انخانج اوٓانخ األَل
ما
انى

ة 
تٕ
تز
ان

 

 6 9.1 4. 81 684 اعزمبيٕخ

 0 090 602 91 12 سٕبسٕخ

 2 196 04 81 6.1 ر فٍٕٕخ

 . 169 06 92 00 صقبفٕخ

 1 90. 91 669 87 فىٕخ

 9 671 10 17 28 يلمٕخ 

 1 276 14 11 ..  ٔبؾٕخ

 8 610 18 17 61 رعلٕمٕخ 

 7 611 0. 12 .6 اقزػب ٔخ 

السبببثق  المُؾببُيبد الزببٓ رٍببز  ثمزبثعزٍببب افبب ا  العٕىببخ يلببٓ الفببٕي     ُٔؾببؼ الغببوَ   

ثُم فٓ الفز ح ا خٕ ح ؽٕش عبت فبّ المقومبخ ءاعزمبيٕبخ(، صب  فبّ الم رجبخ الضبوٕبخ ءر فٍٕٕبخ(،         

صبب  فببّ الم رجببخ الضبلضببخ ءفىٕببخ(، صبب  فببّ الم رجببخ ال اثعببخ ءسٕبسببٕخ(، صبب  فببّ الم رجببخ الخبمسببخ          

لسب سخ ء ٔبؾٕخ(، صب  فبّ الم رجبخ السببثعخ ءيلمٕبخ(، صب  فبّ الم رجبخ         ءصقبفٕخ(، ص  فّ الم رجخ ا

َ ٌببُ مبببر ْ الجبؽضببخ اوببً قببو ٔعاببي   .الضبمىببخ ءرعلٕمٕببخ(، صبب  فببّ الم رجببخ الزبسببعخ ءاقزػببب ٔخ(   

ؽبلببخ السبباُن السٕبسببٓ الزببٓ رؾُلببذ الٍٕببب كبفببخ مُاقببا الزُاغبب  االعزمبببيٓ مقب وزببب ثببوَ ٌب  

ُٔوٕببً ٌَببُ أؿببب مببب قببو ٔعاببي رغٕبب  االٌزمبمبببد لببوْ        31ٔىبببٔ  َ  65الفعببب  فببٓ اؽببواس  

 المسزخومٕه .

َٔزؿببؼ مببه وزبببئظ الغببواَ  السبببثقخ إعمبببال َالزببٓ رسببعّ إلببّ اسعبثببخ يلببّ الزسبببو        

االَ  للو اسببخ َ المعىببٓ ثبببلزع ي يلببٓ  يببب اد إسببزخوا  الطببجبة الغبببمعٓ يٕىببخ الو اسببخ        

يببو   –يببو  السبببيبد  –معببو  االسببزخوا  ثطببا  يبب  ء  فٕسببجُم  اسعزمبببيٓ  لمُقبا  الزُاغبب   

ان  معبو  اسبزخوا  الطبجبة الغببمعٓ يٕىبخ الو اسبخ         المُؾبُيبد(   –المفؿلخ  الفز ح  –االٔب  

 َن َعببُ  ي قببخ تاد  اللببخ اؽػبببئٕخ ثببٕه معببو      %2.,,عبببت فببّ المقومببخ ء ائمببب( ثىسببجخ 

االسببببببببببزخوا  َ الىببببببببببُع   ٌَُمببببببببببب ربببببببببب ْ الجبؽضببببببببببخ اوببببببببببً ٔزفببببببببببق مببببببببببا   اسببببببببببخ      

HannaKrasnovaaNatasha F.Veltri
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َ الزبببٓ اكبببود يلبببٓ ان اسبببزخوا  كببب  مبببه     
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الببذكُ  َ االوبببس لمُاقببا الزُاغبب  االعزمبببيٓ خبغببخ الفٕسببجُم ال ٔخزلبب  مببه ؽٕببش الابب         

االخببز ي الملؾببُل فببٓ اسببزخوامبد كبب  مببه الغىسببٕه ٔعببُ  الببٓ  َافببا َ االضببجبيبد   َلاببه

 المزؾققخ مه اسزخوامبد ك  مىٍ  .

بتد يببو  السبببيبد الزببٓ ٔقؿببٍٕب الطببجبة الغبببمعٓ يٕىببخ الو اسببخ يلببٓ مُقببا         َ عبب 

الزُاغ  االعزمبيٓ فٕسجُم لزمض  فّ المقومخ ءقبُا  الٕبُ  ثطبا  مزقكبا( عببت فبّ المقومبخ        

مببا  َعببُ  ي قببخ تاد  اللببخ اؽػبببئٕخ ثببٕه        % 62.5ءقببُا  الٕببُ  ثطببا  مزقكببا( ثىسببجخ    

طبببجبة الغببببمعٓ يلبببٓ مُقبببا الزُاغببب  االعزمببببيٓ الىبببُع َ يبببو  السببببيبد الزبببٓ ٔقؿبببٍٕب ال

فٕسبجُم َ ثببٕه الىببُع . كمببب عبببتد يببو  ا ٔبب  الزببٓ ٔسببزخو  الطببجبة الغبببمعٓ يٕىببخ الو اسببخ    

مبا َعبُ  ي قبخ تاد      %0.3,فّ المقومبخ ءقبُا  االسبجُع( ثىسبجخ      للفٕي ثُم فٓ ا سجُع.

طبجبة الغببمعٓ يٕىبخ الو اسبخ يلبٓ       اللخ اؽػبئٕخ ثٕه الىُع َ ثٕه يو  االٔب  الزٓ ٔقؿٍٕب ال

الفٕسببجُم خبب   االسببجُع . َعبببتد الفزبب ح المفؿببلخ لببوْ الطببجبة الغبببمعٓ يٕىببخ الو اسببخ         

مبا يبو  َعبُ  ي قبخ تاد       %,,ممضلخ فّ ءال ُٔعو َقذ مؾو ( ثىسجخ   للوخُ  يلٓ المُقا

ٔ عبا البٓ َعبُ     ٌبُ مبب رب ْ الجبؽضبخ اوبً قبو       َ  .الىبُع َ الفزب ح المفؿبلخ    اللخ اؽػبئٕخ ثٕه 

كبفخ الزكجٕقبد الخبغخ ثبلمُقا مزبؽبً يلبٓ الٍُارب  الذكٕبخ  َ الزبٓ رمابه الطبجبة الغببمعٓ         

 يٕىخ الو اسخ مه الوخُ  الٓ رلك المُاقا ثطا  اكض  م َوخ مه تْ قج  .

 ثوووو١ٓ ِووووٓ ف١غووووجٛن اإلعزّووووبػٟ اٌزٛاصووووً ِٛلووووغ رشر١ووووت ِووووب  :اٌزغووووبؤي اٌضووووبٟٔ 

اٌذساعخ فوٟ ِزبثؼوخ االٔزخبثوبد     اٌشجبة اٌغبِؼٟ ػ١ٕخ  ١ٍٙبػ  ٠ؼزّذ اٌزٟ ِصبدساٌّؼٍِٛبد

 –تجتال مواقلعالتواصللاالجتملاعيملهخلاهخلاقيالمصلا صء. 2112 اٌشئبع١خ اٌّصوش٠خ 

 (؟ر رٕت مُقا الزُاغ  االعزمبيٓ الفٕسجُم مه ثٕه مُاقا الزُاغ  االعزمبيٓ االخ ْ
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 501   عشز سانساد العدد – َاإلعالن انعامح عاللاخان نثحُث انعهمٕح انمجهح 

ػ١ٕخ اٌذساعخ فٟ ِزبثؼخ رشر١ت اٌّصبدس اٌزٟ رؼزّذ ػ١ٍٙب اٌشجبة اٌغبِؼٟ  .أ 

  االٔزخبثبد اٌشئبع١خ 

 (7)عذٚي سلُ 

رشر١ت اٌّصبدس اٌزٟ رؼزّذ ػ١ٍٙب اٌشجبة اٌغبِؼٟ ػ١ٕخ اٌذساعخ فٟ ِزبثؼخ االٔزخبثبد 

 411=  ْ  2112اٌشئبع١خ 

 انعثاراخ
 اتذًا احٕاوًا دائما

انتزتٕةمتُسطانىماط عذد
%ن%ن%ن

         

         

    201     

         

         

         

         

         

         

         

ر رٕت المػب   الزٓ رعزمو يلٍٕب الطجبة الغبمعٓ يٕىخ الو اسخ فٓ ُٔؾؼ الغوَ  السبثق

 َتلك يلّ الىؾُ الزبلّ :  6102المػ ٔخ  مزبثعخ االوزخبثبد ال ئبسٕخ 

 بْسبة وأحٍاّا ،%.8.5 بْسبة دائَا جاء حٍد:  االجحَاػً اىحىاطو ٍىاقغ 

 2581 بَحىسط ورىل% 258 بْسبة وأبذا ،6658%

   :0.58 بْسبة وأحٍاّا ،%19 بْسبة دائَا جاء حٍد%، 

 2524 بَحىسط ورىل% 6951 بْسبة وأبذا

   :وأبذا ،%.15. بْسبة وأحٍاّا ،%.295 بْسبة دائَا جاء حٍد 

 2562 بَحىسط ورىل% 61 بْسبة

   :وأبذا ،%58.. بْسبة وأحٍاّا ،%6751 بْسبة ادائَ جاء حٍد 

 6570 بَحىسط ورىل% .2 بْسبة
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 502   عشز سانساد العدد – َاإلعالن انعامح عاللاخان نثحُث انعهمٕح انمجهح 

   :7. بْسبة وأحٍاّا ،%6458 بْسبة دائَا جاء حٍد%، 

 6586 بَحىسط ورىل% 1451 بْسبة وأبذا

رشر١ت ِٛلغ اٌزٛاصً االعزّبػٟ  ف١غجٛن اٌزٞ  ٠ؼزّذ ػ١ٍٗ اٌشجبة اٌغبِؼٟ ػ١ٕخ  .ة 

  2112عخ  وّصذس ٌٍّؼٍِٛبد ؽٛي االٔزخبثبد اٌشئبع١خ فٟ ِصش اٌذسا

ػ١ٍٙب  رشر١ت ِٛلغ اٌزٛاصً اإلعزّبػٟ ف١غجٛن ِٓ ث١ٓ ِصبدساٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ؼزّذ  

   . 2112اٌشجبة اٌغبِؼٟ ػ١ٕخ اٌذساعخ فٟ ِزبثؼخ االٔزخبثبد اٌشئبع١خ اٌّصش٠خ  

ط اٌضبٌش ٟاٌضبٔ االٚي
مب

ٌٕ
ا

ت 
ر١

زش
اٌ
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ر رٕبببببت مُقبببببا الزُاغببببب  اسعزمببببببيٓ فٕسبببببجُم مبببببه ثبببببٕه     اىجحححححذوه اىسحححححابق    ٌىضحححححح

يٕىببخ الو اسبخ فببٓ مزبثعبخ االوزخبثبببد   غببمعٓ  الطببجبة ال يلٍٕبب   مببو  مػبب  المعلُمبد الزبٓ ٔعز  

ذحٌ فحى    ،( ) ٍحة جاء فحى اىَقذ  حٍد . 6102ال ئبسٕخ المػ ٔخ 

   ذٌ فى اىَشجبة اىراىرة ) ،(اىراٍّة ) َشجبةاى

Dalia ElAbd
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 .أ 
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 انعثاراخ 

 مُافك
تشذج

معارضمحأذمُافك
 معارض
 عذدتشذج

انىماط
متُسط

ة
تٕ
تز
ان

%ن%ن%ن%ن%ن

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

 

ً  ٌّٛلوغ  اٌذساعوخ   ػ١ٕوخ غبِؼٟ اٌشجبة اٌ رم١١ُ     ُٔؾؼ الغوَ  السبثق  ٟ  اٌزٛاصو  االعزّوبػ

 َتلك يلّ الىؾُ الزبلّ:       ػبَ ثشىً اٌغ١بع١خ ٌٍّؼٍِٛبد وّصذس ف١غجٛن

  :

 بْسحححبة وٍحاٌحححذ ،%67 بْسحححبة وٍىافحححق ،%.1.5 بْسحححبة بشحححذ  ٍىافحححق جحححاء حٍحححد
 .050 بَحىسط ورىل% . بْسبة وٍؼاسع ،%.645

 

 ،%.1.5 بْسحبة  بشحذ   ٍىافحق  جحاء  حٍحد :  

 ورىحححل% 9 بْسحححبة وٍؼحححاسع ،%6058 بْسحححبة وٍحاٌحححذ ،%0258 بْسحححبة وٍىافحححق
 05495 بَحىسط
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   : جحاء  حٍحد 

 ،%.225 بْسححححبة وٍحاٌححححذ ،%.115 بْسححححبة وٍىافححححق ،%.1 بْسححححبة بشححححذ  ٍىافححححق
 1570 بَحىسط ورىل% 6 بْسبة بشذ  وٍؼاسع ،%8 بْسبة وٍؼاسع

  :

 ،%68 بْسحبة  وٍحاٌحذ  ،%11 بْسحبة  وٍىافحق  ،%1158 بْسبة بشذ  ٍىافق جاء حٍد
 1574 بَحىسط ورىل% 6 بْسبة بشذ  وٍؼاسع ،%6651 بْسبة وٍؼاسع

 

 ،%.195 بْسحبة  وٍىافحق  ،%21 بْسحبة  بشحذ   ٍىافحق  جحاء  حٍحد : 

 ورىحل % 251 بْسحبة  بشحذ   وٍؼحاسع  ،%9 بْسبة وٍؼاسع ،%2951 بْسبة وٍحاٌذ
 1598 بَحىسط

 .ة 
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معارضمحأذمُافكتشذج مُافك
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 عذد

انىماط
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ان
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) اىسابق اىجذوه ٌىضح

 ورىحل  

 :   اىحاىى اىْحى ػيى

 

 ،%0.51 بْسحبة  بشحذ   ٍىافحق  جحاء  حٍحد : 

 ورىححل% 158 بْسححبة وٍؼححاسع ،%6258 بْسححبة وٍحاٌححذ ،%1851 بْسححبة وٍىافححق

 .052 بَحىسط
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 ،%08 بْسحبة  وٍىافحق  ،%.605 بْسحبة  بشحذ   ٍىافق جاء حٍد:  

% .15 بْسححبة بشححذ  وٍؼححاسع ،%6651 بْسححبة وٍؼححاسع ،%2258 بْسححبة وٍحاٌححذ

 15.7 بَحىسط ورىل

 

 وٍحاٌحذ  ،%.125 ةبْسحب  وٍىافحق  ،%.265 بْسحبة  بشذ  ٍىافق جاء حٍد:  

 ورىححل% .5. بْسححبة بشححذ  وٍؼححاسع ،%6458 بْسححبة وٍؼححاسع ،%2758 بْسححبة

 15.0 بَحىسط

   : حٍحد 

 ،%.215 بْسحبة  وٍحاٌحذ  ،%.165 بْسحبة  وٍىافحق  ،%2451 بْسحبة  بشذ  ٍىافق جاء

 1501 بَحىسط ورىل% 051 بْسبة بشذ  عوٍؼاس ،%6951 بْسبة وٍؼاسع

   : جحاء  حٍحد 

 ،%1158 بْسحححبة وٍحاٌحححذ ،%1158 بْسحححبة وٍىافحححق ،%.665 بْسحححبة بشحححذ  ٍىافحححق

 1504 بَحىسط ورىل% 2 بْسبة بشذ  وٍؼاسع ،%61 بْسبة وٍؼاسع

خ اعمبببال َالزببٓ  رسببعّ إلببّ اسعبثببخ يلببّ الزسبببو  الضبلببش    َٔزؿببؼ مببه وزبببئظ الغببواَ  السبببثق 

يٕىببخ الو اسببخ لمُقببا  الزُاغبب    غبببمعٓ رقٕببٕ  الطببجبة ال   َ المعىببٓ ثبببلزع ي يلببٓ    للو اسببخ  

     6102السٕبسٕخ ؽُ  اسوزخبثبد ال ئبسٕخ  للمعلُمبد  اسعزمبيٓ فٕسجُم كمػو  

 اسبخ لمُقبا الزُاغب  االعزمببيٓ فٕسبجُم      يٕىبخ الو غببمعٓ  َال:  فٕمب ٔخع رقٕبٕ  الطبجبة ال  أ

كمػببو  للمعلُمبببد السٕبسببٕخ  ثطببا  يببب  عبببتد  الز رٕببت ا َ  مببه ؽٕببش المُافقببخ لعجببب ح   

ٌبُ  ، َْ العبب  أالب   َسٕلخ ارػبب  وبعؾبخ فبٓ الزبأصٕ  يلبٓ       مُقا الزُاغ  االعزمبيٓ فٕسجُم 

خ الو اسببخ َ الفٍبب  يٕىببغبببمعٓ ربب ْ الجبؽضببخ اوببً ٔعاببي   عببخ مببه الببُيٓ لببوْ الطببجبة ال   مببب

ْ العبب  َ ٌبُ مبب ٔزفبق مبا   اسبخ كب  مبه         ألموْ رأصٕ  مُاقا الزُاغب  االعزمببيٓ يلبٓ الب     

الطٕمبت العزة 
32
َ الزٓ أكود فٓ وزبئغٍب يلٓ ان اوقسب  المجؾُصٕه مبب ثبٕه م كبوا يلبٓ ان       

سبٕخ َ   ئٕي فٓ رطبإ  أ ات اٖخب ٔه ؽبُ  القؿببٔب السٕب     مُقا الزُاغ  االعزمبيٓ لً  َ 

 . ثبببٕه المجؾبببُصٕه البببذٔه ٔ كبببوَن أن  َ  مُقبببا الزُاغببب  االعزمببببيٓ فٕسبببجُم  َ ا رامٕلٕبببب 

فبٓ   الفٕسبجُم مبه أٌب  ا  َاد المسببٌمً      ٔلٍٕب فٓ الز رٕت ٔعزج  مُقبا الزُاغب  االعزمببيٓ     

فببٓ  السٕبسببٕخ  صبب  ٔزمزببا الفٕسببجُم ثؾببي سٕبسببٓ سبببخ     كبفببخ الضببُ اد َ الزغٕٕبب اد الع ثٕببخ  

َ ٌببُ أؿببب مببب ربب ْ الجبؽضببخ اوببً ٔزفببق مببا قجٕعببخ الطخػببٕخ    مبب  مببا ا ؽببواس السٕبسببٕخ الزعب

 .  المػ ٔخ السبخ ح ثطا  كجٕ 
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يٕىبخ الو اسبخ لمُقبا الزُاغب  االعزمببيٓ فٕسبجُم       غببمعٓ  صبوٕب : فٕمب ٔخع رقٕبٕ  الطبجبة ال  

فبببٓ  عببببتد 6102ؽبببُ  االوزخبثببببد ال ائبسبببٕخ المػببب ٔخ     السٕبسبببٕخ كمػبببو  للمعلُمببببد  

مػبببو   الز رٕبببت ا َ  مبببه ؽٕبببش المُافقبببخ  يجبببب ح مُقبببا الزُاغببب  االعزمببببيٓ فٕسبببجُم       

ٔلٍٕببب   , االوزخبثبببد ال ئبسببٕخ فببٓ مػبب  مببه المػببب   الزببٓ رزىبببَ   معلُمبببرٓ مببه ثببٕه العؤببو 

الزبٓ رزىببَ     ٔبأرٓ فبٓ مقومبخ مػبب   المعلُمببد       يجب ح  مُقا الزُاغب  االعزمببيٓ فٕسبجُم    

  يمب َ مؾمبو مؾمبُ       َ ٌبُ مبب ٔزفبق مبا وزببئظ   اسبخ        ئبسٕخاالوزخبثبد ال 
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َ الزبٓ اكبود     

مُاقببا الزُاغبب  اسعزمبببيٓ كبوببذ ا كضبب  مػببواقٕخ ثببٕه َسبببئ  اسيبب            وزبئغٍببب يلببٓ ان 

 .   رىبَ  ا ؽواس السٕبسٕخ المػ ٔخ لوْ المجؾُصٕه  الزقلٕؤخ َالغؤوح فٓ 

   ٟ ٠ؼزّووذ ػ١ٍٙووب ٌشووجبة اٌّصووشٞ ػ١ٕووخ اٌذساعووخ    اٌزغووبؤي اٌشاثووغ : ِووب أوضووش اٌصووفؾبد اٌزوو

ٛن ؽوووٛي اإلٔزخبثوووبد اٌشئبعووو١خ  ثّٛلوووغ اٌزٛاصوووً اإلعزّوووبػٟ ف١غوووج   وّصوووذس ٌٍّؼٍِٛوووبد  

 ؟2112

 الػفؾبد ل سمٕخ للغٕص َ الط قخ  

 غفؾبد غٕ   سمٕخ   ايمخ للغٕص َ الط قخ 

 غفؾبد لمغمُيبد اعزمبيٕخ  

 غفؾبد سٕبسٕخ سبخ ح

 غفؾبد اخجب ٔخ مػ ٔخ  

 غفؾبد اخجب ٔخ اعىجٕخ 

 غفؾبد لغٍبد ؽاُمٕخ  

 مغفؾبد الطخػٕخ ل غوقبت يلٓ الفٕسجُ

 غفؾبد وطكبت سٕبسٕه  يلٓ الفٕسجُم

 غفؾبد لطخػٕبد سٕبسٕخ ثب زح فٓ المغزما 



اىسحابق    اىجذوه ٍِ ٌحضح 

بْسحبة   (اعزمبيٕبخ   غبفؾبد لمغمُيببد  حٍد جاء فحى اىَقذٍحة )   

( بْسحححبة غبببفؾبد وطبببكبت سٕبسبببٕه  يلبببٓ الفٕسبببجُم   ذحححٌ فحححى اىَشجبحححة اىراٍّحححة )   ،% 0051

ذححٌ فحححى   ،%2858 ْسحححبةب (غبببفؾبد لغٍبببد ؽاُمٕببخ   %، ذححٌ فححى اىَشجبحححة اىراىرححة )   .015
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%، ذحٌ فحى   .295( بْسحبة  غفؾبد غٕب   سبمٕخ   ايمبخ للغبٕص َ الطب قخ     اىَشجبة اىشابؼة )

ذححٌ فححى  ،%2458( بْسححبة الطخػببٕخ ل غببوقبت يلببٓ الفٕسببجُم غببفؾبداىَشجبححة اىخاٍسححة )

%، ذحححٌ فحححى اىَشجبحححة اىسحححابؼة 758بْسحححبة  (غبببفؾبد اخجب ٔبببخ مػببب ٔخ اىَشجبحححة اىسادسحححة )

غببفؾبد %، ذححٌ فححى اىَشجبححة اىراٍْححة ) 58.بْسححبة  (الػببفؾبد ل سببمٕخ للغببٕص َ الطبب قخ  )

ػبٕبد سٕبسبٕخ ثبب زح    غبفؾبد لطخ %، ذٌ فى اىَشجبة اىحاسؼة )051( بْسبة سٕبسٕخ سبخ ح

 %05( بْسبة فٓ المغزما

َٔزؿبببؼ مبببه وزببببئظ الغبببوَ  السببببثق البببذْ ٔسبببعّ إلبببّ اسعبثبببخ يلبببّ الزسببببو  ال اثبببا  

للو اسببخ َ المعىببٓ ثبببلزع ي يلببٓ أكضبب  الػببفؾبد الزببٓ ٔعزمببو يلٍٕببب لطببجبة المػبب ْ يٕىببخ   

بد ال ئبسبٕخ  الزُاغب  اسعزمببيٓ فٕسبجُم ؽبُ  اسوزخبثب      ثمُقبا   الو اسخ كمػو  للمعلُمبد 

ان  غببفؾبد المغمُيبببد االعزمبيٕببخ عبببتد فببٓ الز رٕببت االَ  ٔلٍٕببب  فببٓ الز رٕببت     6102

غببفؾبد وطببكبت سٕبسببٕه  يلببٓ الفٕسببجُم ٔلٍٕببب فببٓ الز رٕببت الضبلببش غببفؾبد لغٍبببد     الضبببوٓ

ٌَُ مب ر ْ الجبؽضخ اوً  قو ٔ عا البٓ ان وسبجخ المػبواقٕخ  لبوْ الىطبكبت السٕبسبٕه          ؽاُمٕخ

لم ؽلببخ االسببزقكبة السٕبسببٓ َ الزببٓ مبب  ثٍببب المغزمببا المػبب ْ َ  أؿببب يببو  رفعٕبب      ونبب ا

 الػفؾبد الؾاُمٕخ يلٓ المُقا َاكزفبئٍب ثزُاعوٌب فقف ،

ٔلٍٕب غفؾبد غٕ   سبمٕخ  ايمبخ للغبٕص َ الطب قخ َ ٌبُ مبب رب ْ الجبؽضبخ أؿبب ان            

لبوْ   (الغبٕص َ الطب قخ  ءرلك الػفؾبد رسزمو مػبواقٕزٍب مبه الضقب  االعزمببيٓ للم سسبزبن      

ٌَبُ مبب ٔزفبق مبا   اسبخ      ءغفؾبد الطخػٕخ ل غبوقبت  (المغزما المػ ْ ص 
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Thomas 

J. Johnson  &Barbara K. Kaye    الزببٓ عبببت فٍٕببب ان المػببواقٕخ االكجبب  للملػببق َ

الذْ ٔقُ  ثزواَلً االغوقبت فٕمب ثٕىٍ   َ الذْ غبلجب مب ٔأخبذ ضبا  كب ح البضلظ فبٓ رواَلبً فٕمبب        

ىٍ   امببب فٕمببب ٔزعلببق ثبلػببفؾبد االخجب ٔببخ فقببو ٔاببُن السببجت  فببٓ ؽػببُلٍب يلببٓ الز رٕببت     ثٕبب

السببب   ٌببُ يببو  اٌزمبمٍبثببذك  المػببو  ل خجببب  الزببٓ ٔببز  رببواَلٍب فٍٕببب َ ٌببُ مببب ٔزفببق مببا      

   اسخ مىٕخ إسؾب  إث إٌ 
40

 

ػ١ٕخ اٌذساعخ ػٍٟ رٍه غبِؼٟ أعجبة ئػزّبد اٌشجبة اٌ ِب اٌزغبؤي اٌخبِظ : 

ؽٛي اإلٔزخبثبد اٌشئبع١خ  ػٍٟ ِٛلغ اٌزٛاصً  ٌصفؾبد وّصذس ٌٍّؼٍِٛبد ا

يٕىخ الو اسخ يلٓ مُقا غبمعٓ اسجبة ايزمب  الطجبة الء اإلعزّبػٟ ف١غجٛن
يلٓ غفؾبد غبمعٓ أسجبة ايزمب  الطجبة ال -الفٕسجُم كمػو  للمعلُمبد 

 ؟( 6102مػ   الفٕسجُم  فٓ مزبثعخ االوزخبثبد ال ئبسٕخ فٓ 

 .أ 



دَر مُلع انتُاصم االجتماعٓ فٕسثُن فٓ إمذاد انشثاب انمصزْ انجامعٓ تانمعهُماخ 
  8102انسٕاسٕح حُل اإلوتخاتاخ انزئاسٕح انمصزٔح 

 510   عشز سانساد العدد – َاإلعالن انعامح عاللاخان نثحُث انعهمٕح انمجهح 



اىجحذوه اىسحابق     ٌىضحح 

جاء فى اىَقذٍة ) حٍد

ذٌ فحى اىَشجبحة اىراٍّحة )    ،% 14( بْسبة 

%، ذٌ فى اىَشجبة اىراىرحة ) 451.( بْسبة 

%، ذٌ فى اىَشجبة اىشابؼة )01( بْسبة 

%، ذٌ فى اىَشجبة اىخاٍسة )0258 بْسبة( 

%، ذحٌ فحى اىَشجبحة    1851( بْسحبة  

اىسادسة )

%، ذٌ فحى اىَشجبحة اىسحابؼة )   1251( بْسبة 

 %12( بْسبة 
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ٔزخبثبد أعجبة اػزّبد اٌشجبة اٌغبِؼٟ ػٍٟ صفؾبد اٌف١غجٛن  فٟ ِزبثؼخ اال .ة 

 . 2112ِصش  اٌشئبع١خ فٟ  

اٌشئبع١خ  فٟ ِزبثؼخ االٔزخبثبد  عجبة اػزّبد اٌشجبة اٌغبِؼٟ ػٍٟ صفؾبد اٌف١غجٛنأ

 2112ِصش  فٟ 

 رلك الػفؾبد رمض  عٍبد  سمٕخ َ ثبلزبلٓ فٍٓ مػو    سمٓ

مه خ   رعبملٓ السبثق ما رلك الػفؾبد ايل  اوٍب رقو  معلُمبد غؾٕؾخ 

 إلٓ ؽو مب 

 اضع  ثبلضقخ رغبي مب رقومً رلك الػفؾبد مه معلُمبد

 رلك الػفؾبد المعلُمبد ثطا  سلي َ ثسٕف رقو 

 رٍز  رلك الػفؾبد ثبلزؾؤش الس ٔا للمعلُمبد َفقب ٖخ  الزكُ اد 

 رقو  رلك الػفؾبد المعلُمبد ثطا  سبخ  ٔعغجىٓ 

 ع  ثبن رلك الػفؾبد ال رسعٓ إال لخومخ الُقهاض

روي  رلك الػفؾبد المعلُمبد ثبلجٕبوبد َ الزػ ٔؾبد ال سمٕخ مه مػب   

 مع َفخ 

رلك الػفؾبد ما المعلُمبد الزٓ رقومٍب ثقو  كجٕ  مه الؾٕب  َ  رزعبم 

 المُؾُيٕخ 

 ثٍب ثبال لخ َ الج إٌه روي  رلك الػفؾبد المعلُمبد المقومخ 



يٕىخ الو اسبخ  رعزمبو يلبٓ رلبك     غبمعٓ ا سجبة الزٓ رغع  الطجبة الاىجذوه اىسابق   ٌىضح

رقبو  رلبك   حٍد جاء فى اىَقذٍحة )  6102الػفؾبد فٓ مزبثعخ االوزخبثبد ال ئبسٕخ فٓ مػب   

اضبع   ذحٌ فحى اىَشجبحة اىراٍّحة )     ،% 0151 ( بْسبةالػفؾبد المعلُمبد ثطا  سبخ  ٔعغجىٓ

اضبع   %، ذحٌ فحى اىَشجبحة اىراىرحة )    04( بْسحبة  ثبن رلك الػفؾبد ال رسعٓ اال لخومبخ البُقه  

مبه  %، ذٌ فى اىَشجبحة اىشابؼحة )  04( بْسبة ثبلضقخ رغبي مب رقومً رلك الػفؾبد مه معلُمبد

( بْسحبة  غبؾٕؾخ البٓ ؽبو مبب    خ   رعبملٓ السبثق ما رلك الػفؾبد ايل  اوٍب رقبو  معلُمببد   

رلبك الػبفؾبد رمضب  عٍببد  سبمٕخ َ ثبلزببلٓ فٍبٓ مػبو           %، ذٌ فى اىَشجبة اىخاٍسحة ) .1

رٍببز  رلببك الػببفؾبد ثبلزؾببؤش السبب ٔا  ذححٌ فححى اىَشجبححة اىسادسححة ) ،%1058( بْسححبة  سببمٓ

رلببك  رزعبمبب %، ذححٌ فححى اىَشجبححة اىسححابؼة ) 1058( بْسححبة للمعلُمبببد َفقببب ٖخبب  الزكببُ اد 

%، .605( بْسحبة  بد ما المعلُمبد الزٓ رقومٍب ثقو  كجٕ  مبه الؾٕبب  َ المُؾبُيٕخ   الػفؾ

( بْسحبة  رويمزلك الػفؾبد المعلُمبد المقومخ ثٍبب ثبال لبخ َ الجب إٌه   ذٌ فى اىَشجبة اىراٍْة )



دَر مُلع انتُاصم االجتماعٓ فٕسثُن فٓ إمذاد انشثاب انمصزْ انجامعٓ تانمعهُماخ 
  8102انسٕاسٕح حُل اإلوتخاتاخ انزئاسٕح انمصزٔح 

 512   عشز سانساد العدد – َاإلعالن انعامح عاللاخان نثحُث انعهمٕح انمجهح 

( رقببومزلك الػببفؾبد المعلُمبببد ثطببا  سببلي َ ثسببٕف   %، ذححٌ فححى اىَشجبححة اىحاسححؼة )  6051

 %1515بْسبة 

َ  زبئظ الغواَ  السبثقخ اعمبال َالزٓ  رسعّ إلّ اسعبثخ يلّ الزسبو  الخبمئَزؿؼ مه و

الػفؾبد  يٕىخ الو اسخ يلٓ رلك غبمعٓ أسجبة إيزمب  الطجبة ال المعىٓ ثبلزع ي يلٓ 

اسعزمبيٓ  يلٓ مُقا الزُاغ   6102ؽُ  اسوزخبثبد ال ئبسٕخ  كمػو  للمعلُمبد 

 فٕسجُم 

يٕىخ الو اسخ يلٓ مُقا الفٕسجُم كمػو  غبمعٓ زمب  الطجبة الاَال فٕمب ٔخع اسجبة اي

للمعلُمبد ؽُ  االوزخبثبد ال ئبسٕخ عبت رىُع اضاب  مػب   المعلُمبد المزبؽخ يلٓ 

غُ  َ فٕؤُ َوػُظ َ اضاب  سبخ ح فٓ الز رٕت االَ   ٌَُ مب ٔزفق ما  المُقا مه 

  م ا  ؽسٕه مؾمو     اسخ 
46
يلٓ ان مُقا الزُاغ  االعزمبيٓ ٔقو   َ الزٓ اكود وزبئغٍب 

المعلُمبد ثطا  عذاة َان اسزخوا  الػُ  َ الفٕؤُ َ الُسبئف االخ ْ ٌُمب ٔوي   

مػواقٕخ االخجب  الزٓ ٔز  مطب كزٍب ثٕه المسزخومٕه  .  ٔلٍٕب الطعجٕخ الُاسعخ الزٓ ٔزمزا 

جبؽضخ اوً ٔزفق ما  ان مُقا فٓ الز رٕت الضبوٓ  َ ٌُ أؿب مب ر ْ ال  ثٍب مُقا الفٕسجُم 

الفٕسجُم مه ثٕه مُاقا الزُاغ  االعزمبيٓ االخ ْ ٌُ االٔس  فٓ الزعبم  َ الزفبي  معً 

َ ٌُ أؿب مب ٔزفق ما رق ٔ  َكبلخ  َٔز ز السبثق تك ي
43
ٔلًٕ  َعُ  اكض  مه مػو  . 

 ؼ الٍٕب فٓ مه الزأكو مه غؾخ المعلُمبد الزٓ ارع للمعلُمبد يلٓ الفٕسجُم ٔماىىٓ 

 الز رٕت الضبلش.  

يٕىخ الو اسخ يلٓ رلك  غفؾبد كمػو   غبمعٓ صبوٕب فٕمب ٔخع اسجبة  ايزمب  الطجبة ال

عبتد فٓ الز رٕت االَ  رقو  رلك الػفؾبد  6102بد ؽُ  االوزخبثبد ال ئبسٕخ للمعلُم

لخومخ الُقه ٔلٍٕب اضع  ثبن رلك الػفؾبد ال رسعٓ اال   المعلُمبد ثطا  سبخ  ٔعغجىٓ 

فٓ الز رٕت الضبوٓ ص  اضع  ثبلضقخ رغبي مب رقومً رلك الػفؾبد مه معلُمبد فٓ الز رٕت 

يٕىخ الو اسخ للػفؾبد َ غبمعٓ الضبلش . َ ٌُمب ٔزفق ثطا  كجٕ  ما ر رٕت الطجبة ال

الزٓ عبتد فٍٕب غفؾبد المغمُيبد االعزمبيٕخ  فٓ الز رٕت االَ  مه ؽٕش الػفؾبد 

ثعخ مه عبوت المجؾُصٕه  ٔلٍٕب غفؾبد الىطكبت السٕبسٕه ص  غفؾبد الغٍبد االكض  مزب

 الؾاُمٕخ  .
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 عٕىح جامعٓان انشثاب عهٍٕا ٔعتمذ انتٓ انمعهُماخ أشكال أكخز ماانسادس : انتساءل

 ؟  8102 انزئاسٕح اإلوتخاتاخ متاتعح فٓ فٕسثُن اإلجتماعٓ انتُاصم  تمُلع انذراسح

اٌزٛاصً  شىبي اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب اٌشجبة اٌغبِؼٟ ػ١ٕخ اٌذساعخ ثّٛلغ أوضش أ

 2112ف١غجٛن فٟ ِزبثؼخ اإلٔزخبثبد اٌشئبع١خ  اإلعزّبػٟ 

 وع فقف 

 وع َ غُ ح 

  اثف اخجب ْ لغٍبد اخجب ٔخ  سمٕخ

 مقبقا غُرٕخ  

 الاُمٕك السبخ 

 الفٕؤٌُبد 

 كب ٔازٕ  

 الػُ  الم كجخ ر ر كٕت الػُ  يلٓ مقبقا اف   ر



اضبباب  مػببب   المعلُمبببد الزببٓ رفؿبب  االيزمببب  يلٍٕببب  فببٓ  اىجححذوه اىسححابق   ٌىضححح

وبع َ  جحاء فحى اىَقذٍحة )    حٍحد فٓ مػ  يلٓ الفٕسجُم 6102مزبثعخ االوزخبثبد ال ئبسٕخ 

%، ذحٌ فحى   0758( بْسحبة  الاُمٕك السبخ ذٌ فى اىَشجبة اىراٍّة ) ،% 851.( بْسبة غُ ح

 اثبف اخجبب ْ لغٍببد    %، ذٌ فى اىَشجبة اىشابؼة )0051( بْسبة الفٕؤٌُبداىَشجبة اىراىرة )

بْسحححبة  (مقببببقا غبببُرٕخ  )%، ذحححٌ فحححى اىَشجبحححة اىخاٍسحححة   0158( بْسحححبة اخجب ٔبببخ  سبببمٕخ 

( الػُ  الم كجبخ ر ر كٕبت الػبُ  يلبٓ مقببقا افب   ر      ذٌ فى اىَشجبة اىسادسة ) ،2451%

%، ذٌ فحى اىَشجبحة اىراٍْحة    6258( بْسبة كب ٔازٕ ) ؼة%، ذٌ فى اىَشجبة اىساب.615بْسبة 

 % 25.5( بْسبة وع فقف)

ػيحً اىحسحا ه اىسحادس    و اىزي ٌسؼً اىحً االجابحة    سابقو ٌحضح ٍِ ّحائج اىجذوه اى

ً  اىَؼيىٍاتأشناه   أمرشىيذساسة اىَؼًْ باىحؼشف ػيً  ً اى اىشحبا   ػيٍهحا  ٌؼحَحذ  اىحح  جحاٍؼ

ً  فٍسحبىك   اإلجحَاػً اىحىاطو  بَىقغ اىذساسة ػٍْة   2468 اىشئاسحٍة  اإلّحخابحات  ٍحابؼحة  فح

ا ٌحفحق  فً اىحشجٍب االوه اىْض و اىظىس  ذٌ اىنىٍٍل اىساخش ٌيٍه اىفٍذٌى  5وهحى ٍح   جاءت

و اىحً أمذت ّحائجها ػيً  اُ امرش االخباس اىسٍاسٍة اىححً   44ٍغ دساسة ٍشاً حسٍِ ٍحَذ 

ٌقىً اىَبحىذٍِ بَحابؼحها هً االخباس اىَظىس  باالضحافة اىحً ٍقحااغ اىفٍحذٌى و اىححً ٌحشي       

ٍِ خالىها 5 اىحالػباىَبحىذٍِ طؼىبة  ٍِاىغاىبٍة اىؼظًَ 
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زّبد ػٍٟ رٍه األشىبي وّصذس ٌٍّؼٍِٛبد اٌغ١بع١خ ؽٛي ِب أعجبة اإلػ : اٌزغبؤي اٌغبثغ

 ػٍٟ ِٛلغ اٌزٛاصً اإلعزّبػٟ ف١غجٛن؟  2112اٌشئبع١خ  اإلٔزخبثبد 

اٌشئبع١خ  أعجبة اإلػزّبد ػٍٟ رٍه األشىبي وّصذس ٌٍّؼٍِٛبد اٌغ١بع١خ ؽٛي اإلٔزخبثبد 

ػٍٟ ِٛلغ اٌزٛاصً اإلعزّبػٟ ف١غجٛن 2112  

 الز رٕت ٪ ن االشىبي

 4 32 056 الوً الطا  االكض  رؾؤوافٓ ي ؼ المعلُمبد ثبلىسجخ لٓ 

 6 46.5 0,1 الن تلك الطا  ٔماىىٓ مه الؾا  يلٓ غؾخ َمػواقٕخ المعلُمخ 

 0 53.2 605 افؿ  تلك الطا  لزىبَلً المعلُمبد السٕبسٕخ ثؾي فابٌٓ 

 3 40 064 ه مػب   المعلُمبداضع  ان تلك الطا  ٌُ الطا   االكض   سمٕخ مه ثٕ

 5 4.3 ,3 الن تلك الطا  اق  االضاب  ي ؾخ للزؾ ٔ  اَ الززٕٔ 

 400 عٍّخ ِٓ عئٍٛا

أسببجبة رفؿببٕ  افبب ا  العٕىببخ االضبباب  فببٓ مزبثعببخ االوزخبثبببد   اىجححذوه اىسححابق   ٌىضححح

 افؿبب  تلببك الطببا  لزىبَلببً المعلُمبببد السٕبسببٕخ ثؾببي     جححاء فححى اىَقذٍححة )   حٍححدال ئبسببٕخ

الن تلببك الطببا  ٔماىىببٓ مببه الؾابب  يلببٓ ذححٌ فححى اىَشجبححة اىراٍّححة ) ،% 158.( بْسححبة فابببٌٓ

اضع  ان تلك الطبا  ٌبُ   ) ىراىرة%، ذٌ فى اىَشجبة ا.025( بْسبة غؾخ َمػواقٕخ المعلُمخ

%، ذححٌ فححى اىَشجبححة اىشابؼححة 06( بْسححبة الطببا   االكضبب   سببمٕخ مببه ثببٕه مػببب   المعلُمبببد

ٓ    الوً الطا  االكض  ر) %، ذحٌ فحى اىَشجبحة    18( بْسحبة  ؾؤوافٓ يب ؼ المعلُمببد ثبلىسبجخ لب

 %7515( بْسبة الن تلك الطا  اق  االضاب  ي ؾخ للزؾ ٔ  اَ الززٕٔ اىخاٍسة )

اىحسححا ه اىسححابغ  ػيححًاىحححً جسححؼً اىححً االجابححة   وٍححِ ّحححائج اىجححذوه اىسححابق   ٌحضححح

ً  اإلػحَحاد  أسحبا  ىيذساسة و اىَؼًْ بحاىحؼشف ػيحً     ىيَؼيىٍحات  مَظحذس  شحناه األ جيحل  ػيح

  فٍسحححبىك اإلجحَحححاػً اىحىاطحححو ٍىقحححغ ػيحححً  2468   اىشئاسحححٍة  اإلّحخابحححات ححححىه اىسٍاسححٍة 

ً  بححس  اىسٍاسحٍة  اىَؼيىٍحات  ىحْاوىحه  اىشحنو  رىحل  افضحو جاءت ػباس    رىحل  الٌُيٍحه     فنحاه

 اُ اشحؼش ذحٌ فحً اىحشجٍحب اىراىحد        اىَؼيىٍة  وٍظذاقٍة طحة ػيً اىحنٌ ٍِ ٌَنًْْ اىشنو

ِ  سسٍَة االمرش  اىشنو هى اىشنو رىل ِ  ٍح 5 وهحى ٍحا جحشي اىباحرحة      اىَؼيىٍحات   ٍظحادس  بحٍ

اىسحابق ػحِ االشحناه اىححً ٌؼحَحذ        هاىَبححىذٍِ فحً اىحسحا    جابحات اّه ٌحفق فً اىحشجٍب ٍحغ ا 

ػيٍها اىباحرٍِ فً ٍحابؼة االّحخابات اىشئاسٍة و هً اىْض و اىظىس  ذحٌ اىنىٍٍحل اىسحاخش    

ذٌ اىفٍذٌى 5
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 انعثاراخ 
معارضمحأذمُافكتشذج مُافك

 معارض

 عذدتشذج

انىماط
انتزتٕةمتُسط

%ن%ن%ن%ن%ن

لذِذ ٌٟ ِؼٍِٛبد 

ٚاتؾخ ؽٛي 

اٌّششؾ١ٓ 

ٌالٔزخبثبد 

 اٌشئبع١خ 

             

لذِذ ٌٟ ِؼٍِٛبد 

ٚاتؾخ ؽٛي 

ٚط اٌزششؼ شش

ِٚٛاػ١ذ فزؼ ٚ 

اغالق ثبة 

 اٌزششؼ

            
 

ٚفشد ث١بٔبد 

اٌزششؼ اٌشع١ّخ 

ِٚمبعغ اٌف١ذ٠ٛ 

ٌٍّإرّشاد 

اٌصؾف١خ 

ٌٍّششؾ١ٓ 

 ٌالٔزخبثبد

    642         

صادد ِٓ ِؼذي 

اٌشؼٛس ثبٌٛع١ٕخ 

ٌخٛف ػٍٟ ٚ ا

 اٌجٍذ 

             

صادد ِٓ اؽغبط 

اٌالِجبالٖ ثٕزبئظ 

 اٌؼ١ٍّخ االٔزخبث١خ 
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 انعثاراخ 
معارضمحأذمُافكتشذج مُافك

 معارض

 عذدتشذج

انىماط
انتزتٕةمتُسط

%ن%ن%ن%ن%ن

لًٍ ِٓ شؼٛسٞ 

ثزأص١ش صٛرٟ 

   االٔزخبثٟ

             

عؼٍزٕٟ اشبسن 

اصذلبئٟ فٟ 

إٌمبػ اٌغ١بعٟ 

 ؽٛي اٌّششؾ١ٓ 

             

عؼٍزٕٟ اوضش 

ا٘زّبِب ثغّغ 

اٌّؼٍِٛبد ػٓ 

 اٌّششؾ١ٓ 

             

ؽؼٍزٕٟ اوضش 

ا٘زّبِب ثبٌّشبسوخ 

اٌفؼ١ٍخ فٟ ػ١ٍّخ 

 ذ اٌزص٠ٛ

             

اٌّزشرجخ ػٍٟ اػزّبدن ػٍٟ ِٛلغ اٌف١غجٛن وّصذس  االصبس ُٔؾؼ الغوَ  السبثق

 َتلك يلّ الىؾُ الزبلّ :  2112 اٌغ١بع١خ ؽٛي أزخبثبد اٌشئبعخ اٌّصش٠خ ٍِٛبدٌٍّؼ

   ٕخقببومذ لببٓ معلُمبببد َاؾببؾخ ؽببُ  الم ضببؾٕه ل وزخبثبببد ال ئبسبب:هاللصجللاا موايلل

 َمعبببب ؼ ،%18.8 ثىسبببجخ َمؾبٔبببو ،%19.8 ثىسبببجخ َمُافبببق ،48.8%خى لللبدخشللل ل

 4 ثمزُسف َتلك%4.8 ثىسجخ ثطوح َمعب ؼ ،%8 ثىسجخ

          َفببب د ثٕبوببببد الز ضبببؼ ال سبببمٕخ َمقببببقا الفٕبببؤُ للمببب رم اد الػبببؾفٕخ للم ضببببؾٕه

 َمؾبٔببو ،%48.5 ثىسببجخ َمُافببق ،%17.5 ثىسببجخ ثطببوح مُافببق عبببت ؽٕببش : ل وزخبثبببد

 ثمزُسببف َتلببك%2 ثىسببجخ ثطببوح َمعببب ؼ ،%6.5 ثىسببجخ َمعببب ؼ ،%25.5 ثىسببجخ

3.73 

        قومذ لٓ معلُمبد َاؾؾخ ؽُ  ضب َـ الز ضبؼ َمُايٕبو فبزؼ َ اغب   ثببة الز ضبؼ : 

 ثىسببببجخ َمؾبٔببببو ،%52.3 ثىسببببجخ َمُافببببق ،%13.8 ثىسببببجخ ثطببببوح مُافببببق عبببببت ؽٕببببش

 ثمزُسبببف َتلبببك %5.3 ثىسبببجخ حثطبببو َمعبببب ؼ ،%8.3 ثىسبببجخ َمعبببب ؼ ،20.5%

3.61. 
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  قلبب مببهْ ُضببع  ٕثزببأصٓغببُر ٓ  ،%23.5 ثىسببجخ  ثطببوح  مُافببق عبببت  ؽٕببش االوزخبببث

 َمعببب ؼ ،%12 ثىسببجخ َمعببب ؼ ،%39.8 ثىسببجخ َمؾبٔببو ،%20.5 ثىسببجخ َمُافببق

 3.47 ثمزُسف َتلك%4.3 ثىسجخ ثطوح

    ثىسببجخ ثطببوح مُافببق عبببت شؽٕبب : االوزخبثٕببخ  ال مجبببالي ثىزبببئظ العملٕببخ   زا د مببه اؽسببب 

 ،%12.5 ثىسبببجخ َمعبببب ؼ ،%41 ثىسبببجخ َمؾبٔبببو ،%20.8 ثىسبببجخ َمُافبببق ،21.5%

 3.43 ثمزُسف َتلك%4.3 ثىسجخ ثطوح َمعب ؼ

     ثطبوح  مُافبق  عببت  ؽٕبش  : ععلزىٓ اضب م اغوقبئٓ فٓ الىقببش السٕبسبٓ ؽبُ  الم ضبؾٕه 

 ثىسبببجخ عبببب ؼَم ،%23.5 ثىسبببجخ َمؾبٔبببو ،%29.8 ثىسبببجخ َمُافبببق ،%18.8 ثىسبببجخ

 3.36 ثمزُسف َتلك%3 ثىسجخ ثطوح َمعب ؼ ،25%

 ثىسببجخ ثطببوح مُافببق عبببت ؽٕببش : زا د مببه معببو  الطببعُ  ثبلُقىٕببخ َ الخببُي يلببٓ الجلببو 

 ،%14.5 ثىسببببجخ َمعببببب ؼ ،%36 ثىسببببجخ َمؾبٔببببو ،%35 ثىسببببجخ َمُافببببق ،1.3%

 3.33 ثمزُسف َتلك%4.3 ثىسجخ ثطوح َمعب ؼ

 ثىسببجخ ثطببوح مُافببق عبببت ؽٕببش : لمعلُمبببد يببه الم ضببؾٕهععلزىببٓ اكضبب  اٌزمبمببب ثغمببا ا 

 ،%15 ثىسبببجخ َمعبببب ؼ ،%20.8 ثىسبببجخ َمؾبٔبببو ،%23.5 ثىسبببجخ َمُافبببق ،11.3%

 2.72 ثمزُسف َتلك%29.5 ثىسجخ ثطوح َمعب ؼ

   ثطببوح مُافببق عبببت ؽٕببش : ؽعلزىببٓ اكضبب  اٌزمبمببب ثبلمطببب كخ الفعلٕببخ فببٓ يملٕببخ الزػببُٔذ 

 ثىسببببجخ َمعببببب ؼ ،%17.8 ثىسببببجخ َمؾبٔببببو ،%15.8 ثىسببببجخ َمُافببببق ،%8.5 ثىسبببجخ 

 2.34 ثمزُسف َتلك%40.5 ثىسجخ ثطوح َمعب ؼ ،17.5%

  البببذْ َ السبببثق  الغبببوَ  وزبببئظ  مبببه َٔزؿببؼ  ٓ  الضببببمه الزسبببو   يلبببٓ االعبثببخ  البببٓ ٔسببع

ٓ  ثبلزع ي المعىٓ َ للو اسخ ٓ ال الطبجبة إيزمبب  ربأصٕ اد  يلب ٓ الو اسبخ يٕىبخ  غببمع يلب

اسوزخبثببببدؽببُ  السٕبسببٕخ للمعلُمببببدكمػببو  فٕسببجُم يٓاسعزمببببالزُاغبب  مُقببا 

  فببببٓ ممضلببببخ  الزبببببصٕ اد مقومببببخ فببببٓ عبببببتد المع فٕببببخ الزببببأصٕ اد ان  2018 ال ئبسببببٕخ

-ال ئبسببٕخل وزخبثبببدالم ضببؾٕهؽببُ َاؾببؾخمعلُمبببدلببٓقببومذء الزبلٕببخ العجببب اد

للم ضبببؾٕهخالػبببؾفٕللمببب رم ادالفٕبببؤَُمقببببقاال سبببمٕخالز ضبببؼثٕبوببببدَفببب د

ـ ؽبُ  َاؾبؾخ معلُمبدلٓقومذ-ل وزخبثبد اغب   َفبزؼ َمُايٕبو الز ضبؼ ضب َ

ضببعُ ْمببهقلبب ء التالاللدال بللاصاتيلليممث للدالوج اواللدالتللاراجات  ا للا(الز ضببؼثبببة

زا د-االوزخبثٕبخ العملٕبخ ثىزببئظ ال مجببالي اؽسبب  مبه زا د- االوزخبثٓغُرٓثزأصٕ 

 السبلُكٕخ التلثراجاتاالاالجالتجتال يلي(الجلويلٓالخُيَثبلُقىٕخعُ الطمعو مه

ؽببُ السٕبسببٓالىقبببشفببٓاغببوقبئٓاضببب مععلزىببٓء الزبلٕببخ العجببب اد فببٓ َالممضلببخ

اكضبب  ؽعلزىبب-ٓالم ضببؾٕه يببهالمعلُمبببدثغمببا اٌزمبمببباكضبب  ععلزىببٓ-الم ضببؾٕه
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ٓ الفعلٕبخ ثبلمطب كخاٌزمبمب ال صا لاتملهال   ل ملع تفل  ملاوالو (الزػبُٔذ يملٕبخ فب

خلاهمله  ل قل يا لبو االجتملاعيالتواصلموقعانع يوتابج اا  تالتيوال اخسد

ال اا للادالم  ومللاتا للتساايلليالشللباووالمللجااساهع ا للا  تملل التلليالمصللا ص اللا

 مللا(ع فٕببخماقالتللثراجاتء الكباللجلال اا للادالس للا اوخاالهلل   ت  لل يامللاااصللد

التللثراجاتءاالغتللجاواوخالمواطىلل الشلل وصت ز للزاالجتمللاعيالتواصللللموقللع مكلله

الجاولل ع لليتللاراجااقللليا للبو االجتمللاعيالتواصلللموقللع بسلليولكلله(الوج اواللد

االجتمللاعيالتواصلللموقللعال للت  امال لل و ادالتللثراجاتانهاللصلالالل ا ال لل و ي

 . وفسً ثبلمغزما الم رجكخ االخ ْ العُام  هم  خال   مجاوودتبسي

 صبٌضب: ٔزبئظ اٌجؾش فٟ تٛء اخزجبس اٌفشٚض  

اٌفووشض االٚي : رٛعووذ ػاللووخ اسرجووبط  داٌووخ اؽصووبئ١ب ثوو١ٓ رم١وو١ُ اٌشووجبة اٌغووبِؼٟ ٌّٛلووغ        

ثٛن وّصذس ٌٍّؼٍِٛبد اٌغ١بع١خ ؽٛي االٔزخبثوبد اٌشئبعو١خ ٚ ثو١ٓ االصوبس اٌّزشرجوخ         اٌف١ظ

  زّبد.االػ ػٍٟ ٘زا 

  انمتغٕزاخ

 انذالنح مستُِ انمُج االتجاي اطاالرتث معامم

  الً ؾعٕفخ ق  ْ **,1.64 انمعزفٕح االحار

  الً ؾعٕفخ ق  ْ *1.002  انُجذاوٕح االحار

  الً ؾعٕفخ ق  ْ *1.0,0 انسهُكٕح االحار

 رقٕٕ  ثٕه إؽػبئًٕبوزبئظ المعبم د اسؽػبئٕخ الٓ َعُ  ي قخ ا رجبـ  الخ  رطٕ 

االوزخبثبد ال ئبسٕخ  ُ ؽ خكمػو  للمعلُمبد السٕبسٕ ثُم ٕيالف لمُقا غبمعٓلا الطجبة

ؽٕش كبوذ قٕمخ معبم   ،االصب  المع فٕخ المز رجخ يلٓ ٌذا االيزمب  ثٕهَ 

0.001قٕمخ  الً إؽػبئًٕب يىوْ مسزُْ ٌَٓ**0.297ثٕ سُن مب ر ْ الجبؽضخ  َُ ٌ  

  Zhuo Chen & Michael Chen   اسخاوً ٔزمبضٓ الٓ ؽو كجٕ  ما وزبئظ 
45

َ الزٓ  

اكود وزبئغٍب يلٓ اوً مُاقا الزُاغ  االعزمبيٓ رمض   َ ا مٍمب فٓ  المع فخ السٕبسٕخ 

ر ْ الجبؽضخ اوً ٔطٕ  الٓ قُح ٌذا المُاقا ؽٕش اوٍب  مبخبغخ فٓ الوَ  االسزجوا ٔخ . َ ٌُ 

 فٓ اق  ؽبالد رأصٕ ٌب فٍٓ مػو  للمع فخ. 



دَر مُلع انتُاصم االجتماعٓ فٕسثُن فٓ إمذاد انشثاب انمصزْ انجامعٓ تانمعهُماخ 
  8102انسٕاسٕح حُل اإلوتخاتاخ انزئاسٕح انمصزٔح 

 519   عشز سانساد العدد – َاإلعالن انعامح عاللاخان نثحُث انعهمٕح انمجهح 

 رقٕببٕ  ثببٕهإؽػبببئًٕب   الببخٓ َعببُ  ي قببخ ا رجبببـ البب خاسؽػبببئٕ المعبببم د ظوزبببئ رطببٕ 

كمػبو  للمعلُمببد السٕبسبٕخ ؽبُ  االوزخبثببد ال ئبسبٕخ        ثبُم  الفبٕي  لمُقا غبمعٓالطجبة ال

 ؽٕبببش كبوبببذ قٕمبببخ معبمببب  ثٕ سبببُن  ،َ ثبببٕه االصبببب  الُعواوٕبببخ المز رجبببخ يلبببٓ ٌبببذا االيزمبببب  

00.118** ٌَٓ     ْ ُ  0.001قٕمخ  البً إؽػببئًٕب يىبوْ مسبزُ رب ْ الجبؽضبخ اوبً ٔزفبق      مبب  ٌَب

مبببا وزببببئظ   اسبببخ ضببب ٔ    َٔبببص اللجببببن 
46
 اللبببخ  تادَ الزبببٓ اكبببود يلبببٓ َعبببُ  ي قبببخ   

مُاقببا الزُاغبب  االعزمبببيٓ َ ثببٕه رطببإ  ارغبٌبببد الطببجبة وؾببُ         زخوا اؽػبببئٕخ ثببٕه اسبب  

 .الطعب اد السٕبسٕخ َ فٓ رطإ  ارغبٌبرٍ  وؾُ الطأن السٕبسٓ المػ ْ 

 رقٕببٕ  ثببٕهاسؽػبببئٕخ الببٓ َعببُ  ي قببخ ا رجبببـ  الببخ إؽػبببئًٕب  وزبببئظ المعبببم د  رطببٕ 

كمػبو  للمعلُمببد السٕبسبٕخ ؽبُ  االوزخبثببد ال ئبسبٕخ        ثبُم  الفبٕي  لمُقا غبمعٓالطجبة ال

 ؽٕبببش كبوبببذ قٕمبببخ معبمببب  ثٕ سبببُن  ،ب َ ثبببٕه االصبببب  السبببلُكٕخ المز رجبببخ يلبببٓ ٌبببذا االيزمببب  

ْ   البببًقٕمبببخ   ٌَبببٓ **0.171 مبببا وزببببئظ   ٔزفبببقَ ٌبببُ مبببب   0.001 إؽػببببئًٕب يىبببوْ مسبببزُ

  Marton Bene  اسبخ 
4,
الزبٓ اكبود وزبئغٍبب يلبٓ ان المعلُمببد السجبسبٕخ الزبٓ ٔؾػب           َ

ٓ يلٍٕب  الطجبة خبغخ الطجبة ال مبه خب   الفٕسبجُم  رابُن االكضب  رببصٕ ا يلبٓ ؽبلبخ            غببمع

الطببجبة  ٔمزببو الببٓ سببلُكٕبد ٌبب الت  يىببو ٌبب الت الطببجبة َ ان ٌببذا الزبببصٕ ٓال ؾببب الببؤمق اق

 يلٓ االمو الجعٕو .

 

 

خ ا رجبـ  الخ اؽػبئٕب ثٕه الػفؾبد الزٓ ٔعزمو يلٍٕب الطجبة : رُعو ي ق اٌفشض اٌضبٟٔ

  لمُقا الفٕي ثُم .غبمعٓ المػ ْ يٕىخ الو اسخ َ ثٕه رقٕٕ  الطجبة ال 

 ( 12عذٚي سلُ ) 

 اٌصفؾبد اٌزٟ ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب اٌشجبة اٌغبِؼٟ ػ١ٕخ اٌذساعخ ٚ ث١ٓ رم١١ُ اٌشجبة اٌغبِؼٟ ٌّٛلغ اٌف١ظ ثٛن

 انمتغٕزاخ
 انذالنح مستُِ انمُج االتجاي االرتثاط معامم

 
 داٌٗ تؼ١فخ عشدٞ **1.120

وزببئظ المعببم د اسؽػببئٕخ البٓ َعبُ  ي قبخ ا رجببـ  البخ إؽػببئًٕب الػبفؾبد            رطٕ 

عٓ يٕىبخ الو اسبخ َ ثبٕه رقٕبٕ  الطبجبة الغببمعٓ لمُقبا الفبٕي         الزٓ ٔعزمو يلٍٕب الطبجبة الغببم  
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ٌَببببٓ قٕمببببخ  الببببً إؽػبببببئًٕب يىببببوْ  **0.189ثببببُم، ؽٕببببش كبوببببذ قٕمببببخ معبمبببب  ثٕ سببببُن  

 ْ Thomas J. Johnson &ٌبُ مبب رب ْ الجبؽضبخ اوبً ٔزفبق مبا   اسبخ        َ  0.001مسبزُ
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Barbara         ُيلبٓ الفٕسبجُم    َالزٓ اكبود وزبئغٍبب يلبٓ ان االغبوقبت ٔقؿبُن سببيبد اقب

ما اولئك الذٔه ٔؾملُن وفي القٕ  َ االرغبٌبد السٕبسٕخ َ ثبلزبلٓ ٔابُن لبؤٍ  قبو  اكجب  مبه      

واللومللاتللج .المػببواقٕخ يببه غٕبب ٌ  فٕمببب ٔؾملببُن َ ٔطببب كُن مببه اخجببب  يلببٓ المُقببا     

ا وتلللابملللع تفللل  اوللللو اسبببخ الؾبلٕبببخ َ الزبببٓ عببببت فٍٕبببب ان غبببفؾبد المغمُيببببد   الباهثلللد

زمبيٕخ عبتد فٓ الز ٔت االَ  مبه ؽٕبش الػبفؾبد الزبٓ ٔعزمبو يلٍٕبب الطبجبة الغببمعٓ         االع

 ملاجلااتيليمس ملدا لباواعتملا الشلباو,يٕىخ الو اسبخ فبٓ مزبثعبخ االوزخبثببد ال ئبسبٕخ      

خبب  ٔلٍٕببب ضببعُ  الجبؽببش ان رلببك  ع لليت لل الصللفحاتتسلل  االم  ومللاتخشللكل للاعبببمعٓ اق

 .خ الُقه الػفؾبد ال رسعٓ اال لخوم

ٚػٍٝ ٘زا ٠ّىٓ اٌمٛي ثضجٛد صؾخ اٌفشض اٌمبئً ثٛعٛد ػاللخ راد دالٌخ 

ئؽصــبئ١خ اٌصفؾبد اٌزٟ ٠ؼزّذ ػ١ٍٙب اٌشجبة اٌغبِؼٟ ػ١ٕخ اٌذساعخ ٚ ث١ٓ رم١١ُ اٌشجبة 

 اٌغبِؼٟ ٌّٛلغ اٌف١غجٛن.

اٌذساعخ اٌفشض اٌضبٌش : رٛعذ فشٚق راد دالٌخ اؽصبئ١ب ث١ٓ رم١١ُ اٌشجبة اٌغبِؼٟ ػ١ٕخ 

ٔٛع  –اٌغٕظ  –ٚ ث١ٓ اٌّزغ١شاد اٌذ٠ّٛعشاف١خ ٌٍشجبة اٌّصشٞ ػ١ٕخ اٌذساعخ " اٌغٓ 

 اٌّغزٛٞ االعزّبػٟ " االٔزّبء اٌؾضثٟ. –اٌزؼ١ٍُ 

ث١ٓ ِزٛعظ دسعبد رم١و١ُ اٌشوجبة اٌغوبِؼٟ ػ١ٕوخ     رٛعذ فشٚق راد دالٌخ ئؽصبئ١خ  - أ

 اٌذساعخ ثبخزالف اٌغٓ  

(10) 

ٌذالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ ِزٛعظ دسعبد رم١١ُ اٌشجبة  ٠ANOVAٛتؼ رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ 

 اٌغبِؼٟ ػ١ٕخ اٌذساعخ ثبخزالف اٌغٓ.

 إنّ تثعا انفزَق
 

 انثٕان
 مجمُع
 انذرجاخ

 انذالنح ف متُسط ح.  د

 انشثاب تمٕٕم
 انمصزْ

 انسه

 1.810 8 1.400 مجمُعاخ تٕه

1.718 
 غٕز
 دانً

 1.897 797 001.817 داخم

  799 001.177 مجمُع

ثببٕه المعبببم د اسؽػبببئٕخ إلببّ يببو  َعببُ  فبب َ  تاد  اللببخ إؽػبببئٕخ      وزبببئظرطببٕ  

ثلغبببذ "F"، ؽٕبببش رجبببٕه أن قٕمبببخ ثببببخز ي السبببهرقٕبببٕ  الطبببجبة الغببببمعٓ مزُسبببف   عببببد 

0.702،وايقامدغاجالد إهصاباًا  عىم توى0.05. 



دَر مُلع انتُاصم االجتماعٓ فٕسثُن فٓ إمذاد انشثاب انمصزْ انجامعٓ تانمعهُماخ 
  8102انسٕاسٕح حُل اإلوتخاتاخ انزئاسٕح انمصزٔح 

 521   عشز سانساد العدد – َاإلعالن انعامح عاللاخان نثحُث انعهمٕح انمجهح 

ٛد فوشٚق ثو١ٓ   ٚػٍٝ ٘زا ٠ّىٓ اٌمٛي ػذَ صجوٛد صوؾخ اٌفوشض اٌفشػوٟ اٌمبئوً ثٛعو      

 ِزٛعظ دسعبد رم١١ُ اٌشجبة اٌغبِؼٟ ثبخزالف اٌغٓ  
 

متُسط درجاخ تمٕٕم انشثاب  َتٕه( َاالواث  -انذكُر) اخدرج نذالنح( خ)اختثار  وتائج - ة
 جامعٓان

 انمصزْ انشثابمتُسط درجاخ تمٕٕم  َتٕه( َاالواث -انذكُر) درجاخ نذالنح( خ)اختثار  وتائج

 اٌّزٛعظ ٌؼذدا اٌج١ــبْ
االٔؾشاف 

 اٌّؼ١بسٞ

دسعخ 

 اٌؾش٠خ
 ل١ّخ د

ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 101..45 2527 611 روٛس
 غ١ش داٌٗ .4517 178

 45.1222 2511 210 أٔبس

T. Testالو اسبخ 

تاإه متُسااط درجاااخ تمٕاإم انشااثاب    َ )خااا  - حكااُمٓ(درجاااخ نذالنااح )خ(اختثااار  وتااائج - د
  جامعٓال

 تُسط درجاخ تمٕٕم انشثاب انمصزْم َتٕه( خا    حكُمٓ) اخدرج نذالنح( خ) اختثار وتائج

   
  

 
 

202 2512 45..810 
178 45047 

6.8 2514 45.6112 
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  ِوشاَ ؽغو١ٓ ِؾّوذ   َ ٌُ مب ٔزفق مبا وزببئظ   اسبخ     
40
ٚ اٌزوٟ اووذد ٔزبئغٙوب ػٍوٟ      

ػووذَ ٚٚعووٛد ػاللووخ راد دالٌووخ اؽصووبئ١خ ثوو١ٓ  ؽووشال اٌشووجبة ػٍووٟ االػزّووبد ػٍووٟ ِٛلووغ    

 اٌف١غجٛن وّصذس ٌٍّؼٍِٛبد ٚ ث١ٓ ٔٛع اٌغبِؼخ .

 - س

ANOVA

 إنّ تثعا انفزَق
 

 انثٕان
 مجمُع
 انذرجاخ

.  د
 ح

 النحانذ ف متُسط

 انشثاب تمٕٕم
 انمصزْ

 انمستُْ
 االجتماعٓ

 45217 2 45.72 ٍجَىػات بٍِ

65462 
 غٍش
 داىه

 45272 179 6615481 داخو

  177 6615199 ٍجَىع

T. Test
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درجهبت تييهي     و ثهيه تتوسه   ( ثهدون اوتمهب    –لديه  اوتمهب    ) ٌذالٌوخ دسعوبد  ( ت)ٔزبئظ اخزجبس  - ط

 غبِؼٟ  اٌالشجبة 

 (23) سلُ عذٚي
 وثيه تتوس  درجبت تييي  الشجبة المصري( ثدون اوتمب  -لدي  اوتمب  ) لداللة درجبت( ت)ٔزبئظ اخزجبس 

       

178 6598. 

–
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اٌفووشض اٌشاثووغ : رٛعووذ ػاللووخ اسرجووبط  داٌووخ اؽصووبئ١ب ثوو١ٓ رشر١ووت اٌشووجبة اٌغووبِؼٟ ػ١ٕووخ    

ٚ ثوو١ٓ  2112ٌّٛلووغ اٌف١غووجٛن وّصووذس ٌٍّؼٍِٛووبد ؽووٛي االٔزخبثووبد اٌشئبعوو١خ     اٌذساعووخ 

  .  رم١١ُ اٌشجبة ٌٍّٛلغ 

 اٌّزغ١شاد

 رقٕٕ  الطجبة الغبمعٓ لمُقا الفٕي ثُم

 اٌمٛح االرغبٖ ِؼبًِ االسرجبط
ِغزٜٛ 

 اٌذالٌخ

ر رٕت الطجبة الغبمعٓ يٕىخ الو اسخ لمُقا 

  االوزخبثبد الفٕسجُم كمػو  للمعلُمبد ؽُ

 6102ال ئبسٕخ 

 عشدٞ **1.212
تؼ١

 فخ
 داٌٗ
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0.

 

 اٌّزغ١شاد

اعجبة اػزّبد اٌشجبة اٌغبِؼٟ ٌٍف١غجٛن وّصذس ٌٍّؼٍِٛبد 

 2112اٌغ١بع١خ ؽٛي االٔزخبثبد 

 ٌذالٌخِغزٜٛ ا اٌمٛح االرغبٖ ِؼبًِ االسرجبط

ر رٕت الطجبة الغبمعٓ يٕىخ الو اسخ 

لمُقا الفٕسجُم كمػو  للمعلُمبد ؽُ  

 6102االوزخبثبد ال ئبسٕخ 

 داٌٗ تؼ١فخ عشدٞ **1.122
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Joseph Kahne and Benjamin Bowyer

االصبس اٌّزشرجخ ػٍٟ ٘زا  - أ

االػزّبد

االصبس اٌّزشرجخ ػٍٟ 

الػزّبد٘زا ا

 اٌفشٚق رجؼب ئٌٝ
 

 اٌج١بْ
ِغّٛع 

 اٌذسعبد
 اٌذالٌخ ف ِزٛعظ د . ػ

االصبس اٌّزشرجخ 

ػٍٟ ٘زا 

 االػزّبد

 اٌغٓ

 1.131 2 1.163 ث١ٓ ِغّٛػبد

1.114. 
غ١ش 

 داٌٗ
 1.274 307 112.727 داخً

  300 112.701 ِغّٛع

"F"
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pew research center 

 

االصبس اٌّزشرجخ تٕه متُسط درجاخ  َ( َاالواث – انذكُر) درجاخ نذالنح( خ) اختثار وتائج - ة

ػٍٟ ٘زا االػزّبد

درجاخ االحار انمتزتثح عهٓ  متُسط َتٕه( َاالواث – انذكُر) درجاخ نذالنح( خ) اختثار وتائج

 ٌذا االعتماد

 ِغزٜٛ اٌذالٌخ ل١ّخ د دسعخ اٌؾش٠خ ّؼ١بسٞاالٔؾشاف اٌ اٌّزٛعظ اٌؼذد اٌج١ــبْ

 1.51523 1.07 166 روٛس
 غ١ش داٌٗ 1.007 302

 1.52661 1.0 234 أٔبس
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االصبس اٌّزشرجخ تٕه متُسط درجاخ  َ( خا   حكُمٓ)درجاخ  نذالنح)خ( اختثار  وتائج - د

ػٍٟ ٘زا االػزّبد

 

تٕه متُسط درجاخ االحار انمتزتثح َ( خا    حكُمٓ) درجاخ نذالنح)خ(  اختثار وتائج

 االعتمادعهٓ ٌذا 

   
  

 
 

202 2540 45.1161 178 45.48 

 1.46601 4,.0 052 خبال
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م د اسؽػبئٕخ إلّ يو  َعُ  ف َ  تاد  اللخ إؽػبئٕخ ثٕه رطٕ  وزبئظ المعب

مزُسكبد   عبد الؾاُمٓ َالخبظ يٕىخ الو اسخ ثٕه مزُسف   عبد االصب  المز رجخ 

ثلغذ  T. Testيلٓ ٌذا االيزمب  يٕىخ الو اسخ ثبخز ي الزعلٕ ، ؽٕش رجٕه أن قٕمخ 

00.508،إهصابااالد غاجقامدًواي. 

اٌمٛي ػذَ صجٛد صؾخ اٌفشض اٌمبئً ثٛعٛد ػاللخ ث١ٓ ٚػٍٝ ٘زا ٠ّىٓ 

ِزٛعغبد دسعبد ؽىِٟٛ ٚخبال ٚث١ٓ ِزٛعظ دسعبد االصبس اٌّزشرجخ ػٍٟ ٘زا االػزّبد 

 ثبخزالف اٌزؼ١ٍُ ٚ٘ٛا٠ضب ِب ٠زفك ِغ دساعخ ِشاَ 

ثوو١ٓ ِزٛعوووظ دسعووبد االصووبس اٌّزشرجوووخ ػٍووٟ ٘وووزا     رٛعووذ فووشٚق راد دالٌوووخ ئؽصووبئ١خ     - س

 ٌّغزٛٞ االعزّبػٟاالػزّبد ثبخزالف ا

(20) 

ٌذالٌخ اٌفشٚق ث١ٓ ِزٛعظ دسعبد االصبس اٌّزشرجخ ػٍٟ  ٠ANOVAٛتؼ رؾ١ًٍ اٌزجب٠ٓ 

 ٘زا االػزّبد ثبخزالف اٌّغزٛٞ االعزّبػٟ
اٌفشٚق رجؼب 

 ئٌٝ

 
 اٌج١بْ

ِغّٛع 

 اٌذسعبد
 اٌذالٌخ ف ِزٛعظ د . ػ

االصبس 

اٌّزشرجخ 

ػٍٟ ٘زا 

 االػزّبد

اٌّغزٛٞ 

 االعزّبػٟ

 1.546 2 1.102 ِغّٛػبد ث١ٓ

2.114 
غ١ش 

 داٌٗ
 1.271 307 117.602 داخً

  300 112.701 ِغّٛع

وزبئظ

االصب  المز رجخ يلٓ ٌذا االيزمب 

T. Test

ٕم تإه متُساط درجااخ تمٕا     َ (اوتمااء  تذَن اوتماء  نذًٔ) رجاخد نذالنح( خ) اختثار وتائج - ط

  جامعٓانشثاب ال

تٕه متُسط درجاخ تمٕٕم  َ( اوتماء تذَن اوتماء  نذًٔ)درجاخ   نذالنح( خ)اختثار  وتائج

 انشثاب انمصزْ

       

21 2566 4596600 
178 6592. 

190 6571 45.4..0 
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–
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مػب   الزٓ ٔعزمو يلٍٕب الطجبة الغبمعٓ  عبتد مُاقا الزُاغ  االعزمبيٓ فٓ مقومخ ال  -

َ عبت مُقا الفٕسجُم  6102كمػو  للمعلُمبد السٕبسٕخ ؽُ  االوزخبثبد ال ائبسٕخ 

فٓ مقومخ رلك المُاقا َعبت فٓ مقومخ اسجبة ايزمب  الطجبة الغبمعٓ   يلٓ مُقا 

المزبؽخ الفٕسجُم فٓ مزبثعخ االوزخبثبد ال ئبسٕخ  رىُع اضاب  َمػب   المعلُمبد 

يلٓ المُقا مه غُ  َ فٕؤُ َوػُظ َ اضاب  سبخ ح ٔلٍٕب الطعجٕخ الُاسعخ الزٓ 

ٔزمزا ثٍب المُقا ص  َعُ  اكض  مه مػو  للمعلُمبد يلٓ الفٕسجُم ٔماه الطجبة 

 الغبمعٓ  يٕىخ الو اسخ مه الزأكو مه غؾخ المعلُمبد الزٓ ٔزع ؼ الٍٕب .

فٓ مقومخ الػفؾبد الزٓ ٔعزمو يلٍٕب الطجبة  عبتد غفؾبد المغمُيبد االعزمبيٕخ  -

الغبمعٓ  فٓ مزبثعخ االوزخبثبد ال ئبسٕخ ٔلٍٕب غفؾبد الىطكبت السٕبسٕه ص  غفؾبد 

الغٍبد الؾاُمٕخ َرمضلذ اسجبة مزبثعخ الطجبة الغبمعٓ  لزلك الػفؾبد فٓ مقومزٍب 

يٕىخ الو اسخ  رقؤ  رلك الػفؾبد المعلُمبد ثطا  سبخ  ص  ضعُ  الطجبة الغبمعٓ 

 ثأن رلك الػفؾبد ال رسعٓ اال لخومخ الُقه .

عبتد اكض  االضاب  الزٓ ٔفؿ  الطجبة الغبمعٓ  مزبثعخ االوزخبثبد ال ائبسٕخ مه   -

خ لٍب ممض  فٓ الىع َ الػُ  فٓ المقومخ ٔلٍٕب الاُمٕك السبخ  ص  الفٕؤٌُبد َ 

  فٓ مقومزٍب رفؿٕ  الطجبة رمضلذ اسجبة رفؿٕ  الطجبة الغبمعٓ  لزلك االضاب

الغبمعٓ  لذلك الطا  فٓ رىبَ  المعلُمبد السٕبسٕخ ٔلٍٕب ان تلك الطا  ٔماه الطجبة 

الغبمعٓ  مه الؾا  يلٓ غؾخ َ مػواقٕخ المعلُمبد ٔلٍٕب ان تلك الطا  االكض  

  سمٕخ مه ثٕه مػب   المعلُمبد .

زمب  يلٓ مُقا الزُاغ  االعزمبيٓ عبتد الزبصٕ اد المع فٕخ فٓ مقومخ رأصٕ اد االي  -

الُعواوٕخ ص  الزبصٕ اد خ االوزخبثبد ال ئبسٕخ ٔلٍٕب الزبصٕ اد ـفٕسجُم فٓ مزبثع

 .المع فٕخ
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صجُد غؾخ الف ؼ االَ   ثُعُ  ي قخ ا رجبـ   الخ اؽػبئٕب ثٕه رقٕٕ  الطجبة   -

خبثبد ال ئبسٕخ َ السٕبسٕخ ؽُ  االوز ثُم كمػو  للمعلُمبد  الفٕي الغبمعٓ لمُقا 

  االيزمب . ٌذا  ثٕه االصب  المز رجخ يلٓ 

صجُد غؾخالف ؼ الضبوٓ  ثُعُ  ي قخ ا رجبـ  الخ اؽػبئٕب ثٕه الػفؾبد الزٓ ٔعزمو   -

  رقٕٕ  الطجبة الغبمعٓ لمُقا الفٕي ثُم . المػ ْ يٕىخ الو اسخ َ ثٕه  الطجبة  يلٍٕب 

 َ  تاد  اللخ اؽػبئٕب ثٕه رقٕٕ  الطجبة يو  صجُد غؾخالف ؼ الضبلش  ثُعُ  ف  -

للطجبة المػ ْ يٕىخ الو اسخ  المزغٕ اد الؤمُع افٕخ  الغبمعٓ  يٕىخ الو اسخ َ ثٕه 

  االعزمبيٓ ر االوزمبت الؾزثٓ. المسزُْ  –وُع الزعلٕ   –الغىي  –ر السه 

الطجبة  صجُد غؾخ الف ؼ ال اثا ثُعُ  ي قخ ا رجبـ   الخ اؽػبئٕب ثٕه ر رٕت  -

للمعلُمبد ؽُ  االوزخبثبد ال ئبسٕخ  لمُقا الفٕسجُم كمػو   الو اسخ  الغبمعٓ يٕىخ 

   .  الطجبة للمُقا  َ ثٕه رقٕٕ   6102

صجُد غؾخ الف ؼ الخبمي ثُعُ  ي قخ ا رجبـ  الخ اؽػبئٕب ثٕه ر رٕت الطجبة   -

االوزخبثبد ال ئبسٕخ  للمعلُمبد ؽُ  لمُقا الفٕسجُم كمػو   الغبمعٓ يٕىخ الو اسخ 

الطجبة الغبمعٓ للفٕسجُم كمػو  للمعلُمبد السٕبسٕخ  َ ثٕه اسجبة ايزمب   6102

  . 6102ؽُ  االوزخبثبد  

يو  صجُد غؾخ الف ؼ السب    ثُعُ  ي قخ ا رجبـ  الخ اؽػبئٕب ثٕه االصب    -

للمعلُمبد  َ يٕىخ الو اسخ يلٓ الفٕسجُم كمػو   المػ ْ  المز رجخ ايزمب  الطجبة 

 –الغىي  –ر السه  يٕىخ الو اسخ  المػ ْ  ثٕه المزغٕ اد الؤمُع افٕخ للطجبة 

  وُع الزعلٕ  ر االوزمبت الؾزثٓ. –المسزُْ االعزمبيٓ 
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يلٓ يجو الٍب ْ رارغبٌبد اسبرذح الغبمعبد وؾُ َ  مُاقا الزُاغ  االعزمبيٓ فٓ رطإ  الب اْ   0
 000. ظ 6106،  36العب  االلاز َوٓ اصىبت االزمبد ر مغلخ لجبؽش االي مٓ ، العو  

زمببيٓ  مىٕخ اسؾب  اث إٌ  مؾمو ر ايزمب  الطجبة الغببمعٓ المػب ْ يلبٓ مُاقبا الزُاغب  االع       6
ركجٕقٕببخ يلببٓ مببُقعٓ الفٕسببجُم َ رببُٔز  ر  سبببلخ  مبعٕسببزٕ  ، كلٕببخ       كمػببو  ل خجببب    اسببخ  
 .62ظ   .6106االي   ، عبمعخ القبٌ ح ، 
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