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يعػ وضوػضع فيسيوػػمضؾ وػف أكثػ فيوضوػضات فييػ أثػت فالهيوػػتـ ضكيػؾ يوػػت يػض وػػف
 ضيينػتضؿ،وي فز ضخ وت يييح يلوويخ ويف فييضفصػؿ فيومترػ ضفييستاػؿ ضفييرػتض وػ فآلخػ يف
 إك يػـ إتػ ف، فيعالقػت فالتيوتايػ

وضوضع فيمرث فويخ فـ فيسيومضؾ ضيأثي فيه فيي يي كهت

) طتيب وف طلم تتوع مغ ف وػف فيػككض ضفإلنػتث ػ031( فو وي فني الى اين قضفوهت
فيعينػػػ الػػػى ووػػػيخ و

 ضفقيصػػػ، كليػػػ فيعلػػػضـ فيويتوػػػي ضفيز فاػػػ ضفيعلػػػضـ ضفيي ميػػػ منػػػت

 ضكرس فينيتئج اف ضتػض يػأثي، ضض في فو ضفيعالقت فال يمتطي

فيسيومضؾ رص ف الخيمت

كمي ػ يلسيوػػمضؾ ػ فيعالقػػت فالتيوتاي ػ يلووػػيخ ويف ضفميعػػت هـ اػػف ضفقعهػػـ ضقوػػت أضقػػت

ػ

طضيلػ أوػتـ فيضوػػتئؿ فييػ ييػيح فييعتوػػؿ وػ فيسيوػمضؾ ووػػت ييػ ؾ يػأثي ف فيتتميػ ضوػلمي

.فيوويخ ويف

. فييضفصؿ،  وضفق،  يأثي،  فالتيوتاي،  فيعالقت، فيسيومضؾ: كلوت وسيتري
The use of social networking sites (facebook) and its impact on social
relations
Afnan Mohammed Shaban
University of Baghdad
Center for market research and consumer protection
Abstract

Is the subject of Facebook of more topics that aroused interest and that
it provides the features and services that allows users to direct
communication and interaction and dialogue with others, and deals with
the subject of research the use of Facebook and its effects left by the social
relations, as the field study was conducted on a sample of 130 students
from students Baghdad University of males and females in the Faculty of
Political Science and Agriculture, Science and Education, Girls, and
limited the sample to Facebook users exclusively to test the study
hypotheses and relationships connectivity, and the results revealed the
presence of a significant impact of Facebook in the social relations of users
and keeping their distance from reality and spend long times in front of
the means by which to deal with Facebook leaving positive and negative
effects on users.
Key words : Facebook, relationships, social, effect, sites,
communicate

: انمقذمة
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يطتيوت كتف فييطض فييقن ضفييكنضيضت وف أهـ فيوؤر ف الػى يطػض فيعػتيـ فيرػ يث ،إك

أف فييقني فير يث يـ يقؼ ان ر ض فويخ فـ فالني ن يلرصضؿ الى فيوعلضوت ضطلمهت ضفنوت
يطػػض

ييصػػمح ضوػػيل يلرػػ يث ضفييختطػػب ضفييستاػػؿ مػػيف فأل ػػ ف  ،أصػػمر وضفقػػ فييضفصػػؿ

فالتيوتا وف أكث فيوضفقػ فييػ يثيػ فهيوػتـ فينػت  ،إك فنيرػ
مركؿ كمي الى رمك فإلني ن ضمركؿ ختص

وضفقػ فييضفصػؿ فالتيوتايػ

فيونضف فألخيػ  ,ضكيػؾ الويالكهػت خصػتئص

يويزهت اف فيوضفق فإل يكي ضني فألو فيكي رت ويصسر فإلني ن وف كت

أنرت فيعتيـ الى

فإلقمتؿ فيويزفي اليهت ،ضيع فيسيوػمضؾ هػض أكثػ هػك فيوضفقػ أهويػ متينوػم يلووػيخ ويف يوػت
يض

يكػضف يػه

وف إوكتنيػت ضخيػت ف يعطػ يلووػيخ ـ فيس صػ يلرصػضؿ الػى خػ وت أكثػ

صسر ختص مه وال اف إوكتني نرػ يضويتيػه ضأ كػت ضفييضفصػؿ فيومترػ وػ فآلخػ يف ،أال

إف هك فييقني فير يث تعل يكؿ

فيوتيو وريطػه فيخػتص مػه معيػ ف اػف فآلخػ يف أض

أ ف أو يه ضقلل وف ص فييختطب ميف فألرختص الى فيصعي فيريػتي

يعيرضف ضييختطمضف و وعت هـ ام فيعتيـ فال ي فو الى رمك فيضيب.

أصػمح فألرػختص

ضفف وضوضع فيسيومضؾ يع وف أكث فيوضوضات خطض  ,الى فيوويضى فالتيوتا

مػتي مـ

وف فيخ وت فيكثي  ,فيي يق وهت إال إف يه أثت ف أخ ى يهت وػلميتيهت الػى فيووػيخ ويف ضألهويػ

فيوضوػػػضع وػػػنينتضيه متيمرػػػث فيػػػكي ييكػػػضف وػػػف أضال ونهتيػػػ فيمرػػػث فيػػػكي ييوػػػوف فيورػػػكل

ضفألهويػ ضفت ػ ف ف في فوػ فيوي فني ػ الػػى ووػػيخ و أض ورػػي ك صػػسر فيسيوػػمضؾ ،ضكػػكيؾ

فإلطت فينظ ي يلمرث ضنيتئج في فو فيوي فني .

انفصم األول
اإلطار انمنهجي
مشكهة انبحج وأهميته:
فنير ػ

وضفق ػ فييضفصػػؿ فالتيوػػتا مرػػكؿ كمي ػ

ػ فيوػػنضف فألخي ػ  ,ضمر ػكؿ خػػتص

فيسيوػػمضؾ ،ضق ػ فث ػ فيسيوػػمضؾ ػ فيعالقػػت فالتيوتاي ػ ضيعػػتط فألو ػ  ,و ػ معوػػهت فيػػمعض

تنرغتؿ فألرختص متويخ فـ هك فيوضفق وضف اػف ط يػؽ فيرتوػضب أض فيهضفيػؼ فينقتيػ أ ى

إيى فنطضف ضفنعزفؿ فأل ف اػف ورػيطهـ فالتيوػتا ضفالميعػت اػف فالخػيالط مػتآلخ يف ووػت أ ى
إيى ر ضث تض ,الويوت فخؿ فألو  ,مومب فنرغتؿ هؤال فأل ف يوػتات طضيلػ

ػ فوػيخ فـ

وضقػ فيسيوػػمضؾ ،يػػكف ػتف ورػػكل فيمرػػث ػ فييوػػتؤؿ وػػت وػ ى يػػأثي فيسيوػػمضؾ ػ فيعالقػػت

فالتيوتاي ؟.

يعػ فيسيوػػمضؾ فيوضقػ فاليكي ضنػ فألكثػ أهويػ مػػيف وضفقػ فييضفصػػؿ فالتيوػػتا فيوخيلسػ  ،إك

ره فيوضق إقمتال كمي ف وف قمؿ فيووػيخ ويف ضقػ يزفيػ اػ هـ مرػكؿ كميػ الػى وػ فيوػنيف،
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ضهض الي الى فييطض فييكنضيضت ضفييقن

وتتؿ فيوعلضوت مع فف كتف فويخ فـ فالني ن

يقيصػ الػػى فيمرػػث اػػف فيوعلضوػػت أصػػمح هنتيػػؾ إوكتني ػ يلير ػ ث ضفييع ػ ؼ الػػى فألرػػختص

ضيمػػت ؿ فآل ف ضفأل كػػت اػػف معػ ضمػػكيؾ قػ أصػػمر وضفقػ فييضفصػػؿ فالتيوػػتا هػ وػػف أكثػ

فيوضوضات فيي يت ي فير يث انهت

وخيلؼ أ تت فيعتيـ ،يكف تف أهوي فيمرث يكوف

فنه يينتضؿ وضوضع فويخ فوت فيسيومضؾ ضفييأثي ف فيي يي كهت الى فيعالقت فالتيوتاي مػيف

فأل ف نييت النرػغتيهـ ضيوػتات طضيلػ متوػيخ فـ هػكف فيوضقػ وػضف امػ فيرتوػضب أـ امػ

فيهضفيػػؼ فيوروضي ػ أـ فينقتي ػ ووػػت ير ػ ث خلػػال ػ فيمنػػت فألو ػ ي ضيقلػػؿ وػػف اولي ػ فييستاػػؿ

فييػػضو مػػيف فأل ػ ف  ،تييقني ػ فير يث ػ يع ػ وػػف فيوضوػػضات فيهتو ػ فيي ػ يريػػت إيػػى فو ػ
يأثي فيهت الى وخيلؼ فينضفر .

فرضيات انبحج :يير فيس ضض فيي يوعى فيمرث إيى يرقيقهت متالي :
-0
-2

يضت فيستؽ ي ى فيعين رضؿ يأثي فيسيومضؾ

يضتػػػ االقػػػ ف يمتطيػػػ

فيسيومضؾ.

-3

يضت االق ف يمتطي

-5

يضت االق ف يمتطي

-4

يضت االق ف يمتطي

فيعالقت فالتيوتاي .

فيػػػ مػػػيف فيويغيػػػ ف في يوضم ف يػػػ ضاػػػ وػػػتات فوػػػيخ فـ

في ميف فيويغي ف في يوضم ف ي ضا

و ف فويخ فـ فيسيومضؾ.

في ميف فيويغي ف في يوضم ف ي ضويل فويخ فـ فيسيومضؾ.

في ميف فيويغي ف في يوضم ف ي ضأومتب فويخ فـ فيسيومضؾ.

تحذيذ انمصطهحات:
وضفق فييضفصؿ فالتيوتا  :ضهػ وضفقػ الػى فيرػمك ييػيح فتػ ف فيورت ثػت ضيقػت ف

ري ػ مػػيف فيورػػي كيف مرػػكؿ يوكػػف وػػف فييستاػػؿ فالتيوػػتا ضفنرػػت االقػػت ضصػػال ضيكػػضيف
توتاػت كف وصػػتيح ورػي ك

موػػت يرقػؽ فالييقػػت

ػ فال ف ضفيهضفيػػت ضفيويػضؿ ضفيووػػيضيت

فيسك ي ضفيخصضصي

فيرضف  ( .وضؿ ،2117،ص .)07

يلعنتص فيي يظه

فيسعؿ فالتيوتا  ،ه ال يضتػ موعػزؿ فض خػت

فيعالقػػت فالتيوتاي ػ  :يرػػي وسهػػضـ فيعالقػػت فالتيوتاي ػ "فيػػى ي ييػػب فض ينظػػيـ ثتم ػ

فال عػتؿ فالتيوتايػ ،

مػػؿ هػػ ي ييمػػت ويخيلػػ يلسعػػؿ ،كوػػت يعػػؼ فيعالقػػت فالتيوتايػػ الػػى فنهػػت نييتػػ فييستاػػؿ

فالتيوتا (فييػأثي ضفييػأث ضفألخػك ضفيعطػت ) مػيف رخصػيف يرػغالف وػضقعيف فتيوػتاييف فخػؿ

فيتوتا فض فيينظيـ أض فيوؤوو فالتيوتاي "( .نضوت  ،2102 ،ص )89
أهذاف انبحج :يه ؼ فيمرث إيى وت يأي :
-0
-2

ير ي و ى يأثي فويخ فـ فيسيومضؾ الى فيعالقت فالتيوتاي ميف فألرختص.

ير ي طميع فيعالق ميف فيويغي ف في يوضم ف ي ضفويخ فـ فألرختص يلسيومضؾ.
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-3
-4

ير ي وتات ضا

و ف فويخ فـ فألرختص يلسيومضؾ.

ير ي أومتب ضضوتئؿ فويخ فـ فألرختص يلسيومضؾ.

انفصم انخاني
انذراسات انسابقة
-0

فوػػػػ

فض وروػػػػ فيتػػػػض

(" )2100فثػػػػ فوػػػػيخ فـ رػػػػمكت فييضفصػػػػؿ فالتيوػػػػتا

فال ي فوػػػي الػػػى فيعالقػػػت فالتيوتايػػػ فيضفقعيػػػ يسئػػػ فيرػػػمتب ػػػ وولكػػػ فيمرػػػ يف"،
ضه

في فو فيوي فني إيى ير ي يػأثي ف فوػيخ فـ وضفقػ فييضفصػؿ فالتيوػتا الػى

فيعالقت فالتيوتاي مين في فو فيي أت ي الى اين وف رػمتب فيوولكػ أف أكثػ

ئػػػ ووػػػيخ و يرػػػمكت فييضفصػػػؿ فالتيوػػػتا هػػػـ وػػػف فيرػػػمتب وػػػف فيسئػػػت فيعو يػػػ

فيصغي  ,ضفيو فهقيف ضفف أومتب فوػيخ فوهـ يهػت هػ فيويعػ ضفيستئػ  ,فيي يهيػ ضقوػت
ضق ػ فيس ػ فغ ضهػػض وػػت يعلػػؿ ضتػػض وقػػته فالني ن ػ

ػ فيوتيو ػ فيورل ػ  ،ضق ػ مين ػ

في فو وت يي يب الى وض فويخ فـ هك فيوضفق وػف أثػت فتيوتايػ ضنسوػي ضقوػت

أضقػت ضوػتات طضيلػ أوػتـ فيرتوػب فآليػ ضفيػكي وػف فيووكػف أف يػؤث
-2

فالتيوتاي ضفألو ي فيرقيقي .

ػ فيعالقػت

فو رنتف فيره ي ضه وي فني قتو مهت الى اين وف طتيمت تتوع فيولؾ امػ

فيعزيػز متػ  ,كتنػ معنػضفف "أثػ فوػيخ فـ رػمكت فييضفصػؿ فإليكي ضنيػ الػى فيعالقػت
فالتيوتايػ "فيسيوػمضؾ ضيػضيي نوضكتػت" ريػث هػ

فألومتب فيي يػ

هػك في فوػ إيػى فييعػ ؼ الػى

إيػى فالرػي فؾ ػ وػضقع فيسيوػمضؾ ضيػضيي ضفييعػ ؼ الػى طميعػ

فيعالقت فالتيوتاي ام هك فيوضفق  ،ضفيكرؼ اف فآلثػت فإليتتميػ ضفيوػلمي فينتيتػ

اف فويخ فـ يلؾ فيوضفق  ،ضوف أتؿ يرقيؽ هك فأله فؼ فايو

في فو الى ونهج

فيووح فالتيوتا ضفويخ و أ ف ,فالويميتف الى اين وكضن وػف ( )051طتيمػ يػـ

فخييت هف مط يق قص ي  .ضوف أهـ فينيتئج فيي يضصل إييهػت أف وػف أقػضى فألوػمتب

الوػيخ فـ فيسيوػمضؾ ضيػضيي هػ وػهضي فييعميػ اػف فئهػف ضفيتتهػتيهف فيسك يػ ضأف

فيطتيمػت

فوػيس ف وػف هػكيف فيوػضقعيف ػ

يعزيػز فيصػ فقت فيق يوػ ضفيمرػث اػف

ص فقت ت ي  . ,ضضتض االق ف يمتطيه اكوي ميف ويغي ي فيعو ضفيوويضى في فو

ضميف أومتب فالويخ فـ ضطميع فيعالقت فالتيوتاي ضفإليتتميت ضفيولميت  .كوت يضت

االق ف يمتطيه وضتم ميف ويغي ا

فيوتات ضميف أومتب فالويخ فـ ضوعظػـ أمعػت

طميع فيعالقت فالتيوتاي ضفإليتتميت  ،ػ رػيف أثميػ فينيػتئج ضتػض االقػ ف يمػتط
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ط يػ مػيف ويغيػ ط يقػ فالوػيخ فـ ضمػيف أوػمتمه ضطميعػ فيعالقػت

-3

ضفإليتتميت ضفيولميت .

فو رلو خو (" )2113يأثي فاليصػتؿ امػ فإلني نػ

أُت ي وف قمؿ ضطمق

فالتيوتايػ

ػ فيعالقػت فالتيوتايػ "

فيوتيو فيقط ي الى اين وف فيرمتب

و ين في ضرػ

وػػف كػػال فيتنوػػيف ملػػ( رتوهػػت ( ،)470ضيه ػ ؼ في فو ػ إيػػى وع ػ فألمعػػت فينسوػػي

ضفالتيوتاي ضفيثقت ي فيي ي كهت فإلني ن مضصسه ضوػيل فيصػتؿ إيكي ضنيػ ر يثػ

ػ

فيوتيو الى االقت فيرمتب فالتيوتاي مأو هـ ضيستااليهـ فالتيوتاي وػ وعػت هـ
ضأصػػ قتئهـ إوػػت

إيػػى ورتضييهػػت وع ػػ فيخصػػتئص فيثقت يػػ يالني نػػ  ،ضقػػ فايوػػ

فيمترث الى ونهج فيووح فالتيوتا  ،ضيـ فويخ فـ أ ف ,فالوػيميتف ،ضيضصػل في فوػ

إيػػػى اػػػ  ,نيػػػتئج أف نوػػػم وػػػف أ ػػػ ف فيعينػػػ كػػػتنضف قػػػ يرػػػ ضف ييػػػت فيوػػػمط فألوػػػ ي
ضفالتيوتا ضقتوضف ملقت ف ومتر  ,ضتهتً يضته موف يع ضف إييهـ امػ فإلني نػ  ،ضنتػـ

اػػف فوػػيخ فـ فيرػػمتب يالني نػ ي فتػ
ا

ضي فت

ػ وقػ ف فييستاػػؿ فييػػضو ميػػنهـ ضمػػيف أوػ هـ

زيػت فيهـ ألقػت مهـ ،ضأف هنػتؾ رتيػ وػف فيعزيػ ضفالميػ فب فينسوػ مػيف

فيرػػمتب متا ػ ميػػنهـ ضمػػيف وتػػيوعهـ ،ض ػ نس ػ

فيضق ػ يعوػػؿ فإلني ن ػ الػػى يق يػػب

فيمعيػػ يف وكتنيػػػتً امػػ فخيػػػزفؿ فيووػػػت ت فيتغ ف يػػ ييرػػػع هـ مػػتيق ب فينسوػػػ مأوػػػ هـ
-4

ضاتئاليهـ فيكيف يعيرضف خت
فوػػػ

فيضطف .

يروػػػيف ونصػػػض ( " )2114فوػػػيخ فـ فإلني نػػػ ض ضف عهػػػت يػػػ ى طلمػػػ تتوعػػػ

فيمرػ يف ،فو ػ وي فني ػ " ،ضنتقرػ في فو ػ

ضف ػ فوػػيخ فـ فإلني نػ ي ػ ى اين ػ وػػف

طلم تتوع فيمر يف يطميقت ال اينػ قضفوهػت ( )331وػف فيطػالب  ،ضفنيهػ إيػ أف

في ف

-5

فألضؿ الويخ فـ فإلني ن هض فيمرث اف فيوع ػ  ،ثػـ فييػ ضيح ،ضيكػضيف االقػت

فتيوتاي .
فو ػ

مػػتب أ ػ ورو ػ فيتوػػتؿ (" )2103فث ػ فوػػيخ فـ وضفق ػ فييضفصػػؿ فالتيوػػتا

الى فينوؽ أيقيو فألخالق يلرمتب فيوعض ي – فو وي فني " ،يير

ه ؼ في فو

فييع ؼ الى يأثي وضفق فييضفصػؿ فالتيوػتا الػى فينوػؽ فيقيوػ ضفألخالقػ يػ ى

فيرمتب مه ؼ فيضصضؿ يضو

يي ييعزيز فيقيـ فألخالقي  ،ضأت ي في فو الى اينػ

قضفوهػت ( )611وػف فيوتيوػ فيوػعض ي وػف ئػ فيرػمتب مينػ فينيػتئج كثت ػ فوػػيخ فـ

فالني نػػػ كضوػػػيل فيصػػػتؿ ،ضفف وعظػػػـ فيعينػػػ منوػػػم  %86.33يوػػػيخ وضف رػػػمكت
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فييضفصػػػػؿ فالتيوػػػػتا امػػػػ فالني نػػػػ متنيظػػػػتـ ،ضفف فيسيوػػػػمضؾ أهػػػػـ فيوضفقػػػػ فييػػػػ

-6

يويخ وضنهت منوم .%63.51

في فو إي فييع ؼ الى فيعالق ميف فوػيخ فـ

فو  ) 2116 ( Bryantضق ه

في وتئؿ فينصي ضيكضيف فيرمكت فالتيوتاي يلو فهقيف  ،مػتييطميؽ الػ اينػ قضفوهػت

 41ومرضث يي فضح ػ فيو رلػ فيعو يػ (  ) 03–00وػن  ،ضأكػ
ي فخؿ ور ض مػيف فيصػ فقت
هنتؾ ا

في فوػ أف هنػتؾ

ػ ريػت ,فأل ػ ف ضفيصػ فقت امػ فييكنضيضتيػت فييستاليػ ،

وف فألص قت الى فإلني ن يػيـ فييضفصػؿ وعهػـ  ، On Lineضقػ ثمػ أف

في وػػتئؿ فيسض ي ػ ال يع ػ وص ػ فً م ػ يالً اػػف فيووػػتن  ,فالتيوتاي ػ أض في ػ اـ فالتيوػػتا

يألرختص فألكث فنع فزالً.
اإلطار اننظري نهبحج
وسهضـ وضفق فييضفصؿ فالتيوتا :

يُع وضفق فييضفصؿ فالتيوتا تػز وػف ونظضوػ فالني نػ فيػكي يعيمػ نظػتـ فيصػتؿ الػى
يأثي فيهت ،ضيض كؿ خ وت فيوعلضوت فالييكي ضني
و ف فيوتا ضضويل فيصتؿ توتهي ي

ضوضفق فألخمػت ضخػ وت يكنضيضتيػ ختصػ يوتوضاػ وػف فيووػيخ ويف وػال اػف فيع يػ وػف

فيخ وت (يضوت

وتكسيؿ ،2115،ص  ،)353ضم أ وضفق فييضفصؿ فالتيوػتا اػتـ 0997

ضكػػتف وضقػ  SixDegreesأضؿ وضقػ يليضفصػػؿ فالتيوػػتا امػ إيتريػػه صػ ضوػ ولسػػت

فيوويخ ويف فيرخصي ضفييعليؽ الى فألخمت (اضض ،فث وضفق فييضفصؿ فالتيوػتا ) ،ضالػى

في ػ مـ وػػف فالنيقػػت ف فير ػ ي  ,فيي ػ ييع ػ ض يهػػت فيرػػمكت فالتيوتاي ػ الػػى في ػ ضفـ ضخصضص ػتً
وضقػ (فيسيو ػمضؾ) مػػتف يػػه فييػػأثي فيوػػلم ضفيومترػ الػػى فيوتيو ػ فألوػ ي ضفيووػػتهو

فنس ػ فط اق ػ

ضفنهيػػت

ضوػػيل وهو ػ يالن ػ وت ضفيلقػػت مػػيف فيوتيوعػػت

إال إف فيػػمعض يت ػ

ضيق يب فيوستهيـ ضفي ؤى و فألط فؼ فألخ ى ضفييع ؼ الى ثقت ت فيرػعضب فيوخيلسػ

يػ ض فيستاػػؿ ضفيويويػػز كضوػػيل فيصػػتؿ وهوػ

إوػت

ػ فييستاػػؿ فالتيوػػتا  ،ضقػ أيػػتح (فيسيوػمضؾ)

إوكتني يمت ؿ وقتط فيسي يض ضفيصػض ضورػت ك فيولسػت ضفتػ ف فيورت ثػت فيسض يػ
ضفييستاؿ فيومتر ميف توهض فيويلقيف.
ضيرػػوؿ فيعوليػػت فييستالي ػ

ػ

ضفييضفصػؿ

خػػضؿ فأل ػ ف ػ اوليػػت يضفصػػؿ فتيوتاي ػ يستالي ػ و ػ

معوهـ فيمعض ضيروؿ :في وػتئؿ فينصػي  ،ضفي وػتئؿ فيسض يػ  ،ضفيم يػ فإل يكي ضنػ  ،ضفيونيػ يت ،

ضفي رػػػ فييػػػ يمػػػ ز امػػػ فيسيوػػػمضؾ ،ضوػػػتي وػػػمتي  ،ضيػػػضيي ضمي هػػػت وػػػف وضفقػػػ فييضفصػػػؿ

فالتيوػػتا فألخػ ى ،فنطالقػػت وػػف أف فييضفتػ فالتيوػػتا يضيػ يػ ى فألرػػختص إروتوػتً مضتػػض

أ ف خ يف ورت كيف وعهـ ،أض الى فألقؿ ي يهـ في مم
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نيػػػتئج وػػػلمي ووثلػػػ

ػػػ فييقضقػػػ ضفالنوػػػرتب ضفيهػػػ ضب ،ضمتييػػػتي فيوػػػلمي ضفيعزيػػػ فينسوػػػي

ضفالتيوتاي (فيعالضن  ،2102،ص.)6

فيسيومضؾ :

رمك فتيوتاي ضهػ و ضنػ رخصػي أنرػأهت فيطتيػب (وػت ؾ زضك ميػ ) ػ رػمتط اػتـ

()2114

تتوع (هت ت ) فألو يكي

ضكتن و ضنيه (فيسيومضؾ) ورصض ,

م فييهت ػ

نطتؽ فيتتوع ضمر ض أص قت (زضك مي ) ييمػت ؿ أخمػت هـ ضصػض هـ ض فئهػـ ثػـ فتيترػ معػ

كيػؾ فيعػػتيـ فال ي فوػ مسيػ  ,زونيػ قصػػي  ,تػ فً يخطػ رػػه يهت رػ ض فيتتوعػ ضفنيرػ
فيضاليت فيوير  ,فألو يكي فيوخيلسػ

وف
كتن

ػ

ضظلػ وقيصػ  ,الػى أاػ ف وػف فيػزضف ضيػض أنهػت

زيت  ,وويو ( ,فيره ي ،2102 ،ص  ،)30إال أف هك فيو ضن يـ يرقؽ يويػ فزً الػى

فيوضفق فالتيوتاي فألخ ى فيي وػمقيهت وثػؿ وضقػ ( )myspaceضميػ ريػى اػتـ ()2117
ريث رقؽ فيقتئوضف الى فيوضق إوكتنيت ت ي  ,يهك فيرمك ضونهت إيترػ

ووػػت فز

صػ يلوطػض يف

هػػك فيختصػػي وػػف رػػه  ,وضق ػ فيسيو ػمضؾ مريػػث يتػػتضز ر ػ ض فيضاليػػت فيوير ػ ,

فألو يكي إيى كت

ضؿ فيعػتيـ ضيتػتضز اػ فيووػتليف ػ هػك فيرػمك

ػ فألضؿ وػف يوػضز

( )2101فينصؼ وليت رخص يزض نهت متويو ف ضمل( ا فيوري كيف يهت أكث وف ()811
وليضف رخص.

ضيييح يهﻡ ﺍيوﻭق ﺇنرف صسرتيهﻡ ﺍيرخصي مريػػػػﺙ يوﻜػػػػﻥ يهػػػػﻡ كيتمػػػ  يﻭويتيهﻡ ﻭنرﺭ

صػػػػػػػػض هـ ،ﻭ يﺩيﻭهتيهﻡ اليهت امﺭ ﺍيوﻭقػػػػػػػػػ  ريﺙ ينرﺭ ﺃخمتﺭ ﺍيوويخػػػػػػػػ ويف ﻭﺃصﺩقتئهػػػػػػػػـ
ﻭنرتﻁتيهﻡ الى ﺍيرتئﻁ فيػػػػكي ييركوػػػػضف يوػػػػت ينرػػػػ

خصﻭصييه (روض  ،2103 ،,ص 26
).

يػػػػه ﻭوﺩﻯ إيترػػػػ وريﻭيتيه يلغيﺭ ﺃﻭ

يأثي فويخ فـ فيسيومضؾ:

ووػػت ال رػػؾ يػػه إف هنتيػػؾ ا ػ  ,يػػأثي ف الوػػيخ فـ فيسيوػػمضؾ ريػػث أثمي ػ في فوػػت فيي ػ

أت ي رضؿ فويخ فوه ضيػأثي الػى فيعالقػت مػيف فأل ػ ف اػف ضتػض أ معػ أوػمتب الوػيخ فوه
ضه إقتو فيعالقت فيرخصي مػيف فأل ػ ف  ،يرقيػؽ وكتوػب رخصػي  ،فنتػتز ويطلمػت فيعوػؿ،
ضيرقيؽ فرمتات وعينػ ال يرققهػت فوػيخ فـ ضوػتئؿ أخػ ى (فيروػف ،2119،ص  ،)042كوػت

إف فويخ فـ فالني ن يرقؽ فيويع فيرخصي فيي يق وهت هػك فييقنيػ

وػف فيووكػف أف يرػع

فيرخص ميرقيؽ كفيه وف خاليه ،ضأريتنت يقضـ فيس متيه ضب وف وركال فيريت ,فيي ييع ض

يهػت ضيعػػضض اػف كيػػؾ متوػيخ فـ فالني نػ  ،يػػض فوػيخ فـ فيسيوػػمضؾ وتػتال يلسػ إلمػ ف

ف

ضفييعمي ػ اػػف كفيػػه ضفت ػ ف فير ػضف ضفيػػيوكف وػػف هػػك فييقني ػ يرػػع مأهوييػػه ضيسضقػػه (رػػسيؽ،
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 2101ص  ،)25ﻭوﻥ وويﺯﺍﺕ ﺍيسيوػػمضؾ كػػكيؾ ﺇوﻜتني ﺇوت

ﺃرختﺹ

هﺫ ﺍيصﻭﺭ ،ﻭﺇوت

ﺍيػػػصﻭﺭ وػػ ﺍإلرػػػتﺭﺓ ﺇيػػػ 
ى

ولستﺕ ﺍيسيﺩيﻭ ،ﻭﺍيﺭﻭﺍمﻁ ﺍيختﺭتي  ،ضكيتمػػػػ ﺍيوػػػػػﺩﻭنتﺕ ﺃﻭ

تلمهت وﻥ امﺭ يقني   RSSوﻥ وﺩﻭنتﺕ ختﺭتي  ،ﻭوﻥ وويﺯﺍﺕ ﺍي يوػػػػمضؾ كػػػػكيؾ فال نوػػػػوتـ

ﺇيى وتوﻭاتﺕ ﺍتيوتاي ﻭوهﻭي ﺇنرتئهت ،ﻭﺇنرت صسرتﺕ ﺍألاوتؿ ﺍيﺭووي ﻭﺍييػػػػػػػػ وػػػػػػػػﻥ

خاليهػػػػػػػت يوﻜﻥ ﺍييوﻭيﻕ يلونيتتﺕ ﻭﺍيخﺩوتﺕ ﻭﺍيوﻭﺍق ﺍاليكي ضنيػػػػػػ ضفيرخصػػػػػػيت فيوهوػػػػػػ

ضﺍألاوػػػػػػت ؿ ﺍييتتﺭي  ﻭوﻥ ﺍيوويﺯﺍﺕ ﺍيي ييوي مهت ﺍيسيوػػػػػمضؾ ه ﺇوﻜتني اوؿ ﺍييﻁميقػػػػػػتﺕ

ﺍيختصػػػػػػ ﻭمﺭوتيهػػػػػػت ﻭﺍييوي مخصتئصهت ﺍيﺭﺍئع ﻭمتييتي ﺍالنوػػػػػوتـ ﺇيى وتوﻭا وﻁﻭﺭﻱ

ﻥ فيوويػ فز فألخػ ى (روػض  ،2103 ،,ص ،)26ضوػف يػأثي ف فوػيخ فوه
ﺍي يومضؾ ،ﻭﺍيعﺩيﺩ وػػ 
وت ينتـ انه ازيػ فإلنوػتف ضفنطضفئػه ضوػعؼ ضفمطػه فألوػ ي ضاػ ـ فهيوتوػه موػف رضيػه وػف

فألرختص ،هك فييقني فير يث يريت إيى فيتلض

وتات أوتـ رتر فيكوميػضي أض فيهػتيؼ

فينقتؿ ووت يؤ ي إيى فنعزفؿ فيس اػف وريطػه فالتيوػتا متنيقتيػه إيػى اتيوػه فال ي فوػ الػى
فالني ن .

انفصم انخانج
إجراءات انبحج
ونهج ضوتيو ضاين فيمرث :فويخ ـ فيونهج فيضصس

فيضصسي و فويخ فـ أولضب فيووح يلطلم

يلمرػث كضنػه وػف في فوػت

وتيو فيمرث ،ضيوثؿ وتيو فيمرث ػ كليػ

فيعلضـ فيويتوي ضفيز فا ضفيعلضـ ضفيي مي منت  ،ريث أخػك اينػ وػف طلمػ فيكليػت فيوػككض ,

وػػف فيو فرػػؿ في فوػػي فيوخيلس ػ ضفييخصصػػت فيعلوي ػ ضفإلنوػػتني  ،ضيوثل ػ فيعين ػ مػػػ ()031

طتيب ضطتيم .

مجاالت انبحج:
-

فيوتتؿ فيمر ي :ييوثؿ فيوتتؿ فيمر ي مطلم في فو فيتتوعي يلعتـ في فوػ -2104

-

فيوتػػتؿ فيوكػػتن  :ييوثػػؿ فيوتػػتؿ فيوكػػتن يلمرػػث ػ كلي ػ فيعلػػضـ فيويتوػػي ضفيز فا ػ

.2105

ضفيعلضـ ضفيي مي منت

تتوع مغ ف .

فيص ػ ؽ ضفيثمػػت  :يػػـ إت ػ ف فيص ػ ؽ فيظػػته ي أل ف ,فيمرػػث فالوػػيمتن وػػف خػػالؿ ا وػػهت الػػى
وتوػػضع وػػف فيخمػ ف

ػ معػػض فييخصصػػت فيونتوػػم  ،إك ا وػ فالوػػيوت  ,الػػى أ.ـ . .أال

ورو ريـ قوـ فيخ و فالتيوتاي كلي فيي ميػ يلمنػت تتوعػ مغػ ف . ،أيوػتف وروػ فيطػتئ

يخصص فإل رت فينسو ضفييضتيه فيي مضي. ،ريػ
 .و يوى روي رالك يخصص لوس

توػؿ روػف يخصػص الػـ فيػنس

فيي مي ضالـ فينس
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يسي ػ يخصػػص إوػػي فييتي ضنظػػـ وعلضوػػت اوليتيي ػ  ،ضملغ ػ قيو ػ فيثمػػت متوػػيخ فـ ف يمػػتط

مي وضف ( )1.81ضه نوم تي  ,يثمت فالخيمت .

فيمرػث ضقػ يوػون الػى اػ ,

إت ف ف فيمرث :فويخ و فويوت  ,فالويمتن كأ ف ,يلقيت

ورػػتض ضأوػػػئل ا وػػ الػػػى وتوضاػػ فيخمػػػ ف يليأكػػ وػػػف صػػ ؽ فأل ف ،,ضمعػػػ فألخػػك مػػػ ف
ضيعػ يال فيخمػ ف يػػـ ضوػ فالوػػيوت  ,مرػػكلهت فينهػػتئ ضضزاػ الػػى فيومرػػضثيف ضقػ يوػػون

فالويوت  ,الى ورض يف فألضؿ رضؿ فويخ فـ فيسيومضؾ ضق يووف الى أ مع أوئل  ،ضفيورػض

فيثتن رضؿ يأثي فويخ فـ فيسيومضؾ

فيعالقت فالتيوتاي ضق رػوؿ  08وػؤفؿ ورػ  ,ػ

ضيـ يضزي ( )031فويوت  ,ضق فويمع

( )02فويوت  ,يـ يكف وويض ي يإلتتمت ضمكيؾ كػتف

ثالث إتتمت ه (فيسؽ ،فيسؽ نضات وت ،ال فيسؽ) ضق فويخ و فألوئل فيوغلق

فالويمتن ،

وتوضع فالويوت ف فيي أخوع يليرليؿ فإلرصتئ ( )008فويوت  ,ضه يوثؿ اين فيطلم .

فيعوليت فإلرصتئي  :فويخ ـ م نتوج  spssييس ي( فيميتنت وف فالوػيوت ف ضفوػيخ ف فينيػتئج
ضضوعهت

ت فضؿ إرصتئي يوون فييك ف ف ضفينوب فيوئضي  ،ضفويخ ف فألضوػتط فيروػتمي

ضفالنر ف ػػت فيوعيت ي ػ إليتػػت

ت ػ أض قػػض ,فال يسػػتؽ و ػ فيعمػػت ف فيوضوػػضا

ػ فالوػػيوت ،,

ضفيتػػت فيعالقػػت فال يمتطي ػ مػػيف ويغي ػ ف فيمرػػث متوػػيعوتؿ وعتوػػؿ ف يمػػتط مي وػػضف ضفوػػيخ ف
قيويه ان وويضى فيوعنضي (.)1.15

انذراسة انميذانية :
يـ إتػ ف في فوػ فيوي فنيػ الػى اينػ طلمػ فيتتوعػ إك يػـ يضزيػ فوػيوت  ,فالوػيميتف

فيوكضن ػ وػػف ا ػ  ,ورػػتض ضأوػػئل الػػى ( )031طتيػػب مع ػ فوػػيمعت ( )02فوػػيوت  ,أخوػػع

( )008فوػػيوت  ,يليرليػػؿ متوػػيخ فـ فيتػ فضؿ فإلرصػػتئي ضفييكػ ف ف ضفينوػػب فيوئضيػ ضوعػػتوال
فال يمتط.

أضالً  :فيميتنت في يوضم ف ي :
 -0فيتن

-:

ت ضؿ ()0

يميف يك ف ف ضنوب تن
فييك ف ف

فيتن

فيعين
فينوم فيوئضي

كك

44

37.3

أنثى

74

62.7
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فيوتوضع

%011

008

يضوػح فيتػ ضؿ ( )0يكػ ف ف ضنوػب تػن

فيعينػ إك رصػل

ئػ فإلنػػتث الػى وتوػػضع

يك ف ف ( )74ضمنوػم ( )%62.7ضرلػ مػكيؾ متيو يمػ فألضيػى ،أـ ئػ فيػككض
وتوضع يك ف ف ( )44ضمنوم ( )%37.3ضرصل مكيؾ الى فيو يم فيثتني .

-2فيعوػػ -:

رصػل الػى

ت ضؿ ()2

يميف يك ف ف ضنوب أاوت فيعين
فيعو

فييك ف ف

فينوم فيوئضي

21-08

53

44.9

23-20

43

36.4

26-24

06

03.6

 27أكث

6

5.0

فيوتوضع

008

%011

ييوػػح وػػف فيت ػ ضؿ قػػـ ( )2يك ػ ف ف ضنوػػب أاوػػت فيعين ػ إك إف ئ ػ فيعو ػ ()21-08

رصػػل الػػى وتوػػضع يك ػ ف ف ( )53ضمنوػػم ( ،)%44.9أوػػت ئ ػ ( )23-20رصػػل الػػى
وتوػػػضع يكػػػ ف ف ( )43ضمنوػػػم ( ،)%36.4ضرصػػػل

ئػػػ فيعوػػػ ( )26-24الػػػى وتوػػػضع

يكػػػػ ف ف ( )06ضمنوػػػػم ( ،)%03.6ضملػػػػ( وتوػػػػضع يكػػػػ ف ف

(.)%5.0

-3فيو رل في فوي :

ئػػػػ ( 27ػػػػأكث ) ( )6ضمنوػػػػم

ت ضؿ ()3

يميف يك ف ف ضنوب فيو رل في فوي يلعين
فيو رل في فوي

فييك ف ف

فينوم فيوئضي

فألضيى

03

00.1

فيثتني

39

33.0

فيثتيث

37

30.4
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في فمع

07

04.4

في فوت فيعليت

02

01.2

فيوتوضع

008

%011

ييوػػح وػػف فيت ػ ضؿ قػػـ ( )3يك ػ ف ف ضنوػػب فيو رل ػ في فوػػي يلعين ػ إك رل ػ متيو يم ػ

فألضيى ئ فيو رل فيثتنيػ موتوػضع يكػ ف ف ( )39ضمنوػم ( ،)%33.0ضتػت متيو يمػ فيثتنيػ
ئ فيو رل فيثتيث موتوػضع يكػ ف ف ( )37ضمنوػم ( ،)%30.4ضرصػل الػى فيو يمػ فيثتيثػ

ئ ػ فيو رل ػ في فمع ػ موتوػػضع يك ػ ف ف ( )07ضمنوػػم ( ،)%04.4ضرل ػ متيو يم ػ في فمع ػ

فيو رلػػػ فألضيػػػى موتوػػػضع يكػػػ ف ف ( )03ضمنوػػػم ( ،)%00.1ضتػػػت متيو يمػػػ فيختووػػػ
في فوت فيعليت موتوضع

ئػ

ئػػػ

يك ف ف ( )02ضمنوم (.)%01.2
-4

فيرتي فالتيوتاي

ت ضؿ ()4

يميف يك ف ف ضنوب فيرتي فالتيوتاي يلعين
فيرتي فالتيوتاي

فييك ف ف

فينوم فيوئضي

أازب

015

89

ويزض

00

9.3

أ وؿ

0

1.8

وطلؽ

0

1.8

فيوتوضع

008

%011

ييوػػح وػػف فيتػ ضؿ قػػـ ( )4فيرتيػ فالتيوتايػ يلعينػ إك رصػػل الػػى أالػػى نوػػم

ئػ

أازب موتوضع يك ف ف ( )015ضمنوم ( )%89ضرصل مػكيؾ الػى فيو يمػ فألضيػى ،ضرصػل
الى فيو يم فيثتني

ئ ويػزض موتوػضع يكػ ف ف ( )00ضمنوػم ( ،)%9.3ضرصػل

الػػى فيو يمػ فيثتيثػ موتوػػضع يكػ ف ف ( )0ضمنوػػم ( ،)1.8ضرصػػل

فيثتيث أيوت موتوضع يك ف ف ( )0ضمنوم (.)%1.8
-5

فييخصص في فو

ت ضؿ ()5

يميف يك ف ف ضنوب فييخصص في فو يلعين
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فييخصص في فو

فييك ف ف

فينوم فيوئضي

الو

84

70.2

إنوتن

34

28.8

فيوتوضع

008

%011

ييوػػح وػػف فيت ػ ضؿ قػػـ ( )5يك ػ ف ف ضنوػػب فييخصػػص في فو ػ يلعين ػ إك رصػػل الػػى

فيو يم فألضيى ئػ الوػ موتوػضع يكػ ف ف ( )84ضمنوػم ( ،)%70.2ضرلػ متيو يمػ فيثتنيػ
ئ إنوتن موتوضع يك ف ف ( )34ضمنوم (.)%28.8

ثتنيت  :فويخ فـ فيسيومضؾ
ً
 -0ا وتات فويخ فـ فيسيومضؾ

ت ضؿ ()6

يميف يك ف ف ضنوب ا وتات فويخ فـ فيعين يلسيومضؾ
ا وتات فويخ فـ فيسيومضؾ

فييك ف ف

فينوم فيوئضي

فقؿ وف وتا

32

27.0

وف  2-0وتا

40

34.7

وتاييف أكث

45

38.0

فيوتوضع

008

%011

ييوػػح وػػف فيت ػ ضؿ قػػـ ( )6يك ػ ف ف ضنوػػب ا ػ وػػتات فوػػيخ فـ فيعين ػ يلسيوػػمضؾ إك

رصل الى فيو يم فألضيى ئ (وػتاييف ػأكث ) موتوػضع يكػ ف ف ( )45ضمنوػم (،)%38.0
ضرصػػػػل الػػػػى فيو يمػػػػ فيثتنيػػػػ

ئػػػػ (وػػػػف  2-0وػػػػتا ) موتوػػػػضع يكػػػػ ف ف ( )40ضمنوػػػػم

( ،)%34.7ضتػػػت متيو يمػػػ فيثتيثػػػ
(.)%27.0
 -2ا

و ف فويخ فـ فيسيومضؾ :

ئػػػ (أقػػػؿ وػػػف وػػػتا ) موتوػػػضع يكػػػ ف ف ( )32ضمنوػػػم

ت ضؿ ()7

يميف يك ف ف ضنوب ا و ف فويخ فـ فيسيومضؾ يلعين
ا

و ف فويخ فـ فيسيومضؾ فييك ف ف
يضويت

91

222
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يي

أومضايت

7

5.9

ره يت

5

4.2

06

03.6

008

%011

ي يؾ ضق ور
فيوتوضع

ييوح وف ت ضؿ قـ ( )7يك ف ف ضنوب ا

الػى أالػػى وتوػػضع يكػ ف ف

و ف فوػيخ فـ فيسيوػمضؾ يلعينػ إك رصػل

ئػ يضويػػت ( )91ضمنوػػم ( )%76.3ضرصػػل مػػكيؾ الػػى فيو يمػ

فألضيػػى ،ضتػػت متيو يم ػ فيثتني ػ

ي ػ يؾ ضق ػ ور ػ ) موتوػػضع يك ػ ف ف ( )06ضمنوػػم

ئ ػ (يػػي

( ،)%03.6ضرصػػػل الػػػى فيو يمػػػ فيثتيثػػػ
( ،)%5.9ضتت متيو يم في فمع

ئػػػ (أوػػػمضايت) موتوػػػضع يكػػػ ف ف ( )7ضمنوػػػم

ئ (ره يت) موتوضع يك ف ف ( )5ضمنوم (.)%4.2

 -3ضويل فويخ فوؾ فيسيومضؾ -:

ت ضؿ ()8

يميف يك ف ف ضنوب ضويل فويخ فـ فيعين يلسيومضؾ
ضويل فويخ فوؾ فيسيومضؾ

فييك ف ف

فينوم فيوئضي

فيرتوضب

01

8.5

فيهتيؼ فينقتؿ

70

61.2

فالثنيف وعت

37

30.4

فيوتوضع

008

%011

ييوػػح وػػف نيػػتئج تػ ضؿ قػػـ ( )8يكػ ف ف ضنوػػب ضوػػيل فوػػيخ فـ فيعينػ يلسيوػػمضؾ إك أف

أالػػى نوػػػم رصػػل اليهػػػت ئػػ فيهػػػتيؼ فينقػػتؿ موتوػػػضع يكػػ ف ف ( )70ضمنوػػػم ()%61.2
ضرصل مكيؾ الى فيو يم فألضيى ،فوت ئ (فالثنيف وعػت) قػ تػت

يك ػ ف ف ( )37ضمنوػػم ( ،)%30.4ضرصػػل
يك ف ف ( )01ضمنوم (.)%8.5
-4

أومتب فويخ فـ فيسيومضؾ

متيو يمػ فيثتنيػ موتوػضع

ئ ػ (فيرتوػػضب) الػػى فيو يم ػ فيثتيث ػ موتوػػضع

ت ضؿ ()9

يميف أومتب فويخ فـ فيعين يلسيومضؾ
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أومتب فويخ فـ فيسيومضؾ

فييك ف ف

فينوم فيوئضي

فييولي ضفيي يه

63

53.4

ينوي فيوهت ف فيرخصي ضفيسك ي

26

22

فييع ؼ الى فألرختص

02

01.2

وضفكم ي ضف فييقني فير يث

04

00.9

فييضفصؿ و فألص قت ضفألقت ب

3

2.5

فيوتوضع

008

%011

ييوح وف فيت ضؿ قـ ( )9يميف أومتب فويخ فـ فيعين يلسيومضؾ فك تت متيو يم فألضيى

ئ (فييولي ضفيي يه) موتوضع يكػ ف ف ( )63ضمنوػم ( ،)%53.4ضتػت متيو يمػ فيثتنيػ

ئػ

(ينويػ فيوهػػت ف فيرخصػػي ضفيسك يػ ) موتوػػضع يكػ ف ف ( )26ضمنوػػم ( ،)%22ضرصػػؿ الػػى
فيو يم فيثتيث

ئ (وضفكم ي ضف فييقني فير يث ) موتوضع يك ف ف ( )04ضمنوػم (،)%00.9

ضرصػػؿ الػػى فيو يم ػ فيثتيث ػ

ئ ػ (فييع ػ ؼ الػػى فألرػػختص) موتوػػضع يك ػ ف ف ( )02ضمنوػػم

( ،)%01.2ضتت متيو يم في فمع
(.)%2.5

ئ (فييضفصؿ و فألص قت ضفألقت ب) موتوػضع ( )3ضمنوػم

فيورض فيثتن  :يأثي فويخ فـ فيسيومضؾ

فيعالقت فالتيوتاي

ت ضؿ ()01

يميف يك ف ف ضنوب ضفألضوتط فيروتمي ضفالنر فؼ فيوعيت ي ييأثي فويخ فـ فيسيومضؾ الى
فيعالقت فالتيوتاي

فيعمت ف

فيسؽ نضات وت

فيسؽ

فيضوػػػػػػػط فالنر فؼ

ال فيسؽ

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

فيروتم

فيوعيت ي

-0

يوػػتا فوػػيخ فـ فيسيوػػمضؾ ػ

49

40.5

56

47.5

03

00

2.30

1.661

-2

يوػػػهـ فيسيوػػػمضؾ ػػػ فييعػػػ ؼ 52

44.0

47

39.8

09

2.28 06.0

1.727

فييعمي اف فيكف
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الى أص قت ت
-3

ييػػػػػػيح فوػػػػػػيخ فـ فيسيوػػػػػػػمضؾ 74

فيس صػػػػػػ يليعميػػػػػػ اػػػػػػف فآل ف

62.7

34

28.8

01

8.5

2.54

1.649

مر ي أكث
-4

ينوػػػػػػػ فوػػػػػػػيخ فـ فيسيوػػػػػػػمضؾ 58

49.2

46

39

04

2.37 00.9

1.689

-5

يوػػتا فوػػيخ فـ فيسيوػػمضؾ ػ

78

55.9

31

25.4

01

8.5

2.58

1.646

-6

يوػػتا فوػػيخ فـ فيسيوػػمضؾ ػ

66

55.9

44

37.3

8

6.8

2.49

1.624

وهت ف فييعتوؿ و فآلخ يف

يعزيز فيص فقت فيق يو

فالنوػػػػػػػػػػػػػػػػػوتـ يلروػػػػػػػػػػػػػػػػػال

فالتيوتاي
-7

يػػؤ ي فوػػيخ فـ فيسيوػػمضؾ إيػػى 88

74.6

20

07.8

9

7.6

2.67

1.604

فييضفصؿ و فألص قت ضفألقت ب
-8

ييػػػيح فوػػػيخ فـ فيسيوػػػمضؾ إيػػػى 72
ونتقرػػػ قوػػػتيت فيوتيوػػػ وػػػ

60

41

33.9

6

5.0

2.56

1.593

فآلخ يف
-9

يوػػتهـ فوػػيخ فـ فيسيوػػمضؾ ػ

فييع ؼ الى أرختص وخيلسيف

91

76.3

24

21.3

4

3.4

2.73

1.507

ثقت يت
-01

يع فويخ فـ فيسيومضؾ وصػ ف 62

وهوػػػػػػت ػػػػػػ فيرصػػػػػػضؿ الػػػػػػى

52.5

47

39.8

9

7.6

2.45

1.635

فيوعلضوت
 -00يػػؤ ي فوػػيخ فـ فيسيوػػمضؾ إيػػى 34

28.8

36

31.5

48

0.88 41.7

1.829

فيرعض متيضر  ,ضفيعزي
 -02يػػؤث فوػػيخ فـ فيسيوػػمضؾ وػػلمت 65

55.0

33

28

21

2.38 06.9

1.760

الػػػػػى فييستاػػػػػؿ فألوػػػػػ ي مػػػػػيف

فأل ف

 -03يػػؤ ي فوػػيخ فـ فيسيوػػمضؾ إيػػى 72

60

39

33.0

7

5.9

2.55

1.618

قوت ضق طضيؿ أوتـ فيتهتز
-04

يوػػػػػمب فوػػػػػيخ فـ فيسيوػػػػػمضؾ 48

أو ف نسوي ضصري كتالميعت

41.7

36
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اػػػف فآلخػػػ يف ضفيقلػػػؽ ضفييعػػػب
فيتو ي
 -05يوػػمب فوػػيخ فـ فيسيوػػمضؾ إيػػى 39
فالميعػػػػػت اػػػػػف زيػػػػػت  ,فألقػػػػػت ب

33.0

41

33.9

39

0.86 33.0

1.787

ضفألص قت
-06

يؤ ي فوػيخ فـ فيسيوػمضؾ إيػى 29

إوػػػعتؼ وػػػلط فألمػػػضيف الػػػى

24.6

43

36.4

46

39

2.11

1.806

فألضال
 -07يػػػػػػػؤ ي فوػػػػػػػيخ فـ فيسيوػػػػػػػمضؾ 57
إلهوػػػػػػػػػتؿ فيسػػػػػػػػػ يلضفتمػػػػػػػػػت

48.3

38

32.2

23

2.29 09.5

1.775

ضفيووؤضييت يتت فألو ,
 -08يومب فويخ فـ وضفقػ فييضفصػؿ 44
فالتيوػػػػػػػػتا إيػػػػػػػػى إوػػػػػػػػعتؼ

37.3

41

33.9

34

2.18 28.8

1.802

فييستاػػؿ فالتيوػػتا مػػيف أ ػػ ف
فيوتيو ضختص فألو ,

ييوػػح وػػف ت ػ ضؿ قػػـ ( )01يك ػ ف ف ضنوػػب ضفألضوػػتط فيروػػتمي ضفالنر ػ فؼ فيوعيػػت ي

ييأثي فويخ فـ فيسيومضؾ ػ فيعالقػت فالتيوتايػ إف فيعمػت  ,فألضيػى رصػل

نوػػم (فيسػػؽ نضاػػت وػػت) موتوػػضع يك ػ ف ف ( )56ضمنوػػم ( )%47.5ضرصػػل

وتوػػضع يك ػ ف ف ( )49ضمنوػػم ( )%40.5ضرصػػل

يهػت الػى أالػى
ئ ػ فيسػػؽ الػػى

ئ ػ ال فيسػػؽ الػػى وتوػػضع يك ػ ف ف ()03

ضمنوػم ( ،)%00ضملػ( ضوػػطهت فيروػتم ( )2.30ضهػػض فكمػ وػف فيضوػػط فيس وػ فيمػػتي( ()2
ضهض وت ي ؿ الى قض ,فاليستؽ الى يأثي فيسيومضؾ ضملغ قيو فالنرػ فؼ فيوعيػت ي (،)1.661

ضرصػػػل فيعمػػػت  ,فيثتنيػػػ أالػػػى نوػػػم

( )%44.0ضرصل

يهػػػت ئػػػ (فيسػػػؽ)الى وتوػػػضع يكػػػ ف ف ( )52ضمنوػػػم

ئ فيسؽ نضات وت الى وتوضع يك ف ف ( )47ضمنوم ( )%39.8ضتػت

ئ ال فيسؽ و فيعمت  ,موتوضع يك ف ف ( )09ضمنوم ( )%06.0ضملػ( قيوػ فيضوػط فيروػتم

( )2.28ضه فكمػ وػف قيوػ فيضوػط فيس وػ فيمػتي( ( )2ضهػض وػت يرػي إيػى قػض ,فاليسػتؽ وػ

فيعمت  ,ضملغػ قيوػ فالنرػ فؼ فيوعيػت ي ( ،)1.727ضفيعمػت  ,فيثتيثػ ملػ( وتوػضع فيػكيف ييسقػضف

وعهػػػت ( )74ضمنوػػػم ( ،)%62.7ضاػػػ فيػػػكيف ييسقػػػضف نضاػػػت وػػػت ( )34ضمنوػػػم ()%28.8

ضوتوضع إتتمت ال فيسؽ ملغ ( )01ضمنوم ( )%8.5ضملغ قيو فيضوػط فيروػتم ()2.54
ضهػ فكمػ وػػف قيوػ فيضوػػط فيس وػ ( )2ووػػت يػ ؿ الػػى ر ػ  ,فاليسػػتؽ الػػى يػػأثي فيسيوػػمضؾ

ضملغ ػ قيو ػ فالنر ػ فؼ فيوعيػػت ي ( ،)1.649ضفيعمػػت  ,في فمع ػ رصػػل
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يكػ ف ف ( )58ضمنوػػم ( ،)%49.2ضوتوػػضع يكػ ف ف ( )46ضمنوػػم ( )%39يسئػ فيسػػؽ نضاػػت
وت ،ضرصل

ئ ال فيسؽ الى وتوضع يك ف ف ( )04ضمنوػم ( ،)%00.9ضملغػ قيوػ فيضوػط

فيروتم ( )2.37ضه فكم وف قيو فيضوط فيس و ( )2ضهض وت يري إيى قػض ,فاليسػتؽ وػ
فيعمت  ،,ضملغ قيو فالنر فؼ فيوعيت ي( ،)1.689أوت فيعمت  ,فيختوو
وتوػضع يكػ ف ف ( )78ضمنوػم ( ،)%55.9ضرصػػل

( )31ضمنوػػػػم ( ،)%25.4ضرصػػػػل

ئ فيسؽ الػى

رصل

ئػ فيسػػؽ نضاػت وػػت الػى وتوػػضع يكػ ف ف

ئػػػػ ال فيسػػػػؽ الػػػػى وتوػػػػضع يكػػػػ ف ف ( )01ضمنوػػػػم

( ،)%8.5ضملغ قيو فيضوط فيروتم ( )2.58ضه وف قيو فيضوط فيس و ( )2ووػت يػ ؿ
الى قض ,فاليستؽ ضملغ قيو فالنر فؼ فيوعيت ي ( ،)1.646أوت فيعمت  ,فيوت و

فيسؽ الى وتوضع يك ف ف ( )66ضمنوم ( )%55.9ضرصل

يك ػ ف ف ( )44ضمنوػػم ( ،)%37.3ضرصػػل

رصػل

ئػ

ئ فيسػؽ نضاػت وػت الػى وتوػضع

ئ ػ ال فيسػػؽ الػػى وتوػػضع يك ػ ف ف ( )8ضمنوػػم

( ،)%6.8ضملغ قيو فيضوط فيروتم ( )2.49ضه فكم وف قيو فيضوط فيس و ( )2ووت
ي ؿ الى قض ,فاليستؽ ي ى فيعين  ،ضملغ قيو فالنر فؼ فيوعيت ي ( ،)1.624ضفيعمػت  ,فيوػتمع

رصل

ئ فيسؽ الى وتوضع يك ف ف ( )88ضمنوم ( ،)%74.6ضرصػل

الى وتوضع يك ف ف ( )20ضمنوم ( ،)%07.8ضرصل

ئػ فيسػؽ نضاػت وػت

ئ ال فيسؽ الى وتوضع يك ف ف ()9

ضمنوم ( )%7.6ضملغ قيو فيضوط فيروتم ( )2.67ضهػ فكمػ وػف قيوػ فيضوػط فيس وػ

( )2ووػت يرػػي إيػى قػػض ,فاليسػتؽ وػ فيعمػػت  ،,ضملغػ قيوػ فالنرػ فؼ فيوعيػػت ي ( ،)1.604أوػػت

فيعمت  ,فيثتون

رصػل

ئػ فيسػؽ الػى وتوػضع يكػ ف ف ( )72ضمنوػم ( ،)%60ضرصػل

فيسػػؽ نضاػػت وػػت ( )41ضمنوػػم ( ،)%33.9ضرصػػل

ئػ

ئػػ ال فيسػػؽ الػػى وتوػػضع يكػػ ف ف ()6

ضمنوم ( ،)%5.0ضملغ قيو فيضوط فيروتم ( )2.56ضه فكم وف قيوػ فيضوػط فيس وػ

( )2ضمكيؾ تف هنتيؾ قػض ,ػ فاليسػتؽ ،ضملغػ قيوػ فالنرػ فؼ فيوعيػت ي ( ،)1.593ضرصػل
فيعمت  ,فييتوع

ئ فيسػؽ الػى وتوػضع يكػ ف ف ( )91ضمنوػم ( ،)%76.3ضرصػل

نضاػت وػت الػػى وتوػضع يكػ ف ف ( )24ضمنوػم ( ،)%21.3ضرصػػل

ئػ فيسػؽ

ئػ ال فيسػػؽ الػى وتوػػضع

يك ػ ف ف ( )4ضمنوػػم ( ،)%3.4ضملغ ػ قيو ػ فيضوػػط فيروػػتم ( )2.73ضه ػ فكم ػ وػػف قيو ػ

فيضوط فيس و ووت ي ؿ الى قض ,فاليستؽ ،ضملغ قيو فالنر فؼ فيوعيت ي ( ،)1.507ضفيعمػت ,

فيعترػ  ,قػ رصػػل

ئػ فيسػػؽ الػػى وتوػػضع يكػ ف ف ( )62ضمنوػػم ( )%52.5ضرصػػل

فيسػػؽ نضاػػت وػػت الػػى وتوػػضع يك ػ ف ف ( )47ضمنوػػم ( ،)%39.8ضرصػػل

ئػ

ئ ػ ال فيسػػؽ الػػى

وتوضع يك ف ف ( )9ضمنوم ( ،)%7.6ضملغ قيوػ فيضوػط فيروػتم ( )2.45ضهػ فكمػ وػف

قيوػػػ فيضوػػػط فيس وػػػ ( )2ووػػػت يػػػ ؿ الػػػى ػػػض ,فاليسػػػتؽ ،ضملغػػػ قيوػػػ فالنرػػػ فؼ فيوعيػػػت ي
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( ،)1.635ضفيعمت  ,فيرت ي ار
( )%41.7ضرصػػػل
ضرصػػػل

ق رصل

ئ ال فيسؽ الى وتوػضع يكػ ف ف ( )48ضمنوػم

ئػػػ فيسػػػؽ نضاػػػت وػػػت الػػػى وتوػػػضع يكػػػ ف ف ( )36ضمنوػػػم (،)%31.5

ئػػػ فيسػػػؽ الػػػى وتوػػػضع يكػػػ ف ف ( )34ضمنوػػػم ( ،)%28.8ضملغػػػ قيوػػػ فيضوػػػط

فيروتم ( )0.88ضه فصغ وف قيو فيضوط فيس وػ ووػت يػ ؿ الػى وػعؼ تػ فاليسػتؽ،
ضملغ ػ قيو ػ فالنر ػ فؼ فيوعيػػت ي ( ،)1.829ضفيعمػػت  ,فيثتنيػػ ار ػ  ,رصػػل
وتوػػضع يك ػ ف ف ( )65ضمنوػػم ( )%55.0ضرصػػل

( )33ضمنوم ( ،)%28ضرصل

ئ ػ فيسػػؽ الػػى

ئ ػ فيسػػؽ نضاػػت وػػت الػػى وتوػػضع يك ػ ف ف

ئ ال فيسؽ الى وتوضع يك ف ف ( )21ضمنوػم (،)%06.9

ضملغ قيو فيضوط فيروتم ( )2.38ضه فكم وف قيو فيضوط فيس وػ ( )2ووػت يػ ؿ الػى

إف هنتؾ قض,
ق رصل

فاليستؽ ،ضملغ قيو فالنر فؼ فيوعيت ي ( ،)1.760أوت فيعمت  ,فيثتيث ارػ

ئ فيسؽ الى وتوضع يك ف ف ( )72ضمنوم ( ،)%60ضرصل

الى وتوضع يك ف ف ( )39ضمنوم ( ،)%33.0ضرصل

ئ فيسؽ نضات وػت

ئ ال فيسؽ الى وتوضع يك ف ف ()7

ضمنوم ( ،)%5.9ضملغ قيو فيضوط فيروتم ( )2.55ضه فكم وف قيوػ فيضوػط فيس وػ

( )2ووت ي ؿ الى قض ,فالويتتم  ،ضملغ قيوػ فالنرػ فؼ فيوعيػت ي ( ،)1.618ضفيعمػت  ,في فمعػ
ارػ رصػػل

ئػ فيسػػؽ الػػى وتوػػضع يكػ ف ف ( )48ضمنوػػم ( ،)%41.7ضرصػػل

نضاػت وػت الػػى وتوػضع يكػ ف ف ( )36ضمنوػم ( ،)%31.5ضرصػػل

ئػ فيسػػؽ

ئػ ال فيسػػؽ الػى وتوػػضع

يك ف ف ( )34ضمنوم ( ،)%28.8ضملغ قيو فيضوط فيروتم ( )2.02ضه فكمػ وػف قيوػ

فيضوط فيس و ( )2ووت ي ؿ الى قض ,فالويتتم وػ فيعمػت  ،,ضملغػ قيوػ فالنرػ فؼ فيوعيػت ي

( ،)1.829أوػػت فيعمػػت  ,فيختووػػ ارػػ
ضمنوػػػػم ( ،)%33.0ضرصػػػػل

( ،)%33.9ضرصل

قػػ رصػػل

ئػػ فيسػػؽ الػػى وتوػػضع يكػػ ف ف ()39

ئػػػػ فيسػػػػؽ نضاػػػػت وػػػػت الػػػػى وتوػػػػضع يكػػػػ ف ف ( )41ضمنوػػػػم

ئ ال فيسؽ الى وتوضع يك ف ف ( )39ضمنوم ( ،)%33.0ضملغ قيو

فيضوػػط فيروػػتم ( )0.86ضه ػ فصػػغ وػػف قيو ػ فيضوػػط فيس و ػ ( )2ووػػت ي ػ ؿ الػػى وػػعؼ
فالوػػيتتم و ػ فيعمػػت  ،,ضملغ ػ قيو ػ فالنر ػ فؼ فيوعيػػت ي ( ،)1.787ضفيعمػػت  ,فيوت و ػ ار ػ
رصل

ئ فيسؽ الى وتوضع يك ف ف ( )29ضمنوم ( ،)%24.6ضرصػل

الػػى وتوػػضع يك ػ ف ف ( )43ضمنوػػم ( ،)%36.4ضرصػػل

ئػ فيسػؽ نضاػت وػت

ئ ػ ال فيسػػؽ الػػى وتوػػضع يك ػ ف ف

( )46ضمنوػػم ( ،)%39ضملغ ػ قيو ػ فيضوػػط فيروػػتم ( )2.11ضه ػ ووػػتضي يقيو ػ فيضوػػط
فيس وػػػ ( )2ووػػػت يػػػ ؿ الػػػى قػػػض ,فالوػػػيتتم وػػػ فيعمػػػت  ،,ضملغػػػ قيوػػػ فالنرػػػ فؼ فيوعيػػػت ي

( ،)1.806ضفيعمػػػت  ,فيوػػػتمع ارػػػ رصػػػل
( ،)%48.3ضرصػػػل

ئػػػ فيسػػػؽ الػػػى وتوػػػضع يكػػػ ف ف ( )57ضمنوػػػم

ئػػػ فيسػػػؽ نضاػػػت وػػػت الػػػى وتوػػػضع يكػػػ ف ف ( )38ضمنوػػػم (،)%32.2
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ئ ػ ال فيسػػؽ الػػى وتوػػضع يك ػ ف ف ( )23ضمنوػػم ( ،)%09.5ضملغ ػ قيو ػ فيضوػػط

ضرصػػل

فيروتم ( )2.29ضه فكم وف قيو فيضوػط فيس وػ ( )2ووػت يػ ؿ الػى قػض ,فالوػيتتم وػ
فيعمػػت  ،,ضملغػ قيوػ فالنرػ فؼ فيوعيػػت ي ( ،)1.775ضفيعمػػت  ,فيثتونػ ارػ رصػػل
الػػى وتوػػضع يك ػ ف ف ( )44ضمنوػػم ( ،)%37.3ضرصػػل
يك ف ف ( )41ضمنوػم ( ،)%33.9ضرصػل

ئػ فيسػػؽ

ئ ػ فيسػػؽ نضاػػت وػػت الػػى وتوػػضع

ئػ ال فيسػؽ الػى وتوػضع يكػ ف ف ( )34ضمنوػم

( ،)%28.8ضملغ قيو فيضوط فيروػتم ( )2.18ضهػ فكمػ وػف قيوػ فيضوػط فيس وػ ()2
ووت ي ؿ الى قض ,فالويتتم و فيعمت  ،,ضملغ قيو فالنر فؼ فيوعيت ي (.)1.802

اختبار انفروض :
 -6يضت االق ف يمتطي في ميف فيويغي ف في يوضم ف ي ضا

وتات فويخ فـ فيسيومضؾ.

ت ضؿ ()00

يميف فيعالق فال يمتطي ميف فيويغي ف في يوضم ف ي
ضا وتات فويخ فـ فيسيومضؾ

ا وتات فالويخ فـ

قيو وعتوؿ فال يمتط

قيو في الي

1.109

1.842

مي

فيعو

-1 .075-

1.158

في

فيو رل في فوي

-1 .169-

1.459

مي

في

فيرتي فالتيوتاي

-1 .193-

1.308

مي

في

فييخصص

-1 .000-

1.232

مي

في

فيتن

نضع فيعالق
في

ييوح وف نيتئج فيت ضؿ أف قيو وعتوؿ ف يمتط مي وػضف يلعالقػ فال يمتطيػ مػيف فيتػن

ضا ػ وػػتات فوػػيخ فـ فيسيوػػمضؾ يوػػتضي ( )1.109ضقيو ػ في الي ػ يوػػتضي ( )1.842ان ػ
وويضى فيوعنضيػ ( )1.15ووػت يػ ؿ الػى إف فيعالقػ ميػ

فيتن

ضا

فيػ ضال يضتػ االقػ ف يمتطيػ مػيف

وتات فويخ فـ فيسيوػمضؾ ،ضيوػتضي قيوػ ف يمػتط مي وػضف يلعوػ ضاػ وػتات

فالويخ فـ ( )-1 .075-ضقيو في الي يوتضي ( )1.158ان وويضى فيوعنضي ( )1.15ووت
ي ؿ الى فف فيعالق فال يمتطي

في ميف فيعو ضا وتات فويخ فـ فيسيومضؾ ،ضيوتضي قيو

وعتوػػؿ ف يمػػتط مي وػػضف يلو رل ػ في فوػػي ضا ػ وػػتات فالوػػيخ فـ ( )-1 .169-ضفف قيو ػ

في الي يوتضي ( )1.459ان وويضى فيوعنضي ( )1.15ووػت يػ ؿ الػى فف فيعالقػ فال يمتطيػ

مي ػ

في ػ  ،ضيوػػتضي قيو ػ مي وػػضف يلرتي ػ فالتيوتاي ػ ضا ػ
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 )-1 .193ضقيو في الي ( )1.308ان وويضى فيوعنضي ( )1.15ووت ي ؿ الى إف فيعالقػ
فال يمتطي مي

في  ،ضيوتضي قيوػ وعتوػؿ ف يمػتط مي وػضف يليخصػص ضاػ وػتات فوػيخ فـ

فيسيوػػمضؾ ( )-1 .000-ضقيو ػ في الي ػ ( )1.232ان ػ ووػػيضى فيوعنضي ػ ( )1.15ووػػت ي ػ ؿ
في .

الى إف فيعالق مي

ت ضؿ ()02

يميف فيعالق فال يمتطي ميف فيويغي ف في يوضم ف ي
ضا

ا

وف

فالويخ فـ

فيتن

و ف فويخ فـ فيسيومضؾ

قيو وعتوؿ فال يمتط

قيو في الي

نضع فيعالق

1.068

1.171

مي

في

فيعو

-1 .131-

1.751

مي

في

فيو رل في فوي

1.137

1.695

مي

في

فيرتي فالتيوتاي

1.088

1.142

في

فييخصص

1.312

1.110

في

ييوح وف نيتئج فيت ضؿ إف قيو وعتوؿ ف يمتط مي وػضف يلعالقػ فال يمتطيػ مػيف فيتػن

ضا

و ف فويخ فـ فيسيومضؾ يوتضي ( )1.068ضقيو في الي يوتضي ( )1.171ان وويضى

ضا

وػ ف فالوػيخ فـ (-

فيوعنضيػ ( )1.15ووػػت يػ ؿ الػػى إف فيعالقػ ميػ

فيػ ضال يضتػ االقػ ف يمتطيػ مػػيف فيتػػن

و ف فويخ فـ فيسيومضؾ ،ضيوتضي قيو ف يمتط مي وضف يلعو ضاػ

 )-1 .131ضقيو في الي يوتضي ( )1.751ان وويضى فيوعنضي ( )1.15ووت ي ؿ الػى فف
فيعالق فال يمتطي مي

في مػيف فيعوػ ضاػ

ف يمػػتط مي وػػضف يلو رلػ في فوػػي ضاػ

وػ ف فوػيخ فـ فيسيوػمضؾ ،ضيوػتضي قيوػ وعتوػؿ

وػ ف فالوػػيخ فـ ( )1.137ضفف قيوػ في اليػ يوػػتضي

( )1.695ان ػ ووػػيضى فيوعنضي ػ ( )1.15ووػػت ي ػ ؿ الػػى إف فيعالق ػ فال يمتطي ػ مي ػ

في ػ ،

في اليػ ( )1.142انػ ووػػيضى فيوعنضيػ ( )1.15ووػػت يػ ؿ الػػى إف فيعالقػ فال يمتطيػ

فيػ ،

ضيوػػتضي قيو ػ مي وػػضف يلرتي ػ فالتيوتاي ػ ضا ػ

و ػ ف فوػػيخ فـ فيسيوػػمضؾ ( )1.088ضقيو ػ

ضيوػػتضي قيو ػ وعتوػػؿ ف يمػػتط مي وػػضف يليخصػػص ضا ػ

و ػ ف فوػػيخ فـ فيسيوػػمضؾ ()1.312

ضقيوػ في اليػ ( )1.110انػ ووػػيضى فيوعنضيػ ( )1.15ووػػت يػ ؿ الػػى إف فيعالقػ

فييخصص ضو ف فويخ فـ فيسيومضؾ.

ت ضؿ ()03
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يميف فيعالق فال يمتطي ميف فيويغي ف في يوضم ف ي
ضضويل فويخ فـ فيسيومضؾ

ضويل فويخ فـ فيسيومضؾ

فيتن

قيو وعتوؿ فال يمتط قيو في الي

نضع فيعالق

1.112

1.983

مي

في

فيعو

1.162

1.514

مي

في

فيو رل في فوي

1.144

1.633

مي

في

فيرتي فالتيوتاي

1.100

1.913

مي

في

فييخصص

1.170

1.447

مي

في

ييوح وف نيتئج فيت ضؿ إف قيو وعتوؿ ف يمتط مي وػضف يلعالقػ فال يمتطيػ مػيف فيتػن

ضضوػيل فوػيخ فـ فيسيوػمضؾ يوػتضي ( )1.112ضقيوػ في اليػ يوػتضي ( )1.983انػ ووػيضى

فيوعنضي ( )1.15ووت ي ؿ إف فيعالق مي

في ضال يضت االق ف يمتطي مػيف فيتػن

ضضوػيل

فويخ فـ فيسيومضؾ ،ضيوتضي قيو ف يمتط مي وػضف يلعوػ ضضوػيل فالوػيخ فـ ( )1.162ضقيوػ

في الي يوتضي ( )1.514ان وويضى فيوعنضيػ ( )1.15ووػت يػ ؿ إف فيعالقػ فال يمتطيػ ميػ

في ػ مػػيف فيعو ػ ضضوػػيل فوػػيخ فـ فيسيوػػمضؾ ،ضيوػػتضي قيو ػ وعتوػػؿ ف يمػػتط مي وػػضف يلو رل ػ

في فوػػػي ضضوػػػيل فالوػػػيخ فـ ( )1.144ضفف قيوػػػ في اليػػػ يوػػػتضي ( )1.633انػػػ ووػػػيضى

فيوعنضي ( )1.15ووت ي ؿ الى إف فيعالق فال يمتطي مي

في  ،ضيوتضي قيو مي وضف يلرتي

فيوعنضي ( )1.15ووت ي ؿ الى إف فيعالق فال يمتطي مي

فيػ  ،ضيوػتضي قيوػ وعتوػؿ ف يمػتط

فالتيوتايػػػ ضضوػػػيل فوػػػيخ فـ فيسيوػػػمضؾ ( )1.100ضقيوػػػ في اليػػػ ( )1.913انػػػ ووػػػيضى

مي وػػضف يليخصػػػص ضضوػػػيل

فوػػػيخ فـ فيسيوػػػمضؾ ( )1.170ضقيوػػػ في اليػػػ ( )1.447انػػػ

ووػػيضى فيوعنضي ػ ( )1.15ووػػت ي ػ ؿ إف فيعالق ػ مي ػ

فيسيومضؾ.

في ػ مػػيف فييخصػػص ضضوػػيل فوػػيخ فـ

ت ضؿ ()04

يميف فيعالق فال يمتطي ميف فيويغي ف في يوضم ف ي
ضأومتب فويخ فـ فيسيومضؾ

أومتب فويخ فـ فيسيومضؾ

فيتن

فيعو

قيو وعتوؿ فال يمتط قيو في الي

نضع فيعالق

-1.134-

1.706

مي

في

1.045

1.006

مي

في
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فيو رل في فوي

1.044

1.009

مي

في

فيرتي فالتيوتاي

-1.136-

1.699

مي

في

فييخصص

1.202

1.120

في

ييوح وف نيتئج فيت ضؿ إف قيو وعتوؿ ف يمتط مي وػضف يلعالقػ فال يمتطيػ مػيف فيتػن

ضأومتب فويخ فـ فيسيومضؾ يوتضي ( )-1.134-ضقيو في الي يوتضي ( )1.706ان وويضى

فيوعنضيػ ( )1.15ووػػت يػ ؿ الػػى إف فيعالقػ ميػ

فيػ ضال يضتػ االقػ ف يمتطيػ مػػيف فيتػػن

ضضويل فويخ فـ فيسيومضؾ ،ضيوتضي قيو ف يمتط مي وضف يلعو ضأومتب فالويخ فـ ()1.045

ضقيو ػ في الي ػ يوػػتضي ( )1.006ان ػ ووػػيضى فيوعنضي ػ ( )1.15ووػػت ي ػ ؿ الػػى إف فيعالق ػ

فال يمتطي ػ مي ػ

في ػ مػػيف فيعو ػ ضأوػػمتب فوػػيخ فـ فيسيوػػمضؾ ،ضيوػػتضي قيو ػ وعتوػػؿ ف يمػػتط

مي وػضف يلو رلػ في فوػػي ضأوػمتب فالوػيخ فـ ( )1.044ضفف قيوػ في اليػ يوػػتضي ()1.009

ان وويضى فيوعنضي ( )1.15ووت يػ ؿ الػى إف فيعالقػ فال يمتطيػ ميػ

فيػ  ،ضيوػتضي قيوػ

مي وضف يلرتي فالتيوتاي ضأومتب فويخ فـ فيسيومضؾ ( )-1.136-ضقيو في الي ()1.699

ان وويضى فيوعنضي ( )1.15ووت ي ؿ إف فيعالق فال يمتطي مي

في  ،ضيوػتضي قيوػ وعتوػؿ

ف يمتط مي وضف يليخصص ضأومتب فويخ فـ فيسيومضؾ ( )1.202ضقيو في الي ( )1.120ان

في ميف فييخصص ضأومتب فويخ فـ فيسيومضؾ.

وويضى فيوعنضي ( )1.15ووت ي ؿ إف فيعالق
االستنتاجات:
 -0ملغ نوم فإلنتث ( ،)%62.7ضكتن نوم فيككض (.)%37.3
 -2رصل الى أالى و يم

ئ فيعو ( )21 -08منوم (.)%44.9

 -3إف أملمي فيعين ضمنوم ( )%38.0يويخ وضف فيسيومضؾ يو  ,وتاييف أكث .

 -4إف نوم كمي  ,وف أ ف فيعين ضه ( )%76.3يويخ وضف فيسيومضؾ مركؿ يضو .

 -5إف نوم ( )%61.2يويخ وضف فيهتيؼ فينقتؿ كضويل الويخ فـ صسر فيسيومضؾ.

 -6إف أملمي أ ف فيعين ضمنوم ( )%53.4يويخ وضف فيسيوػمضؾ ألوػمتب فيرصػضؿ الػى
فييولي ضفيي يه .

 -7يضت قض,

 -8يضت قض,

 -9يضت قض,

مر ي أكث .

فويتتم فيعين يووتا  ,فويخ فـ فيسيومضؾ
فويتتم فيعين يووتهو فيسيومضؾ

فييعمي اف فيكف .

فييع ؼ الى أص قت ت .

فويتتم فيعين رضؿ إيتر فوػيخ فـ فيسيوػمضؾ فيس صػ يليعميػ اػف فآل ف

 -01يضت قض ,الويتتم فيعين رضؿ ينوي فويخ فـ فيسيومضؾ وهت ف فييعتوؿ و فالخ يف.
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 -00يضتػ قػػض ,ػ فوػػيتتم فيعينػ رػػضؿ ووػػتا  ,فوػػيخ فـ فيسيوػػمضؾ ػ يعزيػػز فيصػ فقت
فيق يو .

 -02يضت قض,

فالتيوتاي .

فويتتم فيعين رضؿ ووتا  ,فوػيخ فـ فيسيوػمضؾ ػ فالنوػوتـ يلروػال

 -03يضت ػ قػػض ,ػ فوػػيتتم فيعين ػ الوػػيخ فـ فيسيوػػمضؾ يػػؤ ي إيػػى فييضفصػػؿ و ػ فألص ػ قت
ضفألقت ب.

 -04يضت قض ,فوػيتتم يػ ى فيعينػ إليترػ فوػيخ فـ فيسيوػمضؾ فيػى ونتقرػ قوػتيت فيوتيوػ
و فآلخ يف.

 -05يضت قض ,فويتتم ي ى فيعينػ يووػتهو فوػيخ فـ فيسيوػمضؾ ػ فييعػ ؼ الػى أرػختص
وخيلسيف ثقت يت.

 -06يضت قض ,فويتتم ي ى فيعين رضؿ فويخ فـ فيسيوػمضؾ وصػ ف وهوػت ػ فيرصػضؿ الػى
فيوعلضوت .

 -07يضت ػ قػػض ,فوػػيتتم ي ػ ى فيعين ػ رػػضؿ فوػػيخ فـ فيسيوػػمضؾ يػػؤ ي إيػػى فيرػػعض متيضر ػ ,
ضفيعزي .

 -08يضت ػ قػػض ,فوػػيتتم ي ػ ى فيعين ػ رػػضؿ فييػػأثي فيوػػلم الوػػيخ فـ فيسيوػػمضؾ ػ فييستاػػؿ
فألو ي ميف فأل ف .

 -09يضت قض ,فويتتم ي ى فيعين رضؿ إف فويخ فـ فيسيومضؾ يؤ ي فيػى قوػت ضقػ طضيػؿ
أوتـ فيتهتز.

 -21يضتػ قػػض ,فوػػيتتم يػ ى فيعينػ رػػضؿ فوػيخ فـ فيسيوػػمضؾ يوػػمب أوػ ف نسوػػي ضصػػري
كتالميعت اف فآلخ يف ضفيقلؽ ضفييعب فيتو ي.

 -20يضت قض ,فويتتم ي ى فيعين رضؿ فويخ فـ فيسيومضؾ يومب فالميعت اػف زيػت  ,فألقػت ب
ضفألص قت .

 -22يضت قض ,فويتتم ي ى فيعين رضؿ فويخ فـ فيسيومضؾ يؤ ي إيى إوعتؼ ولط فألمضيف
الى فألضال .

 -23يضتػ قػػض ,فوػػيتتم يػ ى فيعينػ رػػضؿ فوػػيخ فـ فيسيوػػمضؾ يػػؤ ي إلهوػػتؿ فيسػ يلضفتمػػت
ضفيووؤضييت يتت فألو .,

 -24يضت قض ,فويتتم ي ى فيعين رضؿ فويخ فـ وضفقػ فييضفصػؿ فالتيوػتا يوػمب إوػعتؼ
فييستاؿ فالتيوتا ميف أ ف فيوتيو ضختص فألو .,
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 -25ال يضت االق ف يمتطي
ا ـ يأثي فيتن

ضا

في ميف فيتن

وتات فويخ فـ فيسيومضؾ ووت ي ؿ الػى

ا وتات فالويخ فـ يلسيومضؾ.

 -26يضت االق ف يمتط فيػ مػيف فيعوػ ضاػ وػتات فوػيخ فـ فيسيوػمضؾ ،أي إف فيعوػ يػه
الي ضيأثي

ا وتات فويخ فـ فيسيومضؾ.

 -27ال يضت االقػ ف يمتطيػ

فيػ مػيف فيو رلػ في فوػي ضاػ

 -28ال يضت االق ف يمتطي

في مػيف فيرتيػ فالتيوتايػ ضاػ وػتات فوػيخ فـ فيسيوػمضؾ،

 -29ال يضتػ االقػ ف يمتطيػ

فيػ مػػيف فييخصػػص ضاػ وػػتات فوػػيخ فـ فيسيوػػمضؾ ،إك إف

ضنوي ؿ وف كيؾ إف فيو رل في فوي ال يؤث

ضنوينيج وف كيؾ فف فيرتي فالتيوتاي ال يؤث

فييخصص في فو يلعين ال يؤث

 -31ال يضت االق ف يمتطي
كيؾ ا ـ يأثي تن

فيوويخ ـ

ا

 -30يضت االق ف يمتط في مػيف فيعوػ ضاػ
 -32ال يضت ػ االق ػ ف يمتطي ػ

تيو رل في فوي ال يؤث

 -33يضتػ االقػ ف يمتطيػ

في فو يلوويخ ـ يؤث

 -35ال يضت االق ف يمتطي
فيتن

فينقتؿ.

ا

ا

ضاػ

وػ ف فوػيخ فـ فيسيوػمضؾ ،ضنوػي ؿ وػف

و ف فويخ فوه يلسيومضؾ.

وػ ف فوػيخ فـ فيسيوػمضؾ ،ضكيػؾ يػ ؿ الػى إف

في ػ مػػيف فيو رل ػ في فوػػي ضا ػ

و ف فويخ فـ فيسيومضؾ.

ا

فيػ مػػيف فيرتي ػ فالتيوتايػ ضاػ
ا

ا

و ػ ف فوػػيخ فـ فيسيوػػمضؾ،

وػ ف فوػػيخ فـ فيسيوػػمضؾ ،إك

و ف فويخ فـ فيسيومضؾ.

فيػ مػيف فييخصػص ضاػ

يلوويخ ـ ال يؤث

وتات فالويخ فـ.

و ف فويخ فـ فيسيومضؾ.

يؤث فيرتي فالتيوتاي يلوويخ ـ

 -34يضت االقػ ف يمتطيػ

وتات فالويخ فـ.

ا فيوتات فيي يقويهت فيوويخ ـ يلسيومضؾ.

فيػ مػيف فيتػن

فيعو وف فيويغي ف فيوؤث ,

ا

وػتات فوػيخ فـ فيسيوػمضؾ،

وػ ف فوػيخ فـ فيسيوػمضؾ ،تييخصػص

و ف فويخ فوه يلسيومضؾ.

في ميف فيتػن

ضضوػيل فوػيخ فـ فيسيوػمضؾ ،وػف فيضفوػح إف

ضويل فويخ فـ فيسيومضؾ وضف ام فيرتوضب أض فيهػتيؼ

 -36ال يضت االق ف يمتط في ميف فيعو ضضوػيل فوػيخ فـ فيسيوػمضؾ ،ضنوػي ؿ وػف كيػؾ إف
فيعو ال يؤث

ضويل فويخ فـ فيسيومضؾ.

 -37ال يضت االق ف يمتطي

في ميف فيو رل في فوي ضضويل فويخ فـ فيسيومضؾ ،ضهض وت

يري إيى إف فيو رل في فوي ال يؤث
فيهتيؼ فينقتؿ.

ضويل فويخ فـ فيسيوػمضؾ وػضف امػ فيرتوػضب أض

222

العدد (6102 )49
 -38ال يضت االق ف يمتطي

في ميف فيرتيػ فالتيوتايػ ضضوػيل فوػيخ فـ فيسيوػمضؾ ،إك أف

 -39ال يضتػ االقػ ف يمتطيػ

فيػ مػػيف فييخصػػص ضضوػػيل فوػػيخ فـ فيسيوػػمضؾ ،ضنوػػي ؿ أف

فيرتي فالتيوتاي ال يؤث الى ضويل فويخ فـ فيسيومضؾ.
فييخصص في فو يلوويخ ـ ال يؤث

 -41ال يضت االق ف يمتطي
ال يؤث

في ميف فيتػن

ضويل فويخ فوه فيسيومضؾ.

أوػمتب فوػيخ فـ فيسيوػمضؾ ،إف ويغيػ فيتػن

أومتب فويخ فـ فألرختص يلسيومضؾ.

 -40يضت االق ف يمتط في ميف فيعو ضأومتب فويخ فـ فيسيومضؾ ،ضنوينيج إف فيعوػ يػؤث
أومتب فويخ فـ فيسيومضؾ.

 -42ال يضت االق ف يمتطي

في ميف فيو رل في فوي ضأومتب فويخ فـ فيسيومضؾ ،تيو رل

 -43ال يضت االق ف يمتطيػ

فيػ مػيف فيرتيػ فالتيوتايػ ضأوػمتب فوػيخ فـ فيسيوػمضؾ ،إك ال

أومتب فويخ فـ فألرختص يلسيومضؾ.

في فوي ال يؤث

يضت أي يأثي يلرتي فالتيوتاي الى أومتب فويخ فـ فيسيومضؾ.

 -44يضت االقػ ف يمتطيػ

فيػ مػيف فييخصػص أوػمتب فوػيخ فـ فيسيوػمضؾ ،يػؤث فييخصػص

في فو يلعين الى أومتب فويخ فـ فيسيومضؾ.

انتىصيـات :
-0
-2
-3
-4

يضايػػػ فيرػػػمتب ميػػػأثي وضفقػػػ فييضفصػػػؿ فالتيوػػػتا الوػػػيوت فيسيوػػػمضؾ ،ضفالوػػػيخ فـ

فاليتتم ضفألوثؿ يهت .

إت ف

فوت اف فيسيومضؾ

وتتال ويع  ,يخ ـ فيمرث فيعلو .

إقتو ن ضف ضوؤيو ف يينتضؿ فيتضفنب فاليتتميػ ضفيوػلمي يوضفقػ فييضفصػؿ فالتيوػتا
ضيأثي فويخ فوهت.

فهيوتـ فيوؤووت فالتيوتاي مسئ فيرمتب ضخطض  ,يأثي ف فييقنيت فير يث اليهـ.

انمصــادر  -:
 فيتوتؿ ،متب ف

ورو  ،)2103( ،فث فويخ فـ وضفق فييضفصؿ فالتيوتا الى فينوػؽ

فيقيو ػ فالخالق ػ يلرػػمتب فيوػػعض ي – فو ػ وي فني ػ  ،تتوع ػ فيولػػؾ ام ػ فيعزيػػز ،كلي ػ

فالاالـ.
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 فيتض  ،فض ورو  ،)2100( ،فث فويخ فـ رمكت فييضفصؿ فالتيوػتا فال ي فوػي الػى
فيعالقػػت فالتيوتاي ػ فيضفقعي ػ يسئ ػ فيرػػمتب ػ وولك ػ فيمر ػ يف ،و كػػز وعلضوػػت فيو ػ ف,

ضفيطسؿ.

 فيروػػف ،ونػػتؿ أمػػض ،)2119( ،الػػـ فالتيوػػتع فإلاالو ػ أوتوػػيت ضيطميقػػت  ،ف فينر ػ
يلتتوعت  ،فيقته  ،,ص.042

 روض  ،,فرو يضن
فيرمتب فيسلوطين

ورو  ،)2103( ،ض رمكت فييضفصؿ فالتيوتا

ينوي ورت ك

فيقوتيت فيوتيوعي  ،وتي وتتويي  ،تتوع في ضؿ فيع مي  ،ونظوػ

فيمرضث ضفي فوت فيع مي  ،قوـ في فوت فإلاالوي  ،ص .26

 رنػػتف من ػ رعرػػضع فيرػػه ي ،فث ػ فوػػيخ فـ رػػمكت فييضفصػػؿ فاليكي ضني ػ الػػى فيعالقػػت

فالتيوتاي "فيسيومضؾ ضيضيي أنوضكتت" فو وي فني الى اين وف طتيمت تتوعػ فيولػؾ

ام ػ فيعزيػػز مت ػ  ،,فيوولكػػ فيع ميػػ فيوػػعض ي  ،تتوعػػ فيولػػؾ امػػ فيعزيػػز ،كليػػ فآل فب
ضفيعلضـ فإلنوتني  ،قوـ فالتيوتع ضفيخ و فالتيوتاي  ،وتي وتتويي  ،2102 ،ص.30



فو رضؿ فيوضفق فالتيوتاي ضرمكت فييضفصؿ فالتيوػتا وثػؿ فيسيوػمضؾ ،يػضيي ضفييضييػضب ،فيوضقػ



و ػضؿ ،أخػػالص أك ػ ـ فرو ػ  ،)2117( ،فالني ن ػ ضفييغيي ػ فالتيوػػتا  ،وػػتي وتتوػػيي ،

فاليكي ضن

http://mogtamaa.telecentre.org/profiles/blogs

تتوع مغ ف  ،كلي فآل فب  ،قوـ الـ فالتيوتع ،ص .07
http://www.slideshare.net/ismail_ab

 رسيؽ ،رونيف ،)2101( ،ويكضيضتيت فإلاالـ فوت ويطض ,
ف

ك ض ف يلطمتا ضفينر ضفييضزي  ،فيقته  ،,ص .256

 فيعالضن ػ  ،رتيػػػـ وػػػليـ ،)2102( ،ض وضفق ػ فييضفصػػؿ فالتيوػػتا
فأل نييف الى فيورت ك

الػـ فيػنس

فإلاالوػ ،

ػ يرسيػػز فيو ػضفطنيف

ػ فيرػ فؾ فيتوػتهي ي " فوػ وي فنيػ الػى فينقػتمييف ػ إ مػػػ "،

ض ق وق و يلوؤيو فيعلوػ فيوػتم ارػ معنػضفف " ثقت ػ فييغييػ " .كليػ فآل فب  /تتوعػ
يال يسيت ،ص.6

 اػػضض ،روػػن  ،فث ػ وضفق ػ فييضفصػػؿ فالتيوػػتا
فيرمتب يت م وتل

ػ ينوي ػ فيووػػؤضيي فيوتيوعي ػ ي ػ ى

رمتم اال أنوضكتتhttp://ar.scribd.com/doc .

 وتكسيؿ ،يضوت  ،ي تو  :رون ورو نص  ،امػ ف

فيكنػ ي ،)2115( ،فإلاػالـ فيػ ضي

فينظ يت ضفاليتتهت ضفيولكي  ،ف فيكيتب فيتتوع  ،فيعيف ،ص .353
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 ونصض  ،يرويف ،)2114( ،فويخ فـ فإلني ن ض ضف عهت ي ى طلم تتوع فيمر يف ،فو
وي فني  ،تتوع فيكضي  ،فيوتل فيع مي يلعلضـ فإلنوتني  ،فيع

.86

 نضوت  ،و يـ ن يوتف ،)2102( ،فويخ فـ وضفق فيرمكت فالتيوتايػ ضيػأثي
فالتيوتاي ػ

ػ فيعالقػت

فو ػ اين ػ وػػف ووػػيخ و وضق ػ فيسيوػػمضؾ ػ فيتزفئ ػ  ،وػػتي وتتوػػيي ،

تتوع فيرت يخو –متين  ،-قوـ فيعلضـ فإلنوتني  ،الضـ فإلاالـ ضفاليصتؿ ،ص .89
 Bryant, J.A., Sandres-Jackson, A., & Malhwood, A.M.R Image
Text Messaging and Adolescent Social Networks, Journal of
Computer- Mediated Communication Article 2006.
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