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 الخىاضددددد  إلاىاكددددد  الجامعددددداث ألارد يدددددت ؾلبدددددت اسدددددخسبام دوافددددد  هدددددبح البدددددد 

وجددددددىمترأ ومدددددده ؤجدددددد  جدليددددددم هدددددد ا ال ددددددبح اسددددددخسبم  الاجخمددددددابا واهددددددباعا  ا  ف  ددددددبىن

الباخددددددد  اإلادددددددنم  الىضدددددددنة، وكدددددددام سخطدددددددمي  اسددددددددبا ت لليدددددددا  دوافددددددد  اسدددددددخسبام ؾلبدددددددت 

الخىاضددد  الاجخمدددابا واهدددباعا  ا، وجيى دددذ عيندددت البدددد  مددده الجامعددداث ألارد يدددت إلاىاكددد  

وان داف  اسدخسبام الؿلبدت  أ وجىض  البد  بلى مجمىعت مه النخاثج مه ؤهم ا:214 

إلاىاكدددددد  الخىاضدددددد  الاجخمددددددابا ل دددددد ع الخىاضدددددد  مدددددد  الاهدددددد  وألاكددددددار  وخددددددا  ع ددددددى   ددددددبت 

%أ. ومدددده لعددددب 87.038%أ، جالهددددا دافدددد  الترفيددددت والد ددددليت س  ددددبت وضددددلذ بلددددى  89.174 

%أ، ومددده زددد  دافددد  08.97ذلدددً دافددد  الاسدددخسبام سيددد اع دراسددديت س  دددبت وضدددلذ بلدددى  

 %أ.09.88البد  عه ؤضبكاء الؿنىلت س  بت سل ذ  

 
 عؤلاهبا ؛هبياث الخىاض  الاجخمابا ؛ؤلاسخسبامالكلماث املفخاحيت: 

mailto:abedd2005@gmail.com
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The objective of this study was to determine the motivation of 

Jordanian universities students in using the social communication webs 

(facebook, twitter) and its satisfactions especially in the University of Jordan 

and Petra University. In order to achieve this aim, the researcher used the 

descriptive analytical method, and he designed a questioner to measure the 

motivations of the students and its satisfactions in the Jordanian universities 

in using the social communication webs. The sample of the study contained 

of (412). The results of the study were the following: 

The motivation of using the students the social communication 

webs in order to communicate with the relatives and the family, which had 

the following percentage (89.174%). Then came the motivation of 

entertainment with a percentage of (87.038%). After that, came the 

motivation of using for educational purposes with a percentage of (79.80%). 

Then the motivation of research about childhood friendships with a 

percentage of (78.59%). 

Keywords: use; Social networks; Saturation 
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 :ملسمت

الجبيب ومن ا  وساث  الاجطاٌ ظ ىر  اإلاد ارعت الخىنىلىجيت الخؿىراث س  ثؤ

 س  العالمي، الطعيب ع ى هبحر سا دشار وخظيذ ؤلا تر ذ ع ى الاجخمابا الخىاض  مىاك 

 السيما العال ، فا رة ما اإلاىاك  ؤهثر مه الاجخمابا الخىاض  مىاك  لعؼ ساجذ

 وعملذ الج  افيت والحبود الليىد اإلاىاك  ه ه ه  ث ويحرها .للب وجىمتر الن  بىن

 ول ا    زلافا    ازخالح ع ى النا  سحن العالكاث و ّمذ وألازبار، ألافيار جلار  ع ى

 ال ياسيحن الناهؿحن سحن وكىما ؤساسيا مد وا ال  ي  الاجطاٌ وب ئا    ،ليطبذ

 أ(Smoloon, Daved. 2009البعؼ  م  لعػ   ويحره  والاكخطاديحن خماعيحنوالاج

 مه هبحر عبد خياة مه اساسيا وجزءا ظاه ة الاجخمابا الخىاض  مىاك  للبؤضبدذ

 درجت لعػمن   بلى ألام  عنب وض  وكب عنه، الاسخ ناء اليمىه الجامعا الشبا 

 جإزحرها ل بب آلاراء خىل ا ػاربذوج هثحر مه الجبٌ اإلاىاك  ه ه ؤلادمان؛وكب ؤزارث

 والىزاثم والخعليماث ألازبار  ل  فا  اجحت وسيلت فهي م جادي ا وجنىحر سلىن فا اإلاباه 

 خب جيلنت ،بلى وؤك  وكذ سإس ع وألاخبار والاخخناالث وألا ماث وألاسدار والطىر 

 فا جطاٌالا مىاك  ع ى حعخمب والصحف الخلنزمىن  مث  ؤلاعالم وساث  لعؼ فيه ؤضبدذ

 . (Usluel, Yasmin & Mazman, Sacide 2011)س عت سإكص ى الحبر ميان مه الحبر  ل 

 سدبازل   الشدبا  عمايىنده الخعبحدر فدا الاجخمدابا الخىاضد  هدبياث  جحدذ للدب

 عندبما زؿ ة ؤداة اإلالاس  فا ولىن ا العاإلايت الثلافاث ع ى والا نخاح العط  سثلافت مخإز مه

 يدنعى  ذلدً سن الشداجعاث، و شد  ألاخدبار وفبرهدت والحلداثم لىكداج ا جزومد  فدا ح دخسبم

 ؤمدا وزلافخده، وعاداجده مبادثده هدى جلاليدب ع دى واإلاجخمد  ال سديما اإلادداف  الند د ع دى سدلبا

 عده الند د ا عدزاٌ بلدى  ن ديت دراسداث خ دب فيداد  اإلاىاكد  هد ه اسدخسبام فدا ؤلافد اؽ

  ، (Meshel, Vansoon,. 2010) ومجخمعه ؤس جه دؤف ا م  الناعلت اإلاشارهت عه والبعب ؤس جه

 ؤخبار فا كى   داف  ألاسناء ع ى واإلاجخمعيت ألاس مت ال كاست ييا  ؤن هما

 اإلاجخم  فئاث ؤهثر مه الجامعاث ؾلبت ويعخبر يحرملبىلت. وؤفعاٌ م يىبت يحر سلىهياث

  لبيه ل   جامعيا ؾالبا ججب ؤن النادر مه اإلاىاك  ،وؤضبذ ب  ه جإز ا
 
 ع ى خ اسا

 سحن البرق  ل  عت ا دش ث التي الاجخمابا الخىاض  زلافت مه هجزء ؤوالخىمتر، الن  بىن
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 اسخسباماث دواف  لد ليـ الػىء ع ى البد  ه ا يإحة هنا الجامعاث. مه ؾلبت ؤوساؽ

وجىمترأ ودرجتالاهباعاث  الاجخمابا  ف  بىن الخىاض  إلاىاك  ألارد يت الجامعاث ؾلبت

فترة اج اء  زالٌ ألارد يت والبترا انجامعخ  مىعلىىجه الخدبيب عينت البد اإلاخدللتل

  4710البد  

 وجىمتر" مده مث  "ف  بىن الا تر ذ ع ى الاجخمابا الخىاض  مىاك  حعب مشكلتالسراست:

ألاعمدددددددار  مسخلدددددددف مددددددده الجميددددددد  وبددددددداث سإسددددددد ه العدددددددال  اجخاخدددددددذ التدددددددي ؤلاعالميدددددددت الىسددددددداث 

  هبدددددددددددارا ي دددددددددددخسبمى  ا،
 
ٌ  آلاراء وجسخلدددددددددددف وضددددددددددد ارا  اإلاىاكددددددددددد  هددددددددددد ه اسدددددددددددخسبام دوافددددددددددد  خدددددددددددى

 الخىاضددددد  هدددددبياث اسدددددخسبام ؤن أ بلدددددى4717دراسدددددت البمار ، حشدددددحر فب نمدددددا واهدددددباعا  ا،

  ؤهثدددر الشدددبا  يجعددد  الا تر دددذ عبدددر الاجخمدددابا
 
 ؤهبدددر كدددبرة لبيددده وجطدددبذ وضددد اخت ا نخاخدددا

 الدد يه الشددبا  ؤن ىأ بلدد4778دراسددت  زػدد ،  حشددحر اإلالاسدد  الاجخماعيددت،فا اإلاشددارهت ع ددى

 ؤو الاجخماعيدددت الشدددبياث مىاكددد  ع دددى ؤو النطددديت ال سددداث  هخاسدددت فدددا ؤوكدددا    جددد  يلػدددىن 

 حشحر هما والاهخئا ، الخبزحن في ا سما اإلالللت ال لىهياث مه إلاجمىعت مع غىن  ولي ما

  يشدددي  الاجخمددددابا الخىاضددد  مىاكددد  اسدددخسبام ؤن بلددددى ؤج مدددذ التدددي البراسددداث
 
 ؤمددددام عاثلدددا

 ع دددى ال ددل ي لخإزحرهددا الىاخددبة، ألاسددد ة ؤفدد اد سددحن سددىمت اجخماعيدددت عاثليددت عالكدداث بكامددت

  ومسلم ألاس    الخىاض 
 
 .النن يت العزلت مه  ىعا

 دواف  ماها آلاحة: ال ااٌ عبر البد  مشيلت سلىرة يمىه جلبم ما غىء وفا

وجىمترأ  بىنالاجخمابا  ف   الخىاض  إلاىاك  والبترا ألارد يت جامعتي ؾلبت اسخسباماث

 ل يبا   ؟ واهباعا  ا

أ 4712والاهباعاث البليمي  الاسخسباماث خيثياث  ظ مت مه ا ؿالكا :البد  ح ائالث

 آلاجيت: الد ائالث عه لإلجاست ح عى البراست ه ه فةن

 الاجخمابا؟ الخىاض  إلاىاك  ألارد يت ؾلبتالجامعاث اسخسباماث دواف  ما -1

 زالٌ مه جلبيت ا بلى ألارد يت الجامعاث ؾلبت ىي ع التي اإلاؿلىبت ؤلاهباعاث ما -2

 الاجخمابا؟ الخىاض  إلاىاك  اسخسبام  
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الخسطظأ  العم ، البراسيت، اإلا خلت الىسيؿت  الج  ، اإلاخ حراث ماعالكت -3

 والاهباعاث؟ ساالسخسباماث

 ؤهم ا: ألاهباح مه مجمىعت الى جدليم ه ا البد  ي عى البحث: أهساف

 الخىاض  إلاىاك  ألارد يت الجامعاث ؾلبت سباماثاسخ دواف  ع ى الىكىح 

 الاجخمابا .

 مه جلبيت ا بلى ألارد يت الجامعاث ؾلبت ي عى التي اإلاؿلىبت ؤلاهباعاث مع فت 

 الاجخمابا . الخىاض  إلاىاك  اسخسبام   زالٌ

 العم ، البراسيت، اإلا خلت الىسيؿت   الج  ، اإلاخ حراث دور  سحن الطلت سيان 

 والاهباعاث . الاسخسباماث يعتوؾب الخسطظ أ 

 وجىضياث س خاثج الخ وج  ٌ  اإلاىغىع . ه ا خى

 :الاجيت الاعخباراث غىء فا البد  ه ا ؤهميت جدبيب يمىه البد : ؤهميت

 :الىظريت ألاهميت

 اإلاجخم  داز  الجامعا الشبا  فئت ؤهميت مه ؤهميخه اإلاىغىع ه ا ي خمب -1

 وجدخاج اإلاجخم ، هيان فا وماز ة م مت لش مت ؾاكت حعّب  النئت ف  ه ودوره،

 .   اإلاجخم  وم خلب  م خلبل ا لخإمحن علي ا واإلادافظت للعنايت

 مىاك  اسخسباماث فا واإلااز ة اإلا مت والنلاؽ الجىا ب لعؼ ع ى الىكىح -2

 واهباعا  ا ودرجت ألاردن فا الجامعا الشبا  فئت لبي الاجخمابا، الخىاض 

 لحاجا    .

ٌ  التي البراساث مه عبد بج اء ؤمام الؿ مم جم يب -3  مىاك  اسخسباماث جدناو

 جدليم فا ي    سما وهاملت، علميت سطىرة واهباعا  ا الاجخمابا الخىاض 

 النىع . ه ا سبراستخبيثتمه الع بيت اإلاىخبت وبز اء والبدثي، اإلاع فا التراه 
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 :العمليت ألاهميت

 الخىاض  مىاك  ع ى راوالبت ألارد يت جامعتي ؾلبت اسخسباماث ع ى الخع ح 

 الخنميت إلخبار اإلاىاك  ل  ه ألامث  الاسخسباماث جىغيذ ومداولت الاجخمابا،

 الشبا  . ؤوساؽ فا

 الاجخمابا الخىاض  إلاىاك  الجامعاث ؾلبت اسخسبام دواف  ع ى الخع ح 

 ه ه زالٌ مه جلبيت ا بلى الجامعاث ؾلبت ي عى التي اإلاؿلىبت والاهباعاث

 الاسخسباماث .

  عام لشي  ألارد يت الجامعاث ؾلبت البراست ه ه  خاثج مه ي خنيب ؤن يخىك 

ٌ  والبترا ألارد يت جامعتي وؾلبت  الخىاض  إلاىاك  ألامث  الاسخسبام خى

 وجىجحر. الن  بىن الخطىص وجه وع ى الاجخمابا

 مصطلحاث البحث وحعريفاجه الاجرائيت:

ٌ  اجخمابا  شاؽ  هأ سإLe Coadic, 2001, p65:  يع فه الاسخذسام   شاؽ بلى يخدى

 فا ومنبمج مخى ر  الاسخعماٌ يطبذ فدينما واللبم، الخى ار سنػ  اإلاجخم  فا عاد 

 الاسخسبام . عه الحبي  خي ئ  يمىه الن د وعاداث ممارساث

  ظ مت فا فاإلهباع ما، داف  زنؼ ؤو هبفما ؤوبلىغ ريبت برغاء هى ؤلاهباع إلاشباع:

 الاسخسبام  ظ مت ووفم الخىج ، مه والخسلظ الخنبيه زنؼ عجيح النن ا ة الخدلي 

 السخسبام واجخماعيت  ن يت سماز اث مبفىعحن سإ    يىضنىن  ألاف اد فان وؤلاهباع

ٌ  ل يت ؤلاعالم وساث  ؤلاهباعاث  سىمعحزة،  علي ا يؿلم زاضت،  خاثج ع ى الحطى

 أ .21ص ،4772

 مه ضناعت ا جخ  بلىترو يت اعيتاجخم ج هيبت ها الاجخمابا: الخىاض  مىاك 

 الن د ألاساس ي  مث  الخيىمجي الجزء ح ميت وجخ  ؤوماس اث، جماعاث ؤو ؤف اد

 مه مسخلنت سإ ىاع العلب ه ه بيطاٌ يخ  أ، سدي Node –الىاخبأ ساس   العلبة 

 ي  ا ح لبلبما ج  يت ؤوخم  ما لش هت ؤوالا خماء معحن ف مم هدصجي  العالكاث

  ؤهثر لبرجاث العالكاث ه ه جط  العال . وكب
 
 ؤو الاجخمابا الىغ  هؿبيعت عملا
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 مدمب هبت وحع ف ا أ4717الصخظ".  عىاد، بلي ا ي خمي التي الؿبلت ؤو اإلاعخلباث

: "الشبياث زلينت   فعالت مىاك  هبىت ها الاجخماعيت ساللٌى
 
 الحياة ح  ي  فا جبا

 مه اللبامى ألاضبكاء جمىه ماه وألاضبكاء، اإلاعارح مه مجمىعت سحن الاجخماعيت

ٌ  وبعب البعؼ لعػ   الاجطاٌ   وجمىن   سنىاث، ؾى
 
 اإلا جة الخىاض  مه ؤيػا

سين  ".  الاجخماعيت العالكت جىؾب التي ؤلاميا اث مه ويحرها الطىر  وجبادٌ والطىحة

 أ4778 زلينت، 

 ديذج التي ؤلالىترو يت الشبياث مه مجمىعت أ سإ  ا4 ،4772 يع ف ا راض ي، هما

 م  بلىترو ة اجخمابا  ظام زالٌ مه ربؿه ز  ومه سه زاص مىك  سة شاء للمشترهحن

ٌ  لبي   آز مه ؤعػاء  ؤوالثا ىمت . الجامعت ؤضبكاء م  جمعه ؤو  ن  ا وال ىاياث اإلايى

  ؤهثر س ه هبتمدمبزلينت حع مف البراست وجدبجى
 
 ووغىخا. همىال

 اسمه ؾالب ؤس ه الا تر ذ  ىع الاجخماعيت اإلاىاك  ؤه   يعبمه فيسبىن:

الػىء ع ى ؤن مىك  ف    gadgetsnow سلـ مىك  هارفارد جامعت فا ه بحرغ مارهزو 

مليار م خسبم  4سىن سييىن اإلاىك  ألاٌو فى العال  وسيط  عبد م خسبميه بلى 

، وه ا وفلا إلاعبالث النمى الجبيبة فى عبد 4710 شـ خٌى العال  كب    ايت 

فى سلبان جبيبة مث  ال نب.ووا ذ الش هت ألام مىيت كالذ فى جل م  م خسبمى اإلاىك  

مليار م خسبم ارجناعا مه  1.92ؤرباخ ا لل ب  ال ال ، بن عبد م خسبمي ا وض  بلى 

مليار كب  عام، وكاٌ اإلابي  اإلاالى للش هت "دينيب  1.88مليار فى ال ب  ال اسم و 1.08

ثال زالٌ ه ا ال ب .وؤهار الخل م  بلى ؤن ومجر" بن ف   سىن ؤغاح عبد م خسبمحن ها

الش هت عملذ لشي  م خم  زالٌ النترة اإلااغيت مه ؤج  جىسي  كاعبة اإلا خسبمحن 

فى عبد مه  Internet.org خٌى العال ، سىاء مه زالٌ بؾالق مبادرة ؤلا تر ذ اإلاجا ى

داوسىن"،  البٌو الناميت خٌى العال ، ؤو علب ه اواث م  لعؼ الحيىماث.وكاٌ "جان

، بن ف   سىن ي حر ع ى الؿ مم الصحيذ للىض  Research Jackdaw هبحر اإلادللحن فى

مليار م خسبم كب    ايت ه ا العام، وهى ؤم  ل  جط  بليه ؤي ه هت ؤز ي ع ى  4بلى 

ي ه  ؤن ف   سىن ح خنيب ماليا لشي  هبحر مه  مادة عبد م خسبمى مىكع ا  ؤلا تر ذ.
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النمى يجع  كى  ا مػاعنت، ل لً جد ص الش هت ع ى بغافت خٌى العال ، وه ا 

 http://www.youm7.com/story/2017/2/7م خسبمحن جبد للشبىت و  يىم.

 مه واجس  مطؿلح  جىمذأ ال ييعجي  الخ  مبأ، مه ؤسمه ؤز  اإلاىك  ه اجىيتر: 

  العطنىرة
 
 لخناضي  مىثف مىجز  ظ عه عبارة مط  ة، وهى وهىزبمتله،  رمزا

 خ فا. 127الجخعبي   رسالت برساٌ زالٌ مه هثحرة

 عمان، العاضمت فا 1824عام  ألارد يت الجامعت جإس ذألارزهيت:  الجامعت

 بدارة فا ألارد يت الجامعت رئمت وجخمث  وليت، 18 جبّرسنة مبدثا، 2877للؿلبت  وجلبم

  اإلاطننت الجامعاث مطاح بلى سالجامعت وضىال جنظيم او  اإلاع فت مجخم 
 
 فا عاإلايا

 سحن راثبة جامعت جطبذ ؤن فا ألارد يت الجامعت رسالت . جخمث 4719عام  يػىن 

، اإلاطننت الجامعاث
ُ
 وجبني ا لؿلبت ا، مخمحزة حعلميت حعليميت الخبرة جىفحره خي  مه عاإلايا

 
 
  س  امجا

 
 فا فعاٌ لشي  واإلا اهمت و ش ها، والخؿبيليت النظ مت اإلاع فت إل خاج سدثيا

 وؤلاكليمي اإلاد ا مجخمع ا فا الحياة م خىي  وجد حن الحياة، مبي الخعل  زلافت سناء

 أ4718الا تر ذ،  ع ى ألارد يت الجامعت والعالمي  مىك 

 عمان فيإخب غىاحا العاضمت 1881عام  الجامعت جإس ذ البترا: جامعت

  وجبىؤث
 
، ملاما

 
 وذلً وألاجنبيت؛ والع بيت ألارد يت الجامعاث سحن مخمحزة وسمعت رفيعا

 الخبري ، هيئت ؤعػاء مه مخمحزة  سبت سنػ  وال  ي ، اإلا خم  الخؿىر  ع ى للبر  ا

 الخؿىراث مىاهبت ع ى الجامعت وحعم  الخعليميت، ال ياساث وؤخبر ؤفػ  وبجباع ا

 العلميت س امج ا جؿىم  ع ى جد صو  اإلاعلىماث، جىنىلىجيا مجاٌ فا وبساضت اإلاع فيت

 البترا جامعت والترسىمت. وجد ص والخؿبيليت النظ مت جىا بد ا سي  اإلاسخدلنت وؤلا  ا يت

 وحعميم وكبراجه مبارهه جؿىم  مه الؿالب ليخمىه اإلاناسبت والب ئت اإلانار جىفحر ع ى

 البترا جامعت  مىك  الىؾجي، وا خماثه العلميت و والثلافيت الاجخماعيت إلا اولياجه ف مه

 أ .4718الا تر ذ،  ع ى

 حسوزالبحث:

 ألارد يددددددت اإلاملىددددددت فددددددا عمددددددان عاضددددددمت البتددددددرا وجامعددددددت ألارد يددددددت الجامعددددددت الحسوزاملكاهيــــــت:

 ال اهميت .

http://www.youm7.com/story/2017/2/7
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 . 4747الاٌو  البراس ي الحبودالزما يت: النط 

 .البترا وجامعت ألارد يت الجامعت البش مت: ؾلبت الحبود

 البحث: محسزاث

 آلاحة: الندى ع ى اإلادبداث مه سمجمىعت البراست ه ه دجخدب

 جطدددددميم ا جددددد  التدددددي الاسددددددبا ت ع دددددى العيندددددت ؤفددددد اد بجاسددددداث ع دددددى البراسدددددت  خددددداثج جلخطددددد  -

 عمان. فا وألارد يت البترا جامعتي ؾلبت ع ى وجى يع ا

ٌ  ال اسلت البراساث كلت -  ألارد يت. الب ئت فا وزاضت البراست مىغىع خى

 ددداسلت: اؾلددد  الباخددد  ع دددى عدددبد مددده البددددىر والبراسددداث الع بيدددت ال البراسددداث

أ 4711والاجنبيددددددت واسددددددخناد مدددددده ايلل ددددددا فددددددا جننيدددددد  زؿددددددت البددددددد  ومن ددددددا ،دراسددددددتالبليمي  

 أ وعنىا  دددا "جىاضدددد 4711ومط ".دراسدددتخاف    جدددى   فدددا والخ حدددر وعنىا  دددا "الن  دددبىن

 أ لعندددددددددىان4717ار ،الاجخماعيت".دراسدددددددددت البم الشدددددددددبياث زدددددددددالٌ مددددددددده الجدددددددددامعا الشددددددددبا 

 وؤلاعدددالم النندددىن  وليدددت ؾلبدددت مددده عيندددت ع دددى الخؿبيدددم مددد  الاجخماعيدددت والشدددبياث الؿدددال 

هيدشددددىمبلىن  لشدددد هت دراسددددت هشددددبىت، للن  ددددبىن إلا ددددخسبمحن ليبيددددا فددددا الندددداجذ سجامعددددت

أ: 4711.وددددىم"   مىكدددد  "س دددذ الن ديت"دراسدددت الخطىضدددديت خمايدددت و أ: "الن  دددبىن4711 

لعندددىان : 2010 )  ؤرمنيارب  ددية للبردهت"،دراسددت ؤلا تر ددذ بمىن ي ددخس العدد   "يالبيددت

 دراستفا  ددددىن  الجامعدددداث، ؾلبددددت لددددبي البراسدددد ي الخدطددددي  ع ددددى" ف  ددددبىن" ؤز مىكدددد 

 العالكددددداث ع دددددى الاجخمدددددابا الخىاضددددد  هدددددبياث اسدددددخسبام أ ؤزددددد Meshel, 2010م شدددددي  

ٌ 4778دراسدددددددت   زػددددددد ،  الاجخماعيدددددددت،  السدددددددخسبام والاجخماعيدددددددت النن ددددددديت آلازدددددددار أ خدددددددى

 دراسدت الن  دبىن، م دخسبمة ع دى دراسدت الاجخماعيدت: الشدبياث إلاىاك  اإلاط ي  الشبا 

 ع دى الن  دبىن جدإزحر ( 2008 ) العخي دي دراسدت ،( 2009 ) ألامحرهيدت جى ا  جامعت ؤج   ا

 ال عىديت الجامعاث ؾلبت

ٌ  ال دددداسلت البراسدددداث جنىعددددذ :الســــا لت السراســــاث علــــ  الخعليــــم   البددددد مىغددددىع خددددى

 الح ان فا الاجخمابا الخىاض  مىاك  دور  بلى ؤهارث أ التي4711البليمي   دراست ف نان

 ادمدان ع دى الػدىء أ ف دلؿذ4711دراسدتخاف    ؤمدا وجى  ، مط  فا وزاضت الشع ي
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 جددددددددددددددددداءث س نمددددددددددددددددا علددددددددددددددددي  ، ال ددددددددددددددددلبيت وآزارهدددددددددددددددددا الاجخمددددددددددددددددابا الخىاضدددددددددددددددد  إلاىاكدددددددددددددددد  الشددددددددددددددددبا 

ٌ 4717دراسدددت البمار ،  س نمدددا إلا دددخسبميه، الن  دددبىن يدلل دددا التدددي الاهدددباعاث أ لخدنددداو

 العدددددددد   سددددددددحن الا تر ددددددددذ اسددددددددخسباماث أ ع ددددددددى4711مىكدددددددد  "س ددددددددذ.وىم"   دراسددددددددت جمدددددددددىرث

أ 2010وارب  ددية  دراسددت س نماخاولددذ البردهددت، فددا ي ددخسبمى ه ؤيلددل   بن بلددى وجىضددلذ

 أ فجداءثMeshel, 2010دراسدت  ؤمدا البراس ي، والخدطي  " ف  بىن" سحن العالكت مع فت

 س نمدا الاجخماعيدت، العالكداث ع دى الاجخمدابا الخىاضد  هدبياث اسخسبام ؤز  ع ى للخع ح

 الجامعدددداث ؾلبددددت ع ددددى الن  ددددبىن جددددإزحر ع ددددى الخعدددد ح أ بلددددى4779العخي ددددي  دراسددددت هددددبفذ

 ألافد اد اسخسباماث لعؼ مع فت فا البراساث ه ه مه الباخ  اسخناد وكب ال عىديت.

 البراسدداث هدد ا البددد  عدده يمحددز مددا ؤمددا الاجخمددابا. اضدد الخى  إلاىاكدد  عددام لشددي  لال تر ددذ

 إلادددددددىكعا البتدددددددرا وجامعدددددددت ألارد يدددددددت الجامعدددددددت ؾلبدددددددت اسدددددددخسباماث فا ددددددده رهدددددددز ع دددددددى ال ددددددداسلت

 سدددددحن النددددد وق در  همدددددا جدليل دددددا، فدددددا الؿلبدددددت ريدددددب التدددددي والاهدددددباعاث وجدددددىمتر، ف  دددددبىن

 والخسطظ. البراسيت واإلا خلت والعم  الج   مخ حراث خ ب الؿلبت

 الىظري  طارإلا 

 اللبي  الاجطالا اإلاىرور فا سبل ا عما جمحزث الحبي  الاجطاٌ جىنىلىجيا بن

 ؤز ي   لؿت بلى  لؿت مه ال مى   مه مجمىعت برساٌ زالل ا مه يمىه هبىت سميالد

 ؤخب الا تر ذ ويشي  وم ثيت، وم مىعت مىخىبت  ن ه الىكذ فا جيىن  ؤن يمىه

 ساإلعالم سمي ؤلاعالم مه جبيب جىع س و  فا ه وسا الخىنىلىجيت، الثىرة ا جا اث

 وألاهباح، العامت واإلابادت اإلان ىم فا الخلليب  ؤلاعالم م  يشترن وهىبعالم الالىترو ة،

 وها الحبيثت ؤلاعالم وساث  مه جبيبة وسيلت ع ى يعخمب ؤ ه فا عنه يسخلف ؤ ه يحر

 سإهياٌ اإلاؿلىبت امحناإلاػ بيطاٌ ب بح الخلليب ، الاجطاٌ وساث  و  سحن البمج

 وللب أ.4714الجبيب،  ؤلاعالم وساث  بلى ؤهبر. البليمي، مبز  سؿ ملت وماز ة مخنىعت

 هيى ا ح يحر بلى ألازحر العلب فا والا تر ذ اإلاعلىماث جىنىلىجيا مجاٌ فا الخؿىراث ؤدث

 ألاهبر الجي  مه النا  معظ  وبن في ا، زالل ا مه اإلاعلىماث جم  يخ  التي الؿ ملت فا

ٌ  ينػلىن  سنا  س نما واإلاجالث الصحف مه ؤ  جلليبيت، سؿ ملت ؤزباره  ع ى الحطى

ٌ  يسج  فة ه الشبا  جي   اإلاعلىماث، بلى اخخياجا    لخلبيت الا تر ذ مطادر بلى البزى
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 وهنان ؤلالىترو يت، اإلاسخلنت ؤلاعالم وساث  ؾ مم عه سالخطنذ الشبا  جي  يلىم هما

 ؤلاعالم4712واإلاجالث  البليمي   سالصحف اإلاخمثلت اللبيمت ؤلاعالم وساث  سازخناء كلم

 العاإلايتأ. الخؿىراث ظ  فا

 والاهباعاث، الاسخسباماث  ظ مت : خي  حعبوالاشباعاث الاسخذساماث هظريت

 
 
، اؾارا اجطاليا

 
 و ن يت شخطيت دواف  له  شـ جم ىر  وجىد ينترع خي  سييىلىجيا

 مه يحرها م  جدناف  وىسيلت الاجخمابا الخىاض  مىاك  مالسخسبا جبفعه واجخماعيت،

 مجاٌ فا فى مت  للت النظ مت ه ه أ ،وجمث 4712اخخياجاجه. البليمي،  إلهباع الىساث 

 يدبد زالل ا مه برادة للجم ىر  ؤن مامبوها يعخلب خي  الاجطاٌ، وساث  جإزحر دراساث

 جدلل ا التي ألاهباح مه عبيبال هنان أ.4717 حجا ، يسخار واإلاػامحن الىساث  ؤ 

ها:  النظ مت ل  ه رث  ت ؤهباح زالزت هنان ؤن والاهباعاث،بال الاسخسباماث  ظ مت

 أ4712 البليمي 

 بلى سالنظ  الاجطاٌ، وذلً لىساث  الجم ىر  اسخسبام هينيت اهدشاح مداولت 

 حشب  التي الىساث  وي خسبم يسخار ؤن ي خؿي  ال   ال شـ الجم ىر 

 وريباجه. جىكعاجه جل يو  خاجاجه

 والخناع  لعين ا الاجطاٌ وساث  مه مدبدة وسيلت اسخسبام دواف  جن حر 

 الاسخسبام. ه ا  ديجت يدبر ال  

 الاجطاٌ عمليت ف   ب بح الاجطاٌ وساث  اسخسبام  خاثج ع ى الخإهيب 

 الجماهحر .

ا،بذا الاجخمدددداب الخىاضدددد  إلاىاكدددد  اإلامىدددده مدددده الاجخمددددابا: الخىاضدددد  مىاكدددد  ؤهميددددت

 الددد اث، وخددىار واإلا اجعددت والنلددب اإلاع فددت كددي  بعدددالء فددا ح دد   ؤن صددحيذ لشددي  "وظنددذ

ٌ  الع بددددددة زلددددددافا  الخل مدددددد  جنمددددددى   مشدددددد وع ؤ  من ددددددا ينؿلددددددم التددددددي اللددددددي  وهددددددا  للخنميددددددت ألاو

  الاجخمددددابا الخىاضدددد  مىاكدددد  حعددددّب  أ. همددددا4779الثلافيددددت، 
 
: وملطددددبسه "اإلاىكدددد  بعالمددددا

 
 سددددبيال

  ب. ومىلددددبال ييمارسددددني النل
 
  ؤهميت ددددا، ل ددددا وؤسدددداليب ؤفيددددارا

 
  وؤيػددددا

 
 للخنظددددي  جبيددددبة ؾ كددددا

ٌ  البدددبي  ؤن بلدددى يشدددحر ؤهميدددت، ألاهثدددر اإلاجخمددد . وربمدددا فددد ادؤ سدددحن والخدددبرمب والخعددداون   يدنددداو

 سددددحن والخددددىج اث والاكخطدددداديت وال ياسدددديت الاجخماعيددددت آلاليدددداث فددددا الح اسددددت اإلاىغددددىعاث
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 ومده أ،4770 هارج ا،  والحيىمت اإلاعارغت وبحن ؿالت،والب العم  وبحن والح مت، ال يؿ ة

، يطبذ بن بلى الببي  يخػاءٌ ز 
 
 الجماهحر ". لالجطاٌ  مؿا

 لبي اإلاخىاف ة الؿاكاث جنعي  ع ى الاجخمابا الخىاض  واك  حعل  ؤن وممىه

 وسلىن، كي  مه الجبيب وبخالٌ اللبي  بؾار "جؿىم  فا وؤلاسباع ومىج  اللبناء ؤلا  ان

 وجلبل   الىجبا ة الخلمظ ع ى كبر    وا دياد للجم ىر، اإلاع فت مجاالث  مادةو 

  فا ل   دورم  ، له الاجطاٌ فةن وب  ا للخ يحر،
 

 الىاك ، سلخلبيمشي  معلىماث، س 

 .أ4778هللا،   العبب ألاخبار فيه جىغ  ال   وال ياس ي الاجخمابا ال ياق واسديعا 

 :الاجخماعي الخىاصل مىاكع جأزير

ٌ  العلميدددددت البددددددىر ارجىددددزث   مدددددىذج ع دددددى الاجخمدددددابا الخىاضدددد  مىاكددددد  جدددددإزحر خددددى

، ي خن دددددددحريحن،  كدددددددىة سدددددددإن كناعدددددددت مددددددده ومنؿلدددددددم الخىنىلىجيدددددددت، الحخميدددددددت فدددددددا ومخمثددددددد  ألاٌو

 للخىنىلىجيدا واإلاامدبون  الاجخمدابا، الىاكد  فدا الخ يحدر للىة اإلاالىت وخبها ها الخىنىلىجيا

 الددبيمل اؾة الاجطدداٌ مجدداٌ بزناك ددافا الخجدداو   وعامدد  ،البشدد مت الخلددبم رمددز سإ  ددا يدد ون

 وسددددددديلت سإ  ددددددا يدددددد ون الخىنىلىجيددددددا مدددددده البشدددددد مت. واإلادشددددددداثمىن  جخلاسددددددمه الدددددد   والشددددددام 

 العياضددددددد ي،  الاجخماعيدددددددت النددددددد د عالكددددددداث جنىدددددددً وؤداة النلحدددددددرة، الشدددددددعى  ع دددددددى لل يمندددددددت

 الخلنيددت مدخىمدداث فددا جددخدى  التددي هددا الاجخماعيددت الُبجددى آز م ًددإن  مددىذج وهنددان أ.4778

 التددددددددددددي هددددددددددددا ؤلاعددددددددددددالم لىسدددددددددددداث  اإلاالىددددددددددددت الاجخماعيددددددددددددت اللددددددددددددىي  ؤن ؤ  وؤهدددددددددددديال ا، الحبيثددددددددددددت

 أ.4778جدبدمدخىاها العياض ي 

ظ   الاجخمابا فا الاردن: الخىاض  مىاك 
ُ
 ؤلاكباٌ جزايب العاإلايت ؤلاخطاءاث ج

ماه  جبيب  العال ، ومبل  ؤرجاء جمي  فا الاجخمابا الخىاض  هبياث اسخسبام ع ى

ع ى ه ف ألارد يحن واسخسبام   اإلاتزايب لشبياث الخىاض  ؤلاجخمابا اإلاسخلنت 

  الن  بىن، جىمتر، ا  خ  ام، سنالشاث، ويحرهاأ، خي  وغعذ دراست عاإلايت إلااس ت 

  Pew Research Center  أ البدثيت ألاردن فا اإلا جبت ألاولى عاإلايا فا ماه    بت عبد مه

 ث وهبياث الخىاض  ؤلاجخمابا بلى م خسبمة ؤلا تر ذ. ي خسبمىن منطا

ظ  ث ه ه البراست جنىق ألاردن فا ماه    بت عبد م خسبمة هبياث ؤ

الخىاض  الاجخمابا البال حن الى عبد م خسبمة ؤلا تر ذ، خي  سل ذ ال  بت فا ألاردن 
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ردن عبر % مه م خسبمة ؤلا تر ذ فا ألا  87%. وان ه ه ال  بت حعجي ؤن خىالا  87

مسخلف الىساث  والادواث ال سيما ال ىاجف ال هيت ه  م خسبمىن لشبياث الخىاض  

الاجخمابا، وؤن ؤهثر هبياث الخىاض  الاجخمابا اسخسباما فا ألاردن ها ف  بىن، 

ا  خ  ام، سنالشاث، جىمتر، ولينىب ان ويحرها. ووفلا الركام رسميت مدليت، فةن عبد 

ماليحن م خسبم، وباالسدناد بلى ال  بت  9ردن يلبر سندى م خسبمة ؤلا تر ذ فا ألا 

العاإلايت، فان عبد م خسبمة مسخلف هبياث الخىاض  الاجخمابا فا الاردن يلبر سدىالا 

مليىن م خسبم. وبي ذ البراست العاإلايت ذه ث سان ألاردن اخخ  اإلا جبت ألاولى عاإلايا  0.4

%، جاءث  87ؤلا تر ذ س  بت  فا   بت م خسبمة هبياث الخىاض  بلى م خسبمة

%، ز  فجزومال س  بت  99%، فالنلبحن س  بت  98ا بو   يا فا اإلا جبت الثا يت س  بت 

%. ويعزي ا دشار اسخسبام ألارد يحن لشبياث الخىاض   90% ايػا فترهيا س  بت  99

م  الاجخمابا لعبة اسبا  اهم ا:  مادة اسخسبام ؤلا تر ذ لشي  عام فا ألاردن وذلً 

جىاف  هبياث ؤلا تر ذ ع مؼ النؿاق ال سيما ؤلا تر ذ اإلاخنل  ع مؼ النؿاق مه 

الجيلحن الثال  وال ال ، وا دشار اسخسبام ال ىاجف ال هيت م  ا سناع ؤسعارها، رافم 

ذلً وبا هبحر وه ف ساسخسبام هبياث الخىاض  الاجخمابا للخىاض  الاجخمابا 

ؤو الي اع العم  والد ىمم والترومج والاعالم. هما  سمسخلف ا ىاعه، فا الحياة اليىميت

بن جنىع هبياث الخىاض  الاجخمابا وجلبيم ا الغافاث وزبماث جبيبة ج   الىثحر 

مه اإلا خسبمحن خٌى العال  وألاردن لالعخماد ع ى منطاث الخىاض  الاجخمابا همنطت 

 خ  ام لخبادٌ سنالشاث لخبادٌ الطىر وملاؾ  النيبيى، واسخسبام منطاث مث  ا 

الطىر، والن  بىن سمسخلف زبماجه وادواجه التي اسخلؿبذ هثحريه مه م خسبمة 

ؤلا تر ذ السخعمال ا لخطبذ ؤهبر منطت بعالم اجخمابا خٌى العال . ؤن هثحر مه ألارد يحن 

ي خنيبون مه اسىاق الاجطاالث خٌى العال  سيما ال يه يشتروىن وي خسبمىن 

دذ منطاث الخىاض  الاجخمابا ال سيما ف  بىن مه ؤٌو ؤلا تر ذ الٌو م ة اضب

الاركام الخنطيليت اإلاعلنت ماز ا   وكذ   الخجار  ل   فا اسخسبام ؤلا تر ذ لشي  عام.

الاردن سلغ فا ه   خزم ان ا جا  البد  أ جظ   ان كاعبة م خسبمة" الن  بىن" فا 

 .مليىن م خسبم 8.9ؤهثر مه 4747
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اإلاىك  العالمي  –” ا تر ذ وورلب سخاج  “رة ع ى مىك  ووفلا للبيا اث اإلا شى 

فةن وضٌى  -ال   ي ضب جؿىراث وماه اث اسخسبام ؤلا تر ذ والن  بىن خٌى العال 

عبد م خسبمة الن  بىن فا الاردن الى ه ا اإلا خىي يعجي ؤن   بت ا دشار اسخسبام 

 ،.% 80جط  الى  دى  ماليحن   مت 17الن  بىن كياسا لعبد ال يان اإلالبر سإهثر مه 

ؤلف  287فيما سلغ عبد م خسبمة هبىت الخبومناث اإلاط  ة 'جىمتر' فا ألاردن خىالا 

م خسبم  شـ، فيما يلبر عبد م خسبمة"ب  خ  ام" سدىالا اإلاليىن م خسبم، هما 

يلتر  عبد م خسبمة سنالشاث مه ألارد يحن سدىالا اإلاليىن م خسبم. والشبياث 

لت "ف  بىن" عبارة عه مىاك  ع ى هبىت ؤلا تر ذ يخىاض  مه الاجخماعيت ع ى هاو

زالل ا اإلااليحن ال يه ججمع   اهخماماث مشترهت؛ خي  جديذ ه ه الشبياث إلا خسبمي ا 

مشارهت اإلالناث والطىر وجبادٌ ملاؾ  النيبيى وب شاء اإلابو اث وبرساٌ ال ساث  وبج اء 

اث ساالجخماعيت؛ مه مزايا وى  ا جديذ وب بب ماجىف ه ه ه الشبي اإلادادزاث النىرمت.

الخىاض  م  ألاضبكاء والزمالء وجلىمت ال واسـ سحن ؤعػائ ا، ومه ؤس   الشبياث 

الاجخماعيت ألاز ي ع ى ؤلا تر ذ "جىمتر"، التي سلغ عبد م خسبمي ا ؤواز  العام اإلااض ي 

حن مه ك است  طف مليار م خسبم، وهبىت "لينىب ان" اإلا نيت التي جػ  م خسبم

مليىن م خسبم، "ما   477الش واث واإلااس اث وبلغ عبد م خسبمي ا العام اإلااض ي 

سب  "، ويحرها العش اث مه هبياث الخىاض  الاجخمابا التي ؤضبدذ جلبم زالزيت 

 الخىاض  الاجخمابا والاجطاٌ، وؤلاعالم، والد ىمم عبر عش اث آلاالح مه زبما  ا.

 اءاثوإلاجر  الثالث :الطريلت املبحث

ٌ  وال   الخدلي ا الىضنة اإلانم  الباخ  اسخسبم البحث: مىهج  دواف  وضف يداو

 واهباعا  ا  ف  بىن الاجخمابا الخىاض  إلاىاك  ألارد يت الجامعاث ؾلبت اسخسبام

 ه ا زالٌ مه الباخ  وي عى البترا مىذجا، وجامعت ألارد يت الجامعت ؾلبت وجىمترأ ع ى

 البد .  خاثج  وملي ومن   يىضح ؤن اإلانم 

 واملعلىماث البياهاث جمع مصازر

 واإلاعلىماث:  البيا اث لجم  ؤساسيحن مطبرمه الباخ  اسخسبم
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 البيا اث مطادر ع ى للبد  النظ    الجا ب فا الباخ  اعخمب : خي املصازرالثاهىيت-1

 والبورماث العالكت، ذاث وألاجنبيت الع بيت واإلا اج  سالىخب جمثلذ والتي الثا ىمت

 البراست، مىغىع جناولذ التي ال اسلت والبراساث وألاسدار والخلارم ، واإلالاالث

 اإلاسخلنت. الا تر ذ مىاك  فا واإلاؿالعت للبد  ساإلغافت

 جم  بلى الباخ  لجدإ البد  إلاىغىع الخدليليت الجىا ب إلاعالجت ألاوليت: املصازر -4

 ل  ا زطيطا ضممذ لبراست،ل رث  ت هإداة الاسدبا ت زالٌ مه ألاوليت البيا اث

 أ اسدبا ه.214وعبدها   البراست عينت ع ى وو عذ ال  ع،

 أ ؤلف27249ألارد يت  الجامعت ؾلبت جمي  مه البراست مجخم  يخيىن  :البد  مجخم 

العالا،  الخعلي  بخطاثياث  و ارة وفم عبده  والبالغ أ0228البترا  وجامعت ؾالب،

 أ 4718

 العيناث مه النىع ه ا وفا العشىاثيت العينت ساسخسبام الباخ  كام :البحث عيىت

 وكبج  العينت، فا والظ ىر  لالزخيار الن ضت  ن  اإلاجخم  من داث مه من دة لي  ييىن 

أ التي ؤهارث بلى Sekaran, 2003البراست وفم دراست   عينت ع ى أ اسدبا ه248جى ي   

عينت اإلاالثمت ل  ا اإلاجخم  ع ى فةن ال 27777ؤ ه بن وان حج  مجخم  البراست ؤهثر مه 

 البراست عينت مه أ اسدبا ه214استرداد   مه الباخ  جمىه وكب فما فىق، 297ألاك  

 جى يع ا. ج  التي العينت مجمىع %أ مه82  بخه   ما جمث 

 إلاحصائيت: املعالجت

 -الصخطيت: اإلاعلىماث وفم البراست لعينت ع ع وفيماي ا الصخطيت : اإلاعلىماث

 الجيس حسب العيىت أفراز زيعجى  -1

 الجيس حسب البحث عيىت جىزيع (: يبين1ركم ) جسول 

 ال  بتاإلائىمت % العبد النىع

 53.6 221 ذه 

 46.4 191 ؤ ثى

 100.0 412 اإلاجمىع
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ٌ  يىضح    بت   وا ذ خي  ؤلا ار مه ؤع ى   بت   وا ذ ال وىر  ؤن ال اسم الجبو

 %أ .46.4يا ذ  ف ؤلا ار   بت ؤما %أ،53.6اإلائىمت  

 العمر العيىت أفراز جىزيع -2

 العمر حسب البحث عيىت جىزيع (: يبين2جسولركم )

 ال  بتاإلائىمت % العبد العم 

 35.9 148 سنت 47ؤكلمه 

 48.3 199 سنت 48بلى  41مه 

 8.7 36 سنت 27 -42مه 

 7.0 29 سنت 21ؤهثرمه 

 100.0 412 اإلاجمىع

 48-41الخ بحن  العم مت النئت وا ذ خي  العينت، سف اد العم  أ مخ حر4جبٌو   يىضح

 ألاك  العم مت النئت وخطلذ %أ،29.2سل ذ   بذ مئىمت   بت ؤع ى ع ى كبخطلذ سنت

 سنت 27-42سحن  التي العم مت والنئت %أ،28.8ملبارها   مئىمت   بت ع ى سنت 47مه 

 ؤك  ع ى خطلذ سنت 21مه  ألاهثر العم مت والنئت %أ،9.0ملبارها   مئىمت   بت هيلذ

 %أ.0.7و  بت     العينت ؤف اد مه مئىمت   بت

 السراسيت املرحلت حسب العيىت أفراز جىزيع -3

 السراسيت املرحلت حسب البحث عيىت جىزيع (: يبين3ركم ) جسول 

 ال  بتاإلائىمت % العبد اإلا خلتالبراسيت

 91.5 377 سيالىرمى 

 9.8 28 ماج خحر

 100.0 412 اإلاجمىع

 ؤع ى ع ى البيالىرمى  درجت ؾلبت خط  خي  البراسيت، اإلا خلت أ مخ حر2جبٌو   يمث 

 ع ى فدطلىا اإلااج خحر درجت ؾلبت ؤما %أ،81.8سل ذ   س  بت العينت ؤف اد مه   بت

 %أ.9.8ملبارها   مئىمت   بت
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 الخذصص حسب العيىت أفراز جىزيع -4

 الخذصص حسب البحث عيىت جىزيع (: يبين4جسولركم )

 ال  بتاإلائىمت % العبد الخسطظ

 60.0 247 ولياحعلميتب  ا يت

 40.0 165 ولياحعلميتجؿبيليت

 100.0 412 اإلاجمىع

 العلميت اليلياث ؾلبت   بت سل ذ العينت،خي  سف اد الخسطظ أ مخ حر2جبٌو   يىضح

 %أ.27.7الخؿبيليت   العلميت اليلياث ؾلبت و  بت %أ،27.7ؤلا  ا يت  

 الاهترهذ اسخذسام حسب أفرازالعيىت جىزيع -5

 إلاهترهذ مخابعي حسب البحث عيىت جىزيع (: يبين5ركم ) جسول 

 ال  بتاإلائىمت % العبد مخالعياإل تر ذ

 88.6 365  ع 

 0 0 ال

 11.4 47 ؤخيا ا

 100.0 412 اإلاجمىع

   بت ؤع ى ع ى خطلىا كب سنع  اإلاجيبحن وان خي  الا تر ذ، أ مخالعا8جبٌو   يىضح

 هيلىا ؤخيا ا سةجاست اإلاجيبحن العينت وؤف اد %أ،99.2و  بت     العينت ؤف اد مه مئىمت

 %أ.11.2مئىمتملبارها     بت

 الاجخماعي الخىاصل مىاكع مخابعي حسب العيىت أفراز جىزيع -6

 الاجخماعي الخىاصل مىاكع مخابعي حسب البحث عيىت جىزيع (: يبين6جسولركم )

 الخىاض  اك مى  مخالعا

 الاجخمابا

 ال  بتاإلائىمت % العبد

 84.7 349  ع 

 1.5 2 ال

 13.8 57 ؤخيا ا

 100.0 412 اإلاجمىع
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 أهثر بشكل جخابع املىاكع أهثر حسب العيىت أفراز جىزيع -7

 أهثر بشكل جخابع املىاكع أهثر حسب البحث عيىت جىزيع (: يبين7جسولركم )

 ال  بتاإلائىمت % العبد ؤهثر لشي  جخال  اإلاىاك  ؤهثر

Face Book 361 87.6 

Twitter 24 5.8 

 6.6 27 ؤز ي 

 100.0 412 اإلاجمىع

 الخصفح وسيلت حسب العيىت أفراز جىزيع -8

 الخصفح وسيلت حسب البحث عيىت جىزيع (: يبين8جسولركم )

 ال  بتاإلائىمت % العبد وسيلتالخطنذ

 ٌ  44.9 185 ال اجناإلادمى

 11.7 48 آلايباد

 30.6 126 السخى 

 12.9 53 الىمبيىج اإلاىخ ي

 100.0 412 اإلاجمىع

 السراست أزاة

ٌ  اسدبا ه سناء ج  الاسدبا ت:  سناء زؿىاث    الجامعاث ؾلبت اسخسبام دواف  خى

 ألارد يت الجامعت ؾلبت الاجخماعيىاهباعا  ا  ف  بىوىجىمترأ ع ى الخىاض  إلاىاك  ألارد يت

 بلى وال جىع ومخ حرا  ا البراست ؤهباح ع ى ساالعخماد وذلً مىذجا، البتران وجامعت

 مليا  ازخيار ج  للب اإلاجاٌ. ه ا فا واإلاسخطحن الخبراء سأراء وألاز  ال اسلت البراساث

  اإلالاي   ؤهثر مه يعخبر س ه أ الخماس يLikertليى ث  
 
 وجىا ن  ف مه ل  ىلت اسخسباما

 مه عبارة و  ع ى مىافلت   مبي عه لالزخبار حنالخاغع العينت ؤف اد يشحر خي  درجاجه،

 الاحة: الندى ع ى اإلاخ حراث

 ؤوافم ؤوافم لشبة مدايب ال ؤوافم لشبة الؤوافم

 أ درجت1  أ درجت4  أ درجاث2  أ درجاث2  أ درجاث8 
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 وزباتها الاسدباهت صسق

 الاسدبا ت ضبق  -ؤ

 الباخ  وكام للياسه، ذماوغع الاسدبا ت اسئلت جل   ؤن الاسدبا ت سطبق يلطب

 ع ى الاسدبا ت الباخ  ع ع خي  اإلادىمحن ضبق زالٌ مه الاسدبا ت ضبق مه سالخإهب

 واإلاخسططحن الخبري يت ال يئت الزمالء ؤعػاء أ مه8مه   جإلنذ اإلادىمحن مه مجمىعه

 فا وحعبي  خ ح مه مايلزم سإج اء اإلاناسبت للبد  وكام اإلادىمحن ساراء الباخ  وكباز 

 اإلالبمت. اإلالترخاث ءغى

 وبعادة الازخبار ؾ ملت زالٌ مه ألاداة زباث مه الباخ  جدلم ألاداة: وكب زباث - 

 ز  البراست مجخم  مه عشىاثيت عينت ع ى أ اسدبا ه14جى ي    الباخ  كام خي  الازخبار

 جدلم وكب %أ.87اإلا جحن   فا ؤلاجاساث زباث معبٌ وبلغ ؤز ي  م ة جى ي  سةعادة كام

 هماي ا: وذلً ه و بار ؤلنا معام  ازخبار زالٌ مه البراست اسدبا ه زباث مه لباخ ا

 الاسدباهت زباث للياس ألفاهروهباخ ادخبار هخائج يىضح (:9جسولركم)

 معامأللناه و بار اإلادىر  ث

 الخىاض  إلاىاك  الؿلبت اسخسباماث دواف  - 1

 الاجخمابا

.68 

 لخلبيت ا ثالجامعا ؾلبت ي عى التي ؤلاهباعاث - 4

 الخىاض  إلاىاك  اسخسبام   زالٌ مه

 الاجخمابا

.82 

مه  ؤهبر ؤلناه و بار معام  كيمت أ ؤن8جبٌو    فا اإلاىضحت نخاثجال مه يدبحن

 ع ى يجعله مما البد  اسدبا ه وزباث ضبق مه جإهب كب الباخ  ييىن  وب الً ،7.27

 البراست ؤسئلت ع ى جاستوؤلا  النخاثج لخدلي  وضالخيت ا الاسدبا ت سصحت جامت زلت

 ف غيت ا. وازخبار

 الازخباراث اسخسبام ج  فلب البد  ف غياث اإلا خسبمت: الزخبار ؤلاخطاثيت ألاساليب

 ليى ث مليا  أ وهى8-1اإلا خسبم    اإلاليا  ؤن أ خي SPSSس  امج   فا ؤلاخطاثيت

 الجامعت ؾلبت أ مه214ملبارها   عينت الباخ  ؤز  وللب الخماس ي، الخى ي  ذ 
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 فا الخاليت ؤلاخطاثيت ألاساليب الباخ  وكباسخسبم  مىذجا، البترا وجامعت ألارد يت

 البد : سيا اث معالجت

 ؤساسدددد ي لشددددي  ألامدددد  هددددد ا الح ددددابة: ي ددددخسبم واإلاخىسددددـ والخىدددد اراث اإلائىمددددت ال  ددددب -1

 .البد  عينددت وضف فا الباخ  ومنيب ما مخ حر فئاث جى ار مع فت سي اع

 الاسدبا ت فل اث زباث أ إلاع فتCronbachs alphaؤلناه و بار   ارازخب -4

 .أT-testازخبار    -2

 أOne Way ANOVAازخبار   -2

 بج اءاث أ م statistical modelؤلاخطاثيت   النماذج مه . هىمجمىعتFازخبار -8

 عه مسخلنت بخطاثيت إلاجخمعاث اإلاخىسؿاث  ملار ت  مه جمىه النماذج ل  ه م افلت

 مسخلنت. ؤجزاء بلى سين   اإلاالخ  الى ا varianceالخبايه جل ي   ممؾ

 الفرضياث وادخبار إلاحصائي الخحليل هخائج: الرابع املبحث

 إلاىاكدد  ألارد يددت الجامعداث ؾلبددت اسدخسبام دوافدد  ع دى الخعدد ح بلدى البددد  هدبح

 وجامعدددت يدددتألارد  الجامعدددت ؾلبدددت وجدددىمترأ لدددبي واهدددباعا  ا  ف  دددبىن الاجخمدددابا الخىاضددد 

 أ اسدبا ه214استرداد   وج  البد  عينت ؤف اد ع ى أ اسدبا ه248جى ي    ج  خي  البترا

 الخدلي . سي اع ضالحت

 وخىلذ البد  ، عينت ؤف اد اسخجاساث البد ،جمعذ ؤداة جؿبيم وبعب

 ازخبار اسخسبم هما اإلائىمت، وال  ب الخى اراث وجبث ز  زام، درجاث بلى اجاسا   

 دواف  إليجاد الا دبار وازخبار الح اسيت واإلاخىسؿاث ؤلنا ه و بار الباز ا قالاح ا

 واهباعا  ا  ف  بىن الاجخمابا الخىاض  إلاىاك  ألارد يت الجامعاث ؾلبت اسخسبام

 عنبم خىي  ذلً وؤ  مىذج البترا وجامعت ألارد يت الجامعت ؾلبت وجىمترأ ع ى

 أ . α=  7.78الباللت 
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 حث:الب أسئلت هخائج

واهباعا  ا  الاجخمابا الخىاض  إلاىاك  ألارد يت الجامعاث ؾلبت اسخسبام مادواف 

 البترا؟ وجامعت ألارد يت الجامعت ؾلبت وجىمترأ ع ى  ف  بىن

 آلاجيت: الن عيت ألاسئلت بلى جل يمه ج  ه اال ااٌ عه لإلجاست

: ما الن با ال ااٌ -1  الخىاض  إلاىاك  د يتألار  الجامعاث ؾلبت اسخسباماث دواف  ألاٌو

 الاجخمابا؟

 هماي ا: وذلً عينتالبد ، ؤف اد إلجاساث الح ابة اإلاخىسـ خ ا  ج 

 الاجخمابا الخىاض  إلاىاك  الؿلبت اسخسباماث دواف  إلاجاٌ الح اسيت اإلاخىسؿاث

 الخىاضالٌ إلاىاك  الؿلبت اسخسباماث دواف  مجاٌ ع ى اإلاىافلت   بت ؤن اجطح

سل ذ  التي أ وال  بتاإلائىمت2.01الح ابة   اإلاخىسـ سباللت م جنعت وا ذ اجخمابا

 %أ.74.25 

  النل اث ؤع ى ؤن وظ  
 
 ألاكدار  م  ع ى "الخىاض   طذ التي الثامنت النل ة ها مىافلت

 ؤيػدددا اجطددح وهمددا م جنعددت، درجددت أ وهددا4.45ل ددا   الح ددابة اإلاخىسددـ سلددغ وألاهدد " خيدد 

  النلد اث ؤكد 
 
 عدده وؤلاعدالن ع دى  " للتدرومج جددنظ والتدي عشد  يدتالحاد النلدد ة هدا مىافلدت

أ، وهددددددددا درجددددددددت 2.72الخاضددددددددت "، خيدددددددد  وددددددددان اإلاخىسددددددددـ الح ددددددددابة ل ددددددددا ي دددددددداو    ججددددددددارحة

 مخىسؿت.

 بلى ألارد يت الجامعاث ؾلبت ي عى التي اإلاؿلىبت ؤلاهباعاث الثا ة: ما الن با ال ااٌ -4

 الاجخمابا؟ الخىاض  إلاىاك  اسخسبام   زالٌ مه جلبيت ا

 هماي ا: وذلً البد ، عينت ؤف اد إلجاساث الح ابة اإلاخىسـ خ ا  ج 

 الجامعدددداث ؾلبددددت ي ددددعى التددددي ؤلاهددددباعاث مجدددداٌ ع ددددى اإلاىافلددددت   ددددبت ؤن اجطددددح

 اإلاخىسدـ سباللدت م جنعدت وا دذ الاجخمدابا الخىاضد  إلاىاكد  اسدخسبام   زدالٌ مه لخلبيت ا

  النلد اث ؤع دى أ .وظ د  ؤن%02.82سل ذ   التي اإلائىمت وال  بت أ 2.04الح ابة  
 
 مىافلدت

  ع ى"جسلدددددددددم  طدددددددددذ التدددددددددي عشدددددددددد  ال ادسدددددددددت النلددددددددد ة هدددددددددا
 
  جددددددددددىا

 
  اجخماعيدددددددددا

 
 سددددددددددحن وجىاضدددددددددال
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 ؤيػددددا اجطددددح وهمدددا م جنعددددت، درجدددت أ وهددددا2.21إلادددا   الح ددددابة اإلاخىسدددـ سلددددغ الزمالء"خيددد 

  النلددددددددد اث ؤكددددددددد 
 
 ع دددددددددى" جدلدددددددددم جدددددددددنظ والتدددددددددي والعشددددددددد ون الىاخدددددددددبة النلددددددددد ة هدددددددددا مىافلدددددددددت

 
 
عاؾنيا

 
 أ، وها درجت مخىسؿت.2.42خي  وان اإلاخىسـ الح ابة ل ا ي او    "،بهباعا

 العم ، البراسيت، اإلا خلت الىسيؿت  الج  ، اإلاخ حراث عالكت ما الثال : الن با ال ااٌ

 الخىاضدددددددددد  إلاىاكدددددددددد  والبتددددددددددرا ألارد يددددددددددت جددددددددددامعتي ؾلبددددددددددت اسددددددددددخسباماث الخسطددددددددددظأ سددددددددددبواف 

 اسددخسباماث سددبواف  الجدد   مخ حددر كددتعال سددااٌ " مددا ع ددى ؤلاجاسددت اجدد  مدده الاجخمددابا؟

 ع ددى T-Testازخبددار جؿبيددم الاجخمددابا "،جدد  الخىاضدد  إلاىاكدد  والبتددرا ألارد يددت جددامعتي ؾلبددت

ٌ  فدددا مبدددحن هدددى همدددا النخددداثج ووا دددذ الجددد  ، مخ حدددر لنئددداث الاسددددبا ت سندددىد عالمددداث  الجدددبو

 الخالا:

 الجيس مخغير جأزير لسراستT- test( 11ركم) جسول 

 اإلاخىسـ العبد الج   

 الح ابة

 الا د اح

 اإلاعيار  

F م خىًالباللت 

 الاسخسباماث

 

 9.754 57409. 3.6584 221 ذه 

 

.023 

 46791. 3.7756 191 ؤ ثى

 423. 1.603 62423. 3.7085 221 ذه  ؤلاهباعاث

 52640. 3.7539 191 ؤ ثى

 زالٌ مه لبيت الخ الجامعاث ؾلبت ي عى التي لإلهباعاث الباللت م خىي  ؤن  الخ 

 فا ف وق جىجب ال سالخالا أ،7.78مه   ؤهبر وا ذ الاجخمابا الخىاض  إلاىاك  اسخسبام  

 الخىاض  إلاىاك  اسخسبام   زالٌ مه لخلبيت ا الجامعاث ؾلبت ي عى التي ؤلاهباعاث

 الج   مخ حر سازخالح الاجخمابا

 الخىاض  إلاىاك  والبترا ألارد يت جامعتي ؾلبت السخسباماث الباللت م خىي  ؤن  الخ 

ٌ  يمىه سالخالا أ،7.78مه   ؤك  وان الاجخمابا  ال وىر  سحن ازخالح هنان بن اللى

 الاجخمابا. الخىاض  إلاىاك  اسخسبام   فا والبترا ألارد يت جامعتي ؾلبت مه وؤلا ار

 الاجخمابا الخىاض  مىاك  اسخسباماث فا وؤلا ار ال وىر  سحن ازخالفاث هنان بن اجطح

 فا ازخالفاث هنان وا ذ هما ال وىر، لطالح الن وق ووا ذ ال ياسيت ألازبار ع فتإلا
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 لطالح الن وق ووا ذ الاكخطاد ؤزبار إلاع فت الاجخمابا الخىاض  مىاك  اسخسباماث

 إلاع فت الاجخمابا الخىاض  مىاك  اسخسباماث فا ازخالفاث هنان وان هما ال وىر،

 فا ف وق هنان وا ذ هما ال وىر، الؿلبت لطالح الن وق ووا ذ ال ماغت ؤزبار

 لطالح الن وق ووا ذ الننيت ألازبار إلاع فت الاجخمابا الخىاض  مىاك  اسخسباماث

 مىاك  اسخسباماث فا ازخالفاث هنان بن الخدلي  مه جبحن هما ؤلا ار. الؿالباث

 ماه ؤلا ار، لطالح الن وق ووا ذ الؿنىلت ؤضبكاء عه للبد  الاجخمابا الخىاض 

 ووا ذ الد ىق  ل اياث الاجخمابا الخىاض  مىاك  اسخسباماث فا ازخالفاث هنان وا ذ

 الخىاض  مىاك  اسخسباماث فا ازخالفاث هنان وان هما ؤلا ار. للؿالباث حعزي  الن وق

 لطالح الن وق ووا ذ البراسيت لألي اع الجامعيت البراست هاون فا الاجخمابا

 الخىاض  مىاك  اسخسباماث فا ازخالفاث هنان بن جبحن هما ؤلا ار، الؿالباث

 هنان بن اجطح هما الؿالباث، لطالح الن وق ووا ذ والد ليت الترفيه ب بح الاجخمابا

 ألا شؿت علب ؤماهه إلاع فت الاجخمابا الخىاض  مىاك  اسخسباماث فا ازخالفاث

 ؤلا ار. للؿالباث حعزي  الن وق ووا ذ الاجخماعيت

 ألارد يت جامعتي ؾلبت اسخسباماث سبواف  البراسيت لتاإلا خ مخ حر ماعالكت -أ

 مخ حر سااٌ " ماعالكت ع ى ؤلاجاست اج  الاجخمابا؟مه الخىاض  إلاىاك  والبترا

 إلاىاك  والبترا ألارد يت جامعتي ؾلبت اسخسباماث سبواف  البراسيت اإلا خلت

 One way ANOVAألاخاد  الخبايه ازخبار جؿبيم الاجخمابا "،ج  الخىاض 

 هما النخاثج ووا ذ البراسيت، اإلا خلت مخ حر لنئاث الاسدبا ت سنىد عالماث ع ى

 :11ركم  الجسول  في مبين هى

 الباللت F مخىسـ اإلا بعاث درجاث الح مت مجمىع اإلا بعاث 

 096. 2.357 658. 2 1.316 الاسخسباماث

114.198 409 .279   

115.514 411    

 007. 5.045 1.668 2 3.337 ؤلاهباعاث

135.251 409 .331   

138.588 411    
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 الخىاض  إلاىاك  والبترا ألارد يت جامعتي ؾلبت السخسباماث الباللت م خىي  ؤن ُيالخ 

 ألارد يت جامعتي ؾلبت اسخسباماث فا ف وق الجىجب سالخالا أ،7.78مه   ؤهبر الاجخمابا

 ؤن ُيالخ  هما البراسيت، اإلا خلت مخ حر سازخالح الاجخمابا الخىاض  إلاىاك  والبترا

 اسخسبام   زالٌ مه لخلبيت ا الجامعاث ؾلبت ي عى التي لإلهباعاث الباللت م خىي 

ٌ  يمىه سالخالا أ،7.78مه   ؤك  وان الاجخمابا الخىاض  إلاىاك   ازخالح هنان بن اللى

 ي عىن  التي ثؤلاهباعا فا والبترا ألارد يت جامعتي لؿلبت اإلاسخلنت البراسيت اإلا اخ  سحن

 الاجخمابا. الخىاض  إلاىاك  اسخسبام   زالٌ مه لخلبيت ا

 ٌ  لشي  البراسيت اإلا خلت مخ حر لنئاث الح اسيت اإلاخىسؿاث يىضح آلاحة والجبو

 منط :

 السراسيت املرحلت مخغير لفئاث الحسا يت ( املخىسطاث12الجسول )

اإلا خلت  

 اإلاخىسـ العبد البراسيت

ال  بت 

 اإلائىمت

 74.176 3.7088 377 سيالىرمى  خسباماثالاس

 73.214 3.6607 28 ماج خحر

    

 74.254 3.7127 412 اإلاجمىع

 74.946 3.7473 377 سيالىرمى  ؤلاهباعاث

 68.418 3.4209 28 ماج خحر

    

 74.59 3.7295 412 اإلاجمىع

ٌ  مه يخطح  ؾلبت ي عى التي ؤلاهباعاث فا ازخالح هنان بن ال اسم الجبو

ٌ  الاجخمابا، الخىاض  إلاىاك  اسخسبام   زالٌ مه لخلبيت ا الجامعاث  آلاحة والجبو

 الازخالفاث. ه ه حعىد مه لطالح يىضح

 مه لخلبيت ا الجامعاث ؾلبت ي عى التي ؤلاهباعاث فا البراسيت اإلا خلت فئاث سحن الن وق

 .الاجخمابا الخىاض  إلاىاك  اسخسبام   زالٌ

 وجزوده  مع فيا البيالىرمى  ؾلبت حشب  الاجخمابا خىاض ال مىاك  ؤن اجطح

ؤ  ا  جبحن هما اإلااج خحر. م خلت فا الؿلبت ساقا مه يحره  مه ؤهثر العال  عه سمعلىماث

  ؤلاجخماباأ جسلم الخىاض  مىاك   ؤ 
 
  جىا

 
  اجخماعيا

 
 درجت فا الزمالء سحن وجىاضال
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 مىاك  ؤن اجطح هما اإلااج خحر. تم خل فا الؿلبت مه يحره  مه ؤهثر البيالىرمى 

  جدلم الاجخمابا الخىاض 
 
  بهباعا

 
 اإلادخىي  فا لعػ   الؿلبت مناكشت عبر علميا

 اإلااج خحر. م خلت فا الؿلبت ساقا مه يحره  مه ؤهثر البيالىرمى  ؾلبت لبي البراس ي

 اف اإلاع فيت البيالىرمى  ؾلبت خاجاث حشب  الاجخمابا الخىاض  مىاك  ؤن جبحن هما

 مىاك  ؤن واجطح اإلااج خحر. م خلت فا الؿلبت ساقا مه يحره  مه ؤهثر جسطط   زارج

  جدلم الاجخمابا الخىاض 
 
  بهباعا

 
 ؾلبت لبي ؤفػ  عم  ف ص جىفحر فا اكخطاديا

 مىاك  ؤن جبحن هما اإلااج خحر. م خلت  فا الؿلبت ساقا مه يحره  مه ؤهثر البيالىرمى 

 يحره  مه ؤهثر الخلنيت البيالىرمى  ؾلبت م اراث جؿىم  فا ح اه  الاجخمابا الخىاض 

 اإلااج خحر. م خلت فا الؿلبت ساقا مه

 ؾلبدددددددددت لدددددددددبي الننسددددددددد ي الاجدددددددددزان جدلدددددددددم الاجخمدددددددددابا الخىاضددددددددد  مىاكددددددددد  ؤن النخددددددددداثج وبي دددددددددذ

 ؤن النخددداثج وؤهددارث اإلااج دددخحر. م خلددت فدددا الؿلبددت سدداقا مددده يحددره  مددده ؤهثددر البيددالىرمى 

 مدددددده ؤهثددددددر البيددددددالىرمى  ؾلبددددددت لددددددبي اللشددددددعىربالنلظ جلدددددد  مدددددداباالاجخ الخىاضدددددد  مىاكدددددد 

 اإلااج خحر. ؾلبت مه يحره 

 إلاىاك  والبترا ألارد يت جامعتي ؾلبت اسخسباماث سبواف  العم  مخ حر عالكت ما: 4  

 Oneألاخاد  الخبايه ازخبار جؿبيم ج  ال ااٌ ع ى ؤلاجاست اج  الاجخمابا؟مه الخىاض 

way ANOVAهماهىمبحن النخاثج ووا ذ العم ، مخ حر لنئاث الاسدبا ت نىدس عالماث ع ى 

ٌ  فا   الخالا: الجبو

 العمر مخغير جأزير لسراست ANOVA ألاحازي الخبايً ( ادخبار13جسول )

 الباللت F مخىسـ اإلا بعاث درجاث الح مت مجمىع اإلا بعاث 

 000. 6.541 1.767 3 5.301 الاسخسباماث

110.214 408 .270   

115.514 411    

 062. 2.468 823. 3 2.470 ؤلاهباعاث

136.118 408 .334   

138.588 3    
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 زالٌ مه لخلبيت ا الجامعاث ؾلبت ي عى التي لإلهباعاث الباللت م خىي  ؤن ُيالخ 

 فا ف وق جىجب ال سالخالا أ،7.78مه   ؤهبر الاجخمابا الخىاض  إلاىاك  اسخسبام  

 الخىاض  إلاىاك  اسخسبام   زالٌ مه لخلبيت ا الجامعاث ؾلبت ي عى التي ؤلاهباعاث

 العم  مخ حر سازخالح الاجخمابا

 إلاىاك  والبترا ألارد يت جامعتي ؾلبت السخسباماث الباللت م خىي  ؤن ُيالخ  هما

ٌ  يمىه سالخالا أ،7.78مه   ؤك  وان الاجخمابا الخىاض   سحن ازخالح هنان بن اللى

ٌ  الاجخمابا الخىاض  مىاك  اسخسباماث فا لنتاإلاسخ العم مت النئاث  آلاحة والجبو

 منط   لشي  العم  مخ حر لنئاث الح اسيت اإلاخىسؿاث يىضح

 :14جسول ركم 

 ال  بت اإلائىمت اإلاخىسـ العبد العم  

47ؤك  مه  الاسخسباماث  148 3.7543 75.086 

سنت 48-41مه   199 3.7581 75.162 

سنت 27-42مه   36 3.5952 71.904 

سنت 21ؤهثر مه   29 3.3350 66.7 

 74.254 3.7127 412 اإلاجمىع

47ؤك  مه  ؤلاهباعاث  148 3.7659 75.318 

سنت 48-41مه   199 3.7574 75.148 

سنت 27-42مه   36 3.6210 72.42 

سنت 21ؤهثر مه   29 3.4877 69.754 

 74.59 3.7295 412 اإلاجمىع

ٌ  مه يخطح  جامعتي ؾلبت اسخسباماث فا ازخالح هنان بن ال اسم الجبو

ٌ  الاجخمابا، الخىاض  إلاىاك  والبترا ألارد يت  ه ه حعىد مه لطالح يىضح آلاحة والجبو

 الازخالفاث.

 الخىاض  إلاىاك  والبترا ألارد يت جامعتي ؾلبت اسخسباماث فا العم  فئاث سحن الن وق-

ٌ  ؤعماره  سازخالح الاجخمابا  ألازبار إلاع فت الاجخمابا خىاض ال مىاك  اسخسبام خى

سنتأ.وجبحن ؤن هنان  21العم مت  ؤهثرمه  النئت لطالح الن وق ووا ذ ال ياسيت
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ٌ  ؤعماره  سازخالح والبترا ألارد يت جامعتي ازخالح فا اسخجاساث ؾلبت  اسخسبام خى

 مت العم النئت لطالح الن وق ووا ذ ال ماغيت ألازبار إلاع فت الاجخمابا الخىاض  مىاك 

 سنتأ. 48بلى  41 مه 

 والبتدرا ألارد يدت جدامعتي النخاثج ؤن هنان ازخالح فا اسدخجاساث ؾلبدت وؤهارث 

ٌ  ؤعمددددداره  سدددددازخالح  الننيدددددت ألازبدددددار إلاع فدددددت الاجخمدددددابا الخىاضددددد  مىاكددددد  اسدددددخسبام خدددددى

النخاثج ؤن هنان ازخالح فا  سنتأ.وبي ذ 47النئتالعم مت  ؤكلمه  لطالح الن وق ووا ذ

ٌ  ؤعمددددداره  ازدددددخالح والبتدددددرا  ألارد يدددددت جدددددامعتي ث ؾلبدددددتاسدددددخجاسا  مىاكددددد  اسدددددخسبام خدددددى

 48بلى  41العم مت  مه  النئت لطالح الن وق ووا ذ الد ىق  ل اياث الاجخمابا الخىاض 

 سازخالح والبترا ألارد يت جامعتي وجىد ازخالح فا اسخجاساث ؾلبت النخاثج وؤهبث سنتأ.

ٌ  ؤعمدددددداره   الخجددددددارة عدددددده وؤلاعددددددالن للتددددددرومج الاجخمددددددابا ضدددددد الخىا مىاكدددددد  اسددددددخسبام خددددددى

 النخدداثج مدده واجطددح سددنتأ. 48بلددى  41النئتالعم مددت  مدده  لطددالح الندد وق ووا ددذ الخاضددت

ٌ  ؤعمددددداره  سدددددازخالح والبتدددددرا ألارد يدددددت جدددددامعتي وجدددددىد ازدددددخالح فدددددا اسدددددخجاساث ؾلبدددددت  خددددددى

 اسددددديتدر  سيددددد اع الجامعيدددددت البراسدددددت هددددداون فدددددا الاجخمدددددابا الخىاضددددد  مىاكددددد  اسدددددخسبام

وجددددددىد  النخدددددداثج وؤهددددددارث سددددددنتأ. 48بلددددددى  41العم مددددددت  مدددددده  النئددددددت لطددددددالح الندددددد وق ووا ددددددذ

ٌ  ؤعمداره  ازدخالح والبتدرا  ألارد يدت جدامعتي ازدخالح فدا اسدخجاساث ؾلبدت  اسدخسبام خدى

العم مددت  النئددت لطددالح الندد وق ووا ددذ والد دليت الترفيددت ب ددبح الاجخمددابا الخىاضدد  مىاكد 

 ألارد يددددت جددددامعتي وجددددىد ازددددخالح فددددا اسددددخجاساث ؾلبددددت لنخدددداثجا وبي ددددذ سددددنتأ. 47 ؤكلمدددده 

ٌ  ؤعماره  ازخالح والبترا   علب ؤماهه إلاع فت الاجخمابا الخىاض  مىاك  اسخسبام خى

 سنتأ. 47العم مت  ؤكلمه  النئت لطالح الن وق ووا ذ الاجخماعيت ألا شؿت

 إلاىاكدد  والبتددرا ألارد يددت جددامعتي ؾلبددت اسددخسباماث سددبواف  الخسطددظ مخ حددر ماعالكددت -ب

 سدددددبواف  الخسطدددددظ مخ حدددددر عالكدددددت سدددددااٌ"ما ع دددددى ؤلاجاسدددددت اجددددد  الاجخمدددددابا؟مه الخىاضددددد 

 جؿبيددددددم جدددددد  الاجخمددددددابا "، الخىاضدددددد  إلاىاكدددددد  والبتددددددرا ألارد يددددددت جددددددامعتي ؾلبددددددت اسددددددخسباماث

 همدددا النخددداثج ووا دددذ الخسطدددظ، مخ حدددر لنئددداث الاسددددبا ت سندددىد عالمددداث ع دددىT-Testازخبدددار

ٌ  فا هىمبحن  لخالا:ا الجبو
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 الخذصص مخغير جأزير لسراست T-test 15جسول ركم 

اإلاخىسـ  العبد الخسطظ 

 الح ابة

الا د اح 

 اإلاعيار  

F  م خىي

 الباللت

 الاسخسباماث

 

 027. 909. 52197. 3.7603 247 ولياث علميت ب  ا يت

ولياث علميت 

 جؿبيليت

165 3.6416 .53589 

 012. 064. 56028. 3.7892 247 ولياث علميت ب  ا يت ؤلاهباعاث

ولياث علميت 

 جؿبيليت

165 3.6403 .60067 

 زالٌ مه لخلبيت ا الجامعاث ؾلبت ي عى التي لإلهباعاث الباللت م خىي  ؤن  الخ  -ؤ

 فا ف وق جىجب سالخالا أ،7.78مه   ؤك  وا ذ الاجخمابا الخىاض  إلاىاك  اسخسبام  

 الخىاض  إلاىاك  اسخسبام   زالٌ مه خلبيت ال الجامعاث ؾلبت ي عى التي ؤلاهباعاث

 الخسطظ. مخ حر سازخالح الاجخمابا

 اليلياث وؾلبت ؤلا  ا يت العلميت اليلياث ؾلبت ي عى التي ؤلاهباعاث سحن الن وق-

 الاجخمابا الخىاض  إلاىاك  اسخسبام   زالٌ مه لخلبيت ا الخؿبيليت العلميت

 العلميت اليلياث وؾلبت ؤلا  ا يت العلميت اثاليلي ؾلبت سحن ازخالفاث هنان ؤن اجطح

  اإلانؿىمحن لبي الخج  وججاو   الننس ي ؤلاهباع جدليم فا الخؿبيليت
 
 ووا ذ  ن يا

 ؾلبت سحن ازخالفاث هنان ؤن جبحن هما ؤلا  ا يت. العلميت اليلياث ؾلبت لطالح الن وق

 ؤلاهباع جدليم اف الخؿبيليت العلميت اليلياث وؾلبت ؤلا  ا يت العلميت اليلياث

 ؤلا  ا يت. العلميت اليلياث ؾلبت لطالح الن وق ووا ذ العاؾنة

 اليلياث وؾلبت ؤلا  ا يت العلميت اليلياث ؾلبت سحن ازخالفاث هنان ؤن جبحن هما

 ؾلبت لطالح الن وق ووا ذ الؿلبت، لبي الننس ي الاجزان جدليم فا الخؿبيليت العلميت

 العلميت اليلياث ؾلبت سحن ازخالفاث هنان ؤن اجطح ماه ؤلا  ا يت. العلميت اليلياث

 لعؼ لبي سالنلظ الشعىر  جللي  فا الخؿبيليت العلميت اليلياث وؾلبت ؤلا  ا يت

 ؤلا  ا يت. العلميت اليلياث ؾلبت لطالح الن وق ووا ذ الؿلبت،
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 إلاىاك  والبترا ألارد يت جامعتي ؾلبت السخسباماث الباللت م خىي  ؤن  الخ  - 

ٌ  يمىه أ،سالخالا7.78مه   ؤك  وان الاجخمابا لخىاض ا  سحن ازخالح هنان بن اللى

 الخىاض  إلاىاك  فياسخسبام   والبترا ألارد يت جامعتي ؾلبت مه اإلاسخلنت الخسططاث

 الاجخمابا.

 ٌ  الن وق: ه ه يىضح آلاحة والجبو

 العلميددددددت اثاليليدددددد وؾلبددددددت ؤلا  ددددددا يت العلميددددددت اليليدددددداث ؾلبددددددت اسددددددخسباماث سددددددحن الندددددد وق-

 هنددان بن اجطددح الاجخمددابا الخىاضدد  اإلاىاكدد  والبتددر ألارد يددت ؾلبددتجامعتي مدده الخؿبيليددت

 فددددا الخؿبيليددددت العلميددددت اليليدددداث وؾلبددددت ؤلا  ددددا يت العلميددددت اليليدددداث ؾلبددددت سددددحن ازخالفدددداث

 النددد وق ووا دددذ جبيدددبة اجخماعيدددت عالكددداث إلكامدددت الاجخمدددابا الخىاضددد  مىاكددد  اسدددخسبام

 سدددحن ازخالفددداث هنددان بن النخددداثج مددده جبددحن همدددا ؤلا  دددا يت. العلميددت يليددداثال ؾلبدددت لطددالح

 مىاكدد  اسددخسبام فددا الخؿبيليددت العلميددت اليليدداث وؾلبددت ؤلا  ددا يت العلميددت اليليدداث ؾلبددت

 العلميددت اليليدداث ؾلبددت لطددالح الندد وق ووا ددذ الننيددت ألازبددار إلاع فددت الاجخمددابا الخىاضدد 

 ؤلا  دددددا يت العلميدددددت اليليددددداث ؾلبدددددت سدددددحن ازخالفددددداث ندددددانه بن النخددددداثج وؤهدددددارث ؤلا  دددددا يت.

  لدددددد  فددددددا الاجخمددددددابا الخىاضدددددد  مىاكدددددد  اسددددددخسبام فددددددا الخؿبيليددددددت العلميددددددت اليليدددددداث وؾلبددددددت

 العلميدددددت اليليددددداث ؾلبددددت لطدددددالح النددددد وق ووا ددددذ اإلاملىدددددت فدددددا لألوغدددداع الحليليدددددت الطددددىرة

 ؤلا  دددددا يت العلميدددددت اليليددددداث ؾلبدددددت سدددددحن ازخالفددددداث هندددددان بن النخددددداثج وؤهدددددبث ؤلا  دددددا يت.

 مع فددددت فددددا الاجخمددددابا الخىاضدددد  مىاكدددد  اسددددخسبام فددددا الخؿبيليددددت العلميددددت اليليدددداث وؾلبددددت

 ؤلا  ا يت. العلميت اليلياث ؾلبت لطالح الن وق ووا ذ الاجخماعيت ألا شؿت علب ؤماهه

 والخىصياث الىخائج مىاكشت الخامس : املبحث

 وجىضيا  ا: البراست  خاثج سه  ع ع فيماي ا

 
ا
 الىخائج: مىاكشت أول

 البد : بلي ا جىض  التي النخاثج ؤه  فيماي ا

 س  بت جىمتر ومىك  أ ومخالعىن Face Bookمىك    يخالعىن  الؿلبت %أ مه90.2هنان  

  دى والبترا ألارد يت جامعتي فا الؿلبت مه هبحر جىجه ع ى يبٌ %أ وه ا8.9سل ذ  



محمسأ.ز/ عبس الرزاق محمس السليمي  الباحث: أحمس عبس الرزاق   

 

50 

 

 الاجخمابا الخىاض  مىاك  يخطندىن  بتالؿل %أ مه22.8   الن  بىن. مىك  اسخسبام

أ Laptopاإلادمىلت   ؤج ز    عبر يخطندى  ا %أ من  27.2و  اإلادمىلت، هىاجن   عبر

 يخطندى  ا ه  %أ مه11.0اإلاىخ ي،و  عبرالىمبيىج  يخطندى  ا الؿلبت %أ مه14.8و 

 أ. I padعبرآلايباد  

 الاجخمابا؟ الخىاض  ك إلاىا ألارد يت الجامعاث ؾلبت اسخسباماث دواف  ما -1

 الخىاض  ل  ع الاجخمابا الخىاض  إلاىاك  الؿلبت اسخسبام داف  وان ألاولى اإلا جبت فا

 والد ليت الترفيه داف  جالها %أ،89.174  بت   ع ى وخا  وألاه  ألاكار  م 

 س  بت دراسيت سي اع الاسخسبام داف  ذلً لعب %أ. ومه87.038بلى   س  بتوضلذ

سل ذ  س  بت الؿنىلت ؤضبكاء عه البد  داف  ز  ومه %أ،08.97بلى   وضلذ

 مع فت داف  ز  ومه أ،02.81س  بت   ال ياسيت ألازبار مع فت داف  جالها %أ،09.88 

 س  بت جبيبة اجخماعيت عالكاث بكامت داف  جاله ز  ومه %أ،02.82الننيت  ألازبار

 س  بت اإلاملىت فا لألوغاع ليتالحلي الطىرة  ل  داف  ذلً لعب وؤحى %أ،02.28سل ذ  

 %أ،04.92أ،ؤمادافعمع فتؤماهنعلبألا شؿتالاجخماعيتفيا خ  بخه  02.18بلى   وضلذ

 مع فت داف  ذلً لعب وجاء أ،04.01س  بت   ال ماغت ؤزبار مع فت داف  وان س نما

 الخىاض  مىاك  ي خسبمىن  ال يه ؤما %أ،28.97بلى   وضلذ س  بت الاكخطاد ؤزبار

 آلاراء عه الخعبحر داف  جالها %أ،20.01  بت     فيا ذ الد ىق  ل اياث ماباالاجخ

 ألاعماٌ عه وؤلاعالن الترومج داف  جاء ز  %أ،ومه28.82س  بت   سد مت ال ياسيت

 %أ.21.21س  بت   الخاضت الخجارمت

أ التي جناولذ ؤز  مىاك  4711وجخنم ه ه النديجت م   خاثج دراست البليمي   

الاجخمابا ع ى الخ يحر ال ياس ي فا جى  ىمط ، خي  ؤهارث البراست التي الخىاض  

كبمذ فا ماجم  وليت ؤلاعالم فا جامعت الحرمىن بلى ؤن مىاك  الخىاض  الاجخمابا عملذ 

ع ى جىعيت الجم ىر ووج خه  دى سلىهياث معينت.هما جخنم ه ه النديجت م   خاثج 

 كاثمت رؤ  ع ى يإحة والترفيه الد ليت ف دا أ التي ؤهبث ع ى ؤن4778دراست  زػ ، 

 إلاىاك  الخىاض  الاجخمابا. الجامعت ؾال  اسخسبام دواف 
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 زالٌ مه جلبيت ا بلى ألارد يت الجامعاث ؾلبت ي عى التي اإلاؿلىبت ؤلاهباعاث ما -4

 الاجخمابا؟ الخىاض  إلاىاك  اسخسبام  

 مه اجخمابا بهباع جدلم الاجخمابا الخىاض  مىاك  ؤن الؿلبت %أ مه92.41ي ي  

 بهباع جدلم ؤ  ا %أ من  91.72الزمالء،وم ي   سحن وجىاض  اجخمابا جى زلم زالٌ

 حشبع   %أ ؤ  ا97.04ي ي   س نما الؿلبت، سحن جبيبة ؤفيار ؾ ح زالٌ مه مع فا

 
 
  مع فيا

 
 ه  %أ مه97.29يعخلب   هما العال ، عه سمعلىماث جزوده  زالٌ مه ؤيػا

 اإلاع فيت خاجت   حشب  %أ ؤ  ا00.91ي ي   س نما لبي  .، الاسخؿالع تخبريب حشب  ؤ  ا

 جسطط  . زارج مه اإلاىاغي  فا

  جدلم الاجخمابا الخىاض  مىاك  بن هما
 
  بهباعا

 
 ججاو   زالٌ مه وذلً  ن يا

  اإلانؿىمه لبي الخج 
 
روخيالبي   الؿلبت، مه  ن يا

 
 %أ مه02.07ماجدللةهباعا

 ؤلاهباع جدليم فا الاجخمابا الخىاض  مىاك  ح اعب ست. هماالبرا عينت مه الؿلبت

 الؿلبت، %أ مه02.28لبي   آلاز مه عيىن  فا ل اجه الؿالب جليي  عبر وذلً الننس ي

 مناكشت عبر وذلً العلمي ؤلاهباع جدليم فا الاجخمابا الخىاض  مىاك  ح اعب هما

 الؿلبت %أ مه07.18 استالد ك يعخلب البراس ي. س نما اإلادخىي  فا البعؼ لعػ   الؿلبت

 عه البد  فا ح اعب ب  ا بذ اكخطاد  بهباع جدلم كب الاجخمابا الخىاض  مىاك  ؤن

 مىاك  اسخسبام بن فيعخلبون  العينت ؤف اد %أ مه28.08ؤفػ .ؤما   عم  ف ص

 هاهاث ؤمام النا  سن الؿلبت لعؼ لبي سالنلظ الشعىر  جلل  الاجخمابا الخىاض 

 الخىاض  مىاك  ؤن العينت ؤف اد %أ مه20.91ن،س نماي ًما  بخه  الحىاس بمد اوو 

 ؤن الؿلبت مه %أ20.80ي ي   آز  جا ب وع ى لبي  ، الننس ي الاجزان جدلم الاجخمابا

 ؤلاهباع ل   يدلم مما ل   الخلنيت اإلا اراث جؿىم  فا ح اعب الاجخمابا الخىاض  مىاك 

  ؤلاهباعاث ؤك  ووا ذ الاكخطاد ،
 
 ب  ا الاجخمابا الخىاض  مىاك  اسخسبام مه جدليلا

أ التي 4717وجخنم ه ه النديجت م   خاثج دراست  البمار ، العاؾنة. ؤلاهباع جدلم

 وجزوده  
 
ؤهارث بلى بن الشبياث الاجخماعيت حشب  الؿلبت مع فيا

 ا  ا جسلم خي  سمع فتمخعملتسالعال ، هما بن للشبياث الاجخماعيت بهباع اجخمابا

العؿالث. هما جبحن بن الشبياث  ؤوكاث فا ختى الزمالء سحن وجىاض  خمابااج جى
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هما  الؿلبت. سحن للخىاض  جبيبة ؤفيار ا  ا جؿ ح خي  فى    الاجخماعيت جدلم بهباع

أ التي ؤهارث بلى بن مىاك  Meshel, 2010جخنم ه ه النديجت م   خاثج دراست م شي  

 اجخما
 
 عيا سف اد اإلاجخم  خي  جاز  ع ى العالكاثالخىاض  الاجخمابا جدلم اهباعا

أ التي اهارث بلى 4717هما جخنم ه ه النديجت م   خاثج دراست البمار ، الاجخماعيت ل  .

 وحعمم معارح بن مىاك  الخىاض  الاجخمابا جدلم اهباعا مع فيا وفى ما خي  جى ل  

 مشترن. اهخمام ذو   ؤ ا  م  والخىاض  سالعال  ؤهثر

 إلاىاكدددد  والبتددددرا ألارد يددددت جددددامعتي ؾلبددددت اسددددخسباماث سددددبواف  الجدددد   مخ حددددر تعالكدددد مددددا -2

 الؿددددددال  سددددددحن هندددددد وق هنددددددا مخيددددددىن  هدددددد  بن البراسددددددت  خدددددداثج سي ددددددذ الاجخمددددددابا؟ الخىاضدددددد 

 ؤلاهباعاث ووا ذ الج   مخ حر سازخالح جلبيت ا فا ي يبىن  التي ؤلاهباعاث فا والؿالباث

 والاجخماعيدددددددددت والعاؾنيدددددددددت والنن ددددددددديت ع فيدددددددددتاإلا ؤلاهدددددددددباعاث سدددددددددحن مدددددددددا ومخنىعدددددددددت مخلاربدددددددددت

 جدددددامعتي ؾلبدددددت مددددده وؤلا دددددار الددددد وىر  سدددددحن ازدددددخالح هندددددان بن اجطدددددح والاكخطددددداديت. ولىددددده

 فدا ازخالفداث هندان ودان الاجخمدابا. خيد  الخىاضد  إلاىاكد  اسدخسبام   فدا والبتدرا ألارد يت

 ديتوالاكخطدددددددددددا ال ياسدددددددددديت ألازبدددددددددددار إلاع فددددددددددت الاجخمدددددددددددابا الخىاضدددددددددد  مىاكددددددددددد  اسددددددددددخسباماث

 ساللػدددايا ؤهثدددر الددد وىر  اهخمدددام بلدددى يعدددىد وهددد ا الددد وىر  لطدددالح النددد وق ووا دددذ وال ماغددديت

 اسددخسباماث فدا فدد وق هندان وا ددذ آزد  جا ددب وع دى وال ماغدديت. والاكخطداديت ال ياسديت

 ؤلا دار، الؿالبداث لطدالح الن وق ووا ذ الننيت ألازبار إلاع فت الاجخمابا الخىاض  مىاك 

 فدددددا ازخالفددددداث هندددددان ودددددان همدددددا الننيدددددت. ساسزبددددار الؿالبددددداث اهخمدددددام ة مددددداد بلدددددى يعدددددىد وهدددد ا

 الندددد وق ووا ددددذ الؿنىلددددت ؤضددددبكاء عدددده للبددددد  الاجخمددددابا الخىاضدددد  مىاكدددد  اسددددخسباماث

 الاجخمدددابا الخىاضددد  مىاكددد  اسدددخسباماث فدددا ازخالفددداث هندددان وا دددذ همدددا ؤلا دددار، لطدددالح

 الد دىق  خدب ريبت بلى يعىد  اوه ؤلا ار، للؿالباث حعزي  الن وق ووا ذ الد ىق  ل اياث

 فدددددددا ازخالفددددددداث هندددددددان ودددددددان همدددددددا العمدددددددىم. وجددددددده ع دددددددى ال جددددددد  عددددددده اإلاددددددد ؤة ب دددددددا جخمحدددددددز التدددددددي

 البراسديت لأليد اع الجامعيت البراست هاون فا الاجخمابا الخىاض  مىاك  اسخسباماث

 اسدددخسباماث فدددا ازخالفددداث هندددان بن جبدددحن همدددا ؤلا دددار، الؿالبددداث لطدددالح النددد وق ووا دددذ

 همدا الؿالبداث، لطدالح الند وق ووا دذ والد دليت الترفيه ب بح الاجخمابا الخىاض  مىاك 

 علدب ؤماهه إلاع فت الاجخمابا الخىاض  مىاك  اسخسباماث فا ازخالفاث هنان بن اجطح

 اهخمام ؾبيعت بلى يعىد ؤلا ار. وه ا للؿالباث حعزي  الن وق ووا ذ الاجخماعيت ألا شؿت



 زوافع اسخذسام طلبت الجامعاث ألارزهيت ملىكعي ) فيسبىن وجىيتر( واشباعاتهم املخحللت منها
 

53 

 

 وؤزحددددددرا الاجخماعيدددددت وألا شدددددؿت البراسددددديت لأليددددد اع اضددددد الخى  مىاكددددد  ساسدددددخسبام ؤلا دددددار

 والترفيه. الد ليت ب بح

 والبترا ألارد يت جامعتي ؾلبت اسخسباماث سبواف  البراسيت اإلا خلت مخ حر عالكت ما -2

 ؾلبت اسخسباماث فا ف وق جىجب ال ب ه النخاثج سي ذ الاجخمابا؟ الخىاض  إلاىاك 

 البراسيت، اإلا خلت مخ حر سازخالح الاجخمابا الخىاض  إلاىاك  والبترا ألارد يت جامعتي

 ومع فت الاجخمابا للخىاض  واإلااج خحر البيالىرمى  م خلت فا الؿلبت ي خسبم ا خي 

 سحن ازخالح هنان وان س نما البراسيت. ولألي اع والترفيه، وللد ليت اإلاخنىعت ألازبار

 ي عىن  التي ؤلاهباعاث فا والبترا ألارد يت جامعتي لؿلبت اإلاسخلنت البراسيت اإلا اخ 

 الخىاض  مىاك  حشب  خي  الاجخمابا الخىاض  إلاىاك  اسخسبام   زالٌ مه لخلبيت ا

 مه يحره  مه ؤهثر العال  عه سمعلىماث وجزوده  مع فيا البيالىرمى  ؾلبت الاجخمابا

  الاجخمابا الخىاض  مىاك  جسلم اإلااج خحر. هما ؾلبت
 
  جىا

 
  اجخماعيا

 
 سحن وجىاضال

 مىاك  فةن ذلً بلى اإلااج خحر. ساإلغافت ؾلبت مه ؤهثر البيالىرمى  درجت فا الزمالء

  جدلم الاجخمابا الخىاض 
 
  بهباعا

 
 اإلادخىي  فا لعػ   الؿلبت مناكشت عبر علميا

 ؤن جا ب بلى اإلااج خحر. ؾلبت مه يحره  مه ؤهثر البيالىرمى  ؾلبت لبي البراس ي

 زارج فا اإلاع فيت البيالىرمى  ؾلبت خاجاث حشب  الاجخمابا الخىاض  مىاك 

 جؿىم  فا الاجخمابا الخىاض  مىاك  ح اه  اإلااج خحر. هما ؾلبت مه ؤهثر جسطط  

  جدلم وبالخالا الخلنيت البيالىرمى  ؾلبت م اراث
 
  بهباعا

 
 عم  ف ص جىفحر فا اكخطاديا

 مىاك  فةن ذلً بلى افتاإلااج خحر. ساإلغ ؾلبت مه ؤهثر البيالىرمى  ؾلبت لبي ؤفػ 

 ؾلبت لبي سالنلظ الشعىر  وجلل  الننس ي الاجزان جدلم الاجخمابا الخىاض 

 اإلااج خحر. ؾلبت مه ؤع ى سبرجت البيالىرمى 

 إلاىاك  والبترا ألارد يت جامعتي ؾلبت اسخسباماث سبواف  العم  مخ حر عالكت ما-8

 ؾلبت ي عى التي ؤلاهباعاث فا ف وق جىجب ال ب ه النخاثج سي ذ الاجخمابا؟ الخىاض 

 مخ حر سازخالح الاجخمابا الخىاض  إلاىاك  اسخسبام   زالٌ مه لخلبيت ا الجامعاث

 فا اإلاسخلنت العم مت النئاث سحن ازخالح هنان بن اجطح ؤز ي   اخيت ومه العم .

ٌ  خي  الاجخمابا، الخىاض  مىاك  اسخسباماث  مىاك  اسخسبام وان هنان ازخالح خى
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العم مت  النئت لطالح الن وق ووا ذ ال ياسيت ألازبار إلاع فت الاجخمابا الخىاض 

 والبترا ألارد يت جامعتي وجىد ازخالح فا اسخجاساث ؾلبت اجطح سنتأ. هما 21 ؤهثرمه 

ٌ  ؤعماره  سازخالح  ال ماغيت ألازبار إلاع فت الاجخمابا الخىاض  مىاك  اسخسبام خى

سنتأ. وجب نةن هنان ازخالح فا  48بلى  41مه النئتالعم مت   لطالح الن وق ووا ذ

ٌ  ؤعماره  سازخالح والبترا ألارد يت جامعتي اسخجاساث ؾلبت  مىاك  اسخسبام خى

 47النئتالعم مت  ؤكلمه  لطالح الن وق ووا ذ الننيت ألازبار إلاع فت الاجخمابا الخىاض 

 سازخالح البتراو  ألارد يت جامعتي سنتأ. واجطحةن هنان ازخالح فا اسخجاساث ؾلبت

ٌ  ؤعماره   الن وق ووا ذ الد ىق  ل اياث الاجخمابا الخىاض  مىاك  اسخسبام خى

هنان ازخالح فا اسخجاساث  وان سنتأ. هما 48بلى  41العم مت  مه  النئت لطالح

ٌ  ؤعماره  سازخالح والبترا ألارد يت ؾلبتجامعتي  الخىاض  مىاك  اسخسبام خى

العم مت  النئت لطالح الن وق ووا ذ الخاضت الخجارة هع وؤلاعالن للترومج الاجخمابا

 والبترا ألارد يت جامعتي سنتأ. هماُوجب ازخالح فا اسخجاساث ؾلبت 48بلى  41 مه 

ٌ  ؤعماره  سازخالح  البراست هاون فا الاجخمابا الخىاض  مىاك  اسخسبام خى

سنتأ.  48بلى  41العم مت  مه  النئت لطالح الن وق ووا ذ دراسيت سي اع الجامعيت

ٌ  ؤعماره  سازخالح والبترا ألارد يت جامعتي وجىد ازخالح فا اسخجاساث ؾلبت وجبحن  خى

 النئت لطالح الن وق ووا ذ والد ليت الترفيت ب بح الاجخمابا الخىاض  مىاك  اسخسبام

 والبترا ألارد يت جامعتي هنان ازخالح فا اسخجاساث ؾلبت سنتأ.ووان 47العم مت  ؤكلمه 

ٌ  ؤعماره  خالحساز  علب ؤماهه إلاع فت الاجخمابا الخىاض  مىاك  اسخسبام خى

 سنتأ. 47النئتالعم مت  ؤكلمه  لطالح الن وق ووا ذ الاجخماعيت ألا شؿت

 إلاىاك  والبترا ألارد يت جامعتي ؾلبت اسخسباماث سبواف  الخسطظ مخ حر عالكت ما -2

 الجامعاث ؾلبت ي عى التي ؤلاهباعاث فا ف وق بلى النخاثج ؤهارث الاجخمابا؟ الخىاض 

 الخسطظ. مخ حر سازخالح الاجخمابا الخىاض  إلاىاك  اسخسبام   زالٌ مه لخلبيت ا

 العلميت اليلياث وؾلبت ؤلا  ا يت العلميت اليلياث ؾلبت سحن ازخالفاث هنان وان خي 

  اإلانؿىمحن لبي الخج  وججاو   الننس ي ؤلاهباع جدليم فا الخؿبيليت
 
 وا ذو   ن يا

 ؾلبت سحن ازخالفاث هنان ؤلا  ا يت. ووا ذ العلميت اليلياث ؾلبت لطالح الن وق

 ؤلاهباع جدليم فا الخؿبيليت العلميت اليلياث وؾلبت ؤلا  ا يت العلميت اليلياث
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 ازخالفاث هنان ووا ذ ؤلا  ا يت. العلميت اليلياث ؾلبت لطالح الن وق ووا ذ العاؾنة

 الاجزان جدليم فا الخؿبيليت العلميت اليلياث وؾلبت ؤلا  ا يت تالعلمي اليلياث ؾلبت سحن

 ؤلا  ا يت. ووا ذ العلميت اليلياث ؾلبت لطالح الن وق ووا ذ الؿلبت، لبي الننس ي

 الخؿبيليت العلميت اليلياث وؾلبت ؤلا  ا يت العلميت اليلياث ؾلبت سحن ازخالفاث هنان

 اليلياث ؾلبت لطالح الن وق ووا ذ الؿلبت، لعؼ لبي سالنلظ الشعىر  جللي  فا

 مه اإلاسخلنت الخسططاث سحن ازخالح وجىد الباخ  الخ  هما ؤلا  ا يت. العلميت

 اجطح خي  الاجخمابا. الخىاض  إلاىاك  اسخسبام   فا والبترا ألارد يت جامعتي ؾلبت

 ؿبيليتالخ العلميت اليلياث وؾلبت ؤلا  ا يت العلميت اليلياث ؾلبت سحن ازخالفاث وجىد

 الن وق وا ذ جبيبةو اجخماعيت عالكاث إلكامت الاجخمابا الخىاض  مىاك  اسخسبام فا

 ؤلا  ا يت. العلميت اليلياث ؾلبت لطالح

 العلميت اليلياث وؾلبت ؤلا  ا يت العلميت اليلياث ؾلبت سحن ازخالفاث وجىد وجبحن

 الن وق ووا ذ الننيت ارألازب إلاع فت الاجخمابا الخىاض  مىاك  اسخسبام فا الخؿبيليت

 ؤلا  ا يت. العلميت اليلياث ؾلبت لطالح

 العلميت اليلياث وؾلبت ؤلا  ا يت العلميت اليلياث ؾلبت سحن ازخالفاث وُوجبث

 فا لألوغاع الحليليت الطىرة  ل  فا الاجخمابا الخىاض  مىاك  اسخسبام فا الخؿبيليت

ىخ  ؤلا  ا يت. لميتالع اليلياث ؾلبت لطالح الن وق ووا ذ اإلاملىت
ُ
 ازخالفاث وجىد ول

 اسخسبام فا الخؿبيليت العلميت اليلياث وؾلبت ؤلا  ا يت العلميت اليلياث ؾلبت سحن

 الن وق ووا ذ الاجخماعيت ألا شؿت علب ؤماهه مع فت فا الاجخمابا الخىاض  مىاك 

 ؤلا  ا يت. العلميت اليلياث ؾلبت لطالح

 الخىصياث:

 ا:ان سماي الباخث يىص ي  البد  خاثج غىء فا 

 جدليددددددددددم فددددددددددا الاجخمدددددددددابا الخىاضدددددددددد  مىاكددددددددد  ساسددددددددددخسبام الجامعددددددددداث كيددددددددددام غددددددددد ورة-1

 ساإلاعددارح بزدد ائ   زددالٌ مدده الؿلبددت لددبي واإلاع فيددت والاجخماعيددت النن دديت ؤلاهددباعاث

            ل دددددددد  اإلانيددددددددبة الاجخماعيددددددددت ألا شددددددددؿت  دددددددددى جددددددددىجي    وعبددددددددر جسططددددددددا    زددددددددارج مدددددددده

 .اإلاد ا وإلاجخمع  
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 للمػدددامحن علميدددت دراسددداث سدددةج اء الجامعددداث فدددا البددددىر م اهدددز جلدددىم ؤن غددد ورة-4

 جدلددددددم ل ا،سديدددددد  ألافدددددد اد اسددددددخسباماث وواكدددددد  الاجخماعيددددددت الشددددددبياث ع ددددددى اإلاخاخددددددت

 الؿلبت. كب  مه اإلاؿلىبت ؤلاهباعاث

 الخىاضدددددددددد  إلاىاكدددددددددد  ال ددددددددددلبيت الاسددددددددددخسباماث مػددددددددددار مدددددددددده الؿلبددددددددددت جدطددددددددددحن غدددددددددد ورة -1

 مسخلددف فددا الخىعىمددت النددبواث وعلددب وؤلارهدداد، الددىع  زددالٌ مدده وذلددً الاجخمددابا،

 ً ددددلىهياثى ع دددد اإلاىاكدددد  ل دددد ه ال دددد ئت الاسددددخسباماث سددددلبياث لبيددددان ؤلاعددددالن وسدددداث 

 اإلاترجبدت والنىاثب اإلاىاك ، ه ه إلاث  ألامث  الاسخسبام سؿ ق  الخىعيت م  اإلا خسبمحن

  ينعى  وبما الاسخسبام، ه ا ع ى
 
 الؿلبت. ع ى بيجاسا

 الاجخمدددددابا الخىاضددددد  مىاكددددد  إلدارة الاجخمددددداع وعلددددد  ؤلاعدددددالم فدددددا زبدددددراء حعيدددددحن ورةغددددد   -4

 الجامعداث داز  خيا    فا ينيبه  سما الجامعاث ؾلبت اهباعاث لخدلم الجامعيت

 وزارج ا.

 اإلاسخلندت، اإلاجخمد  هد اثذ ع ى البراست، ل  ه مشاب ت دراساث سةج اء الليام غ ورة -2

 إلاىاكدددددد  الشدددددد اثذ هدددددد ه اسددددددخسباماث ع ددددددى اإلاترجبددددددت اسيددددددتوؤلايج ال ددددددلبيت آلازددددددار وبيددددددان

 اإلاسخلنت.   الاجخمابا الخىاض 

 :املراجعكائمت 

 الع بة، النى  أ،ماس ت4779  ،الثلافيت للخىميت ألاول  العربي الخلرير .1

 لبنان. سحروث،

 داراإلا حرة، ،الجسيس إلاعالم وسائل إل  مسدل أ،4714عببال  اق،   البليمي، .4

 ألاردن. عمان،

 دار ،إلالكتروهيت والصحافت الجسيس إلاعالم أ،4711ال  اق،  عبب البليمي، .2

 ألاردن. عمان، لل ش ، واث 

، الصحافت إلالكتروهيت والخكىىلىجيا الركميتأ، 4711البليمي، عبب ال  اق   .2

 دار الثلافت لل ش  والخى ي ، عمان، ألاردن
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دار اإلا حرة لل ش   ،عالم والطفلوسائل إلا أ، 4714البليمي، عبب ال  اق   .8

 والخى ي ، عمان، ألاردن

هظرياث الاجصال في اللرن الحازي أ، 4712البليمي، عبب ال  اق   .2

 ، دار اليا ور  لل ش  والخى ي ، عمان، ألاردنوالعشريً

، دار العامليت جطىراث ظالل في إلاعالمأ، 4712البليمي، عبب ال  اق   .0

 اليا ور  لل ش  والخى ي ، عمان، ألاردن

،  سا براوروهيدش، دينلحر، .9  ج جمت: هماٌ ،إلاعالم وسائل هظرياثأ،1882سٌى

 مط . اللاه ة، والخى ي ، لل ش  البوليت البار ال ئوح، عبب

 وهظرياجه الاجصالأ. 4717خ حن.   لي ى عماد. وال يب، مياو ،خ ه .8

 اللبنا يت/اللاه ة،مط . اإلاط مت البار ،4. ؽاملعاصرة

 لسي والسلىهياث الليم عل  إلاعالم وسائل أزرأ،4772ال عيب،  سىمعحزة، .17

 العلىم وليت منؿلتالبليبة،  ؤؾ وختدهخىراهأ، اسخؿالعيت دراستالشباب: 

 جامعتالجزاث . والاجطاٌ، ؤلاعالم ك   وؤلاعالم، ال ياسيت

 السياس ي الخغيير في الاجخماعي الخىاصل شبكاث زور أ " 4714عببهللا  ال عىد، .11

 رسالتماج خحر "،رزهيينألا  الصحفيين هظر هتوج مً ومصر جىوس في

 ألاردن. عمان، وسـ،ألا  الش ق  جامعت يحرم شىرة،

 ،السعىزيت الجامعاث طلبت عل  الفيسبىن جأزير، (2008)العخي ي،جارح، .14

 سعىد. اإلالً وليتآلادا ،جامعت : ال ماع م شىره، يحر ماج خحر رسالت

املــــــ جمر  ،ر فــــــي جـــــىوس ومصــــــرالفيســــــبىن والخغيـــــأ، 4711الدددددبليمي، عبدددددبال  اق   .12

وليددددددت  ،دور وسدددددداث  الاعددددددالم فددددددا الخدددددددىالث اإلاجخمعيددددددت فددددددا الددددددىؾه الع بددددددة ،العلمــــــي

 بربب. ،جامعت الحرمىن ،ؤلاعالم
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 مبز  ،الخغيير في الاجخماعي الخىاصل مىاكع زور أ 4712ال او ،لش ي،   .12
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