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:معخخلص البدث  

ي ؾذز  قػذالا يوي جبحث ىذو الدراضت في الدور الذذي للػبذم موقذؼ بوطذبو  فذ

الاحخياحاث الخاضت في الجشائز، ويلك من خالل جؿبيق أداة البحث املخمثلت في اضخمارة 

الاضذذخاياع غ ذذذة غينذذت غبذذذوائيت جطذذيؿت مذذذن مجخمذذذؼ البحذذث  ضذذذ ي وىذذو ؾلبذذذت حامػذذذت 

، وبذق خؿذذواث املذنلو الوضذيث، حيذذث درذدة الدراضذت لخػذذزة غ ذة غذذاداث 3قطذنؿينت 

الػينذت ملوقذؼ بوطذبو ، و ذذا دور ىذذا  خحذل فذي الخػز ذ  بي ذت وأنماؽ اضخخدام أبزاد 

 يوي الاحخياحاث الخاضت وقػالاىم الاحخماغيت والصحيت والتلبو ت.

وقد جوضلذ الدراضت ئلة مجموغت من النخائج اىمها أع موقؼ بوطبو  يطاىم 

خاضذت في ؾز  غدد من املبكالث الاحخماغيت والصذحيت والتلبو ذت  لذذوي الاحخياحذاث ال

مذذواىمرم الطذلبيت إلالجابيذت غذذن ىذذو الي ذت، ما ل ذلس   مذا لدذدم املوقذؼ ن ذزة جتذذلاو  بذحع

 ومطاىمادرم الاحخماغيت.

 مواقؼ الخواضل الاحخماعي، موقؼ بوطبو ، يوي الاحخياحاث الخاضت. ولماث مفخاخُت:
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Abstract: 

This study examines the role that Facebook plays in raising 

issues of people with special needs in Algeria, This is done by 

applying the search tool represented in the questionnaire form to A 

simple random sample from the original research community, students 

of the University of Constantine 3, According to the steps of the 

descriptive approach, Where the study aims to identify the habits and 

types of the respondents' use of Facebook, As well as his role in 

introducing people with special needs and their social, health and 

educational issues. 

The study reached these results Facebook contributes to a range 

of social; health and educational issues of people with special needs, 

and this site presents both positive and negative images about them, 

Also Facebook offers their social sharing. 

Keywords: social media; Facebook; people with special needs. 

 ملذمت: 

مؼ مؿلؼ الدزع الواحد والػبز ن شهد الػالم جؿوراث ىائلت في وضائل 

وىو ما أحدر زورة جكنولوحيت  بحلة اغخمدث غ ة ، وجدنياث املػلوماث والاجطاالث 

باألضاص غ ة شبكت الانتلنذ لخوضيؼ آباق الخواضل إلانطانث وجش د من ضػت اندبار 

 جحدىا قيود حغزابيت أو زدابيت،اللت  حشاء،خطاملػلوماث وججػل الػالم قز ت ضغحلة م

وباالغخماد غ ة الزقمنت وأن مت الحاضوب وال لمجياث كاع من الطهل غ ة الػامت من 

الناص ئنباء مواقؼ شخطيت واملطاىمت في إلانخاج املحخوى، خاضت غ ل مواقؼ 

لػام لذا أضبحذ وجؿبيداث الخواضل الاحخماعي ياث  ىميت الكبحلة والخأزحل في الزأي ا

 املػنيت.ث ث وئلطال الانبغاالث ئلة الجهاوضيلت مػخمد غليرا في ؾز  الدػالا واملبكال 

وقػالا يوي الاحخياحاث الخاضت ال جح ى باىخمام ئغالمث  بحل وال جخطظ 

لها مطاحت واضػت غمن الببكاث ال لامجيت إلاياغيت والخليش ونيت ضواء الػموميت أو 

 ت مهمت جمثل نطبت مػخ لة من املجخمؼ الػزبث غامت والجشائزي الخاضت، مؼ أنرا ب

خاضت، بهي جمثل ب ت  شخاص الذلن ىم بحاحت ملػاملت وظزوة حياة خاضت نديجت 

ملػانادرم من نوع من إلاغاقت الذىنيت أو الحطيت أو الجطدلت ضواء كانذ كليت أم 

غ ة الدور الذي لإدلم  حشئيت، بؿز ت أم مكدطبت، وقد حاءث ىذو الدراضت للخػزة
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موقؼ بوطبو  في ؾز  قػالا ىذو الي ت في الجشائز من خالل دراضت حمهور حطتردة 

 من مطخخدمث ىذا املوقؼ. 3ؾلبت حامػت قطنؿينت 

 جدذًذ اإلاشيلت .2

ذذذي فذذذي ميذذذذداع  حػخ ذذذل مواقذذذؼ الخواضذذذذل الاحخمذذذاعي مذذذن أىذذذذم نخذذذائج الخؿذذذور الػل ذ

ل مجموغت املواقؼ والخؿبيداث الكثحلة واملخنوغت جكنولوحيا إلاغالم والاجطال، بمن خال

غ ذذة اذذذزار بوطذذذبو  لوجيذذذوب وواحطذذذاب، لذذخمكن  بذذذزاد مذذذن ربذذـذ الػالقذذذاث إلانطذذذانيت 

والخواضل مؼ آلاخز ن جغذؼ الن ذز غذن حنطذيادرم وزدابذادرم ولغذادرم واضذخؿاغذ  رذذا 

ذذذا ذ ذذذذادل  بكذ ذذذذهيل جبذ ذذذذت والثدابيذذذذت لدطذ ذذذذود الجغزابيذ ذذذذدود والديذ ذذذذل الحذ ذذذاوس كذ ذذذذور ججذ ر والطذ

 باجحت املجال ملش د من الحز اث. والييدلوىاث وآلاراء والخ لاث

وجخمحذ  مواقذذؼ الخواضذل الاحخمذذاعي بذالخؿور الطذذزرؼ واملطذخمز وىذذو مذا لش ذذد مذذن 

حودة وجنوع خذدمادرا فذي كذل مذزة اضذخجابت لحاحذاث املطذخخدمحع واضذخدؿاب أ  ذل غذدد 

ت وجأزحلا في حياة  بزاد بلم حػد مجزد منرم، لهذا أضبحذ ىذو املواقؼ اليوم أ ثل أىمي

وضيلت اجطاليت أو جزبيريت جطيؿت بذل حػذددرا لدبذكل من ومذت ئغالميذت مواس ذت ومنابطذت 

جبذدة لعغذالم الخدليذدي، وىذذا بذدليل جشالذد غذدد الدراضذاث  البذي حػوذ  بزضذد دور ىذذو 

ذذذذت، الاحخماغيذذذذت، والثد ذذذذاالث الطياضذذذذيت، الخػليمذ ذذذذي مخخلذذذذ  املجذ ذذذا.املواقذذذذؼ فذ ذ ذذذذت واحلىذ  ابيذ

ورػخ ذل بوطذبو  مذن أشذهز مواقذؼ الخواضذل الاحخمذاعي فذي الطذنواث  خحذلة جػذد أع  بذدأ 

ذذذذنت  ذ ذ ذ ذذذذزج  ضذ ذ ذ ذذذذار  سو زبذ ذ ذ ذ ذذذذت  مذ ذ ذ ذذذذارد  مز كيذ ذ ذ ذذذذت ىاربذ ذ ذ ذ ذذذذت حامػذ ذ ذ ذذذذد ؾلبذ ذ ذ ذ ذذذذيؿت ألحذ ذ ذ ذذذذزة جطذ ذ ذ  يكذ

 ( 56-55م، ص20112م )نومار،2004

ذذذذو ن   ذ ذذذذت وجكذ ذذذذيحاث الخاضذ ذذذذاباث والطذ ذذذذاء الحطذ ذ ذذذذؼ ئنبذ ذذذذذا املوقذ ذذذذيع ىذ ذذذذث لدذ حيذ

خخططذذت ومنذذم لمكذذن للمطذخخدم جطذذيع  خبذذار واملنبذذوراث ومبذذاىدة املجموغذاث امل

الطور ومداؾؼ الييدلو واملطاىمت في نبذزىا ومبذار ترا، ئغذابت ئلذة جكذو ن الطذداقاث، 

ىذذذا و دذذيع بوطذذبو  خيذذاراث غدلذذدة للخياغذذل الكخذذابث أو الطذذوحث أو املز ذذث أو الزمذذذشي، 

لذي  يػخ ل  ول من حيث الاضخخدام في ئغابت للػدلد من الطماث املمح ة لهذا املوقؼ ا

م  ) ئحطائياث اضخخدام الطوشل 2020منخط  ضنت  % 62.04الجشائز بنطبت بلغذ 

 .م (2020ميدلا، 
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ورطخخدم الكثحل من  بزاد موقؼ بوطبو  للخػبحل غن يوادرم وؾز  

عي ومحز  انبغاالدرم وئبزاس قدرادرم والدغالت ألبكارىم، باغخبارو وضيلت جياغل احخما

 الخغيحل.  لػمليت

وحػخ ل ب ت يوي الاحخياحاث الخاضت حشءا مهما من املجخمؼ الجشائزي  حيث 

في آخز حطيلت أحطترا الزابؿت الجشائز ت للدباع غن حدوق  %10بلغذ نطبترم 

 4أي مايػادل  ال  مػاق ضنو ا،دث ( 45م  )الجشائز حسجل 2020إلانطاع لطنت 

من إلاغاقت الذىنيت أو الحطيت أو الجطدلت، ومن زم بهم ماللحع شخظ يػانوع نوغا 

لحخاحوع ملػاملت خاضت جناضب وغػيترم ويلك غ ة مخخل  املطخو اث الاحخماغيت 

والصحيت والتلبو ت ورطعة الكثحل من املدابػحع غن حدوق إلانطاع واملخخطحع 

م وانبغاالدرم النيطيحع والاحخماغيحع ئلة ؾز  قػالا ىذو الي ت والخػز   بمبكالدر

غ ل مخخل  وضائل الخواضل إلاغالم والاجطال البي حػخ ل مواقؼ الخواضل الاحخماعي من 

أىمها، وىذا ما لدبػنا للدراضت والبحث املػمق للخػزة غ ة الدور الذي للػبم موقؼ 

 بوطبو  ججاو قػالا ىذو الي ت من املجخمؼ ويلك باإلحابت غ ة الدطاؤل الزئوس ي الخالي:

ما دوس مىكع فِعبىن في طشح كظاًا روي الاخخُاحاث الخاصت في  :ؤل الشئِس يالدعا

 الجضائش؟ 

 الدعاؤالث الفشعُت:

 ملوقؼ بوطبو ؟ 3ما أنماؽ اضخخدام ؾلبت حامػت قطنؿينت1

: ما دور موقؼ بوطبو  في ؾز  الدػالا الاحخماغيت لذوي الاحخياحاث الخاضت في 2

 الجشائز؟

ي ؾز  الدػالا الصحيت لذوي الاحخياحاث الخاضت في : ما دور موقؼ بوطبو  ف3

 الجشائز؟

 لبو ت لذوي الاحخياحاث الخاضت في: ما دور موقؼ بوطبو  في ؾز  الدػالا الت4

 الجشائز؟

 أهذاف الذساظت  .3

دردة ىذو الدراضت للخػزة غ ة الدور الذي للػبم موقؼ بوطبو  في ؾز   

ئز ويلك من خالل جحديق مجموغت من قػالا يوي الاحخياحاث الخاضت في الجشا

  ىداة جخمثل في:
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 ملوقؼ بوطبو .  3امػت قطنؿينتالخػزة غ ة أنماؽ اضخخدام ؾلبت ح  -1

حخياحاث الكب  غن دور موقؼ بوطبو  في ؾز  الدػالا الاحخماغيت لذوي الا  -2

 الخاضت في الجشائز.

حخياحاث الخاضت في مػزبت دور موقؼ بوطبو  في ؾز  الدػالا الصحيت لذوي الا  -3

 الجشائز.

الكب  غن دور موقؼ بوطبو  في ؾز  الدػالا التلبو ت لذوي الاحخياحاث الخاضت  -4

 في الجشائز.

 أهمُت  الذساظت  .4

جكدطب دراضت دور موقؼ بوطبو  في ؾز  قػالا يوي الاحخياحاث الخاضت 

 ت يوي الاحخياحاث  ىميت والجدوى الػلميت غمن بحور إلاغالم والاجطال ألىميت ب

من املجخمؼ لذا ال بد من الاىخمام  رم  %10الخاضت في الجشائز حيث يبكلوع نطبت 

وؾز  قػالاىم والخػز   بانبغاالدرم، ىذا من حهت، ئغابت ئلة أىميت مواقؼ 

الخواضل الاحخماعي وغ ة رأضها موقؼ بوطبو  الذي لحخل ضدارة ىذو املواقؼ من 

وجوحم الػدلد من دراضاث إلاغالم والاجطال في  % 62قذ حيث الاضخخدام بنطبت با

الطنواث  خحلة لدراضت اضخخداماجم ودورو في غمليت الخغيحل وؾز  الػدلد من الدػالا 

والانبغاالث في غدلد املجاالث، وىو ما حطعة ئليم دراضدنا ىذو بزضد دور موقؼ 

 .بوطبو  في ؾز  قػالا يوي الاحخياحاث الخاضت في الجشائز

  مفاهُم الذساظت .5

 مىاكع الخىاصل الاحخماعي: -

 ىو مطؿلح أؾلق غ ة الخدمت إلالكتلونيت البي جددمها شبكت الانتلنذ لألبزاد  

والجماغاث، حيث جديع لهم الخواضل بيما بينرم حطب اىخمامادرم، بوطخؿيؼ أي 

شخظ اع لجد أو لنش ئ املجموغاث حطب اىخمام مػحع كالهوالاث أو الخخطظ 

جامعي واحلىا من  مور املبتل ت، وشكلذ ىذو املواقؼ حلدت وضل بحع  شخاص ال

غ ة اخخالة مواقػهم وأغمارىم وأحناضهم حيث أضبع أي بزد يطخؿيؼ الوضول ئلة 

أي شخظ في الػالم من خالل ىذو املواقؼ.  ) ميهوم شبكاث الخواضل الاحخماعي، 

  دث(.
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  مىكع فِعبىن: -

اقؼ الدبايك الاحخماعي،  ما أضبع قاغدة جكنولوحيت يػخ ل واحد من أىم مو 

ضهلت بامكاع أي شخظ أع ليػل بواضؿترا ما يباء، وىو موقؼ للخواضل الاحخماعي 

م، و ديع نبز الطيحاث الخاضت وقد وغؼ في البدالت لخدمت ؾالب 2004أضظ غام 

بو  الجامػت وىي ت الخدررظ واملوظيحع زم احطؼ لوبمل كل  شخاص، وبدأ بوط

 يكزة جطيؿت ألحد ؾلبت ىاربارد  مار  سو زبحلج  الذي أضبع بيما جػد أضغز 

ميلياردلز في الػالم وبكزجم جدخض ي ئنباء موقؼ انتلنذ جطيـ لجمؼ من خاللم ؾلبت 

ىاربارد في شكل شبكت حػارة لخػش ش الخواضل بحع الؿلبت وإلابداء غ ة الزوابـ بينرم 

م والقذ جػدىا نجاحا 2004بييزي  4وأؾلق املوقؼ في جػد الخخزج وجم ججطيد اليكزة 

، 2021)نومار ،  بحلا واندبارا في كل الػالم  أحد اىم شبكاث الخواضل الاحخماعي 

 (.56ص

  روي الاخخُاحاث الخاصت: -

 ىم  شخاص الذلن يػانوع قطورا كليا أو حش ث جبكل مطخدز في أي من 

لػدليت ئلة املدى الذي لحد من ئمكانيت الخػلم حواضم أو قدراجم الحطيت أو النيطيت أو ا

أو الخأىيل أو الػمل بحيث ال يطخؿيؼ جلبيت مخؿلباث حياجم الػادلت ما لحول دوع 

م، 2012مبار خم واضخمخاغم بحدوقم  غحلو من  بزاد في محيؿم  )أبو ضالحت، 

 (.7ص

 الذساظاث العابلت .6

باؾالع الباحث غ ة حملت من  باغخبار املػزبت الػلميت ال جخلق من الػدم،

الدراضاث و بحار إلاغالميت ياث الطلت بمجال جكنولوحياث إلاغالم والاجطال و ذا 

 في غبـ موغوع 
ً
املػامحع البي جخظ ب ت يوي الاحخياحاث الخاضت، كاع لم دورا  بحلا

 الدراضت،  ما جم الخوّضل ئلة دراضخحع مبا رخحع ضوخم غزع ملخظ غنرما و ذا جاياع

 مواؾن الاضخيادة منرا بيما ل ي:

 م( 2102)أبى صالحت،  -

جػنواع  ضورة  شخاص يوي إلاغاقت في الدراما الػزبيت: دراضت حالت املطلطل 

الخليش ونث وراء البمظ، وقد ىدبذ ىذو الدراضت للخػزة غ ة الطورة البي جددمها 

دراضت حالت غ ة الدراما الخليش ونيت غن ب ت يوي إلاغاقت من خالل جؿبيق منلو 
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حلداث املطلطل الخليش ونث  وراء البمظ ، للكب  غن الػوامل املإززة في حبكيل 

ىذو الطورة وجأزحلىا غ ة أدوارىم في محيؿهم  ضزي واملجخمعي وئلة أي درحت كانذ 

ىذو الطورة قز بت أو جػيدة أو مؿابدت للواقؼ، وجوضلذ الدراضت ملجموغت نخائج أىمها 

خاص يوي إلاغاقت في الدراما الػزبيت ماسالذ حبوطت الن زة الخدليدلت أع ضورة  ش

البي جطورىم  كائناث غػييت وغزغت الاضخغالل وحطخدعي البيدت وإلاحطاع وجحخاج 

إلاغاقت غ ة أنم غبء غ ة  ضزة ورػخمد  يو  زغالت وخدمت أضزىم وجددم الصخظئلة ال

 .لحدوق احخياحاجم اليوميت و يخدز لفي ئشباع  غليرا

وقد جداؾػذ ىذو الدراضت مؼ دراضدنا في مخغحل يوي  الخعلُب على الذساظت:

الاحخياحاث الخاضت واملحخوى إلاغالمث، وجخخل  غنرا في باقي املخغحلاث و ذا في املنلو 

والػينت وأدواث البحث، احل أع ىذا لم لمنؼ من الاضخيادة منرا خاضت في غبـ 

 اع وغمليت جحليل البياناث.املوغوع وضياات أض لت الاضخاي

 م(.2109)غىلت، وافي، دساظت  -

جػنواع:  اضخخداماث يوي إلاغاقت البطز ت من ؾلبت الجامػاث اليلطؿينيت 

 -شباغاث املحددت في قؿاع اشة لخؿبيداث الخواضل الاحخماعي في الهواج  الذ يت وإلا 

وي إلاغاقت وىدبذ ىذو الدراضت ئلة الخػزة غ ة اضخخداماث ي دراضت ميدانيت

البطز ت من ؾلبت الجامػاث اليلطؿينيت لخؿبيداث الخواضل الاحخماعي في الهواج  

الذ يت وإلاشباغاث املحددت منرا ومػزبت أبزس الخؿبيداث البي يطخخدمونرا ومدى 

مالئمترا ويلك باضخخدام منلو إلاغالم وأضلوب مسح حمهور وضائل إلاغالم بخؿبيق 

ممن لديرم ئغاقت بطز ت كليت أم حشئيت من  250ينت من اضخمارة الاضخاياع غ ة غ

من املبحوزحع يطخخدموع موقؼ  %79.7الؿلبت وجوضلذ الدراضت لنخائج أىمها أع 

يطخخدموع موقؼ واحطاب، ويلك  %61يطخخدموع موقؼ لوجيوب، و %72بوطبو ،

  للدطليت وجمػيت الوقذ.

ضدنا في مخغحلي مواقؼ وجخيق ىذو الدراضت مؼ دراالخعلُب على الذساظت:  -

الخواضل الاحخماعي ويوي إلاحخياحاث الخاضت احل أنرا خططذ إلاغاقت البطز ت من 

بحع باقي إلاغاقاث ومؼ يلك بدد ضاىمذ ىذو الدراضت في ضياات أض لت الاضخاياع 

 وجحليل النخائج لدراضدنا ىذو.
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 منهج الذساظت .7 

الدواغد و ن مت الػامت   لدطد بمناهو البحث الػل ي جلك املجموغت من

البي لخم وغػها من أحل الوضول ئلة حدائق مدبولت حول ال واىز موغوع الاىخمام 

م 1999من قبل الباحثحع في مخخل  مجالث املػزبت إلانطانيت  )غبيداث، وآخزوع،

(، جدؼ دراضت دور موقؼ بوطبو  في ؾز  قػالا يوي الاحخياحاث الخاضت في 45ص

اث الجمهور امليدانيت وهي  رذا من الدراضاث البي حػخمد غ ة املنلو الجشائز غمن دراض

الوضيث ىو اضخدطاء لنطب غ ة ظاىزة من ال واىز  ما هي قائمت في الحاغز بدطد 

حصخيطها و ب  حوانمرا وجحدلد الػالقاث بحع غناضزىا أو بينرا وبحع ظواىز أخزى، 

ما لذىب ئلة أجػد من يلك والبحث الوضيث ال لد  غند حدود وض  ال اىزة وئن

بيحلل و يطز و دارع و دّيم بدطد الوضول ئلة جدييماث ياث مػو  بدطد الخبطز بخلك 

 (.97م، ص2008ال اىزة )الػشاوي،

 مجخمع البدث وعُنت الذساظت الذساظت .8

 :مجخمع البدث 1أ

يػ ل مجخمؼ البحث غن  حميؼ ميزداث ال اىزة البي لدرضها الباحث، أما  

البحث بخػزة بأنرا غناضز وحداث البحث، بهي جلك الجشء  ضاس ي املكوع ميزداث 

ملجموع البحثي أي  حشاء املكونت ملجخمؼ البحث مثل  بزاد و شياء ) بن مزض ي، 

 (، 166م، ص2010

 ما يػزة بأنم  حميؼ  بزاد أو  حدار أو  شياء البي جكوع موغوع مبكلت 

(، لذلك في ىذو الدراضت لدور موقؼ بوطبو  في 186ص م،2001البحث  ) الطز يث، 

ؾز  قػالا يوي الاحخياحاث الخاضت في الجشائز  بمجخمؼ البحث  ض ي لمثل حميؼ 

املطخخدمحع ملوقؼ الخواضل الاحخماعي -ضالح بوبنيدر– 3ؾلبت حامػت قطنؿينت 

 بوطبو  باخخالة مطخو ادرم وجخططادرم.

 عُنت الذساظت:ب . 

نت  حشء من املجخمؼ  ض ي لحخوي غ ة جػؼ الػناضز البي جم حػخ ل الػي

)الطز يث،  اخخيارىا منم بؿز دت مػينت ويلك بدطد دراضت خطائظ املجخمؼ  ض ي 

)دليو،   نمايج مطغزة من املجخمؼ الك ي ممثلت لم (، وهي 186م، ص2001

 .(137م،ص2012ازبث،
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زدة من املجخمؼ  ض ي للبحث مي 101وفي دراضدنا ىذو جم اخخيار غينت قدرىا 

جم سحمرا بأضلوب املػالنت الػبوا ث الاطيـ، والػينت الػبوائيت الاطيؿت  هي البي 

لخخار بيرا الباحث أبزاد الػينت جبكل غبوا ث بحيث يػؿث لكل أبزاد في املجخمؼ نيظ 

 اليزضت البي حػؿى لغحلو غند الاخخيار  

 أدواث حمع البُاناث .9

 :ظخيُا اظخماسة الا أ. 

جم الاغخماد في ىذو الدراضت غ ة الاضخمارة  أداة لجمؼ البياناث من أبزاد الػينت،  وهي  

نمويج مدابلت جحز ز ت مؼ غينت البحث لخولة بيرا أبزادىا قزاءدرا والخياغل مػها إلغؿاء 

محاور  5، حيث جطمنذ الاضخمارة غ ة (97م، ص2004)الحح اع، الجواب  بػل 

  مال ي:

 البياناث الصخطيت. إلادىس ألاول:ا -

 ملوقؼ بوطبو . 3أنماؽ اضخخدام ؾلبت قطنؿينت  اإلادىس الثاني:

دور موقؼ بوطبو  في ؾز  الدػالا الاحخماغيت لذوي الاحخياحاث  اإلادىس الثالث: -

 الخاضت في الجشائز.

دور موقؼ بوطبو  في ؾز  الدػالا الصحيت لذوي الاحخياحاث  اإلادىس الشابع: -

 خاضت في الجشائز.ال

دور موقؼ بوطبو  في ؾز  الدػالا التلبو ت لذوي الاحخياحاث  اإلادىس الخامغ: -

 الخاضت في الجشائز.

واغخمد الباحث غ ة الؿز دت الالكتلونيت في جوسرؼ الاضخاياع واضتلحاغها من 

ديع املبحوزحع، ويلك من خالل ضياات الاضخاياع في شكل ئلكتلونث غ ل الخؿبيداث البي ج

ىذو الخدمت، وللوضول ملجخمؼ البحث جم نبز  الاضخاياع غ ل املجموغاث البي جخظ 

 غ ل موقؼ بوطبو ، ومن زم جلدث الزدود. 3ؾلبت حامػت قطنؿينت 

حزضا منا غ ة دقت نخائج الدراضت غلميا ومنلجيا، كاع غلينا الخأ د من ضذدق 

اضت وىو دور موقؼ بوطبو  في أداة الخحليل وجناضب محاورىا وأض لترا مؼ موغوع الدر 

ؾذز  قػذذالا يوي الاحخياحذاث الخاضذذت فذي الجشائذذز، جذم غذذزع الاضذخمارة غ ذذة الخحكذذيم 

ذذذذال الخخطذذذذظ  ذذذذزة أضذذذذاجذة فذذذذي مجذ ذذذذم –الػل ذذذذي مذذذذن ؾذ ذذذذذ  -01ملحذذذذق رقذ وقذذذذد جذذذذم  خذ

 بمالح ادرم ونطائحهم في حػدلل النسخت النرائيت لالضخمارة قبل جوسرػها غ ة املبحوزحع.
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 بُاناث جدلُل ال 01

 خصائص العُنت

 ًمثل جىصَع العُنت من خُث مخغير الجنغ: 0الجذول 
 النعبت الخىشاس 

 41.6 42 رهش

 58.4 59 انثى

 100 101 اإلاجمىع

أع نطبت إلانار باقذ نطبت الذكور حيث حاءث  1حبحل نخائج الجدول رقم 

، و زحؼ يلك  %41.6من ئحمالي أبزاد الػينت، بونما بلغذ نطبت الذكور  %59.4بمػدل 

 غ ة حطاب نطبت الذكور. 3ارجياع نطبت إلانار في حامػت قطنؿينت  ئلة

 ًمثل جىصَع العُنت خعب مخغير العن: 2الجذول 
 النعبت الخىشاس  

 42.6 43 21الى07من

 41.6 42 25الى20من

 15.8 16 31الى26من

 100 101 اإلاجمىع

 17لػينت لتلاو  أغمارىم بحع نالحظ أع االب أبزاد ا 2من خالل الجدول رقم 

من ئحمالي املبحوزحع، جليرم ب ت  بزاد الذلن جتلاو   %42.6ضنت بنطبت قدرث ب 20و

ضنت في  خحل  30و 26، لخأحث ب ت مابحع %41.6ضنت بنطبت  25و 21أغمارىم بحع 

، وجزحؼ ىذو النطب ئلة كوع أبزاد الػينت كلهم من الؿلبت %15.8بنطبت لم جخػدى 

 وكلهم من ب ت البباب. 3امػيحع الذلن لشاولوع دراضترم بجامػت قطنؿينت الج

ًمثل جىصَع العُنت من خُث وحىد أكاسب وأصذكاء من فئت روي : 3الجذول 

 الاخخُاحاث الخاصت
وحىد أكاسب من فئت روي الاخخُاحاث  

 الخاصت

وحىد أصذكاء من فئت روي الاخخُاحاث 

 الخاصت

 النعبت الخىشاس النعبت الخىشاس

 42.6 43 36.4 37 نعم

 57.4 58 63.4 64 ال

 100 101 100 101 اإلاجمىع
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من املبحوزحع لوحد غمن أبزاد  % 36.6لخطح لنا أع 3من خالل الجدول رقم 

و ذلك ممن أحابوا بال، %63.4غائالدرم أشخاص من يوي الاحخياحاث الخاضت، مدابل 

ممن %58احخياحاث خاضت، مدابل من أبزاد الػينت لديرم أضدقاء يوي  % 42.6

أحابوا بال، وىذو النطب جإ د غ ة ارجياع نطبت يوي الاحخياحاث الخاضت في الجشائز 

 وج لس أىميترم  بز حت واضػت من املجخمؼ.

 إلاىكع فِعبىن 3مدىس الثاني: أنماط اظخخذام طلبت حامعت كعنطُنت 

 عبر مىكع فِعبىنًمثل اإلاىطىعاث التي ًخابعها افشاد العُنت : 4الجذول 
 النعبت الخىشاس 

 40.6 41 علمُت

 55.4 56 احخماعُت

 63.4 64 ظُاظُت

 63.4 64 زلافُت

اطُت  47.5 48 ٍس

 34.7 35 جشفيهُت

نزى أع املواغيؼ الطياضيت والثدابيت كانذ  4من خالل نخائج الجدول رقم 

غيؼ الز اغيت بنطبت جليرا املوا % 36.4  ثل مخاجػت من ؾزة أبزاد الػينت بنطبت 

، وحػكظ ىذو % 34.7، والتلبيريت بنطبت % 40.6، زم املواغيؼ الػلميت بنطبت % 47.5

النطب اضخخدام الؿلبت من أبزاد الػينت ملوقؼ بوطبو  جغزع الخثدي  وس ادة الوعي 

واملبار ت الطياضيت، لخأحث الاىخماماث التلبيريت  درحت زانيت، رام أع املبحوزحع كلهم 

ب ت البباب  احل أع املطخوى الخػلي ي لم دور مإزز في ؾبيػت اضخخدام  من

جكنولوحياث الاجطال وخاضت مواقؼ الخواضل الاحخماعي وىو ما جإ د غليم الكثحل من 

 (.231م، ص1998)الطيد، مكاوي،  الدراضاث 

 ًمثل حعشض  إلانشىساث جخص فئت روي الاخخُاحاث الخاصت: 5الجذول 
 النعبت الخىشاس 

 16.8 17 دائما

 46.5 47 اخُانا

 36.6 37 نادسا

 100 101 اإلاجمىع

من أبزاد الػينت لخػزغوع ملنبوراث جخظ  %46.5أع  5ل هز الجدول رقم 

منرم لخػزغوع لها نادرا، مدابل  % 36.6ب ت يوي الاحخياحاث الخاضت أحيانا، و
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دائم، وىذا لوضح أع من الؿلبت الذلن لخػزغوع ملثل ىذو املنبوراث جبكل  % 16.8

املنبوراث البي جخظ ب ت يوي الاحخياحاث الخاضت ال جح ى بخداول  بحل غ ل موقؼ 

بوطبو  مدارنت جغحلىا من املواغيؼ، وىذا لكونرا ال ججد مخاجػت واىخمام  بحل من ؾزة 

املطخخدمحع ما غدى الذلن لمطهم  مز ضواء كانوا ىم أنيطهم من يوي الاحخياحاث 

 و أحد مػاربهم.الخاضت أ

 ًمثل مخابعت أفشاد العُنت للصفداث حعجى بفئت روي الاخخُاحاث الخاصت: 6الجذول 
 اإلاجمىعاث الصفداث 

 النعبت الخىشاس النعبت الخىشاس

 27.7 28 36.6 37 منع

 71.3 72 63.4 64 ال

 100 101 100 101 اإلاجمىع

ػينت الذلن لخاجػوع لخطح أع نطبت أبزاد ال 6من خالل نخائج الجدول رقم 

لنخموع  %27.7مدابل   %36.6ضيحاث جخظ يوي الاحخياحاث الخاضت بلغذ 

ملجموغاث الخاضت لؿز  قػالا يوي الاحخياحاث الخاضت، وهي جدارب نطبت أبزاد 

الػينت الذلن لديرم مػارة من ب ت يوي الاحخياحاث الخاضت  وىو ما لإ د أع مواقؼ 

وابؼ وحاحاث لدى املطخخدمحع يطػوع لخلبيترا وئشباغها الخواضل الاحخماعي مزجبؿت بد

 (.346م، ص1998)الطيد، مكاوي، من خالل ما لخاجػونم من ضيحاث ومجموغاث 

عذد الصفداث واإلاجمىعاث الخاصت بفئت روي الاخخُاحاث الخاصت : 7الجذول 

 التي ًخابعها أفشاد العُنت
 عذد اإلاجمىعاث عذد الصفداث 

 النعبت لخىشاسا النعبت الخىشاس

 60.7 17 32.4 12 3اكل من

 14.3 4 24.3 9 5الى  3من 

 10.7 3 5.4 2 5اهثر من 

 14.3 4 37.3 14 غير مدذدة

 100 28 100 37 اإلاجمىع

نالحظ أع من لخاجػوع غدد احل محدد من الطيحاث  7من خالل الجدول رقم 

جليرا نطبت من لخاجػوع أقل  % 37.3البي حػو  بذوي الاحخياحاث الخاضت بلغذ نطبترم 

 5نطبت من لخاجؼ أ ثل من   %5.4بونما ال جخػدى  %32.4ضيحاث حيث كانذ  3من 

مجموغاث  3ضيحاث، أما بيما لخظ املجموغاث باألالبيت لخاجػوع و نخموع ألقل من 
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، %10.7مجموغاث بلم جخػدى نطبت  5اما من لخاجػوع أ ثل من  %60.7بنطبت 

ػخ لة لم لخمكنوا من جحدلد غدد الطيحاث واملجموغاث الخاضت واملالحظ أع نطبت م

بي ت يوي الاحخياحاث الخاضت البي لخاجػونرا باغخبار أع حسجيلهم إلاعجاب والانػمام  

لكوع في االب  حياع غن ؾز ق الطدبت ونديجت الطزغت والخحيحع املطخمز ملحخو اث 

ب  أضمائرا في االب  حياع ومؼ بوطبو  لطػب غ ة  بزاد جذ ز  غدد الطيحاث وح

و مكن  3يلك حبحل النخائج ئلة أع غدد ىذو الطيحاث واملجموغاث غموما ال لخػدى 

ئرحاع ىذا ئلة قلت غدد الطيحاث واملجموغاث الجشائز ت املخخطت في شإوع يوي 

 الاحخياحاث الخاضت.

الاخخُاحاث  اإلادىس الثالث: دوس مىكع فِعبىن في طشح اللظاًا الاحخماعُت لزوي 

 الخاصت في الجضائش.

ًمثل اإلاشىالث الاحخماعُت لزوي الاخخُاحاث الخاصت التي ٌعاهم مىكع : 8الجذول 

 فِعبىن في ئبشاصها
 النعبت الخىشاس 

 25.7 26 ؤلاهمال ألاظشي 

 51.5 52 عذم الخىُف الاحخماعي

 54.6 55 العضلت الاحخماعُت

 52.5 53 عذم جلبل الىالذًن لحال ئبنهم

 51.5 52 حعشطهم لإلهانت

 30.7 31 حعشطهم لالظخغالل اإلاادي

 27.7 28 غُاب مناصب شغل جخىافم ووطعُتهم

أغالو أنم حطب أبزاد الػينت باع الػشلت  8نالحظ من خالل الجدول رقم 

الاحخماغيت أبزس املبكالث الاحخماغيت البي يػانث منرا يوي الاحخياحاث الخاضت ورطاىم 

، جليرا غدم جدبل الوالدلن لحال أبنائرم من ىذو %54.6في ئبزاسىا بنطبت  مدؼ بوطبو 

، اما %51.5، زم غدم الخكي  الاحخماعي والخػزع لعىانت ب%52.5الي ت بنطبت 

، وىذو %27.7اياب مناضب شغل جوابق وغػيترم بجاءث في املزجبت  خحلة بنطبت 

بكالث الاحخماغيت البي يػانث منرا يوي النخائج مداربت ملا جوضلذ ئليم الدراضاث غن امل

الاحخياحاث الخاضت وىذا لإ د غ ة واقػيت الؿز  الذي لددمم موقؼ بوطبو  لهذو 

 (.9)البابا وأخزوع، دث، ص املبكالث 
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ًمثل النظشة العلبُت لزوي الاخخُاحاث الخاصت التي ٌعاهم مىكع : 9الجذول 

 فِعبىن في عشطها.
 النعبت الخىشاس 

 44.6 45 فلتنظشة الش

 31.7 32 نظشة السخٍشت

 42.6 43 نظشة الىشاهُت

 47.5 48 نظشة الاخخلاس

 44.6 45 النظش ئليهم هأشخاص عاحٍضن

 25.7 26 النظش ئليهم على أنهم عالت على آلاخٍشن

نزى أنم حطب أبزاد الػينت باع ن زة الاحخدار لي ت  9من خالل الجدول رقم 

جليرا  %47.5نذ   ثل بزوسا في منبوراث بوطبو  بنطبت يوي الاحخياحاث الخاضت كا

 %42.6وجليرا ن زة الكزاىيت بنطبت   %44.6الن ز ئليرم  ػاحش ن والبيدت بنطبت 

، وىذو  رقام حػكظ %25.7لخأحث أخز نطبت للن ز ئليرم  ػالت غ ة آلاخز ن  بنطبت 

الخدليدلت والبي انخدلذ لواقؼ  الن زة الخدليدلت لهذو الي ت البي  زضترا وضائل إلاغالم

 ثحل من  شخاص الذلن أضبحوا لخانونرا ورطاىموع في نبزىا غ ل مواقؼ الخواضل 

 الاحخماعي وموقؼ بوطبو  نحدلدا.

ًمثل النظشة ؤلاًجابُت لزوي الاخخُاحاث الخاصت التي ٌعاهم مىكع : 01الجذول 

 فِعبىن في عشطها.

 النطبت الخكزار 

 32.7 33 أنرم أشاص احخماغيحع الن ز ئليرم غ ة

 44.6 45 الن ز ئليرم غ ة أنرم مزححع

 63.4 64 الن ز ئليرم غ ة أنرم ؾيبوع 

 69.3 70 الن ز ئليرم غ ة أنرم ؾموححع

 41.6 42 ن زة ابخخار بمنجشادرم

نالحظ أنم حطب أبزاد الػينت باع ن زة لي ت يوي  10من نخائج الجدول رقم 

غ ة أنرم ؾموححع كانذ   ثل بزوسا في منبوراث بوطبو  بنطبت الاحخياحاث الخاضت 

، زثم الن ز ئليرم غ ة أنرم مزححع بنطبت %63.4، جليرا أنرم ؾيبوع بنطبت 69.3%

،، وأخحلا الن ز ئليرم  أشخاص %41.6، زم الابخخار بمنجشادرم بنطبت 44.6%

اجم جحخمل إلالجابث ،، وىذا يػكظ أع موقؼ بوطبو  بمنبور %32.7احخماغيحع بنطبت 
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مثلما جػم الطلبي ويلك حطب املطخخدم لهذو الخكنولوحيا وؾبيػت جيكحلو وخطائطم 

النيطيت والاحخماغيت بمن يػزة أشخاص من ىذو الي ت ضحلضم لهم ضورة في أيىاع 

 باقي املطخخدمحع حطب ججاربم وخ لاجم مػهم.

ث الخاصت التي ٌعاهم ًمثل اإلاعاهمت الاحخماعُت لزوي الاخخُاحا: 00الجذول 

 مىكع فِعبىن في ئبشاصها
 النعبت الخىشاس 

 57.4 58 اإلاشاسهت في الحمالث الخيًرت

 55.4 56 اإلاشاسهت في فعالُاث اإلاجخمع اإلاذني

 52.5 53 اإلاعاهمت في ؤلانخاج الاكخصادي

أع املطاىمت الاحخماغيت    ل لي ت يوي  11ج لس نخائج الجدول رقم 

، جليرا %57.4لخاضت جخمثل في املبار ت في الحمالث الخحللت بنطبت الاحخياحاث ا

،، وأخحلا املبار ت في إلانخاج %55.4املبار ت في بػالياث املجخمؼ املدنث بنطبت 

، وىذا راحؼ لكوع  شخاص يوي الاحخياحاث الخاضت %52.5إلاقخطادي بنطبت 

خمؼ يطػوع لالنخزاؽ في النوادي ونديجت لزابترم في ئزباث يادرم وأنرم باغلحع في املج

والجمػياث ضواء ياث الؿاجؼ الخؿوعي الخحلي أم املدابػت غن حدوق إلانطاع غامت 

وحدوقهم خاضت، أما املطاىمت في الانخاج الاقخطادي بهي بنطبت غػييت كوع ىذو 

 الي ت حػوش غزة خاص و مكنرا الػمل في مجاالث محددة جكوع مناضبت لوغػيترم.

ًمثل دوسمىكع فِعبىن في جلذًم نصائذ لألظش للخىفل بأبنائها من فئت : 02الجذول 

 روي الاخخُاحاث الخاصت.
 النعبت الخىشاس 

 86.1 87 نعم

 13.9 14 ال

 100 101 اإلاجمىع

، من أبزاد الػينت %86.1أغالو أع نطبت  12نالحظ من نخائج الجدول رقم 

لألضز البي لها أبناء من يوي  أ دوا أع موقؼ بوطبو  لم دور في جددلم نطائع

، بدـ ممن لزوع %13.9الاحخياحاث الخاضت من أحل جكيل أحطن  رم، في مدابل 

غكظ يلك، وىذا لدغم ئلجابيت دور موقؼ بوطبو  في ؾز  الدػالا الاحخماغيت لذوي 

 الاحخياحاث الخاضت.
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ث الخاصت ًمثل الجهت التي جطشح اللظاًا الخاصت بفئت روي الاخخُاحا: 03الجذول 

 عبر مىكع فِعبىن.
 النعبت الخىشاس 

 41.6 42 روي الاخخُاحاث الخاصت أنفعهم

 67.3 68 أشخاص عادًى  

 57.4 58 مخخصى  احخماعُى  

 36.6 37 ئعالمُي 

لدبحع أع الدػالا الاحخماغيت لذوي الاحخياحاث  13من خالل الجدول رقم 

، جليرا ب ت يوي %67.3نطبت الخاضت جؿز  في الغالب من ؾزة أشخاص غادلوع ب

، وأخحلا املخخطحع الاحخماغيحع بنطبت %41.6الاحخياحاث الخاضت أنيطهم بنطبت 

من أبزاد غينت البحث،  3، وىذا حطب ؾلبت حامػت قطنؿينت %36.6غئيلت قدرث ب

وىذا راحؼ لكوع أالب اضخخداماث بوطبو  هي من أشخاص غادلوع ئغابت ئلة أع 

والباحثحع ما لشالوع يػخ لوع موقؼ بوطبو  مجزد وضيلت جزبيريت  ثحل من الاخطائيحع 

رام جأزحلو الكبحل في شب  مجاالث الحياة وفي خلق مطخو اث من الوعي لدى  بزاد، أما 

غن يوي الاحخياحاث الخاضت بلوطوا ضواء في قدردرم غ ة اضخخدام املوقؼ والخػبحل بيم 

 هم لهذو املبكالث أضاضا، غ ة ازار مجع غن انبغاالدرم ومبكالدرم وحب  غدم ئدرا

 يػانوع من إلاغاقت الذىنيت.

اإلادىس الشابع: دوس مىكع فِعبىن في طشح اللظاًا الصحُت لزوي الاخخُاحاث 

 الخاصت في الجضائش.

لمثل املبكالث الصحيت لذوي الاحخياحاث الخاضت البي يطاىم موقؼ : 14الجدول 

 بوطبو  في ئبزاسىا.
 بتالنع الخىشاس 

 46.5 47 غُاب الىعي الصحي ألظش روي الاخخُاحاث الخاصت

 56.4 57 اإلاعاناة من أمشاض معلذة ومخذاخلت

 78.2 79 كلت اإلاإظعاث الخاصت بالشعاًت الصحُت فزوي الاخخُاحاث الخاصت

 53.5 54 كلت ألاطباء اإلاخخصي  في عالج روي الاخخُاحاث الخاصت

زاد الػينت بموقؼ بوطبو  ل لس قلت أنم حطب أب 14لوضح الجدول رقم 

املإضطاث الخاضت بالزغالت الصحيت لذوي الاحخياحاث الخاضت  أبزس املبكالث 

، %56.4، جليرا املػاناة من أمزاع مػددة ومخداخلت بنطبت %78.2الصحيت لهم بنطبت 
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حلا ، وأخ%53.5لليرا قلت  ؾباء املخخطحع في غالج ب ت يوي الاحخياحاث الخاضت بنطبت 

، وىذا لزحؼ ئلة ئقبال مطخخدمث %46.5قلت الوعي الطحي لدى أضز ىذو الي ت بنطبت 

موقؼ بوطبو  في الجشائز غ ة ؾز  قػالا جخظ الخنميت واملزابق والخدماث والبي من 

بينرا مإضطاث الصحت الخاضت بي ت يوي الاحخياحاث الخاضت والهياكل الؿبيت 

 املخخطت في غالحهم.

ثل اإلاشىالث النفعُت لزوي الاخخُاحاث الخاصت التي ٌعاهم مىكع ًم: 05الجذول 

 فِعبىن في ئبشاصها.
 النعبت الخىشاس 

 51.5 52 الظغىط النفعُت

 38.6 39 الاهخئاب

 68.3 69 غُاب زلافت الاظدشاسة النفعُت

 53.5 54 العذوانُت والعنف

الاحخياحاث نجد أع من أ ثل املبكالث النيطيت لذوي  15حطب الجدول رقم 

الخاضت املخداولت غ ل موقؼ بوطبو  هي اياب زدابت الاضدبارة النيطيت بنطبت 

، %51.5، زم الػغوؽ النيطيت بنطبت %53.5، جليرا الػدوانيت والػن  بنطبت 68.3%

، ورػود يلك ئلة كوع أالب من لؿز  ىذو املبكالث غ ل %38.6وأخحلا الا خ اب بنطبت 

ػادلوع الذلن لحملوع جطوراث وضور يىنيت مخخليت بوطبو  ىم من  شخاص ال

جحخمل الصحت  ما جحخمل الخؿأ و دغم ىذو الخطوراث ما حػزغم وضائل إلاغالم غ ل 

مخخل  بزامجها، وجدغمم جػؼ الخ لاث الصخطيت للمطخخدمحع مؼ مػاربهم من ب ت 

 يوي الاحخياحاث الخاضت.

ائذ ألاطباء واإلاخخصي  النفعُي  ًمثل دوس مىكع فِعبىن في جلذًم نص: 06الجذول 

 لزوي الاخخُاحاث الخاصت وأظشهم
دوس فِعبىن في جلذًم نصائذ اإلاخخصي   دوس فِعبىن في جلذًم نصائذ ألاطباء 

 النفعُي 

 النعبت الخىشاس النعبت الخىشاس

 82.2 83 86.1 87 نعم

 17.8 18 13.9 14 ال

 100 101 100 101 اإلاجمىع
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 3من ؾلبت حامػت قطنؿينت  %86.1نالحظ أع  16قم من نخائج الجدول ر 

لزوع أع ملوقؼ بوطبو  يطاىم في جددلم نطائع  ؾباء صحيت لي ت يوي الاحخياحاث 

،  لزوع أع ملوقؼ بوطبو  %82.2ممن لزوع الػكظ و ذا  %13.9الخاضت في مدابل 

ممن لزوع  %17.8دور في جددلم نطائع للخكيل بي ت يوي الاحخياحاث الخاضت مدابل 

الػكظ، وىذا الججاو أالب  ؾباء واملػالجحع ضواء كانوا مخخطحع في أمزاع يوي 

 ع واملػالجحع النيطيحع ئلة ئنباءالاحخياحاث الخاضت أو احلىا و ذلك  خطائيح

 ضيحاث مخططت لخددلم النطائع وإلارشاداث وإلاحابت غ ة الدطاؤالث البي جطلهم.

جطشح اللظاًا الصحُت لزوي الاخخُاحاث الخاصت عبر  ًمثل الجهت التي: 07الجذول 

 مىكع فِعبىن
 النعبت الخىشاس 

 59.4 60 روي الاخخُاحاث الخاصت أنفعهم

 64.4 65 أشخاص عادًى  

 58.4 59 أطباء

 38.6 39 أخصائُي  نفعُي 

أغالو أع أالب الدػالا الصحيت لذوي الاحخياحاث  17لخطح من الجدول رقم 

، جليرذا ب ذت يوي الاحخياحذذاث %64.4مذن ؾذزة أشذذخاص غذادلوع بنطذبت الخاضذت جؿذز  

ذذذذبت  ذ ذ ذذذذهم بنطذ ذ ذ ذذذذت أنيطذ ذ ذذذذاء ب%59.4الخاضذ ذ ذ ذذذذم  ؾبذ ذ ذذذذيحع %58.4، زذ ذ ذ ذذذائيحع النيطذ ذ ذ ذ ، و خطذ

ذذذذؼ %38.6ب ، وىذذذذذا راحذذذذؼ الرجيذذذذاع نطذذذذبت  شذذذذخاص احذذذذل املخخطذذذذحع املطذذذذخخدمحع ملوقذ

 بوطبو .
ت  لزوي الاخخُاحاث الخاصت في الجضائش اإلادىس الخامغ: دوس مىكع فِعبىن في طشح اللظاًا التربٍى

لمثل املبكالث التلبو ت لذوي الاحخياحاث الخاضت البي يطاىم موقؼ : 08الجذول 

 بوطبو  في ئبزاسىا
 النعبت الخىشاس 

 49.5 50 كلت اإلاإظعاث اإلاخخصت في حعلُم فئت روي الاخخُاحاث الخاصت

 71.3 72 الخاصتغُاب مناهج حعلُمُت مىُفت مع فئت روي الاخخُاحاث  

غُاب الهُاول اللاعذًت واإلاشافم اإلاعاعذة على دمج روي  

ت العامت  الاخخُاحاث الخاصت في اإلاإظعاث التربٍى

75 74.3 

ت لزوي   ن اإلاخخصص إلاإطشي العملُت التربٍى غُاب الخىٍى

 الاخخُاحاث الخاصت

51 50.5 

 25.7 26 حعشطهم لإلظاءة من طشف صمالئهم 
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أع أ ثل املبكالث التلبو ت البي جواحم يوي  18ول رقم نالحظ حطب الجد

الاحخياحاث الخاضت جداوال في موقؼ بوطبو  هي اياب هي اياب ىياكل قاغدلت ومزابق 

مطاغدة غ ة دمج يوي الاحخياحاث الخاضت في املإضطاث التلبو ت الػامت بنطبت 

الخاضت بنطبت  ، جليرا اياب مناهو جزبو ت مكييت مؼ ب ت يوي الاحخياحاث74.3%

، وىذا ما %25.7، لي بي حػزغهم لعضائت من ؾزة سمالئرم في املزجبت  خحلة ب71.3%

يػكظ انبغاالث الكثحل من  ولياء الذلن لهم أبناء يػانوع من نوع من إلاغاقت و شاولوع 

 جمدرضهم، أو الذلن حزموا من الدراضت مؼ احلىم من الخالميذ نديجت وغػيترم الصحيت

ن من فئت روي : 09ول الجذ ًمثل دوس مىكع فِعبىن في ابشاص الطلبت اإلاخميًز

 الاخخُاحاث الخاصت
دوس فِعبىن في ابشاص الطلبت  

 اإلاخمُيًزن

دوس فِعبىن في ابشاص 

 ؤلانجاصاث العلمُت

دوس فِعبىن هفظاء حعلُم 

 ئلىتروني

 النعبت الخىشاس النعبت الخىشاس النعبت الخىشاس

 70.3 71 84.2 85 90.1 91 نعم

 29.7 30 15.8 16 9.9 10 ال

 100 101 100 101 100 101 اإلاجمىع

من املبحوزحع يػخ لوع أع ملوقؼ بوطبو   %90.1أع  19لمثل الجدول رقم 

، لزوع لم دور في %84.2دور في ئبزاس الؿلبت املخمح لن من يوي الاحخياحاث الخاضت، و

 لونم بػاء حػليم ئلكتلونث بػال بالنطبت لهم ، يػخ%70.3ابزاس ئنجاسادرم الػلميت و ذا 

وىذا راحؼ ملا لخمح  بم املوقؼ من خطائظ حطهل غمليت جبادل املػلوماث املكخوبت 

والطمػيت والطمػيت البطز ت، ئغابت ئلة ضهولت ورطز اضخخدامم من ؾزة  بزاد 

 الذلن يػانوع ئغاقاث حشئيت.

التلبو ت لذوي الاحخياحاث الخاضت غ ل  لمثل الجهت البي جؿز  الدػالا: 20الجدول 

 موقؼ بوطبو 
 النعبت الخىشاس 

 57.4 58 روي الاخخُاحاث الخاصت انفعهم

 47.5 48 أشخاص عادًى  

 67.3 68 معلمي  وأظاجزة

 38.6 39 مخخصي  في التربُت
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نالحظ أع الي ت   ثل ؾزحا للدػالا التلبو ت لذوي  20من خالل الجدول رقم

، %67.3ث الخاضت غ ل موقؼ بوطبو  ىم املػلمحع و ضاجذة بنطبت الاحخياحا

باغخبارىم   ثل قزبا من الخالميذ وخاضت يوي الاحخياحاث الخاضت ورػايبوع 

مبكالدرم جبكل شبم لومث، جليرا ب ت يوي الاحخياحاث الخاضت أنيطهم بنطبت 

 %38.6، وأخحلا املخخطحع في التلبيت ب57.4%

 ظت:. نخائج الذسا00

 من خالل ما جم الخطشق له جىصلذ الذساظت ئلى حملت من النخائج مفادها أ :

أع أبزاد الػينت لخاجػوع غددا من الطيحاث واملجموغاث املخخطت في شإوع يوي  -1

الاحخياحاث الخاضت وىذا لوحود أقارب وأضدقاء من يوي الاحخياحاث الخاضت الذلن 

 زي.يبكلوع شز حت مهمت من املجخمؼ الجشائ

يطاىم موقؼ بوطبو  في ؾز  غدد من املبكالث الاحخماغيت لذوي الاحخياحاث  -2

والخػزع لعىانت وغدم الخكي   الخاضت أبزسىا الػشلت الاحخماغيت البي يػانونرا و 

 .الاحخماعي

يطاىم موقؼ بوطبو  في ؾز  غدد من املبكالث الصحيت والنيطيت لذوي  -3

املإضطاث املخخطت في مػالجت أمزاع ىذو الي ت الاحخياحاث الخاضت أىمها اياب 

وندظ  ؾباء املإىلحع لذلك ئغابت لغياب زدابت الاضدبارة النيطيت لدى  ثحل منرم 

 .ومن أبزاد أضزىم

يطاىم موقؼ بوطبو  في ؾز  غدد من املبكالث التلبو ت لذوي الاحخياحاث  -4

طهل اندماحهم في املإضطاث الخاضت أىمها اياب الهياكل الداغدلت واملزابق البي ح

 التلبو ت الػموميت وغدم جكي  املناهو الخػليميت مؼ وغػيترم

جدنوع الن زة الاحخماغيت البي لددمها موقؼ بوطبو  غن ب ت يوي الاحخياحاث  -5

الخاضت وجتلاو  بحع الطلبيت كالبيدت والسخز ت والاحخدار وبحع إلالجابيت كالن ز ئليرم 

 .ع واحخماغيحع أشخاص ؾموححع وؾيبح

يطاىم موقؼ بوطبو  في ئبزاس املطاىمت الاحخماغيت لي ت يوي الاحخياحاث الخاضت  -6

 .من املبار ت في الحمالث الخحللت وحمػياث املجخمؼ املدنث

يطاىم موقؼ بوطبو  في جددلم نطائع املخخطحع الاحخماغيحع والنيطيحع و ؾباء  -7

 .املطخوى النيس ي والاحخماعي والطحيللخكيل بذوي الاحخياحاث الخاضت غ ة 
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أالب الدػالا الاحخماغيت والطحي والتلبو ت لذوي الاحخياحاث الخاضت جؿز  غ ل  -8

موقؼ بوطبو  من ؾزة أشخاص غادلوع يبكلوع أبزاد من أضز وأضدقاء ىذو الي ت، 

كونرم غ ة ضلت وزيدت  رم ورػوبوع مػهم جبك مطخمز، ئغابت ئلة يوي الاحخياحاث 

 .خاضت أنيطهم بهم لوظيوع اضخخدامهم ملوقؼ بوطبو  ليؿزحوا انبغاالدرمال

 خاجمت: .02

من خالل نخائج ىذو الورقت البحثيت نخلظ للدور الكبحل الذي للػبم موقؼ 

بوطبو  في ؾز  قػالا ومبكالث يوي الاحخياحاث الخاضت في الجشائز باغخبارىا ب ت 

ضت ما حػلق بالدػالا الاحخماغيت والصحيت مهمت وجمثل نطبت مػخ لة من املجخمؼ، خا

والتلبو ت ويلك من ؾزة غدة أبزاد في املجخمؼ خاضت من مػارة وأقارب وأضدقاء يوي 

الاحخياحاث الخاضت ومن ؾزبهم ىم أنيطهم احل أع ما لإخذ غ ة ىذا الؿز  ابخدارو 

خحلة من جبكل  بحل للزضميت والخخطظ حيث لأحث املخخطوع و ؾباء في املزجبت   

حيث ئنخاج املحخوى املخػلق بدػالا يوي الاحخياحاث الخاضت، وىو ما ليخع  باق ملش د 

من الدراضاث للخػمق بيث ىذا املوغوع و ب  مخخل  الػالقاث بحع املخغحلاث بيم 

خاضت وأع جكنولوحياث إلاغالم والاجطال حػخ ل مجال بحثي واضؼ ومخداخل مؼ  ثحل من 

 يت.الخخططاث إلانطان

 كائمت اإلاشاحع:

أظغ البدث العلمي إلعذاد الشظائل م(، 2000ئبزاىيم مزواع غبد املجيد، ) -

 ،غماع، مإضطت  الوراق للنبز والخوسرؼ، غماع.1، ؽالجامعُت

صىسة ألاشخاص روي ؤلاعاكت في الذساما م(، 2012-2011أبو ضالحت نطز ن، ) -

، رضالت ماحوطخحل في إلاغالم ، الشمغالعشبُت: دساظت خالت اإلاعلعل الخلفٍضىني وساء 

 كليت إلاغالم حامػت البزق  وضـ،  ردع.

اظخخذاماث روي ؤلاعاكت م(، 2019أبو اولت ضامث غؿاء هللا، ووافي أمحع منطور،) -

ت في كطاع غضة لخطبُلاث الخىاصل  ت من طلبت الجامعاث الفلعطُُن البصٍش

، مجلت الجامػت دساظت مُذانُت–إلادللت الاحخماعي في الهىاجف الزهُت والاشباعاث ا

 .4، عذد27مجلذ إلاضالميت للدراضاث إلانطانيت، 

، 4، ؽمناهج البدث العلمي في علىم ؤلاعالم والاجصالم(، 2012بن مزض ي أحمد، ) -

 الجشائز، دلواع املؿبوغاث الجامػيت.
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ت أظعم(، 2004-ه1425الحح اع محمد بن غبد الػش ش، ) - ها، البدىر ؤلاعالُم

-ه1425، الز اع الطػودلت، مكخبت امللك بهد الوؾنيت، 2ؽ أظالُبها، مجاالتها،

 م.2004

، 2، ؽأظغ اإلانهجُت في العلىم الاحخماعُتم(، 2012دليو بػيل ، غ ي ازبث، ) -

قطنؿينت، الجشائز، دار اليائش للؿباغت، الناشز مخ ل غلم احخماع الاجطال للبحث 

 والتلحمت.

اجه اإلاعاصشةم(، 1998ع ومكاوي حطن غماد، )الطيد لي ة حطح - ، الاجصال ونظٍش

 ، الداىزة، الدار املطز ت اللبنانيت.1ؽ

، البدث العلمي الذلُل الخطبُلي للباخثي م(، 2001الطز يث محمد غبد اليخا ،) -

 ، غماع،  ردع، دار وائل للنبز.1ؽ

اث ؤلاعال م(، 2007الػبد غاؾ  غدلي ومكاوي حطن غماد،) - ، دؽ، منظٍش

 الداىزة،مطز، كليت إلاغالم حامػت الداىزة.

منهجُت البدث العلمي اللىاعذ واإلاشاخل م(، 1999غبيداث محمد وآخزوع، ) -

 ، غماع،  ردع، دار وائل للنبز والؿباغت.2، ؽوالخطبُلاث

،  ردع، 1، ؽملذمت في منهج البدث العلميم(، 2008الػشاوي رحيم لونظ  زو، ) -

 غماع.دار دحلت، 

اظخخذام مىاكع الشبياث الاحخماعُت وجأزيره م(، 2012-2011نومار مز م نز ماع،) -

في العالكاث الاحخماعُت دساظت على عُنت من معخخذمي مىكع الفاٌعبىن في 

رضالت ماحوطخحل جخطظ إلاغالم وجكنولوحيا الاجطال الحدلثت، كليت الػلوم  الجضائش،

 حاج لخػز، باجنت، الجشائز.إلانطانيت والاحخماغيت، حامػت ال

(،جم اضتلحاغم في  2020ئحطائياث اضخخدام الطوشل ميدلا في الدول الػزبيت، )  -

-alrab7on.com/arabic-countries-social-mediaغ ة الزابـ الخالي:  02-21-2020

statistics  02-15أل  مػاق حدلد كل ضنت، جم اضتلحاغم في   45الجشائز حسجل-

ـ غ ة الز  2020   echoroukonline.comاب

غ ة الزابـ   2020-04-14ميهوم شبكاث الخواضل الاحخماعي، جم اضتلحاغم في 

sites.google.com/site/socialnetworksand/the-concept-of-social-networking-

and-its-importance-networks  
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 مالخم:

 قائمت  ضاجذة املحكمحع لالضخمارة 1ملحق رقم 

 3اية أحالم باي أضخاية محاظزة  أ  حامػت ضالح بوبنيدر قطنؿينت ضخ - 1

 2 ضخاي غبد هللا ملوكث أضخاي محاظز حامػت محمد ملحع دبااحع ضؿي  - 2

 اظخماسة الاظخيُا   2ملحم سكم 

 اإلادىس ألاول: البُاناث الصخصُت

 الجنظ ي ز /أنث  -1

 الطن:.......... -2

لشبىت الخىاصل  3ظخخذام طلبت حامعت كعنطُنتاإلادىس الثاني: عاداث وأنماط ا

 الاحخماعي فِعبىن

ما املوغوغاث البي جخاجػها غ ة اليوطبو : غلميت / احخماغيت / ضياضيت / زدابيت /  -1

 ر اغيت / مخنوغت

ىل جطادة منبوراث جخظ قػالا يوي الاحخياحاث الخاضت غندما جخطيع  -2

 اليايطبو 

 دائما / أحيانا / نادرا

 جخاجؼ ضيحاث حػو  قػالا يوي الاحخياحاث الخاضت  ىل -3

 نػم / ال

 ما غددىا ............ -4

 ىل جنخ ي ملجموغاث حػو  لدػالا يوي الاحخياحاث الخاضت؟ -5

 نػم / ال

 ما غددىا .........  -6

لث: دوس الفِعبىن في طشح اللظاًا الاحخماعُت لزوي الاخخُاحاث ااإلادىسالث

 الخاصت في الجضائش

ما املبكالث الاحخماغيت لذوي الاحخياحاث الخاضت البي حطاىم منبوراث  -1

 اليوطبو  في ئبزاسىا؟

 * إلاىمال  ضزي 

 * غدم الخكي  الاحخماعي
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 * الػشلت الاحخماغيت

 * غدم جدبل الوالدلن لحال ئبنرم

 * حػزغهم لعىانت

 * حػزغهم لالضخغالل املادي

 * اياب مناضب شغل جخوابق ووغػيترم

 الن زة الاحخماغيت الطلبيت لذوي الاحخياحاث الخاضت في منبوراث اليوطبو  -2

 * ن زة البيدت

 * ن زة السخز ت

 * ن زة الكزاىيت

 *ن زة الاحخدار

 *الن ز ئليرم  أشخاص غاحش ن

 * الن ز ئليرم غ ة أنرم غالت غ ة آلاخز ن

 منبوراث اليوطبو الن زة الاحخماغيت إلالجابيت لذوي الاحخياحاث الخاضت في  -3

 * الن ز ئليرم غ ة أنرم أشاص احخماغيحع

 * الن ز ئليرم غ ة أنرم مزححع

 * الن ز ئليرم غ ة أنرم ؾيبوع 

 * الن ز ئليرم غ ة أنرم ؾموححع

 * ن زة ابخخار بمنجشادرم

املطاىمت الاحخماغيت لذوي الاحخياحاث الخاضت البي حطاىم منبوراث اليوطبو  في  -4

 ئبزاسىا

 بار ت في الحمالث الخحللت* امل

 * املبار ت في بػالياث املجخمؼ املدنث 

 * املطاىمت في الانخاج الاقخطادي

ىل يطاىم اليوطبو  في جددلم نطائع لألضز للخكيل باألؾيال يوي الاحخياحاث  -5

 الخاضت

 * نػم

 * ال
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  قالدػالا الاحخماغيت لذوي الاحخياحاث الخاضت  جؿز  غ ل اليوطبو  غن ؾز  -6

 * يوي الاحخياحاث الخاضت أنيطهم

 * أشخاص غادلوع 

 * مخخطوع احخماغيوع 

 * ئغالميوع 

اإلادىسالشابع: دوس الفِعبىن في طشح اللظاًا الصحُت لزوي الاخخُاحاث الخاصت 

 في الجضائش

ما املبكالث الصحيت لذوي الاحخياحاث الخاضت البي حطاىم منبوراث اليوطبو   -1

 في ئبزاسىا؟

 وعي الطحي ألضز يوي الاحخياحاث الخاضت* اياب ال

 * املػاناة من أمزاع مػددة ومخداخلت

 * قلت املإضطاث الخاضت بالزغالت الصحيت بذوي الاحخياحاث الخاضت

 * قلت  ؾباء املخخطحع في غالج يوي الاحخياحاث الخاضت

بو  ما املبكالث النيطيت لذوي الاحخياحاث الخاضت البي حطاىم منبوراث اليوط -2

 في ئبزاسىا؟

 * الػغوؽ النيطيت

 * الا خ اب 

 * اياب زدابت الاضدبارة النيطيت

 * الػدوانيت والػن 

 ىل يطاىم اليوطبو  في جددلم نطائع ؾبيت لذوي الاحخياحاث الخاضت؟ -3

 * نػم

 * ال

هل ٌعاهم الفِعبىن في جلذًم آساء اإلاخخصي  النفعُي  في الخىفل بزوي  -4

 الاخخُاحاث الخاصت

 * نػم

 * ال 
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 الدػالا الصحيت لذوي الاحخياحاث الخاضت  جؿز  غ ل اليوطبو  غن ؾز ق -5

 * يوي الاحخياحاث الخاضت أنيطهم

 * أشخاص غادلوع 

 * أؾباء 

 * مخخطحع نيطويحع

اإلادىس الخامغ: دوس الفِعبىن في طشح اللظاًا التربىٍت لزوي الاخخُاحاث الخاصت 

 في الجضائش

تلبو ت لذوي الاحخياحاث الخاضت البي حطاىم منبوراث اليوطبو  في ما املبكالث ال -1

 ئبزاسىا؟

 * قلت املإضطاث املخخطت في حػليم ب ت يوي الاحخياحاث الخاضت

 * اياب مناهو حػليميت مكييت مؼ ب ت يوي الاحخياحاث الخاضت

في * اياب الهياكل الداغدلت واملزابق املطاغدة غ ة دمج يوي الاحخياحاث الخاضت 

 املإضطاث التلبو ت الػامت

 * اياب الخكو ن املخخطظ ملإؾزي الػمليت التلبو ت لذوي الاحخياحاث الخاضت

 * حػزغهم لعضاءة من ؾزة سمالئرم

 يطاىم اليوطبو  في ئبزاس الؿلبت املخمح لن من ب ت يوي الاحخياحاث الخاضت -2

 * نرم

 * ال

 لميت للؿلبت يوي الاحخياحاث الخاضتيطاىم اليوطبو  في ئبزاس إلانجاساث الػ - -3

 * نػم 

 * ال

 لوبز اليوطبو  في جوبحل بػاء حػلي ي ئلكتلونث لي ت يوي الاحخياحاث الخاضت - -4

 * نػم

 * ال

 الدػالا التلبو ت لذوي الاحخياحاث الخاضت  جؿز  غ ل اليوطبو  غن ؾز ق -5

 * يوي الاحخياحاث الخاضت أنيطهم

 * أشخاص غادلوع 
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 ع وأضاجذة* مػلمح

 * مخخطحع في التلبيت

 

 

 

 

 

 


