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:هدفذ هره الدزاطت الى الخهسف نً اطخسداماث ؾلبت الجامهاث الخاضت في ألازدن 

لشبياث الخىاضل الاحخماعي  وؤلاشباناث اإلاخدللت منها. جم اطخسدام اداة اإلاسح في 

 مً ؾلبت الجامهاث الخاضت في نمان.اؾاز اإلاىهج الىضفي و جيىن مجخمو الدزاطت 

( مفسدة لجمو البياهاث مً نيىت 888جم ازخياز نيىت خططيت نمديت كىامها )

الدزاطت. هرلً جم جطميم اطدباهت جػمىذ مجمىنت مً ألاطئلت ذاث الهالكت 

 بأهداف الدزاطت لجمو اإلاهلىماث مً نّيىت الدزاطت.  

 اث ذاث الهالكت بالدزاطت.وجىضلذ الدزاطت لهدد مً الىخائج والخىضي

 الاشبام ؛شبياث الخىاضل الاحخماعي؛الاطخسدامالكلماث املفخاحُت:

 

  .؛ ؛ الكلماث املفخاحُت:
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 ملدمت 

احتهدها فيي هيره الدزاطيت شن شيبياث الخىاضيل الاحخمياعي ريي قياهسة جياملييت ش  

ال يمىييييييً لهييييييا شن جييييييإد  شدوازهييييييا الىقيفيييييييت، زاضييييييت مظييييييئىليتها الاحخمانيييييييت ججيييييياه الفييييييسد 

اضييت فييي مىاكشييت كػييايا الخهلييم مىاكشييت مىغييىنيت لخيييىيً زش  نييام مظييدى ر واإلاجخميو ز

خىلهيييييا ئال ميييييً زيييييالٌ جليييييً الىكييييييسة الخياملييييييت.ووحىد زؿيييييـ و يييييسامج مإطظييييياجيت زضيييييي ىت 

 جىقف هره الكاهسة الخؿ رة لخدمت شغساع مجخمهاجىا.

مثلذ  شبياث الخىاضل الاحخماعي ان ؤلاهترهذ نلم يش ر الهديد مً اإلاسخط ن في     

وبشيل شهبر مً   الشبىت الهىىبىجيت كفصة هب رة للخىاضل الخفانلي اإلاتزامً مً زالٌ

 و اإلاهلىماث الظابم بهىدما وان الخىاضل مددودا بمشازهت همياث كليلت حدا مً

 .البياهاث شهبر مً مدخىس    طيؿسة

This study aimed to identify the uses of private universities 

students in Jordan for social media networks and the verifications 

received from them. The survey tool was used in the context of the 

descriptive approach, and the study population consisted of students 

from private universities in Amman. 

An intentional quota sample of (800) individuals was selected to collect 

data from the study sample. Also, a questionnaire was designed that 

included a set of questions related to the aims of the study to collect 

information from the study sample. 

The study reached a number of results and recommendations related to 

the study. 

Keywords: usage; social media; Satiated 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%83%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA


د السشاق الدلُميغب/ أ.د  
 

22 

 

 نديدة في الدشازنشبياث ا هما شجاخذ       
ً
ب ن  باإلاهلىماث لخىاضل الاحخماعي فسضا

حميو مشتروي الشبياث مو ئمياهياث الخفانل اإلاباشس والخس نلي اإلاىاكو الاحخمانيت ، 

الفسضت للمخلل ن بأن يطىهىا بسامجهم ؤلاذانيت شو الخلفصيىهيت التي يدبىنها  هما شجاح

الر   ويخابهىنها وذلً بؿسح ملترخاث إلاهد البرهامج ، شو اإلاشازهت بؿسح شطئلت للػيف

مو الثىزاث  شبياث الخىاضل الاحخماعي ول هرا وما ضىهخهطدخم اطخػافخه بالبرهامج ،

والاخخجاحاث التي نمذ الهديد مً الدٌو  الشسق ألاوطـ التي احخاخذ مىؿلت

ألاوزو يت وشمسييا يهخبر ئغافت حديدة ئطهمذ في ضىانت هره ألاخدار و سوش ما 

، فطاز الاوظان الر  يه ش ألاخدار كادزا نلى شن يطىزها شو باإلاىاؾً الصخفي يظمى

مىاؾم لم  يىخب ننها ويسطل ما يطىز شو يىخب ئلى وطائل ؤلانالم اإلاخلهفت لألزباز مً

لخىفه  الىكام الخاهم يظخؿو مساطلى جلً الىطائل مً دزىلها ئما بظبب

يددر شو لطهى ت الىضٌى للخدر الر  كد يخهدي وكخه دكائم  بما الهالم مهسفت مً

 .فلـ فما وان مً اإلامىً هلله للهالم ئال مً زالٌ الريً نايشىه ووزلىه

 (A 0808)الدليمي

ئلى اطخسدام جىىىلىحياث ؤلاهترهذ  الاحخماعي ر مطؿلح شبياث الخىاضليش 

ئلى خىاز جفانلي. ش  انها مجمىنت مً  والخلىياث اإلاخىللت )الهاجف( لخدىيل الاجطاالث

،والتي 0الىيب جؿبيلاث ؤلاهترهذ التي جبنى نلى شطع شيديىلىحيت والخىىىلىحيت مً

  الاحخماعي لشبياث الخىاضل اإلاظخسدمىن  حظمذ باوشاء وجبادٌ اإلادخىي الر  ييشئه

 (B  0808اإلاىكماث والافساد.)الدليمي بخغّ ر ؾسق جىاضل اطهمذ ري مجمىنت شاملت

 اشكالُت الدزاست:

سداماث ؾلبت الجامهاث يمىً جلخيظ اشياليت الدزاطت بالظإاٌ الخالي: مااطخ 

 الخاضت في ألازدن لشبياث الخىاضل الاحخماعي وؤلاشباناث اإلاخدللت منها؟

 أسئلت الدزاست: 1.3

 حظعى هره الدزاطت ئلى ؤلاحابت نً ألاطئلت آلاجيت:

 : ما مدي اطخسدام ؾلبت الجامهاث الخاضت في ألازدن لشبياث الخىاضل الاحخماعي؟ 1
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امهاث الخاضت في ألازدن نً ما جلىم به شبياث الخىاضل : ما مدي زض ى الؿلبت الج0

 الاحخماعي ؟

 : ما مدي جفانل ؾلبتالجامهاث الخاضت في ألازدن مو دوزشبياث الخىاضل الاحخماعي3

 في الخهليم؟

: ما ري اإلاىاكو اإلافػلت لدي ؾلبت الجامهاث الخاضت في ألازدن مً شبياث الخىاضل 4

 الاحخماعي وىطيلت في الخهليم؟

وشازة  : ما مدي اطخسدام ؾلبت الجامهاث الخاضت في ألازدن لطفداث ومىاكو 5

 الخهليم الهالي نلى شبياث الخىاضل الاحخماعي؟

 ؾلبت الجامهاث الخاضت في ألازدن الطخسدام شبياث الخىاضل الاحخماعي ما دوافو6

 حهليميا وزلافيا؟

 فسغياث الدزاطت: 

.، . ب ن الروىز وؤلاهار حهىد ئلى 5نىد مظخىي  : ال جىحد فسوق ذاث داللت ئخطائيت1

 اطخسدام ؾلبتالجامهاث الخاضت في ألازدن لشبياث الخىاضل الاحخماعي في الخهليم.

.، . ب ن ؾلبت هره الجامهت 5: ال جىحد فسوق ذاث داللت ئخطائيت نىد مظخىي 0

 مليت الخهليميتالخاضت او جلً حهىد ئلى واطخسدامهم لشبياث الخىاضل الاحخماعي في اله

ب ن الازخطاضاث الهلميت  .، .5: ال جىحد فسوق ذاث داللت ئخطائيت نىد مظخىي 3

لؿلبت الجامهاث الخاضت في ألازدن واطخسدامهم لشبياث الخىاضل الاحخماعي في 

 الهمليت الخهليميت

.، . خظب اإلاظخىي الاكخطاد  5: ال جىحد فسوق ذاث داللت ئخطائيتنىد مظخىي 4

لبت الجامهاث الخاضت نيىت الدزاطت حهىد الطخسدام الؿلبت لشبياث الخىاضل ألطس ؾ

 الاحخماعي في الهمليت الخهليميت
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 أهداف الدزاست:

حظعى الدزاطت إلاهسفت مدي اطخسدام ؾلبت مسخلت الخهليم الثاهى  في ألازدن لىطائل 

 ألهميتها في حشىيل الخأز ر نلى الشباب م
ً
ً زالٌ نسغها إلاىاغيو ؤلانالم في الخهليم هكسا

 حادة ومفيدة ومسخلفت شو طلبيت ومػسة باألزالق.

ل شهداف الدزاطت بما يلي: 
ّ
 وجخمث

 : مهسفت اطخسدام ؾلبت الجامهاث الخاضت في ألازدن لشبياث الخىاضل الاحخماعي.1

: مهسفت زض ى الؿلبت الجامهاث الخاضت في ألازدن نً ما جلىم به شبياث الخىاضل 0

 الاحخماعي.

شبياث الخىاضل  الجامهاث الخاضت في ألازدن مو دوز  : مهسفت حجم جفانل ؾلبت3

 الاحخماعي في الخهليم.

: مهسفتاإلاىاكو اإلافػلت لدي ؾلبت الجامهاث الخاضت في ألازدن مً شبياث الخىاضل 4

 الاحخماعي وىطيلت في الخهليم.

كو وشازة الخهليم : مهسفت اطخسدام ؾلبت الجامهاث الخاضت في ألازدن لطفداث ومىا5

 الهالي نلى شبياث الخىاضل الاحخماعي.

:الخهسف الى دوافو ؾلبت الجامهاث الخاضت في ألازدن الطخسدام شبياث الخىاضل 6

 حهليميا وزلافيا. الاحخماعي

 أهمُت الدزاست:

جىمً شهميت الدزاطت مً شهميت مىغىنها طيما وشنها جدىاٌو اطخسدامؿلبت الجامهاث   

ذلً في جسسيج وجدزيب حيلمً  زدن لشبياث الخىاضل الاحخماعي وشزسالخاضت في ألا 

الؿلبت، مدبا وخسيطا نلى  الخهلم مظخفيد مً وطائل اإلاهسفت والثلافت وألاطاليب 

الهلميت الهادفت إلاىاهبت ول ما هى حديد في الخهليم وجىىىلىحيا اإلاهلىماث، الخكان 

 لخبرة الباخث الؿىيلت في هىان غهف في هىم ألابدار التي جدىاٌو هرا اإلا
ً
ىغىم وهكسا

خلل الخهليم الجامعي  شهخم بدزاطت هره الاشياليت.يسي الباخث امياهيت ؤلافادة مً 
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الدزاطت في جيىيً كاندة بياهاث خٌى اهخماماث ؾلبت الجامهاث الخاضت في  هخائج هره

طخفادة ألازدن باطخسدام شبياث الخىاضل الاحخماعي وؤلاشباناث بشيل نام طيماالا 

منها في الهمليت الخهليميت وجلديم الهىن للمهىي ن بالهمليت الخهليميت في الجامهاث 

لىغو دليل ازشاد  يهدف الى جىحيه ؾلبت  الخهليم والجهاث اإلاظئىلت الخاضت ووشازة

الجامهاث الى هيفيت اطخسدام هره الشبياث الاجطاليت بشيل هادف ودانم للهمليت 

 الخهليميت

 ُم الدزاست:مصطلحاث ومفاه

 الخػلُم:

( الخهليم بأهه اإلاهسفت شو اإلاهازة اإلاىدظبت زالٌ  (American Heritageنّسف كامىض

ىظب زبرة 
َ
 (. (American Heritage, 2011نمليت الخهليم وهى مجمىنت ئزشاداث ج

 حدود الدزاست:

 الحدود الصمىُت: 

ش  الفطل  0819\10\31ئلى  0819\18\1جم جؿبيم هره الدزاطت في الفترة مً 

 .0819/0808الدزاس ي الاٌو مً الهام الدزاس ي 

 الحدود املكاهُت : 

 جم جؿبيم هره الدزاطت نلى ؾلبت حامهتي البترا والصيخىهت الخاضخ ن ليافت الاكظام

 الهلميت.

ت: ُّ  الحدود املىضىغ

ل الخدود اإلاىغىنيت لهره الدزاطت فيمداولتها زضد وئبساش شهميتاطخسدام ؾلبت 
ّ
جخمث

 الجامهاث الخاضت لشبياث الخىاضل الاحخماعي والاشباناث اإلاخدللت منها في الخهليم.
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 محدداث الدزاست: 

ل مجخمو الدزاطت واإلاددداث الصمىيت واإلاياهيت 
ّ
شن ؾبيهت الهّيىت التي جّم ازخيازها لخمث

والاطلىب الدزاس ي الر  اطخسدم فيها ومجخمو الدزاطت حميهها جددد امياهيت حهميم 

 الىخائج التي جىّضلذ ئليها. 

 الدزاساث السابلت

 ، بهىىان "دوز مىاكو الخىاضل الاحخماعي في الخغ ر0810بشسي الساو ،  -

، بهىىان" اججاهاث ؾلبت الهالكاث الهامت ئشاء الخهليم 0813طهاد نادٌ الل س ي، -

 ؤلالىترووي"

 K. Chan & W Fang, 2007, “Use of the Internet and Traditional Media Among 

Young People” 

Mohammed AL-Karaki,2008,"Integrating Internet into Traditional Education: A 

Practical Study of University Students Usage and Attitudes"  

 M A Oyebamiji, 2012, “The Role of Mass Media in the Delivery of Adult 

Education for National Development”  

Maribel Beltran-Cruz ; Shannen Belle B Cruz, 2013 , “The Use of Internet-Based 

Social Media as a Tool in Enhancing Student's Learning Experiences in 

Biological Sciences”   

Bellarmine A. Ezumah, 2013, “College Students„ Use of Social Media: Site 

Preferences, Uses and Gratifications Theory Revisited 

Velasquez and Robert LaRose 0816 Social Media for Social Change: Social 

Media Political Efficacy and Activism in Student Activist Groups Alcides  

Study of Peruta, & Helm, (2018). Titled: "Engaging University Alumni Through 

Social Media: Strategies for Creating Community". 

http://search.proquest.com.ezproxy.aub.edu.lb/pqcentral/indexinglinkhandler/sng/au/Oyebamiji,+M+A/$N?accountid=8555
http://search.proquest.com.ezproxy.aub.edu.lb/pqcentral/indexinglinkhandler/sng/au/Beltran-Cruz,+Maribel/$N?accountid=8555
http://search.proquest.com.ezproxy.aub.edu.lb/pqcentral/indexinglinkhandler/sng/au/Cruz,+Shannen+Belle+B/$N?accountid=8555
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ظخمّدة الهلميت الفائدة مً السغم نلى       
ُ
 والدالالث الظابلت، الدزاطاث هره مً اإلا

ظخىخاة واإلاإشساث
ُ
 وزهيىت شحسيخبها، التي بالب ئاث ُمسجبؿت شنها جكل ئال منها؛ اإلا

 وطياس ي، احخماعي، ووظيج جس ىيت، نالكاث مً ُمجخمهاتها في يظىد وما ألوغانها،

  واكخطاد ،
ً
حسيذ والخىىىلىحيت،التي الخهليميت الب ئاث بسطائظ ازجباؾها نً فػال

ُ
 ش

 نليها جلً الدزاطاث الظابلت.

 إلاطاز الىظسي : املبحث الثاوي

ت الاسخخداماث وإلاشباغاث:  هظسٍّ

حهخبر هكسّيت الاطخسداماث وؤلاشباناث مً شهم الىكسّياث الخديثت لالجطاٌ 

جطاٌ مو وطائل ؤلانالم. خيث والتي جبدث نً الدوز الرييلهبه الجمهىز في نمليت الا

جبدثالهالكت ب ن الىقائف في ئؾاز الدوافو والخاحاث و  ن حهّسع الفسد لىطائل ؤلانالم 

( هما جفترع بأن الجمهىز يظخسدم اإلاىاد ؤلانالميت 0816وهثافت هرا الخهّسع )الدليمي 

ـ. وتهخم هره إلشبام زغباث وامىت لديه، وشن دوز وطائل ؤلانالم هى جلبيت الخاحاث فل

الىكسّيت بدزاطتالاجطاٌ الجماه ر  دزاطت وقيفّيت للمفهىم الر  واهيهخمد نلى زؤيت 

الجمهىز ههىطس طلبي وحغ ره ئلى نىطس فهاٌ في اهخلاء وطائل ومػمىن وطائل ؤلانالم. 

 (0816خيث جسجىص نلى شهمّيت اإلاخللي شهثر مً شهميت السطالت ؤلانالمّيت )الدليمي 

هره الىكسيت في الثماه ىاث والدظهيىاث وزاضت بهدجؿىيس هث ر وكد جؿىزث 

لخهصيص هره الىكسيت والخأهيد نلى فىسة  Windhal 1981مً احهصة ؤلاجطاٌ فظعى 

الجمهىز اإلاخفانل وزشي شن وشاؽ الجمهىز هى نبازة نً نامل مخغ ر ول ع 

واطهت مً (. وألن الخلىيت كد شجاخذ للمظخسدم ن مجاالث 0815زابذ)الدليمي، 

زيازاث اإلاطادز وكىىاث اإلاهلىماث، فاألفساد يسخازون الىطائـ ؤلانالميت التي جدىاطب 

مو ما يسوق لهم. وزغم هره الطىزة اإلاخفائلت، فان اطخسداماث وطائل ؤلاجطاٌ 

 (.0815الخديثت كد يهىد ئلى ؤلاخظاض بالىخشت )الدليمي، 
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 وهىاك هىغين مً الاشباغاث هما :

 وجيخج نً الخهسع إلادخىي وطائل ؤلانالم وجىلظم ئلى هىن ن: اإلادخىي اشباناث  -:1

 اشباناث جىحيهيت وجخمثل في مساكبت الب ئت والخطٌى نلى اإلاهلىماث. -

اشباناث احخمانيت ويلطد بها ز ـ اإلاهلىماث التي يدطل نليها الفسد بشبىت نالكاجه  -

 الاحخمانيت.

الاجطاٌ والازجباؽ بىطيلت مدددة وال جسجبـ  وجيخج نً نمليت  الاشباناث الهمليت -:0

 مباشسة بسطائظ السطائل وجىلظم ئلى هىن ن:

الاشباناث شبت الخىحيهيت وجخدلم مً زالٌ جسفيف ؤلاخظاض بالخىجس والدفام نً  -

 الراث.

اشباناث شبت احخمانيت وجخدلم مً زالٌ الخىخد مو شخطياث وطائل ؤلانالم -

ف نالكاث الفسد الاحخمانيت وشيادة ئخظاطه بالهصلت وجصيد هره الاشباناث مو غه

 (.0816)الدليمي 

وجم جىقيف هكسيت الاطخسداماث وؤلاشباناث، في الدزاطت لخدديد ؾبيهت 

اطخسداماجؿلبت الجامهاث وئشباناتهم مً شبياث الخىاضل الاحخماعي وهرلً في 

بت نيىت الدزاطت خيث جدديد الهىامل التي جإزس في ازخالف الظلىن الاجطالي لدي الؿل

جسخلف دوافو اطخسدام الؿلبت للشبياث خظب الفسوق الاحخمانّيت اإلاسخلفت. وكد 

طاندث هره الىكسيت الباخث في وغو اإلادّدداث التي جخهلم بيشاؽ الؿلبت نيىت 

الدزاطت في اطخسدام جؿبيلاث الشبياث الاجطاليت الاحخمانيت  مثل اهخلاء شهىام مهّيىت 

والخسص نلى مخابهتها والخهسع لها ومدي اطخسدام جلً اإلاػام ن في مً اإلاػام ن 

نمليت الخهلم. وهرا ما طاند الباخث نلى جدليل الىاكو وما يخؿلبه مً جدظ ىاث 

 واكتراخاث في اإلاظخلبل لخؿىيس الهمليت الخهليمّيت. 

هما طاندث هره الىكسيت الباخث في ئدزان مفهىم الخىاكؼ ب ن الاشباناث 

بدث ننها الؿلبت وؤلاشباناث التي جخدلم بالفهل نىد الخهسع الشبياث التي ي

 الاجطاليت الاحخمانيت . وهرا يمىً شن يإّد  ئلى حغّ ر 
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في ازخياز الىطيلت اإلاىاطبت لخهليم وجثليف الؿلبتويلفذ اهدباهاإلاهىي ن بازخياز الىطائل 

 الخهليميت اإلاىاطبت.

 خػلُمُتشبكاث الخىاصل الاجخماعي والػملُت ال

ؾلبت الجامهاث  اطخسدام شهداف جدديد هى الدزاطت زالٌ هره مً خاولىا

 في شغساع اإلادخملت نلى الازخالفاث التره ز لشبياث الخىاضل الاحخماعي مو الخاضت

 فئاث شزبو جدذ جطييفها والتي يمىً الاطخسدام

 واديميتألا وألاغساع حديدة، نالكاث وئوشاء اللائمت، الهالكاث نلى الخفاف وري

ٌ  واجبام  والخىاضل مو الخفانل السطميت غ ر الخهلم ممازطاث خدد. ودنم شنماٌ حدو

 السائدة. ري الخهليم جلديم وحظهيل

 حهدًدا واحخرب اجطاليت ناإلايت شبياث الخىاضل الاحخماعي قاهسة شضبدذ

 ومظخىياث والثلافاث ألانماز مسخلف ومً الهالم  شهداء حميو مً الظيان مً هب ًرا

 زوجيني، بشيل ؤلالىترووي البريد زطائل مً الخدلم الخهليم . باإلغافتئلى اطخسدامها في

 ألاشخاص خيث يلىم الفىزيت، السطائل مخابهت شو والصخف اليىميت اإلاىخدياث وكساءة

 حغي راث مخابهت زالٌ مً بهم الخاضت الاحخمانيت الشبىت حهسيف ملفاث بفدظ شيًػا

 مً اجطاٌ الهديد ألابدار الصخطيت. وكدشقهسث ملفاتهم جدديث شو آلازسيً خالت

 امئ ألاكل نلى اليىم في واخدة شبياث الخىاضل الاحخماعي مسة بمىاكو ألاشخاص

 فيها. للمشازهت شو الصخطيت ملفاتهم مً للخدلم

 الخؿبيلاث مً ان شبياث الخىاضل الاحخماعي ري مجمىنت 0808يسي الدليمي 

 الاحخمانيت والاجطاالث الخهاون  اإلاشترهت واإلاظاخاث ىنتاإلاجم جفانل مً جصيد التي

 C)  0808الىيب )الدليمي  نلى كائمت ب ئت في اإلاهلىماث وجبادٌ وججميو

 الشبياث ( ريLinkedInو Flickr و Youtube وMy spaceوFacebook) وحهخبر

 نشالا ومسخلفت.  مدشابهت م زاث ويهلى جدذ التي اإلاىاكو شيىًنا ألاهثر الاحخمانيت

Facebook مىكو وىنها ألازسي  الشبياث زدن كياطا ب نهثر اطخسداما في ألا حهخبر ألا 

 8)بلغ ندد مظخسدمي الاهترهذ في الازدن خىالي  شيازة وألاهثر شهبيت ألاهثر الىيب
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يظخسدمىهه بشيل يىمي، فيما   منهم مً حيل الشباب الريً  % 96مالي ن مظخسدم، 

مليىن مظخسدم ا  بيظبت  0.7الخىاضل الاحخماعي بلغ ندد مظخسدمي شبياث 

مً   مالي ن وظمت ليأحي الازدن اإلاسجبت الاولى ناإلايا 18  مً ندد الظيان البالغ  % 05

دولت حظخسدم مىطاث الخىاضل ( و دظب دزاطت احستها  حسيدة الدطخىز  58ب ن اهثر 

تراض ي ما ضاز يهسف الازدهيت  خٌى مىاكو الخىاضل الاحخماعي ومىطاث الهالم الاف

هكسا لخالت الادمان اليىوي نلى مىاكو الخىاضل » اإلاىاؾىت السكميت » الخلا باطم 

 مليازاث نلى طؿذ الازع، 3  الاحخماعي خيث وضل ندد مظخسدمي هرا الهالم الى

شلفا نلى  675و   شلف خظاب نلى الف ظبىن 788مالي ن و 5زدن هىان ففي ألا 

يجلع   مليىن مظخسدم،  «ليىىد ئن»طىاب شاث و جؿبيم  الخىيتر ومليىن خظاب نلى

طاناث في اليىم بمخىطـ خظابي ب ن مسخلف  8لى ئمظخسدمىها مً طانخ ن 

 .شيىي  1888اإلاجخمو، فيما بلغ ندد شياوي الجسائم الالىتروهيت   فئاث

فيما   شلف نلى الخىيتر، 675شلف خظاب نلى الف ظبىن و  788مالي ن و 5ن هىان ئ

بدىالي اإلاليىن مظخسدم، ويهخبر ألازدن مً شهثر الدٌو « ئوظخغسام» ندد مظخسدمي  يلدز 

ن مهكم ش. مً خيث ندد مظخسدمي مىطاث الخىاضل مً وظبت مظخسدمي ؤلاهترهذ

الاطخسدام ما شاٌ في مسخلت الىػىج ألن مهكم اطخسدامىا لهره اإلاىطاث له نالكت 

ان مدخىي  .ً مىخجي اإلادخىي في ألازدنباطتهالن اإلادخىي ووشسه ونهىع ندد كليل م

دكيلت فلـ وهرا  38طاناث و الخغسيدة ئلى  3الف ظبىن بالىغو الؿبيعي يه ش إلادة 

ئلى  1بدوزه يإزس نلى ندد مساث اليشس فيىصح بخلليل ندد مساث اليشس للف ظبىن مً 

 . فىق وما  3مساث فلـ والهىع إلاىطت الخىيتر فيىصح بصيادة ندد مساث اليشس مً  3

اقهس شغف ألازدهي ن واطخسدامهم اإلاتزايد لشبياث الخىاضل   مإشسا حديدا  ان  هما

ؤلاحخماعي اإلاسخلفت ) الف ظبىن، جىيتر، اوظخغسام، طىاب شاث، وغ رها(،خيث وغهذ 

البدثيت، ألازدن في اإلاسجبت ألاولى ناإلايا   (Center Research Pew) دزاطت ناإلايت إلاإطظت

د مظخددمي مىطاث وشبياث الخىاضل ؤلاحخماعي ئلى مظخسدمي في مإشس وظبت ند

.% نبرمسخلف الىطائل والادواث ال طيما  98ؤلاهترهذ.، اذ بلغذ اليظبت في ألازدن 

 . الهىاجف الرهيت
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و وفلا الزكام زطميت مدليت، فان ندد مظخسدمي ؤلاهترهذ في ألازدن يلدز بىدى 

الهاإلايت، فان ندد مظخسدمي مسخلف  مالي ن مظخسدم، و االطدىاد ئلى اليظبت 8

شن اهدشاز اطخسدام .مليىن مظخسدم 0.7شبياث الخىاضل الاحخماعي يلدز بدىالي 

ألازدهي ن لشبياث الخىاضل الاحخماعي يسحو لهدة اطباب اهمها: شيادة اطخسدام ؤلاهترهذ 

يؼ الىؿاق بشيل نام في ألازدن وذلً مو جىافس ؤلاهترهذ ، ال طيما ؤلاهترهذ اإلاخىلل نس 

مً الجيل ن الثالث والسابو، واهدشاز اطخسدام الهىاجف الرهيت مو اهسفاع شطهازها   

(https://www.addustour.com/articles/1068696-.) 

 مسططت حهسيف ملفاث إلوشاء للمظخسدم ن فسضت الف ظبىن مىكو يىفس

 وشيًػا اإلافػلت والاهخماماث الهمل الخهليم وزلفيت مثل نامت مهلىماث جخػمً

 ضفداث نلى السطائل اإلافػلت،هرلً وشس ألغىياتهم شغاوي ملاؾو زوابؿى إلغافت

شبياث  سدميمظخ ويالخل ان مهكم الفيديى، وملاؾو الطىز  ووشس ألاضدكاء

ا دوًزا الجامهاث. وجإد  ؾالب مً ومهكمهم الشباب مً هم الاحخماعي الخىاضل
ً
 وشؿ

طيما ؾلبت  الشباب اطخسداماث وكداحخربذ الشباب لجيل اليىميت الخياة في

 الجامهاث لشبياث الخىاضل الاحخماعي الىث ر مً الباخث ن لدزاطت اطخسداماتهم

 الخىاضل الاحخماعي ومنها دزاطدىا هر . نبر شبياث وشؿت التي يمازطىنهاالاو

 مىهج الدزاست وإجساءاجه: املبحث الثالث

 مىهج الدزاست:

ازخاز الباخث اإلاىهج الىضفي وجم اطخسدام اداة اإلاسح وانخمد الباخث هىن ن مً 

 اإلاطادز في حمو اإلاهلىماث وهما: 

 :املصادز ألاولُت: 1

هالجت الجىاهب الخدليليت للدزاطت. وشداة جم حمو البياهاث ألاوليت مً شداة الدزاطت إلا

مبدىزا مً  888الدزاطت ري الاطدباهت التي ضممذ لهره الدزاطت  وكد ُوّشنذ نلى 

 ؾلبت الجامهاث الخاضت .

 

https://www.addustour.com/articles/1068696-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%80%D9%80%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%80%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%80%D9%80%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%80%D9%8A
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ت:2  : املصادز الثاهٍى

هما انخمد الباخث نلى اإلاطادز الثاهىيت في حمو اإلاهلىماث لخهسيف بمطؿلخاث 

س  للدزاطت؛ وهرلً شدبياث الدزاطت والدزاطاث الظابلت. الدزاطت ومهالجت ؤلاؾاز الىك

وجخمثل اإلاطادز الثاهىيت في الىخب واإلالاالث وألابدار الهلميت ومىاكو ؤلاهترهذ طىاء 

 واهدباللغت الهس يت شوألاحىبيت.

ىت الدزاست:  ُّ  مجخمؼ وغ

شما  جيىن مجخمو الدزاطت مً ؾلبت الجامهاث الخاضت في الهاضمت ألازدهيت، نمان.

نّيىت الدزاطت فازخاز الباخث نّيىتخططيت نمديت مً الؿلبت مً الروىز وؤلاهار 

 ( مفسدة. 888بلغذ )

ب ن الروىز وؤلاهار جػمً جدليم شهداف الدزاطت ولجهل الدزاطت  جىشيو الهّيىت وجم

مفسدة. وجم  888اطدباهت في ول حامهت  لخطبذ  488ىشيو خب الباخث شاملت. فلام

هّيىت مً مىؿلم شن الدزاطت تهدف إلاهسفت اطخسدام ؾلبت الجامهاث انخماد هره ال

الخاضت لشبياث الخىاضل الاحخماعي في الهمليت الخهليميت. ونليه انخمد الباخث 

 بخلظيم الهّيىت بالدظاو  ختى جيىن الدزاطت شاملت.

ىت الدزاست: ُّ  خصائص غ

 فيما يلي اطخهساع ألهم زطائظ نّيىت الدزاطت: 

ىت حسب جصيُف الىىع إلاجخماعي:1جدول زكم ) ُّ  (: جىشَؼ أفساد الػ
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ىت كاهت مً الركىز ، وأن56.5( أن 1هالحظ مً الجدول زكم ) ُّ  43.5% مً أفساد الػ

ىت كاهت مً إلاهاث. ُّ  مً أفساد الػ

ىت حسب الخخصص الدزاس ي:2جدول زكم ) ُّ  (: جىشَؼ أفساد الػ

 
هذ مً ؾالب الدزاطاث الاوظاهيت، % وا49.8( شن 0هالخل مً الجدٌو  زكم ) 

 % واهذ مً ؾالب الدزاطاث الخؿبيليت58.3وشن 

ىت حسب السىت الدزاسُت:3جدول زكم ) ُّ  (: جىشَؼ أفساد الػ
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      ٌ % 10.5%  واهذ لؿالب الظىت الاولى ، وشن 41.3(  هالخل شن 4زكم ) مً الجدو

% واهذ مً 01.3، وشن % واهذ مً ؾالب الظىت الثالثت05.8واهذ لؿالب الثاهيت، وشن 

 ؾالب السابهت.

ىت حسب مسخىي الدخل الشهسي ألسسة الطالب5جدول زكم ) ُّ  (: جىشَؼ أفساد الػ

 

ديىاز   388% واهذ مً ألاطس التي جلل نً 9.8(  شن 5هالخل مً الجدٌو زكم  )

ديىاز، وشن  699ديىاز الى  388% واهذ مً ألاطس ذاث الدزل الر  يتراوح ب ن 38.5وشن 

% مً 39.5ديىاز ، وشن 999ديىاز الى  788واهذ مً ألاطس الر  دزلها يتراوح ب ن  08.3

 ديىاز. 1888ألاطس التي جخهدي 

 أداة الدزاست:

جم اطخسدام اداة الاطخبيان. جيّىهذ الاطدباهت مً زالزت مداوز:اإلادىز ألاٌو 

خىي الدزاس ي يفيد الدزاطت في الخهسف نلى زطائظ شفساد الهّيىت مثل الىىم واإلاظ

والخسطظ ألاواديمي ومظخىي اإلاه شت. اما اإلادىز الثاوي فيخػمً شطئلت جفيد الباخث 

في مهسفت مدي اطخسدام الؿلبت لشبياث الخىاضل الاحخماعي في الهمليت الخهليميت. وزم 
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اإلادىز الثالث الر  يفيد الدزاطت في الخهّسف نلى الدوافو وؤلاشباناث لدي الؿلبت في 

 لشبياث الخىاضل الاحخماعي في الهمليت الخهليميت..اطخسدام 

لغاياث جدليم شهداف الدزاطت وفسغياتها وشطئلتها، جم اطخسدام ؤلازخبازاث 

واليظب اإلائىيت والخىسازاجىاإلاخىطؿاث SPSS)ؤلاخطائيت في بسهامج الخدليل ؤلاخطائي )

: للياض   Cronbach„s Alphaالخظابيت والاهدسافاث اإلاهيازيت  وازخباز) هسوهبار شلفا(  

: الزخباز الفسوق ذاث   (Independent Sample T-Test)دزحت زباث شداة الدزاطت.ازخباز 

الداللت ؤلاخطائيت في اطخجاباث شفساد الهّيخت الدزاطّيت هدى مداوز الدزاطت بازخالف  

زطائظ الهّيىت؛ وازخباز الفسوق في ئشباناث ودوافو اطخسدام الؿلبت لشبياث 

الخىاضل الاحخماعي في الهمليت الخهليميت.خظب ازخالف زطائطهم اإلاروىزة في 

.جدليل الخبايً Sheffee Post Hoc Test )باز )شافيه( للملازهاث البهديت  )الدزاطت. وازخ

للخهسف نلى الفسوق ذاث الداللت ؤلاخطائيت في اطخجاباث  (One Way Anova)ألاخاد  

شفسادنّيىت الدزاطت هدى مداوز الدزاطت، بازخالف طماتهم الديمىغسافيت مثل الخالت 

 مي.ؤلاحخمانيت والىىم والخسطظ ألاوادي

 هخائج الدزاست: املبحث السابؼ

 إلاجابت غً أسئلت الدزاست

: ما هيالشبياث التي يفػل ؾلبت الجامهاث الخاضتاطخسدامها مً الظإاٌ ألا  ٌو

 شبياث الخىاضل الاحخماعي؟

جم ؤلاحابت نً هرا الظإاٌ باطخسدام مخىطؿاث خظابيت واهدسافاث مهيازيت وذلً مً 

ضح هىم اطخسدام الؿلبت  مو دزحت اطخسدامهم لهره (والر  يى 6زالٌ الجدٌو زكم  )

 الشبياث.
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ىت حسب هىع الشبكت التي ًفضل  (:6جدول زكم ) ُّ الطلبت جىشَؼ أفساد الػ

 اسخخدامها مؼ دزجت اسخخدامها لهره الىسائل

 

-0.80( بأن اإلاخىطؿاث الخظابيت جساوخذ ماب ن ) 6يخطح مً الجدٌو زكم  )

( 2.82للفلسة " ؤلاهترهذ" والتي واهذ مخىطؿها الخظابي )( وئن شنلى مخىطـ وان 1.09

( وئن شدوى مخىطـ خظابي وان لفليىس، والتي وان مخىطؿها 0.48باهدساف مهياز  )

( 1.87( وئن اإلاخىطـ الهام للبهد بلغ )0.58( باهدساف مهياز  )1.09الخظابي )

 (وهى يش ر الى مظخىي مخىطـ .0.64باهدساف مهياز  )

اوي: ما مدي زض ى الؿلبت الجامهاث الخاضت في ألازدن نً ما جلىم به الظإاٌ الث

 شبياث الخىاضل الاحخماعي؟

جم الاحابت نً هرا الظإاٌ باطخسدام مخىطؿاث خظابيت واهدسافاث مهيازيت وذلً مً 

( والر  يىضح مدي زض ى الؿلبت نً اطخسدام شبياث الخىاضل 7زالٌ الجدٌو زكم  )

 الاحخماعي.
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ىت حسب مدي زضاهم غً اسخخدام شبكاث 7جدول زكم ) ُّ (:جىشَؼ أفساد الػ

 الخىاصل الاجخماعي.

 

( وئن 1.90-2.68-( بأن اإلاخىطؿاث الخظابيت جساوخذ ماب ن )7يخطح مً الجدٌو زكم  )

( 2.68شنلى مخىطـ وان للفلسة " لف ع بىن"، والتي واهذ مخىطؿها الخظابي )

ـ خظابي وان للفلسة فليىس"، والتي وان ( وئن شدوى مخىط0.69باهدساف مهياز  )

( وئن اإلاخىطـ الهام للبهد بلغ 0.84( باهدساف مهياز  )1.90مخىطؿها الخظابي )

 (.وهى يش ر الى مظخىي مسجفو. 8.80( باهدساف مهياز  )0.08)

ما مدي جفانل ؾلبتالجامهاث الخاضت في ألازدن مو دوزشبياث  السؤال الثالث:

 الخهليم؟؟ الخىاضل الاحخماعي في

جم الاحابت نً هرا الظإاٌ باطخسدام مخىطؿاث خظابيت واهدسافاث مهيازيت وذلً مً 

ىضح مدي جفانل الؿلبت مو دوز شبياث 9( وزكم )8زالٌ الجداٌو زكم  )
ُ
( والتي ج

 الخىاضل الاحخماعي في الخهليم.
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 املحىز ألاول: 

ىت حسب اخخُاز الطلبت  8جدول زكم ) ُّ للىسُلت إلاغالمُت املىاسبت (:جىشَؼ أفساد الػ

 بصفتها أداة حػلُمُت

 

( وئن 1.32-2.72( بأن اإلاخىطؿاث الخظابيت جساوخذ ماب ن )8يخطح مً الجدٌو زكم )

( 2.72شنلى مخىطـ وان للفلسة "الف ع بىن " والتي واهذ مخىطؿها الخظابي )

والتي وان ( وئن شدوى مخىطـ خظابي وان للفلسة "فليىس"، 0.56باهدساف مهياز  )

( وئن اإلاخىطـ الهام للبهد بلغ 0.59( باهدساف مهياز  )1.32مخىطؿها الخظابي )

 (وهى يش ر الى مظخىي مخىطـ. 0.68( باهدساف مهياز  )1.80)
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 املحىز الثاوي:

ىت حسب سبب اخخُاز الشبكت املىاسبت بصفتها أداة 9جدول زكم ) ُّ (:جىشَؼ أفساد الػ

 حػلُمُت

 

نّيىت الدزاطت وذلً مً  مً شفساد %76.5 (شن وظبت9زكم )يخطح مً الجدٌو 

زالٌ ازخياز الشبىت اإلاىاطبت بطفتها شداة حهليميت واهذ مً" جىحيهاث ألاطسة " 

مً ألافساد الريً لم يلىمىا بازخياز الشبىت اإلاىاطبت بطفتها  %23.5و الخاليفان وظبت 

نّيىت الدزاطت  مً شفساد %91.5حهليميت  واهذ مً جىحيهاث ألاطسة، وئن وظبت  شداة

وذلً مً زالٌ ازخياز الشبىت اإلاىاطبت بطفتها شداة حهليميت واهذ" مً السغبت 

مً شفساد الدزاطت الريً لم يلىمىا بازخياز  %8.5الصخطيت " و الخالي فان وظبت 

مً  42.7مً السغبت الصخطيت. وئن وظبت  واهذ الشبىت اإلاىاطبت بطفتها شداة حهليميت

دزاطت وذلً مً زالٌ ازخياز الشبىت اإلاىاطبت بطفتها شداة حهليميت واهذ شفسادنّيىت ال

الدزاطت الريً لم يلىمىا  شفساد مً %62.2مً" دناياث وئنالهاث البرامج " و الخالي فان

حهليميت واهذ مً دناياث وئنالهاث البرامج ، وئن  بازخياز الشبىت اإلاىاطبت بطفتها شداة
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اطت وذلً مً زالٌ ازخياز الشبىت اإلاىاطبت بطفتها نّيىت الدز  مً شفساد %27.5وظبت 

مً  %37.8شداة حهليميت واهذ مً " جىحيهاث الهيئت الخدزيظيت " و الخالي فان وظبت 

شفساد الدزاطت الريً لم يلىمىا بازخياز الشبىت اإلاىاطبت بطفتها شداة حهليميت واهذ مً 

 همنّيىت الدزاطت جم ازخياز  مً شفساد %73.2جىحيهاث الهيئت الخدزيظيت ، وئن وظبت 

للشبىت اإلاىاطبت بطفتها شداة حهليميت مً" مشىزة وهطائذ ألاضدكاء"، و الخالي فان 

حهليميت  مً ألافساد الريً لم يلىمىا بازخياز الشبىت اإلاىاطبت بطفتها شداة %26.8وظبت 

مً شفسادنّيىت الدزاطت وذلً مً %73.1واهذ ممشىزة وهطائذ ألاضدكاء ، وئن وظبت 

زالٌ ازخياز الشبىت اإلاىاطبت بطفتها شداة حهليميت واهذ مً " الفائدة اإلاسحّىة " ، 

مً شفساد الدزاطت الريً لم يلىمىا بازخياز الشبىت اإلاىاطبت  %26.9و الخالي فان وظبت 

 بطفتها شداةحهليميت  واهذ مً الفائدة اإلاسحىة.

مهاث الخاضت في ألازدن مً ما ري اإلاىاكو اإلافػلت لدي ؾلبت الجا السؤال السابؼ :

 شبياث الخىاضل الاحخماعي وىطيلت في الخهليم ؟

جم الاحابت نً هرا الظإاٌ باطخسدام الخىسازاث واليظب اإلائىيت ومخىطؿاث خظابيت 

( والر  يىّضح ازخيازالؿلبت 18واهدسافاث مهيازيت وذلً مً زالٌ الجدٌو زكم )

 هليميت . للشبىت ؤلاجطاليت اإلاىاطبت  بطفتها شداة ح

ت املفضلت التي ًفضلها 11جدول زكم ) ُّ ىت حسب أهم املىاكؼ الخػلُم ُّ (:جىشَؼ الػ

 الطلبت غُىت الدزاست
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%  مً شفساد نّيىت الدزاطت خظب شهم 06.0( ئن 18يخطح مً الجدٌو زكم )

% 48.6البرامج الخهليمّيت اإلافػلت التي ي زودون بها نً ؾسيم مىكو الىيىبيديا ، وئن 

% واهذ مً شفسادنّيىت 3.1مً شفسادنّيىت الدزاطت ازخازوا مىكو اليىجيىب ،وئن واهذ

% 18.1% نً ؾسيم مىكو ام اض شن ، ،وئن 1.3الدزاطت ازخازوا مىكو الياهى، ، وئن 

% واهذ مً شفسادنّيىت 0.8مً شفسادنّيىت الدزاطت نً ؾسيم مىكو حىحل ، وئن 

 الدزاطت نً ؾسيم مىاكو ازسي.

نً ؾسيم مخىطؿاث خظابيت واهدسافاث مهيازيت  نً هرا اإلادىز  جم الاحابت

( والر  يىّضح مدة اطخسدام شبياث الخىاضل 11وذلً مً زالٌ حدٌو زكم  )

 الاحخماعي اإلاسخلفت مً كبل الؿلبت نيىت الدزاطت بطفتها شداة حهليميت.

ىت حسب مخغير مدة اسخخدام شبكاث الخىاصل 11جدول زكم ) ُّ (:جىشَؼ الػ

 املخخلفت بصفتها أداة حػلُمُت خماعيالاج
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-3.73( بأن اإلاخىطؿاث الخظابيت جساوخذ ماب ن )11يخطح مً الجدٌو زكم  )

( وشن شنلى مخىطـ وان للفلسة" الف ع بىن" والتي واهذ مخىطؿها الخظابي 2.28

( وئن شدوى مخىطـ خظابي وان للفلسة " فيلىد" والتي 0.69( باهدساف مهياز  )3.73)

( وئن اإلاخىطـ الهام للبهد بلغ 1.08( باهدساف مهياز  )2.28طؿها الخظابي )واهمخى 

 ( وهى يش ر الى مظخىي ض. 0.85( باهدساف مهياز  )3.30)

ما مدي اطخسدام ؾلبت الجامهاث الخاضت في ألازدن لطفداث  السؤال الخامس:

 ومىاكو وشازة الخهليم الهالي نلى شبياث الخىاضل الاحخماعي ؟

بت نً هرا الظإاٌ باطخسدام الخىسازاث واليظب اإلائىيت وذلً مً زالٌ جم الاحا

( والتي جىضح اطخسدام اإلاىاكو ؤلالىتروهيت الخهليمّيت 13( وزكم )10الجداٌو زكم )

 لىشازة التربيت والخهليم.

ىت حسب اسخخدام الطلبت ملىاكؼ وشازة الخػلُم الػالي:12جدول زكم ) ُّ  (:جىشَؼ أفساد الػ

 

% مً شفسادنّيىت الدزاطت ان اطخسدام 37.6 ( ئن10ً الجدٌو زكم )يخطح م

% مً شفسادنّيىت الدزاطت 43.7مىاكو وشازة الخهليم  الهالي واهذ مً الفئت "وهم"، وئن

مً شفسادنّيىت  %18.7 اطخسدم مىاكو وشازة الخهليم الهالي واهذ مً الفئت"اخياها"، وئن

 واهذ مً الفئت" ال" .الدزاطت اطخسدام مىاكو وشازة الخهليم 
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ىت حسب كُفُت حػّسف الطلبت غلى مىاكؼ وشازة الخػلُم 13جدول زكم ) ُّ (:جىشَؼ أفساد الػ

 الػالي.

 
% مً شفسادنّيىت الدزاطت حهسفىا نلى مىاكو وشازة 17.0( ئن 13يخطح مً الجدٌو زكم )

نّيىت الدزاطت  % مً شفساد20.2الخهليم الهالي نً ؾسيم  "وطائل ؤلانالم اإلاسخلفت"، وئن

% واهذ مً 17.6حهسفىا نلى مىاكو وشازة الخهليم الهالي نً ؾسيم "ألاهل "، وئن

% 45.0شفسادنّيىت الدزاطت حهسفىا نلى مىاكو وشازة الخهليم الهالي مً ألاضدكاء" ، وئن

نّيىت الدزاطت حهسفىا نلى مىاكو وشازة الخهليم الهالي نً ؾسيم "  واهذ مً شفساد

 ت الخدزيظيت ".جىحيهاث الهيئ

الظإاٌ الظادض: : ما دوافو ؾلبت الجامهاث الخاضت في ألازدن الطخسدام شبياث 

 حهليميا وزلافيا؟ الخىاضل الاحخماعي

جم الاحابت نً هرا الظإاٌ باطخسدام مخىطؿاث خظابيت واهدسافاث مهيازيت وذلً مً 

الطخسدام شبياث  ( والر  يىضح الدوافو وؤلاشباناث اإلاسخلفت14زالٌ الجدٌو زكم  )

 هليميا وزلافياح الخىاضل الاحخماعي
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ىت حسب الدوافؼ وإلاشباغاث املخخلفت  (:14جدول زكم ) ُّ  جىشَؼ أفساد الػ

 

-4.33( بأن اإلاخىطؿاث الخظابيت جساوخذ ماب ن )14يخطح مً الجدٌو  زكم )       

م لغاث شحىبيت " والتي واهذ مخىطؿها ( وئن انلى م3.39
ّ
خىطـ وان للفلسة " حهل

( وئن شدوى مخىطـ خظابي وان للفلسة " 0.92( باهدساف مهياز  )4.33الخظابي )
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( وئن 1.09( باهدساف مهياز  )3.39اإلاداواة والخلليد" والتي وان مخىطؿها الخظابي )

 (.وهى يش ر الى مظخىي ض. 1.05( باهدساف مهياز  )3.93اإلاخىطـ الهام للبهد بلغ )

 ازخباز فسغياث الدزاطت:  4.0

ت ألاولى: 1 ُّ  : الفسض

ب ن الروىز وألاهار حهىد ئلى  8.85ال جىحد فسوق ذاث داللت ئخطائيت نىد مظخىي 

 اطخسدام وطائل ؤلانالم في الخهليم.

  لالجابت غً هره الفسضُت جم اسخخدام اخخباز ث لػُيخْين مسخللخْين والجدول زكم

 ( ًبّين هخائج ذلك.15)

(:هخائج اخخباز )ث( لػُيخين مسخللخين لإلخخالف في اسخخدام  شبكاث 15جدول زكم )

ػصي   حػلُمُا وجلافُا الخىاصل الاجخماعي  إلاجخماعي  الىىع لى مخغيرإٌُ

 

بمظخىي داللت  1.84-( بأن كيمت الاخطائي )ث( بلغذ 15يخطح مً الجدٌو زكم ) 

وحىد فسوق ذاث داللت اخطائيت جبها إلاخغ ر الىىم ؤلاحخماعي ، لرا ال  وري ئلى ندم 8.38

ب ن الروىز وؤلاهار  حهىد   8.85جىحد فسوق ذاث داللت ئخطائيت  نىد مظخىي 

 الطخسدام شبياث الخىاضل الاحخمانيخهليميا وزلافيا. 

 .، . ب ن ؾلبت هره الجامهت5: ال جىحد فسوق ذاث داللت ئخطائيت نىد مظخىي 0

 الخاضت او جلً حهىد ئلى واطخسدامهم لشبياث الخىاضل الاحخماعي في الهمليت الخهليميت
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.، . . ب ن الازخطاضاث الهلميت 5: ال جىحد فسوق ذاث داللت ئخطائيت نىد مظخىي 3

لؿلبت الجامهاث الخاضت في ألازدن واطخسدامهم لشبياث الخىاضل الاحخماعي في 

 الهمليت الخهليميت

.، . خظب اإلاظخىي الاكخطاد  5فسوق ذاث داللت ئخطائيتنىد مظخىي : ال جىحد 4

ألطس ؾلبت الجامهاث الخاضت نيىت الدزاطت حهىد الطخسدام الؿلبت لشبياث الخىاضل 

 الاحخماعي في الهمليت الخهليميت

.، . ب ن ؾلبت 5: الفسغّيت الثاهيت: ال جىحد فسوق ذاث داللت ئخطائيت نىد مظخىي 0

والصيخىهت الخاضخ ن او جلً حهىد ئلى واطخسدامهم لشبياث الخىاضل حامهت البترا 

 الاحخماعي في الهمليت الخهليميت

لالحابت نً هره الفسغيت جم اطخسدام ازخباز ث لهييخْ ن مظخللخْ ن والجدٌو زكم  

 ( يبّ ن هخائج ذلً. 16)

م الطلبت (:هخائج اخخباز )ث( لػُيخْين مسخللخْين لإلخخالف السخخدا16جدول زكم )

ػصي الى مخغير هىع الجامػت الخاصت ٌُ  لشبكاث الخىاصل الاجخماعي بالخػلُم 

 

بمظخىي  8.45( بأن كيمت الاخطائي )ث( بلغذ  16يخطح مً الجدٌو زكم  )

وري ئلى ندم وحىد فسوق ذاث داللت اخطائيت جبها إلاخغ ر هىم الجامهت  8.65داللت 

ب ن ؾلبت   8.85اخطائيت نىد مظخىي الخاضت ، لرا ال جىحد فسوق ذاث داللت 

الجامهخ ن الخاضخ ن  حهىد ئلى اطخسدام الطخسدام الؿلبت لشبياث الخىاضل 

 الاحخماعي في الخهليم. 
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ت الثالثت: 3 ُّ  : الفسض

.، . . ب ن الظىت الدزاطيت لؿلبت 5ال جىحد فسوق ذاث داللت ئخطائيت نىد مظخىي 

لشبياث الخىاضل الاحخماعي في الهمليت  الجامهاث الخاضت في ألازدن واطخسدامهم

 الخهليميت

( يبّ ن 17لالحابت نً هره الفسغيت جم اطخسدام جدليل الخبايً الاخاد  والجدٌو زكم )

 هخائج ذلً. 

ت السخخدام شبكاث 17جدول زكم) (:املخىسطاث الحسابُت والاهحسافاث املػُاٍز

 ت غُىت الدزاست:الخىاصل بالخػلُم جبػا ملخغير للسىت الدزاسُت للطلب

 

 السىت الدزاسُت
 املخىسط الػدد

الاهحساف 

 املػُازي 

 0.53 3.85 331 السىت الاولى

 0.73 3.81 111 الثاهُت

 0.44 4.01 211 الثالثت

 0.81 3.96 171 السابػت

Total 811 3.91 0.61 

ىاضل ( بأن هىان ازخالفاث قاهسيت فياطخسدام شبياث الخ17يخطح مً الجدٌو زكم )

بالخهليم ُيهصي ئلى مخغ ر الظىت الدزاطيت، وللخدلم مً الفسوق الجىهسيت جم ئحساء 

 (.18جدليل الخبايً الاخاد  والر  جكهس هخائجت بالجدٌو زكم )
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(:هخائج جحلُل الخباًً الاحادي لإلخخالف في اسخخدام شبكاث 18جدول زكم )

ػصي الى مخغير السىت ٌُ  الدزاسُت الخىاصل الاجخماعي بالخػلُم 

مجمىع  مصدز الخباًً

 املسبػاث

دزجاث 

ت  الحٍس

مخىسط 

 املسبػاث

 الداللت ث

 0.10 2.07 0.76 3 2.29 بين املجمىغاث 

داخل 

 املجمىغاث 

145.60 396 0.37   

    399 147.89 املجمىع 

بمظخىي  0.87( بأن كيمت الاخطائي )ف( بلغذ 18يخطح مً الجدٌو زكم  ) 

وري حش ر الى ندم وحىد فسوق ذاث داللت اخطائيت جبها إلاخغ ر الظىت  8.18داللت 

ب ن ؾلبت  8.85الدزاطيت، لرا ال جىحد فسوق ذاث داللت ئخطائيت نىد مظخىي 

 الظىىاث اإلاسخلفت  حهىد ئلى اطخسدام شبياث الخىاضل في الخهليم.

ت السابػت: 4 ُّ  : الفسض

.،. خظب اإلاظخىي 5ال جىحد فسوق ذاث داللت ئخطائيتنىد مظخىي 

الاكخطاد  ألطس ؾلبت الجامهاث الخاضت نيىت الدزاطت حهىد الطخسدام الؿلبت 

 لشبياث الخىاضل الاحخماعي في الهمليت الخهليميت

( يبّ ن 09لالحابت نً هره الفسغيت جم اطخسدام جدليل الخبايً الاخاد  والجدٌو زكم )

 هخائج ذلً. 
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ت السخخدام شبكاث الخىاصل بالخػلُم  (:املخىسطاث الحسابُت19جدول زكم )   والاهحسافاث املػُاٍز

 الاهحساف املػُازي  املخىسط الػدد الدخل

Less-300 78 3.82 0.77 

300-699 244 3.95 0.59 

700-999 162 4.01 0.56 

1000 316 3.84 0.60 

Total 811 3.91 0.61 

اطخسدام  ( بأن هىان ازخالفاث قاهسيت في19يخطح مً الجدٌو زكم ) 

شبياث الخىاضل بالخهليم ُيهصي ئلى مخغّ ر الدزل ، ولخدلم مً الفسوق الجىهسيت جم 

 ٌ  (.08زكم  ) ئحساء جدليل الخبايً الاخاد  والر  جكهس هخائجت بالجدو

 بالخػلُم الخىاصل  (:هخائج جحلُل الخباًً الاحادي لإلخخالف في اسخخدام شبكاث 21جدول زكم )

مجمىع  مصدز الخباًً

 املسبػاث

دزجاث 

ت  الحٍس

مخىسط 

 املسبػاث

 الداللت ث

 127. 1.913 704. 3 2.112 ب ن اإلاجمىناث 

 368. 396 145.779 دازل اإلاجمىناث 

  

    399 147.892 اإلاجمىم 
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       ٌ بمظخىي   1.91غذ ( بأن كيمت الاخطائي )ف( بل 08زكم  ) يخطح مً الجدو

وري حش ر ئلى ندم وحىد فسوق ذاث داللت اخطائيت جبها إلاخغ رالدزل، لرا  8.107داللت 

خظب دزل ألاطسة حهىد ئلى  8.85ال جىحد فسوق ذاث داللت اخطائيت نىد مظخىي 

 اطخسدام شبياث الخىاضل في الخهليم . 

 املبحث الخامس

 الىخائج والخىصُاث

 هخائج الدزاست:-1

 الدزاطت لهدد مً الىخائج شهمها: وجىضلذ

الخىاضل الاحخماعي وشبسشه الر  كىم  شبياث :  حاء الف ع بىن هأهم مىكو م1ً

 يظخسدمه الؿلبت

شهميت لدي الؿلبت نيىت الدزاطت في  الخىاضل الاحخماعي الاهثر شبياث : واهذ0

 الاطخسدام 

اعي بطفتها الخىاضل الاحخم : هشفذ الدزاطت شن جىحيهاث ألاهل الزخياز شبياث3

 الخهليميت  وطيلت مظاندة في الهمليت

ضفداث  الؿلبت نّيىت الدزاطت يظخسدمىن  :شقهسث الدزاطت شن وظبت  حيدة م4ً

 وشازة الخهليم الهالي الازدهيت. 

 : بييذ الدزاطت الخؿبيليت ان اغلب الؿلبت نيىت الدزاطت واهىا يخابهىن شبياث5

م بهؼ
ّ
 شالحىبيت.اللغاث  الخىاضل الاحخماعي بهدف حهل

 8.85: شقهسث الدزاطت الخؿبيليت ندم وحىد فسوق ذاث داللت اخطائيت نىد مظخىي 6

 الخىاضل الاحخماعي. ب ن ؾلبت الجامهخ ن الخاضخ ن  حهىد ئلى اطخسدام شبياث

ب ن ؾلبت  8.85:هشفذ  الدزاطت ندم وحىد فسوق ذاث داللت ئخطائيت نىد مظخىي 7

 ئلى اطخسدام شبياث الخىاضل الاحخماعي. الاكظام الهلميت اإلاسخلفت  حهىد
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 الخىصُاث و امللترحاث -

 شهم الخىضياث التي جىضلذ ئليها الدزاطت : 

غسوزة كيام ادازاث الجامهاث الخاضت في الازدن بخىف ر حصء مً مىاشهاهتها   -1

لخؿىيس ضفداتها نلى شبياث الخىاضل الاحخماعي الطخلؿاب اهخماماث ؾلبتها 

 ث بشيل اوطو.بمخابهت هره الطفدا

جيا الاجطاٌ واإلاهلىماث السكميت لى يادة اهخمام الجامهاث بادزاٌ جىىش   -0

هأدواث اطاطيت في الخهليم وز ما شادث حائدت وىزوها مً جأهيد اهميت هرا 

 اإلاىغىم.

وحىب اهخمام الجامهاث بخؿىيس ضفداتها ومىاكهها نلى شبياث الخىاضل  -3

 ليمّيت اإلاسخلفت.الاحخماعي  وي جيىن مىطاث للبرامج الخه

شيادة اهخمام الجامهاث بالخبىر الهلميت الهادفت الى جؿىيس وحرب ؾلبتها  -4

 الطخسدام شبياث الخىاضل الاحخماعي  في مجاٌ الهمليت الخهليمّيت.

لخىحيه شبىائها لالطخسدام  واطس الؿلبت الخهاون والخيظيم ب ن الجامهاث -5

ما في الخهليم وفخذ باب الصخيذ لشبياث الخىاضل الاحخماعي بشيل طليم طي

 الخىاز واإلاىاكشت خٌى اإلاىغىم مههم.

جؿىيس مهازاث الخدزيظ ن في الجامهاث نلى اطخسدام الخىىلىحيا  -6

الاجطاليتواإلاهلىماجيت السكميت في الخهليم وكد اشدادث الخاحت لهرا الخؿىيس 

لً نلما اهىا هىكو ان حائدت وىزوها  بشيل واضح ازىاء مىاحهت حائدت وىزوها.

جيىن الاولى وال الاز رة فيبدو ان الهالم مخىحت لظلظلت مً الاشماث واليىازر 

والجائداث الؿبيهيت ومً ضىو الاوظان!!وطخيىن الازؿس نلى البشسيت ومىه 

 الخهليم.
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