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آليات توظيف حروب الجيل الرابع في مواقع التواصل االجتماعي واتجاىات الجميور 
 المصري نحوىا

 )دراسة تطبيقية عمي الشائعات(
 الباحثة/ إسراء أحمد فتحي

 لدرجة الماجستير بقسم االعالم 
لقػػبرزػػفي رآلػػةراثخيػػ راكاتػػفتراػػزاال رالعخا،ػػؿراح عهػػاللةريرخأ،ػػز رل ػػالرال بتػػبرهػػفر

السػػػػت رخاادع،ػػػػالبت رخاا عهاللتػػػػ رآلػػػػةر تػػػػالتراله عه ػػػػال ريرخزػػػػال رع  تف ػػػػالرتع ػػػػب راكبخافرالست
رهالتع،خفهرال قؿريريظفارافعزالطردطالعرازتفرهفراكآلفابرزعلؾرالازاال ر.

خهػػاراايعاػػالفرالف تػػئرلخسػػاللؿرااع،ػػالؿرعياتػػب رإيعاػػالفرالاػػالل ال رير عػػ رأ،ػػز رأفر
 رخاله لخهالعتػػػػ ريرخالعػػػػةرتػػػػعـرإيعاػػػػالفرالاػػػػالل ال ر ػػػػخرإ ػػػػب رسػػػػهال رل،ػػػػفرال ػػػػخفترالعايخلخ تػػػػ

إسػعاباه الرزاػاؿرسػلز ريرخل ػؿر ػااررهالتسػعياؼرا تػػفارهػفرطالدػال رالػبخؿرآلػةرسػزتؿرهخا  ع ػػالر
رلهالرل الرهفرآ الفرهبهفترلل راله عه ال ر.

 مشكمة الدراسة:
تا براله عهارالبخل رخال الله رآلةرخدعيػالرال الرػفرال بتػبرهػفرال،ػفالال رالستالسػت رير

ال فزػػػ رزاػػػاؿرلػػػالـريرخاله عهػػػاراله،ػػػفدرزاػػػاؿراػػػال ريرخدػػػبرختػػػي الرالػػػؾرللػػػ رالخادػػػار
سػػعاباه الرزاػػاؿرسػػلز رآلػػةرع بتػػبرطزت ػػ راليظػػالـرالػػبخل رخالعػػ  تفر سػػال ه رال ػػخفترالعايخلخ تػػ رخام

رلل رلهلتال ر،يارالقفافر
خآلػػ رظػػؿرالػػؾرع ػػبب رهظػػال فرال ػػفخئرخال،ػػفالال رالستالسػػت ريرخعطػػخف رأبخاع ػػالير

ساللتئرالعقلتبت رالهعه ل رآلةرالاططرخال ػفخئرال سػافت رآلز برأفراالي رال فخئرع عهبرلل راك
ريرأ،ز  راثفرع عهبرلل رال با  رهفراالؿر فخئراله لخهال رخيافرالاالل ال .

خلقػػبرزالعػػ رخسػػاللؿرالعخا،ػػػؿراح عهػػاللةرإ ػػب راكبخا رالعػػػةرتػػعـرإسػػعاباه الرزاػػػاؿر
الع الهػؿره ػعرللػ ركفراؿرا ءرتبخفرآلةر اارال اللـرااآلعفارػ رتػعـررسلز رآلةريافرالاالل ال 

 أساللرأيعره لخه رزغضراليظفرلفر، ععرأخراطلعر.
خهفراالؿرهالسػزؽرتعرػ رليػالر  ػـرالاطػخفترالعػةردػبرت ػالي رهي ػالراله عهػاراله،ػفدر
خالع بتال رالعةرعخا  ػعرخالعػةرع ػبؼرالػ رإآلاػالؿرالبخلػ راله،ػفت ريرخهالع ب ػعرهػفرعػ  تفا رآلػةر
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ظالـرالستالسةرالباالةرللبخلػ رخرػفئراسػعقفافرهيظخه رالقتـراا عهاللت ريرههالرتي الرلل رالي
رالزالب.

خع ستًسػػالرللػػ رهػػالرسػػزؽرتهاػػفرع بتػػبررهاػػال رالبفاسػػ رالفا يػػ رآلػػةرالعسػػالؤاؿرالعػػاللةر ر
اتػػػؼر ػػػؤ فر ػػػفخئرال تػػػؿرالفازػػػارآلػػػةرهخادػػػارالعخا،ػػػؿراح عهػػػاللةرللػػػ رإع ال ػػػال رال ه ػػػخفر

راله،فدري خرالاالل ال ؟ر
اله،ػفدرلهاػالطفر ػفخئرال تػؿرالفازػارخالؾرهفراػالؿرع بتػبرهػب رإبفاؾرال ه ػخفر

خهالتعفعئرلل ر اهرالهاالطفرهفريافرللاالل ال رالهغفر رخالؽر الل رهفرالفخرػ ريرخاث ػالفر
راله عهل رلعلؾرالهاالطفريرخالع،خفرالهقعفحرللعقلتؿرهفرهاالطف الرخسزؿرهخا  ع الر.ر

 أىمية الدراسة :
الرتعرػػهيعرهػػفرهخادػػارالعخا،ػػؿرزػػاللف ـرهػػفراح عهػػالـرالػػادر ػػاليرللتػػعراحلػػالـرال بتػػبرخهػػر-1

اح عهاللةرإحرأفربفاس ره ػالؿر ػفخئرال تػؿرالفازػارلػـرعيػؿراح عهػالـرالاػالؼرهػفرالبفاسػ ر
 آلةره تطرالبفاسال رال فزت )آلةر بخبرللـرالزال   (.

أ هتػ ربفاسػ ر ػفخئرال تػؿرالفازػارلهػالرل ػػااراله،ػطل رال بتػبرهػفرعػ  تفرللػةراكآلػفابرههػػالرر-2
 ههافرأفرع ببرأهفرخاسعقفافراله عها.تعرهيعرهفرع بتال رهفرال

أ هتػ ربفاسػ رآلتػال ر ػفخئرال تػؿرالفازػارآلػةرالفتسػزخؾرله فآلػ راث ػالفرالهعفعزػ رللػةرالفػػفبرر-3
 خاله عهار.

تسػػعهبرالز ػػمرأ هتعػػعرهػػفرالهف لػػ رالعػػةرتهػػفرز ػػالراله عهػػاراله،ػػفدرهػػفرع ػػخح رستالسػػت رر-4
 ر ػػػفخئرال تػػػؿرالفازػػػارخ ػػػةرخادع،ػػػالبت ر  لػػػ رهي ػػػالرهيالاػػػاًلرا،ػػػزاًلرلظ ػػػخفرإ ػػػبدرآلتػػػال

 الاالل ال .
إفربفاس ر فخئرال تؿرالفازارخآلتالع الرخآل ه الرخالع فؼرللػةرأاػاالل الرخه،ػالبف الرخاسػاللتئرر-5

عفاللؿرال ه خفراله،فدره  الراؿر اارتهاػفرأفرتسػاللبرللػةر ػؿر ػاهراكيهػ رخالع،ػبدر
 لهاالطف ال.

هػػفراليال تػػ راكاالبتهتػػ ريظػػفارعسػػ  رالبفاسػػ رإلػػ رع يتػػيرالبفاسػػال رالعػػةرععيػػالخؿرالهخرػػخعرر-6ر
لخ ػػخبرآلقػػفراػػبتبرآلػػةرالهفا ػػارال فزتػػ رالعػػةرععيػػالخؿرهخرػػخعر ػػفخئرال تػػؿرالفازػػاريرالػػؾر

 زسزئر با عع.
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ع عزػػفربفاسػػ ر ػػفخئرال تػػؿرالفازػػارهػػفرالهخرػػخلال رال الهػػ ريظػػفارللطزت ػػ رالهعغتػػفترل ػػالريرر-7
 .خالؾرلهالرعع فضرلعرهيطق رالافؽراكخسطرهفر ااراليخعرهفرال فخئ

عسػػلتطرالرػػخءرللػػ رالاػػػالل ال راظػػال فترإ عهاللتػػ راا رعػػ  تفرللػػػ ر هتػػاريػػخا  رال تػػػالترر-8
ا،خ،ػػػالرهػػػارهالت اليتػػػعراله عهػػػاراله،ػػػفدرهػػػفرعػػػبالتال رسػػػلزت رخالعػػػةرعسػػػعغل الرالهخادػػػار

رااازالفت رليافرالاالل ال .
 أىداف الدراسة :

تػؿرعس ةرالبفاس رلع قتؽر بؼرفلتسةرخ ػخرالع ػفؼرللػةرآلتػال رعخظتػؼر ػفخئرال 
ع ال ػػال رال ه ػػخفراله،ػػفدري خ ػػالريرختعفػػفعرهػػفر ػػاار الفازػػارآلػػةرهخادػػارالعخا،ػػؿراح عهػػاللةرخام

رال بؼرلبترا باؼرآلفلت ريرللةرالي خرالعاللةر 
 الع فؼرللةرال الد رزتفراسعاباـرال ه خفرللفتسزخؾرخآلف، رع فر ـرللاالل ال .-1
رالفازار.رالع فؼرللةرهب رإبفاؾرال ه خفراله،فدرلهاالطفر فخئرال تؿرر-2
رر-3 الع فؼرلل رهب رإبفاؾرال ه خفراله،فدركز البر فخئرال تؿرالفازارهفر تػمرالهف ػـخ

رخأسزالئرالهاالطفر.
رع بتبره،البفره لخهال رال ه خفراله،فدرزا فر فخئرال تؿرالفازار.ر-4
ره الخل رالعخ،ؿرإل رهقعف ال رزا فرهخا   رهاالطفر فخئرال تؿرالفازار.ر-5
سػػعفاعت ةرلهاالآل ػػ رالاػػالل ال رآلػػةرهخادػػارالعخا،ػػؿراح عهػػاللةرآلػػةرالعخ،ػػؿرإلػػ رع،ػػخفرار-6

ررخءريظفت راله الؿرال الـر.ر
 تساؤالت الدراسة :

عسػػ ةرالبفاسػػ رلة الزػػ رلػػفرعسػػالؤؿرفلتسػػةرخ ػػخرهػػالرآلتػػال رعخظتػػؼر ػػفخئرال تػػؿرالفازػػارآلػػةر
 هخادارالعخا،ؿراح عهاللة؟

رخهفراالؿر اارالعسالؤؿرالفلتسةر يالؾراسلل رآلفلت رأافدر ة 
رهالره بح راسعاباـرال ه خفراله،فدرلهخادارالعخا،ؿراح عهاللةر؟ر–ر1
 هالرهخادارالعخا،ؿراح عهاللةراكا فراسعاباًهالر؟ر-2
 هالرال الد رزتفر فخئرال تؿرالفازارخهخادارالعخا،ؿراح عهاللة؟ر-2
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هػالرهػب رالعهػالبرال ه ػخفراله،ػفدرللػ رهخادػارالعخا،ػؿراح عهػاللةراه،ػالبفرلل ،ػػخؿرر-3
  لخهال ر؟لل راله

ر فخئرال تؿرالفازار؟ر-4  هالرهب رإبفاؾرال ه خفراله،فدرلهف ـخ
هػػالرهخادػػارالعخا،ػػؿراح عهػػاللةرالعػػةرت ،ػػؿرهي ػػالرال ه ػػخفراله،ػػفدرللػػ رهخرػػخلال رر-5

  خؿر فخئرال تؿرالفازار؟
هالرالع،خفرالهقعفحررلهخا  ػ رالاػالل ال رآلػةرهخادػارالعخا،ػؿراح عهػاللةرآلػةررػخءريظفتػ رر-6

ررراله الؿرال الـر؟
 فروض الدراسة :

رعع ببرآلفخضرالبفاس رال اللت رآلةراثعةر 
 عخ برلالد راا ربحل رإ ،اللت رزتفرا الآل راسعاباـرالفتسزخؾرخالع فضرللاالل ال .ر -1
بفاؾرهاػػالطفر ػفخئرال تػؿرالفازػػارر -2 رالفتسػزخؾرخام عخ ػبرلالدػ راا ربحلػػ رإ ،ػاللت رزػتفرا الآلػػ راسػعابـا

 لل راله عهاراله،فد.
لػػ رإ ،ػػاللت رزػػتفرا الآلػػ راسػػعاباـرالفتسػػزخؾرخع،ػػبتؽرالاػػالل ال رالعػػةرعخ ػػبرلالدػػ راا ربحر -3

 عيافرلل رالفتلرزخؾ.
عخ برآلفخؽراا ربحل رإ ،اللت رآلةرع،بتؽرالهز خ تفرللاالل ال رالعةرعيافرلل رالفتسزخؾرزػالاعالؼر -4

 ا،الل، ـرالبتهخ فاآلت .
الل،ػػ ـرعخ ػػبرآلػػفخؽراا ربحلػػ رإ ،ػػاللت رزػػتفرالهاػػالفا رآلػػةرياػػفرالاػػالل ال رزػػالاعالؼرا، -5

رالبتهخ فاآلت .
 نوع الدراسة:

ايطالًدػػػػالرهػػػػفرهاػػػػال رالبفاسػػػػ رخاعسػػػػالًدالرهػػػػارأ ػػػػباآل الرعيعهػػػػةر ػػػػاهرالبفاسػػػػ رللبفاسػػػػال ر
العةرعس  رال رف،برالظال فترهخرخعرالبفاسػ رخالع هػؽررDescriptive Studies الخ،فت رر

عقفتػػفررآلػػةربفاسػػع الريرز ػػبؼرالخ،ػػخؿرإلػػ ريعػػالل رت عػػبرز ػػالرير تػػمرعسػػع بؼرالبفاسػػ رالخ،ػػفت 
ا،ػػالل رالظػػال فترأخرهخدػػؼرهػػالرعغلػػئرللتػػعر،ػػف رالع بتػػبريرخ ػػ رع عهػػبرللػػ ر هػػارال قػػاللؽر
خع لتل ػػػالرخعفسػػػتف الرحسػػػعاال ربحلع ػػػالريرخع،ػػػؿرلػػػفرطفتػػػؽرالػػػؾرا،ػػػبافرع هتهػػػال رزاػػػ فر

رالزال مرزبفاسع ال ر.(رر)الهخدؼرأخرالظال فترالعةرتقـخ
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 سادسًا: أدوات الدراسة :
الفرز ػػبؼرالع ػػفؼرللػػ رال خاهػػؿرالهفعزطػػ رز ػػفخئراسػػعابه رالزال  ػػ ر،ػػ تف راسػػعزت

ال تػػػؿرالفازػػػارآلػػػ رهخادػػػارالعخا،ػػػؿراا عهػػػالل رخلالدع ػػػالرزاللاػػػالل ال ريرهقبهػػػ رله هخلػػػ رهػػػفر
رال ه خفراله،ف رههفرتسعابهخفرهخادارالعخا،ؿراا عهالل ر)رآلتسزخؾ(.ر

 منيج الدراسة :
به رهخادػػػػارالعخا،ػػػػؿرإلعهػػػب ر ػػػػاهرالبفاسػػػ رللػػػػ رهػػػػي  رالهسػػػ راحلالهػػػػةرزالل تيػػػػ رلهسػػػعار

اا عهالل رآلتسزخؾرا  ػبرالهيػال  رال لهتػ ريرخالػؾرلاػخفرالهسػ راا عهػالل رهػفرأ ػـرالهيػال  ر
الفلتسػػت رالعػػ رعسػػعابـرآلػػ رالز ػػخمرالخ،ػػفت ريرختعيػػالخؿرظػػخا فرهخ ػػخبترزاللف ػػؿرخدػػ رإ ػػفاءر

ر.ر(رر)الهس راهالرعغلئرللتعرال،ف رال لهت 
 -خامسًا: مجتمع الدراسة والعينة:

البفاسػ ردتػبرالز ػمرلل ه ػخفراله،ػفدرزاللعزػالفهر ه ػخفرهػؤ فرخآل ػالؿرلهخادػارعع فضر
العخا،ػػؿراح عهػػاللةرلالهػػ رخالفػػتلرزػػخؾراال،ػػ يرخدػػبراسػػعابه رالزال  ػػ رال تيػػ رال هبتػػ رللػػةر
يراػػهالؿرسػػتيالرخدػػبرااػػعهل رال تيػػ رللػػةر يطػػالؽرافزػػاره الآلظػػال ر هػػال رالقػػال فتيرالهيخآلتػػ يرالفتػػـخ

لع ػفؼرللػةراع ال ػالع ـري ػخر ػفخئرال تػؿرالفازػارخآلتالع ػالرهز خمرهػفرالػااخفرخاحيػالمرلر444
لزػػفرهخدػػارالفػػتلرزػػخؾ.رهػػارخرػػاراػػفطرأفرعاػػخفرالهفػػفبا رهػػفرهسػػعابه رهخادػػارالعخا،ػػؿر

راا عهالل ر)رالفتسزخؾر(ر
خدػػػبرعػػػـرااعتػػػالفر ػػػاهراله الآلظػػػال رز تي ػػػالر تػػػمرعه ػػػؿره الآلظػػػ رالقػػػال فترال ال،ػػػه رخز ػػػالراػػػفال ر

رحلعزالف ػػػالرزخازػػػ رال،ػػػ تبيرخه الآلظػػػ رالهيخآلتػػػ رهه لػػػ رهاعلفػػػ رهػػػفرال ه ػػػخفيرخه الآلظػػػ رالف تػػػـخ
له الآلظػػػػال رالخ ػػػػعرالز ػػػػفديرخه الآلظػػػػ راػػػػهالؿرسػػػػتيالءرحلعزالف ػػػػالرهػػػػفراله الآلظػػػػال رالهسػػػػع بآل ر

رزاللاالل ال رخلهلتال راحف الئ.
 الفترة الزمنية:

لهػالراػ بععر ػاهرالفعػفترهػفرر2419 عةرتيػالتفرر2417ااعالف رالزال   رالفعفتراليهيت رهفرهالفلر
الػادرخ،ػل رآلتػعرالاػالل ال رإلػةرر2418فرلببرازتػفرهػفرالاػالل ال رخا،خ،ػالرآلػةرلػالـرايعاال
رالؼراالل  راالؿر ال  رأا فرآلقطر بآل رإلةرعبهتفرالبخل رخيافرالزلزل رخاح زالطر.ر21
ر
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 اختبار الصدق والثبات : 
 للع قؽرهفر،بؽراكباترداله رالزال   رزالا فاءا رالعاللت ر 

اليظػػػف رخالبفاسػػػال رالسػػػالزق رخهػػػالرإفعػػػزطرز ػػػالرهػػػفر،ػػػ ؼردالهػػػ رالزال  ػػػ رزهفا  ػػػ رالعػػػفامر -
إسعزتالفرلهخادارالعخا،ؿراا عهالل ريرخالاالل ال رخالؾرلع بتبراكز ػالبرالفلتسػت رلالسػعزتالفر
داله رالزال   رز ػفضر،ػ تف رااسػعزتالفرللػ رالسػالبتراله اهػتفرخالػؾرزغػفضرالع اػبرهػفر

فعزالط ػػالرزالكز ػػالبرال عػػ رعقتسػػ الرخهػػب ر،ػػال تع الرآلػػ رسػػاله رال،ػػتال  راللغختػػ رلل زػػالفا رخام
ررخءراك باؼرالع رعس  رإلت الريرخالففخضرالع رعس  رإل رإاعزالف ال

%رهفرإ هالل رال تي ريرخدػبرعػـرالعطزتػؽر14هز خ الرزيسز ر خدبرعـرإ فاءرال زال رلل ر
للػػػػ راكسػػػػلل رالفلتسػػػػت رلةسػػػػعزتالفرخالهفعزطػػػػ رزالله ػػػػالفؼرخااع ال ػػػػال رللخدػػػػخؼرللػػػػ رهسػػػػعخ ر

رزال رالهز خ تفرلل رعلؾراكسلل رأ يالءرالبفاس رالهس ت رخز ب الر.العغتتفرآل رإ ال
زخ،ػفعرأ ػبر Alpha Cronbachs    خدػبرعػـرعخظتػؼره الهػؿرفرألفػالرافخيزػال رفر

ر أزػػػػػفيرالهقػػػػػالتتلراا ،ػػػػػاللت رآلػػػػػ ردتػػػػػاللر زػػػػػال راحسػػػػػع الزال رخالهطزػػػػػؽرآلػػػػػةرال لػػػػػـخ
ز رهقزخلػػ رخ ػػ ريسػػرر(رر84,3اح عهاللتػػ رخللػػـراالػػالـريرخدػػبرزلغػػ ريسػػز رال زػػال ر)

رخعاتفرإل ربد رزتاليال راحسعزتالفرخأيعر،الل رهي  تالرلله الل  راا ،اللت ر.رر
 -المعالجة اإلحصائية لمبيانات :

إلػػػ رال السػػػئرر-ز ػػػبرعفهتي ػػػال-ز ػػػبراحيع ػػػالءرهػػػفر هػػػارزتاليػػػال رالبفاسػػػ يرعػػػـرإباالل ػػػالرر
اله رفال يهػػ راثلػػةير ػػـر ػػف ره الل ع ػػالرخع لتل ػػالرخاسػػعافاحراليعػػالل راا ،ػػاللت رزالسػػعاباـرزفيػػ

راح عهاللتػػػػػ فرخاله ػػػػػفخؼرزالسػػػػػـر  Statisticalااع،ػػػػػالفًارلػػػػػػ ررSPSSاا ،ػػػػاللت رلل لػػػػػـخ
Package for the Social Sciencesيرخالػػؾرزػػاللل خءرإلػػ راله ػػالهال رخاحاعزػػالفا رر

رخاله الل ال راا ،اللت رالعاللت ر 
رالعافافا رالزستط رخاليسئرالهلخت ر-1
ره تالفدالهعخسطرال سالزةرخاحي فاؼرالر-2
الػػخيفرالهلػػخدر.الػػا رت سػػئرزالليقػػالطرالعف ت تػػ راسػػعيالبارالػػ راحخيافراليسػػزت رلقػػتـرالهعغتػػفرر-3

(رلزػػػػػفرالقسػػػػػه رال سػػػػػالزت رللػػػػػ رالقػػػػػزـر3(ريره ػػػػػالفضر)2(ريره التػػػػػبر)1ه ػػػػػؿر.رهخاآلػػػػػؽر)
راله ببت
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(رلبفاسػ راػبترخاع ػالهرPearson Correlation Coefficientه الهػؿرافعزػالطرزتفسػخفر)ر-4
(.رInterval Or Ratioفعزالطت رزػتفرهعغتػفتفرهػفرهسػعخ رالهسػالآل رأخراليسػز ر)ال الد راح

يرخهعخسػط رهػالرزػتفرر34خدبرالعزػف رال الدػ ررػ تف رإاارااليػ ردتهػ راله الهػؿرأدػؿرهػفر..
ر.ر74يرخدخت رإاارياب رلفر..ر34-4.74..

(رلبفاسػػػ رIndependent-Samples T-Testااعزػػػالفر) (رلله هخلػػػال رالهسػػػعقل ر)ر-5
لػػ راا ،ػػاللت رللفػػفخؽرزػػتفرهعخسػػطتفر سػػالزتتفرله هػػخلعتفرهسػػعقلعتفرهػػفرال ػػالح رالبح

ر(ر.Interval Or Ratioالهبفخس رآلةرأ برالهعغتفا رهفريخعرالهسالآل رأخراليسز ر)
(راله ػػفخؼرOneway Analysis of Varianceع لتػػؿرالعزػػالتفراخرالز ػػبرالخا ػػبر)ر-6

ت رللفػػفخؽرزػػتفرالهعخسػػطال رال سػػالزت رلبفاسػػ رالبحلػػ راا ،ػػاللرANOVAااع،ػػالفًارزالسػػـر
كا ػػفرهػػفره هػػخلعتفرهػػفرال ػػالح رالهبفخسػػ رآلػػةرأ ػػبرالهعغتػػفا رهػػفريػػخعرالهسػػػالآل رأخر

ر(ر.Interval Or Ratioاليسز ر)
 LSD: Least(رزطفتقػ رأدػؿرآلػفؽره يػخدر)Post Hoc Testsاحاعزػالفا رالز بتػ ر)ر-7

Significance Differenceاءرالهقالفيػػال رال ياللتػػ رزػػتفر(رله فآلػػ ره،ػػبفرالعزػػالتفرخام ػػفر
رخ خبرآلفخؽربال رإ ،اللتاًلرزتي الر..رANOVAاله هخلال رالعةرت ز ر

%رآلػػػ ا فريرأدرليػػػبرهسػػػعخ ر95خدػػػبرعػػػـردزػػػخؿريعػػػالل راحاعزػػػالفا راا ،ػػػاللت رليػػػبربف ػػػ ر قػػػ ر
 آل دؿ.ر4.544ه يخت ر

 المدخل النظري لمدراسة:
رػػهفرهػػالرتسػػه رزالل تػػؿرعه ػؿرالاػػالل ال رإ ػػب رأبخا رال ػػفئرال بت ػػ رخالعػةرخعيػػبفحر

الفازػػارهػػفرال ػػفخئريرخالػػا رع ػػبرآلتػػعراااػػالل رأ ػػبراكسػػاللتئراله هػػ رآلػػةرزلػػخغرأ ػػباؼر ػػاهر
خللػػػ رالػػػف ـرهػػػفرأفرهخادػػػارالعخا،ػػػؿراح عهػػػاللةرتهاػػػفرأفرعاػػػخفرأباترللعخا،ػػػؿر4ال ػػػفخئرر

هػػفرراح عهػػاللةرزػػتفراكآلػػفابرخأي ػػالرخسػػتل رللع زتػػفرلػػفراثفاءرالهاعلفػػ ريرآلسي ػػالرآلػػةرالخدػػ ريفسػػع
الههاػػفرأفرعاػػخفرأباتراطتػػفترع ػػببراكهػػفرالقػػخهةرلػػالخترللػػ راطخفع ػػالرآلػػةرياػػفرالاػػالل ال ر

رخال فئراليفست ريخأباتردخت رهفرأبخا ر فخئرال تؿرالفازا.
خلل رالف ـرهفرأفرالاالل  رحع برهفرالظخا فرال بت ػ رآلػةرال ػاللـراله ال،ػفريراخي ػالر

آلسي الرآلةرالخد رالفا فرزالعػ رهػفرأاطػفرظل رهاليه رلعطخفراله عه ال رلل رهفرال ،خفرير
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اكسػػل  رالعػػةرع ػػببراله عه ػػال رآلػػةردته ػػالرخفهخي ػػالريرإارأفر يػػالؾرهػػفرتػػفخفرأفراطف ػػالردػػبر
رر(رر)4تفخؽرأ تاليالرأبخا رالقخترالعةرعسعابـرآلةرال،فالال رالستالست ر

خلـرعسلـره،فرللػ رهػبافرالسػيخا رالهالرػت رخ عػ راثفرهػفرالاػالل ال رالعػةرع ػبؼر
سػػعقفافرالػػزالبرهػػفراػػالؿرياػػفراكاالاتػػئرالعػػةرعغػػيخرهخادػػارالعخا،ػػؿراح عهػػاللةرإلػػ ررػػفئرا

رالفافت رإل رالقفاء. رخالهخاداراالاعفخيت رالهازخ  رلعقبتـرخ ز رهفرالسهـخ
خلقبرعطخف رآلتػال رخسػاللؿرالعخا،ػؿراح عهػاللةرزاػاؿرهعياتػبرآلػةرال ،ػفرال ػبتمرير

بتبرلةلالـرال بتػبريرخعؤاػبرللػ رأفرخأ،ز  رهخادارالعخا،ؿراح عهاللةرع زفرلفرل،فر 
العطػػخفرالعقيػػػةرلخسػػػاللؿراحع،ػػالؿرسػػػتؤب رهسػػػعقزالرإلػػ رعغتػػػفا ر ػػػالبترآلػػةرالػػػيظـرخالهؤسسػػػال ر
اح عهاللتػ رههػالرت،ػ ئرهسػػؤخلت رالازػفاءرخالعفزػختتفرخالستالسػتتفرخالهفاػػفتفرخدػالبترالػفأدرالػػاتفر

ع ـرللهعغتػػفا ريرخهػػفر ػػـرتخا  ػػخفرع ػػب رهخا  ػػ رالعغتػػفرالػػا ر اللزػػالرهػػالرتفػػخؽره ػػبؿراسػػع الزال
آلػػػسفربفاسػػػ رآلتػػػال رعخظتػػػؼر ػػػفخئرال تػػػؿرالفازػػػارآلػػػةرهخادػػػارالعخا،ػػػؿراح عهػػػاللةرآلػػػةررػػػخءر
افعزالط ػػػالرزاللاػػػالل ال ررػػػفخفترلهخا  ػػػ رالعػػػباخؿرالسػػػفتارلله لخهػػػال رالهغلخطػػػ رخع  تفاع ػػػالرللػػػ ر

راله عهاراله،فد.
بتػبرهػفرالزػال  تفريرخع بريظفت راله الؿرال الـرإ ب راليظفتال رالعةرعلق ردزخحرلب رال 

راكاػػف رير تػػمرع ػػبؼر ػػاهراليظفتػػ رإلػػ رالع لتػػؿرالاػػالهؿرلله ػػالؿر خالهعا،،ػػتفرآلػػةرال لػػـخ
ال الـرخعطخفهرالعالفتخريخعسعفتبرالبفاسػ رال اللتػ رهػفريظفتػ راله ػالؿرال ػالـرآلػةرالع ػفؼرللػ ربخفر

هػفر ػػاهرهخادػارالعخا،ػؿراح عهػاللةراه ػالؿرلل ػخافرآلػةرإ ػالفترالاػالل ال رياهػالرتهاػفراحسػعفالبتر
اليظفت رآلةرعفستفراليعالل ريرخالؾريظفارللبخفرالا رتهافرأفرعل زعرهخادارالعخا،ػؿراح عهػاللةر

رآلةرالؽره الؿرلالـرلل ه خفراله،فد.
خهػػفر ػػـرعسػػ  رالبفاسػػ رال اللتػػ رإلػػ ربفاسػػ رآلتػػال رعخظتػػؼر ػػفخئرال تػػؿرالفازػػارآلػػةر

رهخادارالعخا،ؿراح عهاللةرخاع ال ال رال ه خفراله،فدري خ ال.
 يفات االجرائية:التعر 

 Fourth Generation Warfereمفيوم حروب الجيل الرابع :
ر ػػػفخئرال تػػػؿرالفازػػػارهػػػفرالهفػػػال تـرال بت ػػػ ريسػػػزتالريرخ ػػػخرهػػػالرتسػػػه ر ت عزػػػفرهف ػػػـخ

العػةرععهتػيرزاللالهفايتػ رأدر ػفئربخلػ ررررAsymmetric  Warfareزػالل فخئرالالهعهال لػ ر
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فتر ػػػخؿرال ػػػاللـريرخ ػػػاهرالعيظتهػػػال ررػػػبرحربخلػػػ رير ػػػفئر ػػػتنريظػػػالهةررػػػبرعيظتهػػػال رهيعاػػػ
 ه عفآل رخعهلؾرإهااليتال رههعاليترخل الراالتالرافت رلرفئره،الل رالبخؿراكاف رال تخت .ر

خ ػػ رال ػػفئر تػػفرالهعهال لػػ رالعػػةرحرعاػػخفرزػػتفر ػػتنرخآاػػفريرأخر،ػػباـرهزالاػػفرزػػتفر
ارػ الآل الربخل رخأاف ريرعسعابـرآلت الرالبخل راؿرالخسػاللؿرخاكبخا رالهعال ػ ررػبرالبخلػ رال ػبخر

ي الا ػػػػالرخام زالف ػػػػالرللػػػػ رعيفتػػػػارأبخاع ػػػػالربخفرع فتػػػػؾر يػػػػبدرخا ػػػػبريرعسػػػػعابـرآلت ػػػػالراالػػػػالـر خام
خاحدع،ػػػػالبرخالػػػػفأدرال ػػػػػالـرخاػػػػؿراكبخا رالهالبتػػػػػ رخاله يختػػػػ رخعسػػػػعابـر عػػػػػ رهػػػػخاطيةرالبخلػػػػػ ر

 الهسع بآل ررب ال.ر
راا فالػػػػةرلهخادػػػػارالعخا،ػػػػؿراح عهػػػػاللةر ػػػػخر رهخادػػػػارا عهاللتػػػػ رعفالللتػػػػ رير الهف ػػػػـخ

 ع ال ت ريرع زتفت ريرععت رالعخا،ؿرلهسعابهت الرآلةرأدرخد ريرخآل رأدرهاالفريرخهػفرأزفي ػالرا
الفتسػػػزخؾريررختهاػػػفرع فتف ػػػالرأتًرػػػالرللػػػ رأي ػػػالراػػػزاال را عهاللتػػػ رتسػػػعابه الرأآلػػػفابرال ه ػػػخفر

راله،فدرللعخا،ؿريرخالعةردبرعاخفره،بًفارآلةريافرالاالل ال .
 المفيوم اإلجرائي لمشائعة 
 ريرخ تػفر،ػالبد ريرعياػف الرعطزتقػال رهخادػارالعخا،ػؿراح عهػاللةرير ةر رأازالفراالاز

خالقيػػػخا رالفرػػػاللت رالعالز ػػػ رللبخلػػػ راله البتػػػػ ريررخععهتػػػيرزػػػاللغهخضريررخرز  هتع ػػػالرهػػػفر تػػػػمر
اػػػػالل رالزلزلػػػػ ر الهخرػػػػخعريررع ػػػػالهردرػػػػت رهػػػػالريرز ػػػػبؼريليلػػػػ راسػػػػعقفافرخأهػػػػفراله عهػػػػاريرخام

ةرخاله يػػػخدررللػػػفأدرال ػػػالـريرع قتقػػػالرك ػػػباؼرخالفخرػػػ رزػػػتفرأآلػػػفابرال ه ػػػخفريرخالعػػػ  تفراليفسػػػ
ستالست رخادع،البت رخا عهاللت رخالعػةرع ػالخؿر ػاهرالبفاسػ ره فآلػ رهخرػخلالع الرخأسػزالئرايعاػالف الر

رهفرخ   ريظفرلتي رهفرال ه خفراله،فدر.
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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ريعالل رالبفاس ر
 (1جدول رقم ) -أوال : نتائج الدراسة الميدانية 

رالهز خ تفرلهخادارالعخا،ؿراح عهاللةر)رالفتلرزخؾر(تخر راله بؿرالتخهةرحسعاباـر
 التكرار و النسثح               

 العثارج
 % ك

 11 44 يوم واحد

 1441 75 يومان

 848 57 ارتعح ايام

 547 58 ستح ايام

 7247 112 كل يوم

 144 444 االجمالي

لهز ػخ تفرلهخادػار(رالةرأفرلػببرهػفا راسػعاباـرار1عاتفريعالل رال بخؿرالسالزؽرفدـر)ر
%ر(رير ػػػـرلهػػػبترتخهػػػالفرآلػػػةر5665العخا،ػػػؿراح عهػػػاللةر)رالفػػػتلرزػػػخؾر(رزاػػػاؿرتػػػخهةرزلػػػ ر)

رخا برزيسز ر)1462اكسزخعرزيسز ر) ر%(.11%(ررزتيهالرزلغ ريسز راحسعاباـرلهبترتـخ
خ ػػاهراليعت ػػ رعااػػؼرليػػالرهػػبدراطػػخفتر ػػاهرالاػػزاال رللػػةرأآلػػفابراله عهػػاراله،ػػفدر

ااؿرسةءرآلةرالاالل ال ريرخليبهالرتعـراسع باؼر اارال ه ػخفرهػفردزػؿرليبهالرتعـراسعاباه الرز
العيظتهال رخال هاللال رااف الزت ريرخآلةرالخد ريفسعرع طتيالرهؤافار تبارللةرإهااليتػ رإسػعغالؿر
 اهرالازاال رزاػاؿرإت ػالزةرآلػةرهاالآل ػ رالاػالل ال رخالع،ػبدرل ػالرهػفراػالؿرعخظتػؼرإهااليالعػعر

هرػػالهتفرخع ػػاتفا رهػػفرع،ػػبتؽرالاػػالل ال رخال هػػؿررالهعطػػخفترززػػمرفسػػاللؿرخآلتػػبتخ ال رع هػػؿ
رللةرزمرال قاللؽ.

(ريرخبفاسػػ رر2412خععفػػؽر ػػاهراليعت ػػ رهػػارهػػالرعخ،ػػل رإلتػػعربفاسػػ ر)أ هػػبر سػػتفره هػػبرير
(ريرخاػػػااربفاسػػػ ر)لهػػػفخر2414(ريرخبفاسػػػ ر)هيػػػةرأ هػػػبره،ػػػطفةرلهػػػفافرير2414)سػػػتبرأ هػػػبرير

زػػخؾرأا ػػفرالهػػخابرالهفلتػػ رالعػػةرظ ػػف ر لت ػػالرفارػػةرالبسػػخدة(ررالعػػةرأاػػالف ريعػػالل  ـرإلػػةرأفرالفػػتلر
(رأفرهػػفرأا ػػفراػػزاال رالعخا،ػػؿراح عهػػاللةر2417الاػػالل ال يرخاػػااربفاسػػ ر)أ هػػبر سػػفرسػػاللهالفرير

ريافارللاالل ال رهفرخ   ريظفرألرالءر تل رالعبفتلرآلةر اله  ربتاللةر ةرالفتلرزخؾ.
رخزهالرأفرآلفخضريظفت راله الؿرال الـرهفرزتي الر 
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ر رالخ،خؿ رللة ر اهرالقبفت رآلة رالففضرع قؽ ر اا رأف رخي ب راحع،الؿ  ربالفت إلة
ر رأفريسز  رخالؾرهفراالؿر رالعخا،ؿرر56خر5البفاس  رهخادا رتسعابهخا رال تي  %رهفراآلفاب

ر رت ية رههال رتخهتال رالعخا،ؿراح عهاللة رهخادا رتسعابهخا رالاتف رال تي  راآلفاب رلبب افعفالع
ر رآلة رال تي  رآللال  راآلفاب راؿ رتاالفؾ ر تم ري رتخهتال رالعخا،ؿراح عهاللة رزهخادا احع،الؿ

رالةربالفتراحع،الؿرسخاءراالفرهفسؿراخرهسعقزؿر.أفرت،ؿراح عهاللةرختسعطتاراؿرآلفبر
  (2جدول رقم )

 يوضح معدل الساعات اليومي الستخدام المبحوثين لمفيسبوك
 اٌزىصاش ٚ إٌػجخ           

 اٌؼجبشح
 % ن

 5292 222 ألً ِٓ غبػخ ٚاؽرح ١ِٛ٠ًب

 52 225 ألً ِٓ غبػز١ٓ

 52 25 ِٓ غبػز١ٓ إٌٟ صالس غبػبد

 0 22 ِٓ أشثغ إٌٟ خّع غبػبد

 2292 25 ِٓ خّع غبػبد فأوضص

 244 044 ا٦عّبٌٟ

(رالةرأفرهفرتسعابهخفرالفتلرزخؾرهفر تمرلببر2عاتفريعالل رال بخؿرالسالزؽرفدـر)
رالخا بر تمرزلغ ريسز رهفرتسعابهخيعر %ر2965بترتخهتالررلهبترأدؿرسالل رخا رالساللال رآلةرالتـخ

%يرعلةرالؾرلهبترععفاخحرهفرساللعتفرإلةر المرساللال رر28ير ـرلهبترأدؿرهفرساللعتفرزيسز ر
ر%.23زيسز ر

رير رالبسخدة رازفا تـ ر)بالتال ربفاس  ره ؿ ر ربفاسال رأافد رها رالبفاس  ر اه خعاعلؼريعالل 
ر2414 ري رالبا ف ر)ه بد رخبفاس  ري رال2415( راحسعاباـ ره بؿ رأف رإلة رأاالف  رخالعة تخهةر(

رالبفاسال ردبر رالؾرإلةرأفر اه رتف ا رخدب رال المرساللال ري رعع الخي رالازالئرلهبت للفتسزخؾرلفل 
أ فت رللةرآلل رالازالئرز،ف راال، رههفرتباخهخفرللةررإسعاباـرالفتلرزخؾرزااؿرأازفرهفر

رآلل رال ه خفرال الـ.
اللال ر(رإلةرأفراليسز راكللةرل ببرس2418اهالرأاالف ربفاس ر)اتهالءره هخبر،بتؽرير

اسعاباـرازاال رالعخا،ؿراح عهاللةراالي رالفل رهفرسالل رإلةر المرساللال رخ اارت  ؿرالفتلر
زخؾر يءره ـرآلةر تالتراكآلفابرخ اارتاتفرز،ف رلاله رإلةرأفر يءارازتفارهفرخد رالازالئرترتار
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رخساللؿرالعخا،ؿراح عهاللةرههالرتؤ فرللةرع لته ـرخ قالآلالع ـرخألهالل ـرخلالدالع ـ زااؿررآلةرإسعابـا
رلالـ.

خآلةر اارالستالؽريفدرأيعرالهالرافعفارالهسعخدراح عهاللةرخاحدع،البدرالهالريابر
رلببرالساللال رالعةرتقرت الرالازالئرللةرهخادارالعخا،ؿراح عهاللة.

 (3جدول رقم )
 يوضح معرفة الجميور المصري بحروب الجيل الرابع 

 اٌزىصاش ٚإٌػجخ                         

 اٌؼجبشح
 % ن

 22 225 ٔؼُ

 5 2 ال

 244 044 االعّبٌٟ

رلبت ـر راله،فد رال ه خف رهف رال ظهة رالغاللزت  رأف رإلة رال بخؿ ر اا ريعالل  عاتف
ر فخئرال تؿرالفازارير تمرزلغ ريسز رهفرتبفاخفرالؾر) %(ريرر98ه فآل رخخلةرلهف ـخ

إلةرر%ر(رآلقطرههفرلتلرلبت ـره فآل رز فخئرال تؿرالفازاريرخدبرتف ارالؾر2آلةرهقالزؿر)ر
أفرلتي رالبفاس رعسع بؼرهفرلبت ـره فآل رز فخئرال تؿرالفازاريرخععفؽريعالل ر اارال بخؿر

%رهفر82(ررخالعةرأاالف ريعالل  الرإلةرأفرر2417هاريعالل ربفاس ر)ريسفتفر سالـرالبتفرير
يعاالفر اار الازالئراله،فدرت فآلخفرز فخئرال تؿرالفازارخ خرهالتهافرإف اللعرلزبات رظ خفرخام

رآل رتيالتفراله،طل  رهف رخال افخف رالاالهل ر خفعة رألقالئ رآلة راله،فت  راالالـ رخساللؿ ة
رررررخال ال خفرهفرتخيتخر.
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(4 بخؿرفدـر)  
رتخر رطفؽره فآل رال ه خفراله،فدرأازالفر فخئرال تؿرالفازار

 اٌزىصاش ٚ إٌػجخ                 

 اٌؼجبشح
 % ن

 2262 552 ثصاِظ ر١ٍفط١ٔٛ٠خ                                

 2265 222 اٌف١ع ثٛن     

 5562 22 اٌصؾف ا١ِٛ١ٌخ                                         

 22 22 ِؤرّصاد غ١بغ١خ                                                 

 225 عٍّخ ِٓ غئٍٛا

ر ػفخئرا4عاتفريعالل رال بخؿرفدـر) ل تػؿر(رإلػةرأفرالهز ػخ تفردػبرع فآلػخارللػةرهف ػـخ
ير ـرهػفراػالؿرالفػتلرزػخؾر%(رر56.9الفازاررهفراالؿرزفاه رالعلتفيتخفر تمرزلغ راليسز ر)

ر%(يرعلةرالؾرال، ؼرالتخهت رخالهؤعهفا رالستالست .ر3562زيسز رزلغ ر)
خ اارتبؿرللةرأفر يالؾريسز رازتفترهفرال ه خفرهاليالػ رععػالزارزػفاه رالعلتفيتػخفرخعسػعقةرهي ػالر

ةرالخساللؿيرخاتراًلرلـرتعالاػةربخفرالعلتفيتػخفرآلػةرظػؿرظ ػخفرالخسػاللؿراله لخهال راا فرهفرزالد
رال بت  رآلةرعخ،تؿراله لخهال رال بتبترلالآلفابرخيتالبترخلت ـ.

خت عةرالفتلرزخؾرآلةرالهفعز رال اليت ر تمرأفرع هتؿرالعطزتؽرا،ػز راسػ ؿرهػفرادردزػؿرللػةر
الهخادػػارايعاػػالفًارختعػػت ر فتػػ ررال خاعػػؼرالااتػػ رخسػػ خل راسػػعاباهعرخاعال عػػعرزالسػػعهفافرخأيػػعرأا ػػف

رالع زتفرخالفأديرخالفأدراثاف.
ر(5 بخؿرفدـر)

ر فخئرال تؿرالفازار رتخر رهبدرإبفاؾرال ه خفراله،فدرلهف ـخ
 ذشعخ اٌّٛافمخ

 اٌؼجبشح

إٌمبغ  ِؼبشض ِؾب٠ر ِٛافك

 % ن % ن % ن اٌزصع١ؾ١خ

ٟ٘ ؽصة الثؼبذ اٌرٌٚخ ػٓ ِػبش اٌز١ّٕخ اٌشابٍِخ 

 ٍٟ اغزّصاش اٌفمص ٚاٌغًٙ ٚاٌّصضٚاعجبش٘ب ػ
522 2262 224 5262 22 2262 24262 

 24562 2262 22 5262 242 2262 552 ٟ٘ ؽصة ٔفػ١خ

٘اااٟ فاااصض ٚالاااغ عر٠ااار ٠دااارَ ِصااابٌؼ اٌااارٚي 

اٌّؼبذ٠ااخ ثٛاغاابخ تااجىبد اٌزٛاتااً االعزّاابػٟ 

ٚرٛع١اااااٗ االػاااااالَ اٌدااااابع ٚر٠ّٛاااااً اٌّٛالاااااغ 

 االٌىزص١ٔٚخ

522 2562 202 2262 02 2262 52262 

ٟ٘ ؽصة ثبالوصاٖ ٘رفٙب افشبي اٌرٌٚاخ ٚضػطػاخ 

 اغزمصاش٘ب
222 02 204 22 20 22 52262 

ْ 044 
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عاػػتفريعػػالل ررال ػػبخؿرالسػػالزؽرالػػةرأفرأللػػةربف ػػ رابفاؾرالهز ػػخ تفرل ػػفخئرال تػػؿر
رف ػػػةر ػػػفئراز ػػػالبرالبخلػػػ رلػػػفرهسػػػالفرالعيهتػػػ رالاػػػالهل رخام زالف ػػػالرللػػػةر الفازػػػار ػػػالء رلهف ػػػـخ

رفر ػػةرإسػػعهفافرالف رفرال ػػفئراليفسػػت رفريرتلػػةرالػػؾرهف ػػـخ قػػفرخال  ػػؿرخالهػػفضريرتلت ػػالرهف ػػـخ
آلفضرخادػار بتػبرتاػبـره،ػالل رالػبخؿراله البتػ رزخاسػط راػزاال رالعخا،ػؿراح عهػاللةرخعخ تػعر
االػػػالـرالاػػػال رخعهختػػػؿرالهخادػػػاراكلتعفخيتػػػ رفريرخأاتػػػفارفر ػػػةر ػػػفئرزػػػالاافاهر ػػػبآل الرإآلاػػػالؿر

رالبخل رخيليل رإسعقفاف الر.
ر ختػػبؿرالػػػؾرللػػػةرافعفػػػالعرهسػػػعخدرالػػػخلةرالستالسػػػةرلػػػبدرال ه ػػػخفراله،ػػػفديرخابفاا ػػػـرلهف ػػػـخ

ر فخئرال تؿرالفازارزاللعزالف الر فخئرحآلاالؿرالبخل رأخر فئريفست رليليل راسعقفاف ال.
ر(6 بخؿرفدـر)

رتخر رال زالفا رالعةرتسعابه الرال ه خفراله،فدرل فخئرال تؿرالفازا
 ذشعخ اٌّٛافمخ

 اٌؼجبشح

 ًّ إٌمبغ  أثًرا أؽ١بًٔب بذائ

 % ن % ن % ن اٌزصع١ؾ١خ

 52262 262 22 05 222 2465 542 ٔشص ِؼٍِٛبد ِعٍٍخ

اٌم١بَ ثؾّالد ذػبئ١خ ِرفٛػخ ٌٍزص٠ٚظ ٌفىاص 

 ِؼ١ٓ
222 0262 222 2262 25 22 52262 

اٌؾػبثبد ا١ٌّ٘ٛخ ٚأزؾبي تافبد غ١بغا١١ٓ 

 ٚشِٛض ِؼصٚفخ فٟ اٌرٌٚخ
222 02 222 0262 02 2262 52262 

 52264 2462 05 02 225 0262 222 ضػطػخ اٌم١ُ ا٤ت١ٍخ فٟ اٌّغزّغ

 52065 2262 20 0262 222 2265 222 ضػطػخ اٌضمخ ث١ٓ اٌرٌٚخ ٚا٤فصاذ

 52262 2062 22 2465 542 2262 205 ضػطػخ اٌضمخ فٟ اٌصِٛض اٌٛغ١ٕخ

 52462 2262 22 2565 542 22 250 اٌزؾص٠ط ػٍٟ اٌىصا١٘خ ظر ا٢خص٠ٓ

ْ 044 

(رإلػػػةرأفرال زػػػالفا رالهسػػػعابه رللػػػةرهخادػػػارر6عاػػػتفرزتاليػػػال رال ػػػبخؿرالسػػػالزؽرفدػػػـر)ر
العخا،ؿراح عهاللةرير الء رألال ػالرآلػةرالبف ػ رياػفره لخهػال رهرػلل رير ػـرالقتػالـرز هػال ر
يع ػػالؿر،ػػفال رستالسػػتتفرخفهػػخير بلاللتػػ رهبآلخلػػ رللعػػفخت رلفاػػفره ػػتفر ػػـرال سػػالزال رالخ هتػػ رخام

ربخل ريرخ الء رأدل الربف  رالع فتضرللةرالافا ت رربراثافتف.ه فخآل رآلةرال
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خ ػػػاارتػػػبؿرللػػػػةرأفرياػػػفراله لخهػػػال رالهرػػػػلل رهػػػفرأ ػػػـراكسػػػػاللتئرالهسػػػعابه رللػػػةرهخادػػػػار
العخا،ػػؿراح عهػػاللةرا لتػػ رهػػفرآلتػػال ر ػػفخئرال تػػؿرالفازػػايرايػػخعرهػػفرأيػػخاعرالعاللػػئرز قػػخؿر

ايعاػػالفراله لخهػػال رللػػةرهخدػػارالفػػتلرراليػػاللرخعرػػلتل ـرلػػفرال قتقػػ رهسػػعغلتفرآلػػةرالػػؾرسػػفل 
رزخؾ.

ر(7 بخؿرفدـر)
رتخر ررإبفاؾرالهز خ تفرللهاالطفراله عهل رل فخئرال تؿرالفازا

 ذشعخ اٌّٛافمخ

 اٌؼجبشح

إٌمبغ  ِؼبشض ِؾب٠ر ِٛافك

 % ن % ن % ن اٌزصع١ؾ١خ

 22262 062 22 2262 25 2465 252 إؽراس ثٍجٍخ فٟ اٌّغزّغ

 22462 24 04 5265 22 2262 522 اٌزالػت ثؼمٛي اٌشجبة

اٌزااااأص١ص ػٍااااٟ صمبفااااخ اٌّغزّااااغ 

 ٚٔٙٛظٗ ثٕفػٗ
525 2262 22 5062 04 24 25062 

 22065 22 00 5265 222 2462 502 ػصلٍخ رمرَ اٌرٌٚخ ٚربٛش٘ب

ْ 044 

(رإلػػةرإعفػػالؽريسػػز رازتػػفترهػػفرالهز ػػخ تفرللػػةرأفرإ ػػبامر7عاػػتفريعػػالل رال ػػبخؿرفدػػـر)
برهػػػفرأخلػػػةرالهاػػػالطفراله عهلػػػ رل ػػػفخئرال تػػػؿرالفازػػػاريررآلػػػةر ػػػتفرأفرزلزلػػػ رآلػػػةراله عهػػػارت ػػػ

العاللػئرز قػخؿرالاػزالئر ػالءرآلػةرالهفعزػ رال اليتػ ريرزتيهػالرالعػ  تفرللػةر قالآلػ راله عهػارخي خرػعر
زيفسعر الءرآلةرالهفعز رال الل ػ ري ػـرلفدلػ رعقػبـرالبخلػ رخعقػبه الريخعاعلػؼريعػالل ر ػاارال ػبخؿرهػار

(رخالعػػةرأاػػالف ريعالل  ػػالرإلػػةرأفرإيعاػػالفرالفخرػػةر2417لػػبتفريريعػػالل ربفاسػػ ر)يسػػفتفر سػػالـرا
بااػػؿرالهيطقػػ رال فزتػػ رت ػػبرهػػفرأخلػػةرالهاػػالطفراله عهلػػ رل ػػفخئرال تػػؿرالفازػػارللػػةرالهسػػعخدر

رال فزة.ر
خهفراله فخؼرأفرهفرا باؼر فخئرال تؿرالفازاراي الؾردخترالبخل رخالع اؿرالزطػ رآلػةرابفاع ػالر

عفتػبهرالقػػخترالعػةرعسػعابـر ػااراليػػخعرهػفرال ػفخئيراهػالرع ػػبؼرهػفرأ ػؿرا زالف ػالرللػػةرعيفتػارهػالر
إلةراآلاالؿرالبخل رهفراالؿرلهلتال رزطتل رعيفارآلةرالبخل راله البتػ يرز تػمرت،ػز ر يػالؾر ػيءر
هفرافضرالبخل رلـرتقارع ػ رسػتطفع الرخهػفر ػـرتسػ ؿرالػؾرسػتطفترال هاللػال راحف الزتػ رللػةر

ر اهرالهيطق .
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ؾرتيطزػػػؽرللػػػةرال بتػػػبرهػػػفرالػػػبخؿراله تطػػػ رزيػػػالرآلػػػةرالاػػػفؽرخاااريظفيػػػالر خليػػػالرلخ ػػػبيالرأفرالػػػ
اكخسػػػطره ػػػؿرسػػػخفتالرخال ػػػفاؽرخالػػػتهفرخلتزتػػػاليرخدػػػبرسػػػال ه رالقتػػػالبترالستالسػػػت رز ه خفتػػػ ره،ػػػفر
ال فزت رآلةرالع،بدرخهخا  ػ ره ػؿر ػااراليػخعرهػفرال ػفخئرخالػب رال ػبترلهخا  عػعرسػخاءراػالفر

رااراكهفراحدلتهة.لسافتاًلرأخرآلافتاًلرخع قتؽراكهفرالقخهةراله،فدرخا
خدبر افرالفلتلرلزػبالفعالحرالستسػةرهػفرأفر ػفخئرال تػؿرالفازػارعه ػؿردرػت راػبتبترالاطػخفتر

خالعػػةراػػالفرر2411للػػةرأهػػفره،ػػفيرهاػػتفًارإلػػةرأفراك ػػبامرالعػػةراػػ بع الره،ػػفرهيػػارلػػالـر
 بآل الرعبهتفرا  ػيترالبخلػ رخاػالؾراػببرللػةراطػخفترعطػخفرخسػاللؿراحع،ػالؿرآلػةرعػبهتفرالػبخؿر

رػػالءرللت ػػالرهػػفراػػالؿر ػػفخئرال تػػؿرالفازػػارخالعػػةرع عهػػبرللػػةرخسػػاللؿراحع،ػػالؿرال بت ػػ رخالق
رخيافرالاالل ال رخع طتـر ق رالياللرآلةرز ر الرخدتالباع ال.

ر(8 بخؿرفدـر)
رتخر رال لخؿرالهقعف  رلهخا   ر فخئرال تؿرالفازا

 اٌزىصاش ٚ إٌػجخ

 اٌؼجبشح
 % ن

 24 524 اِظ رٛػ١خ اٌشجبة ِٓ خالي إٌرٚاد اٌؼبِخ ٚاٌجص

 2562 542 ٚظغ شلبثخ ػٍٟ اٌف١ع ثٛن                                                      

 0062 222 ِؼبلجخ ِٓ ٠مَٛ ثبٌزص٠ٚظ ٌٍشبئؼبد                                                

ْ 044 

هػػػفرالهز ػػخ تفرتػػفخفرز يػػػعرر(رإلػػػةرأفرالغاللزتػػ رال ظهػػة8عاػػتفريعػػالل رال ػػػبخؿرالسػػالزؽررفدػػـر) 
تهاػػػفرهخا  ػػػ ر ػػػفخئرال تػػػؿرالفازػػػارهػػػفراػػػالؿرعخلتػػػ رالاػػػزالئرهػػػفراػػػالؿراليػػػبخا رال الهػػػ ر

%(ر44.8%(ير ػػـر)52.3%(ير ػػـرخرػػارفدالزػػ رللػػةرالفػػتلرزػػخؾرزيسػػز ر)ر74خالزػػفاه رليػػبر)
رزػػاللعفخت رللاػػالل ال ريرخعزػػبخر ػػاهراليعت ػػ رهيطقتػػ رهػػارهالعخ،ػػل رإلتػػعربفاسػػ ر زه الدزػػ رهػػفرتقػػـخ

(رهػػفرأفرآللػػ رالاػػزالئرعه ػػؿرأازػػفردطػػالعرهػػفرهسػػعابهةراػػزاال ر2417يسػػفتفر سػػالـرالػػبتفري)
العخا،ػػؿراح عهػػاللةريرخهػػفر ػػـرآلػػسفرعخلتػػ رالاػػزالئرهػػفراػػالؿراليػػبخا رال الهػػ رخالزػػفاه رت ػػبر
أخاخت رأخلةرير تمرأ،ز  راػزاال رالعخا،ػؿراح عهػاللةرهػفرالهيالآلػارالفلتسػت رللعخا،ػؿرآلتهػالر

ؿرللػػػةراله لخهػػال رلػػفرأ ػػػـرالقرػػالتالرخاك ػػػبامرال الفتػػ رخعيالدػػػؿرزػػتفرالاػػزالئرخاػػػالؾرلل ،ػػخر
رالاالل ال .ر
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خآلتهالرتع لؽرزالكساللتئراكاف رالعةرإدعف  الرالهز خ تفرلهخا   ر فخئرال تػؿرالفازػار
ريرآلقبرعه ل رهغظه الرآلةراثعةر 

 افعفالعرخلةرالازالئراله،فدرزهاالطفر فخئرال تؿرالفازا -
 اطف.عيهت رالا خفرزاللهسلخلت رلبدرالهخر -
 الع الهؿرالفخفدرهارالاالل ال رخعقبتـراله لخهال رال، ت  رهفره،البفرفسهت . -
    ع، ت ر،خفتره،فرأهالـراله عهارالبخلةرهفراالؿراالالـ. -
 ع هتؽرالعخا،ؿرزتفرالسلط رخالهخاطيتف. -
 الؽرفأدرلالـرهساليبرخبالـرللبخل . -
 إ الؽرال، ؼررخالهخادارااف الزت رخالع فترت ر -
 ال راله فر رللةرالاالل ال رآلةرخساللؿراالالـ.لبـرظ خفرالاا،ت -
   احلعهالبرللةراالالـرالفسهةرآلةرال ،خؿرللةراله لخهال رال، ت   -

خاارتػػػبؿرللػػػةرأفرعخلتػػػ رالاػػػزالئر ػػػةرأسػػػاللرب ػػػضراػػػؿراػػػ رترػػػفراله عهػػػايرآلػػػالاارافبيػػػالر
الي خضرز دره عهارللتيالرزازالزعرخا،خ،الرهفرال اليئرال قػالآلةرآل يػبهالرتاػخفرالاػزالئرهطلػار

راالآل راكهخفرت، ئرالستطفترللةرلقلعرخعخ ت عريال ت راع ال ال راالطل .رللة
خعاتفرالزال   رإلةردرت راسالست رخ خ فت رآلةر ػاارالسػتالؽرخ ػةردرػت رالػخلةرخزيػالءراحيسػالفر
ا ي،فراسالسةرخ الـرآلةرهخا   ر فخئرال تؿرالفازارخلالدعػعرزاللاػالل ال ير تػمرأفراح عهػالـر

لتـرخالػػػؾرهػػػفراػػػالؿرياػػػفراله فآلػػػ رخالهػػػالؿرال قػػػؿرخزاللعػػػاللةرززيػػػالءرالػػػخلةرخالف ػػػـرخاحبفاؾرالسػػػ
الطػػالءرالفف،ػػ رللاػػزالئركفرتػػبفؾرختف ػػـرخت لػػؿرهػػالرتع ػػفضرلػػعرهػػفراػػالل ال رخهػػفر ػػـراعاػػالار
القفافرالسلتـرزيالءرللةرالخلةرخاله فآل يرخافر اارالخلةرت ئراحرتقع،ػفرآلقػطرللػةرهػالري اليتػعر

خايهػالرالػخلةرالػادرتاػهؿراالآلػ ر خايػئررهفرهاالاؿراال، رزاللاالل ال رأخرال فئرللةراحف ػالئ
ر تالعيال.

ر
ر
ر
ر
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ر(9 بخؿرفدـر)
رالعةرتسعقةرهي الرالهز خ تفره لخهالع ـالخستل ررتخر ر

 اٌزىصاش ٚإٌػجخ

 اٌؼجبشح
 % ن

 2262 522 ِٛالغ اٌزٛاتً االعزّبػٟ)ف١ػجٛن،ر٠ٛزص،6666(

 2262 542 اٌمٕٛاد اٌز١ٍفط١ٔٛ٠خ )شغ١ّخ،ِػزمٍخ(

 0062 222 زص١ٔٚخ )ل١ِٛخ،ِػزمٍخ(ِٛالغ ا٤خجبش االٌى

 52 222 اٌصؾف اٌٛشل١خ )ل١ِٛخ،ِػزمٍخ(

ْ 044 

(رإلػػةرأفررالفػػتلرزػػخؾراهخدػػارتعػػالزارهػػفرااللػػعر9عاػػتفريعػػالل رال ػػبخؿرالسػػالزؽرفدػػـر)
الهز ػػخ تفراكازػػػالفراػػػالفرأا ػػػفرالهخادػػػارالعػػػةرتسػػعقةرهي ػػػالرالهز ػػػخ تفره لخهػػػالع ـرخالػػػؾرزيسػػػز ر

%ر(رخرهخادػاراكازػالفراكلاعفخيتػ رر3,51ا رالعلتفيتخيت ريسز ر)%(ريرزتيهالرس ل رالقيخر57.8)
خفزهػػالرا عػػؿرالفػػتلرزػػخؾر%ر(ريرر29%ر(رخأاتػػفارال،ػػ ؼرالخفدتػػ رزيسػػز ر)رر44ر,8زيسػػز ر)ر

الهفعزػػ راحخلػػةرحسػػزالئرهي ػػالرايػػعرعطزتػػؽره ػػاليةرتسػػ ؿرع هتلػػعرللػػةرال خاعػػؼرالااتػػ رخسػػ خل ر
رخادارايعاالفارختعت ر فت رالع زتف.راسعاباهعرخاعال ععرزالسعهفافرخايعراا فراله

(ررخالعػػػةرأاػػػب رللػػػةرأفر2415خععفػػػؽر ػػػاهراليعت ػػػ رهػػػاربفاسػػػ ر)سػػػ تفره،ػػػطفةريررر
الفػػتلرزػػخؾراهخدػػارتعػػالزاررهػػفرااللػػعرالهز ػػخ تفرالهخرػػخلال رالهع لقػػ رز ػػفخئرال تػػؿررالفازػػار

سػػػ ر)ر%(ريراهػػػالرععفػػػؽر ػػػاهراليعت ػػػ رأترػػػالرهػػػاربفار6,88دػػػبرا علػػػ رالهفعزػػػ راكخلػػػةرزيسػػػز ر)
(رخالعػػةرأاػػالف ريعالل  ػػالرإلػػةرأفرالفػػتلرزػػخؾراكا ػػفرإسػػعاباهالرر2417يسػػفتفر سػػالـرالػػبتفرير

ر%ر(خاااربفاس رآلتافرخبفاس ر خآلهالف.ر6,84زتفرالهخاداراكافدرزيسز ر)
خ ػػاارتػػبؿرللػػةرأفراالػػالـرال بتػػبرأاػػار،ػػف راالػػالـرالاػػزاةرال ػػةرللػػةراطػػخطر

زا رالفػػتلرزػػخؾرخاايعفيػػ رخخرػػخحرإيعاػػالفهرلػػبدرااع،ػػالؿرافعزػػالطر ػػااراليػػخعرهػػفراالػػالـرزاػػ
الا تفرهفرال اله رخالاال، ررللةرالازاال راح عهاللت ريرخيعت  رإلةرهالعهتيرزعر ااراليخعرهػفر

رعبآلؽر اللؿرلله لخهال ر.
آلاللاػػػالل ال رإيعاػػػف رزسػػػزئريتػػػالبترإسػػػعاباـرخسػػػاللؿرالعخا،ػػػؿراح عهػػػاللةريرآلاللاػػػزا ر

ر.ق ريقل الرخسفلع الال يازخعت ر تف رهفرطزت  رالاالل  رخطفت
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(ر Bloch,2016(رير)Vosoughi, 2016ختعفػؽرالػؾرأترػالرهػاربفاسػ راػالرهػف)ر
خالاتفرعخ،لخارإلةرهسال ه رهخادارالعخا،ؿراح عهاللةرآلةريافرالاالل ال ريرخأفر يالؾرلالدػ ر
يعاػػػػػالفرالاػػػػػالل ال ريرخأفراايعفيػػػػػ رخاػػػػػزاال ر زػػػػػتفرالع ػػػػػفضرلهخادػػػػػارالعخا،ػػػػػؿراح عهػػػػػاللةرخام

رأا فرالخساللؿرع  تفارآلةرعفخت رالاالل ال ر.رالعخا،ؿراح عهاللة
ر(14 بخؿرفدـر)

رتخر رالهخادارالعةرعسال ـرآلةرإيعاالفراكازالفرزااؿرسفتا
 اٌزىصاش ٚ إٌػجخ

 اٌّٛالغ
 % ن

 2462 505 ِٛالغ لٕٛاد ر١ٍفط١ٔٛ٠خ)اٌغط٠صح،اٌفعبئ١بد اٌدبتخ،6666(      

 22 540 ِٛالغ ٚتفؾبد ِؼبشظخ        

 22 204 اعٕج١خ                 ِٛالغ ٚتفؾبد 

 2262 20 أخصٞ رسوص

ْ 044 

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
(رإلػػةرأفراليسػػز راكازػػفرهػػفرالهز ػػخ تفرخالعػػةر14عاػػتفريعػػالل رال ػػبخؿرالسػػالزؽرفدػػـر)

 ر%(رتػػػفخفرزػػػ فرايعاػػػالفرالاػػػالل ال رزاػػػاؿرسػػػفتارعسػػػال ـرآلتػػػعررديػػػخا رعلتفيتخيتػػػر5,64زلغػػػ ر)
)ال يتػػػػفتريرالفرػػػػاللتال رالاال،ػػػػ (ريرآلهػػػػفراله ػػػػفخؼرزػػػػ فر ػػػػاهرالقيػػػػخا ر ػػػػةراله البتػػػػ رللبخلػػػػ ر
اله،ػػفت رخالعػػةرعػػبله الر اخهالع ػػالريرخالعػػةردالط ع ػػالره،ػػفررهػػارز ػػضربخؿرالالػػت رلفلالتع ػػالر

%(رير ػػػـرر51لةف ػػػالئرخااف ػػػالزتتفرير ػػػـرالهخادػػػارخ،ػػػف ال راله الفرػػػ رخالعػػػةرزلغػػػ رزيسػػػز ر)
%(رلهخادػارر5,13%(ريرخهػالرعزقػةرهػفريسػز رزلغػ ر)ر35 يزتػ رزيسػز ر)الهخادارخال،ف ال راك

رأافد.
بفاؾرالهز خ تفرك باؼراالالـرالهرلؿرالادرت ػبرأ ػبرأ ػـرأبخا ر خع الر اهراليعالل رآل ـرخام
 ػػفخئرال تػػؿرالفازػػارخالػػادرت عهػػبرللػػةرياػػفرالاػػالل ال رخعػػفخت راكاالاتػػئرخام ػػبامرالفػػعفرزػػتفر

 رهػػفرالفخرػػةيرلػػالخترللػػةرالػػؾرآلػػسفرللفرػػاللتال رالاال،ػػ رأزيػػالءرالػػخطفرهػػفراػػالؿرالػػؽر اللػػ
بخفرازتػػفر ػػبارآلػػةرعخ تػػعرالػػفأدرال ػػالـرههػػالرت  ل ػػالراطػػفرللػػةراله عهػػارآلػػةرخدػػ راكيهػػال ير
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رزياػػفراػػالل ال رع ػػببراكهػػفرال ػػالـرخعيلػػيعر آلعاػػخفرز ال ػػ رللارػػخعرع ػػ رالفدالزػػ راػػةرحرعقػػـخ
راسعقفافرالبخل .

فترالفلتلرلزبرالفعالحرالستسػةراػالؿرهػؤعهفرالاػزالئرخدبرسال ـراحلالـراله،فدرآلةرعيفتارهزالب
هزػػػػالبفترع ػػػػ رليػػػػخافرفر هالتػػػػ رالبخلػػػػ راله،ػػػػفت رهػػػػفرالعفعتػػػػ رفرخالعخلتػػػػ رزهاػػػػالطفراسػػػػقالط الر
خااػػعهل رللػػةرال بتػػبرهػػفراله ػػالخفرا ه ػػالرهخا  ػػ ر ػػفخئرال تػػؿرالفازػػارخالع،ػػبدرحآلعػػفاءا ر

لػػ رخزيػػالءردػػبفاع الرخال هػػؿرللػػةرديػػالترال يتػػفترخهخا  ػػ رالاػػالل ال يرخال فػػالظرللػػةرهؤسسػػال رالبخر
رزػػػعرديػػػالترال يتػػػفترآلػػػةرياػػػفرالاػػػالل ال ر عطخف ػػػالرخعخلتػػػ رالهػػػخاطيتفرزاللػػػبخفرالهاػػػزخهرالػػػادرعقػػػـخ

رخاكازالفرالاالاز رخعاختعرال قاللؽرخزمرفخحرالففد رخالت لرزتفراله،فتتف.
ختخرػػ راسػػاله ر تاػػؿرآلػػةراعالزػػعرفر ػػفخئرال تػػؿرالفازػػارفرت،ػػيؼرديػػالترال يتػػفترزاللاػػتطالفرخأفر
 اهرالقيالترع عهبترزااؿرازتفرح الفترهاػاللفرالاػخؼرخالقلػؽرلػبدرالهاػال بتفرهػفراػالؿراآلع ػالؿر
اله ػػالفؾرالستالسػػت رخعػػ  ت را ػػبامرالفػػعفرخالع ػػفتضرخاحسػػعفيايير ػػاارزالحرػػالآل رإلػػةرالقيػػخا ر
اله البت رالعةرعزمرهفرز ضرالبخؿراله البت راعفاتاليراهالرارالؼرعخآلتؽرلاالاػ راػالؿرزفيػاله ر

ر (رأفرديػػالترال يتػػفترخاافل ػػػالر2419هػػػالفلرر22الهػػااعرللػػػةرديػػالترال تػػالتر)ال ه ػػ ره،ػػفرالتػػـخ
احلالهتػػ ر ػػـرهػػفرخرػػ خارهاطػػطر ػػفخئرال تػػؿرالفازػػاررػػبراػػ خئرالهيطقػػ رال فزتػػ رخالعػػةر

رعسع بؼراآلاالؿرالهيطق رخآلقبافر ق رالا خئرآلةر اخهالع ال.
ر(11 بخؿرفدـر)

رللةرهخادارالعخا،ؿراح عهاللةأسزالئرسفل رايعاالفراحازالفربخفرالع قؽرهفر، ع الر
 ذشعخ اٌّٛافمخ

 اٌؼجبشح

إٌمبغ  ِؼبشض ِؾب٠ر ِٛافك

 % ن % ن % ن اٌزصع١ؾ١خ

 20294 292 22 5492 25 2292 242 غٌٙٛخ رراٚي ا٤خجبش ث١ٓ اٌّػزدر١ِٓ

 20295 5 2 5292 242 2295 522 ٌػٌٙٛخ إٌشص ذْٚ أٞ ل١ٛذ

 22292 092 22 5292 245 2495 522 خ ا٤خجبشظؼف ذٚش االػالَ اٌصغّٟ فٟ رٛظ١ؼ وبف

 22292 292 52 52 240 2292 522 اٌف١ع ثٛن ٍِئ ثبٌؾػبثبد ا١ٌّ٘ٛخ

رأخص اتاراش اٌج١بٔابد اٌؾى١ِٛاخ رغابٖ ؽارس أٚ لعا١خ 

 ِؼ١ٕخ
522 2292 242 5292 04 24 25492 

 24292 2 22 2295 202 2292 552 اخزفبء اٌشفبف١خ فٟ رٕبٚي اٌمعب٠ب اٌّغزّؼ١خ

أدفبض اٌٛػٟ ٌرٞ اٌشجبة اٌّصصٞ ثدبٛشح راراٚي 

 ا٤خجبش اٌّض١صح ذْٚ ث١بْ تؾزٙب
222 0295 222 0092 52 292 52092 

ْ 044 
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(رإلػػةرأفرهػػفرأسػػزالئرسػػفل رإيعاػػالفراكازػػالفر11عاػػتفرزتاليػػال رال ػػبخؿرالسػػالزؽررفدػػـر)
 ػػالرسػػ خل ربخفرالع قػػؽرهػػفر،ػػ ع الرللػػةرهخادػػارالعخا،ػػؿراح عهػػاللةرير ػػالء رأللػػةربف ػػ رز

عػػباخؿراكازػػالفرزػػتفرالهسػػعابهتفرير ػػـرلسػػ خل رالياػػفربخفرأدردتػػخبرير ػػـررػػ ؼربخفراالػػالـر
الفسػػهةرآلػػةرعخرػػت رراالآلػػ راكازػػالفريرزتيهػػالر ػػالء رأدل ػػالربف ػػ رإيافػػالضرالػػخلةرلػػبدرالاػػزالئر

راله،فدرزاطخفترعباخؿراكازالفراله تفتربخفرزتالفر، ع ال.ر
اكازػالفرزػتفرالهسػعابهتفرللػةرالفػتلرزػخؾرهػفرأ ػـرخعبؿر اهراليعت  رللػةرأفرسػ خل رعػباخؿر

اسػػزالئرايعاػػالفراحازػػالفرزسػػفل رزػػتفرالهسػػعابهتفرخالػػؾرت يػػةرأفرلػػتلراكازػػالفرال ػػالر،ػػ ت  ر
كيعرحرتخ بردتخبرللةريافر اهراكازالفيرآللهخدارالفتلرزخؾربخفرازتفرآلةرايعاػالفرالاػالل ال ر

رزس خل رازتفترزتفرال ه خف.
ر(12 بخؿرفدـر)

رالع،بدرللاالل ال رللةرهخدارالفتلرزخؾرتخر راتفت 
 اٌزىصاش ٚ إٌػجخ

 اٌؼجبشح 
 % ن

شفغ ِػازٛٞ ٚػاٟ اٌشاجبة ثأ١ّ٘اخ اٌزؾماك ِآ تاؾخ ا٤خجابش ػٍاٟ اٌفا١ع 

 ثٛن 
522 22 

 2292 552 غصػخ رصرٞ اٌغٙبد اٌصغ١ّخ ٌٍشبئؼبد ثزٛظ١ؼ اٌؾمبئك وبٍِخ      

 2292 552 ئؼبد    ٚظغ لٛا١ٔٓ تبشِخ ٌزٕف١س ػمٛثبد ػٍٟ ِبٍمٟ اٌشب

 2292 202 اٌزطاَ اٌّػئ١ٌٛٓ ثؼصض اٌؾمبئك اٌّٛصمخ

ْ 044 

(رالػػةرافعفػػالعربف ػػ رخلػػةرالهز ػػخ تفرزهاػػالطفر12عاػػتفريعػػالل رال ػػبخؿرالسػػالزؽرفدػػـر)
الاػػػالل ال رهػػػفراػػػالؿرال لػػػخؿرالهقعف ػػػ رللع،ػػػبدرللاػػػلل ال رير تػػػمر ػػػالءرفآلػػػارهسػػػعخدرخلػػػةر

ةرالفػػتلرزػػخؾرآلػػةرالهفعزػػ راحخلػػةريرخالػػؾرلهػػالرالاػػزالئرز  هتػػ رالع قػػؽرهػػفر،ػػ  راكازػػالفرللػػ
ته لػػعرالاػػزالئرهػػفرآللػػ رازتػػفترآلػػةراله عهػػاريرخحزػػبرهػػفرإبفاا ػػـرز قتقػػ ره ػػعه ـربخفراالعفػػال ر
الةرالاالل ال رالعػةرعياػفرهػفراػالؿرالفػتلرزػخؾريرتلػةرالػؾرسػفل ررع،ػبدرال  ػال رالفسػهت ر

رزػػػعرهؤسسػػػال را لبخلػػػ رخاال،ػػػ راالػػػالـريرللاػػػالل ال رزعخرػػػت رال قػػػاللؽراالهلػػػ ريرخ ػػػاارهػػػالعقـخ
خه لػػػػلرالػػػػخيفاءرخال  ػػػػخبرالهزاخلػػػػ رللع،ػػػػبدرللاػػػػالل ال رير ػػػػـرخرػػػػاردػػػػخايتفر،ػػػػالفه رلعيفتػػػػار
رالفػػفبر لقخزػػال رللػػةرهطلقػػةرالاػػالل ال ريرخ ػػاارهالع عال ػػعرالبخلػػ راله،ػػفت راثفرير عػػةرتلعػػـي

ع قػػػئرزالله الآلظػػ رللػػػةرهااليػػػ رالبخلػػ رخلػػػبـرلفدلػػػ رهسػػتفترالعيهتػػػ رآلت ػػػالرياهػػالرأفردتػػػالـرالبخلػػػ رز
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هفخ ػػػةرالاػػػالل ال رهػػػفرالهسػػػؤلتال رال الهػػػ رالعػػػةرعقػػػارللػػػةرلػػػالعؽرف ػػػالؿرالاػػػفط رريرآلاللقػػػاليخفر
رعػػخاآلفرالق،ػػبرال يػػاللةريرخ ػػخرإ ػػالفترالفػػيعرزػػتفراليػػاللرأخر تػػي رللػػةرع ػػفتـرالاػػالل  رليػػبررلػػيـخ
إل الؽرالرففرزالله،ل  رال اله رريرأخرعابتفراكهفررال الـرريرآللتلراؿريالدؿرلاػالل  رحزػبرخأفر

ر رطاللل رالقاليخفريرخأاتفارالعياـرالهسلخلتفرز فضرال قاللؽراالهل .رتقارع 
(ردػبرااػػالف رالػػةرافرهػفرا ػػـراحسػػزالئر2416آلػةر ػػتفرافربفاسػ ر)سػػاللةرالاػػلقاليةرير

العػػػةرعسػػػاللبرللػػػةرالع،ػػػبدرللاػػػالل ال ر ػػػةرياػػػفراحازػػػالفرالػػػبردتقػػػ رخالهخرػػػخلت رالعػػػةرععسػػػـر
الفدالزػ رهػفر اليػئرالهسػؤلتفرالقػاللهتفرزالل،  رخالهخرخلت رللػةرهخادػارالعخا،ػؿراح عهػاللةرخر

للةرهخادارالعخا،ػؿرللػةرالهػخابرالعػةرعياػفرهػفراػالؿراسػعاباـرالخسػاللؿرالعقيتػ رخال بت ػ رآلػةر
ف،برخععزاره،البفرالاالل ال رخآلفضرال قخزال رلةراػؿرهػفرتياػفراخرتسػال ـرآلػةرياػفراازػالفر

خيافترالعفزتػػ رراالازػػ رخحزػػبرهػػفرعاػػالعؼرهؤسسػػال راله عهػػارالهػػبيةرآلػػةرب ػػضرالاػػالل ال رخعزيػػة
خالع لػػتـرللػػةرالهسػػال ه رآلػػةرفآلػػارافػػالءترالهسػػعخدراله فآلػػةرخال قػػالآلةرلػػبدرالطػػالئرآلػػةرالعففتػػؽر

 زتفرالاالل ال رخاحازالفرال، ت  رزؿرخالهساللبترآلةرعااتز الرخاحزالغرلي الر.
ر(13 بخؿرفدـر)

رتخر ربف  رع،بتؽرالهز خ تفرللاالل ال رالعةرعيافرللةرالفتلرزخؾ
 ذشعخ اٌزصر٠ك                          

 اٌؼجبشح         

 االعّبٌٟ ٌُ أترلٗ أترلٗ

 % ن % ن % ن

 244 044 24 504 04 224 ث١غ تٕرٚق ِصص اٌػ١بذٞ ٤تٛي ِّٚزٍىبد اٌرٌٚخ ذْٚ شلبثخ

 244 044 02 220 20 522 غصػ ث١ط ٚأغّبن ثالغز١ى١خ ت١ٕ١خ خبصح ػٍٟ اٌصؾخ ثب٤غٛاق

 244 044 0292 222 2495 542 ذ ٚإضاٌخ ا٤شظ١خ اٌزبش٠د١خشتف تبشع اٌّؼط ثب٤غفٍ

 244 044 0492 222 2295 522 إٌمبء أغفبي ثبٌّص٠ٛغ١خ ثؼر غصلخ أػعبئُٙ

ِااصٚش ِصااص ثأضِااخ ِب١ٌااخ ٚػغط٘ااب ػاآ شذ ٚذائااغ اٌاارٚي اٌّػاازؾمخ 

 ٌر٠ٙب
522 2592 202 2295 044 244 

 244 044 2292 522 0292 222 جزٙب اٌؼمبش٠خاٌؾىِٛخ رصبذش اٌؼمبشاد اٌزٟ ٌُ ٠ػرذ أتؾبثٙب ظص٠

اٌؾىِٛخ رمٍص شلؼاخ ا٤شاظاٟ اٌّطشٚػاخ ثابٌمّؼ ٚرباصػ ِٕبلصاخ 

 اغز١صاذ ثّؼرالد غ١ص ِػجٛلخ
524 2292 224 0592 044 244 

رررر444فر=رر
(رإلػػةرأفر يػػالؾرااػػعالؼررآلػػةرآفاءرالهز ػػخ تفر13عاػػتفريعػػالل رال ػػبخؿرالسػػالزؽررفدػػـر)

ل ال رالعػػػةرعياػػػفرللػػػةرالفػػػتلرزػػػخؾرير تػػػمري ػػػبرأفر يػػػالؾريسػػػز ر ػػػخؿربف ػػػ رع،ػػػبتق ـرللاػػػال
لتسػػ رزاللقلتلػػ رع،ػػبؽرز ػػضرالاػػالل ال رالعػػةرعياػػفرللػػةرالفػػتلرزػػخؾرخدػػبرزلغػػ رعلػػؾراليسػػز ر)ر

%ر(رع،ػػػبؽراػػػالل  رهػػػفخفره،ػػػفرز يهػػػ رهاللتػػػ رخل ي ػػػالرلػػػفرفبرخبالػػػارالػػػبخؿرالهسػػػع ق رر62
ر2,59،ػػفريراهػػالرأفريسػػز ر)رلػػبت الريرخ ػػاارهػػفراػػ يعرأفرتػػؤ فرللػػةر  ػػـراحسػػع هالفا رآلػػةره

%ر(رع،ػػبؽراػػػالل  رإلقػػػالءرأطفػػػالؿرزاللهفتخطتػػػ رز ػػبرسػػػفد رألرػػػالل ـرير ػػػـراػػػالل  رأفرال اخهػػػ ر
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عقل رفد  راكفارةرالهيفخل رزاللقه رخعطفحرهيالد،ػ راسػعتفابرزه ػبح ر تػفرهسػزخد رزيسػز ر
ر(رللةرالف ـرهفرأفرالؾراةءر تفرهيطقةرعهالهالرآلةرظػؿرالعخسػاراليفالػةرخاال،ػ ر5,57)ر

يفال ره ،خؿرالقه رخالعةراالفرآاف الرريفال رهاللعالفرآلبافرآلةره الآلظ رالهيتػالرخالعػةرإآلعع  ػالرر
يررخ ااارآلةرزػالدةرال زػالفا رالعػةرهػفرالهسػع تؿرع،ػبتق الرر2419/رر2/ر17خيتفراليفال رآلةر

يرخ ػػاارت طتيػػالرهؤاػػًفارسػػلزًتالرللػػةرأفرهالتزػػاؿرهػػفر  ػػخبرإلالهتػػ رخ تف ػػالرآلػػةرسػػزتؿرالع،ػػبدر
رزع،ػػبتؽرالاػػالل ال رالعػػةرعيعاػػفرلزػػفرهخدػػارللاػػالل ال رهػػ الياؿر تػػفراالآلًتػػاليرخأفرال ه ػػخفرتقػػـخ

الفػػتلرزػػخؾربخفرعفاتػػفرآلػػةرهػػبدر،ػػ ع الراخراخي ػػالراػػالل  يرخ ػػاارتاػػاؿراطػػفًارللػػةراله عهػػار
رهفرعفاةرالاالل ال رآلتعرخحرزبرهفرالع،بدرلع.
ر(14 بخؿرفدـر)

رتخر رفأدرالهز خ تفرآلةرال زالفا رالهطفخ  رللت ـ
 شأٞ اٌّجؾٛص١ٓ                                           

 اٌؼجبشح        

 االعّبٌٟ غ١ص ِٛافك ِٛافك

 % ن % ن % ن

اؽزااٛاء ِعااّْٛ اٌشاابئؼخ ػٍااٟ أذٌااخ ٚثااصا١٘ٓ ٠ؤواار ِصاارال١زٙب 

 ثبٌٕػجخ 6ٌٟ
522 2092 242 5292 044 244 

 244 044 0092 222 2292 552 رىصاش رٕبلً اٌدجص ٠ؤور ِصرال١زٗ ٚعٛاض ٔشص6ٖ

غّٛض ِصرش اٌدجص ٠ؤصص فٟ ِصرال١زٗ ٚاؽزّب١ٌخ إػابذح ٔشاصٖ 

 ػٍٟ ِٛلغ اٌف١ع ثٛن6
252 2295 22 2292 044 244 

 244 044 2292 522 2495 252 ألَٛ ثئػبذح ٔشص ا٤خجبش اٌّض١صح ٌىٟ ٠ىْٛ ٌٟ اٌػجك فٟ ٔشص٘ب6

 244 044 24 524 24 254 أػ١ر ٔشص ثؼط ا٤خجبش ذْٚ اٌزؾمك أٚالً ِٓ ِصرال١زٙب6

أوزت رؼ١ٍمبً أٚ شأٞ ٠ش١ص إٌٟ ػرَ تؾخ اٌشبئؼخ ػٕرِب أرأور ِآ 

 زٌه6
522 2492 222 5295 044 244 

 244 044 2292 22 2295 222 ال أػ١ر ٔشص اٌدجص إال ثؼر اٌزأور ِٓ تؾزٗ

 244 044 5492 25 2292 222 أغٍُ ثصؾخ ا٤خجبش إزا أوررٙب ٚغبئً االػالَ اٌصغ١ّخ6

أزشاابش اٌشاابئؼبد ػٍااٟ ِٛلااغ اٌفاا١ع ثااٛن ٠غؼٍٕااٟ أتااؼص ثاابٌمٍك 

 ٚاٌدٛف ِٓ اٌّػزمج6ً
522 2295 222 0292 044 244 

رزأصص آشائٟ فٟ ثؼط اٌّٛظٛػبد ثىضصح اٌشابئؼبد ػٍاٟ اٌفا١ع 

 ثٛن6
552 2292 220 0292 044 244 

رط١٠ف اٌصٛش ٚٔشص٘ب ٚاالٌؾبػ فٟ ػصظٙب ٠ػبػر ػٍٟ أزشبش 

 غصع6اٌشبئؼبد ثشىً أ
242 22 25 52 044 244 

 244 044 52 242 22 525 ٔشص اٌشبئؼبد ػٍٟ اٌف١ع ثٛن رمَٛ ثبٌزؾص٠ط ػٍٟ اٌىصا١٘خ6

رمَٛ اٌشابئؼبد اٌزاٟ رٕزشاص ػٍاٟ اٌفا١ع ثاٛن ثطػطػاخ اٌضماخ ثا١ٓ 

 اٌرٌٚخ ٚاٌّغزّغ ٚاٌزالػت ثؼمٛي اٌشجبة6
252 2595 22 2292 044 244 

ر444فر=ر
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ر)عاػػػػتفرزتاليػػػػال رال ػػػػبخؿرالسػػػػ (رإلػػػػةرال بتػػػػبرهػػػػفراثفاءرللهز ػػػػخ تفرآلتهػػػػالرتع لػػػػؽر14الزؽرفدػػػـػ
زاللاػػالل ال رير تػػمرزلغػػ رأللػػةريسػػز رلػػبـررإلػػالبترياػػفرالازػػفرإحرز ػػبرالع اػػبرهػػفر،ػػ ععرخ ػػةريسػػز ر

رالاػالل ال ر2,82%(رهفرالهز خ تفريرخ الءرآلةرالهفعز رال اليت رزيسز ر)ر2,83) %(رهفرالهز ػخ تفرعقػـخ
لػ رال قػ رزػتفرالبخلػ رخاله عهػارخالعاللػئرز قػخؿرالاػزالئريرخ ػالءرآلػةرالعةرعيافرللةرالفػتلرزػخؾرزيلير

%(ر هخضره،بفرالازفرتؤ فرآلةره،بادتععرخا عهاللت رإلالبتريافهرللةر2,81الهفعز رال الل  رزيسز ر)
هخدػػػارالفػػػتلرزػػػخؾريرزتيهػػػالر ػػػالء رأدػػػؿريسػػػز ر ػػػةرإلػػػالبترياػػػفرز ػػػضراكازػػػالفربخفرالع قػػػؽرأخحرهػػػفر

رلتيػػ رالبفاسػػ رهػػفرهسػػعابهةرالفػػتلر%(رهػػ34ه،ػػبادتع الرخ ػػةريسػػز ر) فرالهز ػػخ تفريرأدرأفره ظػـػ
زػػػخؾرحتاػػػالفاخفرآلػػػةرياػػػفرالاػػػالل ال رأخرإلػػػالبترياػػػف الرإحرز ػػػبرالع قػػػؽرهي ػػػالريرخ ػػػاارتعطلػػػئرهخا  ػػػ ر
الاالل ال رزاللفبرللت الرزاافرالزفا تفرخاكبل رللةرلبـر،بد الرخأيعرحت، راايعظالفرهفردزؿرالهسؤلتفر

 ريرزؿرهفراله ـرأفرعيافربالهالرال قاللؽرخاله لخهال رللةرال هػال تفرز،ػبؽر عةرتعـرالعفخت رللاالل ال
خبخفرع اتفيرخ اهراليعت  رع طةرهؤافرآهفرإلةر برهالرز فر يالؾرخلةرليبريسز رازتفترع الهرالع الهؿر

رهاراكازالفرالعةرتع فرخفرل ال.
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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ر(15 بخؿرفدـر)
را،الل رلتي رالبفاس رالهس ت 

 % ن اٌّزغ١صاد

 ٌٕٛعا

 0292 222 زوص  -2

 2492 545 أضٟ -5

 244 044 االعّبٌٟ

 اٌفئبد اٌؼّص٠خ

 02 222 غٕخ 52اٌٟ  22ِٓ  -2

 5292 220 غٕخ 22اٌٟ  52ِٓ  -5

 2292 20 غٕخ 02اٌٟ  22ِٓ  -2

 2 22 فأوضص 02ِٓ  -0

 244 044 االعّبٌٟ

اٌّػزٛٞ 

 اٌزؼ١ٍّٟ

 292 22 ِؤً٘ ِزٛغػ  -2

 2292 22 ٛق اٌّزٛغػِؤً٘ ف -5

 2292 522 عبِؼٟ   -2

 2292 22 ذشاغبد ػ١ٍب -0

 244 044 االعّبٌٟ

اٌّػزٛٞ 

 االعزّبػٟ

 22 22 ٟ ِٕدفطِػزٛٞ اعزّبػ -2

 22 525 ٟ ِزٛغػِػزٛٞ اعزّبػ -5

 24 04 ٟ ػبٌِٟػزٛٞ اعزّبػ -2

 244 044 االعّبٌٟ

 عٙخ اٌؼًّ

 5292 222 لببع ػبَ -2

 2292 02 خبعلببع  -5

 2292 02 أػّبي ؽصح -2

 292 225 ال ٠ؼًّ -0

 244 044 االعّبٌٟ

 اٌّؾبفظخ

 2292 222 اٌمب٘صح -2

 5092 22 اٌف١َٛ  -5

 5592 24 إٌّٛف١خ  -2

 52 244 تّبي غ١ٕبء  -0

 244 044 ا٦عّبٌٟ
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ر)  تػمرال ػيلر ػالءرهعقالفزػالريرر(رإلػةرأفرعخيتػارلتيػ رالبفاسػ رهػف15عاتفرزتاليػال رال ػبخؿرالسػالزؽرفدـػ
%(رهفرالااخفريرخالؾرلاخفر5,49%(رهفرأآلفابرال تي ر ـرهفراايالمريرخهالريسزععر)5,54 تمرأفر)

الاالل  رليبهالرعيعافرآل ةرعسخبرآلةرأخسالطراله عهاربخفرع بتبرأخرعهتتيرزػتفرالػااخفرخاايػالمريرخ ػاار
ريرر2415هالتعفؽرهاربفاس ر)فرػالرلتػبرير  تػمرلػبـرخ ػخبرآلػفخؽرآلػةراليػخعرر(رهػف2415يرفالػبر ػيـا
رليبرالع فضرلازا راايعفي .

–29%(ريرأهالرالاتفرعفاخ  رألهالف ـرهفر)ر49(رزيسز ر)28-18خعقبـرالفل رال هفت رهفر)
%(رللػػػاتفرعفاخ ػػػ رألهػػػالف ـر1363%(ريرآلتهػػػالرزلغػػػ ريسػػػزع ـر)28.5(رلالًهػػػالرآلقػػػبرزلغػػػ ريسػػػزع ـر)38

%(ر9آلػػ ا ف(رآلقػػبرزلغػػ ريسػػزع ـر)ر49هػػالف ـرهػػالزتفر)(رلالهػػالريرأهػػالرالػػاتفرعفاخ ػػ رأل48-ر39هػػالزتفر)
خ ػػاارت ػػفرخ ػػخبرعزػػالتفرآلػػةرالهفا ػػؿرال هفتػػ رل تيػػ رالبفاسػػ رهػػفر تػػمرع فرػػ ـرللاػػالل ال رلزػػفرالفػػتلر

رزخؾ.
أهػػػػالرالهسػػػػعخدرالع لتهػػػػةركآلػػػػفابرال تيػػػػ رآلػػػػسفراليعػػػػالل رعخرػػػػ رأفرال ػػػػاله تتفرزلغػػػػ ريسػػػػزع ـر

%(رللهؤ ػػػؿرآلػػػخؽر5,16%(ريرخهػػػالريسػػػزععر)ر7,16%(ريرآلتهػػػالرزلغػػػ ريسػػػز رالبفاسػػػال رال لتػػػالر)5,59)
ر%(رللهؤ ؿرالهعخسط.ر8,3الهعخسطريرخر)

خآلتهالرتع لؽرزاللهسعخدراح عهاللةرآلقبرزلغ ريسػز رالػاتفرتيػبف خارع ػ رالهسػعخدراح عهػاللةر
%(رهفرالهسعخدراح عهاللةرالهيافضريرأهالرالػاتفرر17%(ريرخهاليسزععر)73الهعخسطرزلغ ريسزع ـر)

ر%(.14عهاللةرلاللةرآلقبرزلغ ريسزع ـر)تعهع خارزهسعخدرإ 
%(رهفرر8,24%ر(رهفرالهز خ تفرهفره الآلظ رالقال فتريرخهاليسزععر)3768خعخر رالزتاليال رأفر)
ريرخ) %(رهفره الآلظ راهالؿر25%(رهفرالهز خ تفرهفره الآلظ رالهيخآلت ريرخأفر)5,22ه الآلظ رالفتـخ

رستيالء.
 ثانًيا : نتائج اختبار الفروض :

لالد رافعزالطت راا ربحل را ،اللت رزتفرإفعفالعرراسعاباـرالفتلرزخؾرالففضراحخؿر رعخ بر
 خالع فضرللاالل ال .
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(1 بخؿرفدـر)  
 احفعزالطرالاطةرزتفرإفعفالعراسعاباـرالفتلرزخؾرخالع فضرللاالل ال 

رسعاباـحا الآل را
رالع فضرللاالل ال 

رافعفالعرراسعاباـرالفتلرزخؾ
ردته رزتفسخف

ر**ر4.212 الع فضرللاالل ال 

 %ر99خبف  ر ق رر4.41اؿرا ،اللتالرليبرهسعخدره يخت رب
ر%ر95خبف  ر ق رر4.45ا ،اللتالرليبرهسعخدره يخت ر

(رإلػػػةرأيػػػعرعخ ػػػبرلالدػػػ ربالػػػ رإ ،ػػػاللتالرليػػػبر1عاػػػتفرزتاليػػػال رال ػػػبخؿرالسػػػالزؽررفدػػػـر)
خزالسعاباـره الهؿرافعزالطرزتفسخفرزػتفراسػعاباـرالفػتلرزػخؾرخالع ػفضرر4.45يرر4.41هسعخدر

أيػػعرالهػػالرإسػػعابـرالهز ػػخ تفرالفػػتلرزػػخؾررالهػػالرإفعف ػػ رألػػباب ـرخالهػػالراػػاليخارللاػػالل ال ريرأدر
 %ر.ر99أا فرع فرالرللاالل ال رخالؾرزبف  ر ق ر

خهفر يالرآلسفرالهسعابهتفرللفتسزخؾررهػفراله ػـرأفرعاػخفرلػبت ـرالػخلةرخاله فآلػ رزػ فر
عاػفرآلتػعرال بتػبرال اللـرااآلعفارةرالهعه ؿرآلةرخساللؿرالعخا،ؿراح عهاللةرخهي الرالفتلرزخؾررع

هػػفراله لخهػػال رخاكازػػالفر تػػفرالبدتقػػ ريرخأيػػعررحرتيزغػػةرأفرتعػػ  فرز ػػالراايسػػالفرإحرإاارع قػػؽر
خ اارتاتفرإلةر،  رالفػفضراكخؿرأيػعرعخ ػبرلالدػةرر4زبف  رازتفترهفره،بادتع الرخ،بد الر

 إفعزالطت راا ربحل رإ ،اللت رزتفرإفعفالعرراسعاباـرالفتلرزخؾررخالع فضرللاالل ال .
اسػعاباـرالفػتلرزػخؾررإفعفػالعرررلففضرال اليةر رعخ برلالد رافعزالطت راا ربحل را ،ػاللت رزػتفا

بفاؾرهاالطفر فخئرال تؿرالفازارللةراله عهاراله،فد. رخام
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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 (2)  بخؿرفدـر
بفاؾرهاالطفر فخئرال تؿرالفازارللةر احفعزالطرالاطةرزتفرإفعفالعراسعاباـرالفتلرزخؾرخام

 اله عهاراله،فد
 غزدراَ الاشرفبع ا                                     

 ٚاذشان ِدبغص ؽصٚة اٌغ١ً 

 اٌصاثغ ػٍٟ اٌّغزّغ اٌّصصٞ

إشرفبع  اغزدراَ 

 اٌف١ع ثٛن

 ل١ّخ ث١صغْٛ

  49422 إؽراس ثٍجٍخ فٟ اٌّغزّغ

  49402 ػصلٍخ رمرَ اٌرٌٚخ ٚربٛش٘ب

 49422 اٌزأص١ص ػٍٟ صمبفخ اٌّغزّغ ٚٔٙٛظٗ ثٕفػٗ

 49440 ت ثؼمٛي اٌشجبةاٌزالػ

الذشان ِدبغص ؽصٚة اٌغ١ً اٌصاثغ ػٍٟ اٌم١ّ١خ اٌزغ١ّؼ١خ 

 اٌّغزّغ اٌّصصٞ
49422 

 %ر99خبف  ر ق رر4641باؿرا ،اللًتالرليبرهسعخدره يخت ر
 %ر95خبف  ر ق رر4645إ ،اللًتالرليبرهسعخدره يخت ر

ليػبرهسػعخدرر(رإلػةرخ ػخبرلالدػ ربالػ رإ ،ػاللًتال2عاتفرزتاليػال رال ػبخؿرالسػالزؽررفدػـر)
بفاؾرالهز ػػخ تفرلهاػػالطفر ػػفخئرر4645يرر4614ه يختػػ ر زػػتفرافعفػػالعراسػػعاباـرالفػػتلرزػػخؾرخام

ال تػػؿرالفازػػارللػػةراله عهػػاراله،ػػفدريرخااليػػ رأللػػةرعلػػؾرالهاػػالطفرخأا ف ػػالرإ ػػبامرزلزلػػ رآلػػةر
 اله عهارخلفدل رعقبـرالبخل رخالع  تفرللةر قالآل راله عهارخالعاللئرز قخؿرالازالئ.

لةر،ػ  رالفػفضرال ػاليةرأيػعرعخ ػبرلالدػ رإفعزالطتػ راا ربحلػ رإ ،ػاللت رخ اارتاتفرإ
بفاؾرهاالطفر فخئرال تؿرالفازارللةراله عهاراله،فد.  زتفرإفعفالعراسعاباـرالفتلرزخؾررخام

(رللػػةرافرلهخادػػارالعخا،ػػؿر2417خآلػػةر ػػااراحطػػالفرعؤاػػبربفاسػػ ر)سػػاللةرالاػػلقاليةررير
الرهػػفرال هاللػال راحف الزتػػ رالهعطفآلػ رخا ػػباآل الراح عهػاللةراطػخفترعػػالعةرهػفرآلاػػفرالقػاللهتفرللت ػ

هػفريليلػ راحسػعقفافرخع يتػبرالهسػعابهتفرهػػفرالاػزالئرل،ػالل راآلاػالف ـرالستالسػت رخعالتتػب ـرزػػؿرر
 خالبلخترل الرخيافارخاديالعراحافتفرز ال.

خعاػػػتفرالزال  ػػػػ رإلػػػةرأفر يػػػػالؾرلالدػػػ رخ تقػػػػ رزػػػتفر ػػػػفخئرال تػػػؿرالفازػػػػارخالاػػػػالل ال ر
ؿراح عهاللةر تمرعفقبرال قػؿرالقػبفترللػةراعاػالارالقػفافركي ػالرعاػخفرخياف الرلزفرهخادارالعخا،

هبفخس رز يالت رآلاللقػ ير تػمرعزيػةرالاػالل  رللػةرافترهػفرال قتقػ رتسػ ؿرالع قػؽرهي ػاليرخهػفر ػـر
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تزيػػةرللت ػػالر زػػالؿرهػػفراحاالاتػػئرال ػػبؼرهي ػػالرا ػػبامرزلزلػػ رأخرآلخرػػةرلع قتػػؽرأ ػػباؼر باهػػ ر
 ،ؿراح عهاللةرللةرأي الر قتق رهطلق .خهفر ـرالعفخت رل الرلزفرخساللؿرالعخا

خدبرااالفرالباعخفره،طفةرهبزخلةرفلتلره للرالخيفاءرا يالءر ػاليةر لسػال ره الاػالتر
(رفالهػؤعهفرالػخطيةرللاػزالئفرالػةرع ػاتفرالػفلتلرالستسػةرر2419تخلتخرر31البخل راله،فت ر)ر

غرػػئرلػػبدرهػػفرهاػػالطفر ػػفخئرال تػػؿرالفازػػارالعػػةرعسػػعابـرالهي،ػػال راحلاعفخيتػػ رلعػػ  ت رال
الازالئرخالا خئرختبآل  ـرالػةرافعاػالئرالهػالؿرليػؼرخزاللعػاللةرت ػئرعخلتػ رالهػخاطيتفرزاطػخفتر

  اهراليخلت رالهسع ب  رهفرال فخئ.
عخ ػػبرلالدػػ رافعزالطتػػ راا ربحلػػ را ،ػػاللت رزػػتفرإفعفػػالعراسػػعاباـرالفػػتلرزػػخؾرالفػػفضرال اللػػمر ر

 خع،بتؽرالاالل ال رالعةرعيافرللةرالفتلرزخؾ.ر
 (3)  بخؿرفدـر

احفعزالطرالاطةرزتفرافعفالعراسعاباـرالفتلرزخؾرخع،بتؽرالاالل ال رالعةرعيافرللةرالفتلر
رزخؾ

 غزدراَ الاشرفبع  ا                                          

 

 رصر٠ك اٌشبئؼبد اٌزٟ رٕشص ػٍٟ اٌف١ع ثٛن

إشرفبع اغزدراَ 

 اٌف١ع ثٛن

 ل١ّخ ث١صغْٛ

 ** 49220 ِّٚزٍىبد اٌرٌٚخ ذْٚ شلبثخث١غ تٕرٚق ِصص اٌػ١بذٞ ٤تٛي 

 ** 49222 غصػ ث١ط ٚأغّبن ثالغز١ى١خ ت١ٕ١خ خبصح ػٍٟ اٌصؾخ ثب٤غٛاق

 ** 49222 شتف تبشع اٌّؼط ثب٤غفٍذ ٚإضاٌخ ا٤شظ١خ اٌزبش٠د١خ

 49422 إٌمبء أغفبي ثبٌّص٠ٛغ١خ ثؼر غصلخ أػعبئُٙ

ػزؾمخ ِصٚش ِصص ثأضِخ ِب١ٌخ ٚػغط٘ب ػٓ شذ ٚذائغ اٌرٚي اٌّ

 ٌر٠ٙب
49422 

 ** 49524 اٌؾىِٛخ رصبذش اٌؼمبشاد اٌزٟ ٌُ ٠ػرذ أتؾبثٙب ظص٠جزٙب اٌؼمبش٠خ

اٌؾىِٛخ رمٍص شلؼخ ا٤شاظٟ اٌّطشٚػخ ثبٌمّؼ ٚربصػ ِٕبلصخ 

 اغز١صاذ ثّؼرالد غ١ص ِػجٛلخ
49522 ** 

 ** - 49242 اٌم١ّٗ اٌزغ١ّؼ١خ ٌزصر٠ك اٌشبئؼبد اٌٟ رٕشص ػٍٟ اٌف١ع ثٛن

 %99خبف  ر ق رر4641اؿرا ،اللتالرليبرهسعخدره يخت ر**ربرر
(رإلةررخ خبرلالد رإفعزالطت راا ربحل ر3عاتفرزتاليال رال بخؿرالسالزؽرفدـر)

إ ،اللت رزتفرإفعفالعراسعاباـرالفتلرزخؾرخع،بتؽرالاالل ال رالعةرعيافرللةرالفتلرزخؾر
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تؤبدرالةرخ خبرر%رخ اارتاتفرالةرأفرع،بتؽرعلؾرالاالل ال رتهافرأفر99خ اارزبف  ر ق ر
أيه ر ق رزتفرال اخه رخال ه خفرههالرتعطلئررفخفترلفضرال قاللؽرللةرال ه خفرخبحلل الر
يال راث الفرالسلزت رل اهرالاالل ال ريرختاتفرأتراًلرإلةرأيعرهفرا فتراسعاباـر  عةرتهافرعفيتبرخام

الاالائرال ه خفرللفتلرزخؾرخا فترع فر ـرلألازالفرا،ز خارحرتففدخفرزتفرال،البؽرهي الرخر
 ختع  فخفرز اليرخهفر يالرآلسفرزتاليال رال بخؿرالسالزؽرعاتفرإلةر،  رالففضرال اللمر.

الففضرالفازار رعخ برآلفخؽراا ربحل را ،اللت رآلةرع،بتؽرالهز خ تفرللاالل ال رالعةرعيافر
الهسعخدرر-الفلال رال هفت رر-للةرالفتلرزخؾرزالاعالؼرا،الل، ـرالبتهخ فاآلت ر)اليخعر

 اله الآلظ (.رر-الخظتف رر-خدراح عهاللةرالهسعر-الع لتهةر
 ( النوع :1) 

 (4)ر بخؿرفدـ
رلبحل رالففخؽرآلةرهعخسطال رإ الزال رأآلفابره عهارالبفاس رT-Testااعزالفر) (رػر

رزالاعالؼراليخع

رالهعخسط ال بب اله هخلال رالهعغتفا 
 ال سالزة

احي فاؼر
 اله تالفد

الاطالر
راله تالفد

ردته 
هسعخدر ب.ح  

 اله يخت 
ع،بتؽر

الهز خ تفر
للاالل ال رالعةر
عيافرللةر
رالفتلرزخؾ

ر46143ر26446ر36611ر198 اافر-ر1

46436 398 
ر46663

 تفرباؿر
را ،اللًتال  46139ر16981ر36698ر242 اي ةر-ر2

(رالةرلبـرخ خبرآلفخؽراا ر4عاتفريعالل رااعزالفر) (رآلةرال بخؿرالسالزؽرفدـر)
يرخهعخسطال ربف ال راايالمرآلتهالرتع لؽرربحل را ،اللت رزتفرهعخسطال ربف ال رالااخف

زع،بتؽرالهز خ تفرللاالل ال رالعةرعيافرللةرالفتلرزخؾرزساعالؼراليخعرير تمرزلغ ردته ر
خ ةردته ر تفربال را ،اللتالرليبرأدرهسعخدربحل ريرخزاللعاللةرآلقبر ز رلبـرر46436) (ر

آلةرع،بتؽررر،  رالففضرالفازارخالادرتي رللةرأيعرعخ برآلفخؽراا ربحل را ،اللت 
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الهز خ تفرللاالل ال رالعةرعيافرللةرالفتلرزخؾرزالاعالؼرا،الل، ـرالبتهخ فاآلت رعز الر
(ر2417خععفؽريعالل ر اارالففضرهاريعالل ر)بفاس رأساله ر اليدرالهبيةرير4حاعالؼراليخعر

خالعةرأ فت رزالله عهارالس خبدر تمرأيعرحعخ برآلفخؽراا ربحل رإ ،اللت رزتفرهعخسطال ر
ر خ تفرهفرالااخفرخاايالمرللةرهقتاللرإع ال الع ـري خرالاالل ال .بف ال رالهز

 الفئات العمرية:( 2) 
 (5 بخؿرفدـر)

لزتالفرالففخؽرآلةرهعخسطال رإ الزال رالهز خ تفرررANOVAع لتؿٍرالعزالتفرأ البدراحع الهر
 زالاعالؼرال هفرر

 اٌؼرذ اٌفئبد اٌؼّص٠خ اٌّزغ١صاد
اٌّزٛغػ 

 اٌؾػبثٟ

االٔؾصاف 

 اٌّؼ١بشٞ

اٌدبب 

 اٌّؼ١بشٞ

  ذشعخ اٌؾص٠خ

 ل١ّخ ف

 

ِػزٛٞ 

 اٌّؼ٠ٕٛخ
ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد

ذاخً 

 اٌّغّٛػبد

رصر٠ك 

اٌّجؾٛص١ٓ 

ٌٍشبئؼبد 

اٌزٟ رٕشص 

ػٍٟ اٌف١ع 

 ثٛن

 52اٌٟ  22ِٓ  -2

 غٕخ
222 29222 29220 49222 

2 222 09252 

غ١ص 49225

ذاي 

 اؽصبئ١ب

 22اٌٟ  52ِٓ  - 5

 غٕخ
220 29222 29255 49224 

 02اٌٟ  22ِٓ  - 2

 غٕخ
20 29222 59222 49522 

 49225 59524 09222 22 فأوضص 02ِٓ  -0

(ررإلةرلبـرخ خبرآلفخؽراا ربحلةرا ،اللت ر5عاتفرزتاليال رال بخؿرالسالزؽرفدـر)
زتفره هخلال رالهز خ تفرالاتفرته لخفرالفلال رال هفت رالهاعلف ريرخالؾرآلتهالرتع لؽرزع،بتق ـر

خ اهرالقته ر تفربال را ،اللًتالريرأدرأفربف  رر46729 رير تمرزلغ ردته ر)ؼ(رللاالل ال
 ع،بتؽرالهز خ تفرللاالل ال رزفلالع ـرال هفت رالهاعلف رهعقالفز رخحرعخ برزتي ـرأدرآلفخؽ.

(ر2418خدبرااب رال لس رال خافت رللهؤعهفرالخطيةرالسالبلرللازالئر)ا سطلر
لفعالحرالستسةرللةرأفرالازالئرآلةرالفعفترال هفت رع  رفلالت رالستبرفلتلرال ه خفت رلزبرا

لالهاًلر ـرالفل راكا فراسعاباهاًلرلهخادارالعخا،ؿراح عهاللةرخ ـراتراًلرالفل رر35-18هفر
اكا فراسعقطالزاًلرهفردزؿرالعيظتهال راحف الزت رالهسل  رالعةرعسعابـرخساللؿرالعخا،ؿر

لؽر الل رهفرالعااتؾرلهفراح عهاللةراال بدرهي،ال ريافرالاالل ال رلعرلتؿرال قخؿرخا
رتفعقبخفرالخلةرأخرهيافرةرالع لتـرأخرههفرلبت ـراسع بابرلعقزؿرالفافرالهعطفؼ.
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 المستوي التعميمي :( 3) 
ر(6)ر بخؿرفدـ

لزتالفرالففخؽرآلةرهعخسطال رإ الزال رالهز خ تفررANOVAع لتؿٍرالعزالتفرأ البدراحع الهر
 زالاعالؼرالهسعخدرالع لتهة

 اٌؼرذ ؼ١ٍّٟاٌّػزٛٞ اٌز اٌّزغ١صاد
اٌّزٛغػ 
 اٌؾػبثٟ

االٔؾصاف 
 اٌّؼ١بشٞ

اٌدبب 
 اٌّؼ١بشٞ

  ذشعخ اٌؾص٠خ

 ل١ّخ ف

 

ِػزٛٞ 
ث١ٓ  اٌّؼ٠ٕٛخ

 اٌّغّٛػبد

ذاخً 

 اٌّغّٛػبد

رصر٠ك اٌّجؾٛص١ٓ 

ٌٍشبئؼبد اٌزٟ 

رٕشص ػٍٟ اٌف١ع 

 ثٛن

 49225 59222 29222 22 ِؤً٘ ِزٛغػ -2

2 222 29522 

49522 

غ١ص ذاي 
 اؽصبئ١ب

 49542 29222 09422 22 ِؤً٘ فٛق اٌّزٛغػ -5

 49222 59422 29222 522 عبِؼٟ -2

 49552 29244 29222 22 ذشاغبد ػ١ٍب -0

عاتفرزتاليال رال بخؿرالسالزؽرإلةرافرالهز خ تفرالهسعابهتفرللفتسزخؾرحعخ برآلفخؽر
رتع لؽرزهسعختالع ـرالع لتهت ر خع،بتق ـرللاالل ال رالعةرعيافرزتي ـراا ربحل را ،اللت رآلتهال

رلعلؾر رهي ـ رأد رع،بتؽ ربف   رللة رحتؤ ف رالع لتهة رالهسعخد رخأف ري رزخؾ رالفتل للة
رالاالل ال .

 المستوي االجتماعي:( 4) 
 (7)ر بخؿرفدـ

لزتالفرالففخؽرآلةرهعخسطال رإ الزال رالهز خ تفررررANOVAع لتؿٍرالعزالتفرأ البدراحع الهر
رزالاعالؼرالهسعخدراح عهاللة

 ١صاداٌّزغ
اٌّػزٛٞ 

 االعزّبػٟ
 اٌؼرذ

اٌّزٛغػ 

 اٌؾػبثٟ

االٔؾصاف 

 اٌّؼ١بشٞ

اٌدبأ 

 اٌّؼ١بشٞ

  ذشعخ اٌؾص٠خ

 ل١ّخ ف

 

ِػزٛٞ 

 اٌّؼ٠ٕٛخ
ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد

ذاخً 

 اٌّغّٛػبد

رصر٠ك 

اٌّجؾٛص١ٓ 

ٌٍشبئؼبد 

اٌزٟ رٕشص 

ػٍٟ 

اٌف١ع 

 ثٛن

ِػزٛٞ  -2

 اعزّبػٟ

 ِٕدفط

22 29222 29222 49542 

2 222 29225 

غ١ص 49242

ذاي 

 اؽصبئ١ب

ِػزٛٞ  -5

 ِزٛغػ اعزّبػٟ
525 29225 59425 49255 

ِػزٛٞ  -2

 ػبٌٟ اعزّبػٟ
04 29252 29220 49522 

عاتفرزتاليال رال بخؿرالسالزؽرإلةرأيعرحتخ برع  تفرللهسعخدراح عهاللةرللهز خ تفر
ق رالعةرتيعهةرإلت الرللةرع،بتق ـرللاالل ال رالعةرعيافرللةرالفتلرزخؾريرأدرأفرالطز

هسعابهةرالفتلرزخؾرحعؤ فرللت ـرآلةرع،بتؽرالاالل ال ريرختؤابرالؾرلبـرخ خبرآلفخؽر
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اا ربحل را ،اللت رزتفرعلؾرالهسعختال رخالعةرعاهؿرالهسعخدراح عهاللةرالهيافضر
رخالهعخسطرخالهفعفا.

ةر(رخالع2417خعاعلؼريعالل ر اارالففضرهاريعالل ربفاس ر)أساله ر اليدرالهبيةرير
أاالف ريعالل  الرإلةرخ خبرآلفخؽراا ربحل را ،اللت رزتفره هخلال رالهز خ تفرللةرهقتاللر

راع ال الع ـري خرالاالل ال رعز اًلرحاعالؼرالهسعخدراح عهاللةراحدع،البدر.ر
 الوظيفة: (5) 

 (8 بخؿرفدـر)
لزتالفرالففخؽرآلةرهعخسطال رإ الزال رالهز خ تفررANOVA  ع لتؿٍرالعزالتفرأ البدراحع الهررر

رالاعالؼرالخظتف ز

 اٌؼرذ اٌٛظ١فخ اٌّزغ١صاد
اٌّزٛغػ 

 اٌؾػبثٟ

االٔؾصاف 

 اٌّؼ١بشٞ

اٌدبب 

 اٌّؼ١بشٞ

  ذشعخ اٌؾص٠خ
 ل١ّخ ف

 

ث١ٓ  ِػزٛٞ اٌّؼ٠ٕٛخ

 اٌّغّٛػبد

ذاخً 

 اٌّغّٛػبد

رصر٠ك اٌّجؾٛص١ٓ 

ٌٍشبئؼبد اٌزٟ 
رٕشص ػٍٟ اٌف١ع 

 ثٛن

 4922 2922 0942 222 ِٛظف لببع ػبَ -2

2 222 09524 
49442 

 ذاي إؽصبئ١ًب

 4922 2922 2922 22 ِٛظف لببع خبع -5

 4950 2925 0955 02 اػّبي ؽصح -2

 4922 2922 2922 225 ال ٠ؼًّ -0

(رإلةرلبـرخ خبرآلفخؽربال را ،اللتالرزتفرر8عاتفرزتاليال رال بخؿرالسالزؽررفدـر)ر
العةرعيافرللةرالفتلرزخؾرير تمررالهز خ تفرهفر تمريخعرالخظتف رخع،بتق ـرللاالل ال 

يرأدرأيعرحعخ برر46446(رخهسعخدره يخت رر3ليبربف  ر فت ر)رر462زلغ ردته ر)رؼر(ر
رلالد رزتفرهفرت هؿرآلةرأدرخظتف ريرخهفرحت هؿرهفر تمرع،بتق ـرللاالل ال ر

ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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 المحافظة: ( 6)
 (9جدول رقم )

روق في متوسطات إجابات المبحوثين لبيان الف ANOVA تحميلٍ التباين أحادي االتجاه 
 باختالف المحافظة

 اٌؼرذ اٌّؾبفظخ اٌّزغ١صاد
اٌّزٛغػ 

 اٌؾػبثٟ

االٔؾصاف 

 اٌّؼ١بشٞ

اٌدبب 

 اٌّؼ١بشٞ

  ذشعخ اٌؾص٠خ

 ل١ّخ ف

 

ِػزٛٞ 

 اٌّؼ٠ٕٛخ
ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد

ذاخً 

 اٌّغّٛػبد

رصر٠ك 

اٌّجؾٛص١ٓ 

ٌٍشبئؼبد اٌزٟ 

رٕشص ػٍٟ اٌف١ع 

 ثٛن

 49202 29024 09424 244 حاٌمب٘ص -2

2 222 229224 

4942 

ذاي 

اؽصبئ

 ٠ب

 49522 59222 29224 244 اٌف١َٛ  -5

 49202 29002 09554 244 إٌّٛف١خ  -2

تّبي   -0

 49222 29225 59244 244 غ١ٕبء

(رإلةرأيعرعخ برآلفخؽربال را ،اللًتالرزتفر9عاتفرزتاليال رال بخؿرالسالزؽرفدـر)
فرآلةرهاعلؼراله الآلظال رالعةرتقتهخفرز الرهفرلتي رالبفاس ريرخع،بتق ـرللاالل ال رالهز خ ت

العةرعيافرللةرالفتلرزخؾريرأدرأفرع،بتؽرالاالل ال رلعرإفعزالطرزه ؿرإداله رالهز خميرأدر
عاعلؼربف  رع،بتؽرالهز خمرللاالل ال رزالاعالؼراله الآلظ رالعةرتيعهةرإلت اليرختعر رهفر

ه الآلظ رالهيخآلت رأا فرع  فًارزاللاالل ال ريظفًارلز ب الرال غفاآلةرر اارال بخؿرأفرالهقتهتفرآلة
لفره الآلظ رالقال فتردلتالرآلالرع،ؿراكازالفرالت الرآلةر،خفع الرال، ت  رخعاخفرأا فرلفر ر
للعاختعيرزالحرالآل رإلةرأفرطزت  رالياللرآلةر اهراله الآلظ رآلطفت رخ اارهالرت  ل ـرتع  فخفر

اكااال رحرت عهخفرزهاال بتراحازالفرخالزفاه رآلةرزالحازالفرالعةرتسه خ اليرخ يالؾرز ضر
رالعلتفيتخفرأخرالع قؽرهفر، ع الرآلةرهخادارهاعلف .
ر(ر14 بخؿرفدـر)

ربحل رالففخؽرزتفراله هخلال رالز  ت رطزقالرلله الآلظ رالعةرتيعهةرإلت الرالهز خ تف
 ِػزٛٞ اٌّؼ٠ٕٛخ اٌفصٚق ث١ٓ اٌّزٛغببد اٌمٕخ اٌّمبشٔخ اٌّؾبفظخ

 ١ٕبءـ  تّبي غ 0

 ذاي اؽصبئ١ب 4942  2922444 اٌمب٘صح -2

 ذاي اؽصبئ١ب 4942  2922444 اٌف١َٛ  -5

 ذاي اؽصبئ١ب 4942 2925444 إٌّٛف١خ  -2
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عاتفرزتاليال رال بخؿرالسالزؽرإلةرافرالففخؽرآلةربف  رع،بتؽرالهز خ تفرللاالل ال ر
راال ر تم رالهز خم رآلت ال رتقتـ رالعة راله الآلظ  رليخع رخآلقال رازتفت رعاف ره الآلظ رلـ رألال ال ي 

ر(487,3ير ـره الآلظ رالقال فترخالعةرزلغ ر)(4643الهيخآلت رخالعةرزل رالهعخسطرال سالزةرلعر)
رير ـراهالؿرستيالءريرخ اارتاتفرالةر،  رالففضرالفازارخالادرهؤباهر ر ير ـره الآلظ رالفتـخ

 ال رعخ برآلفخؽراا ربحل را ،اللت رل،الل ره الآلظ رالهيخآلت رآلةرع،بتؽرالهز خ تفرللاالل
رزالدةر رلف رالبتهخ فاآلت  را،الل، ـ رااعالؼ رزسزئ رخالؾ رزخؾ رالفتل رللة رعياف العة

راله الآلظال .
 الفرض الخامس : 

ر رزتف را ،اللت  ربحل  راا  رآلفخؽ رالاالل ال عخ ب رياف رآلة زالاعالؼررالهاالفا 
ر ر)اليخع رالبتهخ فاآلت  رر-ا،الل، ـ رال هفت  رر-الفلال  رالع لتهة الهسعخدرر-الهسعخد

 اله الآلظ (.ر-تف رالخظر-اح عهاللةر
 المتغيرات الديمواجرافية :

 ( النوع : 1)
ر(11 بخؿرفدـر)

ر(رلبحل رالففخؽرآلةرهعخسطال رإ الزال رالهز خ تفررزالاعالؼراليخعT-Testااعزالفر) رػر
 اٌؼرذ اٌّغّٛػبد اٌّغّٛػبد

 اٌّزٛغػ

 اٌؾػبثٟ

االٔؾصاف 

 اٌّؼ١بشٞ

اٌدبب 

 اٌّؼ١بشٞ

 ل١ّخ

 د
 ذ6ػ

ِػزٛٞ 

 اٌّؼ٠ٕٛخ

خ اٌّشبشو

فٟ ٔشص 

 اٌشبئؼبد

 49420 49222 29244 222 زوص -2
29222 222 

49422 

غ١ص ذاي 

 اؽصبئ١ب
 49425 49222 29222 545 أضٟ -5

(رإلةرلبـرخ خبرآلفخؽراا ربحل را ،اللت ر11عاتفرزتاليال رال بخؿرالسالزؽرفدـر)
زخؾريررزتفرالااخفرخاايالمرهفر تمرهاالفاع ـرآلةريافرالاالل ال رالعةرعيافرللةرالفتل

خ اارتاتفرالةرلبـرخ خبرآلفخؽراا ربحل را ،اللت رر167 تمراالي ردته ر) (راله سخز ر
زتفرالااخفرخاايالمرلتي رالبفاس رهفرهسعابهةرالفتلرزخؾررهفر تمرهاالفاع ـرآلةريافر

رالاالل ال .
ر
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رالفلال رال هفت ر (ر2)ر
ر(12 بخؿرفدـر)

رزتفرهعخسطال رال هفلزتالفرالففخؽررANOVA ع لتؿرالعزالتفرأ البدراحع الهر

 اٌّزغ١صاد
اٌفئبد 

 اٌؼّص٠خ
 اٌؼرذ

اٌّزٛغػ 

 اٌؾػبثٟ

االٔؾصاف 

 اٌّؼ١بشٞ

اٌدبب 

 اٌّؼ١بشٞ

  ذشعخ اٌؾص٠خ

 ل١ّخ ف

 

ِػزٛٞ 

 اٌّؼ٠ٕٛخ
ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد

ذاخً 

 اٌّغّٛػبد

اٌّشبشوخ 

فٟ ٔشص 

 اٌشبئؼبد

2-  ِٓ

اٌٟ  22

52 

 49424 49240 29222 222 غٕخ

2 222 49222 

49222 

غ١ص ذاي 

 اؽصبئ١ب

5-  ِٓ

اٌٟ  52

22 

 49422 49252 29244 220 غٕخ

2-  ِٓ

اٌٟ  22

02 

 49242 49222 29222 20 غٕخ

0-  ِٓ

02 

 49252 49222 29252 22 فأوضص 

عاتفرزتاليال رال بخؿرالسالزؽرإلةرايعرحعخ برآلفخؽراا ربحل را ،اللت رزتفرالفلال ر
بفاس رهفر تمرهاالفاع ـرآلةريافرالاالل ال رالعةرعيافرللةرالفتلرال هفت رالهاعلف رلتي رال

خ ةربف  ر تفربال ريرأدرأفريافرالهاالفا رر46736زخؾرر تمرزلغ ردته ر)ؼ(راله سخز ر
آلةريافرالاالل ال رحتفعزطرزفل رلهفت ره ببتريرخأفرالهز خ تفرهعقالفزتفرآلتهالرزتي ـرهفر تمر

رؾ.هاالفاع ـرآلةريافرالاالل ال رلزفرالفتلرزخر
ر
ر
ر
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 المستوي التعميمي : (3) 
 (13جدول رقم )

لبيان الفروق في متوسطات إجابات المبحوثين  ANOVAتحميلٍ التباين أحادي االتجاه 
 باختالف المستوي التعميمي

 اٌؼرذ اٌّػزٛٞ اٌزؼ١ٍّٟ اٌّزغ١صاد
اٌّزٛغػ 

 اٌؾػبثٟ

االٔؾصاف 

 اٌّؼ١بشٞ

اٌدبب 

 اٌّؼ١بشٞ

 ذشعخ اٌؾص٠خ
 

 ل١ّخ ف

ِػزٛٞ 

 ؼ٠ٕٛخاٌّ
ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد

ذاخً 

 اٌّغّٛػبد

اٌّشبشوخ 

فٟ ٔشص 

 اٌشبئؼبد

 49202 49220 29022 22 ِؤً٘ ِزٛغػ  -2

2 222 59220 

49422 

ذاي 

اؽصبئ

 ٠ب

ِؤً٘ فٛق  -5

 49422 49222 29252 22 اٌّزٛغػ

 49402 49202 29052 522 عبِؼٟ -2

 49422 49220 29522 22 ذشاغبد ػ١ٍب -0

(رإلةرخ خبرآلفخؽراا ربحل را ،اللت رزتفر13عاتفرزتاليال رال بخؿرالسالزؽرفدـر)
خ ةربف  رر26874الهز خ تفرطزقالرلهسعخا ـرالع لتهةرير تمرزلغ ردته ر)ؼ(راله سخز ر

يرخ اارتاتفرالةرأفرالهاالفا رآلةريافرالاالل ال رعاعلؼرطزقالرر46436بال رليبرهسعخدر
خ يالرالففخؽرل،الل رالهؤ ؿرالفخؽرهعخسطرخالؾرت خبرإلةرأي ـررللهسعخدرالع لتهةرللهز خمي

تيظفخفرإلةراكازالفرزااؿرتاعلؼرلفر تف ـر تمرعاخفرا تالياًلرفؤتع ـرهيغلق رللةرخ   ر
يظفره تي رإلةر برهالرخحرتسعطت خفرال اـرللةراكهخفرزاال الرال، ت رآلتع  فخفر

رزاللاالل ال رخحرت ه ـرالع قؽرهفر، ع ال
ر(14 بخؿرفدـر)

ربحل رالففخؽرزتفرهعخسطال رالهسعخدرالع لتهة
 ِػزٛٞ اٌّؼ٠ٕٛخ اٌفصٚق ث١ٓ اٌّزٛغببد اٌمٕخ اٌّمبشٔخ اٌّػزٛٞ اٌزؼ١ٍّٟ

 اٌرشاغبد اٌؼ١ٍب  -0

 غ١ص ذاي اؽصبئ١ب  49252  4950222 ِؤً٘ ِزٛغػـ   2

 ذاي اؽصبئ١ب 49440  4922225 ـ  ِؤً٘ فٛق اٌّزٛغػ 5

 غ١ص  ذاي اؽصبئ١ب 49422 4922402 ـ  عبِؼٟ 2

(رإلةرافرهعخسطرالففخؽرزتفراله هخلال رر14عاتفرزتاليال رال بخؿرالسالزؽررفدـر)ر
(ر ـر621,1االفرأازفرلهفر ـر ال،لخفرللةرهؤ ؿرآلخؽرالهعخسطرزهعخسطر سالزةر)

(ريرزتيهالراالي رأدل ـرال ال،لخفرللةرهؤ ؿرلاللةرير584,1ال ال،لتفرللةرهؤ ؿرهعخسط)
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درالع لتهةرتقلؿرهفربف  رالهاالفا رآلةريافرالاالل ال يرخفؤتع ـرأدرأفرإفعفالعرالهسعخر
ال هتق رلألازالفرخا عهاله ـرزه فآل رعفال،تؿراك بامرخعطخفاع الرلل اـرللت الراااراالي ر

، ت  رأـرحيرللةرلالرزالدةرالهؤ ال رالعةرعع فضرإلةرالازفرخعع الهؿره عرخععباخلعر
رللةرأيعر قتقة.

 المستوي االجتماعي :( 4)
ر(15ؿرفدـر) بخر

لزتالفرالففخؽرآلةرهعخسطال رإ الزال رالهز خ تفررANOVAع لتؿٍرالعزالتفرأ البدراحع الهر
 زالاعالؼررالهسعخدراح عهاللة

 اٌؼرذ اٌّػزٛٞ االعزّبػٟ اٌّزغ١صاد
اٌّزٛغػ 

 اٌؾػبثٟ

االٔؾصاف 

 اٌّؼ١بشٞ

اٌدبب 

 اٌّؼ١بشٞ

  ذشعخ اٌؾص٠خ

 ل١ّخ ف

 

ِػزٛٞ 

 اٌّؼ٠ٕٛخ
ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد

خً ذا

 اٌّغّٛػبد

اٌّشبشوخ 

فٟ ٔشص 

 اٌشبئؼبد

ٟ ِػزٛٞ اعزّبػ -2

 49424 49202 29022 22 ِٕدفط

5 222 49542 

49222 

غ١ص 

ذاي 

اؽصبئ

 ٠ًب

ٟ ِػزٛٞ اعزّبػ -5

 49400 49222 29052 525 ِزٛغػ

 ِػزٛٞ اعزّبػٟ -2

 49250 49222 29024 04 ػبٌٟ

عخ برآلفخؽراا ربحل رإ ،اللت رزتفرالهسعخدرعاتفرزتاليال رال بخؿرالسالزؽرإلةرأيعرح
اح عهاللةرللهز خ تفرخهاالفاع ـرآلةريافرالاالل ال ريرأدرأفريافرالاالل ال رلزفرهخادار
العخا،ؿراح عهاللةرخاال، رالفتلرزخؾرلـرتع  فرزاللهسعخدراح عهاللةرللهز خ تفرير تمر

ر46813خ ةربف  ر تفربال رليبرهسعخدربحل ررر46248زلغ ردته ر)ؼ(ر
ر
ر
ر
ر
ر
ر
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 الوظيفة :( 5) 
 (16 بخؿرفدـر)

لزتالفرالففخؽرآلةرهعخسطال رإ الزال رالهز خ تفررANOVAع لتؿرالعزالتفرأ البدراحع الهر
 زالاعالؼرالخظتف 

 اٌؼرذ اٌٛظ١فخ اٌّزغ١صاد
اٌّزٛغػ 

 اٌؾػبثٟ

االٔؾصاف 

 اٌّؼ١بشٞ

اٌدبب 

 اٌّؼ١بشٞ

  ذشعخ اٌؾص٠خ

 ل١ّخ ف

 

ِػزٛٞ 

 اٌّؼ٠ٕٛخ
ث١ٓ 

 داٌّغّٛػب

ذاخً 

 اٌّغّٛػبد

اٌّشبشوخ 

فٟ ٔشص 

 اٌشبئؼبد

 4922 5942 2922 222 ِٛظف لببع ػبَ -2

2 222 29222 
ذاي 4942

 اؽصبئ١ب

ِٛظف لببع  -5

 4922 2922 24922 22 خبع

 4902 2942 2922 02 اػّبي ؽصح -2

 4922 2920 24922 225 ال ٠ؼًّ -0

(رالةرخ خبرآلفخؽراا ربحل را ،اللت رليبر16)ررعاتفرزتاليال رال بخؿرالسالزؽررفدـ
آلةربف  رالهاالفا رآلةريافرر86856ير تمرزلغ ردته ر)رؼ(رر4641هسعخدره يخت ر

الاالل ال رللهز خ تفرلتي رالبفاس رهفر تمرالخظتف ريرأدرأفرالهاالفا رآلةريافرالاالل ال ر
ت خبرإلةرلبـرعاعلؼرزالاعالؼريخعرالخظتف ريرخ يالرالففخؽرل،الل رهفرحرت هلخفرخالؾر

ا عاالا ـرخعفاللل ـرهاراثافتفرآلتع  فخفرزاللاالل ال راهالر ةركي ـرحرتيالداخ الرهارا بر
رلرتؽرالبالفترالعةرتع الهلخفرآلت ال.

 (17 بخؿرفدـر)
ربحل رالففخؽرزتفراله هخلال رالز  ت ر.زتفرهعخسطال رالخظتف 

 ِػزٛٞ اٌّؼ٠ٕٛخ اٌفصٚق ث١ٓ اٌّزٛغببد اٌمٕخ اٌّمبشٔخ اٌٛظ١فخ

 ـ اػّبي ؽصح 2

 ذاي اؽصبئ١ب49445 *  2942045 ِٛظف لببع ػبَ -2

 ذاي اؽصبئ١ب 4942 *  2902222 ِٛظف لببع خبع -5

 ذاي اؽصبئ١ب 4942 *  2922442 ال ٠ؼًّ -0

(رالةرخ خبرآلفخؽررزتفراله هخلال رآلتهالر17عاتفرزتاليال رال بخؿرالسالزؽرفدـر)
الي ربف  رالهاالفا رآلةريافرالاالل ال راللةرتع لؽرزاللهاالفا رآلةريافرالاالل ال رير تمرا

(يرزتيهالراالي رأدؿرلهفرت هلخفرآلةرخظاللؼر58,14لهفرحرت هلخفررزهعخسطر سالزةر)
(رير ـرلهفرت هلخفرآلةرالقطالعرال الـرريرآلاالي رالففخؽر36,14زاللقطالعرالاال رزيسز ر)
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لعفاللؿرخال خافرل،الل رالاتفرحت هلخفرخفزهالرتف ارالؾرالةرافر اهرآلل رلتلرلبت ـرالفف، رل
هاراثافتفريرخزاللعاللةرتع  فخفرأا فررلهفرت هلخفرآلةريافرالاالل ال ريرزتهيالرهفرت هلخفر
آلةرخظاللؼرلبت ـرالفف، رلل خافرخالهيالدا ريرخفزهالرعؤبدرعلؾرالهيالداال رالةرخرخحرز ضر

رال قاللؽرلبت ـريرآلع،ز ريسز رهاالفاع ـرآلةريافرالاالل ال رأدؿرلهفرت هلخف.
  ر اله الآلظر(ر6)ر

 (18 بخؿرفدـر)
لزتالفرالففخؽرآلةرهعخسطال رإ الزال رالهز خ تفرزالاعالؼررANOVAع لتؿٍرالعزالتفرأ البدراحع الهر

 اله الآلظ 

 اٌؼرذ اٌّؾبفظخ اٌّزغ١صاد
اٌّزٛغػ 

 اٌؾػبثٟ

االٔؾصاف 

 اٌّؼ١بشٞ

اٌدبب 

 اٌّؼ١بشٞ

  ذشعخ اٌؾص٠خ

 ل١ّخ ف

 

ِػزٛٞ 

 اٌّؼ٠ٕٛخ
ث١ٓ 

 اٌّغّٛػبد

ذاخً 

 اٌّغّٛػبد

اٌّشبشوخ 

فٟ ٔشص 

 اٌشبئؼبد

 49422 49252 29244 244 اٌمب٘صح -2

2 222 29522 

4942 

ذاي 

اؽصبئ

 ٠ب

 49420 49200 29224 244 اٌف١َٛ  -5

 49422 49222 29224 244 إٌّٛف١خ  -2

تّبي   -0

 49422 49222 29524 244 غ١ٕبء

فر يالؾرآلفخدالربال رإ ،اللتالرزتفر(رإلةرأ18عاتفرزتاليال رال بخؿرالسالزؽررفدـر)
الهز خ تفرآلةرهاالفاع ـرآلةريافرالاالل ال رعز الرلله الآلظ رالعةرتيعهةرإلت الرالهز خمرير تمر

أدرأفرر4641خ ةربف  ربال رليبرهسعخدره يخت ررر76255االي ردته ر)ؼ(راله سخز ر
ؽرل،الل رالهز خ تفرعاعلؼرهاالفاع ـرآلةريافرالاالل ال رهفره الآلظ رالةرأافديرخ يالرالففخر

 ه الآلظ رالهيخآلت ر.
خههالرسزؽرتعر ر،  رالففضرالاالهلرخالادرهؤباهر رعخ برآلفخؽراا ربحل ر

ر–الفلال رال هفت رر–إ ،اللت رآلةريافرالاالل ال رزالاعالؼرا،الل، ـرالبتهخ فاآلت ر)راليخعر
راله الآلظ ر(.ر–الخظتف رر–الهسعخدراح عهاللةرر–الهسعخدرالع لتهةر

ر
ر
ر
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 ة لمدراسةثالثًا: النتائج العام
بحثتتت ىتتله الدراستتة فتتي آليتتات توظيتتف حتتروب الجيتتل الرابتتع فتتي مواقتتع التواصتتل 
االجتمتتاعي واتجاىتتات الجميتتور المصتتري نحوىتتا )دراستتة تطبيقيتتة عمتتي الشتتائعات ( وقتتد 
اعتمدت الباحثة منيج المسح االعالمي ، وأجرت الباحثة الدراسة الميدانيتة عمتي عينتة متن 

ديتتة لمستتتخدمي مواقتتع التواصتتل االجتمتتاعي ) الفتتيس بتتوك( الجميتتور المصتتري بطريقتتة عم
رمبحوثا من الجميور المصري. 444وقد بمغ حجم العينة 

وكانتتتت النستتتبة متستتتاوية بتتتين أفتتتراد العينتتتة متتتن التتتلكور واإلنتتتاث ، وكانتتتت الفئتتتة 
ىي أكثتر الفئتات العمريتة متن المبحتوثين ، وكتان أكثتر أفتراد العينتة  21 – 11العمرية من 

رتوي االجتماعي المتوسط ، حيث كانت النسبة األكبر من التعميم الجامعي. من المس
حيث أشارت النتائج العامة إلي حرص غالبية المبحوثين عمي استخدام مواقع التواصتل  -

 االجتماعي ) الفيس بوك ( 
أجمع غالبية المبحوثين عمي تقدم الفيس بوك  كمصدر ىام لمحصول عمتي المعمومتات  -

 ع األخرى.عن باقي المواق
احتتتل الفتتيس بتتوك المرتبتتة األولتتي متتن بتتين مواقتتع التواصتتل االجتمتتاعي كتت كثر مواقتتع  -

التواصل االجتماعي تفضتيال واستتخداما وللتك ألستباب عديتدة منيتا أنتو تطبيتق مجتاني 
تاحتتو باستتمرار وأنتو أكثتر  يسيل تحميمو عمي اليواتف اللكيتة ، وستيولة استتخدامو واح

حريتة التعبيتر وىتو متا يؤكتد عمتي تحقتق فتروض نظريتة المجتال المواقع انتشتارًا ويتتيح 
العام والتي تؤكد عمي اإلتاحة وسيولة الوصول واالنتشتار ، كمتا يؤكتد عمتي متا تالقيتو 
مواقتتع التواصتتل االجتمتتاعي وبخاصتتة الفتتيس بتتوك متتن مكانتتة وشتتعبية لتتدي الجميتتور 

 المصري واستخدامو في كافة المجاالت فيما بينيم.
اد العينتة يقضتون يوميتا فتي إستتخدام مواقتع التواصتل االجتمتاعي ) الفتيس أن أكثر أفتر  -

 لمدة ساعة واحدة يوميا ، ويمييا لمدة ساعتين. –بوك 
فيمتتا يتعمتتق بتتادراك المبحتتوثين لمفيتتوم حتتروب الجيتتل الرابتتع فقتتد أوضتتحت النتتتائج أن  -

 4غالبية المبحوثين يدركون المقصود بحروب الجيل الرابع 
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راك أبعتتاد قضتتية حتتروب الجيتتل الرابتتع عمتتي مصتتر فقتتد أدركتتت النستتبة فيمتتا يتعمتتق بتتاد -
األكبتر متن المبحتتوثين عمتي أن إحتداث بمبمتتة فتي المجتمتع ثتتم التالعتب بعقتول الشتتباب 

 من أكثر المخاطر المحتممة 
أن استتتتخدام التضتتتميل والتشتتتويو واإلحبتتتاط كتتتانوا متتتن أىتتتم أىتتتداف مروجتتتي الشتتتائعات  -

رباك الرأي العام ، األمر التلي يقتود إلتي إصتدار المتمقتي إلحداث أكبر قدر من البمبمة  واح
أحكام خاطئة عمي القضايا ، مما قد يؤدي إلي إنياك المجتمع بسموكيات غير موغتوب 

 فييا . 
خطتورة دور وستائل اإلعتتالم المعاديتة لمدولتة المصتترية فتي إثتارة الشتتائعات ، ممتا يؤكتتد  -

قتائق كاممتة ودون تت خر تجتاه حتدث عمي دور وسائل اإلعتالم الرستمي فتي توضتيح الح
 أو قضية معينة . 

أن النسبة األكبر من المبحوثين يرون أن مفيوم حروب الجيتل الرابتع يعنتي أنيتا حترب  -
جبارىا عمي االستمرار في الفقر والجيل والمرض .  إلبعاد الدولة عن مسار التنمية واح

رابتع جتاءت أعالىتا فتي أن العبارات التي يستخدميا الجميور المصري لحروب الجيتل ال -
الدرجتتتة نشتتتر معمومتتتات مضتتتممة ، وىتتتلا يتتترتبط بالشتتتائعات التتتتي تيتتتدف إلتتتي تضتتتميل 

بعاده عن الحقيقة .  الجميور واح
أن أولتتي المختتاطر المحتممتتة لحتتروب الجيتتل الرابتتع ىتتي إحتتداث بمبمتتة فتتي المجتمتتع ،  -

 ويؤكتتد للتتك حتتادث قطتتار محطتتة مصتتر ، وكيتتف ستتارعت القنتتوات الفضتتائية المعاديتتة
لمدولة في العمل عمتي إحتداث بمبمتة فتي المجتمتع متن ختالل اقتطتاف بعتض أجتزاء متن 
حتتديث الستتيد رئتتيس الجميوريتتة والختتاص بتكمفتتة إصتتالح منظومتتة الستتكك الحديديتتة ، 
وقامت عمي الفور بالاعة التقرير المفبرك عن السيد الرئيس ، إال أن اإلعتالم المصتري 

لتقريتتر الصتتحيح ، وبتتللك كشتتف زيتتف تمتتك ستترعان ماكشتتف زيتتف ىتتله القنتتوات وألاع ا
 القنوات .

جتتاءت أولتتي المقترحتتات لمواجيتتة حتتروب الجيتتل الرابتتع متتن ختتالل توعيتتة الشتتباب متتن  -
خالل الندوات العامة والبرامج وللتك لمتا يمثمتو الشتباب متن قطتاع كبيتر فتي المجتمتع ، 



  آلياخ توظيف حروب الجيل الراتع في مواقع التواصل                                                       

                    
 5422 مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

متتن ختتالل  وأنيتتم الفئتتة األكثتتر استتتخداما لمفيستتبوك ، وىتتلا يتطمتتب أن تكتتون التوعيتتة
 المراحل التعميمية المختمفة التي يندرج تحتيا فئة الشباب .

أن أكثر أفراد العينتة يتروا وجتود تت ثير كبيتر لمشتائعات عبتر مواقتع التواصتل االجتمتاعي  -
عمتتي أفتتراد المجتمتتع وىتتو األمتتر التتلي جعتتل مواقتتع التواصتتل االجتمتتاعي عرضتتي لنشتتر 

يساعد عمي نشر الشائعات عبرىا والتتي متن المعمومات واألخبار الخاطئة والمزيفة مما 
ش نيا أن تحدث تفكك لوحدة المجتمع وكللك تدمير النظام القيمتي وىتو مايحتدث حاليتا 
عبر شبكات التواصل االجتمتاعي عتن طريتق نشتر أي معمومتات وأخبتار اليمكتن معرفتة 

جتمتع مصدرىا الرئيسي والالت كد من صدقيا ، ودورىا في صتناعة العنتف بتين أفتراد الم
ثارة الفتن وىو مانجتده واضتحا فتي ىتله  ومن أخطرىا تحريف الحقائق والتشكيك فييا واح

 األيام .
دور مواقع التواصل االجتمتاعي فتي نشتر الشتائعات ، كمتا لعبتت دورا فتي تستييل نشتر  -

الشائعات وتسييل التواصل بين مروجي الشائعات لعدم وجود رقابة بينيم ، ويؤكتد للتك 
لمواقتع التواصتل االجتمتاعي فتي نشتر الشتائعات ألنيتا تتختل أشتكاال  عمتي التدور الكبيتر

متعددة غير قاصترة عمتي نمتط واحتد متع إمكانيتة التحتور والستريان وىتو مايؤكتد التدور 
 الكبير لمواقع التواصل االجتماعي في نشر الشائعات .

وت كيتتتدا عمتتتي اىميتتتة دور الشتتتباب جتتتاءت النستتتبة األكبتتتر متتتن المبحتتتوثين يتتترون أن  -
صدي لمشائعات يجب أن يكون من خالل رفع مستوي وعتي الشتباب ب ىميتة التحقتق الت

 من صحة األخبار عمي الفيس بوك .
وتري الباحثة أن مصطمح حروب الجيل الرابع ىو في حد لاتو حتروب جيتل رابتع تتم افتعالتو 
لخمتتق الختتوف والزعتتر لتتدي األشتتخاص التتلين يجيمتتون معنتتاه، حيتتث اننتتا الا تعاممنتتا متتع 

كمة في شكميا المبسط نري أنيا مجرد شائعات يجتب أن نعمتل العقتل تجاىيتا لمتصتدي المش
ليا، وليس معنتي للتك أن المشتكمة صتغيرة ولكتن ال تستتحق كتل للتك الرعتب ولكنيتا تحتتاج 

 إلي الكثير من الوعي.
ورغم كل للتك فالمواجيتة ال زالتت صتعبة رغتم كتل التوعيتة التتي تقتوم بيتا الدولتة متن ختالل 

عن حتروب الجيتل الرابتع وتوضتيح استاليبيا لمجميتور، ألننتا فتي الحقيقتة ال نواجتو الحديث 
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مجرد اخبار كالبة ولكننا نواجو تنظيمتات لو عقتول مدربتة ومنظمتة تعتي تمامتًا متالا تفعتل، 
رومتي تفعل، ومن تياجم.

كان ىدفيا تدمير اجيزة الدولتة والوستيمة االساستية فتي للتك  2411فكل األحداث منل عام 
مواقع التواصل االجتماعي حيتث تعتبتر بمثابتة منصتة رئيستية لنشتر الشتائعات واحتداث  ىي

ربمبمة في الدولة.
ولمتصدي لكل للك البد من جيود كبيرة لمدولة وىلا ما تحتاول فعمتو رئاستة مجمتس التوزراء 

رلمتصدي لمشائعات والرد بالحقائق من خالل الصفحات الرسمية والبرامج التميفزيونية.
فة الي انو البتد متن توعيتة االىتالي كيتف يتعتاممون متع ابنتاءىم عنتدما يت تون التييم باالضا

رب خبار كالبة فيجب حل الموقف بسياسة معينة كي يقتنع االبناء ب ن ىله األخبار خاطئة.
كمتتا أن تعمتتيم الشتتباب وفتتتح ستتوق عمتتل لتتو دور اساستتي فتتي تتتوعيتيم ألنتتو عنتتدما يعمتتل 

الم اللي لتيس لتو جتدوي والحتديث فتي الشتائعات ومتا ينشتر الشاب يبتعد عن المجالس والك
رعمي الفيس بوك وتبعدىم ايضًا عن اي شخص يريد استغالليم او التالعب بعقوليم.

فالتحديات التي تواجو الدولة كبيرة جدًا تجتاه ىتله المشتكمة ألنيتا موجتودة منتل قتديم االزل، 
رخبر ما أن يفكر بمنطقية. ومن الصعوبة أن تجعل كل فرد يتعرض لشائعة معينة او

فتال شتك اننتا امتام تحتدي كبيتر يجتب أن نتكتاتف لكتي نواجيتو فتال يستتطيع شتخص بمفترده 
رمواجية للك.

ومتتتن ختتتالل القتتتراءات البحثيتتتة توصتتتمت الباحثتتتة إلتتتي تصتتتور استتتتراتيجي مقتتتترح لمكافحتتتة 
رالشائعات في مواقع التواصل االجتماعي في ضوء نظرية المجال العام

 داف ىلا التصور المقترح :أواًل : أى
تتمثل أىداف التصور المقترح في وضع تصور لمتعامتل متع مشتكمة الشتائعات فتي 
مواقع التواصل االجتماعي والمشكالت الناتجة عنيا ، وتمكن تحقيق ىلا اليتدف متن ختالل 

 األىداف الفرعية اآلتية : 
رجتماعي.التوعية بالعوامل المؤدية لمشائعات عبر شبكات التواصل اال -1
 توضيح المشكالت المترتبة عمي الشائعات عبر شبكات التواصل االجتماعي.  -2



  آلياخ توظيف حروب الجيل الراتع في مواقع التواصل                                                       

                    
 5422 مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

التوعيتتة بخطتتورة الشتتائعات عبتتر شتتبكات التواصتتل االجتمتتاعي وآثارىتتا الستتمبية عمتتي  – 3
 الفرد واألسرة والمجتمع.

 ثانًيا : المسممات األساسية التي ينطمق منيا التصور المقترح :
ر4تحترم حقوق األفراد إتاحة ساحة سياسية  -1
ر4نشر قيم التنوير عن الحرية والديمقرطية المسؤلة في المناقشات  -2
رطرح الدولة لألدلة والبراىين اإلقناعية عمي عدم صدق الشائعات المتداولة وحقيقتيا. -3
عتتدم انفصتتال الفتترد عتتن الجماعتتة فتتلات الفتترد فتتي المجتتال العتتام غيتتر منفصتتمة عتتن  -4

راج معيا.الجماعة التي يستطيع االندم
رتبادل تفنيد الحجج والدعاوي الصادقة. -5
 البد وأن تبلل الدولة جيدا مخمصا في تقديم المعمومات لات الصمة بموضوع الشائعة. -6

ر
 ثالثًا : األسس التي تم االعتماد عمييا في بناء التصور المقترح : 

يستتتند ىتتلا التصتتور المقتتترح عمتتي مجموعتتة متتن األستتس العمميتتة والتتتي توضتتح 
دور نظريتتة المجتتال العتتام فتتي الحتتد متتن العوامتتل المرتبطتتة بالشتتائعات عبتتر شتتبكات  أىميتتة

 ، ومن األسس العممية التي إعتمد عمييا ىلا التصور : التواصل االجتماعي
التتتراث النظتتري لنظريتتة المجتتال العتتام بمتتا يحتويتتو متتن مفتتاىيم ومستتممات والتتتي يمكتتن  -1

رشبكات التواصل االجتماعي. إستخداميا في فيم وتفسير مشكمة الشائعات عبر
رمعطيات اإلطار النظري لمدراسة الحالية. -2
رما توصمت إليو الدراسة الميدانية من نتائج. -3
 االستفادة من نتائج الدراسات السابقة وتحميميا والمتعمقة بموضوع الدراسة. -4

 رابًعا : وحدة العمل التي يتعامل معيا التصور المقترح:
دم معيتتم التصتتتور المقتتترح وىتتتم أفتتراد الجميتتتور وىتتو نمتتط العمتتتالء التتلين يستتتتخ

وللتك إنطالقتتا ممتتا تعكستتو 4المصتري ، والمؤسستتات المدنيتتة واإلعالميتة ومؤسستتات الدولتتة 
نظريتتتة المجتتتال العتتتام متتتن طبيعتتتة العالقتتتات المتداخمتتتة والمتشتتتابكة بتتتين مجتتتاالت اإلتصتتتال 
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فييتا مؤسستات وعناصتر  والثقافة واإلعالم وعالقة للك كمو بالمجتمع ، فالمستئولية تتشتابك
رعديدة تمك التي تكون إطار المجتمع.

 خامًسا : عناصر المجابية :
رمصادر نزيية لمحقائق وقاعدة بيانات دقيقة. – 1
 بنية مجتمعية قوية يتساوي الجميع فييا في المواطنة واالنتماء. – 2
ربنية قيمية وتربوية متماسكة وعمي أسس عممية مواكبة لمعصر. – 3
ريل النظم الرقابية المجتمعية واللاتية.تفع – 4

 سادًسا : معوقات تنفيل التصور المقترح : 
مايبث في مواقع التواصل االجتماعي من أفكار عدائية ضتد الدولتة المصترية وتشتويش  -

رأفكار الشباب وتدعوىم الي التطرف والعنف.
 تواصل االجتماعي: سابًعا : آليات توظيف التصور المقترح لمكافحة الشائعات في مواقع ال

يقصد بآليات توظيف التصور المقترح تمك األبعاد األساسية أو المباديء الرئيستية 
التتتي يتتتم اإلعتمتتاد عمييتتا فتتي توظيتتف مواقتتع التواصتتل االجتمتتاعي لمكافحتتة الشتتتائعات ، 

 وتتمثل ىله اآلليات في اآلتي : 
ة الت كتتتد متتتن توعيتتتة الجميتتتور المصتتتري ضتتتد الشتتتائعات والحتتترب النفستتتية ، ومحاولتتت -

المعمومات قبل تصديقيا أو نقميا وتوفير مواقع لمتحقق من األخبار والمعمومات تشترف 
 عمييا جيات متخصصة. 

العنايتتة بتتالبرامج الثقافيتتة والمتتواد التتتي ترستتا اليويتتة وتستتاعد الجميتتور المصتتري عمتتي  -
ر للتك متن التحرر من ت ثيرات الثقافة الغربية من خالل مواقع التواصل االجتمتاعي وغيت

 وسائل الت ثير.
إنشاء فرق الكترونية لمراقبة وتحديد إطتالق  الشتائعات ، ومتن ثتم مكافحتيتا إلكترونيتا  -

 ، وللك بالتعاون بين المؤسسات المدنية والحكومية لمدولة.
وضتتع تشتتريعات رادعتتة لمجتترائم المعموماتيتتة ونشتترىا فتتي مواقتتع التواصتتل االجتمتتاعي  -

 مؤثرات والثقافات الوافدة.وتحصين أفراد المجتمع ضد ال
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إعتتتتالء القتتتتيم والمبتتتتادئ واألختتتتالق لمشتتتتباب المصتتتتري وتعزيتتتتز شخصتتتتياتيم العربيتتتتة  -
 واإلسالمية.

 السرعة في الرد عمي الشائعات المنتشرة عمي مواقع التواصل االجتماعي وتكليبيا. -
التعتتتاون بتتتين األفتتتراد عمتتتي مواقتتتع التواصتتتل االجتمتتتاعي وجيتتتات األمتتتن فتتتي مكافحتتتة  -

 عات ومالحقة مروجييا.الشائ
رفتتع المستتتوي الثقتتافي والمعرفتتي لممستتتخدمين والتحمتتي بتتالتفكير المنطقتتي النقتتدي عنتتد  -

 متابعة أي خبر عبر مواقع التواصل االجتماعي.
ضتترورة تبنتتي وزارة التربيتتة والتعمتتيم مقتتررات دراستتية تتنتتاول خطتتورة الشتتائعات وآثارىتتا  -

 السمبية وكيفية التصدي ليا.
ت األمن القومي في المدارس والجامعات بحستب متا يتناستب متع المراحتل تدريس مقررا -

الدراسية والعمرية وللك من خالل التعاون بين اكاديميتة ناصتر لمعمتوم العستكرية ووزارة 
 التربية والتعميم.

توعية الجميور المصري بالمخاطر والمؤامرات التي تحاك بتالوطن متن التداخل والختارج  -
 لدولة.ومن األعداء إلسقاط ا

ضتترورة تحميتتل الشتتائعات بمختمتتف أبعادىتتا لتحقيتتق إدراك جيتتد ودقيتتق لطبيعتتة وحجتتم  -
الشتتائعات المثتتارة ، ومتتن ثتتم توقتتع التطتتورات المستتتقبمية ليتتا ، لمحفتتاظ عمتتي استتتقرار 

 المجتمع.
 استخدام الوسائل التقنية في رصد ومتابعة مصادر ترويج الشائعات. -
األسموب األمني البطيء والقائم عمتي معالجتة آثتار  زيادة تفعيل الدور األمن ، حيث أن -

العدوان ورد الفعل خوفا من انتقتادات الغترب أو منظمتات حقتوق اإلنستان لتن يفمتح فتي 
معالجة خطر التنظيمات اإلرىابية وما تمثمو من جرائم وشتائعات ليتدم الدولتة المصترية 

، ومثال للك عنتدما  ، واللي أصبح يمثل تيديدا واضحا عمي مستقبل التنمية في مصر
أصدرت المحكمة المصرية حكما باعتدام قتمتة النائتب العتام ىشتام بركتات كيتف ستارعت 
منظمتتات حقتتوق اإلنستتان الدوليتتة بانتقتتاد وصتتر دون التطتترق التتي حجتتم الجتترائم التتي 

 ارتكبت في حق الشعب المصري.
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اإلرىتاب إن السعي نحو تجديد الخطاب الديني أمر ميتم ال يجتب إغفالتو ونحتن نحتارب  -
والتطرف والعنف والشائعات المضممة ، وىلا دور ومستؤلية األزىتر ووزارة األوقتاف بكتل 
خطبائيا وأئمتيا والكنيسة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني ، واألىتم متن للتك كمتو 
ىتتو التنستتيق المشتتترك القتتائم عمتتي التعتتاون وتوزيتتع األدوار ورستتم أىتتداف ومراجعتتتة 

رة حتي يتم التعرف عمي مدي التقدم وتصتحيح المستار وصتوال الخطوات التي تتم كل فت
 لميدف في أسرع وقت ممكن.

تفعيل دور منظمتات المجتمتع المتدني واألحتزاب السياستية وأعضتاء مجمتس النتواب فتي  -
التعتتايش التتواقعي متتع الجميتتور المصتتري وتوضتتيح الحقتتائق كاممتتة وتكتتليب الشتتائعات 

 والتواجد في موقع الحدث.
ستتتراتيجيات عمميتتة لمواجيتتة المحتتتوي اإلعالمتتي غيتتر اليتتادف والتتتي وضتتع آليتتات وا -

 تستيدف قيم ومفاىيم المجتمع المصري.
 العمل عمي فضح ممارسات القنوات المعادية وبحق الشعب المصري. -
 إصدار تشريعات متخصصة في مجال مكافحة الجريمة االليكترونية. -
رقرارهتوعية األجيال الصغيرة بمعني الوطن وأمنو واست -

 مراجع الدراسح

 أوالً: الرسائل العلميح:

إغااّبػ١ً أؽّاار ثصغااٛس ا اػزّاابذ اٌشااجبة اٌفٍػااب١ٕٟ ػٍااٝ اٌشااجىبد االعزّبػ١ااخ ٚلااذ  (2

ا٤ضِاابد، شغاابٌخ ِبعػااز١ص غ١ااص ِٕشااٛشح ، إٌّظّااخ اٌؼصث١ااخ ٌٍزصث١ااخ ٚاٌضمبفااخ ٚاٌؼٍااَٛ ، 

 6  5420ِؼٙر اٌجؾٛس ٚاٌرشاغبد اٌؼصث١خ ، اٌمب٘صح ، 

ٌؾػاا١ٕٟ ا  اٌؼاللااخ ثاا١ٓ اغاازدراَ اٌشااجبة ٌشااجىبد اٌزٛاتااً االعزّاابػٟ أِاابٟٔ ػّااص ا (5

ٚاٌفبػ١ٍخ اٌػ١بغ١خ اٌراخ١ٍخ ٚاٌدبشع١خ "ذشاغخ ١ِرا١ٔاخ ػٍاٟ ػ١ٕاخ ِآ تاجبة اٌغبِؼابد 

اٌّصاااص٠خ"،ثؾش ِٕشاااٛش ، اٌّغٍاااخ اٌّصاااص٠خ ٌجؾاااٛس االػالَ،و١ٍاااخ ا٦ػاااالَ ، عبِؼاااخ 

 54226ِبشظ  -٠ٕب٠ص -اٌمب٘صح ، اٌؼرذ اٌدّػْٛ

ؽّر ؽػ١ٓ ِؾّار٠ٓ ا  ذٚش تاجىبد اٌزٛاتاً االعزّابػٟ فاٟ رٛع١اٗ اٌاصأٞ اٌؼابَ ٔؾاٛ أ (2

"، ثؾااش 5425ا٤ؽااراس اٌػ١بغاا١خ فااٟ ِصص"ذشاغااخ ؽبٌااخ ػٍااٟ االٔزدبثاابد اٌصئبغاا١خ 

ِٕشااٛش ، اٌّااؤرّص اٌاارٌٟٚ اٌضاابِٓ ػشااص"االػالَ ٚثٕاابء اٌرٌٚااخ اٌؾر٠ضااخ"، و١ٍااخ ا٦ػااالَ ، 

 ١ٌٛ٠54256ٛ  2-2عبِؼخ اٌمب٘صح ،
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ِخ ِؾّااار ػجاااراٌصؽّٓ ؽػاااب١ٔٓ ا  ذٚش اٌفااا١ع ثاااٛن فاااٟ اِاااراذ اٌشاااجبة اٌغااابِؼٟ اغاااب (0

ثبٌّؼٍِٛاابد ؽااٛي لعااب٠ب اٌفػاابذ اٌّصااصٞ، شغاابٌخ ذوزااٛشاح  ، ِؼٙاار اٌرشاغاابد اٌؼ١ٍااب 

 54206ٌٍبفٌٛخ، عبِؼخ ػ١ٓ تّع ، 

اغّبء ِػؼر ػجر اٌّغ١ر أثٛ ػ١بخ ا  االرصبي اٌزفابػٍٟ ٌارٞ ِػازدرِٟ ِٛالاغ اٌشاجىبد  (2

١ااخ فااٟ إٌّبمااخ اٌؼصث١ااخ، شغاابٌخ ذوزااٛشاح غ١ااص ِٕشااٛشح ،و١ٍااخ ا٦ػااالَ ،عبِؼااخ االعزّبػ

 6 5422اٌمب٘صح، 

أتصف عاالي ا  ذٚش اٌشاجىبد االعزّبػ١اخ فاٟ رىا٠ٛٓ اٌاصأٞ اٌؼابَ فاٟ اٌّغزّاغ اٌؼصثاٟ  (2

ٔؾٛ اٌضٛشاد اٌؼصث١خ "ذشاغخ ١ِرا١ٔخ ِمبشٔاخ ػٍاٟ اٌغّٙاٛش اٌؼصثاٟ فاٟ ِصاص ٚراٛٔع 

و١ٍاخ ا٦ػاالَ ،عبِؼاخ اٌماب٘صح، ، اٌّاؤرّص اٌارٌٟٚ اٌضابِٓ ػشاص  ١ٌٚج١ب ٚغٛش٠ب ٚاٌا١ّٓ"،

 6 ١ٌٛ٠5425ٛ  5-2"االػالَ ٚثٕبء اٌرٌٚخ اٌؾر٠ضخ"، 

أفٕبْ غٍؼذ ػجر إٌّؼُ ػصفخا اغازدراِبد اٌشاجبة ٌٍشاجىبد االعزّبػ١اخ ٚرأص١ص٘اب ػٍاٟ  (2

الػاالَ، شغبٌخ ِبعػز١ص غ١ص ِٕشٛشح ، ، و١ٍاخ ا ػاللبرُٙ فٟ رجبذي اٌدجصاد اٌّغزّؼ١خ،

 (6 5422عبِؼخ اٌمب٘صح  ، 

اٌش١ّبء اٌؼاطة ؽػا١ٓ ا ِٛالاغ اٌشاجىبد االعزّبػ١اخ ٚػاللزٙاب ثزشاى١ً ارغب٘ابد اٌاصأٞ  (2

اٌؼبَ ٔؾٛ اٌمعب٠ب اٌػ١بغ١خ، شغبٌخ ذوزٛشاح غ١ص ِٕشٛشح،  و١ٍخ ا٢ذاة ،عبِؼاخ ؽٍاٛاْ، 

 (54206ا٢ذاة، 

فاااٟ ر١ّٕاااخ اٌاااٛػٟ ع١ٙااابْ ؽػااآ أِااا١ٓ ؽػااا١ٓ ا  ذٚش تاااجىبد اٌزٛاتاااً االعزّااابػٟ  (2

٠ٕاب٠ص"،  شغابٌخ ِبعػاز١ص غ١اص ِٕشاٛشح ، ِؼٙار  52اٌػ١بغٟ"ذشاغخ ؽبٌخ ٌشجبة صاٛشح 

 54226 اٌرشاغبد اٌزصث٠ٛخ، عبِؼخ اٌمب٘صح ، 

خبٌر تالػ اٌر٠ٓ ؽػٓ ػٍٟ ا  ارغب٘ابد اٌاصأٞ اٌؼابَ اٌّصاصٞ ٔؾاٛ صٕبئ١اخ االػاالَ  (24

ػالِااٟ، ثؾااش ِٕشااٛش ٚاٌشاابئؼبدافٟ اغاابش اٌزؾ١ٍااً االعزّاابػٟ ٌّؾاارذاد اٌااٛػٟ اال

 (54426،اٌّؤرّص اٌؼٍّٟ اٌرٌٟٚ اٌصاثغ ػشص ،و١ٍخ االػالَ، عبِؼخ اٌمب٘صح، ١ٌٛ٠ٛ

ذػبء ؽبِر اٌغٛاثٟ ؽٍّٟ ا  اغزدراَ اٌشاجبة اٌغابِؼٟ ٌّٛالاغ اٌزٛاتاً االعزّابػٟ  (22

ٚذٚش٘ب فٟ ذػُ أػّبي اٌؼٕف اٌػ١بغٟ ٌار٠ُٙ، ثؾاش ِٕشاٛش ، اٌّاؤرّص اٌؼٍّاٟ اٌػإٛٞ 

اٌؼصثااٟ ِٚٛاعٙااخ االش٘اابةا اٌعااٛاثػ ا١ٌّٕٙااخ ٚاخالل١اابد اٌّّبشغااخ"  ا٤ٚي"االػااالَ

 6 54224ِبشظ  5-2اٌّؼٙر اٌرٌٟٚ اٌؼبٌٟ ٌالػالَ ثبٌشصٚق، اٌمب٘صح، 

ض١٘ص ػبثر ا  ذٚش تجىبد اٌزٛاتً االعزّبػٟ فٟ رؼجئخ اٌصأٞ اٌؼبَ اٌفٍػب١ٕٟ ٔؾٛ  (25

شااٛش ،، ِغٍااخ اٌؼٍااَٛ اٌزغ١١ااص االعزّاابػٟ ٚاٌػ١بغٟ"ذشاغااخ ٚتااف١خ رؾ١ٍ١ٍااخ"، ثؾااش ِٕ

 6 5425، 52( ، اٌؼرذ 2االٔػب١ٔخ، عبِؼخ إٌغبػ ، ِغٍر )

تااا١ص٠ٓ ِؾّااار وااارٚأٟ ا  اغااازدراَ اٌشاااجبة ٌٍشاااجىبد االعزّبػ١اااخ ػٍاااٟ االٔزصٔاااذ  (22

ٚػاللزاااٗ ثااابٌزؾٛي اٌااار٠ّمصاغٟ فاااٟ ِصص"ذشاغاااخ ربج١م١اااخ"  شغااابٌخ ِبعػاااز١ص غ١اااص 

 54226ِٕشٛشح،، و١ٍخ االذاة، عبِؼخ اغ١ٛغ  ، 

ء زٚ اٌفمبش ؽبِر ضغ١ت ا  ذٚش ٚغبئً االػالَ االعزّبػ١خ فاٟ اٌزؼجئاخ اٌػ١بغا١خ ت١ّب (20

٠ٕاب٠ص، عبِؼاخ اٌماب٘صح، و١ٍاخ االػاالَ،  ثؾاش ِٕشاٛش ، اٌّغٍاخ اٌّصاص٠خ  52لج١ً صاٛشح 

 -ٌجؾٛس اٌصأٞ اٌؼبَ، اٌّغٍر اٌؼبتص، اٌؼرذ اٌضبٌش، و١ٍخ ا٦ػالَ ، عبِؼخ اٌماب٘صح ، ٠ٕاب٠ص

 ٛ١ٔٛ٠54226 ، 
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ثىاااص اٌشاااٍمبٟٔ ا اٌشااابئؼبد ػجاااص ِٛالاااغ اٌزٛاتاااً ا٦عزّااابػٝ ٚذٚش٘اااب فاااٝ غااابٌٟ  (22

إغزمببة اٌشجبة ، شغبٌخ ِبعػز١ص غ١ص ِٕشٛشح ، و١ٍخ اٌزصث١اخ إٌٛػ١اخ ، عبِؼاخ غٕباب 

 ،5422  6 

ػاابذي ػجراٌصاابذق ِؾّاار ا أصااص ا٦ش٘اابة ا٦ٌىزصٚٔااٟ ػٍااٝ ِجاارأ اغاازدراَ اٌمااٛح فااٟ  (22

ص ِٕشااٛشح ، و١ٍااخ االلزصاابذ ٚاٌؼٍااَٛ اٌػ١بغاا١خ ، اٌؼاللاابد اٌر١ٌٚااخ ، شغاابٌخ ِبعػااز١ص غ١اا

 6  5442عبِؼخ اٌمب٘صح ، 

ػجر اٌصؽّٓ أؽّار إٌبتاص اٌػاىصاْ ا  ارغب٘ابد اٌغّٙاٛش اٌػاؼٛذٞ ٔؾاٛ ِصارال١خ  (22

اٌمٕااٛاد اٌفعاابئ١خ ِٚٛالااغ اٌزٛاتااً االعزّاابػٟ فااٟ رٕاابٚي اٌمعااب٠ب اٌراخ١ٍااخ، شغاابٌخ 

 6 5422ٌمب٘صح ،ِبعػز١ص غ١ص ِٕشٛشح ، و١ٍخ االػالَ،  عبِؼخ ا

ػج١ااص إثااصا١ُ٘ ػااطٞ ا ٚغاابئً ا٦ػااالَ اٌزم١ٍر٠ااخ ٚاٌغر٠اارح ٚاٌّغاابي اٌؼاابَ ، ذشاغااخ  (22

ربج١م١خ ػٍٝ لعاب٠ب اٌؾص٠ابد ، شغابٌخ ِبعػاز١ص غ١اص ِٕشاٛشح ، و١ٍاخ ا٦ػاالَ ، عبِؼاخ 

 اٌمب٘صح 6 

ٌاااٛع١ٓ ِؾّااار ِزاااٌٟٛ  ا"اٌشااابئؼبد فاااٟ ِٛالاااغ اٌزٛاتاااً االعزّااابػٟ ٚػاللزٙاااب  (22

بغاا١خ ٌاارٞ اٌشااجبة اٌّصااصٞ  ، شغاابٌخ ِبعػااز١ص غ١ااص ِٕشااٛشح ،و١ٍااخ ثبالرغب٘اابد اٌػ١

 "5422ا٦ػالَ ، عبِؼخ اٌمب٘صح ،

ِؾّااٛذ ٠ٛغااف اٌػّبغاا١صٞ، غبٌاات ػٍااٟ تاابٕبٚٞ ا  اغاازدراِبد اٌشااجبة اٌغاابِؼٟ  (54

االشذٔااٟ ٌٍّٛالااغ االعزّبػ١ااخ ػٍااٟ االٔزصٔااذ ٚرأص١صارٙااب "اٌفاا١ع ثااٛن ّٔٛزعاابً"،  ثؾااش 

جؾٛس االػالَ، و١ٍخ ا٦ػاالَ ،عبِؼاخ اٌماب٘صح ،اٌؼارذ اٌضابِٓ ِٕشٛش ،  اٌّغٍخ اٌّصص٠خ ٌ

 ،54226ذ٠ػّجص  -ٚاٌضالصْٛ، ١ٌٛ٠خ

١ِٕاااب ِؼاااٛض ِٛغاااٟ ثمباااصا ذٚش تاااجىبد اٌزٛاتاااً االعزّااابػٟ فاااٟ ٔشاااص اٌضمبفاااخ  (52

اٌػ١بغاا١خ ٌاارٞ اٌشااجبة اٌّصااصٞ، شغاابٌخ ِبعػااز١ص غ١ااص ِٕشااٛشح ، ، ِؼٙاار اٌجؾااٛس 

 ١54226خ  ،ٚاٌرشاغبد اٌؼصث١خ،عبِؼخ اٌرٚي اٌؼصث

ٔااٛشح ػجاارم ِؾّااٛذ أؽّاار، اصااص اٌزؼااصض ٌٍشااجىبد االعزّبػ١ااخ ػٍااٟ االٔزصٔااذ فااٟ  (55

اذشان اٌمعااب٠ب ٚا٤ؽااراس اٌغبش٠ااخ ٌاارٞ ػ١ٕااخ ِاآ اٌشااجبة اٌغبِؼٟ"ذشاغااخ ١ِرا١ٔااخ"،  

 54206شغبٌخ ِبعػز١ص غ١ص ِٕشٛشح  ، و١ٍخ ا٢ذاة ثمٕب، عبِؼخ عٕٛة اٌٛاذٜ  

ر٠اار ٚذٚشٖ فااٟ رشااى١ً اٌااصأٞ اٌؼاابَ ٌاارٞ اٌشااجبة ٕ٘اابء ؽػاا١ٓ لصٔااٟ ا االػااالَ اٌغ (52

اٌغبِؼٟ"ذشاغخ ربج١م١خ ػٍٟ ِٛلغ اٌف١ع ثٛن"، شغابٌخ ِبعػاز١ص غ١اص ِٕشاٛشح ، و١ٍاخ 

 6 5422اٌجٕبد ٣ٌذاة ٚاٌؼٍَٛ ٚاٌزصث١خ، 

أؽّاار ِؾّاار ِؾّاار ؽػاآ شفاابػٟا  اٌؼاللااخ ثاا١ٓ اغاازدراَ اٌشااجبة اٌّصااصٞ ٌّٛالااغ  (50

اٌماا١ُ اٌػ١بغا١خ، شغاابٌخ ذوزااٛشاح غ١ااص ِٕشااٛشح ، اٌزٛاتاً االعزّاابػٟ ٚاوزػاابثُٙ ثؼااط 

 54206ِؼٙر اٌرشاغبد اٌؼ١ٍب ٌٍبفٌٛخ، عبِؼخ ػ١ٓ تّع ، 

أغبِخ غبضٞ اٌّرٟٔ ا ذٚش تاجىبد اٌزٛاتاً ا٦عزّابػٝ فاٝ راص٠ٚظ اٌشابئؼبد ٌارٜ  (52

غالة اٌغبِؼبد اٌػؼٛذ٠خ ، ثؾش ِٕشٛش ، ِغٍخ عبِؼاخ أَ اٌماصٜ ٌٍؼٍاَٛ ا٦عزّبػ١اخ ، 

 6 5422،  5، اٌؼرذ  2غٍر اٌػؼٛذ٠خ ، اٌّ
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إغالَ اثصا١ُ٘ ػّاص ا اغازدراِبد اٌشاجبة ٌزىٌٕٛٛع١اب ا٦رصابي اٌؾر٠ضاخ فاٝ اٌزغب١اخ  (52

١ٔٛ٠ااخ ، شغاابٌخ ِبعػااز١ص غ١ااص ِٕشااٛشح ، و١ٍااخ ا٦ػااالَ ،  24ا٦خجبش٠ااخ ٌزااراػ١بد صااٛشح 

 6  5422عبِؼخ اٌمب٘صح ، 

االعزّاابػٟ فااٟ  أغااّبء غااؼ١ر غعااجبْا اغاازدراَ اٌشااجبة اٌػااٛشٞ  ٌّٛالااغ اٌزٛاتااً (52

ِزبثؼٗ االؽراس اٌػ١بغا١خ فاٟ غاٛش٠ب ،شغابٌخ  ِبعػاز١ص غ١اص ِٕشاٛشح  ، ِؼٙار اٌجؾاٛس 

 5422ٚاٌرشاغبد اٌؼصث١خ ، عبِؼخ ػ١ٓ تّع ،  6

ا٠ّاابْ اٌػاا١ر اٌػاا١ر غص٠ااتا اغاازدراِبد اٌصااؾف١١ٓ فااٟ ِصااص ٌشااجىبد اٌزٛاتااً  (52

بعػاااز١ص غ١اااص االعزّااابػٟ اٌغر٠ااارح ٚاالتاااجبػبد اٌّزؾممخ"ذشاغاااخ ِػاااؾ١خ"، شغااابٌخ ِ

 54226ِٕشٛشح، و١ٍخ ا٢ذاة ،عبِؼخ إٌّصٛشح، ، 

ا٠ّاابْ اٌػاا١ر عّؼااخ شِعاابْا  ذٚش ِٛالااغ اٌزٛاتااً االعزّبػ١ااخ فااٟ ر١ّٕااخ اٌااٛػٟ  (52

اٌػ١بغٟ ٔؾٛ ا٤ؽراس اٌغبش٠خ ٌرٞ اٌّغزصث١ٓ ثبٌرٚي اٌؼصث١اخ، ، ثؾاش ِٕشاٛش ، اٌّغٍاخ 

بِؼاخ اٌماب٘صح  ، اٌؼارذ اٌدابِع، اٌؼ١ٍّخ ٌجؾٛس االزاػاخ ٚاٌز١ٍفط٠اْٛ،  و١ٍاخ ا٦ػاالَ ، ع

 54226ِبشظ  -٠ٕب٠ص

ثٍمصع اؽّار ا ِٛالاغ اٌزٛاتاً االعزّابػٟ ذٚش٘اب فاٟ اٌزؼص٠اف ثبٌّؼابٌُ اٌػا١بؽ١خ ،  (24

شغبٌٗ ِبعػز١ص غ١ص ِٕشٛشٖ ، و١ٍٗ اٌؼٍَٛ االٔػب١ٔخ ، عبِؼٗ ِؾّر ثٛظا١ف ، اٌغطائاص 

6  ،5422 

بػٝ فاااٝ رؾف١اااط اٌّاااٛاغ١ٕٓ ؽااابرُ غااا١ٍُ اٌؼالٚٔاااخ ا ذٚش ِٛالاااغ اٌزٛاتاااً االعزّااا - (22

ا٤شذ١١ٔٓ ػٍٝ اٌّشبشوخ فاٝ اٌؾاصان اٌغّاب١٘صٜ ، ٚشلاخ ػّاً ِمرِاخ ٌٍّاؤرّص اٌؼٍّاٝ 

 6 5425اٌػبثغ ػشص ثؼٕٛاْ صمبفخ اٌزغ١١ص ، عبِؼخ ف١الذ١ٌف١ب ، ػّبْ ، ا٤شذْ ، 

تاا١ّبء ِؾّااٛذ تاار٠ك اؽّاار ا اٌؼٛاِااً اٌّصرجبااخ ثبٌد١بٔااخ اٌطٚع١ااخ ػجااص تااجىبد  - (25

زّبػٝ ، شغبٌخ ِبعػز١ص غ١ص ِٕشٛشح ، و١ٍخ اٌدرِخ ا٦عزّبػ١اخ ، عبِؼاخ اٌزٛاتً االع

 6 5422أغ١ٛغ ، 

ػجر اٌىص٠ُ تابٌؼ ثبٌؾابط ا اغازدراَ اٌشاجبة اٌؼصثاٝ ٌّٛالاغ اٌزٛاتاً ا٦عزّابػٝ ،  (22

شغاابٌخ ِبعػااز١ص غ١ااص ِٕشااٛشح ، ِؼٙاار اٌجؾااٛس ٚاٌرشاغاابد اٌؼصث١ااخ ، عبِؼااخ اٌاارٚي 

 6 5422اٌؼصث١خ ، 

ذق ِؾّاار ا أصاص ا٦ش٘ابة ا٤ٌىزصٚٔاٝ ػٍااٝ ِجارأ إغازدراَ اٌماٛح فااٝ ػابذي ػجار اٌصاب (20

، شغاابٌخ ِبعػااز١ص غ١ااص ِٕشااٛشح ، و١ٍااخ ا٦لزصاابذ  5442 – 5442اٌؼاللاابد اٌر١ٌٚااخ 

 6  5442ٚاٌؼٍَٛ اٌػ١بغ١خ ، عبِؼخ اٌمب٘صح ، 

رصوااٝ اٌػاار٠صٜ ا رٛظ١ااف تااجىبد اٌزٛاتااً ا٦عزّاابػٝ فااٝ اٌزٛػ١ااخ ا١ِٕ٤ااخ ظاار  (22

، شغاابٌخ ِبعػااز١ص غ١ااص ِٕشااٛشح ، عبِؼااخ ٔااب٠ف ٌٍؼٍااَٛ ا١ِٕ٤ااخ ، ِداابغص اٌشاابئؼبد 

 6 5420اٌص٠بض ، اٌػؼٛذ٠خ ، 

ػااالء ٔااطاش ِؾّاار اٌؼماابذ ا  ذٚش ِٛالااغ اٌزٛاتااً ا٦عزّاابػٝ فااٝ ذػااُ اٌّشاابشوخ  (22

اٌػ١بغ١خ ٌٍشجبة اٌفٍػب١ٕٝ ، شغبٌخ ِبعػز١ص غ١ص ِٕشٛشح ، ِؼٙر اٌجؾاٛس ٚاٌرشاغابد 

 6 5420ث١خ ، اٌؼصث١خ ، عبِؼخ اٌرٚي اٌؼص
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٘شبَ أؽّر ػجر اٌؼبغٟ فب٠ر ا  ذٚش خببة اٌصفٛح اٌػ١بغ١خ ػجاص اٌمٕاٛاد اٌفعابئ١خ  (22

ٚتاااجىخ االٔزصٔاااذ فاااٟ رشاااى١ً ارغب٘ااابد اٌغّٙاااٛش اٌّصاااصٞ ٔؾاااٛ لعاااب٠ب اٌػ١بغاااخ 

 6 5422اٌؼبِخ،شغبٌخ ِبعػز١ص غ١ص ِٕشٛشح، و١ٍخ ا٦ػالَ ،عبِؼخ اٌمب٘صح، 

٤ِٓ اٌمِٟٛ اٌّصصٞ ، شغابٌخ ذوزاٛشاٖ غ١اص ٘شبَ اٌؾٍجٝ ا ؽصٚة اٌغ١ً اٌصاثغ ٚا (22

 6 5422، و١ٍخ ا٢ذاة ، عبِؼخ عٕٛة اٌٛاذٞ ،  ِٕشٛشح

شائاار ؽااطاَ اٌىصٔاابف ا رصااٛش اغاازصار١غٟ ٌّىبفؾااخ اٌشاابئؼبد فااٝ ِٛالااغ اٌزٛاتااً  (22

ا٦عزّبػٝ "ر٠ٛزص ّٔٛزعب " شغبٌخ ِبعػز١ص غ١ص ِٕشٛشح ،عبِؼخ ٔاب٠ف ٌٍؼٍاَٛ ا١ِٕ٤اخ 

 ،5420 6 

ذق ا رشبشن اٌّؼٍِٛابد ػجاص اٌشاجىبد االعزّبػ١اخ ٚلاذ ا٤ضِابد غّص تجصٞ تب (04

ٚأؼىبغبرٗ ػٍٟ اذشان اٌشجبة اٌّصصٞ ٥ٌضِخ، شغابٌخ ِبعػاز١ص غ١اص ِٕشاٛشح ، و١ٍاخ 

  54206ا٢ذاة، عبِؼخ ػ١ٓ تّع ، 

تاافبء ػٍااٝ عجاابش اٌصث١ؼااٟ ا اػزّاابذ اٌصاافٛح اٌؼصال١ااخ ػٍااٝ اٌفعاابئ١بد اٌؼصال١ااخ  (02

أصٕابء ا٤ضِابد ا١ِٕ٤اخ ، شغابٌخ ِبعػاز١ص غ١اص ِٕشاٛشح ،  ِٚٛالغ اٌزٛاتاً ا٦عزّابػٝ

 6 5422ِؼٙر اٌجؾٛس ٚاٌرشاغبد اٌؼصث١خ ، عبِؼخ اٌرٚي اٌؼصث١خ ، 

ػجر اٌىص٠ُ اٌرث١ػٟ، ض١٘ص اٌبب٘بد ا  ذٚش تجىبد اٌزٛاتً االعزّابػٟ فاٟ رشاى١ً  (05

االٔػاب١ٔخ اٌصأٞ اٌؼبَ ٌرٞ غٍجخ اٌغبِؼبد ا٤شذ١ٔخ، ثؾش ِٕشٛش ،ِغٍخ ذشاغابد اٌؼٍاَٛ 

 54226، 2اٌؼرذ  04ٚاالعزّبػ١خ، ِغٍر 

ػجاارم ِؾّاار غااؼر ا ِؼبٌغااٗ ِٛالااغ االٔزصٔااذ ا٦خجبش٠ااخ اٌؼصث١ااخ ٌؼ١ٍّااٗ االتااالػ  (02

اٌػ١بغٟ فٟ اٌٍّّىخ اٌؼصث١خ اٌػؼٛذ٠خ ، شغبٌٗ ِبعػز١ص غ١ص ِٕشٛشح  ، و١ٍاخ ا٦ػاالَ ، 

 6 5442عبِؼخ اٌمب٘صح ، 

الػااالَ اٌزم١ٍر٠ااٗ ٚاٌغر٠اارٖ ٚاٌّغاابي اٌؼاابَ ، ػج١ااص اثااصا١ُ٘ ِؾّاار ػطِااٟ ا ٚغاابئً ا (00

 6 5442شغبٌٗ ِبعػز١ص غ١ص ِٕشٛشٖ ،و١ٍخ ا٦ػالَ ، عبِؼٗ اٌمب٘صح ، 

ػّصٚ شاظاٟ اٌرغاٛلٟ ا ذٚش ذاش اٌؼاللابد اٌؼبِاٗ فاٝ ِٛاعٙاخ اٌشابئؼبد، ذشاغاٗ  (02

رؾ١ٍ١ٍاخ ١ِٚرا١ٔاخ ٌؼ١ٕااخ ِآ اٌمببػابد اٌّصااص٠ٗ ، شغابٌخ ِبعػاز١ص غ١ااص ِٕشاٛشح ،و١ٍااٗ 

 5422اة ، عبِؼخ ؽٍٛاْ، االذ

ِؾّر شظب ِؾّر ؽج١ات ا ِؼبٌغاٗ ٚغابئً االػاالَ اٌزم١ٍر٠اخ ٚاٌغر٠ارح ٌمعاب٠ب اٌفػابذ  (02

 5422فٟ ِصص ، شغبٌٗ ذوزٛشاٖ، غ١ص ِٕشٛشح ، و١ٍخ ا٦ػالَ ،عبِؼٗ اٌمب٘صح ، 6

ِؾّاار فص٠اار ِٛغااٝ ا ؽااصٚة اٌغ١ااً اٌصاثااغ فااٝ االغاازصار١غ6ٗ١ا٤ِص٠ى١خ6 ثبٌشااصق  (02

ػٍااٝ عّٙٛش٠ااٗ ِصااص اٌؼصث١ااٗ ،شغاابٌخ ِبعػااز١ص ،، و١ٍااٗ االلزصاابذ االٚغااػ ثاابٌزبج١ك 

 54226ٚاٌؼٍَٛ اٌػبغ١ٗ ، عبِؼخ اٌمب٘صح  ، 

 ثانياً: الكتة والمؤلفاخ

إثصا١ُ٘ اغّبػ١ً ا رص١ٕف اٌؾصة اٌؾر٠ضخ ٚفك اٌّؼاب١٠ص اٌؾب١ٌاخ اٌّؼبتاصح ، ِغٍاٗ  (02

 اٌفىص اٌػ١بغٟ ، ذِشك ، اٌؼرذ اٌّطذٚط6

ع١ااب االرصاابي اٌؾر٠ضااخ ٚرأص١صارٙااب االعزّبػ١ااخ ٚاٌضمبف١ااخ ، ذاش إثااصا١ُ٘ ثؼط٠ااط ا رىٌٕٛٛ (02

 6  5422اٌىزبة اٌؾر٠ش ، 
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/ 24/25أؽّر تؼ١شغ ا اٌغ١اً اٌصاثاغ ِآ اٌؾاصٚة اٌشاصق االٚغاػ ، ِؤغػاٗ فىاص  (24

65420  

أؽّاار ػجااراٌغجبش ا اٌغ١ااً اٌصاثااغ ِاآ اٌؾااصٚة ، ِػاازمجً اٌشااصق االٚغااػ ٌٍرشاغاابد  (22

 6 ١ٔٛ٠5422ٛ 52ٚاٌجؾٛس ، 

ر ػااط اٌااار٠ٓ ا اٌغ١ااً اٌصاثاااغ ِاآ اٌؾاااصٚة ، ِماابي ِٕشاااٛش، عص٠اارح اٌاااٛغٓ ، اؽّاا (25

 5/2/5422اٌّصص٠خ ، 

إ٠ٙاابة خ١ٍفااخ ا ؽااصٚة ِٛالااغ اٌزٛاتااً االعزّاابػٟ ، اٌؼصثااٟ ٌٍٕشااص ٚاٌزٛض٠ااغ ،  (22

 5422اٌمب٘صح  6

عّبي اٌطشْ ا رر٠ًٚ ا٦ػالَ اٌؼصثٟ ٚٚػٝ ا٠ٌٛٙخ ، ذِشك ، ذاش تافؾبد ٌٍٕشاص ،  (20

54426 

٠ص اٌٛغٕٟ اٌفٍػب١ٕٟ ا اٌؾصة اٌالِزّبصٍخ ٚٔظص٠اخ ا٤ِآ ا٦غاصائ١ٍٟ ، ؽصوخ اٌزؾص (22

 6  5424اتراشاد ؽصوخ اٌزؾص٠ص اٌٛغٕٟ اٌفٍػب١ٕ١خ ، شاَ م ، 

ؽصوٗ اٌزؾص٠ص اٌاٛغٓ اٌفٍػاب١ٕ١خ ا  ؽاصة اٌالِزّبصٍاخ ٚٔظص٠اٗ ا٤ِآ ا٦غاصائ١ٍٟ ،  (22

 5424شاَ م ، اتراشاد ؽصوٗ اٌزؾص٠ص اٌٛغٓ اٌفٍػب١ٕ١خ ، 

ؽػ١ٓ خٍف ِٛغاٝ ا اٌغ١اً اٌصاثاغ ِآ اٌؾاصٚة ِآ اٌزٕظ١اص ٚاٌزبج١اك اٌؼٍّاٟ فاٟ  (22

 5422ذٚي اٌؼبٌُ اٌؼصثٟ ، اٌّصوط اٌر٠ّٛلصاغٟ اٌؼصثٟ 

شثبة شأفذ اٌغّبي ا أصص اغزدراَ تاجىبد اٌزٛاتاً االعزّابػٟ ػٍاٝ رشاى١ً إٌػاك  (22

 6 5422اٌم١ّٝ ا٤خاللٟ ٌٍشجبة اٌػؼٛذٞ ، عبِؼخ اٌٍّه ػجر اٌؼط٠ط ، 

 6 5420شظب ػجر اٌٛاؽر أ١ِٓ  ا ِٛالغ اٌزٛاتً االعزّبػٟ ٚاٌشبئؼبد ،   (22

شظااب ػ١اار ؽّااٛذح ا اٌشاابئؼبد فااٟ اٌّٛالااغ ا٦خجبش٠ااخ ا٤شذ١ٔااخ ٚرأص١ص٘ااب فااٟ ٔشااص  (24

 6 5422ا٤خجبش ِٓ ٚعٙخ ٔظص اٌصؾف١١ٓ ا٤شذ١١ٔٓ 

ض٠ٕت ؽػٕٟ ػط اٌار٠ٓ ا أصاص ؽاصٚة اٌغ١اً اٌصاثاغ ػٍاٝ ا٤ِآ اٌماِٟٛ اٌّصاصٞ ا  (22

، اٌّصوااط اٌاار٠ّمصاغٟ اٌؼصثااٟ  5422-5422اغااخ ؽبٌااخ ا رٕظاا١ُ اٌرٌٚااخ ا٦غااال١ِخ ، ذش

 6   5422ٌٍرشاغبد االلزصبذ٠خ ٚاٌػ١بغ١خ ٚاالغزصار١غ١خ ، اٌمب٘صح ، 

غااااّبػ ػبتااااٛش ا ِااااب ِؼٕااااٝ اٌغ١ااااً اٌصاثااااغ ِاااآ اٌؾااااصٚة ، عص٠اااارح اٌرغاااازٛش ،  (25

52/5/5422  6 

، عص٠اااارح اٌرغاااازٛش ، غااااّبػ ػبتااااٛش ا ِااااب ِؼٕااااٝ اٌغ١ااااً اٌصاثااااغ ِاااآ اٌؾااااصٚة  (22

52/5/54226َ 

تاا١ّبء اٌٙااٛاشٞ ا اٌغ١ااً اٌصاثااغ ِاآ اٌؾااصٚة ٚاٌؼ١ٍّاابد إٌفػاا١خ ، ِغٍااخ اٌرشاغاابد  (20

 6  5422، أغػبع  0ا٦ػال١ِخ ، أٌّب١ٔب ، اٌؼرذ 

تالػ ػجراٌؾ١ّر ا ا٦ػالَ اٌغر٠ر ، اٌبجؼخ ا٤ٌٚٝ ، ِؤغػاخ غ١جاخ ٌٍٕشاص ٚاٌزٛض٠اغ  (22

 6 5425،  ، اٌمب٘صح

ا٘ص ا اٌؾصٚة اٌغ١ص ِزىبفئخ اٌغ١ً اٌصاثغ ، اٌّصوط اٌؼصثٟ ٌٍرشاغابد ظ١بء اٌر٠ٓ ض (22

 6 5420ٚاٌجؾٛس 

غااالي ِؾّاار إٌبتااصٞ ، أِاابي ػّااص اٌػااب٠ع  ا" ا٦تاابػخ ٚرأص١ص٘ااب ػٍااٝ اٌّغزّااغ  (22

 6 5422اٌػؼٛذٞ 
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ػاابذي تاابذق ا اغاازدراَ ا٦ش٘اابة ا٦ٌىزصٚٔااٟ فااٟ اٌصااصاع اٌاارٌٟٚ ، ذاش اٌىزاابة  (22

 6   5422اٌؾر٠ش ، اٌمب٘صح ، 

 5424ػبغف اٌؼجر ا اٌصأٞ اٌؼبَ  ٚغصق ل١بغٗ ، ذاش اٌفىص اٌؼصثٟ ، اٌمب٘صح ،  (22

ػجاار اٌؼط٠ااط ػجاار م ِدزاابش ا غااصق اٌجؾااش ٌٍدرِااخ االعزّبػ١ااخ ، ا٦غااىٕرش٠خ ، ذاش  (24

 6  2222اٌّؼصفخ اٌغبِؼ١خ ، 

ػجر إٌبتص ػٛض أؽّر ا ِٕب٘ظ اٌجؾش اٌؼٍّٟ فاٟ اٌدرِاخ االعزّبػ١اخ ، اٌماب٘صح ،  (22

 6 5422اٌػؾبة ،  ذاش

ػااطاَ ِؾّاار اٌغاا٠ٍٛٝ ا  ذٚش ٚغاابئً االػااالَ فااٟ ٔشااص اٌشاابئؼبد ، ِىزجااٗ اٌٛفاابء  (25

 5420اٌمب١ٔٛٔخ ، ا٦غىٕرش٠خ  ،غ،  6

فّٙٝ رٛف١ك ِمجً ا ذٚش اٌّؤغػخ اٌزصث٠ٛخ فاٟ ِىبفؾاٗ اٌشابئؼبد ، اٌّصواط اٌؼصثاٟ  (22

 ٌٍرشاغبد ا١ِٕ٤خ ٚاٌزرش٠ت ، اٌص٠بض  6

١بلخ اٌزص١ُّ إٌّٙغٟ ٌٍجؾش االعزّبػٟ ، اٌمب٘صح ، ِىزجاخ ِؾّر ضوٝ أثٛ إٌصص ا ٌ (20

 6 5442ا٤ٔغٍٛ اٌّصص٠خ ، 

ِؾّاار غاا١ر فّٙااٝ ا اٌجؾااش االعزّاابػٟ فااٟ ِؾاا١ػ اٌدرِااخ االعزّبػ١ااخ ، اٌمااب٘صح ،  (22

 6  5442اٌّىزت اٌغبِؼٟ اٌؾر٠ش ، 

بِاخ ِؾّر ػجراٌمبذشا ذ٠ّٛلصاغ١خ االػالَ ٚاالرصبي ، اٌماب٘صح ، ا١ٌٙئاخ اٌّصاص٠خ اٌؼ (22

 2222ٌٍىزبة ، 

ِؾّر ػضّبْ اٌدشذ ا اٌشبئؼبد أغاصاش اٌزىا٠ٛٓ ٚفٕاْٛ اٌّٛاعٙاخ، ا١ٌٙئاخ اٌّصاص٠خ  (22

   5420اٌؼبِخ ٌٍىزبة 6

ِؾّاار ١ِٕااص ؽغاابة ا ا٦تاابػخ ا اٌّفااب١ُ٘ ٚا٤٘ااراف ٚا٢صاابش ، غ ، ػّاابْ، ذاش اٌصا٠ااخ  (22

،45442   

 اٌزٛض٠غ ِؾّر ١ِٕص ؽغبة ا اٌشبئؼبد ٚغصق ِٛاعٙزٙب ، ذاش اٌفغص ٌٍٕشص ٚ (22

ِؾّٛذ اٌػ١ر اثٛ ا١ًٌٕ ا ػٍُ اٌإفع االعزّابػٟ ِىزجاٗ ا٤ٔغٍاٛ اٌّصاص٠خ ، اٌماب٘صح ،   (24

65442  

ِاارؽذ ِؾّاار أثااٛ إٌصااص ا ِاارخً إٌااٝ ػٍااُ اعزّاابع االرصاابي ٚا٦ػااالَ ، اٌّىزجااخ  (22

 6 5422اٌؼصص٠خ ، إٌّصٛشح ، 

، اٌص٠بظاٟ  اٌّصوط اٌؼصثٟ ٌٍرشاغبد ا١ِٕ٤خ ٚاٌزرش٠ت ا ا٦تابػخ ٚاٌؾاصة إٌفػا١خ (25

5420 

ِصابفٝ ِؾّار ِٛغااٝا ا٦ش٘ابة ا٦ٌىزصٚٔاٟ ، ذشاغاابد لب١ٔٛٔاخ ، أ١ِٕاخ ، ٔفػاا١خ ،  (22

 6 5442،  اعزّبػ١خ

 6 5442ِفصط ثٓ غؼر اٌؾمبٟٔ ا ا٢صبش االلزصبذ٠خ اٌّصبؽجخ الٔزشبش اٌشبئؼبد ، (20

ِٕاابي ٘ااالي ِطا٘ااصٖ ا اٌرػب٠ااخ أغااب١ٌجٙب ِٚراشغااٙب، ذاش ا١ٌّػااصح  ٌٍٕشااص ٚاٌزٛض٠ااغ ،  (22

 6 5425ّبْ،ػ

١ِٕص ؽػآ عّابيا إٌارٚح اٌؼ١ٍّاخ، ِغبثٙاخ اٌشابئؼبد، ِصواط اٌرشاغابد ٚاٌجؾاٛس ،  (22

 54206ع١جٛرٟ،  
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ٔبذش وبظُ ا  تاؼٛذ اٌّغابي اٌؼابَ ، تاجىخ تاؾ١فخ اٌٛغاػ ا١ٌ٦ىزص١ٔٚاخ اٌجؾص١ٕ٠اخ ،  (22

 6 5424فجصا٠ص  2، 5222اٌؼرذ 

ذٚاد اٌغ١ً اٌصاثاغ ِآ ٔب٘ر تبذق ا ِٕظّبد اٌّغزّغ اٌّرٟٔ ٚاٌغّبػبد اٌر١ٕ٠خ ا أ (22

 6  22/22/5442اٌغبغٛغ١خ ، عص٠رح اٌّشٙر ، 

٘جاابظ ثاآ شعاابء ؽصثااٝ ا اٌشاابئؼبد ٚذٚش ٚغاابئً ا٦ػااالَ فااٝ ػصااص اٌّؼٍِٛاابد ،  (22

 6 5422ػّبْ ، ذاش أغبِخ ٌٍٕشص ٚاٌزٛض٠غ ، 

، اٌػاٛذاْ ، اٌدصغاَٛ ،  2ٚائً ِجبشن خعص ا  أصص اٌف١ع ثٛن ػٍاٝ اٌّغزّاغ ، غ  (24

5422 

ؽػ١ٕٓ ا أغب١ٌت ِٛاعٙٗ اٌشابئؼبد ، اٌارٚشح اٌزرش٠ج١اخ ٌى١ٍاٗ اٌزارش٠ت ،  ٠ػصٜ غؼ١ر (22

 5422/ 50/56ِٕػك اٌجصاِظ اٌزرش٠ج١خ ، اٌص٠بض 

 صبٌضبًا ا٤ثؾبس ٚاٌّمبالد ٚاٌرشاغبد ا 

أؽّاار اٌشااٛشٜ ا ؽااصٚة اٌغ١ااً اٌصاثااغ ، ثؾااش ِٕشااٛش فااٝ ِغٍااخ اٌّصوااط االل١ٍّااٝ  (25

 6 ١ٌٛ٠5422ٛ  22،  22ذ ٌٍرشاغبد ا٦غزصار١غ١خ ، اٌمب٘صح ، اٌؼر

ؽااابرُ غااا١ٍُ اٌؼالٚٔاااخ  ا  ذٚش ِٛالاااغ اٌزٛاتاااً االعزّااابػٟ فاااٟ رؾف١اااط اٌّاااٛاغ١ٕٓ  (22

ا٤شذ١١ٔٓ ػٍٝ اٌّشبشوخ فاٝ اٌؾاصان اٌغّاب١٘صٞ ، ٚشلاخ ػّاً ِمرِاخ ٌٍّاؤرّص اٌؼٍّاٟ 

 6 5425اٌػبثغ ثؼٕٛاْ صمبفخ اٌزغ١١ص ، و١ٍخ ا٢ذاة ، عبِؼخ ف١الذ١ٌف١ب ، 

ر ا ذٚش تاجىبد اٌزٛاتاً االعزّابػٟ فاٟ راص٠ٚظ اٌشابئؼبد غ١ٙص تافٛد ػجار اٌغ١ا (20

،  52ٚغجً ِٛاعٙزٙب ، ثؾش ِٕشٛش ، ِغٍخ و١ٍخ اٌزصث١خ ، عبِؼخ ػا١ٓ تاّع ، اٌّغٍار 

 6 5422،  2اٌؼرذ 

غالي ِؾّر إٌبتصٞ ، آِبي ػّص اٌػب٠ع ا ا٦تبػخ ٚرأص١ص٘ب ػٍاٝ اٌّغزّاغ ، ثؾاش  (22

 6  ٠5422خ ، ِٕشٛش فٟ ِغٍخ اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ ، اٌػؼٛذ

ػٍااٝ ثاآ فااب٠ط اٌغؾٕااٝ ا ِب١٘ااخ اٌشاابئؼخ، اٌزبااٛش اٌزاابش٠دٟ ، أػّاابي ٔاارٚح  اغااب١ٌت  (22

 45442ِٛاعٙخ اٌشبئؼبد ، أوبذ١ّ٠خ ٔب٠ف ٌٍؼٍَٛ ا١ِٕ٤خ ، اٌص٠بض

اغااازدراَ االغااازصار١غ١خ  4ِؾػااآ اؽّااار اٌدعاااصٞ ا اذاشٖ ؽاااصٚة اٌغ١اااً اٌصاثاااغ 6 (22

لزٕاابي أثٕاابء اٌرٌٚااخ ٚإفػاابذ٘ب ثشااىً اٌر١ٌٚاخ ٌؾااصٚة اٌّداابثصاد فااٟ رصاا١ٕف ٚرشااز١ذ ٚا

 ِززبثغ ، إ٠زصان ٌٍبجبػخ ٚإٌشص 6

ِؾّااٛذ ٠ٛغااف اٌػّبغاا١صٞ ، غبٌاات ػٍااٟ تاإببٚٞ ا اغاازدراِبد اٌشااجبة اٌغاابِؼٟ  (22

ٌٍشجىبد االعزّبػ١خ ٚرأص١صارٙب ا اٌف١ػجٛن ّٔٛزًعب ، ثؾاش ِٕشاٛش فاٟ اٌّغٍاخ اٌّصاص٠خ 

 6  ١ٔٛ٠5422ٛ  -، ٠ٕب٠ص 22، اٌّغٍر ، و١ٍخ ا٦ػالَ ، عبِؼخ اٌمب٘صح  ٌجؾٛس ا٦ػالَ

ِّرٚػ اٌػا١ر ػجار اٌٙابذٞ ا اٌشابئؼبد فاٟ ِٛالاغ اٌزٛاتاً االعزّابػٟ ٚذٚش٘اب فاٟ  (22

إؽاراس اٌؼٕااف اٌػ١بغااٟ ثاا١ٓ اٌشااجبة اٌغاابِؼٟ ، ثؾااش ِٕشااٛش ، ِغٍااخ ثؾااٛس اٌؼاللاابد 

 6 5422،  22اٌؼبِخ اٌشصق ا٤ٚغػ ، اٌؼرذ 

ٔؾٛ إذاشح اٌّٛالغ ا٦خجبش٠خ ١ٌ٢ابد ؽاصٚة ٔر٠خ ػجرإٌجٟ اٌمبظٟ ا ارغب٘بد إٌدجخ  (244

اٌغ١ااً اٌصاثااغ فااٟ ِصااص ، ثؾااش ِٕشااٛش فااٟ اٌّغٍااخ اٌّصااص٠خ ٌجؾااٛس االػااالَ، و١ٍااخ 

 6  5422االػالَ ، عبِؼخ اٌمب٘صح ، ٠ٕب٠ص 
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ٔػص٠ٓ ؽػبَ اٌار٠ٓ ا ذٚش ِٛالاغ اٌزٛاتاً االعزّابػٟ فاٟ اذشان اٌشاجبة اٌّصاصٞ  (242

اٌّغٍاخ اٌّصاص٠خ ٌجؾاٛس اٌاصأٞ اٌؼابَ ،  ٌّدبغص ؽصٚة اٌغ١اً اٌصاثاغ ،ثؾاش ِٕشاٛش ،

 5422، اٌؼرذ اٌضبٟٔ ، اثص٠ً، 6 22و١ٍٗ االػالَ ، عبِؼٗ اٌمب٘صح ، اٌّغٍر 

ٔٙااٟ ػاابغف اٌؼجاار ا  إػزّاابذ اٌشااجبة اٌغاابِؼٟ اٌّصااصٞ ػٍااٟ تااجىبد اٌزٛاتااً  (245

االعزّبػٟ فٟ اغزمبء ِؼٍِٛابد ؽاٛي صاٛشح اٌضالصا١ٓ ِآ ١ٔٛ٠اٛ، ثؾاش ِٕشاٛش ، اٌّغٍاخ 

-جؾااٛس االػااالَ، و١ٍااخ ا٦ػااالَ ،عبِؼااخ اٌمااب٘صح ، اٌؼاارذ اٌؾاابذٞ ٚاٌدّػااْٛاٌّصااص٠خ ٌ

 ١ٔٛ٠54226ٗ  -اثص٠ً

٘شااابَ غاااؼ١ر ػجراٌّمصاااٛذ ا خصااابئص اٌّغااابي اٌؼااابَ ٌزمااار٠ُ اٌزؼج١اااصاد اٌػ١بغااا١خ  (242

ٚاالعزّبػ١ااخ ػاآ لعااب٠ب ٚأؽااراس اٌشاائْٛ اٌؼبِااخ فااٟ ٚغاابئً ا٦ػااالَ ، ِااؤرّص ا٤غااصح 

 6  5442اٌضبٟٔ ، و١ٍخ ا٦ػالَ ، عبِؼخ اٌمب٘صح ،  ٚا٦ػالَ ٚرؾر٠بد اٌؼصص، اٌغطء
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