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 انمهخص

٘وفش ثٌوًثّز إٌٝ صقو٠و أ١ّ٘ز ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ٚصأع١ٌ٘ج ػٍٝ ثألِٓ ثٌّؾضّؼٟ ٚثٌٟٕٟٛ فٟ 

ثألًهْ، ف١ظ ثػضّوس ػٍٝ ثٌّٕٙؼ ثٌٛٙفٟ ثٌمجةُ ػٍٝ ٌِثؽؼز ثٌوًثّجس ٚثألدقجط ثٌْجدمز ثٌٌّصذطز 

َّْ ٟذ١ؼز ثٌضأع١ٌ ثٌيٞ ٠ُّىٓ أْ صقوعٗ ٚدجٌّؾجي ثٌذقغٟ.  ّجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ػٍٝ صٍٛٙش ثٌوًثّز إٌٝ أ

ثألِٓ ثٌٟٕٟٛ ٚثٌّؾضّؼٟ ٠ضّغً فٟ ثّضغالي ٘يٖ ثٌّٕٚجس فٟ ثًصىجح ثٌؾٌثةُ ثٌؾٕجة١ز )ثٌض١ٌٖٙ، ثٌضٙو٠و، 

ثٌمٌٕٙز ثٌّج١ٌز(، ٚثّضغالي ثٌؾّجػجس ثإلً٘جد١ز ٌّٕٚجس ثٌضٛثًٙ فٟ ثٌضٛثًٙ د١ٓ ػٕجٌٙ٘ج ِٕٚجلٖز 

ز ٚصؾ١ٕو ثألػٞجء ثٌؾوه ػذٌ ٌِثلذز فْجح ثألفٌثه ٚصقو٠و ِٓ مططٙج ثإلً٘جد١ز ٚصقو٠و ِٛثلؼٙج ثٌّْضٙوف

ٌو٠ُٙ ١ًِ ٔقٛ ىٌه، دجإلٝجفز إٌٝ ثّضغالي ثٌّٕٚجس فٟ ؽّغ ثٌضذٌػجس ثٌّج١ٌز ٌّٚلز دؼٜ ثٌقْجدجس ػذٌ 

ثمضٌثلٙج، ٌِٚثلذز فْجدجس دؼٜ ثٌٖن١ٚجس ثأل١ِٕز ٚصقو٠و ِٛثلؼُٙ ٚصقٌوجصُٙ ِٓ مالي ِؼٍِٛجصُٙ 

َّْ ٘يث ثٌضٙو٠و ٠ضّٞٓ صٙو٠و ثألِٓ ثالؽضّجػٟ ثٌيٞ  ،١ٌٖٕ ػذٌ ٙفقجصُٙ ثٌٖن١ٚزٌضٟ صُ ثٌٖن١ٚز ث وّج أ

٠ٌصذ٠ دجألِٓ ثٌّؾضّؼٟ ٚثٌٟٕٟٛ دًٚٛر ِذجٌٕر، ٚ٘يث ثٌضٙو٠و ٠ضّٞٓ إعجًر ثٌفضٓ ثٌطجةف١ز ِٚقجًدز ث٠ٌٛٙز 

َّْ ثأل١ّ٘ز ثٌضٟ ٚفٟ ثألًهْ ػٍٝ ٚؽٗ ثٌضقو٠و؛ صٍٛٙش ثٌوًثّز  ثٌغمجف١ز ٚإعجًر ثٌَٕثػجس ثٌوثم١ٍز. إٌٝ أ

ثوضْذضٙج ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ٚث١ٌَّثس ثٌضٟ ٚفٌصٙج صُ ثّضغالٌٙج فٟ دؼٜ ثألف١جْ ِٓ لذً ثٌؾٙجس 

ثٌّضطٌفز دًٚٛر مجٟتز ّجّ٘ش فٟ ٌٖٔ ثألفىجً ثٌّغٍٟٛز ثٌضٟ صُغ١ٌ ثٌفضٓ ٚصُْجػو ػٍٝ ثٔضٖجً ثٌؾ٠ٌّز 

 ٚثٌّّجًّجس ثإلً٘جد١ز فٟ ثٌىغ١ٌ ِٓ ثألف١جْ. 

أٚٙش ثٌوًثّز دًٌٞٚر ثٌؼًّ ػٍٝ صؼ٠ََ هًٚ ثٌّؤّْجس ثٌو١ٕ٠ز ٚثإلػال١ِز فٟ ص١ّٕز ٚػٟ أفٌثه  

 ثٌّؾضّؼجس دنطًٛر ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ.

 .ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ، ثألِٓ ثٌّؾضّؼٟ، ثألِٓ ثٌٟٕٟٛ انكهمات انمفتاحية: 
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Abstract 

The study aimed to determine the importance of social media and its impact on 

community and national security in Jordan. The study used the descriptive 

approach based on reviewing previous studies and research related to the research 

field. The study found that the nature of the impact that social media can have on 

national and community security is represented in the exploitation of these 

platforms in committing criminal crimes (defamation, threats, financial piracy), the 

exploitation of the terrorist groups of the communication platforms in 

communicating between their parties, discussing their terrorist plans and 

identifying their target locations, in addition to recruiting new members by 

monitoring the account of individuals and identifying those with a tendency to do 

so. Moreover, these terrorist groups seek to exploiting the platforms to collect 

financial donations and steal some accounts by hacking them, monitoring the 

accounts of some security figures and determining their locations and movements 

through their personal information that is published on their personal pages. Also, 

this threat includes the social security threat that is directly related to community 

and national security, and this threat includes stirring sectarian strife, fighting 

cultural identity and stirring up internal conflicts. In Jordan specifically; the study 

found that the importance of social media and the features it provided were 

sometimes exploited by extremist parties in a wrong way that contributed to 

spreading false ideas that incite sedition and help spread crime and terrorist 

practices in many cases. The study recommended the necessity of working to 

strengthen the role of religious and media institutions in developing community 

members' awareness of the dangers of social media. 
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 انمقذمة 

ٌمو ّجُ٘ ثالٔضٖجً ثٌٛثّغ ٌّٛجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ إٌٝ إفوثط ٔمٍز ٘جِز ٚوذ١ٌر فٟ ػجٌُ ثٌّؼٍِٛجس، 

ف١ظ أٙذقش ث١ٌٍّٛز ثألًّٙ ٚثألٌّع ٚثألوغٌ فجػ١ٍز فٟ ٔمً ثٌّؼٍِٛجس د١ٓ ِنضٍف ثٌوٚي ٚثألفٌثه، 

ي ٚثٌؾّجػجس فٟ ث١ٌْطٌر ػٍٝ ِٚجهً ثٌّؼٍِٛجس ثًٌّٕٖٛر ٌضّى١ٕٙج ِٓ ث١ٌْطٌر ٚصَث٠وس ًغذز ثٌوٚ

 ٚثٌضقىُ دجٌٖؼٛح. 

ثٌٖذىز ثٌؼٕىذٛص١ز دؼو ثِضَثؽٙج ثٌىذ١ٌ فٟ ِنضٍف ثأل١ّ٘ز ثٌضٟ صىضْذٙج  صٞجػفش ِْضٜٛ فٟ ثٌٛلش ثٌقجٌٟٚ

ف١ظ ثٔذغك ػٓ ٘يث ثٌؼٌٚ ِؾجالس ثٌق١جر ٚثٌضٟ ٔضؼ ػٕٙج ص١ٌٛو ػٌٚ ؽو٠و أٍٟك ػ١ٍٗ ثٌؼٌٚ ثٌٌلّٟ، 

ِؾّٛػز ِٓ ثٌضغ١١ٌثس فٟ ِنضٍف ثٌّؾجالس ٚفٟ ِنضٍف ثٌذٍوثْ دّج فٟ ىٌه ثٌذٍوثْ ثٌؼٌد١ز ثٌضٟ وجْ ٌٙج 

ث١ٌٕٚخ ثألوذٌ ِٓ ثٌضأع١ٌثس ثٌٍْذ١ز ثٌضٟ ٔضؾش ػٓ ثالّضغالي ثٌنجٟب ٚثالّضنوثَ ثٌّضطٌف ٌٖذىجس 

 . (2015)أدٛ ٠ٍُّٛ،  ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ

صَث٠و ِْضٜٛ ثال٘ضّجَ دضأع١ٌ ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ فٟ ثٌؾجٔخ ثإلػالِٟ، مجٙز ٔز ثألم١ٌر ٚفٟ ث٢ٚ

ي هًٚ ٘يٖ ثٌّٛجةً ِٓ وٛٔٙج ِٕٚجس صُض١ـ ثٌضٛثًٙ د١ٓ ثألفٌثه ٚصّى١ُٕٙ ِٓ صى٠ٛٓ ثٌؼاللجس  َّٛ دؼو أْ صق

ؾّجػجس ثٌّضطٌفز ٚثإلً٘جد١ز فٟ ثالؽضّجػ١ز ٚثٌٚوثلجس ثٌؾو٠ور إٌٝ وٛٔٙج ّٚجةً ٠ُّىٓ ثّضغالٌٙج ِٓ لذً ثٌ

ثألفٌثه  إعجًر ثٌفضٓ ث١ٌْج١ّز ٚصقم١ك غج٠جس ثٌؾّجػجس ثإلً٘جد١ز ػذٌ ثٌضأع١ٌ ػٍٝ ثٌٌأٞ ثٌؼجَ ٚصٛؽٙجس

َّْ ٌٖٔ ثألفىجً ثٌّضطٌفز ٚثٌٍٍّٞز فٟ ثٌوٚي 2011ٚلو إٔجً ِٚطفٝ ) (.2015ٌٕثهلز، ٚأفىجًُ٘ ) ( إٌٝ أ

ٍّ ١ُْ٠طٌ ػ١ٍٗ  ّٛ ِٓ ٕأٔٗ أْ ٠ؤعٌ ػٍٝ أِٓ ثٌوٚي ِْٚضٜٛ ثّضمٌثً٘ج، ف١ظ صؤهٞ ٘يٖ ثألفىجً إٌٝ مٍك ؽ

فٟ  ثٌنٛف ٚثٌيػٌ، ٠ٕٚضؼ ػٕٗ فجٌز ِٓ ثٌفٛٝٝ ثٌؼجِز صٕضٌٖ فٟ ثٌذاله صؤهٞ إٌٝ آعجً وجًع١ز ٚصو٠ٌ١ِز

 ِنضٍف ثٌّؾجالس. 

َّْ ثٌٕظ٠ٌجس ثإلػال١ِز 2015)ٌٕثهلز أوَّو  ش ثٌؼو٠و ِٓ ثالؽضٙجهثس ٚث٢ًثء فٛي ثٌضأع١ٌ ( ػٍٝ أ لوَِّ

ثالؽضّجػٟ ٚػ١ٍّجس ثٌضأع١ٌ، دّج فٟ ىٌه ٔظ٠ٌز ثإِلٕذجع ٚثالفض١جؽجس ٚٔظ٠ٌز ثٌض٠ْٛك ثالؽضّجػ١ز، ف١ظ 

َّْ ّٚجةً ثٌضٛثًٙ  ثالؽضّجػٟ ٔمٍش ثإلػالَ إٌٝ آفجق ؽو٠ور ٌُ صىٓ ِٛؽٛهر، ٚ٘يٖ أوَّوس ٘يٖ ثٌٕظ٠ٌجس ػٍٝ أ

ٚ٘يث ثٌضأع١ٌ ث٢فجق ٟ٘ ثٌضٟ ّّقش ألْ ٠ىْٛ ٌٙيٖ ثٌّٛجةً ثٌضأع١ٌ ثٌىذ١ٌ فٟ ِنضٍف ثٌّؾجالس هْٚ فوٚه. 

٠ْضٍََ ثٌوًثّز ٚثٌذقظ دغ١ز ثلضٌثؿ ثٌطٌق ٚثٌّٛجةً ثٌضٟ ٠ُّىٓ ِٓ مالٌٙج ثٌقو ِٓ ِْضٜٛ صأع١ٌٖ )مجٙز 

ثٌٕٛثفٟ ثٌٍْذ١ز( ٚصؼ٠ََ ِْضٜٛ ثٌٌلجدز ػٍٝ ثٌّؾجالس ثٌضٟ صُؼٍَ ِْضٜٛ ٘يث ثٌضأع١ٌ، ِٚٓ ٕ٘ج ٠ْؼٝ فٟ 

ثٌذقظ ثٌقجٌٟ إٌٝ ثٌضؼٌف ػٍٝ أ١ّ٘ز ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ٚصأع١ٌ٘ج ػٍٝ ثألِٓ ثٌّؾضّؼٟ ٚثٌٟٕٟٛ 

 ثألًهْ.  فٟ

 

 



 
 

 

 وتساؤالته مشكهة انبحث

ٕذىجس ٕذىز ثإلٔضٌٔش ٌٚمو صّىَّٕش ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّٕظّجس ٚثٌؾّجػجس ثٌّضطٌفز ثإلً٘جد١ز ِٓ ثّضغالي 

فٟ ٌٖٔ أفىجً٘ج ثٌّضطٌفز ٚصٕف١ي ػ١ٍّجصٙج ِٚنططجصٙج ثإلً٘جد١ز ٌٖٚٔ ثألفىجً ثٌٙوثِز  ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ

َّْ ثٌّٛجةً ثإلػال١ِز ِٕٚٙج ٕذىجس  ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ أٙذقش صُّغًِّ د١ٓ أفٌثه ثٌّؾضّغ، ٚ٘يث ٠ؼٕٟ دأ

ً ٕو٠و ثٌنطًٛر ٠ُٙوه ّالِز ٚأِٓ ثٌّؾضّؼجس مجٙز د١ٓ ثٌفتجس ثٌٖذجد١ز ثٌضٟ صضأعٌ دجٌّقض٠ٛجس  ّالفج

 ثإلػال١ِز دوًؽز وذ١ٌر. 

ٚثألًهْ ِٓ ثٌوٚي ثٌؼٌد١ز ثٌضٟ صأعٌس دفؼً ثٌّقضٜٛ ثًٌّٕٖٛ ػذٌ ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ، ٠ُٚيوٌ فٟ 

 -ًفّٗ هللا-، ٚمطف ثٌط١جً ثألًهٟٔ "ِؼجى ثٌىْجّذز" 2006س فٕجهق ػّجْ ثإلً٘جد١ز فٟ ثٌؼجَ ىٌه صفؾ١ٌث

ِٚج ٌٖٖٔ ثٌضٕظ١ُ ثإلً٘جدٟ "هثػٔ" ػذٌ ث١ٌٛص١ٛح ػٓ إفٌثق ثٌط١جً ٌٖٚٔ ثٌف١و٠ٛ ثٌيٞ ٠ضّٞٓ ثٌقٌق 

فٛي هًٚ ٚثٌيٞ ٠ٙوف دٖىً أّجّٟ إٌٝ إعجًر ثٌنٛف ٚثٌفَع ٚثٌيػٌ فٟ ٔفُٛ ثألفٌثه )ًٕٚز ػًّ 

ِٚغ ثّضٌّثً ثالًصفجع ثٌّْضٌّ ٌّْضٜٛ ثّضنوثَ (. 2015ثإلػالْ ٚثألؽَٙر ثأل١ِٕز فٟ ِىجفقز ثإلً٘جح، 

أفٌثه ثٌّؾضّغ ثألًهٟٔ ٌٖذىجس ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ٚثػضّجهُ٘ ػ١ٍٙج وّٚوً أّجّٟ ٌضٍمٟ ثألمذجً 

١ٌ ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ػٍٝ ٚثٌّؼٍِٛجس فٟ ِنضٍف ثٌّؾجالس صذٌٍ ثٌقجؽز ثٌّجّز إٌٝ ثٌذقظ فٟ صأع

ثمضالف أٔٛثػٙج ػٍٝ ثألِٓ ثٌّؾضّؼٟ ٚثٌٟٕٟٛ فٟ ثألًهْ، ف١ظ ٠ُؼضذٌ ثألِٓ ثٌّؾضّؼٟ ٚثٌٟٕٟٛ ِٓ أوغٌ 

ثً ثٌّؾضّؼجس، ٚغ١جح ثألِٓ ثٌٟٕٟٛ ٚثٌّؾضّؼٟ ٠ؼٕٟ ٍػَػز أِٓ ثٌّفج١ُ٘ فْج١ّز ٚصأُع١ٌثً ػٍٝ ثّضمٌ

ثٌوٌٚز ٚثّضمٌثً٘ج ٚصؼ٠ٌٞٙج ألْ صىْٛ ف٠ٌْزً ٍّٙزً ِٓ لذً ثٌؾّجػجس ٚثٌّٕظّجس ثإلً٘جد١ز ٚثٌٍٍّٞز ثٌضٟ 

 صْؼٝ إٌٝ إعجًر ثٌفضٓ ٚثٌنالفجس ٚثٌيػٌ ٚثٌنٛف فٟ ٔفُٛ أفٌثه ثٌّؾضّغ. 

 ٍز ثٌوًثّز فٟ ثألّتٍز ثٌضج١ٌز: ِٓ مالي ِج ّذك ٠ُّىٓ صقو٠و ِٖى

 ِج أ١ّ٘ز ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ فٟ ِنضٍف ثٌّؾجالس؟ .1

 ِج صأُع١ٌ ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ػٍٝ ثألِٓ ثٌّؾضّؼٟ ٚثٌٟٕٟٛ فٟ ثألًهْ؟  .2

ِج ثٌّمضٌفجس ٚثٌض١ٙٛجس ثٌضٟ ٠ُّىٓ أْ صقو ِٓ ثٌضأع١ٌ ثٌٍْذٟ ثٌيٞ ٠ُّىٓ ٌّٛجةً ثٌضٛثًٙ  .3

 عٗ ػٍٝ ِْضٜٛ ثألِٓ ثٌٟٕٟٛ ٚثٌّؾضّؼٟ فٟ ثألًهْ؟ ثالؽضّجػٟ إفوث

 

 

 

 



 
 

 أهمية انبحث 

 ٠ُّىٓ ص١ٝٛـ أ١ّ٘ز ثٌذقظ ِٓ مالي ثٌٕمجٟ ثٌضج١ٌز: 

غ فٟ ثٌٛلش ثٌقجٌٟ ٚفٟ ثٌّْضمذً، ف١ظ صُؼضذٌ أ١ّ٘ز ثٌّٛٝٛع ثٌذقغٟ ٚصأع١ٌٖ ػٍٝ صّجّه ثٌّؾضّ .1

ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ أهثر ٘جِز ٌضذجهي ثألفىجً ٚثٌّؼٍِٛجس ٚصؼ٠ََ ِْضٜٛ ثٌضٛثًٙ د١ٓ 

ثألفٌثه، إٝجفزً إٌٝ وٛٔٙج صُُْٙ فٟ ص١ّٕز ِؾجالس ثٌقٛثً فٟ ِنضٍف ثٌمٞج٠ج ث١ٌْج١ّز ٚثاللضٚجه٠ز 

 ٚثٌغمجف١ز ٚثٌو١ٕ٠ز ٚغ١ٌ٘ج. 

ثألِٓ ثٌّؾضّؼٟ ٚثٌٟٕٟٛ ثٌٍيثْ ٠ُؼضذٌث وٛٔٙج صٌد٠ ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ِغ  ٌذقظثأ١ّ٘ز  .2

ثٌؼجِالْ ثألّج١ّجْ فٟ ثٌّقجفظز ػٍٝ ثّضمٌثً ثٌّؾضّؼجس، ف١ظ ٠َهثه ثال٘ضّجَ دٙيث ثٌؾجٔخ فٟ ظً 

دًٚٛر صٕجِٟ ٟذ١ؼز ثٌمٞج٠ج ٚثألفوثط ث١ٌْج١ّز ثٌضٟ صٌّ دٙج ثٌوٚي ثٌؼٌد١ز دًٚٛر ػجِز ٚثألًهْ 

مجٙز دّج فٟ ىٌه ثٌضقو٠جس ثٌٌّصذطز دّٛثؽٙز ثإلً٘جح ٚثٌفْجه ِٚقجًدز ثٌؾّجػجس ثإلً٘جد١ز ثٌضٟ 

 صْؼٝ فقْخ إٌٝ إعجًر ثٌيػٌ فٟ ٔفُٛ أفٌثه ثٌّؾضّغ. 

٠ُُْٙ ثٌذقظ ثٌقجٌٟ فٟ ٌفش ثٔضذجٖ ثٌؾٙجس ثإلػال١ِز إٌٝ ًٌٝٚر ٝذ٠ ِقضٜٛ ّٚجةً ثٌضٛثًٙ  .3

فٟ ثٌوٌٚز ثالؽضّجػٟ ٚثالٔضذجٖ ٌٍّجهر ثٌضٟ صٌُٕٖ ِٓ مالٌٗ ِْٚضٜٛ صأع١ٌ٘ج ػٍٝ صّجّه ثٌّؾضّغ 

 ثٌٛثفور. 

ٌنطًٛر  -ٚدنجٙز ثٌٖذجح–٠ُُْٙ ثٌذقظ ثٌقجٌٟ فٟ صؼ٠ََ ِْضٜٛ ٚػٟ ِنضٍف فتجس ثٌّؾضّغ  .4

ثٌّقضٜٛ ثًٌّٕٖٛ ػذٌ ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ٚمطًٛر دؼٜ ثٌّّجًّجس ثٌضٟ ٠ضُ ٌٖٔ٘ج ٚثٌضٟ 

 صُغ١ٌ ثٌىٌث١٘ز د١ٓ ثألفٌثه ٚصُُْٙ فٟ ٍػَػز أِٓ ٚثّضمٌثً ثألٟٚجْ. 

ألدقجط ثٌم١ٍٍز ثٌضٟ صذقظ فٟ صأع١ٌ ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ػٍٝ ثألِٓ ٠ُؼضذٌ ثٌذقظ ثٌقجٌٟ ِٓ ث .5

 ثٌٟٕٟٛ ٚثٌّؾضّؼٟ ٚدجألم٘ دجٌْٕذز ٌألًهْ. 

 

 أهذاف انبحث

 ٠ْؼٝ ثٌذقظ ثٌقجٌٟ إٌٝ صقم١ك ثأل٘وثف ثٌضج١ٌز: 

 ص١ٝٛـ أ١ّ٘ز ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ فٟ ِنضٍف ثٌّؾجالس.  .1

 ثٌىٖف ػٓ صأُع١ٌ ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ػٍٝ ثألِٓ ثٌّؾضّؼٟ ٚثٌٟٕٟٛ فٟ ثألًهْ.  .2

صمو٠ُ دؼٜ ثٌّمضٌفجس ٚثٌض١ٙٛجس ثٌضٟ ٠ُّىٓ أْ صقو ِٓ ثٌضأع١ٌ ثٌٍْذٟ ثٌيٞ ٠ُّىٓ ٌّٛجةً ثٌضٛثًٙ  .3

 ثالؽضّجػٟ إفوثعٗ ػٍٝ ِْضٜٛ ثألِٓ ثٌٟٕٟٛ ٚثٌّؾضّؼٟ فٟ ثألًهْ. 

 

 



 
 

 مىهجية انبحث 

فٟ ص١ٝٛـ أ١ّ٘ز ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ٚصقو٠و صأع١ٌ ّٚجةً ثٌضٛثًٙ أ٘وثف ثٌذقظ ثٌّضّغٍز ٌضقم١ك 

ثالؽضّجػٟ ػٍٝ ثألِٓ ثٌّؾضّؼٟ ٚثٌٟٕٟٛ فٟ ثألًهْ ١ّضُ ثالػضّجه ػٍٝ ثٌّٕٙؼ ثٌٛٙفٟ )ثٌٕٛػٟ( ػذٌ 

 ثالػضّجه ػٍٝ ثٌوًثّجس ٚثألدقجط ثٌْجدمز ىثس ثٌؼاللز دجٌّٛٝٛع ثٌذقغٟ. 

 شبكات انتىاصم االجتماعي أوالً: 

ٚأٔٛثع ثٌضٛثًٙ د١ٓ فتجس ثٌّؾضّغ، ٚ٘يث ٌمو صّىٕش ٕذىجس ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ِٓ صقم١ك وجفز إٔىجي 

ِٓ صذجهي ثألفىجً ٚثٌّؼٍِٛجس ٚثٌنذٌثس ٚثٌّؼجًف دٌْٙٛز ٠ٌُْٚ، وّج ِىَُّٕٙ ِٓ   ثٌضٛثًٙ ِىَّٓ ثألفٌثه

ٌمُْ ثٌقجٌٟ ٠ٙوف إٌٝ ص١ٝٛـ ِفَٙٛ ّٚجةً ثٌضٛثًٙ صؼ٠ََ ِْضٜٛ ثٌؼاللجس ثالؽضّجػ١ز د١ُٕٙ. ٚث

 ثالؽضّجػٟ ٚصقو٠و أدٌٍ ثٌّْجس ثٌضٟ صض١َّ دٙج، دجإلٝجفز إٌٝ ص١ٝٛـ أ١ّ٘ضٙج. 

 

 مفهىو شبكات انتىاصم االجتماعي وأبرز سماتها 

ٚثالصؾج٘جس ٠ُؼضذٌ ِفَٙٛ ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ِٓ ثٌّفج١ُ٘ ثٌّغ١ٌر ٌٍؾوي ثٌضٟ صؼوهس ف١ٙج ث٢ًثء 

فٙج  ٚٚؽٙجس ثٌٕظٌ، ٚٔض١ؾزً ٌيٌه صؼوهس ٌَّ ِش ٌّٛجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ، فؼ ثٌؼَح ثٌضؼ٠ٌفجس ثٌضٟ لُوِّ

( دأٔٙج ِؾّٛػز ِٓ ثٌٖذىجس ثإلٌىض١ٌٔٚز ثٌضٟ صُض١ـ ٌألفٌثه إِىج١ٔز ثٌضٛثًٙ ف١ّج د١ُٕٙ ّٛثء 2011)ٚثٌغجِوٞ 

جًن ٘ؤالء ثألفٌثه ث٘ضّجِجس ٚصٛؽٙجس ِؼ١ٕز دق١ظ ٠ضٖوجْ ىٌه ػٍٝ ِْضٜٛ فٌه أٚ ِْضٜٛ ؽّجػٟ 

 ضٟ ٠ّضٍىٛٔٙج.٠ٚضذجهٌْٛ ثٌنذٌثس ٚثٌّؼجًف ثٌ

فٙج  ٌَّ ٓ ِْضنو١ِٙج ِٓ إٖٔجء 2012ِؼضٛق ٚو٠ٌُ )ٚػ ( دأٔٙج ِٛثلغ إٌىض١ٌٔٚز ػذٌ ٕذىز ثإلٔضٌٔش صُّّىِ

ّىٓ ٌٍفٌه ثٌٚفقجس ٚثٌقْجدجس ثٌنجٙز دُٙ ٚثٌضٟ صضّٞٓ ِؼٍِٛجصُٙ ثٌٖن١ٚز دًٚٛر ػجِز دق١ظ ٠ُ 

ٓ ثألفٌثه ِٓ صذجهي ثٌّؼٍِٛجس ٚثًٌٚٛ  ثٌضٛثًٙ ِغ غ١ٌٖ ِٓ ثألفٌثه ٚثألٙولجء ِٓ مالٌٙج، وّج أٔٙج صّّىِ

فش ٘يٖ ثٌّٛجةً دأٔٙج ِٛثلغ ٚصؾّؼجس إٌىض١ٌٔٚز ٚثؽضّجػ١ز صُض١ـ ٌألفٌثه  ٌِّ ٚثٌف١و٠ٛ٘جس د١ٓ دؼُٞٙ. ٚػ

 .(Khan, 2012) ثٌضٛثًٙ ف١ّج د١ُٕٙ ٚصذجهي ثٌنذٌثس

َّْ ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ صُّغً ِٕظِٛز ٕذىجس إٌىض١ٌٔٚز صُض١ـ صفجػً ( 2012ٚلو إٔجً ؽٌثً ) إٌٝ أ

ثألفٌثه ػذٌ٘ج ٚصٌدطٗ ِغ دم١ٗ ثألػٞجء ٚثألٙولجء دٌْٙٛز، فمو أٍٟك ٘يث ثٌّٚطٍـ ػٍٝ ثٌّٛثلغ ثٌضٟ 

ِؾضّؼجس ثفضٌث١ٝز صؾّغ  ظٌٙس ػذٌ ٕذىز ثإلٔضٌٔش ٚثٌضٟ صَثِٕش ِغ ثٌؾ١ً ثٌغجٟٔ ٠ٌٍٛخ، ف١ظ صُّغً

ثألفٌثه ثٌي٠ٓ ٠ٖضٌوْٛ فٟ ث٘ضّجِجس ٚثفور صّْـ ٌُٙ دضذجهي ثًٌٚٛ ٚثٌّؼٍِٛجس ٚثٌف١و٠ٛ٘جس، وّج صّْـ ٌُٙ 

م٠ٌٓ صؾّغ د١ُٕٙ دضٚفـ ثٌقْجدجس ثألمٌٜ ثٌنجٙز دجألػٞجء ٚدجٌضجٌٟ إِىج١ٔز ٌُٚٙٛٙ ألفٌثه ٚأٙولجء آ

 ث٘ضّجِجس ٚثفور.



 
 

ٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ دّؾّٛػز ِٓ ثٌّْجس ثٌضٟ صض١َّ دٙج ػٓ غ١ٌ٘ج ِٓ ثٌّٛثلغ ٚدًٚٛر ػجِز صضُْ ّٚجةً ث

 (: Jain et al., 2012ثٌّٛؽٛهر ػذٌ ٕذىز ثإلٔضٌٔش، ِٓ د١ٕٙج )

ثٌٙوف ثألّجّٟ ِٓ ٘يٖ ثٌٖذىجس ثالؽضّجػ١ز ٟ٘ مٍك ؽٛ ثفضٌثٟٝ ِّضغ ٠ؾّغ ِؾّٛػز ِٓ ثألفٌثه  .1

ثٌيٞ ٠ٖضٌوْٛ فٟ ث٘ضّجِجس ٚصٛؽٙجس ٚثفور، ٠ّْٚـ ٌألفٌثه دئلجِز ػاللجس ِغ أػٞجء آم٠ٌٓ لو 

س ٠ٕقوًْٚ ِٓ عمجفجس ِنضٍفز ٠ٚضقوعْٛ دٍغجس أمٌٜ ِّج ٠ّْؼ دضذجهي ثٌغمجفجس ٚصذجهي ثٌّنذٌث

 ٚثٌّؼجًف. 

ثٌٙوف ثألّجّٟ ِٓ ٘يٖ ثٌٖذىجس ثٌضٛث١ٍٙز ٘ٛ ثٌضؼجًف أٚ ثٌضٖجًٚ أٚ إلجِز ثٌؼاللجس ثٌؾو٠ور أٚ  .2

 ثٌضٌف١ٗ ٚثٌض١ٍْز. 

ثألػٞجء ثٌي٠ٓ ٠ْضنوِْٛ ٘يٖ ثٌّٕٚجس ٠ضّىْٕٛ ِٓ إًّجي ٚثّضمذجي ثٌٌّجةً، وّج أُٔٙ لجه٠ًٓ  .3

٠ٛ٘جس، دجٌضجٌٟ هًٚ ثٌّْضنوَ ال ٠مضٌٚ ػٍٝ ػٍٝ ِٖجًوز ثٌّؼٍِٛز ٚصٖجًن ثٌٍّفجس ٚثًٌٚٛ ٚثٌف١و

ؽجٔخ ِؼ١ٓ؛ ٚإّٔج ٘ٛ ػٌٕٚ فجػً لجهً ػٍٝ ثالٟالع ٚثٌضٛؽ١ٗ ٚثإلًٕجه ٚثالّضّجع ٚثٌضؼذ١ٌ ػٓ 

 ثٌٌأٞ ٚٚؽٙجس ثٌٕظٌ. 

ِؾّٛػز ِٓ ثٌّْجس ثٌضٟ صض١َّ دٙج ٕذىجس ثٌضٛثًٙ ( 2012) ٚثٌْجٌِثةٟ وّج أٝجف لٕو٠ٍؾٟ

 ثالؽضّجػٟ، ثٌضٟ صضّٞٓ: 

ٓ ثٌّٖضٌو١ٓ ِٓ ثٌضؼ١ٍك ػٓ ثٌّقضٜٛ ٚثٌضؼذ١ٌ ػٓ آًثةُٙ ٚأفىجًُ٘ فٟ ٘يث ثٌّؾجي. صُ  .1  ّّىِ

ٓ ثٌّٖضٌو١ٓ ِٓ ِٖجًوز ثٌّقضٜٛ ٚثٌٕٚٛٗ ٚثًٌٚٛ ٚثٌف١و٠ٛ٘جس ّٛثء ػٍٝ ثٌٍّف  .2 صُّّىِ

 ثٌٖنٟٚ أٚ إًّجٌٗ ِذجٌٕر ٌؼٞٛ ِٖٚضٌن ِؼ١ٓ. 

 ثٌٌْػز فٟ صذجهي ثٌّؼٍِٛجس ٚثٌٍّفجس.  .3

 ثٌّٛثلغ ِٓ مالي ؽٙجٍ ثٌقجّٛح ثٌّقّٛي أٚ ِٓ مالي ثٌٙٛثصف ثٌّقٌّٛز ثٌيو١ز.  إِىج١ٔز صٚفـ ٘يٖ .4

٠ُّىٓ ثّضنوثَ ٘ي ثٌّٛثلغ فٟ ثألغٌثٛ ثٌضؾج٠ًز وذ١غ ثٌّٕضؾجس ٚثٌض٠ٌٚؼ ٌألفىجً، دجٌضجٌٟ فٟٙ  .5

 ١ٍّٚز ص٠ْٛم١ز فؼجٌز ٠ٌّٚؼز. 

ؽ١ْٕجس ِنضٍفز صؾّغ د١ُٕٙ صُض١ـ ٌٍفٌه إِىج١ٔز ثٌؼغًٛ ػٍٝ أفٌثه أٚ أٙولجء ِٓ هٚي ٚعمجفجس ٚ .6

 ث٘ضّجِجس ٚثفور، ٚدجٌضجٌٟ صُؼٍَ لوًر ثألفٌثه ػٍٝ إلجِز ثٌؼاللجس ثالؽضّجػ١ز. 

 صُض١ـ ثٌضغ١١ٌ ثإل٠ؾجدٟ ٌوٜ ثألفٌثه ِٓ مالي ثالّضفجهر ِٓ ِؼجًف ٚصؾجًح ث٢م٠ٌٓ.  .7

 

 

 

 



 
 

 أهمية شبكات انتىاصم االجتماعي 

ػذٌ ٕذىز ثإلٔضٌٔش فٟ ثٌؼمو ثألٚي ِٓ ثألٌف١ز ثٌغجٌغز  ٌمو دٌٍس ثٌؼو٠و ِٓ ِٛثلغ ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ

 لغ دجًٌٌٞٚر دئلجِزٚثٌضٟ ّجّ٘ش فٟ ؽيح ثٌؼو٠و ِٓ ثٌّْضنو١ِٓ ٚثٌّٖضٌو١ٓ ف١ظ ث٘ضّش ٘يٖ ثٌّٛث

 ثٌؼاللجس د١ٓ ثألفٌثه ٚصٛع١مٙج ٚصّى١ُٕٙ ِٓ صذجهي ثٌنذٌثس ٚثٌّؼجًف. 

َّْ أ١ّ٘ز ِ  (Smoloon, 2009) ٌّّْٛٛ ٚلو د١َّٓ  ٛثلغ ثٌضٛثي ثالؽضّجػٟ صذٌٍ ِٓ مالي ِج ٠ٍٟ: دأ

ٓ ثٌّْضنوَ ِٓ ثٌضؼٌف ػٍٝ ِٖضٌو١ٓ ٚأػٞجء آم٠ٌٓ صؾّغ د١ضُٙ ث٘ضّجِجس ِٚٚجٌـ ٚثفور،  .1 صُّّىِ

 ٚدجٌضجٌٟ صُؼٍَ ِٓ لوًصٗ ػٍٝ صقم١ك ِٚجٌقٗ ٚغج٠جصٗ. 

ٓ ثٌّْضنوَ ِٓ ثٌضٛثًٙ ِغ أوغٌ ِٓ ػٞٛ آمٌ فٟ ٔفِ ثٌٛلش.  .2  صُّّىِ

ٓ ثٌّْضنوَ ِٓ ثٌضؼذ١ٌ ػٓ ًأ٠ٗ دق٠ٌز ٚصذجٌو ثٌنذٌثس ِغ ث٢م٠ٌٓ.  .3  صُّّىِ

َّْ  (Aren, 2010)أ٠ًٓ ٚلو أٝجف   ٘يٖ أ١ّ٘ز ٘يٖ ثٌّٛثلغ صضّغً فٟ:  دأ

 صّْـ ٌألفٌثه دجٌضٛثًٙ ِغ أفٌثه أم٠ٌٓ وجْ ِٓ ثٌٚؼخ ثٌضٛثًٙ ِؼُٙ ٌفضٌر ٠ٍٟٛز ِٓ ثٌَِٓ.  .1

ٓ ثألفٌثه ِٓ إٖٔجء ثٌّؾّٛػجس ثٌّضؾجْٔز  .2  أٚ ثٌّنضٍفز ٚإلجِز ثٌؼاللجس ثٌؾو٠ور. صُّّىِ

صؤعٌ ٘يٖ ثٌّٛثلغ ثالؽضّجػ١ز دوًؽز وذ١ٌر فٟ ثٌؼ١ٍّجس ثالؽضّجػ١ز ِٓ مالي ص١ًْٙ ٚٙٛي ثٌفٌه  .3

فٟ ثٌّٖج٠ًغ إٌٝ ثٌّؼٍِٛجس، وّج أٔٙج صُُْٙ فٟ ثٌضأُع١ٌ ٌموًر ثٌفٌه ػٍٝ صٕف١ي ثٌنط٠ ٚثالّضٌثص١ؾ١جس 

 ثٌّنضٍفز. 

٠ُّىٓ ثّضغالي ِٛثلغ ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ فٟ ثٌقّالس ثالؽضّجػ١ز ثٌنجٙز دّىجفقز ثٌفمٌ أٚ ِىجفقز  .4

 ثألٌِثٛ أٚ هػُ ثٌقّالس ث١ٌْج١ّز أٚ ص١ْٕك ثٌّظجٌ٘ثس أٚ ثٌؼغًٛ ػٍٝ ثٌٛظجةف. 

َّْ  (2011ِٚقفٛظ ) (2010وّج د١َّٓ ثٌؼذٛه )  صقم١ك ِج ٠ٍٟ: ٟ صّىَّٕش ِٓ ِٛثلغ ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػ دأ

 صٛف١و ث٢ًثء فٟ ثٌمٞج٠ج ث١ٌْج١ّز، ٚدجٌضجٌٟ إفوثط ثٌضغ١١ٌ ثٌؾيًٞ فٟ ثٌؾجٔخ ث١ٌْجّٟ.  .1

 ثٌّطجٌذز دجٌضغ١١ٌ ٚصطذ١ك ثٌو٠ّمٌث١ٟز.  .2

ػٓ ثإلػالَ ثٌضم١ٍوٞ ثٌيٞ ٠ضُْ دجٌؾّٛه، ف١ظ  ٠نضٍفصّىَّٕش ِٓ ٌٟؿ إػالَ ؽو٠و دّالِـ ؽو٠ور  .3

فٟ صؼ٠ََ ٌّػز ٔمً ثألمذجً ٚصذجهٌٙج ٚهػّٙج دجٌف١و٠ٛ٘جس ثٌّؼذٌر ثٌضٟ صضفجػً ِغ ىٌه ّجُ٘ 

صؼ٠ََ ِْضٜٛ ثٌضفجػً د١ٓ ثألفٌثه )ثٌّضٍم١ٓ( ٚثٌؾٙجس ثٌّْؤٌٚز ثٌّقضٜٛ ثٌٕٟٚ، وّج ّجّ٘ش فٟ 

 ػٓ ثٌٚفقجس ثٌضٛث١ٍٙز. 

 ٌضم١ٍوٞ.ثٌضٟ ٠ٕمً دٙج ثإلػالَ ثصّىٕش ِٓ ٔمً ثألمذجً دٌْػز وذ١ٌر صفٛق ثٌٌْػز  .4

 

 



 
 

َّْ أ١ّ٘ز ِٛثلغ ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ صذٌٍ ِٓ أ١ّ٘ز ثّضنوثِجصٙج ثٌضٟ صضّغً 2015) أدٛ ٠ٍُّٛٚإٔجً  ( إٌٝ أ

 فٟ: 

 صٕجلً ثألمذجً ٚثٌّؼٍِٛجس.  .1

 ّّجع ٚلٌثءر ِٖٚج٘ور ثألمذجً ثٌؼج١ٌّز.  .2

 ِؼٌفز ثٌّؼٍِٛجس ٚثألمذجً دألً صىٍفز ٚدأٌّع ٚلش.  .3

 ثّضنوثَ ثٌّٛثلغ ثٌضٛث١ٍٙز فٟ ثألٖٔطز ثٌض٠ْٛم١ز ٚثٌٌٖثة١ز ٌٍٍْغ ٚثٌّٕضؾجس.  .4

ِج ّذك ٠ؤوو ػٍٝ أ١ّ٘ز ِٛثلغ ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ فٟ ِنضٍف ثٌّؾجالس، دّج فٟ ىٌه ثٌّؾجالس ثٌضٛث١ٍٙز 

ٌّٚػز صٕجلً ٚثٌضفجػ١ٍز ٚثٌضغم١ف١ز ٚثٌض٠ْٛم١ز ٚثٌٌٖثة١ز ٚث١ٌْج١ّز ٚثالؽضّجػ١ز، ٚٚفٌس ٌألفٌثه ٌّٙٛز 

َّْ ٘يٖ ثٌّٛثلغ صغٍذش ػٍٝ ثٌقٛثؽَ ثٌَِج١ٔز ٚثٌّىج١ٔز  ثٌّؼٍِٛجس ٚصذجهٌٙج ٚصذجهي ثٌف١و٠ٛ٘جس ٚثًٌٚٛ، أٞ أ

 ثٌّٛؽٛهر د١ٓ ثٌذٍوثْ. 

فوعش ٟفٌر ٚٔمٍز ٔٛػ١ز فٟ ػجٌُ ثالصٚجي ٚصذجهي ثٌّؼٍِٛجس، ٚ٘يٖ ثٌطفٌر ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ أ ّٚجةً

ش ١ٍّٚز ٘جِز إلفوثط ثٌضغ١١ٌ  أعٌس فٟ ِْض٠ٛجس ثٌضٛثًٙ ٚثٌؼاللجس ثالؽضّجػ١ز ٌألفٌثه فضٝ أٔٙج ِغٍَّ

 ثالؽضّجػٟ ٚثٌٍْٛن ثإلْٔجٟٔ. 

فٟ ِؾجالس ٚؽٛثٔخ أمٌٜ، ّجػٟ أ١ّ٘ز ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضأووس ثٌوًثّجس ثٌْجدمز ػٍٝ ِٓ ؽٙز أمٌٜ، 

فٟ غٌُ ل١ُ ( ثٌضٟ صٍٛٙش إٌٝ أ١ّ٘ز ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ 2017دّج فٟ ىٌه هًثّز ٙفٌثً )

ش 2017ٚصؼ٠ََ ِٞج١ِٓ ثٌضؼجْٚ ٚثٌضىجفً د١ُٕٙ، ٚهًثّز وٛؤ )ثٌّٛثٟٕز د١ٓ أفٌثه ثٌّؾضّغ  ( ثٌضٟ د١َّٕ

 ٟالح ثٌؾجِؼجس ثألًه١ٔز. فز ثٌضْجِـ د١ٓ ٚؽٛه أ١ّ٘ز ٌّٛجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ فٟ ٌٖٔ عمج

 

 وسائم انتىاصم االجتماعي واألمه انىطىي وانمجتمعي ثاوياً: 

َّْ ِْضٜٛ ثٌضطًٛ ثٌيٞ ٕٙوصٗ ٕذىز ثإلٔضٌٔش  أصجفش ٌألفٌثه إِىج١ٔز ثٌضٛثًٙ ِغ دؼُٞٙ هْٚ ثال٘ضّجَ إ

ٌٍّْجفجس ٚثٌقوٚه ثٌّىج١ٔز ثٌضٟ صفًٚ د١ٓ ثٌوٚي، وّج أصجفش ٌُٙ فٌٙز ثالٟالع ػٍٝ ثٌغمجفجس ٚثألفىجً 

ثألمٌٜ ثٌضٟ ٌَّٚوس فٟ دؼٜ ثألف١جْ مطٌثً ػٍٝ أِٓ ثٌّؾضّؼجس ٚثّضمٌثً٘ج أوغٌ ِٓ وٛٔٙج فجةور ١َِٚر 

 ثٌّؾضّغ. ِموِز ألفٌثه 

َّْ ثالٔضٖجً ثٌٛثّغ ٌٖذىجس ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ّجُ٘ فٟ ص١ٌٛو ؽٍّز ِٓ ثٌضأع١ٌثس فٟ ِنضٍف ثٌّؾجالس،   إ

ف١ظ ٠ُؼضذٌ ثألِٓ ثٌٟٕٟٛ إفوٜ ٘يٖ ثٌّؾجالس ثٌيٞ ٠ُٞ فٟ ِفِٙٛٗ صقم١ك ثالّضمٌثً ث١ٌْجّٟ ٚثاللضٚجهٞ 

َّْ صأع١ٌ ِٛثلغ ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ إ ٚثٌذ١تٟ،ّٚٝجْ ِْض٠ٛجس ثالْٔؾجَ ثالؽضّجػٟ ٚثٌغمجفٟ  ػٍٝ ثألِٓ ال أ

 : (2019ِالػخ، ) ثٌّؾضّؼٟ ٚثٌٟٕٟٛ ثصني ثٌؼو٠و ِٓ ثألٕىجي؛ دّج فٟ ىٌه

 



 
 

ف١ظ صٌصذ٠ ٘يٖ ثٌؾٌثةُ دجًٌٌٞٚر دجٌضٙو٠و ػذٌ ِٛثلغ ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ، ثٌؾٌثةُ ثٌؾٕجة١ز:  .1

ّْ ثًصىجح ِغً ٘يٖ ثٌّّجًّجس ٌِصذ٠ دؼوَ  ٚثٌض١ٌٖٙ، ٚثٌمٌٕٙز ثٌّج١ٌز، ف١ظ صؾوً ثإلٕجًر إٌٝ أ

ثصنجى ِْضنوِٟ ثٌٖذىجس ثالؽضّجػ١ز ٌٍقيً ثٌىجفٟ ػٕو ثّضنوثَ فْجدجصُٙ ثٌٖن١ٚز ٚػوَ ثصنجى 

ىف١ٍز دضٛف١ٌ ثألِجْ ٚثٌقّج٠ز ٌّؼٍِٛجصُٙ ٚد١جٔجصُٙ ثًٌّٕٖٛر ػذٌ ٘يٖ ثٌقْجدجس، وّج أٔٗ ثإلؽٌثءثس ثٌ

ٍَّٙش ػٍٝ ثٌؾّجػجس ثٌٍٍّٞز  ٠ُّىٓ أْ ٠ٌصذ٠ دّْضٜٛ ثٌضطًٛ ثٌضمٕٟ ٌّنضٍف صم١ٕجس ثٌمٌٕٙز ثٌضٟ ّ

 ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ.ثًصىجح ِغً ٘يٖ ثألفؼجي ٚثالػضوثء ػٍٝ ث٢م٠ٌٓ ِٓ مالي ّٚجةً 

 

ف١ظ ٠ُّىٓ ثػضذجً ٘يث ثٌؾجٔخ ِٓ أُ٘ نط٠١ ثٌؾّجػجس ٚثٌّٕظّجس ثإلً٘جد١ز ٌألػّجي ثإلؽٌث١ِز: ص .2

ٚأمطٌ ثٌؾٛثٔخ ثٌضٟ صؤعٌ ػٍٝ ثألِٓ ثٌّؾضّؼٟ، ف١ظ ثّضغٍش ثٌؼو٠و ِٓ ثٌؾّجػجس ٚثٌّٕظّجس 

ثإلً٘جد١ز ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ٌٌٕٓ أفىجً٘ج ثٌٙوثِز ٚإعجًر ثٌيػٌ ٚثٌنٛف فٟ ٔفُٛ 

ألفٌثه، فجٌؾ١ً ثٌؾو٠و ِٓ ثٌضٕظ١ّجس ثإلً٘جد١ز ٠ؼضّو ٚدٖىً ِذجٌٕ ػٍٝ ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ث

ٜ فٟ صقم١ك غج٠جصٗ ٚثٌضٛثًٙ د١ٓ ثٌم١جهثس ِٚنضٍف ثٌؼٕجٌٙ ثإلً٘جد١ز دق١ظ ٠ُّىٓ صمو٠ٌ ِْضٛ

% 90ػٓ  ثػضّجه ٘يٖ ثٌؾّجػجس ػٍٝ ٕذىجس ثٌضٛثًٙ ثٌقو٠غز ٌضقم١ك غج٠جصٙج ثإلً٘جد١ز دّج ٠َ٠و

مجٙز فٟ ثٌٛلش ثٌيٞ صٕضٌٖ ف١ٗ ٘يٖ ثٌؾّجػجس فٟ ِنضٍف أٔقجء ثٌؼجٌُ ِّج ٠ُؼٍَ ِٓ لوًصٙج ػٍٝ 

 ثالٔضٖجً ثٌٛثّغ ٌٖٚٔ أفىجً٘ج ثٌٍٍّٞز مالي فضٌثس ١ٍِٕز ل١ٌٚر. 

٠ُّٚىٓ إؽّجي ثٌّؾجالس ثٌضٟ صْؼٝ ثٌؾّجػجس ثإلً٘جد١ز الّضغالي ٚثّضنوثَ ِٕٚجس ثٌضٛثًٙ 

 ثالؽضّجػٟ فٟ صقم١ك غج٠جصٙج ثإلً٘جد١ز دّج ٠ٍٟ: 

ثالػضّجه ػٍٝ ِٕٚجس ثٌضٛثًٙ و١ٍّٛز صٛث١ٍٙز فؼجٌز ٠ٌّٚؼز فٟ صذجهي ثألفىجً ٚثٌنط٠  . أ

ثإلً٘جد١ز دّج فٟ ىٌه ثٌّؼٍِٛجس ثٌنجٙز دض١ٕٚغ ثألٍّقز ٚثٌّضفؾٌثس، ٚثٌّؼٍِٛجس ثٌنجٙز 

َّْ ٘يٖ ثٌؾّجػجس ثإلً٘جد١ز صْؼٝ إٌٝ ٌِثلذز فْجدجس  دجٌّٛثلغ ثٌّْضٙوفز. ِٚٓ ثٌؾو٠ٌ ىوٌٖ دأ

ه ثٌي٠ٓ صظٌٙ ٌو٠ُٙ ثٌٌغذز ٚث١ًٌّ ٌالّٔٞجَ ٌّغً ٘يٖ ثٌؾّجػجس ِٓ مالي ِضجدؼز ثألفٌث

ٚػذجًثصُٙ ثٌضٟ صٌُٕٖ ػذٌ ِنضٍف ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ، ف١ٕٙج صْضٙوف ٘ؤالء   صغ٠ٌوثصُٙ

ثألفٌثه ٚصُؼٍَ ِْضٜٛ صٛثٍُٙٙ ِؼُٙ ِٓ أؽً إٌٕثوُٙ فٟ ِٕظّجصُٙ ثإلً٘جد١ز ٚدجٌضجٌٟ 

جح ثٌؼ١ٍّجس ثإلً٘جد١ز فٙيٖ ثٌؾّجػجس ثإلً٘جد١ز صؼضّو ػٍٝ ثٌؾجٔخ ثٌضٛثًٙ إٌٕثوُٙ فٟ ثًصى

وؾجٔخ أّجّٟ ٚ٘جَ ٌغًْ هِجؽ ِْضنوِٟ ٕذىجس ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ٚإلٕجػُٙ دّذجهةُٙ 

ٚأ٘وثفُٙ ٚغج٠جصُٙ، وّج أُٔٙ ٠ؼضّوْٚ ػٍٝ ثٌنطجدجس ٚثٌّذجها ثٌو١ٕ٠ز فٟ ػ١ٍّجس ثإللٕجع ٌضؾ١ٕو 

 ثألػٞجء ثٌؾوه. 

٠ُؼضذٌ ثّٔٞجَ ثٌؼو٠و ِٓ ثٌٖذجس ٚثألفٌثه إٌٝ ثٌضٕظ١ّجس ثإلً٘جد١ز م١ٌ ه١ًٌ ػٍٝ ثّضغالي ٚ

ثٌؾّجػجس ثإلً٘جد١ز ٌّٛجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ فٟ ثٌضٛثًٙ ٚثٌضفجػً ِغ ِنضٍف ثألػٞجء، 

ٚ٘يث دجٌٞذ٠ ٠ٕطذك ػٍٝ ثّٔٞجَ ثٌؼو٠و ِٓ ثألفٌثه إٌٝ صٕظ١ُ هثػٔ ثإلً٘جدٟ ف١ظ صّىَّٓ ٘يث 

 ٕظ١ُ ِٓ صؾ١ٕو ث٢الف ِٓ ثٌٖذجح فٟ صٕظ١ّٗ ِٓ مالي ٕذىجس ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ. ثٌض



 
 

ػٍٝ دظ ثألػّجي ثإلً٘جد١ز ثٌضٟ صٌصىذٙج ثٌؾّجػجس ثإلً٘جد١ز ػذٌ ِٕٚجس ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ  . ح

 ٕىً ًٙٛ أٚ أفالَ ِودٍؾز. 

ػذٌ ثّضغالي ِٕٚجس ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ فٟ ؽّغ ثٌضذٌػجس ِٓ مالي صق٠ًٛ ثألِٛثي  . س

ثٌقْجدجس ثٌضٟ صٌُٕٖ أًلجِٙج ػذٌ ٙفقجصُٙ ث١ٌٌّّز، إٝجفزً إٌٝ ثًصىجح ٘يٖ ثٌؾّجػجس ٌؼ١ٍّجس 

 ثمضٌثق ٌذؼٜ ثٌقْجدجس ٚصّىُُّٕٙ ِٓ ٌّق ثألِٛثي ِٕٙج. 

ِالفمز ثٌٖن١ٚجس ثأل١ِٕز ثٌٙجِز ٚثٌذجًٍر ػذٌ صضذغ ِؼٍِٛجصُٙ ثٌٖن١ٚز ػذٌ ِٛثلغ ثٌضٛثًٙ  . ط

ٌ فمو لجِش ثٌؼو٠و ِٓ ثٌوٚي ِٕٚٙج د٠ٌطج١ٔج فٟ صقي٠ٌ ثألفٌثه ثالؽضّجػٟ، ٌٚضؾٕخ ٘يث ثألِ

أٙقجح ثٌّٕجٙخ ثأل١ِٕز ِٓ ٌٖٔ ِؼٍِٛجصُٙ ثٌٖن١ٚز ػذٌ ٕذىجس ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ 

ٚصقي٠ٌُ٘ ِٓ ٌٖٔ صقٌوجصُٙ أٚ أِجوٓ صٛثؽوُ٘ ػذٌ٘ج فضٝ ال صضّىٓ ٘يٖ ثٌؾّجػجس ِٓ 

 ِالفمضُٙ ٌِٚثلذضُٙ ٚإٌقجق ثألىٜ ف١ُٙ. 

 ثٌٍٍّٞز ٚثٌّضطٌفز.  ثٌض٠ٌٚؼ ٌٍؼٕف ٌٖٚٔ ثألفىجً .3

ف١ظ ٠ٌصذ٠ ثألِٓ ثالؽضّجػٟ دًٚٛر ِذجٌٕر دجألِٓ ثٌّؾضّؼٟ ٍػَػز ثألِٓ ثالؽضّجػٟ:  .4

ٚثٌٟٕٟٛ، فضؼضذٌ وً ِٓ ثٌّقجفظز ػٍٝ صّجّه ثٌّؾضّغ ِٚقجًدز ثٌفضٓ ٚثٌَٕثػجس ثٌوثم١ٍز ثٌضٟ 

س ثٌضٟ ٠ؼضّو ػ١ٍٙج ضّغ ِٓ أُ٘ ثٌٌّصىَثس ٚثٌّمِٛجصقوط ف١ٗ ٚ ثٌّقجفظز ػٍٝ ث٠ٌٛٙز ثٌغمجف١ز ٌٍّؾ

ثألِٓ ثٌٟٕٟٛ. ٚ ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ صُّغً صٙو٠وثً دجٌْٕذز ٌألِٓ ثٌٟٕٟٛ ِٓ مالي ثّضغالي 

٘يٖ ثٌّٛجةً ٚثٌّٕٚجس ثٌضٛث١ٍٙز فٟ ٌٖٔ ثٌؼٕف، ٚصٙو٠و ث٠ٌٛٙز ثٌغمجف١ز ِٚقجًدضٙج، ٌٖٚٔ 

 ٛ ٌِّ ثألفٌثه ػٍٝ ثٌمضً ٚثٌؼٕف ال ١ّّج د١ٓ فتجس ثألٟفجي ٚثٌٌّث٘م١ٓ ثٌف١و٠ٛ٘جس ٚثألفىجً ثٌضٟ صُق

ٚثٌٖذجح ثٌي٠ٓ ٠ًْٙ ث١ْٔجلُٙ ًٚثء ثألفىجً ثٌٙوثِز هْٚ إهًثوُٙ دنطًٛر ِغً ٘يٖ ثألفىجً ٚمطًٛر 

 ث٢عجً ثٌٍْذ١ز ثٌٕجصؾز ػٕٙج. 

فو ِٓ مالي وّج صّىٕش ثٌؾّجػجس ثإلً٘جد١ز ِٓ ٌٖٔ ثٌفضٓ ٚثٌضفٌلز د١ٓ ِىٛٔجس ثٌّؾضّغ ثٌٛث

ٕذىجس ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ، فجّضغٍش ثمضالف ثٌٌٚثد٠ ثٌطجةف١ز ٚأعجًس ثٌفضٓ فٟ ٘يث ثٌؾجٔخ ِّج 

 ّجُ٘ فٟ إعجًر ثٌضٛصٌثس ثٌطجةف١ز ٚثٌو١ٕ٠ز ٚثٌمذ١ٍز دًٚٛر ٘وه صّجّه ثٌّؾضّؼجس ٚثّضمٌثً٘ج. 

َّْ ثٌضأع١ٌ ثٌيٞ ٠ُّىٓ أْ صُقوعٗ ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ فٟ ثٌّؾضّؼجس 2018) ثٌٌفجِٕز أوَّو وّج ( ػٍٝ أ

فٟ غ١ٌ ِقًٚٛ فقْخ فٟ ثٌّؾجالس ثالؽضّجػ١ز ٚثاللضٚجه٠ز؛ ٚإّٔج ٌٙيٖ ثٌّٛجةً صأع١ٌ وذ١ٌ ٚٚثّغ 

ث١ٌْجّٟ ثٌيٞ ثٌّؾجالس ثأل١ِٕز ثٌّؾضّؼ١ز ِْٚضٜٛ ثٌضأع١ٌثس ث١ٌْج١ّز فضُُْٙ فٟ مٍك ثٌغًٛثس ٚإ٠ؾجه ثٌّٕجك 

٠ُغ١ٌ ثٌفضٓ ػذٌ ٌٖٔ ثألفىجً ٚثٌّؼٍِٛجس ثٌّغٍٟٛز ػذٌ ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ، ٚ٘يث دجٌٞذ٠ ِج فوط 

فٟ دؼٜ ثٌوٚي ثٌؼٌد١ز صقش ِج أٍُٟك ػ١ٍٗ "عًٛثس ثٌٌد١غ ثٌؼٌدٟ" وّج فًٚ فٟ وً ِٓ صِٛٔ ١ٌٚذ١ج 

ػو٠ور فٟ ثٌذاله، ف١ظ وجْ ٌّٛجةً  ثٌي٠ٓ فىّٛث ٌْٕٛثسٌِٚٚ ٠ًّٛٚج ثٌضٟ ٔضؼ ػٕٙج إّمجٟ ثٌقىجَ 

ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ثألعٌ ثألوذٌ فٟ إعجًر ثٌفضٓ ٚصؼذتز ثألفىجً ٚفٖو ثٌّضظج٠ٌ٘ٓ، ٚدجألم٘ ص٠ٛضٌ ثٌيٞ 

 ٠ُؼضذٌ ١ٍّٚز ٘جِز إلهالء ث١ٌْج١١ّٓ ٚثٌمجهر ٌض٠ٌٚقجصُٙ ث١ٌْج١ّز. 



 
 

 َّْ ً ٌٕٖ إ ش ١ٍّٚز ِٚٚوًثً أّج١ّج ٌ ثألفىجً ثٌّغٍٟٛز ٚثألمذجً ثٌىجىدز ثٌضٟ ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ِغٍَّ

ٛ ػٍٝ إعجًر ثٌفضٓ د١ٓ ثألفٌثه،  ٌِّ َّْ 2017)هًثّز ّقجًٞ ٚٔذ١ـ  ٚ٘يث ِج إٔجًس إ١ٌٗصُق ( ثٌضٟ أووَّس ػٍٝ أ

دؼٜ ثٌؾٙجس ثٌّضطٌفز صْضغً ِٕٚجس ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ٌٌٕٖ ثًٌٚٛ ثٌضٟ صٌصذ٠ دمٞج٠ج ١ّج١ّز ِؼ١ٕز 

 ٚثٌؼٕف ٌوٜ ثألفٌثه.  ٚثٌضٟ صُغ١ٌ ثٌىٌث١٘ز 

 تأثير وسائم انتىاصم االجتماعي عهً أمه األردن انىطىي وانمجتمعي ثانثاً: 

ٌمو ٕٙوس ثٌّٕطمز ثٌؼٌد١ز فٟ ثٌفضٌثس ثألم١ٌر ثٌؼو٠و ِٓ ثألفوثط ثٌضٟ أعٌس ػٍٝ ِْض٠ٛجصٙج ثأل١ِٕز 

ٚثٌّؾضّؼ١ز ٔض١ؾزً ٌألفىجً ٚثٌضٛؽٙجس ثٌّضطٌفز ثًٌّٕٖٛر ػذٌ ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ثٌضٟ ّجّ٘ش فٟ 

ثٌوٚي ثٌؼٌد١ز إٌٝ ثال١ٙٔجً ٚصٌُّٛو إعجًر ثٌفضٓ ٚثٌىٌث١٘ز ٌٖٚٔ ثألفىجً ثٌّغٍٟٛز، فضٝ ًٚٙ ثٌٛٝغ فٟ دؼٜ 

 ثألٍِجس ثٌضٟ ِج ٍثي أفٌثه ِؾضّؼجصٙج ٠ُؼجٟٔ ٌغج٠ز ثٌٛلش ثٌقجٌٟ وّج ٘ٛ ثٌقجي فٟ ٠ًّٛج. 

َّْ ثٌقجي ٌُ صًٚ فٟ ثألًهْ وّج ٍٚٙش فٟ دؼٜ ثٌوٚي ثٌؼٌد١ز ثألمٌٜ، ف١ظ ِج ٠َثي  َّْ ِج ٠ُطّتٓ أ إال أ

ٚثالدضؼجه ػٓ هثةٌر ثٌنالف ثٌضٟ ٠ُّىٓ أْ صضٌٛو ِٕٙج ثٌٌٚثػجس  ثألًهْ ٠ُقجٚي ثٌذمجء فٟ هثةٌر ثالمضالف

 (. 2018ثٌٌفجِٕز، ضٟ صؤعٌ ػٍٝ أِٓ ثٌّؾضّغ ٚثّضمٌثًٖ )ٚثألٍِجس ثٌ

ّْ ثأل١ّ٘ز ثٌضٟ ثوضْذضٙج ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ٚث١ٌَّثس ثٌضٟ  ٚٔضجةؼ ثٌوًثّجس ثٌْجدمز صؤوو ػٍٝ أ

ِٓ لذً ثٌؾٙجس ثٌّضطٌفز دًٚٛر مجٟتز ّجّ٘ش فٟ ٌٖٔ ثألفىجً  ٚفٌصٙج صُ ثّضغالٌٙج فٟ دؼٜ ثألف١جْ

ثٌّغٍٟٛز ثٌضٟ صُغ١ٌ ثٌفضٓ ٚصُْجػو ػٍٝ ثٔضٖجً ثٌؾ٠ٌّز ٚثٌّّجًّجس ثإلً٘جد١ز فٟ ثٌىغ١ٌ ِٓ ثألف١جْ، دّج فٟ 

ثٌضٟ ٘وفش إٌٝ صقو٠و ثٔؼىجّجس ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ػٍٝ ثٌّؾضّغ  (2018ىٌٍه هًثّز ثٌٌفجِٕز )

َّْ ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ّجّ٘ش فٟ فجالس ػو٠ور  دئعجًر ثٌفضٕز د١ٓ أفٌثه ثألًهٟٔ، ف١ظ صٍٛٙش إٌٝ أ

ٚلش ثٌٖؼخ ثألًهْ ػذٌ ٌٖٔ ثألفىجً ثٌٍٍّٞز، ٚ٘يٖ ثألفىجً ِٓ ٕأٔٙج أْ صُؤعٌ ػٍٝ ِْضٜٛ صّجّه ثٌّؾضّغ 

َّْ دؼٜ ثٌنطجدجس ٚثألفىجً ثٌضٟ صٌُٕٖ ػذٌ ثٌف١ْذٛن صُُْٙ فٟ  ٝٗ ٌٍّنجٌٟ. وّج أوَّوس ػٍٝ أ ٌِّ ثألٍِجس ٚصُؼ

 صؼ٠ََ ِْضٜٛ ثٌضطٌف ثٌو٠ٕٟ ٚصؤعٌ ٍّذ١جً ػٍٝ ِْضٜٛ ثٌضىجفً ثٌّؾضّؼٟ فضٕؼىِ ٍّذجً ػٍٝ صّجّه ثٌّؾضّغ. 

َّْ دؼٜ ثٌّٛثلغ ثإلػ2017ٚصٍٛٙش هًثّز ثٌٛفٔ ) ال١ِز ثألًه١ٔز ال صٍضََ دجٌّؼج١٠ٌ ث١ٌّٕٙز ( إٌٝ أ

َ فٟ ِّٞٛٔٙج ػٍٝ ثٌمٞج٠ج ثٌّؾضّؼ١ز ٚث١ٌْج١ّز ثٌوثم١ٍز  ٚثألمالل١ز فٟ ػٌٛ ثألمذجً، ف١ظ أٔٙج صٌُّوِ

ثٌنجٙز دٖؤْٚ ثٌّؾضّغ ثألًهٟٔ ٚصُذٌٍ ٍّذ١جصٙج، فٟ ف١ٓ صًُّٙ ثٌمٞج٠ج ثٌنجٙز دجٌٖؤْٚ ث١ٌْج١ّز 

َّْ ٕذىز ثإلٔضٌٔش ٌٙج صأع١ٌ وذ١ٌ ٚمط١ٌ ػٍٝ صى٠ٛٓ 2017ٌٌْفجْ )وّج صٍٛٙش هًثّز ثثٌنجًؽ١ز.  ( إٌٝ أ

ثٌضٟ صَهثه ف١ٙج مطجدجس ثٌىٌث١٘ز ٚثٌضطٌف ٚثٌؼٕف ثٌٌأٞ ثٌؼجَ مجٙز ِٓ مالي ِٛثلغ ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ 

 ثًٌّٕٖٛر ثٌضٟ صُُْٙ فٟ ٍػَػز أِٓ ٚثّضمٌثً ثٌّؾضّغ ثألًهٟٔ. 

ش هًثّز ثٌفٛثػ١ٌ ) َّْ ٌٖذىجس ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ صأع١ٌ ٍّذٟ ػٍٝ ثألِٓ ثٌفىٌٞ  (2016وّج د١َّٕ دأ

ٚثٌّؾضّؼٟ ٌطٍذز ثٌؾجِؼجس ف١ظ أٔٙج صُٙوه ِْضٜٛ ثألِٓ ثٌفىٌٞ ٌو٠ُٙ فٟ ِنضٍف ثٌّؾجالس ثالؽضّجػ١ز 

 .ٚثالصؾج١٘ز ٚثألمالل١ز 



 
 

 

 انىتائج وانتىصيات 

 

ٍَّٙش ثٌضٛثًٙ د١ٓ ثألفٌثه  ش ٕذىجس ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ٚثفور ِٓ أُ٘ إٔؾجٍثس ثٌؼٌٚ ثٌضٟ ّ ٌمو ِغٍَّ

ٚصؾجٍٚس ِنضٍف ثٌقوٚه ثٌَِج١ٔز ٚثٌّىج١ٔز ّٚجػوس ػٍٝ ٔمً ثألمذجً دٌْػز وذ١ٌر فٟ ِنضٍف ثٌّؾجالس 

صضّٕٞٙج ٕذىجس ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ث١ٌْج١ّز ٚثٌضؼ١ّ١ٍز ٚثاللضٚجه٠ز ٚثالؽضّجػ١ز ٚثٌغمجف١ز، فجٌَّث٠ج ثٌضٟ 

 ؽؼٍش ِٕٙج ِٚوًثً ٘جِجً ٠ؼضّو ػ١ٍٗ ثألفٌثه فٟ صٕجلً ثألمذجً ٚثٌّؼٍِٛجس ٚثألفىجً. 

إال أٔٗ ٚػٍٝ ثٌٌغُ ِٓ ثأل١ّ٘ز ثٌىذ١ٌر ثٌضٟ صٕجٌٙج ٕذىز ثإلٔضٌٔش، ٚػٍٝ ثٌٌغُ ِٓ ثٌَّث٠ج ثٌضٟ ّجػوس ػٍٝ 

ج صمو٠ّٙج ٌّنضٍف فتجس ثٌّؾضّغ فٟ ِنضٍف ثٌّؾ  -ِٓ مالي ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ-ّّقش جالس؛ إال أَّٔٙ

ِغً ٘يٖ ثألفىجً ٙجصُٙ ثٌّضطٌفز، ٌٍٚؼو٠و ِٓ ثٌؾٙجس ثٌّضطٌفز ٚثٌّضؼٚذز دئهالء آًثةُٙ ٚثٌضؼذ١ٌ ػٓ صٛؽ

ٚث٢ًثء ّجّ٘ش دٌٕٖ ثٌضٕجفٌ ثٌفىٌٞ د١ٓ ثألفٌثء ٚفٟ إعجًر ثٌفضٓ ٚثٌيػٌ ثٌضٟ ٔضؼ ػٕٙج فٟ دؼٜ ثألف١جْ 

خ وجًع١ز ثٔضٙش دج١ٙٔجً ثٌقىُ ٚإّمجٟ ثٌٕظجَ ثٌّؼّٛي دٗ فٟ دؼٜ ثٌوٚي وّج فوط فٟ عًٛثس ثٌٌد١غ ػٛثل

ٚ٘يث ال ٠ؼٕٟ دأٔٗ ٠ُّىٓ إٔىجً ثأل١ّ٘ز ثٌضٟ صّىٕش ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ِٓ صقم١مٙج ٚغٌّٙج ثٌؼٌدٟ. 

ّْ دّج فٟ ىٌه ػٍٝ ِْضٜٛ صؼ٠ََ ل١ُ ثٌّٛثٟٕز ٚثٌضىجفً ثالؽضّجػٟ ٚثٌضالفُ ثٌٟٕٟٛ فٟ ثٌّؾضّؼجس ؛ إال أ

دؼٜ ثٌّٛثلغ ثّضغٍش ثٌّْجس ثٌضٟ صّضجٍ دٙج ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ٚثّضنوِضٙج و١ٍّٛز ٌٌٕٖ ثألفىجً 

ثٌّؾضّغ ٚثّضمٌثًٖ ِٓ ثٌضٟ صِّ أثٌٍٍّٞز ٚثٌّغٍٟٛز ّّٚقش دئدوثء ث٢ًثء فٟ ِنضٍف ثٌمٞج٠ج ٚثٌّؾجالس 

 دًٚٛر ِذجٌٕر.

َّْ ٟذ١ؼز ثٌضأع١ٌ ثٌيٞ ٠ُّىٓ أْ صقوعٗ ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ػٍٝ  ٚدًٚٛر ػجِز صٍٛٙش ثٌوًثّز إٌٝ أ

ثًصىجح ثٌؾٌثةُ ثٌؾٕجة١ز )ثٌض١ٌٖٙ، ثٌضٙو٠و،  ٘يٖ ثٌّٕٚجس فٟ فٟ ثّضغالي ٠ضّغًثألِٓ ثٌٟٕٟٛ ٚثٌّؾضّؼٟ 

ثٌؾّجػجس ثإلً٘جد١ز ٌّٕٚجس ثٌضٛثًٙ فٟ ثٌضٛثًٙ د١ٓ ػٕجٌٙ٘ج ِٕٚجلٖز  ثٌمٌٕٙز ثٌّج١ٌز(، ٚثّضغالي

مططٙج ثإلً٘جد١ز ٚصقو٠و ِٛثلؼٙج ثٌّْضٙوفز ٚصؾ١ٕو ثألػٞجء ثٌؾوه ػذٌ ٌِثلذز فْجح ثألفٌثه ٚصقو٠و ِٓ 

 ٌو٠ُٙ ١ًِ ٔقٛ ىٌه، دجإلٝجفز إٌٝ ثّضغالي ثٌّٕٚجس فٟ ؽّغ ثٌضذٌػجس ثٌّج١ٌز ٌّٚلز دؼٜ ثٌقْجدجس ػذٌ

ثمضٌثلٙج، ٌِٚثلذز فْجدجس دؼٜ ثٌٖن١ٚجس ثأل١ِٕز ٚصقو٠و ِٛثلؼُٙ ٚصقٌوجصُٙ ِٓ مالي ِؼٍِٛجصُٙ 

َّْ ٘يث ثٌضٙو٠و ٠ضّٞٓ صٙو٠و ثألِٓ ثالؽضّجػٟ ثٌيٞ  ثٌٖن١ٚز ثٌضٟ ص١ٌُٖٕ ػذٌ ٙفقجصُٙ ثٌٖن١ٚز. وّج أ

فضٓ ثٌطجةف١ز ِٚقجًدز ث٠ٌٛٙز ٠ٌصذ٠ دجألِٓ ثٌّؾضّؼٟ ٚثٌٟٕٟٛ دًٚٛر ِذجٌٕر، ٚ٘يث ثٌضٙو٠و ٠ضّٞٓ إعجًر ثٌ

 ثٌغمجف١ز ٚإعجًر ثٌَٕثػجس ثٌوثم١ٍز. 

 

 

 



 
 

ٛ ٌنطٌ ثالّضغالي ثٌنجٟب ٌّٕٚجس ثٌضٛثًٙ  ٌَّ ٚثٌّؾضّغ ثألًهٟٔ ٕأٔٗ ٕأْ دم١ز ثٌّؾضّؼجس ِؼ

ثالؽضّجػٟ ِٓ لذً ثٌؾّجػجس ثٌّضطٌفز ٚثإلً٘جد١ز ثٌضٟ صْؼٝ إٌٝ ٌٖٔ ثٌيػٌ ٚثٌنٛف ٚثألفىجً ثٌّضطٌفز 

ٚثٌٍٍّٞز د١ٓ أفٌثه ثٌّؾضّغ، ٚ٘يث ِج إٔجًس ٚأووس ػ١ٍٗ ٔضجةؼ دؼٜ ثٌوًثّجس ثٌْجدمز ثٌضٟ  ٚثٌّغٍٟٛز

َّْ ثألًهْ ِج صَثي د ُٟذِّمش فٟ ثٌّؾضّغ ثألًهٟٔ، ِّج قجؽز إٌٝ ثٌذقظ ػٓ ثٌّٛجةً ٚثٌطٌق ثٌضٟ ١ُٖ٠ٌ إٌٝ أ

ٌٞذ٠ ثٌّقضٜٛ ثًٌّٕٖٛ ػذٌ ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ، دّج فٟ ىٌه ٠ُّىٓ ِٓ مالٌٙج ثٌضؼجًِ دفجػ١ٍز 

 فٌٛ ثٌمٛث١ٔٓ ٚثٌؼمٛدجس ٚثالػضّجه ػٍٝ ثٌؾجٔخ ثٌضٛػٛٞ ٚثٌضغم١فٟ ألفٌثه ثٌّؾضّغ. 

 

 ومه خالل ما تىصم إنيه انبحث مه وتائج يىصي انباحث بما يهي: 

ص١ّٕز ٚػٟ أفٌثه ثٌّؾضّؼجس  ًٌٝٚر ثٌؼًّ ػٍٝ صؼ٠ََ هًٚ ثٌّؤّْجس ثٌو١ٕ٠ز ٚثإلػال١ِز فٟ .1

دنطًٛر ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ٚدجٌّّجًّجس ثٌضٟ ٠ُّىٓ أْ صُّجًّٙج دؼٜ ثٌؾٙجس ثٌّضطٌفز 

 ٌٍضأع١ٌ دًٚٛر ٍّذ١ز ػٍٝ أِٓ ٚثّضمٌثً ثٌّؾضّغ ثٌٟٕٟٛ. 

صىغ١ف ِْضٜٛ ِضجدؼز ثٌؾٙجس ثٌّْؤٌٚز ػٓ ِٕٚجس ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ًٌٍّٕٖٛثس ثٌضٟ صٌُٕٖ  .2

جةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ٚفيف ِج ٠ٕضؼ ػٕٗ إعجًرً ٌٍفضٓ ٚثالٔقٌثفجس ٚثٌؾٌثةُ و١ٍّٛز ػذٌ ّٚ

 ٌٍّقجفظز ػٍٝ أِٓ ٚثّضمٌثً ثٌّؾضّؼجس.  

ٌّؾضّغ ٌّقجًدز ثّضغالي ثٌّٛجةً ثإلػال١ِز فٟ دظ ثألٖٔطز ٚثٌّّجًّجس ثٌضٟ ٠ُّىٓ صطذ١مٙج فٟ ث .3

 ؽضّجػٟ. ثألفىجً ثٌٍٍّٞز ثٌضٟ صٌُٕٖ ػذٌ ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثال

إؽٌثء ث٠ٌَّو ِٓ ثٌوًثّجس ثٌضطذ١م١ز ثٌضٟ صذقظ فٟ ثٌطٌق ٚثألّج١ٌخ ثٌضٟ ٠ُّىٓ ثدضىجً٘ج ٌّقجًدز  .4

ظجٌ٘ر ثّضغالي ّٚجةً ثٌضٛثًٙ ثالؽضّجػٟ ٌٌٕٖ ثألفىجً ثٌّضطٌفز ٚثٌٍٍّٞز، دّج فٟ ىٌه فٌٛ 

 ىجً. ثٌؼمٛدجس ثٌمج١ّز ػٍٝ ثٌؾٙجس ثٌضٟ ٠ضُ ثٌضأوو ِٓ ٚؽٛه ػاللز ٌٙج دٌٕٖ ِغً ٘يٖ ثألف
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