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ٚعطؾإؾهط   

ٌّ ايصٟ ٚؾكين يًٛقٍٛ اىل ٖصٙ املطس١ً ايع١ًُٝ,  إٔيف بسا١ٜ نًُيت ٫ بّس يٞ  أتٛد٘ ا٫ًٚ بايؿهط هلل عّع ٚد

 ٜػط يٞ نٌ عػرل, ٚأشلُين ايكدل ٚايععمي١ ٚاإلقطاض يف ؾل ططٜكٞ اىل ايبشح ايعًُٞ.ٚ

 ْين أتٛد٘ بايؿهط ٚا٫َتٓإ يهٌ َٔ:إنُا 

 يٞ يف ايٛقٍٛ اىل َا ٚقًت ايٝ٘. ا٭ٍٚ ٚ ا٭خرلايػٓس  نإ ايصٟ اؿبٝب ٞظٚد -

ايصٟ تؿّهٌ إبطاِٖٝ َكطؿ٢(  ل)عبس اـاينُا اْين أقسّ أزل٢ آٜات ايؿهط ٚايعطؾإ باؾٌُٝ يًسنتٛض  -

بكبٍٛ اإلؾطاف ع٢ً ضغاي١ املادػترل, ٚايصٟ َٓشين َٔ ٚقت٘ ايجُني َٚٔ عط َعًَٛات٘ ٚخدلات٘ ايٛاغع١ َا 

ٗا يف ناٌَ عًُٞ بت تٛدٝٗات٘ ْٚكا٥ش٘ املٓاض٠ اييت اغتعٓت ناْؾّهٌ إناؾ١ نبرل٠ يًعٌُ ايبشجٞ, سٝح 

 زٚض أغاؽ يف إمتاّ زضاغيت ايع١ًُٝ.ٚي٘  ايبشجٞ

ٕ أؾهط ا٭غتاش )َٓكٛض ْٛضايسٜٔ( ض٥ٝؼ قػِ تك١ٝٓ اإلع٬ّ ملا بصٍ َٔ دٗٛز نبرل٠ َٚػاعسات ٚأٚز أ -

 د١ًًٝ إلمتاّ ايطغاي١.

ي٘  نإَكطؿ٢ ضغٍٛ( ايصٟ  ـ. ٜٛغزأ.ّ. باإلناؾ١ إىل ؾهطٟ ايهبرل يٮغتاش ا٭ر ايععٜع ايسنتٛض ) -

 ايؿهٌ يف تػٌٗٝ ع١ًُٝ ْؿط املكاي١ ايع١ًُٝ.

 َٛقٍٛ ٭عها٤ ؾ١ٓ املٓاقؿ١ ايهطاّ ع٢ً تؿهًِٗ بكبٍٛ َٓاقؿ١ ضغاي١ املادػترل ٖصٙ.ٚايؿهط  -

 يٮغاتص٠ ا٭د٤٬ ٚا٭قسقا٤ ايصٜٔ غاُٖٛا يف تٛظٜع ا٫غتبا١ْ ٚػُٝعٗا. باإلناؾ١ اىل ؾهطٟ ايهبرل -

ًَشٛظاتِٗ ايػسٜس٠ ٜٚػطْٞ إٔ أقسّ ؾهطٟ ٚأَتٓاْٞ يٮغاتص٠ ا٭ؾانٌ َٔ اـدلا٤ ٚاحملهُني ايصٜٔ أبسٚا  -

يف غبٌٝ خطٚز تؿذٝعِٗ يٞ زاؾعًا إللاظُٖا ٚتطبٝكُٗا عًًُٝا  نإسٍٛ ا٫غتبا١ْ َٚكٝاؽ ا٭ثط ايصٜٔ إش 

 ايطغاي١ بأزم ايٓتا٥ر ٚانجطٖا ؾعاي١ٝ.

  

 

          ايباسج١



VI 

 

 ًَدل ايطغاي١

اييت تػتدسّ بؿهٌ َتهطض يف ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ  ٚايذلٚه١ٝاإلع٬ٕ ٖٛ أسس ا٭ْؿط١ امل١ُٗ ي٬تكا٫ت ايتػٜٛك١ٝ 

ع٬ّ إلتطٛض تهٓٛيٛدٝا ا٫تكاٍ ايّٝٛ, أقبشت ٚغا٥ٌ ا َٚعع٢ً ايؿطا٤.  ٚؼؿٝعِٖ يًتأثرل ع٢ً اػاٖات املػتًٗهني

اؾسٜس دع٤ا َُٗا َٔ سٝاتٓا, ٚأقبشت ٚاسس٠ َٔ اجملا٫ت امل١ُٗ اييت تبسأ ؾٝٗـا ايؿـطنات يف اغـتدساّ َهْٛـات     

 ع٢ً ْطام ٚاغع.اإلع٬ٕ 

 اػاٖـات تأثرل اإلع٬ْات يف َٛاقـع ايتٛاقـٌ ا٫دتُـاعٞ عًـ٢      ؿه١ً ايسضاغ١ بتػا٩ٍ ض٥ٝؼ َؿازٙ:قٛضت َ

 .اإلقًِٝأغاتص٠ اؾاَعات يف اقًِٝ نٛضزغتإ مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ اـاق١ بؿطنات ا٫تكا٫ت ايعا١ًَ يف 

ٜؿـٌُ فتُـع   اعتُست ايباسج١ ع٢ً املٓٗر املػشٞ اإلع٬َٞ, أزا٠ ا٫غتبا١ْ يسضاغـ١ فتُـع ايبشـح سٝـح       

ٕ ـسَات ؾطنات ا٫تكا٫ت يف إقًـِٝ   املػتًٗهنيٚايسضاغ١  ٌ , أغـاتص٠ اؾاَعـات  َـٔ بٝـِٓٗ    نٛضزغـتا يف  ٚتتُجـ

يف أضبٌٝ, ق٬ح ايسٜٔ, ايػـًُٝا١ْٝ,   )ايتك١ٝٓ َعاتداغاتص٠ أغٝاغٌٝ, نٛضى تًٝٝهّٛ ٚظٜٔ(, ٚمت اختٝاض اؾطنات )

اغـتُاض٠  عًٝ٘ مت تكُِٝ  ٚبٓا٤ًيكٝاؽ ايتأثرلات احملت١ًُ يإلع٬ٕ اإليهذلْٚٞ, زٖٛى, ٚغٛضإ( نع١ٓٝ قكس١ٜ يًسضاغ١ 

 ( ع٢ً ع١ٓٝ ايسضاغ١.ًاٚايهذلْٚٝ ًا)ٚضقٝ اغتُاض٠ ٚمت تٛظٜعٗا( 380) اييت بًػتا٫غتبٝإ 

اض ايٓعـطٟ يًسضاغـ١, ٚدـا٤ اختٝـ     اإلطـاض ايباسج١ ْعط١ٜ ا٫عتُاز ع٢ً ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ يتهٕٛ  اختاضتٚقس 

ٖصٙ ايسضاغ١, سٝح تعتدل ايٓعط١ٜ ٚدـٛز ع٬قـ١ قٜٛـ١ بـني نجاؾـ١       ٚتػا٫٩ت اٖسافَع ١ُ٥٬ قتٛاٖا مل ايٓعط١ٜ بٓا٤ً

مـٛ ايكهـاٜا املجـاض٠ َـٔ قبـٌ       ٚاػاٖاتـ٘ اعتُاز اؾُٗٛض ع٢ً ا٭ْٛاع املدتًؿ١ يًُشت٣ٛ اإلع٬َـٞ   ٚزضد١ايتعطض 

 ٖصٙ ايسضاغ١. ٚؾطٚضؾطٚض ايٓعط١ٜ ع٢ً ؾكطات ا٫غتبا١ْ  اْعهػتاإلع٬ّ. ٚقس 

أٖــساف ايسضاغــ١, َٚــٔ ٖــصٙ  ٚا٫غــتٓتادات ٚايتٛقــٝات ايــيت تًــيبايباسجــ١ إىل ةًــ١ َــٔ ايٓتــا٥ر  ٚتٛقــًت   

 ا٫غتٓتادات: 

سَات خ  ؾطا٤ ٚاٖتُاّ املبشٛثني ٚتععٜع ١ْٝ  باٙاْت٢ إثاض٠ ٪ثط بؿهٌ نبرل عًٜإٕ اإلع٬ٕ اإليهذلْٚٞ  .1

 ؾطنات ا٫تكا٫ت ٚايع١َ٬ ايتذاض١ٜ املؿه١ً يسِٜٗ. 
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َٔ خ٬ٍ َٛاقع ايؿٝػبٛى  ا٫دتُاعٞ ٚخاق١إٕ غايب١ٝ املبشٛثني ٜتابعٕٛ اإلع٬ْات عدل َٛاقع ايتٛاقٌ  .2

 .طاّػٚإْػت ٚايٝٛتٝٛب

 ٚاؾٛز٠ ا٭غعاضيف َعطؾ١  ا٫دتُاعٞ تتُجٌزٚاؾع تعطض املبشٛثني يإلع٬ْات عدل َٛاقع ايتٛاقٌ  .3

 ناؾ١ إىل غطع١ اؿكٍٛ ع٢ً تًو اـسَات.إؾ١ٝ يًدسَات اييت وتادْٛٗا, اع٢ً املعًَٛات ايٛ ٚاؿكٍٛ

 .ؾٝ٘ايعسٜس َٔ ايتٛقٝات بٓا٤ ع٢ً املعطٝات اييت ظٗطت  سٜٚٔبت ١ايباسج تٚيف ْٗا١ٜ ايبشح قاَ

 ايهًُات املؿتاس١ٝ: تأثرل, اإلع٬ٕ, َٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ, أغاتص٠ اؾاَعات, أػاٖات, ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ.
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 املكس١َ

ظٗطت ْتٝذ١ يًتطٛض ايتهٓٛيٛدٞ ايهبرل ايصٟ ؾٗسٙ  اييت اتع٬ْاإلٖٞ ْٛع َٔ  اإليهذل١ْٝٚ اتع٬ْاإل

بػطع١  اإليهذل١ْٝٚ اتع٬ْاإلٚتتُٝع  ,ا٫دتُاعٞاملدتًؿ١ ٚٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ  اإلْذلْتايعامل, ٜٚتِ ْؿطٖا ع٢ً َٛاقع 

نٌ َٓاسٞ اؿٝا٠  إىل اإلْذلْت, سٝح زخٌ ٚقت قكرلتكٌ يعسز نبرل َٔ ايٓاؽ  إٔ, سٝح َٔ املُهٔ اْتؿاضٖا

 يعامل.َٔ  هإَنٌ  يفَتٛادس٠ , ٚيًبؿط١ٜ يف ٚاؿ١ٜٛٝامل١ُٗ 

 اتإع٬ْبطاَر ايتكُِٝ املتطٛض٠ َٔ أدٌ إعساز يف  ٚدٛز خدلا٤ إىل اإليهذلْٚٞ ع٬ٕاإل وتاز تكُِٝ

نُا  املػتدسّ بأقكط ايططم, إىلإيهذل١ْٝٚ قازض٠ ع٢ً ػػٝس ٚ ْكٌ ا٭ؾهاض ٚ املعًَٛات اييت تطغب ايؿطن١ بإٜكاشلا 

مٛ  ١اإليهذلْٚٝ  اتع٬ْاإلتكّٛ بتٛدٝ٘  إٔتٛدٝٗٗا, سٝح ميهٔ يًؿطن١  ١ٝهاَْبإ ١اإليهذلْٚٝ اتع٬ْاإلتتُٝع 

 اتع٬ْٚأقبح يإل, ؾ٦ات عُط١ٜ قسز٠ أٚا٭طؿاٍ,  أٚنباض ايػٔ  ايٓػا٤, أٚطداٍ غٛا٤ َٔ ايؾطو١ َع١ٓٝ, 

 ايتكًٝس١ٜ. يف ايٛغا٥ٌ ا٭خط٣ اتع٬ْاإلٟ تًعب٘ ٫ ٜكٌ عٔ ايسٚض ايص ًاٚممٝع ًايف عكطْا اؿايٞ زٚضا نبرل ١اإليهذلْٚٝ

َٛاقع ايتٛاقٌ  اتإع٬ْٚعَُٛا  اإلْذلْتيف  ١اإليهذلْٚٝ اتع٬ْاإلع٢ً ايسٚض ايصٟ تًعب٘  ٚبٓا٤

يف َٛاقع  ع٬ٕاإلايسضاغ١ اؿاي١ٝ ايتعطف ع٢ً تأثرل  ؼاٍٚٚاغع, بؿهٌ غطٜع ٚ ٚاْتؿاضٖاخكٛقا  ا٫دتُاعٞ

مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ اـاق١ بؿطنات  نٛضزغتإ إقًِٝاؾاَعات يف  أغاتص٠ اػاٖاتع٢ً  ا٫دتُاعٞايتٛاقٌ 

 (.ٚظٜٔ غٌٝ, نٛضى تًٝٝهّٛاغٝآ) اتبؿطن اثٌاملتُ ا٫تكاٍ

ٚ  ا٭بعازطاض ايعاّ يًسضاغ١ ٚ ٜتهُٔ إلٍ ٜؿٌُ اٚتتهٕٛ ٖصٙ ايسضاغ١ َٔ ث٬ث١ ؾكٍٛ, ايؿكٌ ا٭

تٟٛ ع٢ً دطا١ٝ٥ يًُكطًشات ايط٥ٝػ١ يف ايسضاغ١ نُا وإلدطا٤ات املٓٗذ١ٝ, ايسضاغات ايػابك١, ايتعطٜؿات اإلا

 .اإلع٬ّع٢ً ٚغا٥ٌ  ا٫عتُازاملتُج١ً بٓعط١ٜ ٚطاض ايٓعطٟ يًسضاغ١  إلا

 اإليهذلْٚٞ ع٬ٕاإلَؿّٗٛ  ٜٚتهُٔاملؿاِٖٝ ايٓعط١ٜ املتعًك١ مبتػرلات ايسضاغ١  ٜتٓاٍٚ ايجاْٞايؿكٌ 

قٝاغٗا, نُا ٜػًط ٖصا ايؿكٌ ايه٤ٛ  ٚنٝؿ١ٝتهٜٛٓٗا  ٚعٛاٌَ ػاٖاتا٫, ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  ع٬ٕاإلٚ

 .نٛضزغتإ إقًِٝيف  تا٫تكا٫ ٚؾطناتع٢ً َؿّٗٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ 
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 ْ٘تا٥ذٗا, ًٜٝ ٚؼًٌٝ اؾساٍٚ ٚعطضيًسضاغ١  املٝساْٞ اؾاْب ٜتٓاٍٚا٭خرل َٔ ايسضاغ١ ايجايح ٚ ٚايؿكٌ

اييت اعتُست يف ايسضاغ١,  ٚاملكازض, نُا تتهُٔ ايسضاغ١ قا١ُ٥ باملطادع ٚايتٛقٝات ٚاملكذلسات ا٫غتٓتاداتعطض 

 اإلع٬ّقػاّ أ أغاتص٠ؾ١ٓ احملهُني َٔ  بأزلا٤ ٚقا١ُ٥ ا٫غتبٝا٬َٕسل ايسضاغ١ يتؿٌُ ع٢ً اغتُاض٠ بعسٖا  ٞٚتأت

 .اإلْهًٝع١ٜتني ايهٛضز١ٜ ًَٚدل ايسضاغ١ بايًػٚ يف اـتاّ  , ا٫غتُاض٠ايصٜٔ قاَٛا بتكِٝٝ 

 



ٍٚايؿكٌ ا٭  

طاض ايعاّ يًسضاغ١إلا  

 

 اإلطاض املٓٗذٞ يًسضاغ١ 1.1

 ايتعطٜـ اإلدطا٥ٞ ملكطًشات ايسضاغ١ 1.2

 ايسضاغات ايػابك١ 1.3

 ايسضاغ١يف املػتدس١َ ٓعط١ٜ اي 1.4
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 ايؿكٌ ا٭ٍٚ

 طاض املٓٗذٞ يًسضاغ١إلا 

 َؿه١ً ايسضاغ١.1.1

 ايعاملٞ ع٢ً املػت٣ٛ غٛا٤ا ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ع٢ً اإلْذلْت ايػطٜع ملٛاقعا٭ْتؿاض ايٛاغع ٚتعٛز أغباب 

َـٔ اؿادـات املُٗـ١ يٮؾـطاز ٚاؾُاعـات       ًانـجرل  ٝعاتٗا ٚ خسَاتٗا اييت تًيبىل َإ, ظاْب انؿاض تهًؿتٗا, أٚ احملًٞ

ا٫دتُاعٝـ١, ايجكاؾٝـ١,    ؾطاز يف ايهجرل َـٔ اجملـا٫ت  امل٪غػات, ٚقس ٚؾط ٖصا ا٫ْتؿاض ؾطم دسٜس٠ يًتأثرل ع٢ً ا٭ٚ

تٛدٝ٘ َعٜس َٔ ا٫ٖتُاّ يبشح نٝؿ١ٝ اغتػ٬ٍ تًو ايؿطم َٔ قبٌ امل٪غػات يف  ىلإايػٝاغ١ٝ, مما أز٣ ا٫قتكاز١ٜ, 

  .كتًـ ٖصٙ اجملا٫ت

ٜٚعتدل فاٍ ايذلٜٚر ع٢ً َٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ أسـس اجملـا٫ت املػـتذس٠ ايـصٟ أزضنـت ايؿـطنات       

ر ملٓتذاتٗا,ٚا٫قذلاب َٔ ؾ٦ـات  ٚامل٪غػات ايتذاض١ٜ َا ي٘ َٔ أ١ُٖٝ خاق١, ٚشيو ملا ٜكسَ٘ َٔ ؾطم دسٜس٠ يًذلٜٚ

َٔ غًع ٚخسَات, إناؾ١ إىل اغتط٬ع آضا٥ٗـِ   اٚايتعطف ع٢ً آضا٥ِٗ ٚاػاٖاتِٗ مٛ َا ٜكسَْٛٗ َع١ٓٝ َٔ ايع٤٬ُ,

ٚتٛقعاتِٗ املػتكب١ًٝ غكٛم َٓتذات ايؿطن١ ٚأغعاضٖا ٚططم تٛظٜعٗا ٚايذلٜٚر شلا. ظٗط اإلع٬ٕ نأسـس ايعٓاقـط   

َٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ, سٝح ٜػتػٌ املػٛقٕٛ اإلقباٍ املتعاٜس َٔ قبٌ بعض ؾ٦ات املػـتًٗهني  ايذلٚه١ٝ اشلا١َ يف 

ع٢ً ؾبهات ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ يف اإلع٬ٕ عٔ ْؿاطاتِٗ َٚٓتذاتِٗ,ضغب١ َِٓٗ يف تهـٜٛٔ اػاٖـات إهابٝـ١ عُـا     

 .ٜكسَْٛ٘ َٔ َٓتذات يس٣ قطاعات نبرل٠ َٔ املػتًٗهني

, ٚ ٖٞ )اغٝاغـٌٝ, ظٜـٔ, نـٛضى تًٝٝهـّٛ(     ؾطنات يف فاٍ ا٫تكا٫تث٬خ يف أقًِٝ نٛضزغتإ تتٓاؾؼ 

إىل زضاغ١  ١ايباسج تايصٟ زؾعيًتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ا٭َط  ع٢ً عس٠ َٛاقع خسَاتَٔ  اٚتكّٛ باإلع٬ٕ عُا ٜكسَْٛٗ

 نـبرل  ملا يـصيو َـٔ تـأثرل    ,تِٗ ايتذاض١ٜاع٬َ ات ظا٥طٜٗا مٛاملٛاقع ع٢ً اػاٖ تًو ٖصٙ ايؿطنات يف ات إع٬ْرلتأث

ػـٛق١ٝ يف غـٛم تتػـِ بؿـس٠     ٖصٙ ايؿطنات, َٚٔ ثِ سذِ َبٝعاتِٗ ٚسكـتِٗ اي  سَاتع٢ً طًب املػتًٗهني ـ

ٚ خاقـ١ َٛاقـع ايتٛاقـٌ     اَعات ع٢ً ٚغـا٥ٌ ا٭عـ٬ّ اؾسٜـس   غاتص٠ اؾأقس ظاز اعتُاز َٔ د١ٗ اخط٣ ٚ. تٓاؾؼاي
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ٞ املػـت٣ٛ املٗـين أٚ ايؿدكـٞ )    َٝعاتٗا ٚ خسَاتٗا املدتًؿ١ غٛا٤ ع٢ً ا٭دتُاعٞ ٚ ا٭غتؿاز٠ َٔ  ,َٚكـطؿ٢  عًـ

 (.725, م0202( )اشلطنٞ, 081ٍ, 0202

بٓا٤ ع٢ً َا غبل, تتُجٌ َؿه١ً ايسضاغ١ يف قاٚي١ ايتعطف ع٢ً تأثرل اإلع٬ٕ يف َٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ 

مٛ ايع٬َـ١ ايتذاضٜـ١ اـاقـ١ بؿـطنات ا٫تكـا٫ت ايعاًَـ١ يف       ع٢ً اػاٖات أغاتص٠ اؾاَعات يف إقًِٝ نٛضزغتإ 

 اإلقًِٝ.

 تػا٫٩ت ايسضاغ١ 1.1  

 ايبشح ع٢ً ططح ايتػا٫٩ت ايط٥ٝػ١ اٯتٞ:  إؾهاي١ٝتتُجٌ 

مٛ ايع١َ٬  أغاتص٠ اؾاَعاتعدل َٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ يف اػاٖات  اإلع٬َٕا ٖٛ َػت٣ٛ تأثرل  .1

 ؟ايتذاض١ٜ يؿطنات ا٫تكا٫ت يف إقًِٝ نٛضزغتإ

عـدل َٛاقـع ايتٛاقـٌ     ات ا٫تكا٫ت يف إقًِٝ نٛضزغتإنؾط إلع٬ْات أغاتص٠ اؾاَعات َس٣ تعطضَا  .2

  ؟ا٫دتُاعٞ

ٕ   نؾـط  ع٬ْـات زٚاؾع تعطض أغاتص٠ اؾاَعـات إل  َٞا ٖ .3 عـدل َٛاقـع    ات ا٫تكـا٫ت يف إقًـِٝ نٛضزغـتا

 ؟دتُاعٞتٛاقٌ ا٫اي

 ؟يف إقًِٝ نٛضزغتإ َا ٖٞ ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ يف اختٝاض أغاتص٠ اؾاَعات ـسَات ؾطنات ا٫تكا٫ت .4

  ؟ع٢ً احملت٣ٛ اإلع٬ْٞ عدل َٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ أغاتص٠ اؾاَعاتَا َس٣ اعتُاز  .5

 ؟ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ َا َس٣ ثك١ ع١ٓٝ ايسضاغ١ باملعًَٛات املكس١َ َٔ خ٬ٍ احملت٣ٛ اإلع٬ْٞ عدل َٛاقع .6

َس٣ تأثرل ا٭ع٬ٕ عدل َٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ع٢ً زضد١ اْتباٙ ٚاٖتُـاّ أغـاتص٠ اؾاَعـات ٚاثـاض٠      َا .7

 ضغبتِٗ يؿطا٤ خسَات ؾطنات ا٫تكا٫ت يف إقًِٝ نٛضزغتإ؟

تًـو  عًـ٢ إع٬ْـات   أغـاتص٠ اؾاَعـات   نٝـ ت٪ثط ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ يؿطنات ا٫تكا٫ت يف زضد١ اعتُاز  .8

  ؟ايؿطنات يف َٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ
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غطاؾ١ٝ يف َس٣ تأثطِٖ باحملت٣ٛ اإلع٬ْٞ ملٛاقـع  ميٛيًعٛاٌَ ايس تبعًا أغاتص٠ اؾاَعاتَا ٖٛ زٚض ايؿطٚم بني  .9

 ا٫دتُاعٞ؟ ايتٛاقٌ 

 أٖساف ايسضاغ١ ..1

 أغاتص٠ٗـسف ٖـصٙ ايسضاغـ١ إىل ايتعـطف عًـ٢ تأثرل اإلع٬ْات يف َٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ع٢ً اػاٖات ت

اؾاَعات ؾـٞ إقًِٝ نٛضزغتإ َـٔ خـ٬ٍ ايسضاغـ١ املػـش١ٝ, ٜٚٓبجـل عـٔ ٖـصا اشلـسف عـس٠ أٖـساف ؾطعٝـ١ 

  - :ْػع٢ إىل ؼكٝكٗا َٓٗـا

مٛ ايع١َ٬  أغاتص٠ اؾاَعاتاػاٖات  ٢ًعَٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ٕ عدل َػت٣ٛ تأثرل اإلع٬  َعطؾ٘ .1

  .ايتذاض١ٜ يؿطنات ا٫تكا٫ت يف إقًِٝ نٛضزغتإ

عدل َٛاقع ايتٛاقٌ  ات ا٫تكا٫ت يف إقًِٝ نٛضزغتإنؾط إلع٬ْات أغاتص٠ اؾاَعات ؼسٜس َس٣ تعطض .2

 ا٫دتُاعٞ.

عدل َٛاقع  ات ا٫تكا٫ت يف إقًِٝ نٛضزغتإنؾط ع٬ْاتؼسٜس زٚاؾع تعطض أغاتص٠ اؾاَعات إل .3

  دتُاعٞ. ايتٛاقٌ ا٫

 يف إقًِٝ نٛضزغتإ. ؼسٜس ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ يف اختٝاض أغاتص٠ اؾاَعات ـسَات ؾطنات ا٫تكا٫ت .4

 .ايتعطف ع٢ً َػت٣ٛ اعتُاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ ع٢ً احملت٣ٛ اإلع٬ْٞ عدل َٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ .5

َػت٣ٛ ثك١ ع١ٓٝ ايسضاغ١ باملعًَٛات املكس١َ َٔ خ٬ٍ احملت٣ٛ اإلع٬ْٞ عدل َٛاقع ايتٛاقٌ ايتعطف ع٢ً  .6

 .ا٫دتُاعٞ

َس٣ تأثرل ا٭ع٬ٕ عدل َٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ع٢ً زضد١ اْتباٙ ٚاٖتُاّ أغاتص٠ اؾاَعات ٚاثاض٠ َعطؾ١  .7

 ضغبتِٗ يؿطا٤ خسَات ؾطنات ا٫تكا٫ت يف إقًِٝ نٛضزغتإ. 

ع٢ً إع٬ْات تًو أغاتص٠ اؾاَعات َس٣ تأثرل ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ يؿطنات ا٫تكا٫ت يف اعتُاز َعطؾ١  .8

  .ايؿطنات يف َٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ

يف َس٣ تأثطِٖ باحملت٣ٛ اإلع٬ْٞ يع١ٓٝ ايسضاغ١ يًعٛاٌَ ايسميٛغطاؾ١ٝ  تبعًا ايؿطز١ٜ ع٢ً زٚض ايؿطٚم ايتعطف .9

 ملٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ.  
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 أ١ُٖٝ ايسضاغ١  ..1

 . ا٭١ُٖٝ ايع١ًُٝ:1

تعتدل ٖصٙ ايسضاغ١ َٔ ايسضاغات اييت تػع٢ ملعطؾ١ ايع٬ق١ بني تأثرل اإلع٬ٕ يف َٛاقع ايتٛاقـٌ ا٫دتُـاعٞ    .1

ع٢ً اػاٖات أغاتص٠ اؾاَعات مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ, ٚقاٚي١ ايٛقٍٛ إىل َعاضف دسٜـس٠ ٚتطـٜٛط املؿـاِٖٝ    

ايـيت مت أدطا٩ٖـا    تاملٛنٛع, أٟ إٔ اشلسف ا٭غاغٞ ٖٛ ظٜاز٠ اإلملاّ باملؿاِٖٝ ٚايسضاغاايٓعط١ٜ سٍٛ ٖصا 

 َٔ قبٌ ايباسجني.

2.    ٚ ايـيت  ٚتهُٔ ا٭١ُٖٝ ايع١ًُٝ شلصٙ ايسضاغ١ يف نْٛٗا َٔ ايسضاغات ايع١ًُٝ اؿسٜجـ١ يف إقًـِٝ نٛضزغـتإ, 

ٖٚٛ اإلع٬ٕ ٚتأثرلٙ عًـ٢ اػاٖـات أغـاتص٠ اؾاَعـات مـٛ ايع٬َـ١        َعاقط بعاٖط٠ اٚ ْؿاط أتكايٞ تع٢ٓ

 .  ًًُٝا بايؿهٌ ايهايف ع٢ً سس عًِ اايباسج١ايتذاض١ٜ, ٖٚٛ َٛنٛع دسٜس ٚغرل َتٓاٍٚ ع

 ايتٛاقٌ َٛاقع يف اإلع٬ْات َٛنٛع دسٜس٠ سٍٛ يسضاغات ايسضاغ١ اْط٬ق١ ٖصٙ تهٕٛ إٔ ميهٔ .3

ْسض٠ ٚ, ا٭خط٣ ا٫دتُاع١ٝ ٚايطبكاتَٔ ايؿ٦ات  ٚاملػتًٗهني ا٭ؾطاز اػاٖات ع٢ً ٚتأثرلٖا ا٫دتُاعٞ

اإلع٬ٕ ع٢ً اػاٖات أغاتص٠ اؾاَعات مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ يف إقًِٝ  بتأثرلاملتعًك١  اإلع١َٝ٬ايسضاغات 

 , مما هعٌ َٔ ٖصٙ ايسضاغ١ َٚٔ ْتا٥ذٗا َكس١َ ع١ًُٝ يسضاغات أخط٣ َػتكب١ًٝ. نٛضزغتإ

 .ا٭١ُٖٝ ايتطبٝك١ٝ:2

زضاغـ١ ايتأثرلات اييت ؼسثٗا اإلع٬ْات يف َٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ع٢ً اػاٖات املػتًٗهني. متجــٌ أُٖٝــ١   

َٛاقـع ايتٛاقـٌ    يًُعًٓٝـٔ ٚقٓاعـ١ اإلع٬ٕ ستـ٢ ٜتُهٓٛا َٔ قـٝاغ١ ؽطٝــط زقٝـل ؿ٬ُتٗـِ اإلع٬ْٝـ١ عًــ٢      

 ف املطدـ٠ٛ َـٔ اإلع٬ٕ. ا٫دتُاعٞ بؿعايٝـ١ يتشكٝـل ا٭ٖـسا

 ايسضاغ١: ٝاتنؾط ..1

 أ٫ٚ: ٚقـ ايع٬ق١ بني َتػرلات ايسضاغ١:

 ايط٥ٝػ١ اٯت١ٝ: نٝاتع٢ً ايؿط ا٫عتُازطبٝع١ ايع٬ق١ بني َتػرلات ايسضاغ١ مت  بٝإدٌ أ َٚٔ

ايع١َ٬  اؾاَعات مٛ أغاتص٠ اػاٖاتبعاز أٚ ع٬ٕاإلبعاز تأثرل أبني  إسكا١ٝ٥تٛدس ع٬ق١ َع١ٜٛٓ شات ز٫ي١  .1

 ايتذاض١ٜ بؿهٌ عاّ.
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 أغاتص٠ اػاٖاتَٚٓؿطز٠  ع٬ٕاإلبعاز تأثرل أبني نٌ بعس َٔ  إسكا١ٝ٥تٛدس ع٬ق١ َع١ٜٛٓ شات ز٫ي١  .2

 ٚتتؿطع َٓٗا ايؿطنٝات ايؿطع١ٝ ايتاي١ٝ ٚنُا ٜأتٞ:, ١تُععات مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ فاؾاَ

بايٓػب١ إلع٬ْات  ْتباٙا٫ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً زضد١ بني بعس  إسكا١ٝ٥تٛدس ع٬ق١ َع١ٜٛٓ شات ز٫ي١  . أ

 أغاتص٠ اؾاَعات مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ. ٚاػاٖات ا٫دتُاعٞؾطنات ا٫تكا٫ت يف َٛاقع ايتٛاقٌ 

ؾطنات  إع٬ْاتايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً زضد١ ا٫ٖتُاّ مبتابع١ تٛدس ع٬ق١ َع١ٜٛٓ شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني  . ب

 أغاتص٠ اؾاَعات مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ. ٚاػاٖات ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ ا٫تكا٫ت 

اييت تعًٔ  تبؿطا٤ اـسَا امل٪ثط٠ ع٢ً اثاض٠ ايطغب١ ايعٛاٌَ تٛدس ع٬ق١ َع١ٜٛٓ شات ز٫ي١ إسكا١ٝ٥ بني  . ت

 أغاتص٠ اؾاَعات مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ. ٚاػاٖات ا٫دتُاعٞعٓٗا ؾطنات ا٫تكا٫ت يف َٛاقع ايتٛاقٌ 

 : ؼًٌٝ ايتأثرل بني َتػرلات ايسضاغ١:ثاْٝا

 ا٫مساضايع١َ٬ ايتذاض١ٜ بؿهٌ عاّ )ؼًٌٝ  اؾاَعات مٛ أغاتص٠ اػاٖاتتأثرل َعٟٓٛ ع٢ً  ي٘ ع٬ٕاإل إٔ .1

 .ع٢ً َػت٣ٛ ايهًٞ( ايبػٝط

مـٛ   غاتص٠ا٭ اػاٖاتتأثرل َعٟٓٛ ع٢ً  ي٘ ) ا٫ْتباٙ, ا٭ٖتُاّ, إثاض٠ ايطغب١(, ايج٬ث١ بأبعازٖا ع٬ٕاإل إٔ .2

 املتعسز ع٢ً َػت٣ٛ اؾع٥ٞ(. ا٫مساضايع١َ٬ ايتذاض١ٜ )ؼًٌٝ 

 ايتبأٜ )ايؿطٚم( إلدابات اؾطاز ايع١ٓٝ اختباضثايجًا:     

امل٪ٌٖ  ايعُط, بني ؾ٦ات ايعٛاٌَ ايسميٛغطاؾ١ٝ )اؾٓؼ, إسكا١ٝ٥تٛدس ؾطٚقات َع١ٜٛٓ شات ز٫ي١  .1

يًعٛاٌَ ايسميٛغطاؾ١ٝ ٚاملتُج١ً  )إٔ( ٚا٫ػاٙ مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ  ع٬ٕاإل تأثرل:)املتػرلٜٔ ايعًُٞ( ػاٙ 

يف َٛاقع  ع٬ٕاإلبـ ؾ٦ات )اؾٓؼ, ايعُط, امل٪ٌٖ ايعًُٞ( شلا تأثرل َعٟٓٛ ع٢ً ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً 

ؾطنٝات ؾطع١ٝ ٚنُا  إىلايؿطن١ٝ املصنٛض٠  ايتذاض١ٜ( ٚتٓكػِٚا٫ػاٙ مٛ ايع١َ٬  ا٫دتُاعٞايتٛاقٌ 

 ٜأتٞ.
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ٚا٫ػاٙ مٛ  ع٬ٕاإلبني ؾ٦ات زل١ )اؾٓؼ( ػاٙ َتػرل تأثرل  إسكا١ٝ٥تٛدس ؾطٚقات َع١ٜٛٓ شات ز٫ي١  - أ

يف َٛاقع ايتٛاقٌ  ع٬ٕاإلزل١ اؾٓؼ شلا تأثرل َعٟٓٛ ع٢ً ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً  إٔايتذاض١ٜ, ايع١َ٬ 

 .ايتذاض١ٜٚا٫ػاٙ مٛ ايع١َ٬  ا٫دتُاعٞ

ٚا٫ػاٙ مٛ  ع٬ٕاإلبني ؾ٦ات زل١ )ايعُط( ػاٙ َتػرل تأثرل  إسكا١ٝ٥تٛدس ؾطٚقات َع١ٜٛٓ شات ز٫ي١  - ب

يف َٛاقع ايتٛاقٌ  ع٬ٕاإلزل١ ايعُط شلا تأثرل َعٟٓٛ ع٢ً ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً  إٔايتذاض١ٜ, ايع١َ٬ 

 .تذاض١ٜايٚا٫ػاٙ مٛ ايع١َ٬  ا٫دتُاعٞ

 ع٬ٕاإلبني ؾ٦ات زل١ )امل٪ٌٖ ايعًُٞ( ػاٙ َتػرل تأثرل  إسكا١ٝ٥تٛدس ؾطٚقات َع١ٜٛٓ شات ز٫ي١  - ت

 ع٬ٕاإلزل١ امل٪ٌٖ ايعًُٞ شلا تأثرل َعٟٓٛ ع٢ً ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً  إٔايتذاض١ٜ, ٚا٫ػاٙ مٛ ايع١َ٬ 

 ايتذاض١ٜ(.ٚا٫ػاٙ مٛ ايع١َ٬  ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ 

 املٛنٛع  اختٝاضأغباب  1.6

 َٛنٛعٞ, إش ميهٔ سكطٖا ؾُٝا ًٜٞ: َٛا ٖاملٛنٛع يعس٠ أغباب َٓٗا, َا ٖٛ ؾدكٞ, َٚٓٗا  اختٝاضٜطدع 

 ا٭غباب ايؿدك١ٝ:  -1

 ْتا٥ذ٘ يف ظٌ ايتش٫ٛت اييت ٜؿٗسٖا اجملتُع ايهٛضزٟ. َٚعطؾ١ضغب١ ؾدك١ٝ يف زضاغ١ املٛنٛع  -

يف ٚقتٓا اؿايٞ قطى  ١اإليهذلْٚٝ اتع٬ْاإل إٔ باعتباضايكٓاع١ ايؿدك١ٝ بأ١ُٖٝ ٖصا ايٓٛع َٔ ايسضاغات,  -

 أندل عسز َٔ املػتًٗهني ايتٓاؾػ١ٝ بني امل٪غػات ٚدصب ٚاملعًَٛاتِٖ ا٭ؾهاض أغاؽ يف ايػٛم يعطض أ

 ٚاغتكطابِٗ.

 ا٭غباب املٛنٛع١ٝ: -2

١ٝ ايهٛضز١ٜ املتعًك١ باملٛنٛع ع٢ً ايكعٝس احمل٢ً بؿهٌ عاّ, اإلع٬َق١ً ا٭عاخ ٚايسضاغات ايع١ًُٝ  -

 خام. بؿهٌ نٛضزغتإ إقًِٝاؾاَعات يف  أغاتص٠ع٢ً  اإليهذلْٚٞ ع٬ٕاإلٚتأثرلات 

اييت تطٛضت يف ايؿهط ٚايؿهٌ  ا٫دتُاعٞع٢ً َٛاقع ايتٛاقٌ  اتع٬ْاإلايعٜاز٠ املًشٛظ١ يف عسز   -

 ٚغًٛى املػتًٗهني.   اػاٖاتٚاحملت٣ٛ ٚأثطٖا ع٢ً 
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ٚايصٟ ٫ ٜعاٍ ٜؿتكط  ,ا٫تكاٍٚ اإلع٬ّبايتطٛضات اؿاق١ً يف فاٍ تهٓٛيٛدٝات  ٚاضتباط٘سساث١ املٛنٛع  -

 .نٛضزغتإ إقًِٝيف  ٚايبشٛخيًعسٜس َٔ ايسضاغات 

 اتع٬َْٔ تعطن٘ يإل اْط٬قاامل٪ثط٠ ع٢ً قطاضٙ مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ  ٚايعٛاٌَاملػتًٗو  اػاٖاتَعطؾ١  -

 .١اإليهذلْٚٝ

   َٚٓٗذٗاْٛع ايسضاغ١  1.7

ايعـٛاٖط قٝـس    أٚتكع ٖصٙ ايسضاغ١ نُٔ ايسضاغات ايٛقؿ١ٝ, اييت تتِ ؾٝٗـا زضاغـ١ ايٛنـع اؿـايٞ يًعـاٖط٠      

َٛاقـ كتًؿ١, زضاغـ١ تكـٜٛط١ٜ    ّأسساخ َع١ٓٝ, أ ّفُٛع١ أؾدام, أ ّت َطتبط١ عاي١ َع١ٓٝ, أناْايسضاغ١, غٛا٤ 

ٍ ٚاشلـسف ا٭  إٔزقٝك١ َٔ سٝح ايعٓاقط امله١ْٛ شلا. ٚطبٝع١ ايع٬قات ايػا٥س٠ ؾٝٗـا ْٚـٛع ؾ٦اتٗـا املدتًؿـ١ ... أٟ     

ٚا٭خرل َٔ ايسضاغ١ ايٛقؿ١ٝ ٖٛ اؿكٍٛ ع٢ً َعًَٛات ناؾ١ٝ ٚزقٝك١ عٔ َٛنـٛع ايسضاغـ١ نُـا ٖـٞ يف َػـاس١      

 سكٝك١ٝ. 

 غـاتص٠ ا٫غـت٬ٗنٞ ٭  ا٫ػاٙتػٝرل  أٚبؿهٌ عاّ ٚخاق١ يف تععٜع  ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  ع٬ٕاإلتأثرل 

خ٬ٍ , َٔ ٞاإلع٬َٚقؿ١ٝ ٚقس اغتدسَت ايباسج١ َٓٗر املػح  ايسضاغ١ زضاغ١عتدل ت, نٛضزغتإ إقًِٝاؾاَعات يف 

 ايباسح, ب٘ ٜػتعني ايصٟ ٜك١ايطط ْ٘٭ عًُٞ, عح أٟ يف ًٜانطٚض املٓٗر ٜعتدلٚ .ع٢ً أغًٛب املػح بايع١ٓٝ اعتُازٖا

ٔ  ٛع١َٝٚٛنـ  ١ُٝعً ْتا٥ر إىل ايٛقٍٛ بػ١ٝ زضاغت٘ َطاسٌ نٌ يف ٜتبع٘ٚ ٌ  يف تعُُٝٗـا  ميهـ  ايبشـٛخ  عًـ٢  املػـتكب

  ١.ا٫دتُاعٝٚ اإلْػا١ْٝ ٚايسضاغات

   ٚعٝٓتٗافتُع ايسضاغ١  1.8

, مبدتًـ ايتدككات ايع١ًُٝ, ْٚعطا يهدل يف إقًِٝ نٛضزغتإ اؾاَعات أغاتص٠ٜتهٕٛ فتُع ايسضاغ١ َٔ 

 يف يتكٓٝـ١ اؾاَعـ١ ا اٯتٝـ١:)  ا اتاؾاَعـ  أغـاتص٠ تكتكط ايسضاغ١ ع٢ً  إٔايباسج١  اضتأتسذِ اجملتُع ٚتٓٛع َؿطزات٘, 

 عًـ٢  بٓٝـاً شلصا اجملتُـع َ  ا٫ختٝاض نإٚ ,(غٛضإ, داَع١ ق٬ح ايسٜٔ ١داَعداَع١ زٖٛى, , ١غًُٝاْٝداَع١  ,أضبٌٝ

بايسضاغـ١, َٚٓٗـا ايكـسض٠ عًـ٢ ايتعاَـٌ َعـ٘        املتٓاٍٚ اجملتُع إىل ايٛقٍٛ ١ٝهاَْإ يف املتُج١ً ا٫عتباضات َٔ فُٛع١

ؾ١٦ تعٚزت مبعاضف  انْٛٗ اجملتُع, ؾ٦ات باقٞ عٔ تًؿٕٛى ػعًِٗ ١ًُٝٝتع بكؿات اؾاَعات أغاتص٠ ميتاظ نُا ,َٝساْٝا
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 ايؿ٦ـ١  شلـصٙ  ٚ ٚايعًُٞ, ايجكايف ملدعِْٚٗ ٜطدع َهُٕٛ ٭ٟ ختٝاضِٖا إٔؾ َٚٓ٘, زميٞا٭نا هٜٛٓٗاَٚعًَٛات أثٓا٤ ت

 .ا٫دتُاعٞاٖتُاَات َتٓٛع١ ع٢ً َٛاقع ايتٛاقٌ 

ايباسجـ١   ايسٜٔ, قاَت ٚق٬حيف داَعيت ايتك١ٝٓ يف أضبٌٝ  غاتص٠تطبٝل ايسضاغ١ ع٢ً ةٝع ا٭ْٚعطا يكعٛب١ 

 َٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٜٞتعطض إلع٬ْات  غتاش داَعٞأ, عٝح ول ٭ٟ اؾاَعتني أغاتص٠باختٝاض ع١ٓٝ عؿٛا١ٝ٥ َٔ 

 .ن٬ اؾٓػني ( َؿطز٠ 380َٔ) قٛاَٗا ع١ٓٝٚمت تٛظٜع ا٫غتُاض٠ ع٢ً , ا٫غتبٝإاغتُاض٠  أغ١ً٦ ع٢ً اإلداب١

 سسٚز ايسضاغ١  1.9

 دطا٤ ٖصٙ ايسضاغ١ نُٔ اؿسٚز ايتاي١ٝ:إتًتعّ ايباسج١ يف 

 .نٛضزغتإ إقًِٝاؾاَعات يف  أغاتص٠ايبؿطٟ يًسضاغ١ ةٝع  اؿسٜؿٌُ ايبؿطٟ:  اؿس

اإلزضا٠ املػتك١ً يف زٖٛى, ٚ ايػًُٝا١ْٝ,, )أضبٌٝقاؾعات إقًِٝ نٛضزغتإ أدطٜت ايسضاغ١ نُٔ : ٞهاْامل اؿس 

 .احملاؾعاتشلصٙ غٛضإ( سٝح تكع اؾاَعات املصنٛض٠ يف ع١ٓٝ ايسضاغ١ نُٔ اؿسٚز اإلزاض١ٜ 

 .2022-6-1يػا١ٜ  2021-11-1خ٬ٍ ايؿذل٠ املُتس٠ َٔ  أدطٟ املػح: ايعَاْٞ اؿس

 بٝاْاتايازا٠ ةع   1.11

 زٚاتا٭ٚايٛغـا٥ٌ   أنجـط َـٔ  ٚاييت تعس أزا٠ ؾُع املعًَٛات, ن, ا٫غتبا١ْغتُاض٠ ااعتُست ايسضاغ١ ع٢ً 

"أزا٠ عح عًُٞ تػتدسّ ع٢ً ْطام ٚاغع يًشكـٍٛ   ٞيف املٓٗر املػشٞ ٖٚ اغتدساَاا٭نجط ٚ بٝاْاتيقسض٠ً ع٢ً ا

زٚاؾع ا٭ؾدام ايصٜٔ متت َكابًتِٗ ٚايـيت مل ٜـتِ    أَٚٛاقـ  أَٚعتكسات  أٚٚاملعًَٛات املتعًك١ عاي١  بٝاْاتايع٢ً 

  . (139, م 2020ْٞ, ا)املؿٗس تػذًٝٗا يف ايػذ٬ت ٚاإلسكا٤ات ايطزل١ٝ

مت تٛظٜـع ا٫غـتُاض٠ بؿـهٌ     عٝٓـ١ ايسضاغـ١.   ؾـطاز أ إىل َٛد١ٗفُٛع١ َٔ ا٭غ١ً٦  ٖٞ ؾأغتُاض٠ ا٫غتبا١ْ

( َؿـطز٠ يف نًٝـ١ )ايتكٓٝـ١ اإلزاضٜـ١, ٚاملعٗـس ايـتكين       330)ٚضقٞ ٚإيهذلْٚٞ(, سٝح ٚظعت ا٫غتُاض٠ ٚضقًٝا ع٢ً )

ٚقـس بًـؼ عـسز ايـصٜٔ     أضبٌٝ.-يف داَع١ ق٬ح ايسٜٔ ن١ًٝ ايذلب١ٝاٯزاب ٚزاضٟ( يف داَع١ أضبٌٝ ايتك١ٝٓ, ٚن١ًٝ اإل

( 272), أٟ إٔ (17) ا٫غـتبا١ْ نإ ايعـسز ايتـايـ َـٔ    ٚ , ( َؿطز289ٙ) ٚايعا٥س َٓٗا ا٫غتبا١ْأدابٛا ع٢ً أغ١ً٦ 

  .َٔ ايٓػد١ ايٛضق١ٝ خهعت يًتشًٌٝ ؾكط اغتُاض٠
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نـع يف  َٛٔ خ٬ٍ ضابط أٚ تاملصنٛض٠ أَا ايٓػد١ ا٫يهذل١ْٝٚ ي٬غتُاض٠, ؾهاْت تطغٌ ٭غاتص٠ اؾاَعات 

(, ٚقس بًؼ عسز ايصٜٔ أدابٛا ع٢ً  chat applicationيف تطبٝكات ايسضزؾ١ )خاق١ بأغاتص٠ اؾاَعات  فُٛعات

غٛضإ(. , داَع١ زٖٛىايتك١ٝٓ, داَع١ ايػًُٝا١ْٝ, داَع١  أضبٌٝاؾاَع١ ( َؿطز٠ َٔ داَعات )108)أغ١ً٦ ا٫غتبٝإ 

  ( اغتُاض٠ اغتبٝإ.380ٚقس بًؼ فُٛع ايٓػدتني ايٛضق١ٝ ٚ ا٭يهذل١ْٝٚ )

ا٫غتبا١ْ يًٛقٍٛ إىل ْتـا٥ر زقٝكـ١ سـٍٛ     يؿكطاتقٝاغتٗا أثٓا٤  هطتٝيع٢ً َكٝاؽ ايباسج١  اعتُستٚقس 
 اػاٖات أغاتص٠ اؾاَعات مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ يؿطنات ا٫تكا٫ت يف إقًِٝ نٛضزغتإ.

 ا٫غتبٝإاغتُاض٠  َٚتػرلات قاٚض  1.11
ٞ قـع ايتٛاقـٌ   ٛاَ اتإع٬ْـ بتتعًـل   ١ض٥ٝػـ  قـاٚض َٔ اضبعـ١   ا٫غتبٝإتتهٕٛ اغتُاض٠   ٚنجاؾـ١  ا٫دتُـاع

ٕ  قًِٝإيف  تا٫تكا٫املبشٛثني مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ يؿطنات  اػاٖاتع٢ً  ٚتأثرلٖا ,ايتعطض , نُـا ٜـبني   نٛضزغـتا
 (.1اؾسٍٚ ضقِ )

 ٜٛنح َتػرلات ا٫غتبٝإ 1.1دسٍٚ 

 َتػرلات ايبشح ايسضاغ١ قاٚض
 ايطَٛظ املػتدس١َ يف َنت ايبشح

 ايؿكط٠ ايبعس احملٛض

 عًَٛات ايؿدك١ٝامل
ايسضاغٞ ايتشكٌٝ  ,يٮغط٠ايؿٗطٟ  ايعُط١ٜ ايسخٌ اؾٓؼ ايؿ١٦

  ا٫دتُاع١ٝ اؿاي١
------ ------ ------ 

نجاؾ١ ايتعطض 
َٛاقع  اتع٬ْإل

  ا٫دتُاعٞايتٛاقٌ 

 ------ ------ ------ ؟ ا٫دتُاعَٞٛاقع ايتٛاقٌ  اتإع٬ٌْٖ تتابع 

اٯت١ٝ, تؿهٌ َتابعت٘ ملعطؾ١  ا٫دتُاعٞأٟ َٔ َٛاقع ايتٛاقٌ 
 َٔ خ٬شلا؟ اتع٬ْاإل

------ ------ ------ 

ع٢ً َٛاقع  تا٫تكا٫ؾطنات  اتع٬َْا زٚاؾع تعطنو إل
  ا٫دتُاعٞ؟ايتٛاقٌ 

------ ------ ------ 

يف َٛاقع  ا٫تكاٍؾطنات  اتع٬َْا أغباب عسّ تعطنو إل 
 ؟ ا٫دتُاعٞايتٛاقٌ 

------ ------ ------ 

يف ساي١ ٚدٛز ع٬َات ػاض١ٜ عسٜس٠ ـس١َ ٚاسس٠ ٌٖ تكّٛ 
 ع٢ً؟  املٓتر بٓا٤ً باختٝاض

------ ------ ------ 

 ------ ------ ------ خس١َ؟اغِ يهٌ  أَٚا غبب نطٚض٠ ٚدٛز ع١َ٬ 

خس١َ ؾطنات  اختٝاضبطأٜو ع٢ً َاشا ٜعتُس املػتًٗو يف 
 ؟تا٫تكا٫

------ ------ ------ 

ع٢ً  اتع٬ْاإلتأثرل 
املػتًٗو مٛ  اػاٖات

ؾطنات يف َٛاقع  اتع٬ْإل اْتباٙايعٛاٌَ اييت ت٪ثط ع٢ً زضد١ 
 X X1 X1.1-X1.10 ا٫دتُاعٞايتٛاقٌ 
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 َتػرلات ايبشح ايسضاغ١ قاٚض
 ايطَٛظ املػتدس١َ يف َنت ايبشح

 ايؿكط٠ ايبعس احملٛض
ؾطنات  اتإع٬ْايعٛاٌَ اييت ت٪ثط ع٢ً زضد١ ا٫ٖتُاّ مبتابع١   ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ 

 ا٫دتُاعَٞٛاقع ايتٛاقٌ  ت يفا٫تكا٫
X2 X2.1-X2.18 

ايعٛاٌَ اييت ت٪ثط ع٢ً إثاض٠ ايطغب١ يًكٝاّ بؿطا٤ اـسَات اييت 
  ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  تا٫تكا٫تعًٔ عٓٗا ؾطنات 

X3 X3.1-X3.18 

مٛ ايع١َ٬  ا٫ػاٙ
 ايتذاض١ٜ

 ايجك١
Y 

Y1 Y1.1-Y1.6 

 Y2 Y2.1-Y2.3 ايتعاطـ

 Y3 Y3.1-Y3.4 ١ْٝ ايؿطا٤

 َٔ اعساز ايباسج١ املكسض:

 
 قسم ازا٠ ايسضاغ١:  1.11

ِ ع٢ً عسز َٔ احملهُني َٔ أعهـا٤ ٦ٖٝـ١ ايتـسضٜؼ يف داَعـات     ( 0) املًشل ا٫غتبا١ْيكس مت عطض     إقًـٝ

مت  ٚقـس اـاقـ١ بايسضاغـ١,    ا٫غتبٝإيًتشكل َٔ َس٣ قسم ؾكطات اغتُاض٠  (,0 ضقِ)املًشل  ٚايعطام نٛضزغتإ

ايـساخًٞ   ا٫تػـام ايتعس٬ٜت املطًٛبـ١ عًـ٢ مـٛ زقٝـل وكـل       ٚأدطا٤قٝاغ١ بعض ايؿكطات  عاز٠إٚبآضا٥ِٗ ا٭خص 

 يف ؾكطاتٗا. ا٫غتبا١ْبني َهاَني  ٚايتٛاظٕ

 ثبات أزا٠ ايسضاغ١:  .1.1

٠ غـاتص َـٔ أ  يػطض اختباض ثبات ا٫غتبٝإ قاَت ايباسج١ بتٛظٜع اغتُاضات ا٫غتبٝإ ع٢ً ع١ٓٝ اغـتط٬ع١ٝ 

ٚبعس ؾذل٠ َع١ٓٝ سٝح بًػت ايؿذل٠ ث٬ث١ اغابٝع مت اخص اداباتِٗ ع٢ً ْؿؼ ا٫غـ١ً٦  (  َػتذٝبًا, 03اؾاَع١ قٛاَٗا )

ٚبايتـايٞ ثبـات قـاٚض     ,ٚنصيو يتشسٜس ثبـات نـٌ ؾكـط٠ عًـ٢ سـس٠      ,ٚشيو يػطض َعطؾ١ قسم ا٫غتبٝإ ٚثباتٗا

بكـٝاغ١   ٢١ اخط ؼسٜس ثبات ؾكطات ا٫غتبٝإ قاَت ايباسجايسضاغ١, َٚٔ ادٌ َعطؾ١ ثبات ا٫غتبٝإ َٔ عسَٗا ٚمبعٓ

ؾطنٝيت ايعسّ ٚايبس١ًٜ سٝح تٓل ؾطن١ٝ ايعسّ ع٢ً إ عسّ ٚدٛز ؾطٚقات شات ز٫ي١ اسكا١ٝ٥ بني ادابات اؾـطاز  

ا٫ٚىل عٓـس   , اؿاي١ايع١ٓٝ ا٫غتط٬ع١ٝ يف اؿايتنيع١ٓٝ ا٫غتط٬ع١ٝ يف اؿايتني  ٚبتعبرل اخط ٫تٛدس اخت٬ف بني اضا٤ 

اخص اضا٥ِٗ يف املط٠ ا٫ٚىل ٚاؿاي١ ايجا١ْٝ عٓس اخصِٖ ٫ضا٤ ايع١ٓٝ بعس ث٬ث١ اغابٝع. اَا ايؿطن١ٝ ايبسًٜـ١ ؾتـٓل عًـ٢    

َٚٔ ادٌ اختباض ؾكطات ا٫غتبٝإ ٚايـيت تعـٛز اىل قـاٚض ايسضاغـ١ مت اغـتدساّ       اؿايتني. ٚدٛز اخت٬ف َعٟٓٛ بني
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ٚنصيو مت اغتدساّ اختباض ناٟ تطبٝع ؿػٔ املطابك١ سٝح ْػتطٝع إٔ ْكبـٌ ؾطنـ١ٝ    ( يًعٝٓات املعزٚد١ Tاختباض )

( يًس٫ي١ 3030)مت اغتدساّ ق١ُٝ )  ( α)( اندل َٔ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ ).Sigايعسّ اشا نإ َػت٣ٛ ايسي١ ا٫سكا١ٝ٥ )

ع٢ً َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ يف ايسضاغ١ املع١ٝٓ سٝح إ ٖصا املػت٣ٛ مت تبٓٝٗا ٚاغـتدساَٗا بهجـط٠ يف ايسضاغـات ا٫ْػـا١ْٝ     

( نـٕٛ  3030بٓا٤ًا ع٢ً زضد١ أ١ُٖٝ ايكطاض يس٣ ايباسح , سٝح يف َععِ ايسضاغات ٚا٭عاخ ٜتِ أختٝاض )ٚنصيو 

 .( ١ُ َعتسي١ٖصٙ ايك١ُٝ ٖٞ قٝ

ٚميهـٔ تؿػـرل ٖـصا     (alpha Cronbachازا٠ ايسضاغ١ مت اغتدساّ َعاٌَ ايؿا نطْٚبار ) ثباتيكٝاؽ ٚ

% ع٢ً 60ق١ُٝ ايؿا املكبٛي١ اسكا٥ٝا ٖٞ  إَٔٔ اؾسٜط بايصنط ٖٓا . ٚاإلدابات٘ ٜكٝؼ زضد١ ا٫ضتباط بني أْاملكٝاؽ ب

ايتابعـ١ يًُـتػرلٜٔ    ا٭بعـاز ةٝـع   إٔ( 5سٝح اظٗطت ايٓتا٥ر نُا ٖٛ َـبني يف اؾـسٍٚ ضقـِ )    ايٓتا٥ر.ا٫قٌ يتعُِٝ 

( سٝـح  5يف اؾـسٍٚ ضقـِ )   ا%, نُـ 60َـٔ   أندلت ناْت َكبٛي١ اسكا٥ٝا سٝح ناْٚنصيو ق١ُٝ ايؿا يًُتػرلٜٔ 

ؿطنات يف َٛاقـع  اي اتع٬ْإل ا٫ْتباٙايعٛاٌَ اييت ت٪ثط ع٢ً زضد١ %( نأقٌ ق١ُٝ يبعس )81ق١ُٝ ايؿا بني ) تطاٚست

 (.ايجك١يًُتػرل )%( 88( ٚاع٢ً ق١ُٝ )ا٫دتُاعٞايتٛاقٌ 

 alpha Cronbachبار( ْْتا٥ر َعاٌَ ايجبات )ايؿا نطٚ 1.2دسٍٚ 

 عسز ايؿكطات  ابعاز ايسضاغ١ ايسضاغ١ قاٚض
 بارْايؿا نطٚ

 احملٛض ايبعس

ع٢ً  اتع٬ْاإلتأثرل 
املػتًٗو مٛ  اػاٖات

 ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ 

ؾطنات يف  اتع٬ْإل اْتباٙايعٛاٌَ اييت ت٪ثط ع٢ً زضد١ 
 %81 10 ا٫دتُاعَٞٛاقع ايتٛاقٌ 

92% 

 اتإع٬ْايعٛاٌَ اييت ت٪ثط ع٢ً زضد١ ا٫ٖتُاّ مبتابع١  
 ا٫دتُاعَٞٛاقع ايتٛاقٌ  ت يفا٫تكا٫ؾطنات 

18 85% 

ايعٛاٌَ اييت ت٪ثط ع٢ً إثاض٠ ايطغب١ يًكٝاّ بؿطا٤ اـسَات اييت 
  ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  تا٫تكا٫تعًٔ عٓٗا ؾطنات 

16 87% 

 مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ا٫ػاٙ

 %88 6 ايجك١

 %84 3 ايتعاطـ 90%

 %82 4 ١ْٝ ايؿطا٤

 َٔ اعساز ايباسج١ املكسض:
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 ػتدس١َ:امل سكا١ٝ٥ا٭زٚات اإلا٭غايٝب ٚ   .1.1

 سكا١ٝ٥َٔ خ٬ٍ اغتدساّ اؿع١َ اإل سكا١ٝ٥زٚات اإل٭غايٝب ٚا٭قاَت ايباسج١ باغتدساّ فُٛع١ َٔ ا

(SPSS IBM V.26( كتكط يدلْاَر ٖٞٚ )Statistical Package for Social Sciences ) ٚشيو

زٚات ٭ٚنصيو اختباض ؾطنٝاتٗا ٚتؿٌُ ايٛغا٥ٌ ٚاٖساف ايسضاغ١ اؿاي١ٝ أَ٪ؾطات ؽسّ  إىليػطض ايتٛقٌ 

 :ايتاي١ٝ

-23, 2003)ايكانٞ ,:ي١ٝ ٚتؿٌُ ٚ٭زٚات املػتدس١َ يف ٚقـ َتػرلات ايسضاغ١ ٚعطض ايٓتا٥ر ا٭ا .1

 :(66-3002,62بؿرل, ,42

a. .ايتٛظٜعات ايتهطاض١ٜ ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ 

b. املعٝاض١ٜ ْٚػب ا٫تؿام. ٚا٫مطاؾاتغاط اؿػاب١ٝ ٚ٭ا 

ٜتِ اغتدساّ يكٝاؽ ق٠ٛ  (: سٝحSimple Correlation Coefficient) َعاٌَ ا٫ضتباط ايبػٝط .2

بعاز ايسضاغ١ ٚنصيو أعاز ايسضاغ١ )قٝاؽ ق٠ٛ ٚاػاٙ ايع٬ق١ بني َتػرلات ٚأبٚطبٝع١ ايع٬ق١ بني َتػرلات ٚ

 .(287-261, 2009طع١ُ ,,15-147 ,2003)ددلٌٜ ,ؼسٜس َع١ٜٛٓ ٖصٙ املعا٬َت 

(: سٝح ٜػتدسّ يكٝاؽ تأثرل املتػرل املػتكٌ Simple Linear Regression) اـطٞ ايبػٝط ا٫مساض .1

 أَّتػرل  نإقٝاؽ تأثرل َتػرل تؿػرلٟ ٚاسس غٛا٤  ( اٟٞاغتذاباملتػرل ايتابع )َتػرل  تؿػرلٟ( ع٢ً)َتػرل 

-117 ,2003ايكانٞ ,, 165-163 ,2003)ددلٌٜ ,َتػرل ا٫غتذاب١  أٚبعس ع٢ً املتػرل املعتُس 

129). 

 ا٫مساض(: سٝح مت اغتدساّ ططٜك١ Multiple Linear Regression) اـطٞ املتعسز ا٫مساض .3

عاز أبمنٛشز ٚايصٟ ٜؿػط املتػرل ايتابع اٟ مبع٢ٓ اخط قٝاؽ تأثرل  أؾهٌ( يتشسٜس Stepwiseايتسضه١ٝ )

-41 ,2011, ايؿت٬ٟٚ, 181-169 ,2003)ددلٌٜ ,املتػرل ايتابع  ايبعض ع٢ًاملتػرل املػتكٌ َع 

93). 
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 ,2012)ايعغيب ,يف ايُٓاشز املكسض٠  ا٫مساضعسّ َع١ٜٛٓ َعا٬َت  أ٫ٚختباض َع١ٜٛٓ  (:t-testاختباض ) .4

( ٫ختباض َع١ٜٛٓ مناشز Fاغتدساّ اختباض ) إىلناؾ١ إ (.53-47, 2011)طع١ُ , ,(209-2015

مت اغتدساّ ا٫ختباضٜٔ يػطض اختباض ايؿطٚقات املع١ٜٛٓ ػاٙ َتػرلات ايسضاغ١  املكسض٠, ٚنصيو ا٫مساض

ايسضاغ١  تٓاٚيتٗا( ٚاييت ايعًُٞ, ايعُط اؾٓؼ, امل٪ٌٖزلاتِٗ ايؿدك١ٝ ٚاملتُج١ً بـ ) إىلتعٛز  إٔٚاييت ميهٔ 

 .(192-185, 2011طع١ُ ,, 41-7 ,2008)أَني ,اؿاي١ٝ 

 ايسضاغ١ ايتعطٜـ اإلدطا٥ٞ ملكطًشات 1.1
َٛاقـع   اتع٬ْـ إل أغاتص٠ اؾاَعـات ايٓٗا١ٝ٥ يتعطض  ٚايٓتٝذ١ٜككس بايتأثرل يف ٖصٙ ايسضاغ١ اؿك١ًٝ  تأثرل: -

ػـاٙ   ٚغًٛنِٗ ِٗٚاٖتُاَ ٚاْتباِٖٗ ِٗاْطباعسساخ تػٝرل يف إع٢ً  اتع٬ْاإل ٚقسض٠ ا٫دتُاعٞايتٛاقٌ 

 .نٛضزغتإ إقًِٝيف  تا٫تكا٫ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ يؿطنات 

ايعا١َ تعٗط ؾٝ٘ ؾدك١ٝ املعًـٔ بٛنـٛح    ا٫تكاٍع١ًُٝ اتكاٍ غرل ؾدكٞ َٔ خ٬ٍ ٚغا٥ٌ  :اتع٬ْاإل -

 . ٘ٓاع٘ مٛ املٓتر املعًٔ عٓإقإثاض٠ املػتًٗو ٚ  إىلةٗٛض قسز ٜٗسف  إىل ٜٗ٘تِ تٛدٝ

ٌ     اإلْذلْـت تػ٢ُ املٓكات عدل  :ا٫دتُاعَٞٛاقع ايتٛاقٌ  - َـٔ ةٝـع    ايـيت تػـُح يٮؾـدام بايتٛاقـ

َـٔ خـ٬ٍ َؿـاضن١ شنطٜـاتِٗ ٚأؾهـاضِٖ َٚؿـاعطِٖ ٖٚٛاٜـاتِٗ ٚستـ٢ َـٛاقعِٗ بايٛغـا٥ط            ايٓٛاسٞ,

 ١.ا٫دتُاعٝ

ٜهٕٛ يس٣ ايؿـطز ؾـعٛض    ٚبصيوٍٝٛ اييت تٓتر َٔ خ٬ٍ ايتعًِ ٚاـدل٠ املهتػب١, املعباض٠ عٔ : ػاٖاتا٫ -

 .٫٘ وب َٚاوب٘ ايؿدل  عُاغًيب ػاٙ ؾ٤ٞ َعني, ؾٗٞ تعدل عٔ ؾعٛض زاخًٞ  أٚإهابٞ 

 .بإْتاد٘ ّٜٛك ايصٟ املٓتر عٔ تًـى ٖٚٛ ٚاـسَات ايػًع تًٗوٜػَٔ نٌ : أغاتص٠ اؾاَعات -

يؿـدل   ا٫غتسا١َؾط تٛ أٚ ٚسطٚف متٝعأضقاّ  أٚع٬َات  أٚضَٛظ  أٚفُٛع١ َٔ أزلا٤ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ:  -

 تادٗا.ْا ٚإعاز٠َٓع١ُ ٚاييت ميهٔ ْؿطٖا  أٚخس١َ  أَٚٓتر  أٚؾهط٠  أٚ

 



16 

 ايسضاغات ايػابك١ ..1

َـٔ   ٚتٓاٚيتـ٘  ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  ع٬ٕاإلٖٓاى ايعسٜس َٔ ايسضاغات ايػابك١ اييت تططقت ملٛنٛع     

. ٚغٛف تػتعطض ٖصٙ ايسضاغـ١  ٚا٭دٓب١ٝٚايعطب١ٝ  ٚايعطاق١ٝظٚاٜا كتًؿ١. ٚقس تٓٛعت ٖصٙ ايسضاغات بني ايهٛضز١ٜ 

 ا٫تؿـام  دٛاْبعًٝٗا ٜتهُٔ  أبطظ ٬َقٗا َع تكسِٜ تعًٝكًا إىلَٓٗا َع اإلؾاض٠  ا٫غتؿاز٠ة١ً َٔ ايسضاغات اييت مت 

ايسضاغات اييت غٛف ٜـتِ   إٔ إىلتؿرل  إٔايؿذ٠ٛ ايع١ًُٝ اييت تعاؾٗا ايسضاغ١ اؿاي١ٝ. تٛز ايباسج١  ٚبٝإ ٚا٫خت٬ف

ٕ , ٚسلًت ة١ً َٔ ا٭قطـاض  2021ٚ 2011اغتعطانٗا دا٤ت يف ايؿذل٠ ايع١َٝٓ بني  تٓٛعٗـا   إىلممـا ٜؿـرل    ٚايبًـسا

 .  ٚاؾػطايفايعَين 

, هٛضزٜـ١ اي) سضاغـات َـٔ اي نْٛٗا  ٚسػبيًسضاغ١  ١مت تكٓٝـ ٖصٙ ايسضاغات سػب املتػرلات ايط٥ٝػ    

قـٛض   تٓاٚيـت ايـيت   ٚايعطاقٝـ١ أضبع تكٓٝؿات ٖـٞ: ايسضاغـات ايهٛضزٜـ١     إىلذلن١ٝ( اي, ْهًٝع١ٜاإل, عطٜٝ٘ايعطاق١ٝ, اي

, ثِ ا٫دتُاعٞايتٛاقٌ  َٚٛاقع ع٬ٕاإلقٛض  تٓاٚيتا٭دٓب١ٝ اييت  ٚايسضاغات ا٫دتُاعٞايتٛاقٌ  َٚٛاقع ع٬ٕاإل

قـٛض   تٓاٚيـت ا٭دٓبٝـ١ ايـيت    ٚايسضاغـات ايتذاض١ٜ,  ٚايع١َ٬املػتًٗو  اػاٖاتقٛض  تٓاٚيتايسضاغات ايعطب١ٝ اييت 

 ايتذاض١ٜ. ٚايع١َ٬املػتًٗو  اػاٖات

َٔ خ٬ٍ ايتعـطف عًـ٢   ٚ بٝٓٗا, ٚا٫خت٬ف ا٫تؿام دٛاْبؾُٝا ًٜٞ ْكسّ عطنا شلصٙ ايسضاغات, ثِ ْبني 

 َٔ ايسضاغات ايػابك١ يف ايسضاغ١ اؿاي١ٝ. ا٫غتؿاز٠ دٛاْبايسضاغ١ اؿاي١ٝ عٔ ايسضاغات ايػابك١, ٚأخرلا  اخت٬ف

 ٚايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ا٫دتُاعٞايتٛاقٌ  َٚٛاقع ع٬ٕاإلقٛض  تٓاٚيتاييت  ٚايعطاق١ٝايسضاغات ايهٛضز١ٜ  1...1

ٚزٚضٙ يف  ا٫دتُاعٞايتٛاقٌ  ؾبهات يف اإليهذلْٚٞ ع٬ٕاإل" بعٓٛإ (1111ظاٖط محسأَني قابط,) .1.1...1
كان َرۆلّ  تًٕ الًٔ كۆمً  تۆري  لٕكترۆوّ لً رٔكالمّ ئً" ", ٥ٞ يس٣ ايطايب اؾاَعٞايؿطاايػًٛى تؿذٝع 

قػِ اإلع٬ّ, داَع١ ,ن١ًٝ ا٭زاب ,أططٚس١ زنتٛضاٙ، "ٌاوذاوّ برٔارِ كرٔه الِ لُتابٕاوّ زاوكۆ  لً
 ق٬ح ايسٜٔ, أضبٌٝ.

يف  اتاؾاَع طًب١ ع٢ً ا٫دتُاعٞايتٛاقٌ  َٛاقع اإليهذل١ْٝٚ يف اتع٬ْاإلتٗسف ايسضاغ١ يًتعطف ع٢ً أثط  

غتدسّ ايباسح املٓٗر اٚقس , قطاض ايؿطا٤ اؽاشاإليهذلْٚٞ ع٢ً  ع٬ٕاإلَعطؾ١ تأثرل  داْب إىل نٛضزغتإ. إقًِٝ
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عس٠ ْتا٥ر,  إىل, تٛقًت ايسضاغ١ ا٫غتبا١ْازا٠  باغتدساّ( َؿطز٠ 033املػشٞ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ط٬ب تهْٛت َٔ )

 أبطظٖا:

 .ا٫دتُاعٞايتٛاقٌ  َٚٛاقع اإليهذلْٚٞ ع٬ٕاإلَباؾط٠ بني  ٚؾعاي١ٚدٛز ع٬ق١ ق١ٜٛ  -

 ايكطاض.  اؽاش ٚع١ًُٝاإليهذلْٚٞ  ع٬ٕاإلبني  َٚباؾط٠ ٚؾعاي١ٖٓاى ع٬ق١ ق١ٜٛ  -

اؾسٜس٠ يف تػٜٛل ايػًع ٚاـسَات","  اإلع٬ّ" زٚض ٚغا٥ٌ بعٓٛإ( 1116عُط قُٛز,  ثةروا )زضاغ١. 1.1...1
غاي١ َادػترل غرل ". ضكانً ُزارٔگتً َخسم اڵكا ۆسازِ بڕبازا ً ّ مٕذٔاِ وُِ لكاو يلّ ئامرازۆر

 ,أضبٌٝ.داَع١ ق٬ح ايسٜٔ قػِ اإلع٬ّ, ,ا٭زابن١ًٝ َٓؿٛض٠,

 ؾطنات َٔ ع١ٓٝ خ٬ٍ َٔ ٚاـسَات ايػًع تػٜٛل يف اؾسٜس اإلع٬ّ ٌزٚض ٚغا٥ ؼسٜس ٖصٙ ايسضاغ١ ساٚيت

 عـدل  ايتػٜٛل أزٚات اغتدساّ بٗا ٜتِ اييت ايططٜك١ ع٢ً ايه٤ٛ ايسضاغ١ ٖصٙ تػًط .نٛضزغتإل يف إقًِٝ ايتػٜٛ

ٛ  عًـ٢  ا٭زٚات ٖصٙ تأثرل زضاغ١ إىل باإلناؾ١ نٛضزغتإ إقًِٝ يف اإلْذلْت ٍ  منـ ٌ  ا٭عُـا عـاّ. اغـتدسَت    بؿـه

عٝٓـ١ قكـس١ٜ    باختٝـاض ٚقاَت ع٢ً ع١ٓٝ َٔ ؾطنات ايتػٜٛل يف سسٚز قاؾع١ أضبٌٝ ايٛقؿٞ املػشٞ  املٓٗرايباسج١ 

 إىلٚامل٬سع١, تٛقـًت ايسضاغـ١    ا٫غتبا١ْأزاتٞ  باغتدساّ ؾطنات ايتػٜٛلمبذاٍ ايتػٜٛل يف ( عاٌَ 022ع٢ً )

 :أبطظٖا ْتا٥ر عس٠

 اؾُٗٛض, إىل ايٛقٍٛ َػت٣ٛ ٫ضتؿاع ْعطا ايتكًٝس١ٜ, ايٛغا٥ط أؾهاٍ عٔ اإلْذلْت عدل ايتػٜٛل تًـى  -1

  .يًتشًٌٝ املتاس١ بٝاْاتٚاي املػتدس١َ ٚايتكٓٝات

ٌ  ةٝـع  يف املكس١َ َـٔ سٝـح   Facebook ٜعاٍ ٫ ,املبشٛثني يػايب١ٝ ٚؾكا -0  عـدل  املتاسـ١  ايتػـٜٛل  ٚغـا٥

  ل.َػتدسَٝ٘ ٚغٗٛي١ اغتدساّ تكٓٝات٘ يف ايتػٜٛ عسز اضتؿاع إىل أغاغا شيو ٜٚطدع اإلْذلْت

اإليهذلْٚـٞ يف تؿـهٌٝ ايكـٛض٠ ايصٖٓٝـ١      ع٬ٕاإل" زٚض بعٓٛإ(, 1111قُٛز,سػني ع٢ً زضاغ١ ) ...1...1
 غرل َٓؿٛض٠, ن١ًٝ اإلع٬ّ, داَع١ بػساز. ضغاي١ َادػترل .يًُكاضف اـاق١ يس٣ اؾُٗٛض ايعطاقٞ"

يف تؿهٌٝ ايكـٛض٠ ايصٖٓٝـ١ يـس٣     ٚزٚضٖااإليهذل١ْٝٚ يًُكاضف اـاق١  اتع٬ْاإلزضاغ١  إىلٗسف ايبشح ٜ       

ع٢ً  ا٫عتُازبعٔ ايٛاقع ايؿعًٞ شلا َٔ قبٌ اؾُٗٛض ايعطاقٞ ٖٚٛ ايع١ٓٝ ايبشج١ٝ يًسضاغ١,  ٚايهؿـاؾُٗٛض ايعطاقٞ 

 عس٠ ْتا٥ر أبطظٖا: إىلٚاملكٝاؽ, تٛقًت ايسضاغ١  ا٫غتبٝإبأزاتٞ  ٚا٫غتعا١ْاملٓٗر املػشٞ, 
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 يف تؿهٌٝ ايكٛض٠ ايص١ٖٝٓ يًُكاضف اـاق١ يس٣ اؾُٗٛض ايعطاقٞ. اإليهذلْٚٞ ع٬ٕيإلٚدٛز زٚض  -

 .%(66..)بٓػب١  ا٫دتُاعٞاإليهذل١ْٝٚ عدل ؾبهات ايتٛاقٌ  اتع٬ْاإلةٗٛض ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٜؿهٌ  إٔ -

 

يف املٛاقـع اإليهذلْٚٝـ١,   رل املباؾـط٠  غ اتإع٬ْ" أغايٝب بعٓٛإ(, 1111 ,ساَس) ٬َى عطا زضاغ١ . ..1...1
 , داَع١ بػساز.اإلع٬ّايٝٛتٝٛب". ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛض٠, ن١ًٝ  اتع٬ْزضاغ١ ؼ١ًًٝٝ إل

َٛقـع   اتع٬ْـ / زضاغ١ ؼًًٝٝـ١ إل املٛاقع اإليهذل١ْٝٚغرل املباؾط٠ يف  اتع٬ْاإلزضاغ١ أغايٝب  إىلٗسف ايبشح ٜ

ٛ  اتع٬ْاإلا٭غايٝب املٛظؿ١ يف  إىلٛقٍٛ ايباسج١ اي ساٚيتايٝٛتٝٛب.  هذلْٚٝـ١ ٚنٝؿٝـ١   اقـع اإلي غرل املباؾـط٠ يف امل

ٚنٝؿٝـ١  , اتع٬ْـ اإلٛاع ٖـصٙ  أْـ  عًـ٢ ايتعـطف   إىلَباؾط٠, باإلنـاؾ١  شٖٔ املػتًٗو بططٜك١ خؿ١ٝ غرل  إىلٚقٛشلا 

 املباؾـط٠ غـرل   اتع٬ْـ اإلعٝٓـ١ َـٔ    َـع   جـ١ ايباستعاًَت ٚقس  .تٛظٝؿٗا يف ايؿٝسٜٖٛات اييت تعطض ع٢ً ٖصٙ املٓك١

قٓا٠ اؾـذلانا عًـ٢    722ٚاييت عطنت عدل عؿط قٓٛات يف ٜٛتٝٛب تعس َٔ نُٔ أع٢ً  بأغًٛب املػح ايتشًًٝٞ, 

يف ٖـصٙ ايكٓـٛات    ًاغـرل َباؾـط   اإع٬ْـ  530, ٚقس سًًـت ايباسجـ١   َطٜهٞا٭ Social bladeَٛقع  ٚؾل تكٓٝـ

ةًـ١ َـٔ ايٓتـا٥ر     إىلعدل ٖصا ايتشًٝـٌ   يسضاغ١ا تًتٛق ٚقس, ٚنٝؿ١ٝ قٓاعتٗا اتع٬ْاإلَهاَني ٖصٙ  إىليًتٛقٌ 

 : أُٖٗا

 .غرل املباؾط٠ يف ٜٛتٝٛب اتع٬ْاإل زاجملاٍ ايكٓاعٞ ٖٛ املتؿٛم يف عس إٔ -

 إىليًٛقٍٛ  ٚاإلقٓاع١ٝايًػ١ٜٛ  ا٭غايٝبٗا تعٌُ ع٢ً تٛظٝـ أْٖٞ َٔ َكازض زٚي١ٝ ٚ  اتع٬ْاإلَععِ  إٔ  -

 .املػتًٗو

عًـ٢ ايػـًٛى    اتع٬ْـ اإل" أثط ايع٬َات ايتذاضٜـ١ يف  بعٓٛإ( 1111) ٖب١ عاَط ع٢ً أمحس,  زضاغ١. ..1...1
 , داَع١ بػساز.اإلع٬ّ ١نًٝ ايؿطا٥ٞ ؾُٗٛض َس١ٜٓ بػساز", أططٚس١ زنتٛضاٙ غرل َٓؿٛض٠,

 يًُػتًٗهنيايؿطا٥ٞ  ايػًٛىقٝاؽ َػت٣ٛ ا٭ثط ايصٟ ؼسث٘ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ع٢ً  ساٚيت ٖصٙ ايسضاغ١ َعطؾ١

ت َؿـه١ً  , ٚمتشٛض( َبشٛثًا383)يف أغٛام بػساز بًؼ سذُٗا إش اختاضت ايباسج١ ع١ٓٝ َٔ املؿذلٜٔ عدل اإلع٬ٕ, 

ػًٛى ايؿطا٥ٞ يًُؿذلٜٔ اي ع٢ًَؿازٙ: نٝـ ميهٔ إٔ ت٪ثط ايع٬َات ايتذاض١ٜ يف اإلع٬ْات  ايبشح يف تػا٩ٍ ض٥ٝؼ

ٞ ٓٗر املايباسج١ امل اغتدسَت بػساز؟َٔ ةٗٛض َس١ٜٓ  ٍ عـٔ ططٜـل    ػشٞ بؿكٝ٘ ايٛقؿٞ ٚايتشًًٝـ أغـايٝب   اغـتعُا
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 تًاـُاغـٞ. ٚقـس تٛقـ    يهـطت  َٚكٝاؽ ٚامل٬سع١ٚات ا٫غتبا١ْ با٫غتعا١ْ بأز ػح املٝساْٞ ايتشًًٝٞ ٚايٛقؿٞامل

 : عدل ٖصا ايتشًٌٝ إىل ة١ً َٔ ايٓتا٥ر أُٖٗا يسضاغ١ا

َٔ املؿذلٜٔ يف  ت٪ثط يف ايػًٛى ايؿطا٥ٞ ٭ؾطاز ع١ٓٝ ايبشحإٔ اإلع٬ْات اـاق١ مبٓتذات ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ  -0

 زضدات ايؿس٠. ٚمبدتًـ %(38.5)أغٛام بػساز بٓػب١ 

%( ايػـًع أٚ  51.3)بسضد١ نبرل٠ بًػت ْػـبتٗا  املؿذلٜٔ يف أغٛام بػساز َٔ أؾطاز ع١ٓٝ ايبشح تؿهٌٝ   -0

َبشٛثـُا   383َٔ أقٌ  %(12.6َٔ بِٝٓٗ )ٚتكٓٝؿاتٗا املدتًؿ١ ؼٌُ ع١َ٬ ػاض١ٜ بأْٛاعٗا املٓتذات اييت 

 يًع١َ٬ ايتذاض١ٜ ع٢ً ايػًع ٚاملٓتذات.ٜكطٕٚ بٛدٛز نطٚض٠ قك٣ٛ 

 ٚايع١َ٬ ايتذاض١ٜ  ا٫دتُاعٞايتٛاقٌ  َٚٛاقع ع٬ٕاإلقٛض  تٓاٚيتاييت  ٚا٭دٓب١ٝايسضاغات ايعطب١ٝ  1...1

" زضاغـ١  ا٭ؾـطاز  اػاٖاتاإليهذلْٚٞ ع٢ً  ع٬ٕاإل" تأثرل  بعٓٛإ(, ١,1117بايهشً ) ؾرلٜٔ زضاغ١. 1.1...1
قػـِ ايعًـّٛ    ضغاي١ َادػترل,ن١ًٝ ايعًّٛ ا٫قتكـاز١ٜ ٚايعًـّٛ ايتذاضٜـ١,    مب٪غػ١ َٛبًٝٝؼ ي٬تكا٫ت. َٝسا١ْٝ

  , اؾعا٥ط.-أّ ايبٛاقٞ–ايتذاض١ٜ, داَع١ ايعطبٞ بٔ َٗٝسٟ 

, ٚقس اغـتدسَت ايباسجـ١   اؾعا٥طٟ ا٭ؾطاز اػاٖاتاإليهذلْٚٞ ع٢ً  ع٬ٕاإلتٗسف ايسضاغ١ يًتعطف ع٢ً تأثرل 

ايٓعـطٟ يًسضاغـ١. أَـا     اؾاْـب ايتشًًٝٞ يف  ٚاملٓٗرَٓاٖر َتٓٛع١ يتتٛاؾل َع ؾكٍٛ ايسضاغ١, َٓٗا املٓٗر ايٛقؿٞ 

ٕ اإلايتطبٝكٞ َٔ ايسضاغ١ ؾتُجٌ يف زضاغ١ ساي١, ٖٚٞ زضاغ١ تك١ُٝٝٝ يتـأثرل   اؾاْب اإليهذلْٚـٞ عًـ٢ اػاٖـات     عـ٬

ع٢ً ٚاقع  ي٬ط٬عايؿدك١ٝ  ٚاملكاب١ًُٖٚا ةع املعًَٛات يف َٛاقع كتًؿ١  َطسًتنيؿطز يف َ٪غػ١ َٛبًٝٝؼ ع٢ً اي

 ْتا٥ر أُٖٗا: إىلامل٪غػ١. تٛقًت ايسضاغ١ 

ملػـتًٗو اؾعا٥ـطٟ َٓٗـا    اٝـ١ غكا٥كـٗا املدتًؿـ١ يف اػاٖـات     ع٬ْاإلٜٛدس تـأثرل ٖـاّ حملتـ٣ٛ ايطغـاي١       -1

 ايتعًُٝٞ(.  ٚاملػت٣ٛ, ا٫دتُاع١ٝ ٚاؿاي١, )ايؿدك١ٝ

 . ٚاـسَاتيف فاٍ تػٜٛل ايػًع ١ ايط٥ٝػ ا٭ْؿط١اإليهذلْٚٞ أسس  ع٬ٕاإلٜعتدل   -2



20 

ٕ (, .111غٛدـٌ,   غاٜا) زضاغ١ . 1.1...1 ٕ اإل" أثـط  بعٓـٛا عـدل اشلـاتـ احملُـٍٛ يف ايػـًٛى ايؿـطا٥ٞ       عـ٬
قػِ ن١ًٝ ا٫قتكاز, ضغاي١ َادػترل,  ع٢ً ع٤٬ُ ؾطنات اشلٛاتـ احملُٛي١ يف غٛضٜا. َٝسا١ْٝيًُػتًٗهني", زضاغ١ 

 إزاض٠ ا٭عُاٍ, داَع١ زَؿل, غٛضٜا.

 باغتدساّعدل اشلاتـ احملٍُٛ يف ايػًٛى ايؿطا٥ٞ يًُػتًٗو ايػٛضٟ  ع٬ٕاإلتٗسف ايسضاغ١ يًتعطف ع٢ً أثط  

 ْتا٥ر أُٖٗا: إىل, تٛقًت ايسضاغ١ ا٫غتبٝإأزا٠  غتدساّبا( َػتًٗو 300َٓٗر املػح, ع٢ً ع١ٓٝ َه١ْٛ َٔ )

١ٝ غكا٥كٗا املدتًؿ١ يف ايػًٛى ايؿطا٥ٞ يًُػتًٗو ايػٛضٟ, سٝح ع٬ْاإلٜٛدس تأثرل ٖاّ حملت٣ٛ ايطغاي١  -1

ٝـ١, تكـسِٜ املعًَٛـات,    ع٬ْاإلإهابٞ بـني خكـا٥ل ايطغـاي١     اضتباطٚدٛز  ا٫ضتباطأظٗطت قِٝ َعا٬َت 

 ايؿطا٥ٞ. ٚايػًٛىاملكساق١ٝ, ايذلق١ٝ, 

 .ايؿطا٥ٞ ٚايػًٛى١ٝ ع٬ْاإلبني احملت٣ٛ املععر يًطغاي١  يبغً اضتباطٚدٛز   -2

 ١ٝ يف ايػًٛى ايؿطا٥ٞ يًُػتًٗو ايػٛضٟ.ع٬ْاإلتأثرل ٖاّ يًطابع ايؿدكٞ يًطغاي١  ٜٛدس -3

ايٝٛتٝٛب ع٢ً ايػـًٛى ايؿـطا٥ٞ    اتإع٬ْ" تأثرل  بعٓٛإ(, 1119, بين غ١َ٬) ضٚا٤ عكاّ زضاغ١ . ..1...1
 . ضغاي١ َادػترل, ن١ًٝ اإلع٬ّ, قػِ ايكشاؾ١, داَع١ ايرلَٛى, ا٭ضزٕ.يًؿباب اؾاَعٞ"

ٞ  ايػـًٛى  عًـ٢ ايٝٛتٝـٛب   اتإع٬ْ تأثرل ع٢ًٖسؾت ٖصٙ ايسضاغ١ ايتعطف  ٞ  يًؿـباب  ايؿـطا٥ ٍ  اؾـاَع  َٚعـس

ٌ  ,ايٝٛتٝٛبيف  اتع٬ِْ يإلقٗسط َٚػت٣ٛ َتابعتِٗ, ٚزٚاؾع َؿاٖستِٗ,  تبـاِٖٗ, أْ زضدـ١  عًـ٢  املـ٪ثط٠  ٚايعٛاَـ

 ,يسِٜٗتػاعس يف خًل ايطغب١  اييت ايٝٛتٝٛب اتإع٬ْ يف املػتدس١َ ٚايعٓاقط اٖتُاَِٗ, زضد١ ع٢ً امل٪ثط٠ ٚايعٓاقط

ايعٝٓـ١   اختٝـاض  مت ٚقـس  ايٛقـؿٞ,  املػح َٓٗر ع٢ً ايسضاغ١ ٖصٙ ٚاعتُست ايؿطا٥ٞ, ايػًٛى ع٢ً تأثرلٖا َٚػت٣ٛ

ٔ  َؿطز٠( 400) قٛاَٗا ع١ٓٝ ع٢ً ا٫غتبا١ْ ايباسج١ اغتدسَت سٝح ,ايعُس١ٜ  ٚتٛقـًت  ,ايرلَـٛى  داَعـ١  طًبـ١  َـ

 : أُٖٗا ْتا٥ر عس٠ إىل ايسضاغ١

 .ق١ًًٝ بسضد١ تناْ ايٝٛتٝٛبيف َٛقع  اتع٬ْايؿباب يإلَػت٣ٛ سطم  إٔ -1

 . اؾاَعٞ ايؿباب اْتباٙ ايٝٛتٝٛب ٜجرل إع٬ٕ يف املتشطن١ ايطغّٛ اغتدساّ إٔ -2

 . ايؿطا٤ يس٣ ايؿباب اؾاَعٞيف ايطغب١ تٛيس ٚاـسَات ايػًع ع٢ً ع٬ٜتٚايتٓ ايعطٚض َعطؾ١ إٔ  -3

 . ب٘ ٜٚتأثطٕٚ ايٝٛتٝٛب إع٬ٕ َؿاٖستِٗ عٓس ايؿطا٥ٞ بايػًٛى كَٕٜٛٛ ا٭ؾطاز إٔ -4
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ٚع٬َت٘ ايتذاض١ٜ  مٛ بًس َٓؿأ املٓتر تتأثرل ا٫ػاٖا" زضاغ١  بعٓٛإ(,  1111) ؾاتح فاٖسٟ, زضاغ١. ..1...1
, نًٝـ١ ايعًـّٛ ا٫قتكـاز١ٜ ٚعًـّٛ     أططٚس١ زنتٛضاٙ ".ٚا٭دٓب١ٝيًُٓتذات احمل١ًٝ  اؾعا٥طٟع٢ً تكِٝٝ املػتًٗو 

 داَع١ اؾعا٥ط, اؾعا٥ط. ايتػٝرل,

 عاّ,تٛنٝح َٛقـ املػتًٗهني اؾعا٥طٜني َٔ بًس املٓؿأ ٚع٬َت٘ ايتذاض١ٜ نُؿّٗٛ  إىلٖسؾت ٖصٙ ايسضاغ١ 

ع٢ً املتػرلات ايػًٛن١ٝ املتُج١ً يف ايع١َ٬ ايتذاضٜـ١   ا٫عتُازب ٚا٭دٓب١ٝ,ٚنٝؿ١ٝ اغتدساَ٘ يف تكِٝٝ املٓتذات احمل١ًٝ 

املتُج١ً يف ١ْٝ ايؿطا٤, مت أٜها ايتشكٝل يف اػاٙ ايع٬َـات ايتذاضٜـ١    ١املتػرلات ايػًٛن١ٝ ايط٥ٝػ إىلٚاملٓتر. باإلناؾ١ 

 ايٝاباْٞتًؿعٜٕٛ غْٛٞ  اؾعا٥طٟ, Condorع٢ً َٓتذات تًؿعٜٕٛ  َٝسا١ْٝٚاملٓتذات. ٚشلصٙ ايػا١ٜ, مت إدطا٤ زضاغ١ 

ٛز ٚبـٛع٬ّ اؾعا٥ـطٟ   ٚتًؿعٜٕٛ غْٛٞ ايكٝين نأَج١ً, نُا ٜطبل ايتطبٝل ع٢ً املؿطٚبات اييت متجًٗا َؿـطٚبات محـ  

َؿـطز٠ َٛظعـ١ يف زٚيـ١ اؾعا٥ـط      500ايبشح ع١ٓٝ  تا٭َطٜه١ٝ. تهَُٓٚؿطٚبات نٛنان٫ٛ يف اي٫ٜٛات املتشس٠ 

 بٝاْـات ايا٭غاغـ١ٝ يكاعـس٠    بٝاْـات اي. َػـتُس٠ َـٔ   اإلْذلْتعدل  بٝاْاتي٬غتٚاييت تعتُس ع٢ً تك١ٝٓ املػح املباؾط 

 ِٖ ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ:أ إىل. تٛقًت ايسضاغ١ اإلْذلْتاملباؾط٠ ع٢ً 

َٛاقـ املػتًٗهني اؾعا٥طٜني ػاٙ بًس َٓؿأ املٓتر ٚع٬َت٘ ايتذاض١ٜ شلا تأثرل نبرل ع٢ً تكُِٝٝٗ شلصا  إٔ  -1

خاق١ إشا مت اغتدساَٗا َع بكٝـ١ املـتػرلات يًتـأثرل عًـ٢ ايٓٝـ١ ايؿـطا١ٝ٥ يًُػـتًٗو بٓػـب١          ا٭خرل,

 .َكبٛي١ ْػب١ ٖٚٞ 5.89٪

 : اإلْهًٝع١ٜايسضاغات  ....1

ٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ  اتإع٬ْ" زضاغ١ ؼكل يف املٛقـ ػاٙ بعٓٛإ( Ma ,Yuan Xin,1111 ) زضاغ١. 1.....1
ــاعٞ  A Study Investigating Attitude towards Social Media" ا٫دتُـ

Advertising.  ,ايػٜٛس., , داَع١ أَٚٝان١ًٝ أَٚٝا يٮعُاٍضغاي١ َادػترل 

ٞ َػتدسَٞ ٚغا٥ٌ ايتٛاقـٌ   ع٢ً َٛاقـٖسؾت ايسضاغ١ يًتعطف  ٚغـا٥ٌ ايتٛاقـٌ    اتإع٬ْـ ػـاٙ   ا٫دتُـاع

بطْـاَر   إىلايباسـح   ٚؾأتدسّ ايباسح املٓٗر ايٛقؿٞ املػشٞ, اغ؟ َا ايصٟ ٜ٪ثط ع٢ً َٛاقؿِٗ ػاٖٗا؟ ا٫دتُاعٞ

SPSS  طايبا يف داَعـ١   252تٛظٜع٘ ع٢ً فُٛع١  ٚمتنأزا٠ ؾُع املعًَٛات  ا٫غتبٝإٚايسضاغ١,  إسكا٥ٝاتملعاؾ١

 ايسضاغ١:  اتٛقًت إيٝٗ يتٝا, ايػٜٛس.  َٔ اِٖ ايٓتا٥ر ايَأَٚٝا يف أٚ

 .غًيب ا٫دتُاعٞٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ  اتإع٬ْاملٛقـ ايعاّ ػاٙ  إٔ -1
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 ًهني.ايعٛاٌَ ايسميٛغطاؾ١ٝ شلا تأثرل ع٢ً َٛاقـ املػتٗ -2

: عح عٔ ؾعاي١ٝ ع٬ٕاإل١ يف ا٫دتُاعٝ اإلع٬ّ( " زٚض ٚغا٥ٌ .Dehghani M. ,111 )زضاغ١. 1.....1
 The Role of Social Media onؾٝػــبٛى ســٍٛ تععٜــع قــٛض٠ ايع٬َــ١ ايتذاضٜــ١"   اتإع٬ْــ

Advertising: A Research on Effectiveness of Facebook Advertising on 

Enhancing Brand Imageَكاي١ ع١ًُٝ .. 

ٝـ١ ايـيت ٖـٞ ٚاسـس٠ َـٔ أسـسخ املٛانـٝع        ع٬ْاإل١ ا٫دتُاعٝـ  اإلعـ٬ّ ع٢ً ٚغا٥ٌ ٜٚػتٓس ٖصا ايبشح 

 ع٬ٕاإلايتػٜٛك١ٝ. ايػطض َٔ ٖصٙ ايسضاغ١ ٖٛ ايبشح ا٭غاؽ ٭عُاٍ تًو ايؿطنات اييت تؿاضى يف ٚقت ٚاسس ٚ

َـ١ ايتذاضٜـ١   ايع٬املبٝعـات ٚتععٜـع قـٛض٠    ق٠ٛ ١ َجٌ ايؿٝػبٛى َٔ أدٌ خًل ا٫دتُاعٝ اإلع٬ّع٢ً قٓٛات ٚغا٥ٌ 

َٔ  100ؾُع املعًَٛات ٚمت تٛظٜعٗا إيهذلْٚٝا ع٢ً  ا٫غتبا١ْ ع٢ً. ٜٚعتُس ٖصا ايبشح ايؿطا٤  ي١ٝٓ ٚانتػاب ظخِ

تعـعظ   إٔايؿٝػـبٛى ميهـٔ    إٔكتًؿ١. ٚقس أظٗطت ايٓتـا٥ر   بًسإيف  باْتعاَّػتدسَٞ ايؿٝػبٛى ايصٜٔ ٜػتدسَْٛ٘ 

 ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ع٢ً ايتٛايٞ تعٜس َٔ اي١ٝٓ ايؿطا١ٝ٥ يس٣ املػتًٗو. ٚزٚاّقٛض٠ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٚتهطاض 

 ايسضاغات ايذلن١ٝ   . ....1

"إع٬ْات ٚغا٥ٌ ايتٛاقـٌ ا٫دتُـاعٞ, ٚتكـٛضات    ( KARAKÖSE Selin ,1111 )زضاغ١. 1.....1
َعٗـس   ضغـاي١ َادػـترل,  . املػتًٗهني, ٚغًٛنٝات ايؿطا٤: ايبشح عٔ ا٫خت٬ؾـات ايسميٛغطاؾٝـ١ يًُػـتًٗهني"   

 ايسضاغات ايعًٝا, داَع١ أينت باف, أغطٓبٍٛ.

 SOSYAL MEDYA REKLAMLARI, TÜKETİCİ ALGILARI, SATIN 

ALMA DAVRANIŞLARI: TÜKETİCİLERİN DEMOGRAFİK 

FARKLILIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 

اغتدساّ  ايطق١ُٝ ع٢ً تكٛض ٚغًٛى ايؿطا٤ يًُػتًٗهني ْتٝذ١ اتع٬ْاإلتأثرل  َعطؾ١ إىلٖسؾت ٖصٙ ايسضاغ١  

املتعاٜس٠ يٛغـا٥ٌ   ا٭١ُٖٝ. ٚيف ٖصا ايػٝام, يٛسعت اإلْذلْتا٫دتُاع١ٝ بػبب ايعٜاز٠ يف اغتدساّ  إلع٬ّٚغا٥ٌ ا

 811ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ يًُػتًٗهني ٚتأثرلٖا ع٢ً غًٛى املػتًٗو َٔ خـ٬ٍ زضاغـ١ اغتككـا١ٝ٥ أدطٜـت عًـ٢      

 :إىل اغ١َؿاضنا. تٛقًت ايسض
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 اإلْذلْـت  إىلايٛقـٍٛ   اْتؿـاض  إٔاملػـتًٗهني,  ْكط١ ١َُٗ يف سٝا٠  إىلايتطٛضات ايتهٓٛيٛد١ٝ ٚقًت  إٔ -1

ا٭زٚات ايطقُٝـ١   إٖٔٓاى املعٜس ٚاملعٜـس َـٔ َػـتدسَٞ ٚغـا٥ٌ ايتٛاقـٌ ا٫دتُـاعٞ ٜعٗـط         إٔٚسكٝك١ 

 ايتكًٝس١ٜ.  اإلع٬ّٚٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ؼٌ قٌ أزٚات ٚغا٥ٌ 

امل٪غػــات ايــيت تهــع اغــذلاتٝذٝات تأخــص يف ا٫عتبــاض ايتطــٛضات ايتهٓٛيٛدٝــ١ ٚطًبــات ايعُــ٤٬   إٔ  -2

قـعٛب١ يف   ٚتٛادـ٘ امل٪غػات ايـيت ٫ تًـتكط ايتطـٛضات ايتهٓٛيٛدٝـ١      إٔٚاستٝاداتِٗ غتهٕٛ ْادش١, ٚ

 َٔ َؿه١ً نبرل٠ َٔ سٝح املٓاؾػ١. تعاْٞايتهٝـ 

ع٢ً  YouTube اتإع٬ْ(: "تأثرل َٛاقـ املػتًٗهني ػاٙ DİKER Ersin ,1111 )١  زضاغ. 1.....1
 Tüketicilerin YouTube Reklamlarına Yönelik Tutumlarının" ٥ٞغـًٛى ايؿـطا  

Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi  َكايــــ١ عًُٝــــ١, فًــــ١ غــــًذٛم .
 (.1).1111,1,يإلتكا٫ت

ايـيت تبـح عًـ٢ ايٝٛتٝـٛب عًـ٢       اتع٬ْـ اإلَعطؾ١ ايتأثرل ع٢ً َٛاقـ املػتًٗهني ػاٙ  إىلٖسؾت ٖصٙ ايسضاغ١ 

ٕ   18 ايصٜٔ تبًؼ أعُاضِٖ نيػًٛى ايؿطا٥ٞ. خكٛقا املػتًٗهاي تطنٝـا. ملعطؾـ١    يف YouTube عاَـا ٜٚػـتدسَٛ

اغتدسّ ايباسح ططٜك١ أخص ايعٝٓات املطو١ َٔ خـ٬ٍ َٓكـات    YouTube اتإع٬ْتأثرل َٛاقـ املػتًٗهني ػاٙ 

ؾُـع   اإلْذلْـت عًـ٢   ا٫غتط٬عتطبٝل  ٚمتا٤ تطنٝا, أمٚٚاتػاب يف ةٝع  إٔادتُاع١ٝ َجٌ ؾٝػبٛى ٚتٜٛذل ٚيٝٓهس 

 أِٖ ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ: إىل. تٛقٌ ايباسح YouTubeَػتدسَٞ  بٝاْات

 YouTube اتإع٬ْ( ت٪ثط ع٢ً املٛاقـ ػاٙ راملكساق١ٝ, ٚايتَٗٝات, ايعٛاٌَ )ايذلؾٝ٘, املعًٛ إٔ إىلٜٓعط  -1

 ع٢ً غًٛى ايؿطا٤ بؿهٌ َباؾط.  ٚت٪ثط

 ايعاٌَ ا٭نجط ؾعاي١ٝ يف غًٛى املػتًٗهني ايؿطا٥ٞ ٖٛ ايذلؾٝ٘. -2
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 ايسضاغات ايػابك١تعًٝل ع٢ً اي ....1

 بعس اغتعطاض ايسضاغات ايػابك١ تبني َا ًٜٞ:        

بـني   ايباسج١ بؿهٌ عاّ َٔ ايسضاغات ايػابك١ يبًٛض٠ ض١ٜ٩ ٚانش١ سٍٛ طبٝع١ ايع٬ق١ اييت تطبطاغتؿازت  -1

تًـو ايسضاغـات,    ٚفتُـع  املػتًٗو ع٢ً ايطغِ َٔ اخـت٬ف ب٦ٝـ١   ٚغًٛى ٚاػاٖاتاإلع٬ٕ اإليهذلْٚٞ 

 بني املتػرلٜٔ. ٚتأثطنست ْتا٥ذٗا ع٢ً ٚدٛز ع٬ق١ تأثرل أؾأغًب ٖصٙ ايسضاغات 

ٝٓت يًباسج١ ق٠ٛ تأثرل إع٬ْات َٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ يف اجملتُعات املدتًؿ١ يًسضاغـات ايػـابك١   نُا تب

 ٚأسـسخ يف ايٛقـٍٛ إىل اٖـِ    غـاعست  ٖصٙ ايسضاغـات إىل داْب إٔ  املػتدسَني.غًٛى ٚع٢ً اػاٖات 

 املتعًك١ مبٛنٛع ايسضاغ١. ٚاملكازضاملطادع 

بـين  ضٚا٤ عكـاّ  )( ٚ 2015غٛدـٌ   غـاٜا ( ٚ )2021 ,قُـٛز سػني ع٢ً اغتؿازت ايباسج١ َٔ زضاغ١ ) -2

املدتًؿـ١, ممـا اختكـطت ايططٜـل ٚٚؾـطت       ٚأدعا٥ٗا( يف بٓا٤ خط١ قه١ُ يًسضاغ١ بؿكٛشلا 2019غ١َ٬ 

 .ٚاؾٗسايٛقت 

يف تؿل َع ايسضاغ١ اؿايٝـ١,  ت٠ ةع ايبٝاْات, ٚاييت ازنأأزا٠ ا٫غتبا١ْ  ايػابك١ اغتدسَت أغًب١ٝ ايسضاغات -3

 , قُـٛز سػـني عًـ٢   (, ٚزضاغـ١ ) 2016,قُـٛز عُط  بةةروا زضاغ١ )َع  ايسضاغ١ اؿاي١ٝ اختًؿتاملكابٌ 

أزا٠ امل٬سعـ١   نِْٛٗ اعتُـسٚا عًـ٢  ( 2017 ,بايهش١ًؾرلٜٔ (, ٚ)2020 ,ع٢ًٖب١ عاَط (, ٚ )2021

 .ا٫غتبا١ْإىل داْب أزا٠  ٚاملكٝاؽ ٚاملكاب١ً

عتدل سٝح ٜ( َؿطز٠ َٔ أغاتص٠ اؾاَعات, 388ع١ٓٝ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ )بًػت قٛاّ ؾُٝا ٜتعًل بع١ٓٝ ايسضاغ١,  -4

 ايسضاغات ايػابك١.ع١ٓٝ ايسضاغ١ اؿاي١ٝ َتٛغط١ َتكاضب١ َٔ سذِ ع١ٓٝ سذِ 

 ايسضاغـ١  فتُـع ؾُٝا متجٌ أغاتص٠ اؾاَعات قاَت َععِ ايسضاغات بتشسٜس طًب١ اؾاَعات فتُعًا يًسضاغ١,  -5

  اؿاي١ٝ.

 بايعٝٓـ١  ٓٗر املػـح خام ٚتبآٜت يف ا٫عتُاز عًـ٢ َـ   ايسضاغات ايػابك١ غًٛى املػتًٗو بؿهٌ تٓاٚيت -6

سٝـح  املـٓٗر,  ٖصا يف اغتدساّ  ٓٗااتؿكت ايسضاغ١ اؿاي١ٝ َع عسز َؾكس ٚمناشز تأثرل اإلع٬ٕ يف ا٫تكاٍ, 
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عـٔ ايسضاغـ١ اؿايٝـ١    ( 2017,بايهشًـ١  ؾـرلٜٔ  زضاغ١ ) نُا اختًؿتاملٓٗر املػشٞ,  بٗااغتدسَت أغً

 ايٛقؿٞ ٚايتشًًٝٞ. َٓٗذٞ ٗاباغتدساَ

تٛاؾـل  ٜيف اعتُاز ا٭زا٠ املٓاغب١ ؾُع املعًَٛات ممـا   ,(Dehghani 2013)َٔ زضاغ١  ا٫غتؿاز٠ تمت   -7

ؾكطاتٗـا   ٚتطتٝـب املتعسز٠  قاٚضٖا ٚتٛظٜع ا٫غتبٝإقٝاغ١ اغتُاض٠  ٚبايتايٞ, َٚٓٗذٗاٖساف ايسضاغ١ أَع 

 .َٚٓعِبؿهٌ َٓطكٞ 

ع٢ً ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ  ا٫عتُاززضاغات َػح اؾُٗٛض َٓٗا, اغتدسَت ْعط١ٜ  ٚخاق١بعض ٖصٙ ايسضاغات  -8

بـني ٖـصٙ    ا٫تؿـام ْكـاط   إسـس٣  ٖٚصٙ ,(2020 ,ٖب١ عاَط عًٞزضاغ١ ) ٚخاق١َٔ ؾطٚنٗا  ٚاغتؿازت

نْٛٗا اعتُست ع٢ً ْعطٜـ١   (2022قابط, ظاٖط محسأَني)َع زضاغ١  ٚاختًؿت اؿاي١ٝ. ١ ٚايسضاغ١ايسضاغ

 ؾباعات.ا٭غتدساَات ٚاإل

ايؿكٌ ايجاْٞ اـام باملؿاِٖٝ ايٓعط١ٜ املطتبطـ١ مبـتػرلات ايسضاغـ١     ايػابك١ يفَٔ ايسضاغات  ا٫غتؿاز٠ تمت -9

نُكازض ع١ًُٝ, خاق١ عٓس تعصض ايٛقٍٛ إىل املكازض ا٭ق١ًٝ اييت اعتُـستٗا تًـو املكـازض يف     ٚاعتُازٖا

 . ٚأْٛاعٗا ٚخكا٥كٗااملتػرلات  بٝإ

 Mas Media Dependency   ٚ تأثرل اإلع٬ْات ع٢ً ا٫ػاٖات ْعط١ٜ ا٫عتُاز ع٢ً ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ ..1

 اإلع٬ّ:ع٢ً ٚغا٥ٌ  ا٫عتُازْعط١ٜ . ْؿأ٠ 1...1

ـ بـٍٛ   غـاْسضا عًـ٢ ٜـس ايباسجـ١     اإلعـ٬ّ عًـ٢ ٚغــا٥ٌ    ا٫عتُازىل يٓعط١ٜ ٚت ايبساٜات ا٭ناْ  ضٚنٝـت

ٍ  بهــطٚض٠  ؾٝٗـا  ٚطايبٛا“ املعًَٛات َٓعٛض“ بعٓٛإ عجٝـ٘ ٚضقـ١ قسَٛا عٓسَـا ٤٧٩١ٚظ٥٬َٗـا عـاّ  ٔ  ا٫ْتكـا  َـ

ّ  اإلعـ٬ّ ايـيت تـط٣ قـ٠ٛ ٚغــا٥ٌ      ٚد١ٗ ايٓعـط  إىل اإلع٬ّقٓاع يٛغـا٥ٌ إلاَؿّٗٛ  َعًَٛـاتٞ ٜػــتُس َـٔ     نٓعـا

  .اإلع٬ّيًُعًَٛات اييت تػـٝطط عًٝٗا ٚغـا٥ٌ  ٠املكازض ايٓازضاعتُـازات اٯخطٜٔ ع٢ً 

 عـطض  سٝـح  (٤٧٩١)عــاّ  ٍ ٚا٭ ا٫عتُازسضا بٍٛ ضٚنٝتـ منـٛشز ْاًَٝؿـٔ زٜؿًرل ٚغـ قسَّٚٔ ثِ 

( بؿـهٌ َتساخٌ ٚؽتًـــ  اعاتاؾُ, ٭ؾطازا, اإلع٬ّ) ايٓعطٜـ١ ملهْٛـات ايجـ٬خ ايعٓاقـط بني ايع٬قـ١ ايُٓـٛشز

 إىل, ٚتٓـٛع ٚاخـت٬ف سادـات اؾُٗـٛض, باإلنـاؾ١      اإلعـ٬ّ آخـط, ٚطبٝعـ١ ٚغــا٥ٌ    إىلَـٔ فتُع  ٖـصٙ ايع٬ق١
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, 2016ايـسيُٝٞ,  ) اإلع٬ّع٢ً ٚغا٥ٌ  ضأؾطاز اؾُٗٛ ٚايػًٛن١ٝ اييت وسثٗا اعتُاز ٚايٛدسا١ْٝايتأثٝـطات املعطؾ١ٝ 

 (.232-231م

ٌ يٝشكل ساداتـ٘   اإلع٬ّعًَٛات ٚغا٥ٌ َاؾُٗٛض ٜعتُس ع٢ً  إٔ قٛض ٖصٙ ايٓعط١ٜ عًـ٢ أٖـساف    ٚوكـ

عًـ٢  ٖـصٙ ايٓعطٜـ١    ٚتطنـع زضد١ ٜعتُسٕٚ ع٢ً َعًَٛات تًو ايٛغـا٥ٌ,   إىليف ايٓاؽ  اإلع٬ّٚغا٥ٌ  ٚت٪ثطَع١ٓٝ, 

   .(247, م2016ٚآخطٕٚ ,  ايه٬عني)َهْٛاتٗا  ٚبني ٚايهبرل٠ ٚاملتٛغط١ْعِ املعًَٛات ايكػط٣ ايع٬قات بني 

يف فًُٗا ْعط١ٜ ب١ٝ٦ٝ سٝح تطنع ع٢ً ايع٬قـات ايكا٥ُـ١ بـني    ” اإلع٬ّع٢ً ٚغا٥ٌ  ا٫عتُاز“ٚتعتدل ْعط١ٜ 

ع١ُ أْ“َا بني  ا٭ْع١ُاجملتُع عباض٠ عٔ تطنٝب عهٟٛ َتعسز  إَٔٔ قاعس٠  اْط٬قااملدتًؿ١ باجملتُع ايٛاسس  ا٭ْع١ُ

ٚاؾُاعـات   ا٭ؾطازب اإلع٬ّٓٗا ع٬ق١ ٚغا٥ٌ تذلابط ٚتتؿاعٌ غٜٛا يف ع٬قات َتبازي١ َٚٔ بٝ” قػرل٠ ٚأخط٣ نبرل٠

 ا٫عتُـاز دـع٤ا َـٔ ْعطٜـ١     اإلع٬ّٖٚهصا ٜؿهٌ َٓعٛض اعتُاز ايؿطز ع٢ً ٚغا٥ٌ ,  ١ا٫دتُاعٝٚاملٓعُات ٚايٓعِ 

 اجملتُعزاخٌ  اإلع٬ّع٬قات اؾُٗٛض َع ٚغا٥ٌ  ١ٙ ٚايصٟ ٜؿهٌ بسٚضا٫دتُاعٝٚايٓعِ  اإلع٬ّاملتبازٍ بني ٚغا٥ٌ 

 . (101, م إزلاعٌٝ, بسٕٚ غ١ٓ)

ٍ  M. DE fleur زٟ ؾًـرل  ًَؿنيٖتِ بٗصٙ ايٓعط١ٜ نٌ َٔ اٚيكس  ـٝ  ٚبـٛ يف  Ball. Rokeach ـضٚن

 ا٭ؾطازىل, ٜٚكّٛ املٓعٛض اـام باعتُاز ٚنتاباتِٗ َٓص بسا١ٜ ايػبعٝٓات بايتطبٝل ع٢ً اجملتُعات ايكٓاع١ٝ بايسضد١ ا٭

 :(298, م 2004عبساؿُٝس, ) ُٖا تنيض٥ٝػ, ع٢ً ضنٝعتني اإلع٬ّع٢ً ٚغا٥ٌ 

ٖٓاى أٖساؾا يٮؾطاز ٜبػٕٛ ؼكٝكٗا َٔ خ٬ٍ املعًَٛات اييت تٛؾطٖـا املكـازض املدتًؿـ١ غـٛا٤      إٔ: ا٭ٖساف -1

 ادتُاع١ٝ. ّت ٖصٙ ا٭ٖساف ؾدك١ٝ أناْ

, ا٭ؾطازبـ ٖـساف اـاقـ١   ٭ْعاّ َعًَٛات ٜتشهِ يف َكازض ؼكٝـل ا  اإلع٬ّ: اعتباض ْعاّ ٚغا٥ٌ املكازض  -2

 املكازض املدتًؿ١ يتشكٝل أٖساؾِٗ. إىل ٚاملٓعُات ا٭ؾطازبصيو ٜػع٢ 

 :(315, م2006ٟ ٚ ايػٝس, ٚاَه )يف ث٬ث١ َٔ َكازض املعًَٛات ٖٞ  اإلع٬ّٚتتشهِ ٚغا٥ٌ  

 ةٗٛض غرل قسٚز.  ع٢ًايكسض٠ ع٢ً تٛظٜعٗا  أْٚؿط املعًَٛات  -تٓػٝل املعًَٛات   ز -ةع املعًَٛات   ب -أ
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 : اإلع٬ّع٢ً ٚغا٥ٌ  ا٫عتُازؾطٚض ْعط١ٜ . 1...1

  ٯتٞ:تعتُس ايٓعط١ٜ يف بٝإ طبٝع١ اعتُاز اؾُٗٛض ع٢ً ٚغا٥ٌ ا٫ع٬ّ ع٢ً عس٠ ؾطٚض ٖٚٞ نا

َٔ خـ٬ٍ   استٝادات٘ؾباع إل اإلع٬ّع٢ً ٚغا٥ٌ  ا٫عتُازيف قٝاّ ايؿطز ب ا٫عتُازٜتُجٌ ايؿطض ايط٥ٝؼ يٓعط١ٜ   -1

شلا زٚضٖا اشلـاّ ؾتعٜـس    ٚأقبحأزت ايٛغ١ًٝ زٚضًا ٖاًَا يف سٝا٠ ا٭ؾدام ظاز تأثرلٖا  ايٛغ١ًٝ, ٚنًُا اغتدساّ

ايبشح عٔ املعًَٛـات, ٖٚـصا    إىلظازت زضد١ عسّ ا٫غتكطاض ظازت اؿاد١  اعًٝٗا, ٚنًُ ا٭ؾطاز اعتُازؾس٠ 

 ا٭ؾـطاز سادـ١   اظزازت ٚا٭ظَات ١ا٫دتُاعٝت عاطا٘ نًُا ظازت ايكأْ" بٚضٚنٝتـٖٛ َا ٜؿرل إيٝ٘ " زٜؿًرل 

 .  (72م ,2016) ددل ٚ عبسايًطٝـ ,  اإلع٬ّاظزازت سادتِٗ يٛغا٥ٌ  ٚبايتايٞ ٚيًتٛدٝ٘يًُعًَٛات 

َـٔ خـ٬ٍ   ٚايػًٛن١ٝ,  ,ٚايعاطؿ١ٝ ,املعطؾ١ٝ َٔ ايتأثرلاتايعسٜس  ؼكل ا٫تكاٍٚغا٥ٌ  إٔتؿذلض ٖصٙ ايٓعط١ٜ   -2

 عسّ ا٫غـتكطاض اييت ٜ٪زٟ ؾٝٗا املٛاقـ ٖصٙ ايتأثرلات تهٕٛ عاي١ٝ يف يف عٜاز٠ اي إٔٚاملؿٝس٠, ٚا٭ٚي١ٝ املعًَٛات 

١ٝ قس تطتـس يـتػرل بـسٚضٖا نـ٬ َـٔ      اْتػٝرل ساي١ اؾُٗٛض املعطؾ١ٝ ٚايٛدس إٔايكطاع ٚ ايتػٝرل, ٚ إىل ٞا٫دتُاع

 . (28, م2005زضٜٚـ, ) ٚاجملتُع ا٫تكاٍٚغا٥ٌ 

ا٭ٖساف ٚاؿادات  ْتٝذـ١ ٫خـت٬ؾِٗ يف اإلع٬ّىتًــ أؾـطاز اؾُٗـٛض َـٔ سٝـح اعتُـازِٖ عًـ٢ ٚغـا٥ٌ  -3

 . (2020يطٝـ, ) ايؿطز١ٜ

 :اإلع٬ّاٯثاض املذلتب١ ع٢ً اعتُاز اؾُٗٛض ع٢ً ٚغا٥ٌ . 1.4.3

املتًكٞ ٖٚٞ تأثرلات َعطؾ١ٝ, ٚدسا١ْٝ تعتُس ْعط١ٜ ا٫عتُاز ع٢ً ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ بؿهٌ ض٥ٝؼ ع٢ً تأثرلات قّسز٠ يف 

 -:ٚغًٛن١ٝ

 :Cognitive Effectsاملعطؾ١ٝ ـايتأثرلات  -1
 

 :َا ًٜٞ اإلع٬ّع٢ً ٚغا٥ٌ  ا٫عتُازٚؾكا يٓعط١ٜ  اإلع٬ّٚتؿتٌُ اٯثاض املعطؾ١ٝ يٛغا٥ٌ 

 ايػُٛضAmbiguity:  ْكل  أٚايٓاػ١ عٔ تٓاقض املعًَٛات سٝح ٜكازف ايؿدل َؿه١ً ايػُٛض

ايصٟ يسٜ٘  املدتًؿ١ اإلع٬ّٚغا٥ٌ  إىلمما ٜسؾع٘ يًذ٤ٛ  ثابت١ يٮسساخ َعإٚعسّ نؿاٜتٗا ـًل املعًَٛات 
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 قات ا٭ظَاتأٚ خكٛقًا يفقات ٜهٕٛ ؾٝٗا ايػُٛض َكشٛبًا بتٗسٜس ٚانح أٚ, ٖٚٓاى املعاَْٞكازض ـًل 

 .(430, م1993عبسايط٩ٚف, )ايػٝاغ١ٝ  ا٫نططابات أٚايهٛاضخ ايطبٝع١ٝ  أٚ ا٫قتكاز١ٜ

 ٌٝػاٖاتا٫ تؿه Attitude Formation: اػاٖاتبسٚضٖا يف ع١ًُٝ تؿهٌٝ  اإلع٬ّتكّٛ ٚغا٥ٌ  سٝح 

ػاٙ املٛنٛعات ٚايكهاٜا املدتًؿ١ ٚشيو َٔ خ٬ٍ زؾعٗا بايعسٜس َٔ اٯضا٤ ٚا٭ؾهاض ٚايؿدكٝات اييت  ا٭ؾطاز

 . قات اؿطٚب ٚا٫نططاباتأٚتجرل اٖتُاّ املتًكٞ ٚخاق١ يف ا٭سٛاٍ ا٫غتجٓا١ٝ٥ 

 يٜٛاتٚتطتٝب ا٭ Agenda Setting:  ٌيف تطتٝب اٖتُاَات ةٗٛض  اإلع٬ّٚشيو َٔ خ٬ٍ زٚض ٚغا٥

عبساؿُٝس, )املتًكني َٔ بني َا تجرلٙ َٔ َٛنٛعات ٚأؾهاض عػب تطتٝب ايٛغا٥ٌ شاتٗا شلصٙ املٛنٛعات

  .(302,م 2004

 اتػاع املعتكسات (Enlargement Ideas) : 

تٛغٝع املعتكسات اييت ٜسضنٗا أؾطاز اؾُٗٛض, ٜٚتِ تٓعِٝ ٖصٙ املعتكسات زاخٌ ايؿ٦ات  إىل اإلع٬ّتػاِٖ ٚغا٥ٌ 

, 2006ٟ ٚ ايػٝس, ٚاَه )١ ا٫دتُاعٝؿط١ ْيٮ١ ايط٥ٝػ ا٫ٖتُاَاتَجٌ ا٭غط٠ ٚايسٜٔ ٚايػٝاغ١ مبا ٜعهؼ 

 .(315م

 ِٝايك Values: َا ٜطغبٕٛ يف تطٚهٗا ٚاؿؿاظ عًٝٗا ١ ٖٚٞ فُٛع١ ايكِٝ ٚاملباز٨ اييت ٜؿذلى ؾٝٗا أؾطاز ةاع

 ,Littlejohn, 1993) بسٚض نبرل يف تٛنٝح أ١ُٖٝ ٖصٙ ايكِٝ اإلع٬ّٚتكّٛ ٚغا٥ٌ  ٚاملػاٚا٠نكِٝ ايتػاَح 

p. 292) 

  Affective Effects : ايٛدسا١ْٝايتأثرلات  -2
ػاٙ َا وٝط ب٘, ٜٚعٗط ٖصا ايتأثرل عٓسَا  إٔػاٯْاملؿاعط ٚايعٛاطـ اييت ٜهْٛٗا  ٛدسا١ْٜٝٚككس بايتأثرلات اي

ايصٟ  ا٫ػاٙٚاغتذاباتِٗ بايتايٞ يف  ا٭ؾطاز, ت٪ثط ع٢ً َؿاعط اإلع٬ّتكسّ َعًَٛات َع١ٓٝ َٔ خ٬ٍ ٚغا٥ٌ 

 :(243, م2016ايسيُٝٞ, )ٙ ايتأثرلات , َٚٔ أَج١ً ٖص١ٝاإلع٬َتػتٗسؾ٘ ايطغا٥ٌ 

 ٞايؿتٛض ايعاطؿDesensitization : استُاي١ٝ سسٚخ ْٛع َٔ ايؿتٛض ايعاطؿٞ  إىلٜؿرل ٖصا ايٓٛع َٔ ايتأثرل

ٞ مما قس ٜٓتر عٓـ٘ ْـٛع َـٔ ايؿتـٛض ٚعـسّ      اإلع٬َْتٝذ١ ايتعطض املؿطط ملٛنٛعات َٚؿاٖس ايعٓـ يف احملت٣ٛ 

بتـأثرلات ايعٓــ عًـ٢ َؿـاعط املـتًكني      ًا اَعًُا٤ ا٫دتُاع مل ٜبسٚا اٖتُ نإ إٔايطغب١ يف َػاعس٠ اٯخطٜٔ, ٚ
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غٝس, ) .ايٛقتتأثرل ايتعطض ملؿاٖس ايعٓـ ٜتٓاقل مبطٚض  إٔسٝح ٜط٣ بعض ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ , ١ٝاإلع٬َيًٛغا٥ٌ 

 (35, م 2007

 اـٛف ٚايكًل Fear and Anxiety :َٛاز تجرل اـٛف  اإلع٬ّملا تكسَ٘ ٚغا٥ٌ  ا٭ؾطازتعطض  إٔ سٝح َٔ

ملا ٜؿـاٖسْٚ٘ َـٔ    ١ٚايطعب َٚؿاعط ايكًل تٓعهؼ ع٢ً املتًكني ْتٝذ١ اـٛف َٔ ايٛقٛع نهشاٜا ٭عُاٍ مماثً

 .أسساخ

 ايسعِ املعٟٓٛ ٚا٫غذلاب Morale and Alienation :     ٌٝـ١  اإلع٬َٚوسخ ٖـصا ايتـأثرل ْتٝذـ١ ايطغـا٥

َٚػت٣ٛ ا٭خ٬م يسِٜٗ, ؾاجملتُعات اييت تكّٛ ؾٝٗا ٚغا٥ٌ  ا٭ؾطازٚاملعًَٛات شات ايتأثرل املباؾط ع٢ً َعٜٓٛات 

ت ٖـصٙ  نا٫ْٚغُٝا إشا َا  ٚا٫ْسَازيطؾع اؿاي١ املع١ٜٛٓ يس٣ ايؿعٛض اؾُعٞ ٚايتٛسٝس  ١بأزٚاض اتكايٝ اإلع٬ّ

 ٠إيٝٗا املتًكٞ, ٜٚعزاز اغذلاب ايؿطز سُٝٓا ٫ هس َعًَٛـات َعـدل  ١ اييت ٜٓتُٞ ا٫دتُاعٝايٛغا٥ٌ تعهؼ ايؿ٦ات 

 .(891, م9002ضدب, ) اإلع٬ّايعطق١ٝ ٚايس١ٜٝٓ ٚايػٝاغ١ٝ َٔ خ٬ٍ ٚغا٥ٌ  ٚاْتُا٤ات٘عٔ ْؿػ٘ ٚثكاؾت٘ 

  Behavioral Effectsايػًٛن١ٝ: ايتأثرلات  -3

 ٕاايتـأثرل  ٕاايطغب١ يف شيو ايػـًٛى , ٖٚـص   ٕاؾكس أٚايؿعٌ ٖٛ اإلع٬َّٔ أِٖ امل٪ثطات ايػًٛن١ٝ يٛغا٥ٌ 

 :(244, م2016ايسيُٝٞ, ) إىلُٖا ْتٝذ١ َباؾط٠ يًتأثرلات املعطؾ١ٝ ٚايعاطؿ١ٝ , ٚاييت تكٓـ سػب منٛشز 

ٜهٕٛ  إٔميهٔ ١ٝ, ٚاإلع٬َ: ٖٚٛ  ٜعين قٝاّ ايؿدل بعٌُ َا ْتٝذ١ ايتعطض يًٛغ١ًٝ Activationايتٓؿٝط  -1

ناًضا ادتُاعًٝا , َجٌ قانـا٠   أٚاملؿاضن١ يف ايػٝاغ١  أٚايتٓؿٝط ايعاطؿٞ َؿًٝسا ادتُاعًٝا , َجٌ اإلق٬ع عٔ ايتسخني 

 .ايػًٛنٝات ايػ١٦ٝ َجٌ ايعٓـ ٚاؾطمي١

مما  ,ؾٝٗا ١ٝ املبايؼاإلع٬َٚقس ٜهٕٛ ٖصا ا٭ثط ْتٝذ١ ايتػط١ٝ , ٖٛ ػٓب ايكٝاّ بؿ٤ٞ َا: Inactivityٚ اـٍُٛ -3

ٞ   ايػًب١ٝ ٚاي٬َبا٠٫ , ٖٚٛ َا ٜـ  إىلٜ٪زٟ  َجـٌ ايتدًـٞ عـٔ املؿـاضن١     , ٓعهؼ يف ايػـًٛى ايؿدكـٞ يًُتًكـ

  ا٫بتعاز عٔ اجملتُع. أٚايػٝاغ١ٝ يف اجملتُع , 
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  :اإلع٬ّع٢ً ٚغا٥ٌ  ا٫عتُازممٝعات ْعط١ٜ . ....1

 :(247م,2016ايسيُٝٞ, ) ا٭ع٬ّع٢ً ٚغا٥ٌ ا٫عتُاز أِٖ ممٝعات ْعط١ٜ  َٔ

تعتدل ْعط١ٜ ا٫عتُاز منٛشز َؿتٛح جملُٛع١ َٔ ايتأثرلات احملت١ًُ, ٚػٓـب ايُٓـٛشز عـسّ ٚدـٛز تـأثرلات       -1

 يٛغا٥ٌ اإلع٬ّ, ٚٚدٛز تأثرل غرل قسٚز.

تٗتِ ٖصٙ ايٓعط١ٜ بايعطٚف ايتأضى١ٝ ٚ ايبٓا٤ ا٫دتُاعٞ أنجط َٔ املتػرلات ايؿدك١ٝ ٚايؿطز١ٜ, يصيو ؾٗٞ  -2

 يف ايتعاٌَ َع ايٓعاّ ا٫دتُاعٞ بكٛض٠ أندل َٔ ايُٓاشز ا٭خط٣ املطتبط١ بٛغا٥ٌ اإلع٬ّ. أنجط ١ُ٥٬َ

 :اإلع٬ّع٢ً ٚغا٥ٌ  ا٫عتُازيٓعط١ٜ  املٛد٘ايٓكس . 1....

 -:َٔ أِٖ ا٭ْتكازات املٛد١ٗ شلصٙ ايٓعط١ٜ     

 ٕا٫عتُاز ايؿعًٞ يًعٓاقط  ح, َٚبايؼ يف تكٜٛط سذِٜهٕٛ َع٢ٓ ٚؾس٠ ا٫عتُاز غرل ٚان, يف بعض ا٭سٝا

 .املدتًؿ١ ٚخاق١ املتعًك١ بٛغا٥ٌ اإلع٬ّ, ٚأغتك٬شلا عٔ ايٓعاّ ا٫دتُاعٞ.

 (53, م2001محسٟ, )تؿتكط ْعط١ٜ ا٫عتُاز ع٢ً ايٛغا٥ط إىل ايك٠ٛ يف تؿػرل ايتأثرلات ط١ًٜٛ املس٣.   

 ٕ( هعٌ قاب١ًٝ املكاضْـ١  ١ا٫دتُاعٝ يًُ٪غػات)ايهًٞ ايتبأٜ يف قٝاؽ املػت٣ٛ اؾع٥ٞ)يٮؾطاز( ٚاملػت٣ٛ  أ

 .(2021ي٢ًٝ, ( ايك٠ٛ يف تؿػرل ايتأثرلات ط١ًٜٛ املس٣ إىلٓعط١ٜ ٖصٙ اي ٚتؿتكط, بني ايسضاغات ميجٌ إؾهاي١ٝ

 يف ٖصٙ ايطغاي١: اإلع٬ّع٢ً ٚغا٥ٌ  ا٫عتُازتٛظٝـ ْعط١ٜ . 1...6

ايـساؾع يًشكـٍٛ عًـ٢     إَٔـٔ سكٝكـ١    اْط٬قـا  يًسضاغـ١, نُكس١َ ْعط١ٜ  ُٛشزايٓ اتكسِٜ ٖصاضتأت ايباسج١ ي

ايػبب , ٖٚٛ َا هعٌ ٗا ؽسّ ٖصٙ ايسٚاؾعأْخاق١ , ا٫دتُاعٞاملعًَٛات َٔ أِٖ ايسٚاؾع ي٬عتُاز ع٢ً َٛاقع ايتٛاقٌ 

 ا٫دتُاعٞبِٗ ع٢ً َٛاقع ايتٛاقٌ  ؿا٤ قؿشات خاق١أْٚامل٪غػات املدتًؿ١ ب ٚايؿطنات ا٭ؾطازايعسٜس َٔ ٚضا٤ قٝاّ 

 .يتًب١ٝ استٝاداتِٗ َٔ املعًَٛات سٍٛ قٝطِٗ, ٚبايذلٜٚر ملٓتذاتِٗ ٚخسَاتَِٗٔ خ٬شلا ٜكَٕٛٛ 

َٚا ت٪نـسٙ   ٚاجملتُع, اإلع٬ّٚ ا٭ؾطازتسضى اـكا٥ل ايتؿاع١ًٝ ٚاملتبازي١ بني  ا٫دتُاعَٞٛاقع ايتٛاقٌ  ٕٚ٭

ٖصٙ ايسضاغ١ اغتدساّ ٖـصٙ   ؼاٍٚ, ٚعًٝ٘ ٚاجملتُع ٚايذلابط ايؿطزٟ اإلع٬ّ املتبازٍ بني ٚغا٥ٌ ا٫عتُازَٔ  ٓعط١ٜٖصٙ اي
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ٞ ع٢ً َٛاقع ايتٛاقـٌ  ات اؾاَع أغاتص٠ اعتُازايٓعط١ٜ يؿطح  نُكـسض يًُعًَٛـات ٚضقـس تأثرلٖـا املعـطيف       ا٫دتُـاع

 يسِٜٗ. ٚايعاطؿٞ ٚايػًٛنٞ

املعًَٛـات ٚا٭خبـاض َـٔ     عًـ٢  ًشكٍٛبؿهٌ َتعاٜس ي اإلع٬ّعتُس ع٢ً ٚغا٥ٌ ٜ اؾُٗٛض إٔتؿذلض ايٓعط١ٜ 

ٜػـٛز ؾٝٗـا    صٟٚايـ  ٝرلقات ايتػأَٚهاَني ايتٛدٗات إظا٤ َا وسخ يف اجملتُع يف  َٔ َٚعطؾت٘ ٚؾُٗ٘تكٛضٙ أدٌ تهٜٛٔ 

 ٌقـ َٛاقـع ايتٛا  عًــ٢  هٛضزٟايؿو ٚايػُٛض, ٖٚـٛ َا ٜٓطبل ع٢ً ايسضاغ١ اؿاي١ٝ َٔ ضقس َس٣ اعتُاز اؾُٗٛض اي

 .ٚاـسَات ٚايػًعاملٓتذات  ٫غتكا٤ املعًَٛات سٍٛنُكسض  ا٫دتُاعٞ

 هًااٜ تٛنحٚ, املدتًؿ١ اإلع٬ّا٥ٌ غع٢ً ٚ ا٫عتُازايػًٛن١ٝ( ْتٝذ١  -ايٛدسا١ْٝ -تبني ايٓعط١ٜ اٯثاض )املعطؾ١ٝ

 .ٚخكا٥كِٗ ٚاستٝاداتِٗ ا٭ؾطازأٖساف  باخت٬فؽتًـ  ا٫عتُازآثاض  إٔب

قت٣ٛ ٚاؾذلانات ايٓعط١ٜ يكٝاغ١ أٖساف ٚاؾذلانات ٚأغـ١ً٦ ايبشـح َـٔ أدـٌ      مت اغتدساّسضاغ١ اي ٙيف ٖص

ٌ       إٔأٟ , اؾسٜـس٠  اإلع٬ّع٢ً ٚغا٥ٌ  ا٭ؾطازؼسٜس زضد١ اعتُاز   قـػرل  أٚ ٖـصٙ ايسضاغـ١ تعُـٌ عًـ٢ َػـت٣ٛ نـ٦ٝ

(level micro )َٔ ا٭ؾطازمت تكُِٝ أغ٦ًتٗا يًُػاعس٠ يف قٝاؽ َػت٣ٛ اعتُاز  اغتبٝإَٔ خ٬ٍ اغتُاض٠ , ا٫عتُاز 

ع٢ً ٖـصٙ   ا٫عتُازتأثرل زضد١ ايتعطض ايؿطزٟ شلصٙ املٛاقع ع٢ً َػت٣ٛ , ٚع٢ً ٚد٘ اـكٛم, ١اإليهذلْٚٝع٢ً املٛاقع 

  .ا٭زٚات



 

  ايجاْٞايؿكٌ 

 يف َٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ٚاػاٖات املػتًٗهني مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ع٬ٕاإل

 

 اإليهذلْٚٞ  ع٬ٕاإل .2.1

  ا٫دتُاعَٞٛاقع ايتٛاقٌ  .2.2

  ١١ٜ ايتذاضايع٬َٚ املػتًٗو غًٛى .2.3
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 ايؿكٌ ايجاْٞ

 اإليهذلْٚٞ ٕاإلع٬

 متٗٝس

 ,املطتبط١ بٗا ٚايتكٓٝات ا٫تكاٍاملكاسب ي٘ َٔ ٚغا٥ٌ  ٚايتطٛض اإلْذلْتٖٛ ْؿاط تٛاقٌ قسِٜ, َع ظٗٛض  ع٬ٕاإل

 اتع٬ْاإل ٚأقبشتاملدتًؿ١  ٚايتكُُٝات, ٚتتب٢ٓ ايعسٜس َٔ ا٭غايٝب اإلْذلْتَػاس١ نبرل٠ ع٢ً  ع٬ٕاإل ستٌا

خس١َٝ ؿاطا ػاضٜا عاملٝا تُٗٝٔ عًٝ٘ ؾطنات ا٭خط٣, ؾكس أقبح ْ اتع٬ْاإلقٓاع١ ع٢ً عهؼ ٚغا٥ٌ  ١اإليهذلْٚٝ

اظ ألايتػٜٛك١ٝ س١ٜٛٝ, ؾتعتُس عًٝ٘ ايؿطنات يف  ا٭ْؿط١َٓٗا أضباسا طا١ً٥, ٖٚٛ أنجط  ٚػ٢ٓ ٚتؿك٬ٝندل٣ ة١ً 

 .ع٬قات زا١ُ٥ بٝٓٗا ٚبني ع٥٬ُٗا ٚإقا١َغٝاغاتٗا ايتػٜٛك١ٝ 

 :َؿّٗٛ ٚتعطٜـ اإلع٬ٕ 1.1

ٚايـيت تعـين "تٛدٝـ٘    " advertere" ٬تٝٓٝـ١  إىل ايهًُـ١ اي " advertising" إلع٬ٕ ٜعٛز أقٌ ن١ًُ ا         

إقٓاع ايعٌُٝ ٬ي٘ كاٍ واٍٚ املػٛقٕٛ َٔ خإلتؾهٌ َٔ أؾهاٍ ا " بأْ٘ اإلع٬ٕ ايصٖٔ باػاٙ َعني". ٚميهٔ تعطٜـ 

 (Pandey, 2012, p3 ).(,  َٓتر/ خس١َ) ػاض١ٜ َع١ٓٝ ١َ٬٘ َٔ ع٬ناحملتٌُ بؿطا٤ أٚ ظٜاز٠ اغتٗ

ٖٚٛ , يإلع٬ٕ يعاّاملؿّٗٛ اٜؿٌُ  : إٕ املع٢ٓ ا٭ٍٚ يإلع٬ٕؼتٟٛ ن١ًُ اإلع٬ٕ بؿهٌ أغاغٞ ع٢ً َعٓٝني         

ٚ ايكطـاع  أًـٗا  نُإىل ايكـٓاع١ اإلع٬ْٝـ١ بأ  ممـا ٜؿـرل    (,macro advertisingَا ٜطًل عًٝ٘ اإلع٬ٕ ايهًٞ ) 

ٟ ْؿط١ ايتػٜٛك١ٝ بأا٭ٛظا٥ـ أٚ ْؿاط َٔ ايهُٔ اإلع٬ٕ بأعتباضٙ ٚظٝؿ١ َٔ َا املع٢ٓ ايجاْٞ ؾٝتاإلع٬ْٞ بأنًُ٘, أ

عـ٬ٕ  . ٖٚٛ بٗصا املؿّٗٛ ٜعين أضغاٍ ايٛغا٥ٌ ٚ املعًَٛات ٭ؾطاز اجملتُع َٔ خ٬ٍ ٚغـا٥ٌ اإلتكـاٍ ٖٚـٛ اإل   َٓؿأٙ

  (.06,م0208ُٝس, , ) عبساؿ(micro advertisingاؾع٥ٞ )  مبعٓاٙ

تعطٜـ اؾُٗٛض ملٓؿأ٠  ػاض١ٜ أٚ قٓاع١ٝ ٚإقٓاع٘ بأَتٝـاظ  بأْ٘" فُٛع١ ايٛغا٥ٌ املػتدس١َ يٜعطف اإلع٬ٕ نُا        

َٓتذاتٗا, ٚاإلٜعاظ إيٝٗا بططق١ َا, ٖٚٛ أتكاٍ غرل ؾدكٞ يًُعًَٛـات ٜٚهـٕٛ شا طبٝعـ١ إقٓاعٝـ١ سـٍٛ املٓتذـات       

 (.33,م0221ف ٜسؾع مثٔ إع٬ْ٘ يف ايٛغا٥ٌ اإلع١ْٝ٬ املدتًؿ١" ) ايؿاض, ٚاـسَات ٚا٭ؾهاض يططم َعطٚ
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تعطف اؾُع١ٝ ا٭َطٜه١ٝ يًتػٜٛل اإلع٬ٕ بأْ٘ " ٚغ١ًٝ غرل ؾدك١ٝ يتكسِٜ أؾهاض أٚ غًع أٚ خـسَات بٛاغـط١        

 (.03, م0202د١ٗ َع١ًَٛ, ٚ َكابٌ أدط َسؾٛع", ) احملُسٟ, 

ميهٔ إعطا٤ تعطٜـ ؾاٌَ ٚ كتكط يإلع٬ٕ بأْـ٘ ٚغـ١ًٝ غـرل ؾدكـ١ٝ ٚ َسؾٛعـ١      ٖصٙ ايتعاضٜـ َٚٔ خ٬ٍ        

ا٭دط يعطض ٚ تطٜٚر ايػًع, ا٭ؾهاض, اـسَات ٚا٭ؾدام َٔ َعًٔ َعـني باغـتدساّ ٚغـا٥ٌ أتكـاٍ ةاٖرلٜـ١ )      

 )   ايكــشـ, اجملــ٬ت, ايتًؿعٜــٕٛ, ايطازٜــٛ ٚا٭ْذلْــت ٚغرلٖــا( يف قاٚيــ١ يإلقٓــاع ٚايتــأثرل يف ايػــًٛى         

Kotler,2005,p762.) 

 اإليهذلْٚٞ: ع٬ٕاإل ٚتعطٜـ َؿّٗٛ. 1.1

 اإلع٬ّبهجط٠ يف سكٌ  َتسا٫ٚيكس تعسزت ٚتٓٛعت املكطًشات اييت تطًل ع٢ً ٖصا املؿّٗٛ, ايصٟ أقبح      

 ع٬ٕاإلايتؿاعًٞ, ٚ ع٬ٕاإلٚ اإلْذلْتع٢ً  ع٬ٕاإلَا بني  اؿسٜج١ يإلع٬ّٚباـكٛم ايتهٓٛيٛدٝا  ,ا٫تكاٍٚ

يف ْٗا١ٜ املطاف تكب يف شات  اإ٫ أْٗ اـط. اخلع٢ً  ع٬ٕاإل, ٚا٫ؾذلانٞ ع٬ٕاإلايصنٞ, ٚ ع٬ٕاإلايطقُٞ, ٚ

 .ٚايػٝام ا٫ػاٙ

٘ أْ, ؾْػا٫ٕاتععٜعٖا قسميًا قسّ  أٚايٓاؽ بٗسف تػٝرل آضا٥ِٗ  إىل ٚاملعًَٛاتنٛغ١ًٝ يٓكٌ ا٭ؾهاض  ع٬ٕاإل نإ ٚإشا

ايهبرل٠ اييت  ٝاتهاْؾاإلَٛاعٗا. أْ اخت٬فع٢ً  اتع٬ْاإللس ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ تعر ب إٔإط٬قًا  بباملػتػطيٝؼ 

ايع٬م, )ٚسهٛضًاٛؾطٖا ٖصٙ ايؿبه١ يًُعًٓني بؿهٌ خام ػعً٘ َٔ أنجط ٚغا٥ٌ ايذلٜٚر داشب١ٝ ت

 .(080,م0221

ٚغرلٖا َٔ أؾهاٍ ايٛغا٥ط ايطق١ُٝ ملػاعس٠ ا٭عُاٍ  اإلْذلْتايصٟ ٜػتدسّ  ع٬ٕاإلٖٛ  اإليهذلْٚٞ ع٬ٕاإل   

 .(Cheadle, 2015)٢ ايذلٜٚر يًػًع ٚاـسَات ٚبٝعٗاايتذاض١ٜ عً

 إٔ: ب(0225ٚاإلْذلْت( )ط٘ يف نتابُٗا املؿذلى )إزاض٠ ايتػٜٛل يف ب١٦ٝ ايعٛمل١  ٚطاضمؾطٜس ايكشٔ  امل٪يؿإٜط٣ 

نٛغ١ًٝ يًشكٍٛ ع٢ً سطن١ َطٚض  اإلْذلْتاغذلاتٝذ١ٝ تػٜٛك١ٝ تٓطٟٛ ع٢ً اغتدساّ ٖٛ " اإليهذلْٚٞ ع٬ٕاإل
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ةٝع  إىل اإلْذلْتعدل  ع٬ٕاإلٜؿرل  ٘أْب ٜعطؾاْ٘, إش املٛقع ٚاغتٗساف ٚتٛقٌٝ ايطغا٥ٌ ايتػٜٛك١ٝ يًع٤٬ُ املٓاغبني

 ".اإلْذلْتَٔ خ٬ٍ ؾبه١  أؾهاٍ ايعطض ايذلٚهٞ املكسّ َٔ َعًٔ َعني

ايٛغا٥ٌ  يف ايذلٜٚر ايػطٜع ملعًَٛات املٓتر زٕٚ سسٚز دػطاؾ١ٝ اإلْذلْتعدل  يإلع٬ٕ ١تتُجٌ إسس٣ املعاٜا ايط٥ٝػ 

ٚبتهايٝـ ٚٚقت  أقٌ دٗسبًػًع ٚاـسَات يًذلٜٚر يًٝٗا امل٪غػات عُس تعس أسسخ ططٜك١ تعت يتايطق١ُٝ ٚاي

 (Grubor & jaksa, 2018, p. 266) . َٓدؿه١

ايصٟ  ع٬ٕاإل٘ شاى أْع٢ً "  اإليهذلْٚٞ ع٬ٕيف تعطٜؿٗا يإل ١اإليهذلْٚٝع٢ً ايٛغ١ًٝ  Sally Millanت٪نس      

 .(Millan, 2007, p. 2)".اإلْذلْت, ٚيف َكسَتٗا ١اإليهذلْٜٚٝتِ عدل ايٛغا٥ٌ 

يؿِٗ ا٭ؾدام  ايػٝاغات ايذلٚه١ٝ إسس٣ ٜٚعتدلٙ, َٔ َٓعٛض آخط اإليهذلْٚٞ ع٬ٕاإل ضبٝعٜط٣ ز. أغا١َ     

ايػٝاغات ايذلٚه١ٝ اييت تعتُس  إسس٣٘" أْب اإليهذلْٚٞ ع٬ٕاإلسٝح ٜعطف  ,خس١َ َع١ٓٝ أٚ ؿطا٤ غًع١يٚنػبِٗ 

بؿطا٤  ٚإقٓاعِٗيف ْكٌ ايطغاي١ ايتػٜٛك١ٝ بٗسف دصب ايع٤٬ُ,  ١اإليهذلْٚٝايٛغا٥ط  أٚع٢ً ايٛغا٥ٌ 

 .(3م, 0200, ٕا)غًُٝاملٓتر

عٔ مح٬ت زعا١ٝ٥, ٜتِ تأَٝٓٗا َٔ خ٬ٍ ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ,  ٘: عباض٠أْب اإليهذلْٚٞ ع٬ٕاإلٜعطف أٜها نُا     

(, ٚاييت تتبعٗا ؾطنات ا٭عُاٍ ٚامل٪غػات اييت 085, م0207)قٓسًٜذ٢,  ٚايططمٞ َتٓٛع ا٭غايٝب ٖٚ

بػطض تكسِٜ اـسَات ٚايػًع ٚا٭ؾهاض جملُٛع١ َٔ املػتًٗهني ٚ إقٓاعِٗ بٗا  ا٭ؾطازايطبح ٚنصيو  إىلتٗسف 

  (. 012,م 0201ايعغيب, (

( ع٢ً عٓكط ايٛعٞ يف ؼؿٝع ا٭ؾدام يكاحل ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٜٚتهح ٖصا َٔ Robin landaٜ٪نس ) نُا   

٘ ضغاي١ قسز٠ َكٛغ١ يإلع٬ّ أْ" ب (Advertising by Design)يف نتاب٘  اإليهذلْٚٞ ع٬ٕخ٬ٍ تعطٜؿ٘ يإل

ازؾ١  اشلرلغ فُٛع١ َٔ اؾٗات ايتذاض١ٜ ٚاملٓعُات أٚ يتشؿٝع ايٓاؽ يكاحل ع١َ٬ ػاض١ٜ, أٚيإلقٓاع  أٚ

 .(Landa, 2017,p.32)يًطبح"
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يًُػتًٗهني ع٢ً ١ٝ ايذلٚه اتع٬ْاإل, يتكسِٜ ٚخكا٥ك٘ اإلْذلْتَٔ  ي٬غتؿاز٠٘" تهتٝو أْأٜها ب ٜٚعطف    

  .(marketo, 2018, p. 5) قٓٛات كتًؿ١

ك٘, سٝح ٜكٍٛ َسضب ايتػٜٛل ايطقُـٞ مل٪غـؼ   ا٥خط أنجط ؼسٜسا ـكآبتعطٜـ  اإليهذلْٚٞ ع٬ٕاإلنُا سعٞ    

يف  ٚخسَات يتكسِٜ َٓتذاتاملعًٕٓٛ كّٛ ب٘ ٜط تطٚهٞ اْؿٖٛ  اإليهذلْٚٞ ع٬ٕاإل " ايذلن١ٝ (Meet up)فُٛع١ 

ات َكابٌ ضغَٛ اإلْذلْتقتًُني َٔ َػتدسَٞ  يع٤٬ُ اؾسٜس٠, اإلع٬ّ, ٚاييت تػ٢ُ ٚغا٥ٌ اإلْذلْتايكٓٛات عدل 

ــ ــط  ٚ, ١َعٝٓـــ ــ١ ا٭نجـــ ــا ايططٜكـــ ــتدساًَاأٜهـــ ــ١ب اغـــ ــٍٛ  ؿعايٝـــ ــ٤٬ إىليًٛقـــ ــتًُني ايعُـــ  احملـــ

(MÜYESSEROĞLU,9090) . 

 إٔ ايسضاغ١:ضزْاٖا يف ٖصا ايؿل َٔ أٚاييت  اإليهذلْٚٞ ع٬ٕاإلتبني إشٕ َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايٓعط٠ ايعا١َ جملٌُ تعاضٜـ  

 أٚا٭ؾدام ايصٜٔ يسِٜٗ ع١َ٬ ػاض١ٜ  أٚايذلٚه١ٝ اييت تكّٛ بٗا ايؿطنات  ا٭ْؿط١ٖٛ  اإليهذلْٚٞ ع٬ٕاإل

شلسف إقٓاعِٗ َٔ خ٬ٍ تٛؾرل  احملتًُني أَٚٔ خ٬ٍ اغتٗساف ع٥٬ُِٗ اؿكٝكٝني  اإلْذلْتؾدك١ٝ يف ب٦ٝات عدل 

  َعًَٛات عٔ ايػًع ٚ اـسَات.

 ٚتطٛضٙ: اإليهذلْٚٞ ع٬ٕاإلْؿأ٠  ..1

 أ٫ٕ إات, ٝظٗٛض ٖصٙ ايٛغ١ًٝ يف بسا١ٜ ايػبعَٝٓٔ غِ بايطع٢ً ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ سسٜح ايٓؿأ٠, ؾ اتع٬ْاإلتعتدل  

 اْط٬م, ٚشيو َع 0663-02-05ات بتاضٜذ ٝايتػعٝٓأٚاخط َسؾٛع ا٭دط مل ٜتِ إ٫ يف  إع٬ٍٕ ٚ٭ استهاْٗا

ا٭َطٜه١ٝ ايػباق١  (AT&T)ت ؾطن١ ناْٚ ,www.hotwird.com ا٭َطٜه١ٝ ع٢ً َٛقع Wirdَٛقع ف١ً 

  .(031, م0200ؾٓسٚؾٞ, )املٛقعٍ َعًٔ ع٢ً أٚبايتايٞ ؾٗٞ متجٌ ٚ ا,غتدسا٫َٗ

َبٛب١ ع٢ً ايٓؿطات تكًٝسٜا, َٔ ثِ مت تٛؾرلٙ  اتإع٬ْ, نفا١ْٝايعٓهبٛت١ٝ يف ايبسا١ٜ نكٛا٥ِ  ١عدل ايؿبه ع٬ٕاإلدا٤ 

تػتدسّ نٛاد١ٗ يًُتذط,  home page ١بكؿش١ ض٥ٝػ نباض املعًٓنيع٢ً  اتع٬ْاإلايؿطنات يعطض َٔ قبٌ 

املٛدٛز٠ ع٢ً ايكؿش١ بايٓكط ؾٛم ٚايتعطف ع٢ً بعه٘ , ٚايػًعٗا تكّٛ بعطض ْ٭ ,ب١ٚقس بست ٖصٙ ايكؿش١ دصا

 .(038-035م م, 0221ٟ, ٚاايؿعط)بايهَٛبٝٛتطاملتكٌ  املاٚؽ
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ٚقٌ  0661ع٢ً ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ قس من٢ بؿهٌ نبرل, ؾؿٞ عاّ  ع٬ٕاإل إٔٚٚؾكا يًُكازض املدتًؿ١ ؾكس أثبت 

ؿام اٯْٚقٌ سذِ  0665َا عاّ أ. ًَٕٞٝٛ ز٫ٚض أَطٜه 522  إىل 722ٔ ٞ ع٢ً ايؿبه١ َع٬ْاإلؿام اٯْسذِ 

)غٝح, ز٫ٚض ًَٝاض (3.3) إىل (0222)ز٫ٚض, ٚٚقٌ يف ْٗا١ٜ  ًَٝاض  إىليف اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ  ايهًٞ

 .(082م, 0202

ٚاضتؿعت َبٝعات ,0022ًَٕٝٛ َٛقع يف عاّ  (05)َٔ  ١اإليهذلْٚٝٚع٢ً ايكعٝس ايعاملٞ, اضتؿع عسز املٛاقع       

 0722  إىليتكٌ  0203يف عاّ  %02.0 ا٤ ايعامل بٓػب١أمبني ايؿطنات ٚاملػتًٗهني يف ةٝع  ١اإليهذلْٚٝايتذاض٠ 

  (Grubor & jaksa, 2018, p. 266).  تطًٜٕٝٛ ز٫ٚض أَطٜهٞ

ًَٕٝٛ  (022)أقٌ َٔ , َٔ بني ٖ٪٤٫ .ايعامل١ٝ اإلْذلْتَٛقع ع٢ً ؾبه١ ًَٝاض  )0.7(أنجط َٔ  ايّٝٛ ٖٓاى

يف  NetCraft, نُـا أنـست   ( 0203 )ٍ َط٠ يف غبتُدل َٔ عـاّ َٚٛقع ٜٚب ٭ ًَٝاض(0) إىلْؿط. مت ايٛقٍٛ 

.  Internet Live Statsٍ َط٠ َٔ قبـٌ  ٚعٓ٘ ٭ ع٬ٕاإلٚمت تكسٜطٙ ٚ (0203) اغتط٬ع اـام بٗا يف أنتٛبط

ًَٝاض )بػـبب ايتكًبـات ايؿـٗط١ٜ يف عـسز املٛاقـع غـرل        0َػت٣ٛ أقٌ َٔ   إىلٚعاز , ؿض ايطقِ يف ٚقت ٫سلأن

(, َٚٔ خ٬ٍ ْؿـؼ  0201)بس٤ا َٔ َاضؽ َٔ عاّ ًَٝاض(  0) ٜكٌ َط٠ أخط٣ ٜٚػتكط ؾٛم ع١َ٬ إٔايٓؿط١( قبٌ 

نإْٛ ا٭ٍٚ يعاّ )  ًَٝاض يف (0.5) إىل ؾٗط أٜاض ًَٕٝٛ يف (622)سز اإلةايٞ يًُٛاقع بؿهٌ نبرل َٔ منا ايعايعاّ, 

 (.websites, n.d.2017).(0208إىل عاّ ) ظٌ املػت٣ٛ زٕٚ تػٝرلبؿهٌ نبرل (, 0201ٚ

١ٝ ع٬ْاإلختٝاض ؾعايٝت٘ ٚتٛظع مح٬تٗا اسكٝك١ ٚاقع١, تكسّ بعض ايؿطنات ب اإليهذلْٚٞ ع٬ٕاإلبصيو أقبح غٛم 

ٚاييت  ١اإليهذلْٚٝ اتع٬ْاإل, ٚشيو بػبب َكٝاؽ ؾعاي١ٝ ع٬ٕقبٌ ْؿطٖا ؾ٢ ايٛغا٥ٌ اإلخط٣ يإل اإلْذلْتعدل 

 .(81 م, 0226)قٓٝؿ١, قبشت غ١ًٗ َٚط١ْأ
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 :اإليهذلْٚٞ ع٬ٕاإل أ١ُٖٝ ...1

 :ٖاٚأبطظ اٗأ١ُٖٝ نبرل٠, ٚتهُٔ أُٖٝت٘ يف فُٛع١ َٔ ا٭َٛض َٚٔ أُٖ اإليهذلْٚٞ ع٬ٕيإل    

حمل١ عا١َ عٔ املٓتر, سٝح ميهٔ يًُػتدسّ َٔ خ٬ي٘ َعطؾ١ ةٝع  اإليهذلْٚٞ ع٬ٕاإل: ٜٛؾط املعًَٛات تٛؾرل. 0

َٔ د١ٗ ْعط املػتًٗو, ٚاييت  اإليهذلْٚٞ ع٬ٕاإلاملعًَٛات املتعًك١ باملاز٠ اييت ٜطغب يف ؾطا٥ٗا, ٚبٗصا تعزاز أ١ُٖٝ 

 ١. تعتدل ٚغ١ًٝ تػتعٌُ يًُؿان١ً بني كتًـ ايػًع املٓتذ١ ٚاملعطٚن

ظَات بعض ا٭ميهٔ تػٝرلٙ بػطع١ ٚبػٗٛي١ يف َٛاد١ٗ َعهًا تطٚهًٝا  اإليهذلْٚٞ ع٬ٕاإل: ٜعتدل ايتأثرل غطع١ .0

ك٬ٝت ٚايتؿ ػاٖاتا٫ٚتػرل املبٝعات  صبؾ ًاٚغطٜع ؾعا٫ً ًاعٓكط ؿهٌ عاّب اإليهذلْٚٞ ع٬ٕاإل عٌ, ٜٚاملؿه٬تٚ

 .(31 م, 0208, ٕاعًٞ ٚ ؾتٛ بٛ)املس٣ ٚط١ًٜٛ قكرل٠ يًُػتًٗهني

ٜػاعس َٛقع املٓع١ُ ع٢ً ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ ع٢ً خًل ايٛعٞ مبٓتذاتٗا ٚثِ يف  :خًل ايٛعٞ باملٓع١ُ َٚٓتذاتٗا. 3

ٛؾط شلا تايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ  إٔاحملسٚز٠ ؾ املٝعاْٝاتبٝع املعٜس َٔ ٖصٙ املٓتذات ٚبايٓػب١ يًؿطنات ايكػرل٠ شات 

 .ٚايعاملٞؾطقا أنجط يًتعطٜـ بٗا يف ايػٛم احملًٞ 

املٓع١ُ, ع٢ً خًل ٚبٓا٤ قٛض٠ ش١ٖٝٓ اهاب١ٝ عٔ  ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝخًل قٛض٠ ش١ٖٝٓ: ٜػاعس َٛقع املٓع١ُ ع٢ً  -3

 .(16م ,0202)عػاغٞ, يؿطع١ٝ املٓع١ُ ع١َ٬ٜعتدل ٖصا املٛقع  انُ

 :اإليهذلْٚٞ ع٬ٕاإلأؾهاٍ  ...1

  -أبطظٖا:ٚ أُٖٗأَ  ,يهذلْٚٞإلع٬ٕ اإلي  دس ٖٓاى أؾهاٍ كتًؿٌ٘ى

, ٜٚعس ٖصا ايؿهٌ َٛدٛزا ٚاْتؿاضاؾٝٛعا  ا٭ْٛاعَٔ أنجط  ع٬ٕاإلَٔ  ايؿهٌٜعس ٖصا  ا٭ؾكٞ: ع٬ٕاإل .0

 ع٬ٕاإلقس ؾاٖسٚا ٖصا  ١اإليهذلْٚٝةٝع َتكؿشٞ املٛاقع  إٔ, َٚٔ امل٪نس ١اإليهذلْٚٝ اتع٬ْاإل يف غايب١ٝ

ايعغيب, )عًٝ٘املعًٔ مبذطز ايٓكط َٛقع إىلع٢ً ؼًٜٛو  بكسضتٗا اتع٬ْاإلَٔ قبٌ, ٚتتُٝع ٖصٙ 

 .(058م,0201
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ايعا٥ط ؾتعٜس ؾطم ٖٚٛ عُٛزٟ ؾٝهٕٛ ي٘ تأثرل قٟٛ ع٢ً ْاطشات ايػشاب,  إع٬ٕ أٚ :اؾاْيب ع٬ٕاإل .0

  .(033م ,0207ق٬ح, )اإليهذلْٚٞ ع٬ٕاإل ٛاعأْٜٚعس ٖصا ايٓٛع َٔ أِٖ ٚأبطظ ايٓكط عًٝ٘ 

, ٚأطًل عًٝ٘ اغِ اإليهذلْٚٞ ع٬ٕاإلؾهاٍ أَٔ أِٖ ٚأبطظ  ع٬ٕاإلٜعس ٖصا  ايكاؾع ٚاملتػًػٌ: ع٬ٕاإل .3

٘ ٜؿتح قؿش١ إيهذل١ْٝٚ َػتك١ً ميهٔ يًعا٥ط ظٜاضتٗا مبذطز ايٓكط عًٝ٘ يٓكط٠ ٚاسس٠, أَا ْ٭ ,ايكاؾع ع٬ٕاإل

ايكاؾع, ٚع٢ً  ع٬ٕاإل٘ ٜكّٛ بػًػ١ً املٛاز اييت تكّٛ بكطا٤تٗا, يٝهٕٛ أقٌ إظعادا َٔ أْاملتػًػٌ ؾ ع٬ٕاإل

ٖصا اإلظعاز َككٛز, ٚشيو  إٔإظعادا نجرلا يًٓاؽ إ٫  ٜػببإ اتع٬ْاإلَٔ ٖصٜٔ ايٓٛعني  إٔايطغِ َٔ 

ايٓكط عًٝ٘ بؿهٌ ؾاع١ًٝ نبرل٠, سٝح ٜتِ  ع٬ٕاإليهٞ ٜكّٛ ايٓاؽ بايٓكط عًُٝٗا, ٚوكل ٖصا ايٓٛع َٔ 

 .(058,م0201ايعغيب, )نبرل

ٚاييت قس تهٕٛ َععذ١ يعسز نبرل َٔ املػتدسَني,  ١اإليهذلْٚٝ اتع٬ْاإل ؾهاٍأٖٚٛ أسس  ايطا٥ط: ع٬ٕاإل .3

, ثا١ْٝظٗٛضٙ ؿٛايٞ ث٬ثني ايكؿش١, ٜٚػتُط  إىلمبذطز زخٍٛ ايعا٥ط  اتع٬ْاإلسٝح ٜعٗط ٖصا ايٓٛع َٔ 

, 0206ايسيُٝٞ, )عٓ٘قؿش١ املعًٔ  إىل ي٬ْتكاٍ أٚعٔ ايعٌُ ست٢ ٜٓكط عًٝ٘ يًشصف املػتدسّ ٜعٝل ٚقس 

 .(372م

بشح َجٌ اي قطنات أسسبشح ع٢ً ايبايؿدل عٓسَا ٜكّٛ  ؿهٌٜٚعٗط ٖصا اي :ايٓكٛم اتإع٬ْ .7

يس٣  نإيف ساٍ  ع٬ٕاإلايبشح, ٜٚعٗط ٖصا حملطنات ْتا٥ر  داْبع٢ً  ع٬ٕاإلدٛدٌ, سٝح ٜعٗط ٖصا 

 .(033, م0207,)ق٬حل ق١ً مبا ٜبشح عٓ٘ايؿد

 اإليهذلْٚٞ ع٬ٕاإلٛاع أْ .1.6

َٔ أؾهاٍ  ًادسٜس ٬ًعدل ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ ؾه ع٬ٕاإلٜعتدل ٘ أْ :(0207)بطاِٖٝ َٛقًًٞ إٜكٍٛ       

ٙ ٖص ٛاع املعًَٛات ع٢ً ٖصٙ ايؿبه١, ٜٚٛدس َػتكبًٛأْ, سٝح ٜٛدس زا٥ًُا املطغٌ ايصٟ ٜٓؿط بعض تا٫تكا٫

, سٝح ًاتؿاعًٝ إع٬ْاعدل ٖصٙ ايؿبه١  ع٬ٕاإلٚايصٜٔ ٜػتدسَْٛ٘ بؿهٌ زا٥ُٞ. ٜعتدل  ٖصٙ ايؿبه١املعًَٛات َٔ 

عدل ٖصٙ ايؿبه١ ٜػُح بسضدات  اتع٬ْاإلٛاع أْيف  ٚا٫خت٬فبايتؿاعٌ املباؾط, ؾايتٓٛع  اتع٬ْاإلتتُٝع بعض 

 تؿاعٌ َتٓٛع١ يس٣ املػتًٗو.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
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ايباسجني نبرل بني  ٚاخت٬فدسٍ  ٜٚٛدس, ٛاعٗاأْٚ ١اإليهذلْٚٝ اتع٬ْاإلٖٓاى تساخٌ نبرل بني أؾهاٍ   

, ٚؾُٝا ًٜٞ عطض كٕٛ جملُٛع١ َِٓٗيهٔ َععُِٗ َتؿ ,اتع٬ْاإلٛاع ْ٭ ٚتكػُِٝٗتكٓٝؿِٗ يف ططٜك١  ا٭نازميٝنيٚ

    ٖٚٛ: ٚتسا٫ٚا٭نجط ؾٝٛعًا  ا٭ْٛاعيبعض  ٚؾطح

 : Advertising via websites and forums   ٚاملٓتسٜات اإليهذلْٚٞاملٛقع  إع٬ْات -0

يف ْؿؼ ايٛقت, ٖصا ٜعين يس٣ ايؿطز ايهجرل  اتع٬ْاإلٜكّٛ بايكطا٠٤ ْٚؿط  إٔميهٔ يًؿطز  اإلْذلْتَٔ خ٬ٍ 

يف ايبشح عٔ  ٘ ببػاط٘ ٫ ٜتطًب ا٭َطْْؿؼ ايٛقت ميهٔ تٛؾرل ايهجرل َٔ املاٍ, ٭ ٚيفَٔ اؿط١ٜ ع٢ً َٛاقع ايٜٛب 

 2011 ,سػٔ )١ٝ ا٭خط٣اإلع٬َٚغا٥ٌ  ٚيفيف َٛاقع ايٜٛب  ٚاـسَاتيهٞ ٜعًٓٛا عٔ ايػًع  اتع٬ْاإلؾطنات 

 .(036م

ٖتُاّ ايعاّ املتعاٜس بايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ تكّٛ ايؿطنات نُٔ ٖصٙ ايؿ١٦, ٚبػبب ا٫ اتع٬ْاإلعسٜس َٔ تٓسضز اي

اييت تكسَٗا ايؿبه١ مبا يف  ٚاـسَات ايتػ٬ٝٗت إىل, باإلناؾ١ َٓتسٜات َع١ٓٝ أٚ ع٢ً َٛاقع ايٜٛب املدتًؿ١ ع٬ٕاإلب

  :(03م, 0205ؾطٜتح, )شيو

 عدل ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ. ع٬ٕاإلايتؿاع٬ت ايؿدك١ٝ َع  -

 .اتع٬ْاإلسس كٍٛ ع٢ً ايتؿاقٌٝ عٓس ايٓكط ؾٛم أاؿ -

  املعًٔ.ؿش١ ق عٓٛإ إىلايعٛز٠ املطدع١ٝ  -

ٜهٕٛ شلا َٛقع ع٢ً ايؿبه١  إٔا٭خط٣,  ٚاملٓعُاتٚأقبح َٔ ايهطٚضٟ دسًا ؾُٝع َٓعُات ا٭عُاٍ 

ؿط١ املٓع١ُ, خاق١ أَْٓتذات عٔ خسَات ٚ يإلع٬ٕٚه١ٝ, ٚخاق١ ايذل ا٭ْؿط١َُٗتٗا يف تٓؿٝص  ٜٚتُجٌايعٓهبٛت١ٝ 

نتػب امل٬ٜني يف ابؿهٌ نبرل ٚ ٜعزازٗا, بات ٜػتدسَْٛايعٓهبٛت١ٝ, ٚ ايؿبه١ إىلعسز ا٭ؾدام ايصٜٔ ٜسخًٕٛ  إٔ

 .(03م, 0201َػطٜـ, )ع٬يٛف ٚا٤ ايعاملأمةٝع 

ع٢ً  اتإع٬ْاملعاٜا اييت تعٛز ع٢ً أ١ٜ َٓع١ُ أعُاٍ َٔ ْؿط ٖٓاى ايعسٜس َٔ ايؿٛا٥س ٚ إٔؾٝ٘ ؾو ٫ مما ٚ

 :(11, م0202عػاغٞ, َٔ)ميهٓٗا  حاإليهذلْٚٞ, سَٝٛقعٗا 

 .ظٜاز٠ ايٛعٞ باملٓع١ُ َٚٓتذاتٗا َٚٔ ثِ بٝع املعٜس َٔ ٖصٙ املٓتذات -
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 .ا٫ٖتُاّ ايعاّ باملٛقع ٚبايتايٞ باملٓتذات ٚاـسَات املعًٔ عٓٗاٛيٝس ت -

باملعًَٛات  ا٭ؾطازيتعٜٚس  اإلْذلْت٫غتدساّ  ١ا٭ٖساف ايط٥ٝػ إسس٣ْؿط املعًَٛات: ٜعس ْؿط املعًَٛات  -

 .ٚايتؿاقٌٝ سٍٛ َٓتذات ايؿطن١ ٚخسَاتٗا

  .خًل قٛض٠ ش١ٖٝٓ إهاب١ٝ يًُٓع١ُ -

  أزا٠ ١َُٗ َٚؿٝس٠ يف فاٍ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ. اإلْذلْتؿا٤ ع١َ٬ ػاض١ٜ ق١ٜٛ ع٢ً أْٜعس  -

 :(ÖZARDIÇ, 2020,p12-17) املجاٍكتًؿ١ َٓٗا ع٢ً غبٌٝ  ٫أؾها ع٬ٕاإلٜٚأخص ٖصا ايٓٛع َٔ   

 ايٓك١ٝ  اتع٬ْاإلText Ads. 

 املٓبجك١ اتع٬ْاإلPop-Up Ads .  

  ضعا١ٜ املٛاقعSponsorships Site-On.   

 ا٫ضتباطات ايتؿعب١ٝ. Hyperlink. 

 املػتٗسؾ١ اتع٬ْاإل. Targeted ads.  

  ٌايػ١ٝٓ اإلع٬ّٚغا٥ Rich Media . 

 : ١ٝAdvertising Banners ع٬ْاإل ا٭ؾطط١ -1

سٝح تتكسض قا١ُ٥ . املؿٗس ايطقُٞ املتطٛض١ُٖٓٝ ع٢ً  اتع٬ْاإلَٔ أنجط أؾهاٍ  ًاٚاسسٖصا ايٓٛع,  عسٜ

ايكٛض١ٜ اييت  اتع٬ْاإلط ٖٞ ؾهٌ َٔ أؾهاٍ ْاايب اتإع٬ْايعٓهبٛت١ٝ. ؾٝٛعًا ع٢ً ايؿبه١  اتع٬ْاإلٛاع أْأنجط 

 .,P26 (Anon.2021 (ضقُٞ ناٌَ اؿطن١ ؾٝسٜٛ إىلَٔ ضغِ ثابت  تذلاٚح إٔميهٔ 

 أٚ, ٚوٟٛ َٛاز تطٚه١ٝ يف قٛض٠ ضغَٛات اإلْذلْتيف ؾهٌ ؾطٜط زاخٌ َٛاقع  ع٬ٕاإلٜعٗط ٖصا 

 .(350م, 0225, ٚأمحس )ايكشٔعٞ يس٣ املؿذلٟ احملتٌُ باملٓتر. بٗسف خًل ايTextْٛك١ٝ  بٝاْات

, ٚبعهٗا َتشطىGIF يف َٛقع ايٜٛب, ايعسٜس َٓٗا ٜهٕٛ ع٢ً ؾهٌ إع١ْٝ٬ع٢ً ؾهٌ يٛس١  إع٬ٕٖٚٛ 

           .(072م.,PRESS) ,0223ع٬ٕاإلٜهٕٛ تؿاعًًٝا عٝح ميهٓ٘ أخص ايطًبات يف 
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يؿطن١ ٫ؾت١  إع٬ٍٕ أٜٚعتدل سٝح , ا٭َطٜه١ٝ يف اي٫ٜٛات املتشس٠ اإلْذلْتع٢ً  َعطٚف إع٬ٍٕ أٚ نإ

AT&T (American Telephone & Telegraph)  ع٢ًHotwird.com ّ١ هاَْ ٚي٘, 0663 عا

  (Young, 2017,p56) .ٍ َعا١ًَ ػاض١ٜ ع٢ً ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝأ١َُٗٚ َٔ سٝح نْٛ٘ 

 

 .199أنتٛبط  17ط مت إط٬ق٘ يف ْاب إع٬ٍٕ أٚ 1.1ضغِ تٛنٝشٞ 

ط ايكٛض١ٜ ايجابت١, خاق١ َع ايتكٓٝات ْاايب اتإع٬ْقٌ  اٯٕط املتشطن١ ؼٌ ْاايب اتإع٬ْ إٔب امل٬سع١ميهٔ 

 ايطغّٛ املتشطن١. باغتدساّ اتع٬ْاإلؿا٤ ٖصٙ أْ, ٜتِ HTMLٚاؾسٜس٠ َجٌ داف غهطٜني 

 ٞ: ع٬ْاإلٖٚٓاى بعض ايتكٓٝات اؾسٜس٠ يًؿطٜط 

ؼًُٝـٗا   غـطع١  ٚبايتايٞٚشيو يكػط سذُٗا ٞ, ع٬ْاإلع٢ً ايؿطٜط  اغتدساَانجط ٖٚٞ ا٭: GIFتك١ٝٓ  -

  .(302م, 0200ايذلبٟٛ, )ع٢ً َتكؿشات ايٜٛب ٚعطنٗا

, ٚاؿطنـ١  ٚايكـٛض٠ ٖٚٞ ؾطا٥ط تتهُٔ ًَؿات ؾٝسٜٛ ػُع عٓاقط ايكـٛت   :Multimediaؾطا٥ط  -

 تعٌُ بعس ايهػط ع٢ً َؿتاح تؿػًٝٗا. أٚٞ, ع٬ْاإلٚقس تعٌُ ٖصٙ ايعٓاقط مبذطز ظٗٛض ايؿطٜط 

َـع قـٝػ١ يـسع٠ٛ املػـتدسَني     ٖٚٞ عباض٠ عٔ ْاؾص٠ َعطٚن١ عًـ٢ ايؿـطٜط    :Flash أٚ Javaتك١ٝٓ  -

ا٭خط٣ ست٢ ٜػتكط يف قٝػ١ املبٝعات  تًٛ قؿش١ إىل ْٚكً٘ ع٬ٕاإليًشكٍٛ ع٢ً املعًَٛات سٍٛ َٛنٛع 

 .ايٓٗا١ٝ٥

 : Search Engine Marketing( SEM)عدل قطنات ايبشح  اتإع٬ْ -.

املدتًؿ١, ٚتتأيـ قطنات  اإلْذلْتٖٞ بطاَر تتٝح يًُػتدسَني ايبشح عٔ نًُات قسز٠ نُٔ َكازض 

 )بطْاَرايبشح َٔ عسز َٔ ايدلفٝات اييت تػتدسّ إلهاز قؿشات دسٜس٠ ع٢ً ايٜٛب, َٚٔ ٖصٙ ايدلاَر 
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 بٝاْاتايصٟ ٜعس قاعس٠  Index Programبطْاَر املؿٗطؽ  ٚأٜهًا, Spider Programايعٓهبٛت 

Database ,)(57م, 0202عٝؿ١, )ند١ُ تكـ قؿشات ايٜٛب. 

ٚا٫غتدساّ ع٢ً ْطام ٚاغع يًذلٜٚر ايطقُٞ املسؾٛع.  دساض٠ بايجك١ طٜعتدل ا٭نج ,ع٬ٕاإلٓٛع َٔ ا ايٖص

ػصب سطن١ املطٚض  ٚاييتايٜٛب اـام بامل٪غػ١  ايط٥ٝػ١ ملٛقعايهًُات , أٟ ١عٌُ مبػاعس٠ ايعباضات ايط٥ٝػٖٚٛ ٜ

ٖصٙ ايعطٚض ايذلٚه١ٝ يف  ٚتعٗط, قؿش١ ْتا٥ر قطى ايبشح يف أع٢ً شكٍٛ ع٢ً َٛقع ايٜٛبيً بٗسف ض٥ٝؼ

 .(Das, 2021, pp. 9-10) نات ايبشح املدتًؿ١قطقت٣ٛ 

 Google ٚ BingٚYandexٚYahooع٢ً ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ ٖٞ  ١َٚٔ أؾٗط قطنات ايبشح ايط٥ٝػ

ٚMSN( ,51م, 0202عٝؿ١). 

١ٝ ا٫ط٬ع هاَْإ(, ٜتٝح يو Google Ad Wordsتطبٝكات )َٔ خ٬ٍ , َٛقع دٛدٌ إٔ إىلإناؾ١ 

ناؾ١ تًو إميهٓو  . أٜهًاع٢ً ايهًُات اييت ٜتِ ايبشح عٓٗا َٔ قبٌ املػتدسَني سٍٛ ايعامل بؿهٌ ؾٗطٟ

عسز  أندل ؾصبؿطق١ اي ٚاتاس١ اإلْذلْتيتػٌٗٝ ع١ًُٝ ايتػٜٛل عدل  ايٜٛب اـام بو, َٛقع قت٣ٛ إىلايهًُات 

 .(33م, 0202ٚ ايٓكط,  ايععيب) ممهٔ َٔ ايع٤٬ُ

 قػُني: إىلٜٓكػِ  ع٬ٕاإلٖٚصا ايٓٛع َٔ  

ؾدل  ؾعٌ تٓؿكً٘ؼ ايصٟ املب. مبع٢ٓ Pay-Per-Clickٖٚٛ اختكاض يه١ًُ  (:PPC)ايسؾع يهٌ ْكط٠  -

 .(Contributing Authors/Ryan Deiss, 2019) ع٬ٕاإل ٢ٜٓكط عًَا 

ٖصا ايٓٛع َٔ  ٗسفٜٚ ع٬ٕاإليف ٖصا ايٓٛع ٜتِ ايسؾع َكابٌ ايٓكط, ؾكط عٓسَا ٜٓكط ؾدل َا ع٢ً 

 املباؾط٠, ٚعاز٠ تهٕٛ ع٢ً ؾهٌ ْك١ٝ َع ضغاي١ قسز٠. ا٫غتذاب١ إىل اتع٬ْاإل

ع١ًُٝ ؼػني َٛاقع ٖٞ  Engine Optimization Search(: SEO)ؼػني قطى ايبشح  -

 ع٢ً تتعطف ايبشح قطنات دعٌ ع١ًُٝ ا٭غاؽ يف ٖٛايبشح. ٚايٜٛب يتشتٌ َطتب١ دٝس٠ يف قطنات 

 .,BLOG) (2021 َعني عح ٫غتع٬ّ ايٜٛب ع٢ً َاتاملعًٛ نأؾهٌ بو اـام احملت٣ٛ
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ٚيهٓ٘ أنجط ؾعاي١ٝ ٚاغتكطاضا مبذطز إعسازٙ ٚع٢ً املس٣ , اإلْذلْتٖٛ ؾهٌ َٔ أؾهاٍ ايتػٜٛل عدل ٚأٜهًا 

 .Google (Gabrielle, 2017)ىل يف ٚ, ٖٚٛ ؾٔ ايذلتٝب يف ايكؿش١ ا٭تهًؿ١ ٚبأقٌ, ايطٌٜٛ

غٛا٤ , اإلْذلْتيف ت١ُٝٓ ٚدٛزٖا عدل  دع٤ا أغاغٝا َٔ أٟ ع١َ٬ ػاض١ٜ تطغب ٜعس ؼػني قطنات ايبشح

 َطٚض سطن١ َٔ ٪63ايبشح ) ٜػتدسَٕٛ قطناتاملػتدسَني,  ةٝع ٕ٭, ػاض١ٜ ّع١َ٬ ػاض١ٜ ؾدك١ٝ أ تناْ

 َٔ SERPs (57٪ ١ َٔايجاْٝ ايكؿش١ إىل أسس ٜصٖب ٫ٚ, ت ايبشح(قطنا اغتدساّ إىل ٜطدع ايٜٛب َٛقع

ٕ يف يتهٛاؾٗٛز بصٍ نٌ  ٘ هبأْض٠ َطًك١. ٖصا ٜعين َا مل تهٔ نطٚ, َني ٫ ٜؿعًٕٛ شيو يف ايٛاقع(املػتدس

 .(Schaffner, 2019, p.12) اس١ٝ املجاي١ٝ يف أع٢ً ايكا١ُ٥َٔ ايٓ, ايٓتا٥ر ىل َٔٚايكؿش١ ا٭

عدل قطنات ايبشح َٔ أسسخ اخذلاعات ايتهٓٛيٛدٝا ايطق١ُٝ اييت ععظت ططم  ع٬ٕاإل إَٔٔ ٖٓا ٬ْسغ ب

ٜتِ تٛؾرل اـس١َ اييت ػصب  حسٝ ايع٤٬ُ. إىلغًٗت َٔ غطع١ ٚقٍٛ املٓتر  ٚاييتايتػٜٛل عدل ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ 

طنات ايبشح قيف  ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ أٚايهًُات  ٔ ظٗٛضَٜعين ايتأنس أٜها  ايعٓهبٛت١ٝ. ايؿبه١ إىلاملػتدسَني 

١ ػح, ٖٚٞ ؼسٜس ايهًُات ايط٥ٝشيٜٛات ايبأٚتكسَٗا هسٖا يف  يتاـسَات اي أٚؾعٓسَا ٜبشح ؾدل عٔ املٓتذات 

ؿا٤ ْتا٥ر عح طبٝع١ٝ غرل أَْٛقع ايٜٛب اــام بو يتتُهٔ َٔ  دٛاْبني ػاـس١َ ٚؼ أٚاملطتبطـ١ باجملـاٍ 

    .َسؾٛع١

 : Social Media Advertising ا٫دتُاعَٞٛاقع ايتٛاقٌ  اتإع٬ْ -.

ع٢ً ايؿبهات  ع٬ٕاإلمبا يف شيو  املبٝعات,ٚغ١ًٝ أنجط ؾاع١ًٝ يعٜاز٠  اٯٕ اإليهذلْٚٞ ع٬ٕاإلأقبح 

ػاٙ ١ يف ايتأثرل ع٢ً َٛاقـ املػتًٗهني ا٫دتُاعٝيف ايؿبهات  ع٬ٕاإل زٚض زضاغ١ إىلبايباسجني  أز٣ مما, ١ا٫دتُاعٝ

ْػب١ نبرل٠ َٔ َتادط ايبٝع بايتذع١٥ تػتدسّ ؾبهات  إٔمت اإلب٬ؽ عٔ , ايع٬َات ايتذاض١ٜ. يف إسس٣ ايسضاغات

Facebook ٚMySpace ٚTwitter ٜػتدسّ املػتًٗهٕٛ يف , يًذلٜٚر يع٬َاتٗا ايتذاض١ٜ. َٔ ْاس١ٝ أخط٣

١ شلا تأثرل ا٫دتُاعٝايؿبهات  إٔايبعض ٜسعٞ  إٔيسضد١  َٜٛٞ,بؿهٌ  ١ا٫دتُاعٝا٤ ايعامل َٛاقع ايؿبهات أمةٝع 

 (.008,م0203,ايعٓعٟايهطٜسؽ ٚٚ ايسعؿؼ)يسِٜٗ  قطاضات ايؿطا٤ع٢ً آضا٤ املػتًٗهني َٚٛاقؿِٗ ٚ ٢نبرل عً
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ؾكط, بٌ تػتدسّ ٭ٖساف  ا٫دتُاعٞغتدساّ ايؿدكٞ ٚغتدساّ ٖصٙ املٛاقع ع٢ً ا٫ا٫ٚ ٜٓشكط 

 تٗا يف ؾعبٝتٗا ٚضٚادٗا بني املػتدسَنيٚاػاض١ٜ, ؾكس أقبشت ٖسؾًا ؾًب املعٜس َٔ ايع٤٬ُ ٚاملؿذلٜٔ بػبب تؿ

 .(03م, 0202,باؾا) أنجط َٔ ث٬ث١ ًَٝاضات  إىلخكٛقًا بعس ٚقٍٛ املػتدسَني شلصٙ املٛاقع 

, اتع٬ْاإلٖصٙ . املػتًٗهني إىلٚقٍٛ ايؿطنات  ٜػٌٗ, اإلْذلْتعدل  اتع٬ْاإلٖٛ ْٛع كتًـ َٔ ٚ

, ١ٓ ٚا٫ٖتُاّ ٚاملٛقع اؾػطايفاييت تكٓـ املػتًٗهني باغتدساّ َعًَٛات ؾدك١ٝ ١َُٗ َجٌ ايعُط ٚاؾٓؼ ٚاملٗ

املٓاغب يف ايٛقت  ايؿدل إىل ع٬ٕاإلٜكٌ , ٚبايتايٞ .املػتٗسف اؾُٗٛض إىلبػطع١  تكٌ

  .(EFENDĠOĞLU, 9090,p72)املٓاغب

, ٚتتُٝع اإلْذلْتَٔ قبٌ َتكؿشٞ  ٚاغتدساَا اْتؿاضأَ أنجط ايٛغا٥ٌ  ا٫دتُاعَٞٛاقع ايتٛاقٌ  تعس

٬ٜني مل ايٛقٍٛ إىلٗا تتُٝع بكسضتٗا أْنُا َني يًٛقٍٛ إيٝٗا خ٬ٍ ٚقت قكرل. املػتدس ٚقسض٠ اغتدساَٗابػٗٛي١ 

يف  Hoot suite & We are Socialٚسػب آخط إسكا٥ٝات َٛقع , قسٚز٠ ثٛإا٭ؾدام خ٬ٍ 

(JAN.2022ٚقٌ عسز املػتدسَني شلصٙ املٛاقع ) َػتدسّ. ًَٝاض( 3.10)َا ٜكاضب  عًَُٛا يف ايعامل 

 

  1111 يػٓ٘ يف ايعامل ا٫دتُاعٞتٛاقٌ ايعسز َػتدسَٞ َٛاقع  1.1ضغِ تٛنٝشٞ 

 Hoot suite & We are Socialاملكسض/ َٛقع 
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ٜكَٛٛا  إٔ ِٗهاْبإَ ٘أْ إىلػتدسَني, ٚبؿهٌ نبرل دسًا. ْعطًا املبني  ٚايتؿاعٌتٝح ٖصٙ ايؿبهات ايتٛاقٌ ت

ٗا تتبع املتًكني َع ٖصٙ أْخط ٜطغبٕٛ بٓؿطٙ, نُا آؾ٤ٞ  اٟأٚايؿٝسٜٛ,  َكاطع إىل باإلناؾ١ ٚقٛضِٖبٓؿط أؾهاضِٖ 

, )ؾطٜتحعاز٠ ْؿطٖاإ ١ٝهاْإَ إىلتعًٝكِٗ عًٝٗا باإلناؾ١  ١ٝهاْٚإَ ٥ِٗاغتٝا أٚإعذابِٗ  بايتعبرلٜٔاملٓؿٛضات 

 (.33م, 0205

 تعتـدل ٖـصٙ ايؿـبهات   . بايتـايٞ  بؿـهٌ أنجـط ؾعايٝـ١    املػـتدسَني  إىلايطقُٞ  ع٬ٕاإلؿط١ أْتكٌ يف ايٛقت اؿايٞ 

ٚ  ٚتطٛضٖـا ايعـاملٞ   ٫ْتؿـاضٖا ْعـطًا   ع٬ٕاإلَٛاقع  حألَٚٔ أؾهٌ  ٚاملٓكات , ٚتتُٝـع  املُتـاظ٠ خـسَاتٗا  املػـتُط 

ّ  ٚاؾـٓؼ اييت تػتٗسف ايع٤٬ُ بؿـهٌ َباؾـط, سػـب ايعُـط      اتع٬ْاإلٗا َٔ أْٖصٙ املٛاقع ب اتإع٬ْ  ٚا٫ٖتُـا

سـٍٛ أعُـاٍ ايؿـطن١     أضا٤َِٖع ايع٤٬ُ ملعطؾ١  ٚايتؿاعٌايتٛاقٌ  ١ٝهاْإَ إىلاؾػطاؾ١ٝ. باإلناؾ١  ٚاملٓطك١ ٚايتعًِٝ

 . َٚٓتذاتٗا

 :Advertising Phoneاشلاتـ اتإع٬ْ -7

ايتاي١ٝ  ا٭ْٛاع "Mobile or Cell Phone    ح اؾٛاٍ "ًٜؿٌُ َكط ايتذاض١ٜ,يف غٝام أعاخ ايػٛم 

 ((Toninelli, Pinter and Pedraza, 2015, p. 12 :ا٭دٗع٠َٔ 

 ٜتِ تكػِٝ اشلٛاتـ  ا٭سٝإٖٛاتـ شن١ٝ ٖٚٛاتـ ممٝع٠. يف بعض  إىلٚاييت غايبا َا تٓكػِ  ٛاتـ احملُٛي١اشل

)َجٌ َتكؿح ٚاتكاٍ اشلاتـ احملٍُٛ(  اإلْذلْتتًو اييت يسٜٗا ؾهٌ َٔ أؾهاٍ ايكسض٠ ع٢ً  إىلاملُٝع٠ 

  .ايٓل َجٌ ايطغا٥ٌ ايككرل٠ أٚايكا١ُ٥ ع٢ً ايكٛت ٚ /  ا٭ْع١ُتػتدسّ ؾكط  إٔٚتًو اييت ميهٔ 

 ع٢ً غبٌٝ املجاٍ أدٗع٠ :ا٭دٗع٠ ايًٛس١ٝ  iPad,  ت ناْٚاييت ٜتِ تكػُٝٗا بسٚضٖا سػب اؿذِ َٚا إشا

 .Wi-Fi ت تعتُس ؾكط ع٢ًناَْا إشا  أَٚتك١ً بؿبه١ اشلاتـ احملٍُٛ 

 .ٌا٭دٗع٠ ايكاب١ً ي٬ضتسا٤ َجٌ ايػاعات ايصن١ٝ ْٚعاضات دٛد 

, سٝح ٜؿاضى َععِ ا٭ؾدام يف ايعامل يف خسَات اشلٛاتـ احملُٛي١ ٚغ١ًٗؾعاي١  اتكاي١ٝاشلٛاتـ احملُٛي١ ٚغ١ًٝ 

 .(57م ,0200, ُسق) ٖصٙ ايططٜك١ يًتٛاقٌ َع قٝطِٗ َٔ خ٬ٍ ٚغايبًا
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, َٚطتبط بؿبه١ ي٬تكا٫ت اي٬غًه١ٝ, ٚتػاعس قػرل اؿذِاشلاتـ ايٓكـاٍ ٜتهـٕٛ َـٔ دٗـاظ اتكـاٍ 

ـ٘ ْعـطا يطبٝع١ َهْٛات٘ أْ. نُا ٚايٓك١ٝ ٚايكٛض عٔ بعس ٚبػطع١ ؾا٥ك١ ٚزقٝك١يف بح ٚاغـتكباٍ ايطغـا٥ٌ ايكٛت١ٝ 

اؾٛاٍ, َٚـٔ أٖـِ فـا٫ت اغـتدساَ٘ اجملـاٍ  أٚايٓكاٍ,  أٚٚاغتك٬يٝت٘ ايع١ًُٝ, ؾٗٛ ٜٛقـ بـاـًٟٛ,  ١اإليهذلْٚٝ

 .(36م, 2015سػني, ) ايتذـاضٟ, ٚاجملاٍ ا٭َين, ٚاجملاٍ ايتعًُٝٞ, ٚاجملاٍ ايكشٞ

ٗا تتُتع أًٜها أْؾ املهاملات, إدطا٤ إىلٚيهٔ باإلناؾ١  احملُٛي١,ٛاع اشلٛاتـ أْاشلٛاتـ ايصن١ٝ ٖٞ ْٛع َٔ 

أقبشت ٖصٙ اشلٛاتـ احملُٛي١ ٖٞ  اٯَٕٚؿاضن١ ٚتٓعٌٜ َكاطع ايؿٝسٜٛ.  اإلْذلْتبايعسٜس َٔ ايٛظا٥ـ َجٌ تكؿح 

ًَا يتكؿح ايططٜك١  ١ٝ بػبب ايؿعب ؛اٯٕيف ايعامل مل ٜعس ٜػتدسَٗا بعس  هإَس ؛ ٫ ٜٛداإلْذلْتا٭نجط اغتدسا

 (.52م, 0205عبسايؿتاح, ) ي٘املطٚع١ 

ًَا بعس ّٜٛ  ي٬تكاٍ,َع تطٛض ايتهٓٛيٛدٝا ٚظٗٛض اشلٛاتـ احملُٛي١  عًا َػتٛزأقبشت اشلٛاتـ احملُٛي١ ٜٛ

ؾٗس َػتدسَٛ اشلٛاتـ يصيو,  .تا٫تكا٫سَات أنجط َٔ اـتٛؾط  إٔٚاييت ميهٔ  ,يًُعًَٛات ٚاملٛاضز ًانبرل

ًٛا   إىلٚايؿطنات ايتذاض١ٜ  ع٬ٕاإلبُٝٓا ؾأت ؾطنات اشلاتـ احملٍُٛ ٚؾطنات ٖا٬ً٥, احملُٛي١ سٍٛ ايعامل ظٜاز٠ ٚمن

ميهٔ  ٚاييتٚبعض ايػًع  اإلْذلْتٚايذلٜٚر ـسَات  ,عٔ خسَات اشلاتـ ع٬ٕيإلبهجط٠ اغتدساّ اشلٛاتـ احملُٛي١ 

 .(002م ,0206َٛيٛز, ) شيو َٔ خ٬ٍ ايطغا٥ٌ ايٓك١ٝ يًذٛاٍ ٜتِ إٔ

ات هاَْإاشلٛاتـ احملُٛي١, ٖٞ اييت تتُتع بأندل  إٔاؾسٜس٠(, ؾ اإلع٬َّٔ بني َا ٜػ٢ُ ب) ٚغا٥ٌ 

غاع١, ٚبايتايٞ ؾٗٞ تكسّ تعطنًا أع٢ً َٔ  (03)ٍ ايٝسأٚ, ؾٗٞ ؾدك١ٝ ٚقُٛي١ َٚتك١ً ٚيف َتٓع٬ٕاإليًتػٜٛل ٚ

تكاٍ إٗا تػُح بْغتدساَات يًػا١ٜ, ٭إلكاٍ أخط٣. َٚٔ ايٓاس١ٝ ايؿ١ٝٓ, تعس ٖصٙ ا٭دٗع٠ َتعسز٠ ااتأٟ ٚغا٥ط 

 .(Dias, 2019, p.476) شب ٖٚٞ ؾعاي١ يف نًتا ايططٜكتنيايسؾع ٚايػ

ؾكط ع٢ً أدٗع٠ اؾٛاٍ,  اتع٬ْاإلايطق١ُٝ اييت ٜتِ ؾٝٗا عطض  اتع٬ْاإلعدل اؾٛاٍ ٖٛ ْٛع َٔ  ع٬ٕاإل

 ,Anon., August 22) :اؾٛاٍ َا ًٜٞ اتإع٬ْتتهُٔ  إٔمبا يف شيو اشلٛاتـ ايصن١ٝ ٚا٭دٗع٠ ايًٛس١ٝ. ميهٔ 

2022) 
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  ؾٝسٜٖٛات, ٚٗٛاتـ ايٓكاي١ ع٢ً ؾبه١ ايبشح يً اتع٬ْاإل,ٚٗٛاتـ ايٓكاي١ايكٛض١ٜ يً اتع٬ْاإل)

 اتإع٬ْ, ٚظٜاز٠ تٓع٬ٜت تطبٝل ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ إىل, ٚاييت تٗسف ٛاتـتطبٝكات اشل اتإع٬ْ, ٚاشلٛاتـ احملُٛي١

 (. املعطٚن١ ع٢ً ا٭دٗع٠ احملُٛي١ ؾكط ا٫دتُاعٞٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ 

تكاٍ تؿاع١ًٝ شات تأثرل ٚاغع ع٢ً اعس ٚغ١ًٝ ت اٗأْتؿاض, ؾْاإلٚغ١ًٝ سسٜج١ ٚٚاغع١  ٗاأْطغِ َٔ ايع٢ً ٚ

١ٝ هاََْع إ ١ٝ ا٭ضغاٍ ٚتًكٞ اؾٛاب يف ْؿؼ ايٛقتهاَْني أٟ إا٫ػاٖشٚ  إلتكاٍأ خ٬ٍ املؿذلنني يف ؾبهت٘ َ

 .(007م, 0203احملُسٟ, ) املؿذلننيٚ ا٭ؾطازؾُٝا بني ايتٛاقٌ بني املتًك٢ ٚايؿبه١ ايط٥ٝػ١ ٚ

يف  Hoot suite & We are Socialآخط إسكا٥ٝات َٛقع سػب خط ايتشسٜجات آتؿرل 

َٔ  %15, أٟ َا ٜعازٍ ل سٍٛ ايعاملؾد ًَٝاض 7.30  إىل ٜكٌ اشلٛاتـ احملُٛي١ َٞػتدسَ عسز إٔؾ( 3.0200)

 (0.3نُا ٖٛ َبني يف ايطغِ ايتٛنٝشٞ )  .ايعامل هإإةايٞ غ

 

 1111 َاضؽا٤ ايعامل يف أمةٝع يف ا٫تكاٍ  ا٭غاغ١ٝ ٫عتُاز ٚاغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا ايعٓاٜٚٔ ..1 ضغِ تٛنٝشٞ

 Hoot suite & We are Socialاملكسض/ َٛقع 
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1ايكازض٠ عٔ بٝاْاتتعٗط ايَا يف ايعطام, أ        
 * GSMA Intelligence ْ( 30.73)ٖٓاى  نإ٘ أ  ًَٕٛٝ

ت اشلاتـ احملٍُٛ يف ايعطام اتكا٫ إٔ  إىل ضقاّا٭رل ٚتؿ(, 0200)خًٟٛ َتٓكٌ يف ايعطام يف بسا١ٜ عاّ  اتكاٍ

املتٓك١ً يف  تتكا٫ا٫ٚاضتؿع عسز  (,0200) ايجإْٞٛ ناْيف  هإةايٞ عسز ايػيف املا١٥ َٔ إ 020.0ت تعازٍ ناْ

  . (KEMP, 2022) (0200ٚ 0200 )يف املا١٥( بني عاَٞ 3.0ًَٕٝٛ )+(  0.5)ايعطام مبكساض 

يعسز ايػاعات  (0200)َٔ عاّ  ايجإْٞٛ ناْيف  Hoot suite & We are Socialٛقع َ  أؾاضٚ

ًَٜٛٝا  يهٌ َػتدسّ زقٝك١ يف ايّٝٛ 38غاعات ٚ  3  إىلٜكٌ  ,يف ايعامل ١احملُٛي َػتدسَٛ اشلٛاتـٜكهٝ٘ اييت 

 .غتدساّ ٖٛاتؿِٗ اب

 

 1111 اشلٛاتـ احملُٛي١ َٔ قبٌ ا٭ؾدام يف ايعامل اغتدساّغاعات  عسز ..1 ضغِ تٛنٝشٞ
                                                           

* GSMA Intelligence  ٚتٛقعاتِٗ, ْٚاؾطا يتكاضٜط ٚازؾبهات اشلاتـ احملٍُٛ ايعامل١ٝ ٚض املكسض ايٓٗا٥ٞ يبٝاْات َؿػًٞتعس ِٖ
نٌ فُٛع١ َٔ َؿػًٞ ؾبهات اشلاتـ احملٍُٛ ٚايؿبهات  سِٜٗٚأعاخ ايكٓاع١ املٛثٛق١. تػطٞ َٓك١ ايبٝاْات ايكا١ُ٥ ع٢ً ا٫ؾذلاى ي

 ٚMVNO ٜتِ ا٫عتُاز ع٢ً . يف نٌ بًس يف ةٝع أما٤ ايعاملGSMA Intelligence  قبٌ نباض املؿػًني ٚايبا٥عني ٚاملٓعُني َٔ
ٚامل٪غػات املاي١ٝ ٚاؾٗات ايؿاع١ً يف ايكٓاع١ َٔ اؾٗات اـاضد١ٝ , يسعِ ع١ًُٝ قٓع ايكطاض ا٫غذلاتٝذٞ ٚايتدطٝط ا٫غتجُاضٟ 

بؿهٌ َتهطض َٔ قبٌ ٚغا٥ٌ اإلع٬ّ  بايبٝاْات ٚ بايطٚازٜتِ ا٫غتؿٗاز , طٌٜٛ ا٭دٌ. بسعِ َٔ ؾطٜل َٔ احملًًني ايطا٥سٜٔ يف ايكٓاع١
 /https://www.gsmaintelligence.com ٚقٓاع١ اشلٛاتـ احملُٛي١ ْؿػٗا.
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 : YouTube Advertisingايٝٛتٝٛب  اتإع٬ْ -6

 اغتدساَٗاعدل ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ, ٜٚعتدل َٓك١ دٝس٠ ميهٔ  اغتدساَاٝٛتٝٛب َٔ أنجط املٛاقع ايٜعس 

ا يف سسٜك١ أْ" بعٓٛإٝٛتٝٛب ايٍ ؾٝسٜٛ ع٢ً أٚ نإٚ .(Kennepy, 2015,P.42) ٚاملٓتذاتيذلٜٚر اـسَات 

قطضت ؾطن١ "ْاٜهٞ" اغتدساّ ( 0227) ايجاْٞتؿطٜٔ يف , ٚ(0227 -3-03)" مت ؼًُٝ٘ ع٢ً ٜٛتٝٛب يف اؿٝٛإ

 َؿاٖس٠ ًَٕٝٛ إىلؾٝسٜٛ ٚقٌ ٍ أٚ نإعٔ َٓتذٗا.  ع٬ٕيإل, ضْٚايسٜٓٝٛ ,أْساىأغطٛض٠ نط٠ ايكسّ 

.(Christopher, 2020,p.1) 

ًٝاض , ٚاسس٠ َٔ أندل قٛاعس املػتدسَني, سٝح ٜعٚض أنجط َٔ Googleَن١ طميتًو ايٝٛتٝٛب املًُٛى يؿ

% َٔ ايبـايػني يف اي٫ٜٛـات املتشـس٠    53, ٜػتدسّ  Sprout Socialٚؾكًا ٍَػتدسّ َػذٌ ايسخٍٛ نٌ ؾٗط.

 ,Zimmerman, 2021)    س٠ َـطات يف ايٝـّٛ  َِٓٗ عٔ تػذٌٝ ايسخٍٛ ع% 38بًؼ ا٭َطٜه١ٝ ايٝٛتٝٛب, ٚ 

p.5). 

سػب املهٕٛ )تٛظٜع ايؿٝـسٜٛ   ,COVID-19غٛم بطاَر بح ايؿٝسٜٛ َع تأثرل  بعٓٛإٚؾكا يتكطٜط عجٞ 

ايتٛقعـات ايعاملٝـ١    -ٚاملٓطك١ , ْٚٛع ايبح )ايبح املباؾط ٚتسؾل ايؿٝسٜٛ عٓس ايطًب( (,ٚؼ٬ًٝت ايؿٝسٜٛ ٚاـسَات

ُٜٓٛ سذِ غٛم بطاَر بح ايؿٝسٜٛ  إَٔٔ املتٛقع  * Markets and Markets" اييت ْؿطتٗا 0201ست٢ عاّ 

ٍ  ٪08.7بٓػـب١   ايعاملٞ مبعسٍ منٛ غٟٓٛ َطنب ( ًَٝـاض ز٫ٚض أَطٜهـٞ يف عـاّ    5.7َـٔ)   ايتٛقعـات,  ؾـذل٠  خـ٬

تسؾع  إٔاييت َٔ املتٛقع  ١ايعٛاٌَ ايط٥ٝػٚ. (0201)عاّ عًٍٛ  أَطٜهًَٞٝاض ز٫ٚض ( 05.7) إىل يتكٌ(, 0200)

, يٛدٞ يف قٓاع١ ايٛغا٥ط ايطق١ُٝٚايتكسّ ايتهٓٛ, اإلْذلْتا٭دٗع٠ احملُٛي١ َٚػتدسَٞ  اْتؿاضمنٛ ايػٛم ٖٞ ظٜاز٠ 

 ,CHICAGO)ممهـٔ َـٔ املػـتدسَني    عـسز  أنـدل  إىلايذلَٝع يتكسِٜ َكاطع ايؿٝسٜٛ  ؼٌٜٛ إىلٚاؿاد١ املتعاٜس٠ 

2021). 

                                                           
*  Markets and Markets : عُٝـٌ يف ةٝـع أمـا٤ ايعـامل      02222٭نجط َٔ  , تٛؾطتٓاؾػ١ٝ ٚأعاخ ايػٛم َعًَٛاتٖٞ َٓك١

 ع٢ً َباز٨ ايعطا٤. ١َٚبًٓٝا قسز٠ نُٝ B2Bأعاثا 



50 

 

ايٝٛتٝٛب َعطٚؾ١  اتإع٬ْٚبا٭خل  ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ عًَُٛا ٢نبرل عً باٖتُاّ ايؿٝسٜٛ اتإع٬ْؼع٢ 

 أُٖٗا:ؾُٝا ًٜٞ  اتع٬ْاإلٛاع كتًؿ١ َٔ أْٖصا املٛقع ع٢ً  ٚوتٟٛبؿعبٝتٗا ايهبرل٠, 

 ٜذلاٚح :non-skippable in-stream adsيًتدطٞ ايؿٝسٜٛ نُٔ ايبح املباؾط غرل ايكاب١ً  اتإع٬ْ -

يف  أٚا٤ ايتؿػٌٝ أثٓ أٚ. ٜعٗط يف بسا١ٜ ايؿٝسٜٛ َؿاٖستٗا إىل, ٜٚهطط املؿاٖس ثا١ْٝ 02-07بني  اتع٬ْاإلٖصٙ 

 .(Schaffner, 2019, p. 95)َا قبٌ ايتؿػٌٝ اتإع٬ْ( أٟ Pre-rollأٜهًا ) ٢ايؿٝسٜٛ, ٚتػُْٗا١ٜ 

ٚيهٔ ميهٔ إٔ تعٗط أًٜها ع٢ً تطبٝكات َٚٛاقع ؾطنا٤ ؾبه١  ,YouTubeَكاطع ؾٝسٜٛ يف يٝؼ ؾكط 

Google ٛٗٚتػتدسّ اإلع٬ْات غرل ايكاب١ً يًتدطٞ عطض ض, اإلع١ْٝ٬. تعتُس ططٜك١ ايسؾع ٖٓا ع٢ً َطات ايع

 .(Anon., 2022)َط٠ ٜعٗط ؾٝٗا إع٬ْو 0222يصيو تسؾع نٌ ض, ظٗٛيهٌ أيـ تػعرل ايهًؿ١ 

 :(Bumpers)إع٬ْات املًككات ايكػرل٠   -

ٜطًل ع٢ً أقكط أْٛاع اإلع٬ْات ع٢ً ايٝٛتٝٛب اغِ املًككات ايكػرل٠. أْٗا قكرل٠ ٚغرل قابًـ١ يًتدطـٞ   

( ثٛاْٞ ؾكط, ٚإللاح ايع١ًُٝ ٚايبشح عٔ ططٜك١ غطٜع١ ٭ط٬م إع٬ٕ عٔ َٓتر قس تهـٕٛ شات  1تكٌ َستٗا إىل )

تهُني ايعٓاقط اييت ٜطاز إٔ ٜتصنطٖا املؿاٖسٕٚ  ق١ُٝ نبرل٠, هب إٔ تػتدسّ ٖصٙ ايجٛاْٞ ايك١ًًٝ عه١ُ ٚايتأنس َٔ

 .(Clyne, 2019,p.63)بايؿعٌ 

 :Out stream Advertisingإع٬ْات خاضز ايبح -

اإلع٬ْات خاضز ايبح ٖٞ إع٬ْات يًذٛاٍ ؾكط ٫ٚ تعٗط إ٫ ع٢ً َٛاقع ايٜٛب ٚايتطبٝكـات ايـيت تعُـٌ    

. ميهـٔ إٔ تعٗـط ٖـصٙ اإلع٬ْـات يف َٛانـع اؾـٛاٍ       YouTubeٚيٝؼ عًـ٢   - Googleع٢ً ؾطنا٤ ؾٝسٜٛ 

املدتًؿ١, َجٌ اي٬ؾتات ٚايب١ٝٓٝ ٚا٭ٚناع زاخٌ اـ٬ق١ ٚا٭ق١ًٝ ٚايٛنع ايطأغٞ ٚأٚناع ٤ٌَ ايؿاؾ١. املٛنع: 

ايٜٛب يًذٛاٍ, تعٗط اإلع٬ْات خـاضز ايبـح يف اي٬ؾتـات. يف تطبٝكـات أدٗـع٠       إىل َٛانعيًذٛاٍ ؾكط. بايٓػب١ 

اؾٛاٍ, تعٗط اإلع٬ْات خاضز ايبح يف اي٬ؾتات ٚايبٝٓٝـ١ ٚا٭ٚنـاع زاخـٌ اـ٬قـ١ ٚا٭قـ١ًٝ ٚعُٛزٜـ١ َٚـ٤ٌ        

 .(Smietana, 2022)  ايؿاؾ١
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ايؿٝسٜٛ املكط٤ٚ" أٚ "ايؿٝسٜٛ املسَر َع ٚسس٠ إع٬ْات ايؿٝسٜٛ "خاضز ايبح", ٚاييت ٜؿاض إيٝٗا أٜها باغِ "

احملت٣ٛ", ٖٞ ٚسس٠ إع١ْٝ٬ ؾٝسٜٛ دسٜس٠ ٜتِ تؿػًٝٗا تًكا٥ٝا يف َؿػٌ بتٓػٝل نبرل نًُا أْتكٌ املػتدسّ إيٝٗا نُٔ 

قت٣ٛ ْكٞ )عاز٠ َا ٜهٕٛ َكا٫(, ست٢ إشا مل ٜهٔ يس٣ ايٓاؾط قت٣ٛ ؾٝسٜٛ خام ب٘. ٜطًل عًٝ٘ اغِ "خاضز 

املعطٚف أٜها باغِ قت٣ٛ ايؿٝسٜٛ نُٔ  -ع٬ٕ ايؿٝسٜٛ َٛدٛز خاضز قت٣ٛ ايؿٝسٜٛ عدل اإلْذلْت ايبح" ٭ٕ إ

ت٣ٛ ؾٝسٜٛ حملسٝح ٜتِ تؿػٌٝ اإلع٬ٕ إَا )قبٌ ايتؿػٌٝ( أٚ )أثٓا٤ ايتؿػٌٝ( أٚ )بعس ايتؿػٌٝ(  -ايبح املباؾط 

 (Vrountas, 17-May-2022)ايٓاؾط

 :True Viewأٚ   Skippable in-stream ads قاب١ً يًتدطٞ ؾٝسٜٛ اتإع٬ْ-

بعس  أٚأثٓا٤ تؿػًٝٗا  أٚقبٌ بسا١ٜ املكطع  ع٬ٕاإلبعٗٛض ايؿٝسٜٛ اـام ب اتع٬ْاإلٜتٝح ٖصا ايٓٛع َٔ 

ع٢ً َطات  بٓا٤ًَٔ عطن٘. يف ٖصا ايٓٛع ٜتِ ايسؾع  ثٛإبعس مخؼ  ع٬ٕاإل, ٜٚتٝح يًُؿاٖس خٝاض ؽطٞ اْتٗا٤ٖا

  .(McDonald, 2022,P361 ) َٔ ايؿٝسٜٛ ثا١ْٝ 32ايعٗٛض يهٌ أيـ ظٗٛض, ٜٚتِ ايسؾع عٓسَا ٜط٣ املؿاٖس 

 َكاطع١ ايع٤٬ُ بؿهٌ نبرل أثٓا٤ اغت٬ٗنِٗ يًُشت٣ٛ. اتع٫ْ٬ ميهٔ يإل, ا٫دتُاعٞيف ٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ 

قابٌ يًطؾض إشا مل ٜعذب  ع٬ٕاإل إٖٔصا ٜعين  .ثٛإبعس مخؼ  YouTube True View اتإع٬ْميهٔ ؽطٞ 

يف  ٕاملعًٓٛ أٚإشا ؾؿًت ايع٬َات ايتذاض١ٜ ؾ". ثٛإ"ؼسٟ ايعامل ايكابٌ يًتدطٞ ملس٠ مخؼ  ٜٚػ٢ُ أٜهًاب٘ املؿاٖس. 

ِ ٤ ػاٌٖ بك١ٝ احملتـ٣ٛ اــام   ختاض ايع٬ُاؾ٬ ميهِٓٗ ايؿه٣ٛ إشا , ىلٚاـُؼ ا٭ ايجٛاْٞخ٬ٍ  ا٫ْتباٙدصب   بٗـ

(Kotler, 2017, p122). 

  :( ؾٗٓاى ْٛعإ True View ٚبايٓػب١ ٍ) 

  ايبح: ثٓا٤أ True View إع٬ٕ -أ

أثٓـا٤   اتإع٬ْـ ٜؿتٌُ ايؿٝسٜٛ ايصٟ سسزٙ املؿاٖس ع٢ً  إٔا نُٔ ايبح قبٌ إع٬ْ True Viewتؿػٌ 

١ َٔ ايؿاؾـ١. باإلنـاؾ١   ايٝػط٣ ايػؿًٝ ايعا١ٜٚيف  ع٬ٕاإل َٛقع إىلقػرل ٚضابط  َ٪قت س تٓاظيٞع ايبح أًٜها ع٢ً

ًـ٢ قا٥ُـ١ َكـاطع ايؿٝـسٜٛ     ا٭ٜػـط أع  اؾـاْيب أثٓا٤ ايبح ٫ؾت١ َكاسب١ يف ايؿطٜط  اتع٬ْاإلتعطض ٖصٙ , شيو إىل
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 ,Youtube)زع٠ٛ يًعٌُ ٚتتبع اضتباط ايؿـطن١  أثٓا٤ ايبح َع ع٬ٕاإلميهٔ يًُعًٓني ؽكٝل ٖصا سٝح  املكذلس١

2020).  

  Discovery View Trueاؿكٝكٞ: ايعطض  اتإع٬ْ -ب

 ع٢ً  Discovery Videoتعٗط َكاطع ؾٝسٜٛ ,نُٔ ايعطض اتع٬ْاإلت ُتعطف غابًكا باغِ ناْ

YouTube ع٢ً قؿش١YouTube  ٚقـؿشات ْتـا٥ر ايبشـح    ١ايط٥ٝػ , ٟ  اتع٬ْـ اإلايٓكـط ؾـٛم    ٜٚـ٪ز

قؿش١ ايكٓا٠ شات ايك١ً بعطض  أٚ YouTube ع٢ً ع٬ٕاإلَؿاٖس٠  قؿش١ إىلاملػتدسَني  ْكٌ إىلا٫غتهؿاؾ١ٝ 

   . (0202, ٕابٝ)ايؿٝسٜٛ

 :اإليهذلْٚٞ ع٬ٕاإل ٚعٝٛبَعاٜا . 1.7

 : ٚايعٝٛبِٖ ٖصٙ املعاٜا أ َٚٔٚشلا عٝٛب,  اإلْذلْتعدل  ع٬ٕاإلتتعسز َعاٜا 

  اإليهذلْٚٞ ع٬ٕاإل َعاٜاأ٫ًٚ: 

عسزا َٔ املعاٜا اإلبساع١ٝ عٔ ططٜل اغتدساّ ايتكٓٝات  اإلْذلْتٚؾطت ؾبه١  املط١ْٚ ٚتعسز املعاٜا اإلبساع١ٝ: .0

ٍ  إىل١ٝ, باإلنـاؾ١  ع٬ْاإلاؿسٜج١ يف اغتدساّ ايكٛت ٚايكٛض٠ ٚاؿطن١ ٚايًٕٛ يف ايطغاي١  ايكـٛض٠   إزخـا

املػـتدسَني   اْتباٙدصب  بٗسف, املتشطن١ ٚاغتدساّ املاز٠ املكٛض٠ ٚاملٛغٝك٢ ٚغرلٖا َٔ امل٪ثطات اـاق١

ـٝ   ملكساق١ٝ عٔ ططٜـل عـطض املٓـتر عًـ٢    ٚايعٌُ ع٢ً بٓا٤ قسض نبرل َٔ ا ح َـس٣ غـٗٛي١   ايؿاؾـ١ ٚتٛن

 .(63م,0203)اشل٬يٞ,  اغتدساَ٘

%, 07يف ايٛغا٥ٌ ايتكًٝس١ٜ مبا ٫ ٜكـٌ عـٔ    ع٬ٕاإلعٔ  اإليهذلْٚٞ ع٬ٕاإل: سٝح تكٌ تهًؿ١ ايتهًؿ١ ق١ً .0

 اتع٬ْاإلعسٜس٠ ميهٔ عطض  طٛض بطاَر املعًَٛات ٚٚدٛز َٛاقعٚت تكاٍٚشيو يتٛاؾط ايب١ٝٓ ا٭غاغ١ٝ ي٬

 .(363م, 0201)ايعغيب, عًٝٗا

ٜؿاٖس َعًَٛات أنجط عٔ املٓتر )املٛنٛع(, ٜٚطغٌ  إٔسٝح ميهٔ يًُؿاٖس  :ع٬ٕاإلايتؿاعٌ ايؿٛضٟ َع  .3

 .(038م, 0207ق٬ح, )ٜؿذلٟ ايػًع١ ؾٛضا أ١ٕٝ هاَْإ أٚب٘  تكاٍا٫َعًَٛات٘ يٝتِ 
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ايؿطق١ يًتعطف ع٢ً اؾُٗٛض ايصٟ ٜعٚض املٛاقع املٛدٛز  اإلْذلْتتٝح ٜ يتعطف ع٢ً ْٛع ٚسذِ اؾُٗٛض:ا .3

عًٝٗا, سٝح ميهٔ َعطؾ١ عسز ظٚاض نٌ َٛقع ٚٚقت ايعٜاض٠ ٚايعَٔ ايصٟ ٜػتػطق٘ ايعا٥ـط يف ٖـصا املٛقـع,    

ايعٜاض٠ ٚبًس ايعا٥ط, ٖٚصا َا ٜػُح يًُعًٓني بايتعطف ع٢ً ْٛع ٚسذِ اؾُاٖرل اييت تكٌ  تاضٜذ إىلإناؾ١ 

 .(005م, 0203)ايكرليف,  ١ٝع٬ْاإلإيٝٗا ضغا٥ًِٗ 

 إىلسٝح تتطٛض بػطع١ نبرل٠ قـسض٠ ايؿـطنات املعًٓـ١ عًـ٢ ايٛقـٍٛ       َتابع١ اٖتُاّ اؾُٗٛض املػتٗسف: ..

ؼسٜجٗا باغـتُطاض  ٜتِ ايسقٝك١, ٚاييت  بٝاْاتايايػٛم املػتًٗو دػطاؾٝا ٚزميٛغطاؾٝا, اعتُازا ع٢ً  قطاعات

 .اإلْذلْتيًُػتدسَني ع٢ً 

شٟ ايك١ً  ع٬ٕاإلٜعٗط يًعا٥ط , غاع١ يف ايّٝٛ. يصيو 03ع٢ً َساض  ع٬ٕاإلٜتِ ْؿط ايتشطض َٔ ايٛقت:  .1

ٜػـٌٗ ايـتشهِ يف عـسز َـطات ظٗـٛض       ٚبـصيو ع٢ً ايؿبه١ ايعٓهبٛتٝـ١,  خ٬ٍ ايٛقت ايصٟ ٜتكؿح ؾٝ٘ 

 .(ÖZARDIÇ, 2020, p. 23) متتاظ بهْٛٗا َتاس١ يف نٌ ٚقتايؿبه١  ٕ٭ ٚشيو ع٬ٕاإل

 م, 0202ٟ, ٚا)َعط ع٬ٕاملكاسب١ يإل ٚا٭قٛاتايٛغا٥ط املتعسز٠ نايكٛض املتشطن١  اغتدسا١ّٝ هاَْإ .7

032). 

٘ نصيو وت٣ٛ ع٢ً عٝٛب نجرل٠ أْع٢ً ممٝعات عسٜس٠, إ٫  اإليهذلْٚٞ ع٬ٕاإلع٢ً ايطغِ َٔ إستٛا٤ ثاًْٝا: 

 َٓٗا:

بـطاَر ايتذػـؼ ٚايؿرلٚغـات     أٜٚتعطض املػتدسَٕٛ ـطط ايكطق١ٓ , اإليهذلْٚٞعدل ايدلٜس  ع٬ٕاإليف ساي١  -0

ؾهـ٬ً   ايكـًب, ايكـطم   تًـ إىلت٪زٟ  إٔٗا ميهٔ ْ٭, مما ٜعٜس َٔ ؾطم إقاب١ ا٭دٗع٠ بايؿرلٚغات ٚايتدطٜب,

 .(020-022مم , 0203ؾكط٠, ) إيهذل١ْٝٚ عًُٝات استٝاي١ٝ اإليهذلْٚٞعٔ استُاٍ َٛاد١ٗ أقشاب ايدلٜس 

 ع٬ٕاإل١ٝ استٛا٤ هاَْٚإ ,إلغ٬ق٘سّ يعسّ ٚدٛز أ١ٜ خٝاضات إظعادا يًُػتد ١اإليهذلْٚٝ اتع٬ْاإلقس تػبب  -0 

 .ع٢ً قٛض َععذ١ اإليهذلْٚٞ

 قعٛب١ قٝاؽ سذِ ايػٛم ٚبايتايٞ قعٛب١ تكسٜط أَٛض ٖا١َ, َجٌ ا٫خذلام ٚايػعط ٚايتهطاض -3



54 

 

ٕ اإلقـس ٜـٓكل َـٔ َكـساق١ٝ قٝـاؽ       , مماع٬ٕاإل١ تهطاض نػط املػتدسّ ع٢ً زضد - 4  , 0203احملُـسٟ,  ) عـ٬

 (055م

 امل٪ثط٠ يف َس٣ ؾعاي١ٝ تكُِٝ ايطغاي١ اإلع١ْٝ٬ ايعٛاٌَ. 1.8

 ٚاييت ميهٔ تًدٝكـٗا يف ايٓكـاط ايتايٝـ١    ايعسٜس َٔ ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ يف َس٣ ؾعاي١ٝ تكُِٝ ايطغاي١ اإلع١ْٝ٬, ٖٓاى    

 :(95, م2008)غِٓٝ, 

يهـٞ  ٚ دصب ا٫ْتباٙ ٖٛ اـط٠ٛ ا٭ٚىل ٚايهطٚض١ٜ ٫غتُطاض باقٞ َطاسٌ ايعٌُ اإلع٬ْـٞ,  دصب ا٫ْتباٙ: -1

ٚ َؿٛق١ عٗط بكٛض٠ َٜٓٗا ٫بس إٔ  ايٓتٝذ١ املطد٠ٛ اإلع٬ٕ اإليهذلْٚٞكل و تـٟٛ عًـ٢ عٓاقـط    وَٚـجرل٠ 

 .(162, م2010)عذٝع٠, ِ إىل ايعٛز٠ يعٜاضتٗا َط٠ أخط٣ٚتسؾعٗػتدسّ تؿذع امل

ٚشيو َٔ خ٬ٍ ايذلنٝع ٭نجط َٔ َط٠ عًـ٢ املػطٜـات ٚايٛعـٛز املتهـ١ُٓ يف      ٢ً إثاض٠ ا٫ٖتُاّ:ايذلنٝع ع -2

ٕ ايطغـاي١ اإلع٬ْٝـ١   أايػًع١ أٚ اـس١َ املعًٔ عٓٗا, ٖٚصا أَط يف غا١ٜ ا٭١ُٖٝ, ٜٚط٣ بعض خدلا٤ اإلع٬ٕ 

 , م2002)ايع٬م, ضبابع١, س٠ كاطٗا ايبٝع١ٝ َٚعاٜاٖا ايؿطٜهب إ تتهُٔ تهطاضًا َٓػكًا ٭غِ ايػًع١ ْٚ

308).  

 : نطٚض٠ ت١ُٝٓ ضغب١ ايتؿهٌٝ يًػًع١ أٚ اـس١َ ٚايذلغٝب بؿطا٥ٗا -3

 :(140, م2009صا ٜتِ َٔ خ٬ٍ ا٭غايٝب ايتاي١ٝ )ايع٬م, ٖٚ

 ايططح املباؾط ـكا٥ل َٚعاٜا ايػًع١ اٚ اـس١َ, -1

 ايذلنٝع ع٢ً قٛض٠ امل٪غػ١. -2

 ٚايسيٌٝ.ايذلنٝع ع٢ً تكسِٜ ايدلٖإ  -3

 خًؿ١ٝ َٛغٝك١ٝ ١ُ٥٬َ. -4

 ايسعاب١ أٚ ضٚح املطح. -5

 ايسضاَا. -6
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 ٛاعٗاأْٚ تطٛضٖاَؿَٗٛٗا ٚ ا٫دتُاعَٞٛاقع ايتٛاقٌ  .1.1

 :ا٫دتُاعَٞٛاقع ايتٛاقٌ ٚتعطٜـ َؿّٗٛ  .1.1.1

يف زضاغت٘. عهؼ ٖصا  ػاٖاتا٫ٚ" َجرل يًذسٍ, ْعطا يتساخٌ اٯضا٤  ا٫دتُاعَٞؿّٗٛ " َٛاقع ايتٛاقٌ 

 ا٭ؾـطاز َـٔ قبـٌ    اغـتدساَ٘ ع٢ً نٌ َا ميهـٔ   ٚأطًلاملؿّٗٛ, ايتطٛض ايتكين ايصٟ ططأ ع٢ً اغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا, 

ٗـا َٓعَٛـ١ َـٔ    أْاملٛاقـع عًـ٢    ٖـصٙ  إىلٜٓعـط   .(050 م, 0205إبطاِٖٝ, )ع٢ً ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ  ٚاؾُاعات

ٞ ؿا٤ سػاب خام ب٘, َٚٔ ثِ ضبط٘ عـٔ ططٜـل ْعـاّ    أْاييت تػُح يًُؿذلى ؾٝٗا ب ١اإليهذلْٚٝايؿبهات   ادتُـاع

ٗـا أتـت َـٔ َؿٗـّٛ بٓـا٤      ْ٭ ادتُاعٝـ١ , ٚزلٝـت  ٚا٫ٖتُاَـات َع أؾدام آخطٜٔ يسِٜٗ ْؿؼ اشلٛاٜات  إيهذلْٚٞ

 .(76م, 0206ؾانٌ, ) اجملتُعات

ٞ ايتٛاقـٌ   أٚ إع٬ّ اؾُاٖرل( Social Media)ملكطًح ٫ ٜٛدس تعطٜـ قسز  , سٝـح بـسأ   ا٫دتُـاع

  ٌ ؿـا٤ ٚتبـازٍ   أْٜػـٌٗ عًُٝـ١    أغـًٛب تٛاقـٌ    ٖٛـ ٚ .اغتدساّ ٖصا املكطًح يٝعدل عٔ ْٛع دسٜس َـٔ ايتٛاقـ

ا٭خط٣ ٚاملٓعُات ٚتػُح بتبازٍ ايكٛض ٚايؿٝسٜٛ ٚاملًؿات  ا٭ؾطازٚاجملُٛعات َٔ  ا٭ؾطازاملعًَٛات ٚاحملتٜٛات بني 

 .(015م., 0206ْٗاض, ؿٍٛ, )

َٛقـع  )ايعسٜس َٔ املكـطًشات َٓٗـا:    ايعٓهبٛت١ٝ ؿبه١ايع٢ً  ا٫دتُاعٞٛاقٌ عٔ ايت ع٢ً ايتعبرل ٚأطًل

ٞ ٚؾـبهات ايتٛاقـٌ    -١ا٫دتُاعٝايؿبه١  ٞ َٚٛاقـع ايتٛاقـٌ    -١ا٫دتُاعٝـ  ٚايؿـبهات  -ا٫دتُـاع  -ا٫دتُـاع

َٔ خ٬ٍ  ا٭ؾطازعٔ ايتٛاقٌ ٚايتؿاعٌ بني فُٛع١ َٔ  , ٚةٝع ٖصٙ املكطًشات تعدل(ا٫دتُاعٞتطبٝكات ايتٛاقٌ 

 .(75م, 0202اؾٓابٞ, )ايٜٛب  ع٢ً ١ا٫دتُاعٝايؿبهات 

ايتٛاقٌ َع ا٭قسقا٤ ٚ تكٟٛ ايذلابط بني يًؿطز ٗا تتٝح أ١ْ, ا٫دتُاعٝٚغبب ٚقـ ٖصٙ ايؿبهات ب

, 0201ٜٛغـ ٚامحس, ٚ ايعًٞ)ٚغرلٖا  ؾٝؼ بٛى ٚ َا٣ غبٝؼ ٚ تٜٛذل.. ا٤ ايعامل َجٌ )أما٭عها٤ يف ةٝع 

 .(027م
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 إٔاملتكس١َ ميهٔ ايتٛاقٌ ٚاملؿاضن١ ٚ ٚايتهٓٛيٛدٝا ١اإليهذلْٚٝ٘ َٔ خ٬ٍ ا٭دٗع٠ أْٜٚط٣ عاقِ ايػٝس ب

عًـ٢   سسٚز بٝٓٗا ٚبـني َػـتدسَٝٗا, إش ٜعطؾٗـا    ٜٛدس ٫ٚيف ايعامل  هإَ أبعس إىلٜتبازٍ املعًَٛات بني املػتدسَني 

ٚتػـتدسّ املٛاقـع يف إظايـ١ املػـاؾات      ملػتدسَٝٗا مبؿاضن١ املعًَٛات عاملٝـًا, ٗا: نٌ ا٭دٗع٠ ٚاملٛاقع اييت تػُح أْ

ا٫ؾذلان١ٝ بني املؿاضنني يًتذُع ٚططح َٚؿاضن١ املعًَٛات, أَا ا٭دٗع٠ ؾٗٞ ايتهٓٛيٛدٝا اييتُ تػـتدسّ يًـسخٍٛ   

 .(7م ,0205, ح)عبس ايؿتااملٛاقع يتًو 

 (0202, ا٫دتُاعٞ) ٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ املؿذلى يف نتابُٗا   ٕاسلػٞ ٚ ز.َادس سػ ٕاز. سػ عطف نُا 

ؿا٤ سػابات أْبتًو املٛاقع اييت تٛدس ع٢ً ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ, تتٝح يًُػتدسَني "ٗا أْب ا٫دتُاعَٞٛاقع ايتٛاقٌ 

تؿاعٌ ٚتٛاقـٌ املػـتدسَني َـع    طٜٔ يًُٛاقع ْؿػٗا, ٜٚتِ َٔ خ٬شلا آخؾدك١ٝ, ٚتهٜٛٔ ع٬قات َع َػتدسَني 

 ."بعهِٗ ايبعض

ٗـا  أْ ٢عً“املٛاقع تعتدل تًو  (2016,ا٫دتُاعٞيف نتابٗا ) ايتػٜٛل عدل ٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ  عنٛيٓيٝٓسا أَا 

, ؾٗـٞ ببػاط١ َٓـدل يًشـٛاضات عًـ٢ ايؿـبه١     ١اإليهذلْٚٝ ٗـا تـٓؿط عـ٢ً ايؿـبه١ْ٭, ٚتكاٍا٫ٚغ١ًٝ َٔ ٚغا٥ٌ 

يف  ا٭ؾدامايـسخٍٛ ع٢ً ايعسٜـس َٔ يًُػتدسَني ٖهصا ؾٗٞ تتٝح بني ايٓاؽ, َٚٓٗا ططم تكًٝس١ٜ يًتٛاقٌ  طجأن

ايـيت َـٔ    ١اإليهذلْٚٝـ  تتكـا٫ ا٫أؾـهاٍ  ؾهٌ َـٔ   ٖٞٚ. غعأٚفا٫ً ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ  اؿـاٍ سٝح ٚؾـطت شلـا

ا٥ٌ ايؿدك١ٝ ٚغرلٖا َـٔ  ملؿاضن١ املعًَٛات ٚا٭ؾهاض ٚايطغ اإلْذلْتؿا٤ فتُعات عدل أْخ٬شلا ٜكّٛ املػتدسَٕٛ ب

 .(White, 2012, p. 9) احملتٜٛات

تطنٝبـ١ ادتُاعٝـ١    ٗـا أْع٢ً  اإلْذلْت١ ع٢ً ا٫دتُاعٝؾبهات ايتٛاقٌ َٔ َٓعٛض ادتُاعٞ ميهٔ اعتباض ٚ

َ٪غػات, ٖٚٞ ؾبهات ادتُاع١ٝ تؿاع١ًٝ تتٝح ايتٛاقٌ ملػتدسَٝٗا  أٚةاعات  أٚإيهذل١ْٝٚ تتِ قٓاعتٗا َٔ أؾطاز 

 .(32م, 0206, اإلْػا١ْٝ نازميٝني يف فاٍ ايعًّٛا٭ُٛع١ َٔ )ف َٔ ايعامل هإَيف أٟ ٚقت ٜؿا٤ٕٚ ٚيف أٟ 
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ٚ   امبا تٓؿطٖ ١ٝغ١ًٝ إع٬َٚ ٗاأْٜٚطاٖا آخطٕٚ  َعًَٛـات ٜٓتذٗـا أعهـا٤ ٭سـساخ ٚقعـت يف      َـٔ أخبـاض 

ٟ ْااملؿـٗس )نًـٗا ) ايكـٛض٠ ٚايكـٛت ٚايـٓل(      اإلعـ٬ّ قٝطِٗ ٚنجرلًا َا ػُع بني خكا٥ل ٚغا٥ٌ  , ٞ ٚايعبٝـس

 .(81م ,0202

 :ٚتطٛضٖا ا٫دتُاعْٞؿأ٠ َٛاقع ايتٛاقٌ  .1.1.1

ٞ ًْٛعا َـٔ ايتٛاقـٌ    تتكا٫ا٫خًكت ايتطٛضات اشلا١ً٥ يف تهٓٛيٛدٝا  يف ايؿهـا٤   ا٭ؾـطاز بـني   ا٫دتُـاع

يٮؾطاز ٚايططٜك١ اييت ٜتؿاعًٕٛ بٗـا ٜٚتٛاقـًٕٛ    ١ا٫دتُاعٝيف ايع٬قات  تػٝرلات إىلمما أز٣ , ا٫ؾذلانٞ اإليهذلْٚٞ

ٞ ٖصٙ مبٛاقع ايتٛاقـٌ   تكاٍا٫َعٗا. ٚتػ٢ُ ططٜك١  ٚتعٜـٌ اؿـسٚز   , ؾٗـٞ تككـط املػـاؾ١ بـني ايٓـاؽ     , ا٫دتُـاع

َـط ايـصٟ دعـٌ    ٭, اتتكـا٫ ا٫ عـامل  يف أسسخ تطٛض ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١ ْك١ً ْٛع١ٝ ٚثٛض٠ سكٝك١ٝٚقس , ٚايجكاؾات

ٜػٝطط ع٢ً َكـاؿِٗ ايؿهـ٢ً ٜٚهًؿٗـِ ايهـجرل َـٔ       اؾذلانٞؿٕٛ يف ظٌ عامل تهٓٛيٛدٞ ٚفتُع أؾطاز اجملتُع ٜعٝ

 .(73م, 0202اؾٓابٞ, ) اإلْذلْتٖصٙ املٛاقع عدل  ايتٛاقٌ عدلٛ ا٫ٖتُاَات ٖ ٙأبطظ ٖص َٚٔايٛقت. 

 ع٢ً, اإلْذلْتاملتشس٠ ع٢ً ؾبه١  ٫ٜاتظٗطت يف ايٛ ادتُاعٞتٛاقٌ  ه١ؾب ىلأٚت ناْىل ٚيف املطاسٌ ا٭

 دٛاٖط٠)(GeoCitiesٚTripod )َٛقع  ًٜٚٝ٘ ,1994يف عاّ  (the globe.com) ٖٞ ؾبه١ ,ؾهٌ ػُعات

 .(27م, 2020-2019ٚعًٞ, 

ايـيت تػـ٢ُ    أ١ٚ, ا٫دتُاعٝـ ا٥ٌ ايتػعٝٓات َٔ ايكطٕ املانٞ, ٖٞ ايبساٜـ١ اؿكٝكٝـ١ يعٗٛضاملٛاقـع    أٚٚتعس 

عًٝـ٘   ٚأطًل 0667عاّ  اعَٛقس٣ نْٛطازظ( ْاع٢ً ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ, سني قُِ ) ض ا٫دتُاعٞؾبهات ايتٛاقٌ 

(Classmates.com)  َٚـٔ ثـِ بـسأت َٛاقـع ايتٛاقـٌ       .ايسضاغ١ ايػابكني ٤٬بعَ تكاٍا٫يصٟ ٜٗتِ بطبط ٚا

املًؿات , ٚع٢ً ٜطنع ع٢ً ايطٚابط غرل املباؾط٠ ايصٟ 0665ّ عا( Six Degrees.com)ٛقع َؾعٗط  ,با٫ْتؿاض

 .(06-08 م , م0207ايؿاعط, ) ١ُ٥ أقسقا٤ايؿدك١ٝ يًُػتدسَني, ٚايطغا٥ٌ املتبازي١ املسف١ نُٔ قا

ٝـ١ ضبـط ا٭ؾـدام ايـصٜٔ ٜؿـاضنٕٛ      هاَْايٜٛـب إ   إىل١ املػـتٓس٠  ا٫دتُاعٝـ تتٝح خـسَات ايؿـبهات    

ٚايطغـا٥ٌ   اإليهذلْٚٞس ؿط١ عدل اجملا٫ت ايػٝاغ١ٝ ٚا٫قتكاز١ٜ ٚاؿسٚز اؾػطاؾ١ٝ. َٔ خ٬ٍ ايدلٜاٯْا٫ٖتُاَات ٚ



58 

 

ا٫ظزٖـاض  ١ يف ا٫دتُاعٝ. بسأ اؾٌٝ ا٭سسخ َٔ َٛاقع ايؿبهات ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ ؿا٤ فتُعات عدلأْٜتِ , ايؿٛض١ٜ

 .(Kale, 2018, p. 241) (0222) يف عاّ (Makeoutclub )َع ظٗٛض

١ ايجاْٝـ ملطسًـ١  ٜٚػـ٢ُ ا  ١, ا٫دتُاعٝـ ٗا َطس١ً انتُاٍ ايؿبهات أْب ٗاُٝهٔ ٚقؿؾ ١:ايجاْٝاملطس١ً أَا يف 

ْـ٪ضر شلـصٙ املطسًـ١     إٔٚميهٔ  ايؿبه١.ٗـا اضتبطت بتطٛض خسَات أْٚاملكـكٛز ٖٓـا  web ١0 يًٜٛب ايجاْٝؾٌٝ با

ّ  (friendster.com) ٞا٫دتُـاع َٛقــع ايتٛاقـٌ    باْط٬م مت تكـُُٝ٘ يٝهــٕٛ ٚغــ١ًٝ     سٚقـ (, 0220) عـا

 ٚؾـ٢ يف تًو ايؿذل٠,  نبرل٠٠ عاملٞ, ٚقس ْاٍ ٖصا املٛقع ؾٗطيًتعـاضف ٚايكساقات املتعسز٠ بني كتًـ ؾ٦ات اجملتُع اي

نُٓك١ يًتسٜٚٔ, ثِ ؼٍٛ بعس شيـو  ( skyrock.com) َٛقـعَـٔ ْؿـؼ ايعـاّ ظٗـط ؾـٞ ؾطْـػا  ايجاْٞايٓكـ 

ّ بساٜـ  ٢يًٜٛب. ٚؾ ايجاْٞتٛاقٌ ادتُاعٞ َـع ظٗٛض تكٓٝات اؾٌٝ  ؾبه١ إىل ٌ قـ ظٗـط َٛقـع ايتٛا   (0223) ١ عـا

ٞ ا٥ـٌ َٛاقـــع ايتٛاقــٌ   أٖٚٚـٛ َـٔ , (Myspace.comٗرل)ايؿـ ا٫دتُاعٞ املؿتٛســ١ ٚأنجطٖـــا    ا٫دتُـاع

ٞ نُـــا ظٗــطت بــايتٛاظٟ ايعسٜــس َــٔ َٛاقـــع ايتٛاقـــٌ    ؾــٗط٠ عًــــ٢ َػــت٣ٛ ايعــــامل,    َجـــٌ ا٫دتُـاع

linkedin.com   ٞت ايٓكًــ١ ايهبــرل٠ يف   ناْـ ثـِ  ( َٚٔ 0223عـاّ ) أٜاض ضزلًٝا يف اـاَؼ َـٔ اْطًكتٚايتـ

ـــبهات ا  ـــامل ؾ ـــٌ عـ ــاعٞيتٛاق ــح  ا٫دتُ ــع  طأْ؛ سٝ ــل َٛق ـــٌ ً ــاعٞايتٛاق ــبٛى  ا٫دتُ ـــؿٗرل ايؿٝػ  اي

(Facebook.com)  َٔ َٚٓص شيو اؿني أقبح أندل َٛقع يًتٛاقـٌ  (, 0223)ؾباط يف ايطابع ٞ يف  ا٫دتُـاع

 .(333م, 0201اؿػني, ) ايعامل

اإلقباٍ املتعاٜس َـٔ قبـٌ املػـتدسَني ملٛاقـع      ا٫دتُاع١ٞ َٔ تطٛض ؾبهات ايتٛاقٌ ايجاْٝٚتؿٗس املطس١ً  

عبـسايػؿاض,  )عًـ٢ َػـت٣ٛ ايعـامل     ايؿبهات ايعامل١ٝ, ٜٚتٓاغب ٖصا اإلقباٍ َع تعاٜس َػتدسَٞ ايؿـبه١ ايعٓهبٛتٝـ١  

يعـسز َػـتدسَٞ    we are socail & hootsuiteسكا٥ٝات َٛقـع  إلشػب أخط ؼسٜح ؾ .(03م, 0207

ٞ  إٔ, با٫دتُاعٞٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ   ٖٓاى بعض امل٪ؾطات ايطق١ُٝ اييت غتهؿـ عٓٗا ا٭ضقاّ املططٚس١ يف ايؿهٌ اٯتـ

(0.0)  : 
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 (إعساز/ ايباسج١)  يف ايعامل ا٫دتُاعٞعسز َػتدسَٞ ٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ  1.1ايؿهٌ 

 1.91َٛقع ايؿٝػبٛى ٜتكسض ايكا١ُ٥, َٚا ظاٍ يف ايكساض٠ َٔ سٝح عسز َػتدسَٝ٘ ب  إْٔط٣  ٖٓا

ًَٝاض َػتدسّ  1.111َػتدسّ, َٚٔ ثِ ايٛاتػاب ب  61..1ًَٝاض َػتدسّ يف ايعامل. ًٜٝ٘ َٛقع ايٝٛتٝٛب ب 

ًَٝاض ؾدل يف  78..1باملطتب١ ايطابع١ َٔ سٝح َػتدسَٝ٘ سٝح ٜبًؼ عسز َػتدسَٝ٘  ػتػطاّ أْيف ايعامل, ٚ ٜأتٞ 

ًَٕٝٛ َػتدسّ يف  6..خط ايتػًػٌ يف ايكا١ُ٥ ٖٚٛ َٛقع ايتٜٛذل سٝح بًؼ عسز َػتدسَٝ٘ آ إىلايعامل, ٖٚهصا 

 ايعامل. 

ٞ  , DMCايطقُٞ ايعطاقٞ  اإلع٬َّطنع نس أٚ َٛاقـع ايتٛاقـٌ    ٚدٛز ظٜاز٠ ٚانش١ يف عـسز َػـتدسَ

ٞ  عسز َػتدسَٞ َٛاقع ايتٛاقٌ إٔنح املطنع أٚٚ .ايٓؿطني ا٫دتُاعٞ  07بًـؼ   0200يف يف ايعـطام   ا٫دتُـاع

 Hoot suite مل٪غػـيت  إسكـا١ٝ٥  ٯخـط ًَٕٝٛ َػتدسّ عٔ ايعـاّ املانـٞ طبكـا     3 َػتدسّ ْؿط بعٜاز٠ًَٕٝٛ 

ٚWe are social  (0200ايطقُٞ, ) اجملاٍاملتدككتني يف ٖصا. 

ملٌار مستخدم  2.910  

ملٌار مستخدم      2.562  

ملٌار مستخدم  2.000  

ملٌار مستخدم  1.478  

ملٌار مستخدم  1.263  

ملٌار مستخدم  1.000  

ملٌون مستخدم  988  

  ملٌون مستخدم 557

ملٌون مستخدم  550  

ملٌون مستخدم  436  
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 1/6/1111/ تاضٜذ ايٛقٍٛ يف ايعطام ا٫دتُاعٞعسز َػتدسَٞ َٛاقع ايتٛاقٌ  ..1ضغِ تٛنٝشٞ 

 

  ا٫دتُاعٞٛاع َٛاقع ايتٛاقٌ أْ ...1.1

 :  Facebookايؿٝػبٛى  -1

, ا٭َطٜهٝـ١ طايبـا يف داَعـ١ ٖاضؾـاضز     نإعٓسَا  0223ظٚنطبرلؽ( عاّ  )َاضىٖصا املٛقع ع٢ً ٜس  ؿ٧أْ

عًـ٢ ايطـ٬ب    ٚتـٛظع ت تطبـع  ناْـ ٜػ٢ُ ب " نتب ايٛدٛٙ" اييت  نإع٢ً غطاض َا  ا٫غِٚزلٞ ايؿٝػبٛى بٗصا 

   .(13م, 0203ؾكط٠, )ًتعاضف ٚيًتٛاقٌ َع بعهِٗ ايبعض بٗسف إتاس١ ايؿطق١ شلِ ي

ٜهٕٛ عُط ايؿـدل   إٔةٝعِٗ يًتػذٌٝ ؾٝ٘ ؾطط  ا٭ؾطازَاّ أأبٛاب٘  (0221)ؾتح َٛقع ايؿٝػبٛى عاّ  

ٖٛ قسضت٘ ع٢ً تبازٍ املعًَٛات بـني   َا ميٝع ٖصا املٛقع إٔ, ٚبطٜس إيهذلْٚٞ قشٝح عٓٛإ ٚيسِٜٗعاًَا  03أنجط َٔ 

 .(83م, 0205ايتُُٝٞ, )ًَؿاتِٗ ايؿدك١ٝ  إىلقسقا٤ يًٛقٍٛ ٭ايؿطق١ أَاّ ا ٚإتاس١املػتدسَني 

ٛ ايعٓهبٛتٝـ١,  َٔ أؾٗط املٛاقع ع٢ً ايؿبه١ ًا ٚاسس (Facebook ١ ) تعس َٓك َٛقـع ٜػـاعس عًـ٢     ٖٚـ

 َٚكاطع ٚايتعًٝكاتايؿدك١ٝ  ٚايكٛض ٚاملًؿاتتهٜٛٔ ايع٬قات بني املػتدسَني, سٝح ميهِٓٗ َٔ تبازٍ املعًَٛات 

َػـتك٬   تطبٝكـا املٛقع أطًل ٖصا  0205. يف عاّ هإٚاملٜكطع سادع ايعَٔ  اؾذلانٞ, ٚنٌ ٖصا ٜتِ يف عامل ٛايؿٝسٜ

 & A. Russell ) ٚا٭سـساخ َـانٔ  ٭ضبـط ا ٜتُشـٛض سـٍٛ    Facebook Local ٜػـ٢ُ  ٗاتـ احملٍُٛيً

Klassen, 2019, p. 46). 
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ٖٞ ٚاسس٠  Meta Portal, ٚMeta إىل ,Facebookازلٗا َٔ  غرلت ايؿطن١ ,0200 أنتٛبط يف

 إىل, مخؼ ؾطنات أَطٜه١ٝ يتهٓٛيٛدٝا املعًَٛاتٖٞ تعتدل ٚاسس٠ َٔ أندل , َٚٔ ايؿطنات ا٭نجط ق١ُٝ يف ايعامل

 .Alphabet ٚAmazon ٚApple ٚMicrosoft (HEATH, Oct 20, 2021) داْب

, 07/0/0200 بتاضٜذ (We are Social & Hoot suite) )َٛقعيف ت ْؿطدسٜس٠  إسكا١ٝ٥ٚيف 

ًَٕٝٛ َػتدسّ  08.87يسٜ٘  نإ Facebook إٔ إىل Meta ١ٝ ٍع٬ْاإلاملٛاضز ب املتعًك١املٓؿٛض٠  ايبٝاْاتتؿرل 

 نإؾٝػبٛى يف ايعطام  اتإع٬ْٚقٍٛ  إٔٚتعين أضقاّ اؾُٗٛض املٓكش١ يًؿطن١  .0200ا٥ٌ عاّ أٚيف ايعطام يف 

 .(KEMP, 2022) 0200يف بسا١ٜ عاّ  هإايػيف املا١٥ َٔ إةايٞ عسز  37.0ٜعازٍ 

١ٝ ميهٔ يًُػتًٗهني إع٬ْٚأزا٠ تػٜٛك١ٝ ٚقٓا٠ , أسس أنجط ٚغا٥ٌ ايذلؾٝ٘ طًبا Facebook ايّٝٛ, أقبح

 يف اغذلاتٝذٝتِٗ ايتػٜٛك١ٝ ٛقعزَر ٖصٙ امل إىلايٛقٍٛ إيٝٗا بؿهٌ َباؾط ٚتؿاعًٞ. ٚقس زؾع شيو املعًٓني 

(Brahim, January 2016). 

٢ٗ عكط أْ(, ٚايصٟ بسٚضٙ Social ads)ايطق١ُٝ  اتع٬ْاإلبطْاف٘ اـام ب 0225أطًل ايؿٝػبٛى عاّ 

, ٚبسأ املعًٔ ٜعطف ايّٝٛ َس٣ اضػا٫أقبشت ٫ تطًل  اتع٬ْاإلايصٟ ٫ ٜعطف َس٣ تأثرلٖا اؿكٝكٞ, ؾ اتع٬ْاإل

 ٜػهٔ؟ ٚأٜٔ٘ قبٌ بج٘ َٚٔ شا ايصٟ غٝتًكاٙ؟ ٚنِ عُطٙ؟ َٚا دٓػ٘؟ َٚا ٖٛ َػتٛاٙ ايعًُٞ؟ إع٬ْؾعاي١ٝ 

 .(11, م0208ٞ, ْااملؿٗس)

٭ندل ايؿطنات ا٭َطٜه١ٝ َٔ سٝح  (0202)يعاّ   Fortune 500*يف قا١ُ٥  (33)استٌ ؾٝػبٛى املطتب١ ضقِ 

 بٝاْاتسسز أسس ؼ٬ًٝت  .اتع٬ْاإلأتٞ َٔ تَععُٗا , ًَٝاض ز٫ٚض َٔ اإلٜطازات 81َٔ  َع َا ٜكطب, اإلٜطازات

 .(Malloy, 2019) اتع٬ْاإل ا يهٌ َػتدسّ َٔز٫ٚضا أَطٜهٝ (02.00) ايؿطن١ نػبت إٔ 0205عاّ 

                                                           

 * 500 Fortune : َٔـٔ أنـدل    722ٖٞ قا١ُ٥ غ١ٜٛٓ مت ػُٝعٗا ْٚؿطٖا َٔ قبٌ ف١ً ؾٛضتؿٔ ايـيت تكـٓـ    722قا١ُ٥ ؾٛضتؿ
 إىل داْبايؿطنات ا٭َطٜه١ٝ َٔ سٝح إةايٞ اإلٜطازات يًػٓٛات املاي١ٝ يهٌ َٓٗا.  ٚتؿٌُ ايكا١ُ٥ ايؿطنات املًُٛن١ يًكطاع ايعاّ, 

قـطض   زلٝـح, َٔ قبٌ إزغـاض ب.   Fortune 500ايؿطنات املًُٛن١ يًكطاع اـام ٚاييت تتٛؾط إٜطازاتٗا يًذُٗٛض. مت أْؿا٤ َؿّٗٛ 
 /https://fortune.com/ranking/fortune500.ؾٛضتؿٔ
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َع َععِ املهاغب اييت تأتٞ َٔ , ًَْٝٛٞ َعًٔ ْؿط إىل٘ ٚقٌ أْ Facebookأعًٔ  ,(0207) ؾباطيف 

٬َٜـني   ث٬ث١ إىل٘ ٚقٌ أْ, أعًٔ ؾٝػبٛى (0201) آشاضيف , ٚ(MEOLAFEB, 2022). يكػرل٠ايؿطنات ا

 .(Business, 2022) اي٫ٜٛات املتشس٠ يف %(52) َٔ ْؿط بأنجطَعًٔ 

 املٛقع اَػتدسَٛ ٖصةاٖرل ؾٝػبٛى. ٜكسّ  إىلعاي١ٝ ا٫غتٗساف ٚتكسميٗا  اتإع٬ْؿا٤ أْميهٔ يًُعًٓني 

 ع٢ً ع٬ٕاإليٝؼ ؾكط املعًَٛات ايسميٛغطاؾ١ٝ ٚيهٔ أٜها ايطغّٛ ايٓؿػ١ٝ. باغتدساّ أزا٠  ؿػِٗ,أَْعًَٛات عٔ 

Facebook, مبا يف شيو ايعُط ٚاؾٓؼ ٚاملٛقع  ع٬ٕميهٔ ملدطط ايٛغا٥ط ؼسٜس اـكا٥ل ايسميٛغطاؾ١ٝ يإل

 .(Kelley, Jugenheimer,Sheehan , 2015, p. 212  ) اؾػطايف

ٖٚٞ  postتٝذ١ٝ َع١ٓٝ زلٝت ب ٚ َٓٗا ايؿٝػبٛى إغذلا ا٫دتُاعٌٞ َٔ خ٬ٍ َٛاقع ايتٛاق ع٬ٕيإل إٔ

 :(031م, 0208اؾٓابٞ, )ٖٚٞ   postيه١ًُ  ٝػ١ٝ بػبب عسز اؿطٚفتتهُٔ أضبع خطٛات ض٥

 
 (إعساز/ ايباسج١) يف َٛقع ايؿٝػبٛى ع٬ٕاإلأغذلاتٝذ١ٝ  1.1ؾهٌ 

تكّٛ عًٝ٘ ايصٟ  ا٭غاؽط َٔ قبٌ ايؿطن١, ِٖٚ اؾٖٜٛككس بِٗ اؾُٗٛض املػتٗسف  :(People)ايٓاؽ  -0

ؼًٌٝ ًَؿاتِٗ ايؿدك١ٝ, َٚعطؾ١  خ٬ٍ, يصا ٜٓبػٞ ع٢ً ايؿطن١ َعطؾتِٗ, ٚشيو َٔ ١ا٫دتُاعٝاملٛاقع  أٚايؿبهات 

  ٗا.عازاتِٗ ٚضغباتِٗ ايؿطا١ٝ٥ ع٢ً ٖصٙ املٛاقع, ٚزضد١ ْؿاطِٗ عًٝ

P
O

ST
 

ٖٚٛ اؾُٗٛض املػتٗسف َٔ قبٌ ايؿطن١  (: ايٓاؽ) People  

ؼسٜس ا٭ٖساف َٔ قبٌ ايؿطن١ (: ا٭ٖساف) Objective 

خط١ يهٝؿ١ٝ تػرل ايع٬قات َع ايع٤٬ُ(: ا٭غذلاتٝذ١ٝ)   Stratege 

أختٝاض ْٛع املٛقع أٚ املٓك١(: ايتهٓٛيٛدٝا)   Technology 
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ايعبا٥ٔ,  إىلؼسٜس أٖساف اـط١ ايتػٜٛك١ٝ يًؿطن١, نتطٜٛط زلعتٗا, ٚايتشسخ  أٟ(: objective)ا٭ٖساف  -0

 .٥ِٗ شلا٫ٚ نُإ يتايٞٚباٚتٛؾرل خس١َ أؾهٌ شلِ, 

املطاز بًٛغ٘, ثِ ؼسٜس اشلسف املطاز ايٛقٍٛ إيٝ٘, ٚنٝؿ١ٝ  هإط باملا٭َٜٚتعًل  :Strategy)) ا٫غذلاتٝذ١ٝ -3

َٚؿاضنات٘, ٚإعذابات٘,  ضأٜ٘, ع٢ًؼكٝل شيو, ٖٚٛ َا ميهٔ اؿكٍٛ عًٝ٘ َٔ اؾُٗٛض املػتٗسف بعس ايتعطف 

  .ػطب١ املٓتر ...إخلٚؾطا٥٘, ٚ

, ٜٚهٞ, تٜٛذل, ىاغتدساَٗا؛ بًٛأٟ اختٝاض ْٛع املٓك١ اييت غٝتِ  :Technology)ايتهٓٛيٛدٝا ) -3

 .(031م, 0208اؾٓابٞ, )...اخل ايؿٝػبٛى

 Twitterتٜٛذل  -2

ٚ   اْتؿطت, اييت ا٫دتُاعٞؾبهات ايتٛاقٌ  إسس٣ ٖٞ ٕ يف ايػـٓٛات ا٭خـرل٠,  َـ٬ٝز ٖـصٙ اـسَـ١     نـا

ت ناْخس١َ َكػط٠  ٞ( مبع٢ٓ ايتػطٜس, ٖٚ(tweet تٜٛتزل٘ َٔ َكطًح ا, أؽص تٜٛذل 0221ا٥ٌ عاّ أٚاملكػط٠ يف 

     .(000م, 0202, ٕاغًُٝ)( سطؾًا. 032إضغاٍ ضغا٥ٌ ْك١ٝ قكرل٠ ٫ تتعس٣ )بتػُح يًُػطزٜٔ 

ا٭َطٜه١ٝ ( Obvious) , عٓسَا أقسَت ؾطن١(0221)ا٥ٌ عاّ أٚت بساٜات ٖصٙ اـس١َ املكػط٠ يف ناْ

إدطا٤ عح تطٜٛطٟ ـس١َ ايتسٜٚٔ املكػط٠, ثِ أتاست ايؿطن١ املع١ٝٓ شاتٗا ٖصٙ اـس١َ يعا١َ ايٓاؽ يف أنتـٛبط   ٢عً

خاقـًا  شلـا أزلـًا    ٚاغـتشسثت َٔ ْؿؼ ايعاّ. بعس شيو أقسَت ايؿطن١ شاتٗا بؿكٌ اـس١َ املكػط٠ عٔ ؾطن١ ا٭ّ, 

  .(023م, 0207عبسايػؿاض, ) (0225يف عاّ ) ٚشيو( )تٜٛذلٜطًل عًٝ٘ 

ًَٝـٕٛ تػطٜـس٠ َٜٛٝـا. مت     (722)ًَٕٝٛ َػتدسّ ٜطغًٕٛ  (022)يس٣ تٜٛذل  نإ ,(0203)عًٍٛ عاّ 

ؾـدل  ٭ٟ ؿا٤ خس١َ ميهٔ أْايتكُِٝ ا٭قًٞ يتٜٛذل ٖٛ  نإ. ١ٚايٓكٝتكُِٝ تٜٛذل يف ا٭قٌ يًعٌُ َع ايطغا٥ٌ 

بٌ غٝهٕٛ قازضا بعس شيو ع٢ً إعـاز٠ إضغـاٍ   , ؾشػب اإلْذلْتا ايٓل َتاسا عدل ٚئ ٜهٕٛ ٖص إيٝٗا,إضغاٍ ْل 

ايعسٜـس َـٔ املكـازض املدتًؿـ١      Twitter زَـر  ٫سل,آخطٜٔ ٜػتدسَٕٛ اـس١َ. يف ٚقت  أؾدام إىلٖصا ايٓل 

 َٛاقـع  إىلزٕٚ إعاز٠ ايتٛدٝ٘  اإلْذلْتيعطض ايؿٝسٜٛ ٚايكٛض عدل ٚغ١ًٝ أناف تٜٛذل  ,(0202)يًٛغا٥ط. يف عاّ 
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  iPhoneعًـ٢  ل خسَـ١ املٛغـٝك٢ اـاقـ١ بـ٘ نتطبٝـ      Twitter أنـاف , (0203)١. يف عـاّ  اؾٗـات اـاضدٝـ  

(Kale, 2018, p. 246). 

ا٭ضقاّ املٓؿٛض٠  تؿرل (We are Social & Hoot suite)َٛقع ْؿطت يف دسٜس٠  إسكا١ٝ٥ٚيف 

ٜٚعين  .0200ا٥ٌ عاّ إًَٔٚٝٛ َػتدسّ يف ايعطام يف  0.62يسٜ٘  نإتٜٛذل  إٔ إىل١ٝ يتٜٛذل ع٬ْاإلاملٛاضز ب املطتبط١

يف شيو  هإايػيف امل١٦ َٔ إةايٞ عسز  3.1%ٜعازٍ  نإتٜٛذل يف ايعطام  اتإع٬ْٚقٍٛ  إٖٔصا ايطقِ 

 .(KEMP, 2022)ايٛقت

ٚتتٝح  ,اغتدساَا يف عامل ا٭عُاٍ ا٫دتُاعٞ٘ ٚاسس َٔ أنجط َٓكات ايتٛاقٌ أْب املٛقع عطفٜعاٍ ٫ٜ ٚ 

ٜكّٛ  إٔأضاز ؾدل  ٚإشا سطؾا. 082 إىلٜكٌ طٛشلا إضغاٍ ٚاغتكباٍ تػطٜسات  ,ايطغا٥ٌ ايككرل٠ اتكاٍيو أزا٠ 

املٓك١ ٖٞ  تٜٛذل إٔؾ١, ػاضٜ ١ايذلٜٚر يع٬َ أٚدسٜس  ةٗٛض إىل ٍايٛقٛ أ١ٚ, خسَ أٚبتجكٝـ ايع٤٬ُ سٍٛ َٓتر 

 .((Sharma, 2016 اؾٝس٠ يًكٝاّ بٗصا ايؿعٌ 

 Instagram إْػتػطاّ -3

 َكُِ فاْٞ iPhone نتطبٝل Instagram ط(نٝؿٔ غٝػذلّٚ َٚاٜو نطه)أطًل  (,0202)يف عاّ 

 عؿط٠ إىلٚاضتؿع , (0202)ٍ ٚا٭تؿطٜٔ عًٍٛ  املٓك١ إىلهِ ًَٕٝٛ َػتدسّ أْ. ملؿاضن١ ايكٛض َع ا٭قسقا٤

ًَٝاض  َكابٌ إْػتػطاّٚقس سعٞ ٖصا ايٓذاح باٖتُاّ ؾٝػبٛى ايصٟ اؾذل٣  (.0200) أ٬ًٍَٜٜٛني َػتدسّ عًٍٛ 

 .(Quan-Haase, 2017, p. 573) (0200)َٔ عاّ  أشاضز٫ٚض يف 

تػذٌٝ اإلعذاب, ٖٚٛ َٔ املٛاقع  أٚعًٝٗا  ٚايتعًٝكاتايػطٜع١ عدل ايكٛض  تتكا٫ا٫ٖصا املٛقع  ٜععظ

 ادتُاع١ٝٗا ؾبه١ أْ إىلَتاح يتبازٍ ايكٛض إناؾ١  ٖٚٛ تطبٝل, ٚامل٪غػٞؾعب١ٝ ع٢ً املػت٣ٛ ايؿطزٟ  انتػبتاييت 

 .(11م, 0207ايؿاعط, )
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ع٢ً  (Facebookاغتشٛش )عٓسَا  (Instagram)قبٌ ٍ َط٠ َٔ ١ٝٚ قسٚز٠ ٭إع٬ْمت تكسِٜ خسَات 

١ٝ ٭سذاّ كتًؿ١ َٔ ايؿطنات ٚايع٬َات ايتذاض١ٜ إع٬ْيهٓ٘ بسأ ؾكط يف تٛؾرل لاسات  (,0200)عاّ املًه١ٝ يف 

 ؾا٥س٠ ٖا١ً٥ يًؿطنات.  نإ Instagram إَٔا أزضنت ٖصٙ ايع٬َات ايتذاض١ٜ  ٚغطعإ (,0207) يف عاّ

تؿرل , 07/0/0200بتاضٜذ  We are Social & Hoot suiteَٛقع ْؿطتٗا دسٜس٠  إسكا١ٝ٥ٚيف 

ًَٕٝٛ َػتدسّ يف ايعطام يف  (07.37)يسٜ٘  نإ إْػتػطاّ إٔ إىل ,١ٝع٬ْاإلأزٚات َٝتا  سٍٛا٭ضقاّ املٓؿٛض٠ 

َٔ %( 35.0) ٜعازٍ نإيف ايعطام  Instagram اتإع٬ْٚقٍٛ  إٔ إىلٖصا ايطقِ  ٜٚؿرل(, 0200) ا٥ٌ عاّأٚ

 .(Kemp, 0200) يف بسا١ٜ ايعاّ هإايػإةايٞ 

 

 1111ا٤ ايعامل أميف ةٝع  إْػتػطاّيف  ع٬ٕاإلْعط٠ عا١َ عٔ  1.6تٛنٝشٞ ضغِ     

 We are Social & Hoot suiteاملكسض/ َٛقع 

َٔ ايٓـاؽ ٜػـتدسَْٛٗا يف أٟ ٚقـت,    ٬َٜني ( ًَٕٝٛ َػتدسّ ٚتعين إ ٖٓاى 822يس٣ اْػتػطاّ ايّٝٛ أنجط َٔ )

ٖصا ىًل ب١٦ٝ دٝس٠ ٭غطاض ايتػٜٛل َٚٔ خ٬ٍ ٚ ,ٖصٙ املٓك١ ػعًٗا ضا٥ع١ ٭ٕ يسٜٗا قاعس٠ َػتدسَني نبرل٠ؾعب١ٝ 

 .(Preace,2022,p.116)يتذاض١ٜ ٖصٙ املٓك١ ميهٔ ايتػٜٛل يٮعُاٍ ايتذاض١ٜ ٚت١ُٝٓ ايع١َ٬ ا
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 LinkedIn ٕإيٝٓهس  -.

ؾبه١  ٕإيٝٓهس  ٜٚعتدل ٖٛ ايعجٛض ع٢ً ٚظا٥ـ ٚتٛؾرلٖا. ا٫دتُاعٞايػطض اٯخط َٔ َٓكات ايتٛاقٌ 

َٔ ا٭ؾدام  ٚا٫غتؿاز٠أنجط يًتٛاقٌ املتعًل با٭عُاٍ ٚايبشح عٔ ٚظا٥ـ  ٚككك١يًددلا٤  ادتُاعٞتٛاقٌ 

 .(000م, 0202, ٕاغًُٝ)املعًَٛات يف تًو اجملا٫ت  ٚتبازٍايصٜٔ ٜعًُٕٛ يف فا٫ت َؿذلن١ 

 إىلباسجني عٔ عٌُ. باإلناؾ١  أٚأقشاب عٌُ  ِٖ ٖصٙ املٓك١ عاز٠ َا ا٭ؾدام ايصٜٔ ٜػتدسَٕٛ

مبجاب١ ؾبه١ ادتُاع١ٝ تٛؾط ب١٦ٝ يًٓاؽ ملتابع١ سٝاتِٗ امل١ٝٓٗ ٚا٫ستؿاٍ  ايصات١ٝ, ؾ٠ٞٗ عٓاقط َجٌ ايػرل َؿاضن١

 .(Çetin, 2022) ا٭نازمي١ٝ بإلاظاتِٗ

  YouTubeٜٛتٝٛب:  -.

 ٜٛتٛبط ١َٓٗ اْتؿاضَع  يف ايعامل, ا٭نجط ؾعب١ٝ ا٫دتُاعٞقٌ ٚاسس٠ َٔ َٓكات ايتٛا ٝٛتٝٛبايتعتدل 

You Tuber ,ايػطض َٔ اغتدساّ َػتُط٠ ٖصٙ ايؿعب١ٝ يف ظٜاز٠ َٚا ظايت .YouTube  ْٖٛتاز قت٣ٛ أ

 ا٭ؾ٬ّ إىلَٔ احملت٣ٛ املدتًـ َٔ َكاطع ايؿٝسٜٛ ايذلؾ١ٝٗٝ  ايهجرل إىلميهٓو ايٛقٍٛ ط, مبع٢ٓ آخ, إبساعٞ ٚأقًٞ

 .YouTube (Çetin, 2022)ايٛثا٥ك١ٝ ع٢ً 

ٖرليٞ,  )تؿازّ يف ١ٜ٫ٚ نايٝؿٛضْٝا يف اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ عٔ ططٜل 0227تأغؼ املٛقع عاّ 

بؿطا٤ ٖصا املٛقع عاّ  Google(. قاَت PayPal)نطِٜ( ِٖٚ َٛظؿٕٛ غابكٕٛ يف ؾطن١  ٚداٚزٚغتٝـ تؿٔ, 

ٚأقبح web 0.2َٔ ايٜٛب أٟ َٛاقع  ايجاًَْٞٝاض ز٫ٚض أَطٜهٞ, ٜٚعتدل َٔ اؾٌٝ  (0.17) َكابٌ (0221)

 .(17م, 0207ايؿاعط, )ف١ً ايتاِٜ ا٭َطٜه١ٝ  ختٝاضاىل سػب ٚايٝٛتٝٛب يف ْؿؼ ايعاّ ؾبه١ ايتٛاقٌ ا٭

١ٝ إضؾام أٟ ًَؿات تتهٕٛ َٔ َكاطع ايؿٝسٜٛ ع٢ً ايؿبه١ ايعٓهبٛت١ٝ زٕٚ أٟ هاَْتكّٛ ؾهط٠ املٛقع ع٢ً إ

رلاٖا ٬َٜني ٜكّٛ املؿذلى بايتػذٌٝ يف املٛقع ٜتُهٔ َٔ إضؾام أٟ عسز َٔ ٖصٙ املًؿات ي إٔتهًؿ١ َاي١ٝ, ؾبُذطز 

  .(000م, 0202, ٕاغًُٝ) ا٭ؾدام سٍٛ ايعامل
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ؿا٤ أْايٝٛتٝٛب فا٫ً خكبًا يتشكٝل ايؿٗط٠ غٛا٤ ع٢ً َػت٣ٛ ا٭ؾدام أّ ا٭ؾهاض, ٚ بات  تأقبش

ٜٛقٌ قٛت٘ ٚضغايت٘ ٚ  إٔيف املػُٛضٜٔ ملٔ ٜطغب  أٚقٓٛات تًؿع١ْٜٝٛ خاق١ ع٢ً ايٝٛتٝٛب ؾا٥عًا يس٣ املؿاٖرل 

ختٝاض ايٛقت اعطت اؾُٗٛض اؿط١ٜ يف أٗا بطاف إٖٔصٙ ايكٓا٠ ٚتهٕٛ َتاس١ يًذُٝع, َٚا ميٝعٖا ٜعدلعٔ ضأٜ٘ عدل 

 .(87م, 0205ايسعُٞ, )املٓاغب يًُؿاٖس٠ 

 ني مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜاملػتًٗه اػاٖات ...1

املٓتٛدات,  ّأقٌ ػاٙ ا٭ؾٝا٤ املػتًٗه١ غٛا٤ اـسَات أ أٚأنجط  اْؿعاي١ٝميًو املػتًٗهٕٛ غايبًا ضزٚز ؾعٌ 

ٖصا املٛقـ بعس شيو ع٢ً  ٜٚ٪ثط( غًبًٝا)املٛقـ أٖٚٚصا ايطز ايؿعًٞ ايعاطؿٞ ٖٛ بكؿ١ عا١َ َتٓٛع, ٜٚكِٝ إهابًٝا 

عطؾ١ َقػطًا نبرلًا يف فاٍ غًٛى املػتًٗو, ٖٚٞ تعتدل عا٬َ َُٗا دسًا يف  ػاٖاتا٫غًٛن٘. شلصا ايػبب أخصت 

 .(0228ايكاحل, ) َٚٓتٛداتٗا١ٜ تٛقع غًٛى املػتًٗو مٛ ع١َ٬ ػاض

  Attitude ا٫ػاَٙؿّٗٛ  .1...1

ايٓؿؼ ايصٜٔ اغتدسَٛا َكطًح  ًُا٤ا٥ٌ عأٚ َٔ Spencerٖطبطت غبٓػط  اإلْهًٝعٟاملؿهط  ٜعتدل

 رلسس نب إىل٠ يًذسٍ ٜعتُس جرلايكشٝش١ يف املػا٥ٌ امل ا٭سهاّ إىلايٛقٍٛ  إٔيف ٖصا ايكسز,  ٚقاٍ. ػاٖاتا٫

 .(05م, 0203ايعبساهلل ٚؾٔ, ) ٜؿاضى ؾٝ٘ أٖٚصا اؾسٍ  إىلايصٖين يًؿطز ايصٟ ٜكػٞ  ا٫ػاٙع٢ً 

 DE Lozier, ؾكس عطف زًٜٛظٜرلػاٖاتي٬بني ايعًُا٤ ايػًٛنٝني سٍٛ تعطٜـ قسز  ٖٓاى إةاعيٝؼ 

عسّ  أٚتؿهًٝ٘ تأٜٝسٙ,  ّعس أٚتأٜٝسٙ غًبٝات٘,  أٚ ٘إهابٝاتٗا ساي١ ش١ٖٝٓ يس٣ ايؿطز تعهؼ َس٣ أْب :ػاٖاتا٫

 .(73م, 0206, ٕاعجُ) َا. َّؿٗٛ أٚتؿهًٝ٘ يؿ٤ٞ 

٘: "ساي١ ش١ٖٝٓ سٝاز١ٜ ي٬غتعساز ي٬غتذاب١, تٓعِ َٔ خ٬ٍ اـدل٠, ٚتذلى تأثرلًا أْب ا٫ػاٙف ٜٚعط 

 ٘أْبف ٜعط نُا ,(358, م0220ع٢ً قُس ضبابع١,  -بؿرل عباؽ ايع٬م زٜٓاَٝهًٝا َٛدًٗا ع٢ً ايػًٛى". )

 .(ALBARRACÍN, 2021, p. 64) غ١٦ٝ أٚاضتباطات بني نا٥ٔ َٛقـ ٚؾ١٦ تك١ُٝٝٝ َجٌ دٝس٠  أٚتكُٝٝات 
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: (0206ايعٛمل١, ايؿباب يف عكط  اػاٖاتع٢ً  اإلْذلْتؾبهات  )أثطايػطايٞ يف نتابٗا  عطؾ٘ ْطَنيٚت

ٚتٛدٝ٘ غًٛن٘  دٗتٗا,املٛييت ٜعٝـ ؾٝٗا, ايًب١٦ٝ  ٚا٫غتعساز, عاطؿ١ٝايؿطز ايييت ت٪ثط ع٢ً َؿاعط اٌَ اعٛاي ٘أْع٢ً 

 ي٘. ملكاسبايػًٛى ايؿطز ٚاتعًك١ مبؿاعط َيعاطؿ١ٝ املؿاعط ا, مبع٢ٓ أخط إٕ بططٜك١ قسز٠

 ايٛدسا١ْٝاؿاي١  ٗاأْب (0221, اإلقٓاع ٚأغايٝب )ايسعا١ٜابٗا يف نت ػاٖاتا٫ إىل عبس اهللَٞ  نُا تٓعط 

ٖصا  ٚزضد١قبٛي٘  أٚ, َٔ سٝح ضؾه٘ شلصا املٛنٛع نيٛع َعمبٛنٜتعًل  ُااعتكازٙ ؾٝ أٚٚضا٤ ضأٟ ايؿدل ١ُ٥ ايكا

  .( 006 م,0221عبساهلل, ) ايكبٍٛ أٚايطؾض 

ٜعين ؾكط ٘ ٫ أَْؿّٗٛ َطنب ٚ  ا٫ػاٙ"  إٔضأٜا َٛسسا ب ا٫دتُاعٜٞتب٢ٓ َععِ ايباسجني يف عًِ ايٓؿؼ  

أؾهاض َٚعتكسات  إىلايتكٛميٞ, بٌ ٜتهُٔ َهْٛني آخطٜٔ ُٖا : املهٕٛ املعطيف ٚايصٟ ٜؿرل  أٚٞ أْب ايٛدسأْاؾ

 "ا٫ػاٙغتذاب١ ملٛنٛع غتعسازٙ ي٬ا أٌَٚٝ ايؿطز  إىل, ٚاملهٕٛ ايػًٛنٞ ايصٟ ٜؿرل ا٫ػاٙايؿدل عٔ َٛنٛع 

   .(30م, 0223ايعازيٞ, )" ا٫ػاَٙكاقسٙ ايػًٛن١ٝ مٛ  أٚأٟ ْٛاٜاٙ 

  :ي٬ػا١ٝٙ املهْٛات ا٭غاغ 1...1

َهْٛات ٫ػاٙ املػتًٗو مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٖٞ: املهٕٛ  ث٬خٚدٛز  إىلكس خًل عسز َٔ ايسضاغات ي     

 . ٚاملهٕٛ ايػًٛنٞ ,ايٛدساْٞ ٚاملهٕٛ ,املعطيف

 : Cognitive component  Theايصٖين(  أٚ )املعطيف اإلزضانٞ املهٕٛأ٫ًٚ: 

ٜهٕٛ سك١ًٝ املعطؾ١  ا٫ػاٙ إٜٔهٕٛ سك١ًٝ املعطؾ١ اييت تتهٕٛ ْتٝذ١ خدلات َع١ٓٝ, مبع٢ٓ  ا٫ػاٙ إٔأٟ               

كتًؿ١ ؾٝتهٕٛ يسٜ٘ ٖصا ايعٓكط  ٚزضاغات َعًَٛات إىل باإلناؾ١اييت تتهٕٛ يس٣ املػتًٗو ْتٝذ١ خدلات غابك١, 

 .(028م, 0200دًٌٝ ٚ أخطٕٚ ,  )اؿكٝك١ٝ  ٚاملعطؾ١ْتٝذ١ ايتعًِ  ض٥ٝؼٜأتٞ بؿهٌ  صٟاي
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 : The Affective component ايٛدساْٞ أٚ املهٕٛ ايعاطؿٞثاُْٝا: 

 ٚايػًيب اإلهابٞ٘ وسز املٛقـ ْ٭, ٜتهُٔ ٖصا املهٕٛ َؿاعط املػتًٗو مٛ ايؿ٤ٞ, ؾٗصا املهٕٛ دٖٛطٟ           

 َٚعاٜاٖـا , ٚبُٝٓا تهٕٛ َعتكسات ايؿطز سٍٛ خٛام ايع١َ٬ ا٫ػاٙاحملاٜس ايصٟ ٜتدصٙ ايؿطز مٛ ايؿ٤ٞ َٛنٛع  أٚ

ٚاسـس ٜـتِ    سٖصا املهٕٛ ٜتكـ بهْٛـ٘ شا بعـ   إٔ, ؾا٭بعازٚ اؾٛاْباإلزضانٞ( يف ايػايب َتعسز٠  املهٕٛ)َٚٓاؾعٗا 

َٔ " أنجط ايع٬َـات تؿهـ٬ًٝ"    أٚ" غ٤ٞ“ إىلَكٝاؽ بػٝط شٟ قؿات َتسضد١ َٔ "ممتاظ"  باغتدساّقٝاغ٘ يف ايعاز٠ 

 .(85م, 0202 ,فين ٚ عُاض )ايع٬َات تؿه٬ًٝ" أقٌ“ إىل

 : The Behavioral component املهٕٛ ايػًٛنٞثايجًا: 

 أٚ, مبـا ٜـسٍ عًـ٢ قبٛيـ٘     ا٫ػاٙاٙ َٛنٛع ػ ايؿطز تطبطاـطٛات اإلدطا١ٝ٥ اييت  أٚايتكطف  أٜٚعين املٌٝ          

 ٖٞصا املهٕٛ ٖـٛ ايؿـهٌ يًػـًٛى ايؿعًـٞ ٖٚـ      ٜٚعتدلب٘,  ايٛدساْٞسػاغ٘ اضؾه٘ بٓا٤ً ع٢ً تؿهرلٙ ايُٓطٞ سٍٛ 

شلـا عًـ٢ ؾـهٌ خطـٛات      ا٫غـتذاب١ سٍٛ َجرلات ٖصا املٛنٛع مبا ٜتهُٔ  ٚاْؿعا٫ت٘احملك١ً ايٓٗا١ٝ٥ يتؿهرل ايؿطز 

ط قطٜؿٞ ٚاـه ) ظاٖط٠ َع١ٓٝ أٚغًيب مٛ َٛنٛع  أٚهابٞ إايعاّ بؿهٌ  ا٫ػاٙغرل يؿع١ٝ َه١ْٛ  أٚإدطا١ٝ٥ يؿع١ٝ 

 .(30م, 0200بٔ تؿات , ٚ

 

 

 (ايباسج١ /إعساز)  ا٫ػاَٙهْٛات  ..1 ؾهٌ

 

..(خس١َ, ؾهط٠, غًع١, فُٛع١, ؾدل) ا٭ػاٙ مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ     

املهٕٛ ايػًٛنٞ   

 املٌٝ أٚ ايتكطف أٚ ايػًٛى 

 املهٕٛ ايعاطؿٞ

 أهابٞ أٚ غًيب أٚ قاٜس  

  أٚ اإلزضانٞاملهٕٛ املعطيف 

  املعًَٛات ٚ اـدل٠ ٚ ا٭ؾهاض 
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َٚٔ  بؿهٌ َٓؿكٌ, ؾٗصٙ املهْٛات َذلابط١ عٔ بعهٗا ايبعض عٌُت إٖٔصٙ املهْٛات ايج٬ث١ ٫ ميهٔ  إٔ

عاز٠ ٜعطٕٛ ا٭ؾه١ًٝ  نياملدتكخٌ ايهبرل بِٝٓٗ, ٚيهٔ اـدلا٤ ٚشيو يًتساخط ٚٯايكعب ؾكٌ َهٕٛ عٔ ا

قات عهؼ ايتكسٜط َٚٓطكًٝا يف أغًب ا٭ايتكسٜط ايعكًٞ ٜهٕٛ ٚاقعًٝا ٚ إَٔٓٗا يًُهٕٛ ايعكًٞ ٭غباب عس٠  ي١ٜٛٚٚا٭

 .(50, م0226ضبٛح, ) َج٬ً ايٛدساْٞ

  :املػتًٗو مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜاٙ اػ  .....1

ايتذاض١ٜ َٔ قبٌ املػتًٗو  ١َ٬شلصٙ ايع اغًبٝ أّ نإا اػاٙ املػتًٗو مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٖٛ ايتكِٜٛ ايساخًٞ إهابٝ

املته١ْٛ املعتكسات  ١ ايتذاض٬١َٜمٛ ايع ا٫ػاٙ ٜٚتهُٔايتذاض١ٜ ع٢ً املس٣ ايطٌٜٛ,  ١َ٬يًكٝاّ بؿعٌ ػاٙ ايع ٚايٓعع١

 ع٬ٕاإلاملب١ٝٓ ع٢ً َهْٛات قٛض٠  ٚا٫غتٓتاداتايتذاض١ٜ  ١َ٬عٓس املػتًٗو ْتٝذ١ املعًَٛات املتعًك١ غكا٥ل ايع

 .(010م, 0203,  خطٕٚآٝذ زٜب ٚؾ  ) ١َ ايتذاض٬١ٜعٔ ايع

 إٔاملػٛقني, ٚشيو ع٢ً اعتباض يس٣  املػتًٗو مٛ ايع٬َات ايتذاض١ٜ أ١ُٖٝ نبرل٠ اػاٖاتٚؼتٌ زضاغات 

سٝح تتأثط ١ْٝ املػتًٗو يؿطا٤ ع١َ٬ َع١ٓٝ  اإلهابٞ مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٜعٜس َٔ ؾطم اغتدساّ ٖصٙ ايع١َ٬ ا٫ػاٙ

َٔ  املػتًٗهني اٖتُاَاً  نبرلًا اػاٖاتٚشلصا ايػبب ْايت زضاغات , اػاٖ٘ مٛ ٖصٙ ايع١َ٬ ايعٛاٌَ, َٓٗابعسز َٔ 

مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٚايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ؾٝٗا ٚتأثرلٖا ع٢ً  ػاٖاتا٫اسجني, بٗسف ايتعطف ع٢ً نٝؿ١ٝ قٝاؽ قبٌ ايب

 .(006م, 0203قاحل ٚ آخطٕٚ ,  ) املبٝعات ٚاؿك١ ايػٛق١ٝ

 :ا٫ػاٙ قٝاؽ .....1

بًهش١ً, )ميهٔ ػُٝعٗا يف ايططم ايتاي١ٝ  ايؿطز ٚؾكًا يططم كتًؿ١, ٚاييت اػاٖاتٜتِ قٝاؽ 

 :(10م,0205

ع١ًُٝ ٬َسع١ غًٛى ايؿطز ٜتطًب ٚقتًا ط٬ًٜٛ, ٚتػتسعٞ تهطاض  إٔ ططم تعتُس ع٢ً ٬َسع١ غًٛى ايؿطز: -1

 امل٬سع١ يف ظطٚف كتًؿ١.
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ؿعاي١ٝ, ع٢ً فُٛع١ اٯْٖٚٞ تتُجٌ يف زضاغ١ ضزٚز ايؿدل  ؿعاي١ٝ يًؿطز:ْاإل٢ً قٝاؽ ايتعبرلات عططم تعتُس  -1

 ا٫ػاٙقٝاؽ  إٔ, ٬ٜٚسغ ا٭ؾطازايٓؿػ١ٝ عٓس فُٛع١ نبرل٠ يس٣  ػاٖاتٖٚصا ا٭غًٛب ٫ ٜكًح ي٬ َٔ امل٪ثطات,

 شلصا ايػطض. ًاخاق ًاٜتطًب َكٝاغ

ؿطز ًتػُح ي اييتيًُٛنٛع : ٖٚٞ متجٌ اإلزضاى ايساخًٞ اغتدساّ ايتكٓٝات ا٫غكاط١ٝ أغًٛبططم تعتُس ع٢ً  -.

 .ا٫غتذاباتٜهٕٛ اغتذابات٘ بٓؿػ٘ ع٢ً َجرلات أعست ملٛنٛع ايكٝاؽ, ثِ تعط٢ ايسضدات شلصٙ  إٔ

, ؾكس ٜططح أغ١ً٦ ػاٖاتا٫يكٝاؽ ٚتعتدل ٖصٙ ايططٜك١ ا٭نجط اغتعُا٫ً ططم تعتُس ع٢ً قٛا٥ِ ا٫غتككا٤: -.

ٜٚعتدل قتكاز١ٜ, ٫باملٛانٝع ايػٝاغ١ٝ ٚ ا١ املتعًك ٘ يف فا٫ت كتًؿ١ نتًواػاٖاتَباؾط٠ ع٢ً املبشٛخ َٓ٘ يكٝاؽ 

 . ػاٖاتا٫غتدساَا بني ايباسجني يكٝاؽ اٚ ؾٝٛعًاَكٝاؽ يٝهطت ا٭نجط

  ُٖٚا: ػاٖاتا٫ض٥ٝػني يكٝاؽ مت ايذلنٝع ع٢ً َكٝاغني ٚيف ٖصا املبشح 

  يٝهطت:َكٝاؽ   -1

شلـا ع٬قـ١    ايـيت ع٢ً عسز َٔ ايعبـاضات   وتٟٛ, سٝح ػاٖاتا٫قٝاؽ فاٍ َٔ أنجط املكاٜٝؼ اغتدساًَا يف  سٜع

 )َٛاؾـل  بـني  تذلاٚحٜٚؿتٌُ ايٛظٕ يهٌ عباض٠ ع٢ً مخؼ زضدات  َٛاقـ,ايؿطز سٍٛ َا ٜتعطنٕٛ ي٘ َٔ  اػاٖاتب

 اييتغرل َٛاؾل بؿس٠( ٜٚهٕٛ يًؿدل اؿط١ٜ يف ايتعبرل عٔ ضأٜ٘ باختٝاض ايسضد١  َٛاؾل,غرل  قاٜس, َٚٛاؾل, بؿس٠,

( غـرل  0) بؿـس٠, ( َٛاؾـل  7َـج٬ً بـني )   تذلاٚحٚبعس شيو ٜكّٛ ايباسح بإعطا٤ زضدات يإلدابات  اػاٖ٘,تتؿل َع 

 .(0200-3-05, ا٭غٛاْٞ) يًٛقٍٛ يًٓتا٥ر سكا١ٝ٥ٚبعس شيو ٜتِ ايكٝاّ بايعًُٝات اؿػاب١ٝ ٚاإل بؿس٠,َٛاؾل 

َكٝـاؽ يٝهـطت يكٝـاؽ    غـتدسَت ايباسجـ١   اقـس  , ٚػاٖـات ا٫ٓسضز َكٝاؽ يٝهطت ؼت املكاٜٝؼ ايهُٝـ١ يكٝـاؽ   ٜ

  . ػاٖاتا٫يكٝاؽ  ١ايهُٝ سضاغاتَٔ اي سضاغ١يصيو تعتدل ٖصٙ اي ٓتا٥راي إىلٛقٍٛ يًٚ  ػاٖاتا٫

  :Guttmann Scale ٕاغٛمتَكٝاؽ  -1

. ىتدل نٝؿ١ٝ اغتذاب١ ايؿدل ملٛنـٛع َعـني ٜٚكـٝؼ َـس٣ تؿاعـٌ      ا٭بعازأسس َكاٜٝؼ ايكٝاؽ ث٬ث١ٝ ٖٛ       

ايػًيب َع َٛنٛع َا. املكٝاؽ أسازٟ ايبعس ٜعين املكٝاؽ ايصٟ يـ٘ بعـس ٚاسـس. باغـتدساّ      أٚايؿدل اإلهابٞ 
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ٖصا مت تطٜٛط  عسّ اتؿام املػتذٝبني ع٢ً ضأٟ َا. أٚيف اغتط٬ع يًطأٟ, ميهٓو قٝاؽ زضد١ اتؿام  ٕاَكٝاؽ غٛمت

ٚمت اغتدساَ٘ يًتٓب٪ بأغ١ً٦ ا٫ختباض اييت أداب عًٝٗـا طـ٬ب    ,ٕاغٛمتقبٌ يٜٛؼ  ايعؿطٜٔ, َٔكٝاؽ يف ايكطٕ امل

ٍ َـط٠  ٚ٭ ٕاطبـل غٛمتـ   ضٜانـٝات, يٜٛؼ بؿهٌ قشٝح بٓا٤ ع٢ً زضداتِٗ ايٓٗا١ٝ٥ ؾكط. نعامل ادتُاعٞ ٚعامل 

يف عًِ ايٓؿؼ ٚايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ ٚايتػـٜٛل   ٕاغٛمتتِ تطبٝل َكٝاؽ ٜ اٯ١ٕ. ا٫دتُاعَٝكٝاغ٘ يف عًُ٘ يف ايعًّٛ 

 (Blog, 2022).ٚبعض اجملا٫ت ا٭خط٣ ٚا٭ْجطٚبٛيٛدٝا

عٓس أعساز  ٚا٭ٚي١ٜٛ ا٫عتباضٜ٪خص بٓعط إٔ إٕ َٛنٛع اػاٖات املػتًٗو ٚقٝاغٗا هب ع٢ً َا تكسّ ٤ًا ٚبٓا

ع٢ً غًٛى  ايتأثرليف  ايهد١ُ ملا ي٘ َٔ أ١ُٖٝ ٚايؿطناتملٓعُات ا٭عُاٍ ايتػٜٛك١ٝ  غذلاتٝذٝاتٚقٝاغ١ ا٫

 .ٚايؿطناتمما ٜٓعهؼ باإلهاب اٚ ايػًب ع٢ً عٌُ املٓعُات  ع٢ً اؽاش قطاض ايؿطا٤ ٚبايتايٞاملػتًٗو 

 ايتذاض١ٜ ايع١َ٬ ...1

 َؿّٗٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ  .1...1

ت ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٖٞ ناْعدل ايػٓٛات, ؾؿٞ ايبسا١ٜ, تػرل َؿّٗٛ ٚاغتدساّ َكطًح )ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ(  

بسأ اـدلا٤ يف  ايكطٕ ايعؿطٜٔ,يف أٚاخط يًُٓتر.  ايكاْع١ايؿطن١  أٚىدلْا باغِ املكسض  ٚايصٟ ,ملٓتر َا أزلًا ممٝعًا

ايٓاؽ يصيو نإ ٖٓاى املعٜس سٍٛ نٝؿ١ٝ ايتعطف ع٢ً , ؾِٗ إٔ ٖٓاى َٓتذات ٚخسَات كتًؿ١ أنجط َٔ ا٫غِ 

ع ايػُات غرل املًُٛغ١ " فُٖٛٞايع١َ٬ ايتذاض١ٜ  إَٔؿازٙ  با٫ْتؿاضبسأ َؿّٗٛ دسٜس  يصيو, ٚإزضانِٗ ملٓتر َعني

 .(00م, 0208ٞ, ْاايذلع) ملٓتر َا"

خط منت آ داْب َٚٔ داْبدٓب َع ؾهط٠ ايعٌُٝ, ٖصا َٔ  إىل١ٜ دٓبًا ؾهط٠ ايع١َ٬ ايتذاض ٚيكس منت

َطس١ً ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ, بٝع َؿاِٖٝ َٓؿك١ً, قسز٠  إىلممٝع٠,  ٚغرلا٭غٛام َٔ َطس١ً ايبهاع١, بٝع غًع عا١َ 

َكسّ  أٚ ايكاْع أٚدط ازل١ شات ؾهٌ ممٝع ٜػتعًُٗا ايت أٚ" نٌ ؾاض٠  ٗاأْٚنُا  .(6م,0223اـعا٢َ, ) َٚتُٝع٠

 .(082م, 0201قٝػٔ, )"خسَات٘ عٔ غرلٖا أَٚٓتذات٘  أٚاـس١َ يتُٝٝع بها٥ع٘ 
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 أٚ ,تكُِٝ أٚضَع  أٚع١َ٬  أَٚكطًح  أٚٗا "اغِ أْايع١َ٬ ايتذاض١ٜ بؾذل٣ ةع١ٝ ايتػٜٛل ا٭َطٜه١ٝ أَا 

خسَات  أٚفُٛع١ َٔ ايبا٥عني ٚمتٝٝعٖا عٔ غًع  أٚخسَات با٥ع ٚاسس  أٚغًع  ؼسٜس إىلٜٗسف  ,َعٜر َٓٗا

ـسَات ا أٚخس١َ متٝعٖا أبعازٖا بططٜك١ َا عٔ املٓتذات  أٚايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٖٞ َٓتر  إٔاملٓاؾػني". ٚبايتايٞ ؾ

 .(Kotler , 2012, p. 241) شاتٗا ؿاد١ا ا٭خط٣ املك١ُُ يتًب١ٝ

.. ٚغا٥ً٘.. أغػ٘) ع٬ٕاإل) بعٓٛإإَاّ يف نتابُٗا املؿذلى  ٣ٚز. غًٛاؿسٜسٟ  ٢ز. َٓتط٣ نٌ َٔ ٚ

يف ايتٛقعات اييت تهُٔ ٚ ا٫ْطباعاتخسَات, بٌ ٖٞ فُٛع  أٚيٝػت غًعًا  ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ إٔ( ب0227, ؾْٓٛ٘

 املػٛق١ شلا.ع ٚاـسَات ٚايؿطنات املٓتذ١ ٚا٭ؾدام عٔ ايػً شٖٔ

 ايتذاض١ٜ:أ١ُٖٝ ايع١َ٬ . 1...1

ِ  أٚايع١َ٬  ٔع ع٬ٕاإلوتٟٛ  إَٔٔ ايهطٚضٟ  أّ ت خاقـ١ بـاملٓتر   ناْـ ايتذـاضٟ يًػـًع١ غـٛا٤     ا٫غـ

َعطؾ١ املػتًٗو بايع١َ٬ ايتذاض١ٜ غٝػـٌٗ   إٔ, ٫ٚ ؾو ٚبػٝطايٓطل  أٚغٌٗ ايؿِٗ  ا٫غِٜهٕٛ  إٔاملٛظع, ع٢ً 

 .(035م, ضاؾس, بسٕٚ غ١ٓ)اٜكطض ؾطا٥ٗاـس١َ املعًٔ عٓٗا, ٚغٗٛي١ تصنطٖا سني  أٚعًٝ٘ ايتعطف ع٢ً املٓتر 

 :(037, م 0207اؿساز, )يًؿطن١ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ بايٓػب١  أ١ُٖٝ -0

 اؾُٗٛض. ضنا إىلتػٌٗ َتابع١ املٓتر بؿهٌ زا٥ِ, ٚتعس إؾاض٠ يًذٛز٠ اييت تكٛز  -

 عٔ ططٜل املًه١ٝ. ٚشيو ٚايتػًٝـ ٚايتكُِٝ ا٫غِيهٌ َٔ  ايكا١ْْٝٛتأَني اؿُا١ٜ  -

 .ٚاملُٝع٠ايؿطٜس٠  ا٫ضتباطاتتكّٛ بطبط املٓتذات مبذُٛع١ َٔ    -

 َكسض َطزٚز َايٞ. ٚت٪ََٔكسض يبٓا٤ َٝع٠ تٓاؾػ١ٝ عٔ ا٭خطٜٔ,  -

ٕ تكُٝـِ ؾــعاض   Apple - ؾـطن١ آبـٌ , اغـتدسَت0668-0655ؾُج٬ً بٝـٔ عاَـٞ  قــٛؽ   بـأيٛا

ايهبٝـط يًـٕٛ تطـٛض ؾــٞ ايٓٗاٜــ١    ا٫غتدساٍّ دٗـاظ نُبٝٛتـط بؿاؾـ١ ًَْٛـ١. يهـٔ ٖـصا أٚقـعح يٝتعاَـٔ َـع 

 .(08م,  ا٭زميٞ, بسٕٚ غ١ٓ) د١ ايتـٞ ٜطاٖـا ايعايـِ ايٝـّٛايٓػـ ىلإ ٫َـع ثـِ يـٕٛ َػـطح نـطّٚ إىل
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 :(10, م0205خ٬ٜؿ١ٝ, )ع١َ٬ ايتذاض١ٜ بايٓػب١ يًُػتًٗو أ١ُٖٝ اي -0

 .اعس املػتًٗو يف ايتعطف ع٢ً املٓتذات اؾسٜس٠تػ -

  .يف تكِٝٝ دٛز٠ املٓتر املػتًٗوتػاعس  -

 تهُٔ يًُػتًٗو ْؿؼ دٛز٠ املٓتر يف نٌ َط٠ ٜكتين ؾٝٗا ْؿؼ املٓتر. -

   .ا٫ختٝاضتعسز املٓتذات تػاعس املػتًٗهني ع٢ً  -

 .خطا٤ املسضن١ يف قطاض ايؿطا٤ا٭تػاعس يف تكًٌٝ  -

 

 :أؾهاٍ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ .....1

  - :Brand Nameغِ ايع١َ٬ ا -0

ٜهٕٛ  إٔ, إش هب يًػٝاضات ا٭َطٜه١ٝ (ford)أغِ عا٥ًت٘ َجٌ  ٜٚؿٌُٖٓا أغِ ايؿدل  ا٫غِبٜٚككس      

ٜهٕٛ غ٬ًٗ  إٔهب يهٌ ع١َ٬ ػاض١ٜ  ايكشٝح ٚا٫غِ .(03م,0207)سػْٛات, َؿًَٗٛاٚ ٚانشًا ا٫غِ

ًع١َ٬ يايعُٛز ايؿكطٟ ا٭غاغ١ٝ, ٚأغِ دٝس ٖٛ أسس ايعٓاقط  اختٝاضٙ بػٗٛي١. يصيو ٜعتدل تصنطهٔ ميٚ, ٚٚانشًا

 ٕايكشٝح ؼسًٜا ٖا٬ً٥, ٭ ا٫غِ, يصيو ٜعس ايعجٛض ع٢ً ٚاغذلاتٝذٝاتتطًب ايتػ١ُٝ ْٗذًا إبساعًٝا َٚٓهبطًا ايتذاض١ٜ. 

ايٓاؽ ٫  ٕ٭ أٜٚعٝل نٌ اؾٗٛز املبصٚي١ َٔ خ٬ٍ غ٤ٛ ايؿِٗ  إٔملٓتر, ميهٔ  أٚـس١َ  أٚيؿطن١  اـاط٧ ا٫غِ

 (Wheeler, 2018, p. 26) تصنطٙ أٚ ْطكٜ٘ػتطٝعٕٛ 
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 :ٚا٭ضقاّاؿطٚف  -1

 أٚ ا٫غِٜهٕٛ  إَٔٓتر غًع١ ٚ أّٚ ٭ٟ َكسّ خس١َ ا٭ضقابطاظ اؿطٚف ٚاٚ هب تٛؾرل ؾطط ايتُٝٝع        

ميهٔ اغتعُاٍ اؿطٚف ٚا٭ضقاّ   .(03م, 0207, )سػْٛاتؾًٓٝا, ٫ٚ ٜهٕٛ قس غبل تٛظٝؿ٘  ايطَع ممٝعًا

َٔ املٓاؾػني اغتعُاٍ ْؿؼ ايع١َ٬ يتُٝٝع  غرلٚايهًُات يًس٫ي١ ع٢ً ع١َ٬ ػاض١ٜ, ٚيف ٖصٙ اؿاي١ ميٓع ع٢ً 

ايعٖط٠, )َعًا  ن٬ُٖا أٚأضقاّ,  أٚٚف ؾكط, خسَاتِٗ, ٚقس تتدص ايع١َ٬ ؾهٌ سط أَٚٓتذاتِٗ  أٚغًعِٗ 

 .K24 تًؿعٜٕٛقٓا٠ َجاٍ ع٢ً شيو   .(03,م0206

  :ٚا٭يٛإٚايطغّٛ ايكٛض  -3

أناؾ١ ٖصٙ ا٭ؾٝا٤  ٕؾؿٌ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ, ٭ أٚيف لاح  ٚسازلًاتًعب زٚضًا ٖاًَا  ٚا٭يٛإايكٛض٠ ٚايطغّٛ     

 أٚ٭ٟ تادط  ٕٛأداظ املؿطعٚيكس   .(078م, 0226زلط٠, )ايتذاضٟ  ع٬ٕاإلىسّ اشلسف ايصٟ ٜػع٢ ايٝ٘ 

أَا ايكٛض٠ ؾٝككس بٗا  ,ع٢ً ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ايطغّٛ ٚا٭ؾهاٍ يًس٫ي١ أّٚ ايكٛض ػتدسٜ إٔبَكسّ خس١َ 

 إشاايكٛض٠ ٚيف ساي١ اؽاش قٛض٠ أسس ا٭ؾدام نع١َ٬ هب اؿكٍٛ ع٢ً إشٕ قاسب  ٛتٛغطاؾ١ٝ,ايكٛض ايؿ

ت نا٤ْ ٛاَع١ٓٝ مبٓتذاتٗا, غًا ٚضَٛظ. تػتعٌُ املٓعُات ؾدكٝات ٚضثت٘ يف ساي١ ٚؾات٘ أٚاؿٝا٠,  ع٢ً قٝس نإ

 دٛضزإخٝاي١ٝ, ؾُج٬ً ؾطن١ ْاٜو يٮسص١ٜ تػتػٌ ٫عب نط٠ ايػ١ً املؿٗٛض َاٜهٌ  ّٖصٙ ايؿدكٝات سكٝك١ٝ أ

  .(071-077 م م ,0203ٚ آخطٕٚ,  ٌدًٝ)عٔ أسصٜتٗا  ع٬ٕيإل

تتِ محاٜتٗا بؿطط أ٫ تهٕٛ َٛزع١ بؿهٌ فطز, بٌ ٫بس َٔ تٓػٝكٗا عٝح ٜتدص  إٔؾُٔ املُهٔ  ا٭يٛإَا أ

أؾهاٍ ٖٓسغ١ٝ َتساخ١ً  أٚيْٛني كتًؿني,  أٚخطني َٓؿكًني َٔ يٕٛ ٚاسس  نطغِ,ٝا خاقا ب٘ هاَْنٌ يٕٛ سٝعا 

 .نٌ َٓٗا بًٕٛ كتًـ

 :Symbolsايطَٛظ -.

ٜتِ تػٌٗٝ ايٛعٞ بايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٚايتعطف  ٖٞ أغطع ؾهٌ َٔ أؾهاٍ ايتٛاقٌ املعطٚف يًبؿط١ٜ. ايطَٛظ 

 (Wheeler, 2018, p.24) ٝٗا ع٢ً ايؿٛضعًٝٗا َٔ خ٬ٍ ١ٜٖٛ بكط١ٜ ٜػٌٗ تصنطٖا ٚميهٔ ايتعطف عً
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ايػٛم ٚ ايؿٗط٠,   إىلايؿطن١, ٖٚٛ ْكط١ زخٍٛ ايع١َ٬ أٚامل٪غػ١  أٚ٭غِ ايع١َ٬  ٞٚايطَٛظ عباض٠ عٔ ضغِ خط

ع٢ً شيو ضَٛظ ايكٓٛات ايؿها١ٝ٥  ٍ َا ىطط ع٢ً باٍ ا٭ؾدام. َجاٍأٚٚزا٥ًُا ايطَع ٜطتبط بؿس٠ َع ايع١َ٬ ٚ 

 .(11 م, 0200نطِٜ, )

   : Logoايؿعاض -7

ض ٖٛ ايؿعا. ػاض١ٜ٭ٟ ١ٜٖٛ أٚ ع١َ٬ ؾطن١ ٚ اؾع٤ املطنعٟ  ع١َ٬, ن١ًُ أٚ أٟ ؾ٤ٞ ٜعطف ع٢ً ايؿٛض يتُجٌٝ

ٖٚٛ املع١ًَٛ ٗا. ٚمتٝع ايؿطن١ عٔ َٓاؾػٝ, ذاض١ٜ يًؿطن١ ٚؾدكٝتٗا َٚٛقعٗاعباض٠ قكرل٠ ػػس دٖٛط ايع١َ٬ ايت

تكذلٕ ٘ عباض٠ عٔ ة١ً قكرل٠ أْايؿعاض قطٜب َٔ ايه١ًُ يف ايكٛض٠, إ٫ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٚ باغِٚتتهطض  اييت تكذلٕ

دعًٗا َٝع٠ خاق١ بتًو ٌَ َع ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ تصنطٖا ٚعباض٠ عٔ َع١ًَٛ ٜػتطٝع املتعاايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٖٚٛ  باغِ

 (.00, م0208, )أمحسايتذاض١ٜ ايع١َ٬ 

 

 

 نٛضزغتإ إقًِٝيف  (ٚنٛضى ٚ ظٜٔ  غٌٝ أغٝا) تتكا٫ا٫ تؾعاض ؾطنا 1.8ضغِ تٛنٝشٞ 
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  ٛاع ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ: أْ .....1

 ٛاع َٔ ايع٬َات ايتذاض١ٜ:أْٖٓاى ث٬ث١ 

 املٓتذني:  اتع٬َ - أ

ع٢ً  ٚاملٛغ١َٛ, (SONY)ع١َ٬ , َجٌ ٚاملٓتذنئَ املكٓعني  ٚاملػتدس١َ ٚاملًُٛن١ٖٞ ايع١َ٬ املك١ُُ ٚ

 Brand nameايتذاض١ٜ  ٚع٬َتٗا Trade nameنٌ َٓتذاتٗا, ؾه١ًُ غْٛٞ ٖٞ َجاٍ ٭غِ ايؿطن١ ايتذاض١ٜ 

  .(028م, 0221ٚ سساز ,  ٕاغٜٛس )يف ٚقت ٚاسس 

 : اتاـسَ اتع٬َ  - ب

ع٢ً شيو  بها٥ع َٚجاٍ أٚغرل َطتبط١ بػًع  ؾٗٞ اـسَات, اإلؾاض٠ اييت تػتعًُٗا امل٪غػات اييت تعطض ٖٞ

شيو,  إىلؾطنات ايتأَني ٚؾطنات ايٓكٌ ٚٚنا٫ت ايػٝاس١ ٚاـطٛط اؾ١ٜٛ َٚا  أٚاـسَات اييت تكسَٗا ايبٓٛى 

تأدرل ايػٝاضات اييت تكّٛ بٛنع , نٛنا٫ت باـس١َتكّٛ  ايؿطن١ اييت أٚاشل١٦ٝ ايصٟ تهع٘ ؾع١َ٬ اـس١َ ٖٞ ايطَع 

 ايبها٥ع أٚا٭ؾدام ْكٌ ؾطنات  أٚقاسب اـس١َ,  إىلع١َ٬ ع٢ً ايػٝاضات اييت تكّٛ بتأدرلٖا ٖٚٞ تؿرل 

  .(00,م0206ايعٖط٠, )

 ايع٬َات اإليهذل١ْٝٚ:   - ت

ايع٬َات ايتذاض١ٜ اإليهذل١ْٝٚ َٛدٛز٠ ؾكط يف ايعامل ا٫ؾذلانٞ. تطنع ايعسٜس َٔ ايع٬َات ايتذاض١ٜ 

بؿهٌ أغاغٞ ع٢ً تٛؾرل ٚاد١ٗ أَا١َٝ عدل اإلْذلْت يتكسِٜ َٓتذات أٚ Amazon.comاإليهذل١ْٝٚ, َجٌ 

هني. عاز٠ َا ٜهٕٛ ايكاغِ املؿذلى بني خسَات َاز١ٜ. ٜكسّ آخطٕٚ املعًَٛات ٚاـسَات غرل املًُٛغ١ يؿا٥س٠ املػتًٗ

 (.Ashraf, 2020) ايع٬َات ايتذاض١ٜ اإليهذل١ْٝٚ ٖٛ ايذلنٝع ع٢ً تكسِٜ خس١َ ق١ُٝ أٚ خدل٠ يف ايب١٦ٝ ا٫ؾذلان١ٝ



 ايؿكٌ ايجايح

 يًسضاغ١ املٝساْٞاْب اؾ

أغاتص٠ اؾاَعات مٛ تأثرل اإلع٬ٕ عدل َٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ع٢ً اػاٖات 

 ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ يؿطنات ا٫تكاٍ يف إقًِٝ نٛضزغتإ

 

 ايعطام -يف إقًِٝ نٛضزغتإؾطنات ا٫تكا٫ت  .3.1

 عطض اؾساٍٚ ٚؼًٌٝ ايٓتا٥ر .3.2

 اختٝاض منٛشز ايسضاغ١ ٚؾطنٝاتٗا  .3.3
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 ايؿكٌ ايجايح

 يًسضاغ١ املٝساْٞ اؾاْب

 ايعطام نٛضزغتإ إقًِٝيف  تتكا٫ا٫ؾطنات . 1..

  ايعطام نٛضزغتإ إقًِٝيف  تتكا٫ا٫قطاع  عَٔكس١َ . 1.1..

 GSM (Globalساق١ً ع٢ً تطاخٝل  نٛضزغتإإقًِٝ يف ايعطام ٚ ؾطنات يًٗاتـ ايٓكاٍث٬ث١ ٖٓاى 

System for Mobile communication), )ؾبه١ ضق١ُٝ يًٗاتـ ٚ)ايٓعاّ ايعاملٞ ي٬تكا٫ت املتٓك١ً ٖٞ

ظٜٔ ايعطام, ٖٚٞ  ؾطن١) -:ٖٞ . َٔ ٖصٙ ايؿطنات احملٍُٛ تػتدسّ ع٢ً ْطام ٚاغع َٔ قبٌ َػتدسَٞ اشلٛاتـ

ت قطط )نٝٛتٌ(, ٚؾطن١ نٛضى تًٝٝهّٛ اتكا٫ايتابع١ يؿطن١  ٌآغٝا غٝٚسس٠ تابع١ يؿطن١ ظٜٔ ايهٜٛت١ٝ, ٚؾطن١ 

 َعس٫ت َٔ أقٌ ٖٚٛ ,٪58-57سٛايٞ  تتكا٫ا٫يف قطاع  ا٫ْتؿاضٚتبًؼ ْػب١  (,تًٝٝهّٛ يؿطاْؼايتابع١ 

 سٝح ,٪00.1 بٓػب١ ٖا٬٥ منٛا تتكا٫ا٫ قطاع ٜٚؿٗس .٪022 تبًؼ سٝح ا٭خط٣ ايعطب١ٝ ايسٍٚ يف ا٫ْتؿاض

 تبًؼ غٛق١ٝ عك١ ايػٛم يف َؿػٌ أندل ظٜٔ ٚتعس. ٪57 إىل ٪7 َٔ غٓٛات 5 َٔ أقٌ يف ا٫ْتؿاض َعسٍ اضتؿع

 .٪07.5 تبًؼ غٛق١ٝ عك١ تًٝهّٛ نٛضى ثِ ,٪30 تبًؼ غٛق١ٝ عك١ ٌآغٝا غٝ تًٝٗا ,73٪

 Communication and Media) اإلع٬ّٚ تتكا٫ا٫ٜتِ تٓعِٝ ٖصا ايكطاع َٔ قبٌ ١٦ٖٝ 

Commission), إٔؾ, ايعطاقٞض ٛؾكا يًسغتٛؾ CMC  ٟسهَٛٞ آخط.  نٝإٖٞ غًط١ َػتك١ً ٫ تطتبط بأ

 .ٚؾل املعاٜرل ايسٚي١ٝ اؿسٜج١ ايػًه١ٝ ٚاي٬غًه١ٝ يف ايعطام تتكا٫ا٫ٚ اإلع٬ّتٓعِٝ ٚتطٜٛط قطاع  إىلٜٚٗسف 

ايتابع١ يؿطن١  ٌآغٝا غَٝٔ قبٌ ؾطن١  نٛضزغتإ إقًِٝيف  ١ًٜٛاشلاتؿ١ٝ اـ تتكا٫ا٫ظٗطت َط٠  ٍٚٚ٭

يف امل١٦  30سك١ غٛق١ٝ تبًؼ  ٌآغٝا غٝ. ٚمتتًو ايػًُٝا١ْٝت يف اتكا٫ٍ ؾطن١ أٚعٓسَا أغػت ط, ت قطاتكا٫

ايك١ُٝ ايػٛق١ٝ يًبٛضق١  َ٪خطا يف بٛضق١ بػساز ٌآغٝا غٝأغِٗ  تٚقس ناعؿ, نٛضزغتإيهٌ ايعطام, مبا يف شيو 

 .(Maloy, 2015) بأنًُٗا
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 (1999) ٌ. آغٝا غ1.1.1ٝ..

 (03.5)املتٓك١ً يف ايعطام ٚيسٜٗا أنجط َٔ  ا٫تكا٫تاسس٣ ؾطنات تعٜٚس خسَات  ٌآغٝا غٝتعس ؾطن١ 

ايعطاقٞ ؾاضٚم َكطؿ٢  ا٭عُاٍَٚٔ أِٖ َ٪غػٝٗا ضدٌ  (ّ 0666 ), تأغػت عاّ  0202َؿذلى يف عاّ ًَٕٝٛ 

) ّ 0226 عًٍٛ عا٠ّ قاؾع١ عؿط مثاْٞإش ٚؾطت خسَاتٗا يف احملاؾعات ايعطاق١ٝ ةٝعٗا ٚايبايؼ عسزٖا  ,ضغٍٛ

ايعطاق١ٝ ,  ا٫تكا٫تعٔ ططٜل ايبٛاب١ ايعامل١ٝ يٛظاض٠  ا٫تكا٫تٚتكسّ سايٝا بامل١٦,  %62 ٚبكاعس٠ َؿذلنني بًػت (

ت املطانع يف أما٤ ايعطام أخط٣ يف بػساز , ٚعؿطا كطات١ َٚ, ٚشلا أبٓٝ ايػًُٝا١ْٜٝٚكع َكطٖا ايط٥ٝؼ يف قاؾع١ 

 اإليهذلْٚٞتٛظٝـ ايتهٓٛيٛدٝا اؿسٜج١ مت أْؿا٤ املٛقع  ٚقاٚي١َع ظٜاز٠ اؿاد١ إىل ايتٛاقٌ َع ةاٖرلٖا . ناؾ١

كات ايتٛاقٌ ٚتكسِٜ املعًَٛات املدتًؿ١ اييت تِٗ ايعبا٥ٔ, َٚع ظٗٛض تطبٝ ٚإلاظاتٗايًؿطن١ يٓؿط غٝاغ١ ايؿطن١ 

 06بٛى ايصٟ أْؿ٧ بتاضٜذ , ٚايؿٝػ ٚإْػتػطاّأغػت قؿشات ع٢ً َٛاقع ايٝٛتٝٛب , ٚتٜٛذل,  ا٫دتُاعٞ

 .(80, م0200محازٟ, ) يف ايتٛاقٌ َع اؾُٗٛض ٚتطٜٚر اـسَات ٚاملٓتذات ٫غتجُاضٙ 6/0202/

ٌٝ ٚايصٟ ٜػ٢ُ باؾت ا٭ْذلْع٢ً ضخك١ تؿػٌٝ خسَات  ٌآغٝا غٝسكًت   0207  يف بسا١ٜ عاّٚ

ٚغطع١  ٛٚايؿٝسٜايكٛتٞ  ا٫تكاٍيتكسّ َٔ خ٬ي٘ دٛز٠ عاي١ٝ يف  ايعطام نُٔ ْطام ؾبهتٗا يف 3G ايجايح

يتطٛضات اييت سطقت عًٝٗا ناْت غبًبا يف إٔ تهٕٛ ايؿبه١ اـاق١ ؾا٭عُاٍ اييت أدطتٗا ٚا .ايبٝاْات ايعاي١ٝ اؾٛز٠

  Internationalايعطام سٝح سكست ايؿطن١ دا٥ع٠يف بٗا شات دٛز٠ عاي١ٝ يتٓاٍ يكب ايؿبه١ ا٭ٚىل 

Finance  Award  ّٚنإ شيو يف سؿٌ 0206يتكسضٖا يف ايتكٓٝـ نأؾهٌ ؾطن١ اتكا٫ت يف ايعطام يعا ,

 .(0200ةاٍ, ) زبٞ اإلَاضات١ٝقػرل ؾٗست٘ َس١ٜٓ 

( َٔ قبٌ اؿه١َٛ ايعطاق١ٝ يف نإْٛ 4G)نُا سكًت أغٝا غٌٝ ع٢ً ضخك١ تؿػٌٝ خسَات اؾٌٝ ايطابع 

* َ٪غػ١. يصيو قٓؿت 9098ايجاْٞ 
 Okla.®  ا٭ٚىل يف تػط١ٝ ؾبه١ اشلاتـ ايٓكاٍ َكاض١ًْ  ٌآغٝا غٝايعامل١ٝ

                                                           
*
  Okla. :ؾطن١ تابع١ يؿطن١ ٖٞJ2 Global, Inc. بٛضق١ ْاغساى: JCOM ٍاإلعـ٬ّ ايطقُـٞ    ٖٚٞ ؾطن١ عامل١ٝ ضا٥س٠ يف فا

يف غـٝاتٌ, ٚاؾـٓطٔ, اي٫ٜٛـات املتشـس٠      .Okla تعٌُ يف ث٬خ قطاعات أغاغ١ٝ: ايتهٓٛيٛدٝا ٚا٭يعاب ٚايتػٛم. ٜكـع َكـط ؾـطن١   
 https://www.nrttv.com/AR/detail3/1589  .ا٭َطٜه١ٝ َع َهاتب إناؾ١ٝ يف ةٝع أما٤ ايعامل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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 Okla. Speed test ظا٥ع٠ ٌآغٝا غٝ, ٚقس تٛدت 0200ايعا١ًَ يف ايعطام يعاّ  ا٫تكا٫تبباقٞ ؾطنات 

Awards ع٢ً ٖصا ايذلخٝل.َطٚض أؾٗط ق١ًًٝ  بعس  

بٝاْات اشلاتـ  ع١ايعامل١ٝ ايطق١ٓٝ يػط ®Speed checker دا٥ع٠ ٌآغٝا غَٝٔ ْاس١ٝ أخط٣, سكست 

اإلْذلْت ا٭غطع يًطبع ا٭ٍٚ ٚايطبع ايجاْٞ َٔ عاّ قاسب١  ®Speed checker ايٓكاٍ, ٚقٓؿٗا تطبٝل َٚٛقع

ٚا٭خرل٠ ؾطن١ عامل١ٝ َتدكك١ يف ؼًٌٝ ٚقٝاؽ غطعات اإلْذلْت, َٔ خ٬ٍ إَها١ْٝ اغتدساّ تطبٝكاتِٗ  0200

 .(NRT, 2021)إىل َٛقعِٗ اإليهذلْٚٞ اإلناؾ١ب  Android ٚ ios ع٢ً َٓكات أْسضٜٚس

 ( 1111)نٛضى تًٝهّٛ . 1.1.1..

ؾطن١ نٛضى تًٝٝهّٛ أٚ نٛضنتٌٝ ٖٞ أقسّ ؾـطن١ اتكـا٫ت خًٜٛـ١ يف ايعـطام, أغػـٗا ضدـٌ ا٭عُـاٍ                 

ايهطزٟ غرلٚإ باضظاْٞ, تكسّ ايؿطن١ يع٥٬ُٗا خسَات ا٫تكا٫ت اي٬غًه١ٝ يف ةٝـع قاؾعـات ايعـطام ايجُـاْٞ     

, ْٚؿـطت بساٜـ١ يف َـسٕ    2000تطٛض٠ يف خسَاتٗا َٓص تأغٝػـٗا عـاّ   عؿط٠, متٝعت ؾطن١ نٛضى بتبين تكٓٝات َ

سكًت ايؿطن١ ع٢ً تطخٝل تؿػٌٝ ؾبه١ اشلٛاتــ احملُٛيـ١,    2007أغػطؼ عاّ  17ايعطام ايؿُاي١ٝ, ٚبتاضٜذ 

َٚٓص شيو ايٛقت ٖٚٞ تكسّ خسَاتٗا يف ةٝع أما٤ ايسٚي١, ٜكع َكط ايؿطن١ ايط٥ٝػٞ يف َس١ٜٓ أضبٌٝ عاقـ١ُ إقًـِٝ   

 .(/https://shirkaty.com/b)نطزغتإ, يف سلاٍ ايعطام

 GSM تكّسّ ؾطن١ نٛضى ي٬تكا٫ت فُٛع١ ٚاغع١ َٔ اـسَات يع٥٬ُٗا, ٚتعتُس يف خسَاتٗا ع٢ً تك١ٝٓ         

(Global System for Mobile communication)    املتٓكًـ١(, َٚـٔ أَجًـ١     ايٓعـاّ ايعـاملٞ ي٬تكـا٫ت

اـسَات اييت تكسَٗا؛ خس١َ إعاز٠ ايؿشٔ, ٚخسَات ايطغا٥ٌ, ٚاملعًَٛات ٚايذلؾٝـ٘, باإلنـاؾ١ إىل خسَـ١ عـطٚض     

از ٚايؿـطنات  ايبٝاْات, ٚاـسَات املتعًك١ بايكٛت, ٚا٫ؾذلانات املسؾٛع١ َػـبًكا, ٚتػـتٗسف يف خـسَاتٗا ا٭ؾـط    

 .( /https://shirkaty.com/b) ٚامل٪غػات اؿه١َٝٛ

 

https://shirkaty.com/b/
https://shirkaty.com/b/
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    (.111) امظٜٔ ايعط. ..1.1..

ٍ ٚا٭ ٕٛناْيف  طامباؾطت ؾطن١ ظٜٔ ايعٌُ يف ايع املتٓك١ً. تتكا٫ا٫ تعٜٚس خسَاتاسس٣ ؾطنات ٖٞ        

 تتكا٫ا٫ت ايطا٥س٠ يف فا٫ ايؿطناتٚتعس َٔ , اـ١ًٜٛ بٝاْاتت املهاملات ٚايٚشيو بتكسِٜ خسَا, 2003ّ عاّ

 هإغَٔ %( 98) بًػتًَٕٝٛ َؿذلى ٚبتػط١ٝ  17.6نجط َٔ ٭ خسَاتٗا ٚتكسّ ٚأؾطٜكٝا,غط ٚا٭يف ايؿطم 

 ا٤ ايعطام ناؾ١. أمنع يف طات املاطٚعؿ ,أخط٣ طاتيف بػساز ٚشلا أب١ٝٓ َٚك ٞط٥ٝػايعطام. ٜٚكع َكطٖا اي

ضام ٚيٮهٜٛت, ٖٚٞ َسضد١ يف غٛم ايهٜٛت املتٓك١ً يف اي تتكا٫ا٫ٞ ممًٛن١ بايهاٌَ يؿطن١ ظٜٔ ٖ

أثرل  -غٞ  تٞ. أّ.) ٚسست عًُٝاتٗا ايتؿػ١ًٝٝ يؿبهيت ٗاأْٚقس أعًٓت فُٛع١ ظٜٔ ايؿطن١  ZAIN املاي١ٝ بايطَع

ا اييت أطًكتٗ ١َ٬ٖٚٞ ايع ,Zain ايتذاض١ٜ ظٜٔ ٬َتٗاٚزفتٗا ؼت ع ّ, 2008/  1 /6يف ايعطام بتاضٜذ  ٚعطاقٓا(

 غطٚا٭١ املٛسس٠ ؾُٝع ٚسسات عًُٝاتٗا يف ايؿطم ٬َيتهٕٛ ايع 2007اجملُٛع١ َع بساٜات اًٍٜٛ 

 .(80, م0200محازٟ, )ٚأؾطٜكٝا

 اإليهذلْٚٞؿأت ؾطن١ ظٜٔ ايعطام َٛقعٗا أْايطقُٞ  اإلع٬ّايتطٛض ايتهًٓٛدٞ ٚظٗٛض ٚغا٥ٌ ٚيف ظٌ 

ٜذل, تٛ ,إْػتػطاّايٝٛتٝٛب,  ا٫دتُاعٞقؿشاتٗا ع٢ً تطبٝكات ايتٛاقٌ  عٔ ٬نبٛاب١ اؾذلان١ٝ ع٢ً ايٜٛب, ؾه

اغذلاتٝذ١ٝ ظٜٔ  إٔٚ .ؿط١ ايؿطن١ ٚبطافٗاأَْٓٗا يف ْؿط  يإلؾاز٠ّ,  6/2011/ 1ؿ٧ بتاضٜذ أْايؿٝؼ بٛى ايصٟ 

 تتكا٫ا٫ ٔ ع٢ً تٛؾرل أؾهٌ خسَاتؾهط٠, ٚتعٌُ ظٜ أٚخس١َ ِ ضغب١ املػتًٗو ٚدعً٘ قٛض اٟ َب١ٝٓ ع٢ً ؾٗ

 خسَات اؾٌٝ ايطابع  إط٬مملؿذلنٝٗا ٚبايتشسٜس بعس  عطاقٞ ٚتٛؾرل عطٚض سكط١ٜ َٚبتهط٠اي اي٬غًه١ٝ يًُػتدسّ

4G   َع ؾطنا٥ٗا َٔ فٗعٟ ايتهٓٛيٛدٝا  بايتعإٚت يف ةٝع قاؾعات ايعطام ٚاييت أتت اتكا٫ٍ ؾطن١ أٚن

 .( 0200) ظٜٔ ايعطام,  يف ايعامل تتكا٫ا٫ايعامل١ٝ املعتُس٠ ٭سسخ ايتكٓٝات ٚسًٍٛ 
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 ٚقـ ع١ٓٝ ايسضاغ١:. 1..

 . ٚقـ قٛض املعًَٛات ايؿدك١ٝ:1.1..

 تٛظٜع املبشٛثني ٚؾل اؾٓؼ:. 1.1.1..

تٛظٜع املبشٛثني سػب اؾٓؼ ..1اؾسٍٚ   

 % ايتهطاض اؿاي١ املتػرل

 اؾٓؼ
 63.16 240 شنط

 36.84 140 ج٢أْ

 100 380 اجملُٛع

ت َٔ ناْ ا٭ؾطازع٢ً ْػب١ َٔ أ إٔ( تٛظٜع اؾطاز ايع١ٓٝ سػب اؾٓؼ, اش تبني 0ٜتبني َٔ خ٬ٍ اؾسٍٚ ضقِ ) 

َٔ  ٛاناْايصٜٔ مت تٛظٜع ا٫غتُاضات عًِٝٗ  غاتص٠نجط١ٜ َٔ ا٭٭ا إٔ%( ٖٚصا ٜعين 13.01ايصنٛض ٚشيو بٓػب١ )

 (.0ايصنٛض, نُا يف ايؿهٌ ضقِ )

 

 املبشٛثني سػب اؾٓؼتٛظٜع  ..1ايؿهٌ 

 تٛظٜع املبشٛثني ٚؾل ايعُط:. 1.1.1..
نُٔ ايؿ١٦ ايعُط١ٜ  ٛاناْا٫غًب١ٝ  إٔ( ٜبني تٛظٜع املبشٛثني سػب ايعُط, سٝح تبني 0اؾسٍٚ ضقِ )

١ ايجاْٝ( غ١ٓ سٝح دا٤ت باملطتب١ 72-30%(, تًٝٗا ايؿ١٦ ايعُط١ٜ )31.83( غ١ٓ ٚاييت بًػت ْػبتِٗ )32-32)

%(, ٚدا٤ت باملطتب١ 00.35( غ١ٓ بٓػب١ )12-70%(, ثِ دا٤ت باملطتب١ ايجايج١ ايؿ١٦ ايعُط١ٜ )32) ٚشيو بٓػب١

%( ع٢ً 3.67%( ٚ )1.83غ١ٓ ؾُا ؾٛم( ٚشيو بٓػب١ ) 10( غ١ٓ ٚ )32ا٫خرل٠ ايؿ٦تني ايعُطٜتني )اقٌ َٔ 

 ايتٛايٞ.

63.16% 

36.84% 

 ذكر
 انجى
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ٚبايتايٞ  اإلداباتصا ٜٓعهؼ ع٢ً زق١ ا٫غًب١ٝ َٔ املبشٛثني ِٖ َٔ ايٓانذني عُطًٜا ٖٚ إٔ إىلٖٚصا ٜعين 

 (.0زق١ ايٓتا٥ر, ٚنُا ٖٛ َبني يف ايؿهٌ ضقِ )

 تٛظٜع املبشٛثني سػب ايؿ٦ات ايعُط١ٜ ..1سٍٚ اؾ
 % ايتهطاض اؿاي١ املتػرل

 ايؿ١٦ ايعُط١ٜ

 6.84 26 غ١ٓ 32اقٌ َٔ 

 46.84 178 غ١ٓ 32 إىل 32َٔ 

 30.00 114 غ١ٓ 72 إىل 30َٔ 

 12.37 47 12 إىل -70َٔ 

 3.95 15 ؾُا ؾٛم 10َٔ 

 %100 380 اجملُٛع

 

 ايؿ٦ات ايعُط١ٜ تٛظٜع املبشٛثني سػب  تٛظٜع املبشٛثني سػب ..1ايؿهٌ 

 تٛظٜع املبشٛثني ٚؾل ايسخٌ ايؿٗطٟ:. ..1.1..

نجط١ٜ ضٚاتبِٗ ٭ا إٔزْاٙ ٜٛنح تٛظٜع اؾطاز ايع١ٓٝ سػب ايسخٌ ايؿٗطٟ, سٝح ٜتبني َٔ خ٬ٍ اؾسٍٚ أاؾسٍٚ 

١ ايجاْٝ%( ٚتأتٞ باملطتب١ 73.35( زٜٓاض ٚشيو بٓػب١ )0222222 إىل 0222222ايؿٗط١ٜ تكع نُٔ ايؿ١٦ )

%( ٚدا٤ت 08.30زٜٓاض ٚشيو بٓػب١  ) 3222222 إىلزٜٓاض  0222222ت ضٚاتبِٗ تبًؼ ناْايصٜٔ  غاتص٠ا٭

زٜٓاض بٓػب١  3222222 إىلزٜٓاض  3222222بني  حتذلاٚزخًِٗ ايؿٗطٟ  نإباملطتب١ ايجايج١ املبشٛثني ايصٜٔ 

 3222222زخًِٗ انجط َٔ  نإ%( َٔ املبشٛثني ايصٜٔ 5.86خرل٠ ؾكس دا٤ بٓػب١ )٭َا باملطتب١ اأ%( 6.00)

6.84% 

46.84% 

30.00% 

12.37% 

3.95% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

 فما فىق 61مو  60اىل  -51مو  شهة 50اىل  41مو  شهة 40اىل  30مو  شهة 30اقى مو 

 اهفئة اهعمرية
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ٚاملعٝؿ١ٝ  ا٫قتكاز١ٜؾطاز ايع١ٓٝ ٜتُتعٕٛ مبػت٣ٛ عاٍ َٔ ايٓاس١ٝ أغًب١ٝ أ إٔزٜٓاض ؾٗطًٜا , سٝح ٜسٍ شيو ع٢ً 

 (.3يف ايؿهٌ ) ايٓتا٥ر. ٚنُاداباتِٗ  ٚبايتايٞ ٜعهؼ شيو ع٢ً زق١ إع٢ً  ا٫عتُازٚميهٔ 

 تٛظٜع املبشٛثني سػب ايسخٌ ايؿٗطٟ ...اؾسٍٚ 

 % ايتهطاض اؿاي١ املتػرل

 ايسخٌ ايؿٗطٟ يٮغط٠ 

 54.47 207 0222222 إىل 0222222َٔ 

 28.42 108 3222222 إىل 0222222َٔ 

 9.21 35 3222222 إىل 3222222َٔ 

 7.89 30 ؾأنجط 3222222

 %100 380 اجملُٛع

 

 

 املبشٛثني سػب ايسخٌ ايؿٗطٟ يٮغط٠ تٛظٜع ...ايؿهٌ 

 تٛظٜع املبشٛثني ٚؾل ايتشكٌٝ ايسضاغٞ:. ..1.1..

َٔ مح١ً  ٛاناْ غاتص٠ا٭ع٢ً ْػب١ َٔ أ إٔش ٜبني إ( تٛظٜع املبشٛثني ٚؾل ايتشكٌٝ ايسضاغٞ, 3ٜٛنح اؾسٍٚ ضقِ )

 (.3ٚنُا يف ايؿهٌ ضقِ )%( 16.35بٓػب١ ) املادػترل ٚشيوؾٗاز٠ 
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 تٛظٜع املبشٛثني سػب ايتشكٌٝ ايسضاغٞ ...اؾسٍٚ 

 % ايتهطاض اؿاي١ املتػرل

 ايتشكٌٝ ايسضاغٞ
 69.47 264 َادػترل

 30.53 116 زنتٛضاٙ

 %100 380 اجملُٛع

 

 ايسضاغٞ تٛظٜع املبشٛثني سػب ايتشكٌٝ ...ايؿهٌ 

 ١:ا٫دتُاعٝتٛظٜع املبشٛثني ٚؾل اؿاي١ . ..1.1..

غًب١ٝ أ أ١ٕ, سٝح ٜتبني ا٫دتُاعٝؾطاز املبشٛثني سػب اؿاي١ أ( تٛظٜع 7ٜتهح َٔ خ٬ٍ اؾسٍٚ ضقِ )

١ ايععاب سٝح ايجاْٝ%(, ًٜٝٗا باملطتب١ 57.56ىل ٚشيو بٓػب١ )َٚتعٚدني, سٝح دا٤ٚا باملطتب١ ا٭ ٛاناْ غاتص٠ا٭

ت ْػبتِٗ ن١ًٝ٦ سٝح بًػت ناْنُٔ ؾ١٦ املطًكني ٚ ٛاناْخرل٠ ؾكس ٭َا باملطتب١ اأ%( 00.35بًػت ْػبتِٗ )

, نِْٛٗ َٔ ؾ١٦ ا٫دتُاعٞغًب١ٝ ٜتُتعٕٛ با٫غتكطاض ايعا٥ًٞ ٚ٭ا إْٔػتسٍ ْػبًٝا ع٢ً  إٔ%( سٝح ميهٔ 0.83)

, ٚبايتايٞ ت٪ثط ع٢ً دٛز٠ ٚزق١ ايٓتا٥ر, ٚميهٔ ا٫غتبا١ْداباتِٗ ع٢ً ؾكطات إاملتعٚدني ٜٚعهؼ شيو ع٢ً زق١ 

 (.7ٚايٛثٛم بٗا ْٛعًا َا, ٚنُا ٖٛ َبني يف ايؿهٌ ضقِ ) ا٫عتُاز
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 تٛظٜع املبشٛثني سػب اؿاي١ ا٫دتُاع١ٝ  ...اؾسٍٚ 

 % ايتهطاض اؿاي١ املتػرل

 ١ ا٫دتُاعٝاؿاي١ 

 22.37 85 أععب

 75.79 288 َتعٚز

 1.84 7 َطًل

 %100 380 اجملُٛع

 

 تٛظٜع املبشٛثني سػب اؿاي١ اإلدتُاع١ٝ ...ايؿهٌ 
 

 :ا٫دتُاعَٞٛاقع ايتٛاقٌ  اتع٬ْٚقـ قٛض نجاؾ١ ايتعطض إل. 1.1..

 (:ا٫دتُاعَٞٔ خ٬ٍ َٛاقع ايتٛاقٌ  اتع٬ْاملبشٛثني ٚؾل )املتابع١ يإل ا٭ؾطازتٛظٜع . 1.1.1..

ع٢ً َٛاقع ايتٛاقٌ  اتع٬ْ( ٜٛنح تٛظٜع أؾطاز ع١ٓٝ ايبشح سػب ساي١ املتابع١ يإل1) اؾسٍٚ ضقِ

ع٢ً َٛاقع  اتع٬ْاإلٜتابعٕٛ  غاتص٠%( َٔ ا٭83.30ْػب١ ) إٜٔتبني َٔ خ٬ي٘,  عسَٗا, سٝحَٔ  ا٫دتُاعٞ

 (. 1, ٚنُا َبني يف ايؿهٌ ضقِ )اتع٬ْ%( َٔ غرل املتابعني يإل01.78ايتٛاقٌ َكابٌ ْػب١ )

ٚشلا زضا١ٜ َٚعطؾ١ مبٛنٛع ايبشح  اتع٬ْغًب١ٝ َٔ أؾطاز ع١ٓٝ ايبشح ٜتعطنٕٛ يإل٭ا إٖٔٚصا ٜسٍ ع٢ً 

 غرلاؾاَعٝني َكاض١ًْ بؿ١٦  غاتص٠ا٭ اػاٖاتع٢ً  ا٫دتُاعٞعدل َٛاقع ايتٛاقٌ  اتع٬ْاإلٚايصٟ ٜتُشٛض سٍٛ تأثرل 

 بٝاْاتهابٞ ع٢ً ايإاملتابعني ٖٚصا ٜ٪ثط بؿهٌ  ػرلَكاض١ًْ ب أنجطاملتابعني يسِٜٗ َعًَٛات  إَٔٔ ايبسٜٗٞ  ْ٘٭املتابعني, 

 املػتٓبط١ َٔ ْتا٥ر ٖصٙ ايسضاغ١. ا٫غتٓتاداتاملأخٛش٠ َِٓٗ ٚبايتايٞ ع٢ً زق١ 
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 تٛظٜع املبشٛثني سػب )املتابع١ يإلع٬ْات َٔ خ٬ٍ َٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ( ..6اؾسٍٚ 

 % ايتهطاض اي١ املتابع١س
٫ 63 16.58 

 83.42 317 ْعِ

 %100 380 اجملُٛع

 

 ي٬ع٬ْات َٔ خ٬ٍ َٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ تٛظٜع املبشٛثني سػب )املتابع١  6.3 ايؿهٌ

 :اتع٬ْاإلدٌ َتابع١ أاملؿه١ً يسِٜٗ َٔ  ا٫دتُاعٞٛاقع ايتٛاقٌ َتٛظٜع املبشٛثني سػب . 1.1.1..

املؿه١ً يس٣ أؾطاز املبشٛثني ممٔ ٜتابعٕٛ  ا٫دتُاعَٞٛاقع ايتٛاقٌ  إىلزْاٙ ٚايصٟ ٜؿرل أَٔ خ٬ٍ اؾسٍٚ 

ٚشيو بٓػب١  اتع٬ْاإلا٫غًب١ٝ ٜتابعٕٛ َٛقع )ؾٝػبٛى( ملتابع١  إٔ, سٝح ٜتبني ا٫دتُاعٞٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ 

نٛغ١ًٝ  اإلْػتػطاّ ١ايجاْٝ, تًٝٗا باملطتب١ ا٭١ُٖٝىل َٔ ٚاملتعسز٠, سٝح دا٤ت باملطتب١ ا٭ اإلدابات%( َٔ 33.67)

 (.5%(, ٚنُا ٖٛ َٛنح يف ايؿهٌ ضقِ )00.18بٓػب١ ) اتع٬ْاإلملتابع١ 

 تٛظٜع املبشٛثني سػب املٛاقع املؿه١ً يسِٜٗ ..7اؾسٍٚ 

 املٛاقع
 اإلدابات املتعسز٠

 ايذلتٝب
 % ايتهطاض

 1 33.67 011 ايؿٝؼ بٛى
 2 00.18 017  اإلْػتػطاّ

 3 01.16 005 ايٝٛتٝٛب                 
 4 6.50 53 غٓاب ؾات        

 5 5.31 71     ّتًٝٞ دطا

16.58% 

83.42% 

 نعم ال



88 

 6 3.25 30 تٜٛذل                      
 7 3.63 32 يٝٓهس إٔ
 8 0.78 00 تٝو تٛى

   %022 510 اجملُٛع
 

عسز  إىلتكٌ  إٔميهٔ  نٛضزغتإ إقًِٝيف  تتكا٫ا٫ؾطنات  إٕع٢ً ايٓتا٥ر ميهٔ ايكٍٛ  ا٫عتُازٚب 

يف ساٍ اعتُسٚا ع٢ً املٛقعني املتُجًني  اتع٬ْاإل ١ٝع٬ْاإلٚنبرل َٔ املػتًٗهني احملتًُني يف مح٬تٗا ايذلٚه١ٝ 

 .ٚاإلْػتػطاّبايؿٝػبٛى 

 :ا٫دتُاعٞع٢ً َٛاقع ايتٛاقٌ  اتع٬ْيإلتٛظٜع املبشٛثني سػب زضد١ ايتعطض . ..1.1.. 

ع٢ً َٛاقع  اتع٬ْيإل( ٚايصٟ ٜعدل عٔ تٛظٜع املبشٛثني سػب زضد١ تعطنِٗ 8َٔ خ٬ٍ اؾسٍٚ ضقِ ) 

ع٢ً زضد١ ايتعطض شلصٙ أ إٔ, سٝح ٜتبني ا٫دتُاعٞٚشيو يٮؾطاز املتابعني ملٛاقع ايتٛاقٌ  ا٫دتُاعٞايتٛاقٌ 

املبشٛثني ايصٜٔ  ١ايجاْٝىل ًٜٚٝٗا باملطتب١ ٚ%( سٝح تأتٞ باملطتب١ ا٭13.30ت َتٛغط١ ٚشيو بٓػب١ )ناْ اتع٬ْاإل

 (.8ٚنُا ٖٛ َٛنح يف ايؿهٌ ضقِ )%(, 02.72ت ْػبتِٗ )ناْزضد١ تعطنِٗ نجرل٠ دسًا ٚ ٛاناْ

 يإلع٬ْاتتٛظٜع املبشٛثني سػب زضد١ ايتعطض  ..8اؾسٍٚ 

 زضد١ ايتعطض
 املتعسز٠ اإلدابات

 ايذلتٝب
 % ايتهطاض

 1 63.41 201 َتٛغط

 2 20.50 65 نجرل دسا

 3 9.15 29 قًٌٝ

 4 6.94 22 قًٌٝ دسا

   %100 317 اجملُٛع

 

1.58% 

3.94% 

4.07% 

7.36% 

9.72% 

16.69% 

21.68% 

34.95% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

 تًم تىن

 هًهلد إى

 تىيرت                      

 تًوًجرام    

 شهاب شات        

 اهًىتًىب                 

 ألنصتغرام  

 اهفًض بىن

 تىزيع افراد املبخىثني حصب املىاقع املفضوة هديهم(: 7.3)اهشلى 

 املىاقع



86 

 

  اؾطاز املبشٛثني سػب زضد١ ايتعطض ي٬ع٬ْاتتٛظٜع  ..8ايؿهٌ 
 

 :ا٫دتُاعٞع٢ً َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫ؾطنات  اتع٬ْإل زٚاؾع ايتعطض. تٛظٜع املبشٛثني سػب ..1.1..

ؾطنات  اتع٬ْإلسػب زٚاؾع تعطنِٗ  غاتص٠( تٛظٜع املبشٛثني َٔ ا٭6ٜتهح َٔ خ٬ٍ اؾسٍٚ ضقِ ) 

ػعًِٗ ٜتابعٕٛ  أٚدٌ َعطؾ١ أِٖ ايسٚاؾع اييت ؼؿعِٖ أٚشيو َٔ  ا٫دتُاعٞع٢ً َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫

َٔ اِٖ  إٔ بٝاْاتايسٝح تبني َٔ خ٬ٍ ؼًٌٝ  ا٫دتُاعٞع٢ً َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫يؿطنات  اتع٬ْاإل

ىل ٚٚاييت دا٤ت باملطتب١ ا٭ تتكا٫ا٫غعاض ْٚٛع١ٝ ٚدٛز٠ اـسَات اييت تكسَٗا ؾطنات ٭ايسٚاؾع ٖٛ زاؾع َعطؾ١ ا

زاؾع ا٭١ُٖٝ َٔ  ١ايجاْٝاملتعسز٠ يًُبشٛثني, ٚدا٤ت باملطتب١  اإلدابات%( َٔ 6.88ٚشيو بٓػب١ ) ا٭١ُٖٝ,َٔ سٝح 

املٓتذات اييت تكسَٗا ؾطنات  أَٚعطؾ١ املعًَٛات ايهاؾ١ٝ عٔ اـسَات اييت وتادٗا املػتًٗو سٍٛ اـسَات 

 ا٭١ُٖٝ(  ٚايصٟ ٜٛنح تطتٝب ايسٚاؾع سػب 6%(, ٚنُا َٛنح يف ايؿهٌ )8.31بٓػب١ َؿاضن١ ) تتكا٫ا٫

 ْػب١ َؿاضن١ املبشٛثني سٍٛ نٌ زاؾع َٔ ايسٚاؾع. أٚ

 ع٢ً َٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ يإلع٬ْاتتٛظٜع اؾطاز املبشٛثني سػب ايسٚاؾع ايتعطض  ..9اؾسٍٚ 

 ايسٚاؾع
 املتعسز٠ اإلدابات

 ايذلتٝب
 % ايتهطاض

 1 9.88 254 ٚاؾٛز٠ملعطؾ١ ا٭غعاض 

 2 8.36 215 دٗاأستا اييت اـسَات عٔ ؾ١ٝملعطؾ١ املعًَٛات ايها

 3 8.21 211 ايػطع١ يف اؿكٍٛ ع٢ً اـسَات
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 4 8.13 209 اـسَات ني١ املؿان١ً يسٟ بٗٛييػ

 5 8.13 209 ٜكطب املػاؾ١ بني تًو ايؿطن١ ٚاملػتًٗهني

 6 7.55 194 اييت أستادٗااـسَات  ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  اتع٬ْاإلتكسّ بعض 

 7 7.27 187 املػتدسَني اْتباٜٙطنع ع٢ً ايؿهٌ ؾصب 

 8 7.12 183 قبٌ َٔ اـسَات اؾذلٚا ايصٜٔيًتعطف ع٢ً ضزٚز ا٭ؾدام 

ًُا ب٘ أثٓا٤ َؿاٖس٠  ع٢ً  تتكا٫ا٫ؾطنات  إع٬ٕسكٛيٞ ع٢ً ؾ٤ٞ نٓت َٗت
 ا٫دتُاعَٞٛاقع ايتٛاقٌ 

172 6.69 9 

 10 6.50 167 أدٛا٤ ٚاقع١ٝ َٚعطؾ١ املعٜس عٔ اـسَات إىل٘ ٜٓكًين ْ٭

 11 6.46 166 يًتػ١ًٝ ٚايذلؾٝ٘

 12 5.56 143 يف تًو املٛاقع بؿهٌ ناف تتكا٫ا٫ تؾطنا اتإع٬ْاعتس ع٢ً َتابع١ 

 13 5.33 137 اإلْذلْت عدل ايؿطا٤ ١ًٝأثل بعُ

 14 4.82 124 اتع٬ْاإلس٠ ٖٚدٛز ايٛقت ايهايف يسٟ ملؿا

 %100 2571 اجملُٛع
 

 

  تٛظٜع اؾطاز املبشٛثني سػب زضد١ ايتعطض ي٬ع٬ْات ..9ايؿهٌ 
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يف َٛاقـع ايتٛاقـٌ    تتكـا٫ ا٫ؾـطنات   اتع٬ْـ إلتٛظٜع املبشٛثني سػب أغباب عـسّ ايتعـطض   . ..1.1..
 :ا٫دتُاعٞ

ؾطنات  اتع٬ْيإلغباب عسّ تعطنِٗ أ( تٛظٜع أؾطاز املبشٛثني سػب 02ٜتهح َٔ خ٬ٍ اؾسٍٚ ضقِ )

ؾطنات  اتع٬ْيإلعسّ َتابعتِٗ  إىلغباب اييت ت٪زٟ ٭ٚملعطؾ١ أِٖ ا ا٫دتُاعٞع٢ً َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫

 اتع٬ْاإلغباب ٖٛ تكسِٜ ٭ِٖ اأَٔ  إٔ, تبني بٝاْاتايَٚٔ خ٬ٍ ؼًٌٝ  ا٫دتُاعٞع٢ً َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫

ٚشيو  ا٭١ُٖٝىل َٔ سٝح ٚ٭يٝٗا املػتًٗو ٚاييت دا٤ت باملطتب١ اإعٝح ٫ وتاز  تتكا٫ا٫يًدسَات عٔ ؾطنات 

ٚدٛز ايٛقت ّ غبب عس ا٭١َُٖٝٔ  ١ايجاْٝاملتعسز٠ يًُبشٛثني, ٚدا٤ت باملطتب١  اإلدابات%( َٔ 00.20بٓػب١ )

ٚشيو  اتع٬ْاإلٖٚصا ٜعتدل غبب اخط َٔ اغباب تٓاؾط املػتًٗو ٚعسّ َتابعتِٗ شلصٙ   اتع٬ْاإلايهايف ملؿاٖس٠ 

 أٚ ا٭١ُٖٝ(  ٚايصٟ ٜبني تطتٝب ا٫غباب سػب 02%(, ٚنُا ٖٛ َٛنح يف ايؿهٌ )00.83بٓػب١ َؿاضن١ )

 غباب.٭ْػب١ َؿاضن١ املبشٛثني سٍٛ نٌ غبب َٔ ا

 ع٢ً َٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ يإلع٬ْاتعسّ ايتعطض سػب ؾطاز املبشٛثني أتٛظٜع  ..11اؾسٍٚ 

 اغباب عسّ ايتعطض
 املتعسز٠ اإلدابات

 ايذلتٝب
 % ايتهطاض

 1 12.02 246 اٗخسَات ٫ أستاد اتع٬ْاإلٜكسّ بعض 

 2 11.83 242 اتع٬ْاإلس٠ اٖعسّ ٚدٛز ايٛقت ايهايف ملؿ

 3 11.39 233 اٍٝا٫ستاـٛف َٔ 

 4 10.61 217 َععذ١ بططٜك١ع٢ً املٛقع ايصٟ أتكؿش٘  ٗاتؿطض ْؿػ ٗاأْ

 5 10.12 207 أٚ َٛباًٜٞ ساغٛبٞ ع٢ً ت٪ثط ٚغاترلؾ اتع٬ْاإلٙ ٖصتهٕٛ  إٔأخؿ٢ 

 6 9.92 203 اإلْذلْت عدلأٚ اإلع٬ْات  ايؿطا٤ ٫١ٝ أثل بعًُ

 ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫ؾطنات  اتإع٬ْمل اعتس ع٢ً َتابع١ 
 بؿهٌ ناف

192 9.38 7 

 8 9.04 185 اٖتُاََٞا ٜجرل  مل أدس

 9 7.92 162 أؾُٗٗا ٫ ١ٝأدٓب يػ١ ػتدسّٜ اتع٬ْاإلبعض 

 10 7.77 159 ا٭خط٣  تتكا٫ا٫اييت تعطض يف ٚغا٥ٌ  اتع٬ْاإلأؾهٌ 

   %100 2046 اجملُٛع
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 ايتعطض يإلع٬ْات ع٢ً َٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ عسّ  املبشٛثني سػبتٛظٜع اؾطاز  10.3  ؾهٌ

 اختٝاض املٓتر يف ساي١ ٚدٛز أنجط َٔ ع١َ٬ ػاض١ٜ: ُٚاغؼتٛظٜع املبشٛثني سػب اعتباضات  .1.1.6..

عًٝٗا  بٓا٤ًٚا٫ُغؼ اييت ٜتِ  تا٫عتباضأَ خ٬ٍ اؾسٍٚ أزْاٙ ٚايصٟ ٜبني تٛظٜع أؾطاز املبشٛثني سػب 

دٛز٠ اـس١َ اٟ  إٔاختٝاض املٓتر يف ساي١ ٚدٛز ع٬َات ػاض١ٜ َتعسز٠ َٚٔ خ٬ٍ ايٓتا٥ر املب١ٓٝ يف اؾسٍٚ تبني 

َٔ  ىلٚمبع٢ٓ اختٝاض أؾهٌ خس١َ بػض ايٓعط عٔ ايع٬َات ايتذاض١ٜ تعتدل َٔ اِٖ ا٫عتباضات ٚدا٤ت باملطتب١ ا٭

زلع١  ا٭١َُٖٝٔ  ١ايجاْٝاملتعسز٠ يًُبشٛثني, ٚدا٤ت باملطتب١  داباتاإل%( َٔ 00.00بٓػب١ َؿاضن١ ) ا٭١ُٖٝسٝح 

ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٚؾٗطتٗا ٖٚصا ٜعتدل اغاؽ اختٝاض املٓتر َٔ بني ع٬َات ػاض١ٜ َتعسز٠ ٚشيو بٓػب١ َؿاضن١ 

 (.00%(, ٚنُا ٖٛ َٛنح يف ايؿهٌ )00.70)

دٛز٠ املٓتر ٚايػُع١ اؾٝس٠ اٟ ؾٗط٠ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ تعتدل َٔ اِٖ ا٫غؼ  إْٔٚػتٓتر َٔ نٌ َا غبل 

 عًٝٗا يف ساٍ ٚدٛز ع٬َات ػاض١ٜ َتعسز٠ ٫ختٝاض َٓتر َعني. ا٫عتُازاييت ٜتِ 

  

7.77% 

7.92% 

9.04% 

9.38% 

9.92% 

10.12% 

10.61% 

11.39% 

11.83% 

12.02% 
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 أفضل االعالنات التً تعرض فً وسائل االتصاالت األخرى 

 بعض االعالنات ٌستخدم لغة أجنبٌة ال افهمها

 لم أجد ما ٌثٌر اھتمامً

لم اعتد على متابعة إعالنات شركات االتصاالت فً مواقع التواصل األجتماعً 
 بشكل كاف

 ال أثق بعملٌة الشراء عبر اإلنترنت

 أخشى أن تكون ھذه االعالنات فٌروسات تؤثر على حاسوبً

 أنها تفرض نفسها على الموقع الذي أتصفحه بطرٌقة مزعجة

 الخوف من االحتٌال

 عدم وجود الوقت الكافً لمشاھدة االعالنات

 ٌقدم بعض االعالنات خدمات ال أحتاجها

 اشباب عدم اهتعرض
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 تٛظٜع املبشٛثني سػب اعتباضات ُٚاغؼ اختٝاض املٓتر يف ساي١ ٚدٛز أنجط َٔ ع١َ٬ ػاض١ٜ   ..11اؾسٍٚ 

 ٚا٫عتباضاتغؼ ٭ا
 املتعسز٠ اإلدابات

 ايذلتٝب
 % ايتهطاض

 1 22.22 252      ١ٜات بػض ايٓعط عٔ ايع١َ٬ ايتذاضاـسَ أؾهٌ ختٝاض بنيا

 2 21.52 244  ١ٜايتذاض ايع٬َات أؾٗط نيب ٝاضا٫خت

 3 20.28 230 َٓتذاتٗا أٚع١َ٬ ػاض١ٜ دسٜس٠ بساؾع ٚدٛز خًؿ١ٝ َعطؾ١ٝ عٔ خسَاتٗا  اختٝاض

 4 20.02 227 ١ع١َٜٓٝ ثكيت يع١َ٬ ػاض

 5 15.96 181 ػٝرلساؾع ايتب ٜس٠دس ١ٜػاض ع١َ٬ ٝاضاخت

   %100 1134 اجملُٛع

 

بٓا٤ًا عًٝٗا اختٝاض املٓتر يف ساي١ ٚدٛز  تٛظٜع اؾطاز املبشٛثني سػب ا٫عتباضات ٚا٫ُغؼ ٚاييت تتِ ..11 ؾهٌ
   أنجط َٔ ع١َ٬ ػاض١ٜ

 :تتكا٫ا٫اختٝاضِٖ ـسَات يف ؾطنات  ٚأغؼؾطاز املبشٛثني سػب اعتباضات أتٛظٜع . 1.1.7..

َع١ٓٝ يف  ٚاعتباضاتغؼ أ اعتُازِٖ ع٢ً( ٚايصٟ ميجٌ تٛظٜع أؾطاز املبشٛثني سػب 00َٔ خ٬ٍ اؾسٍٚ ضقِ )

عاٌَ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٖٛ اِٖ  إٔ, َٚٔ خ٬ٍ ايٓتا٥ر املب١ٓٝ يف اؾسٍٚ تبني تتكا٫ا٫ خسَات ؾطناتاختٝاض 

بٓػب١ َؿاضن١  ا٭١ُٖٝىل َٔ سٝح ٚ, ٚدا٤ت باملطتب١ ا٭تتكا٫ا٫يف ا٫عتباض عٓس اختٝاض خسَات ؾطنات  ٜ٪خص

15.96% 

20.02% 

20.28% 

21.52% 
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 اختٌار عالمة تجارٌة جدٌدة بدافع التغٌٌر 

 ثقتً لعالمة تجارٌة معٌنة

إختٌار عالمة تجارٌة جدٌدة بدافع وجود خلفٌة معرفٌة 
 عن خدماتها او منتجاتها

 االختٌار بٌن أشهر العالمات التجارٌة 

اختٌار بٌن أفضل الخدمات بغض النظر عن العالمة 
 التجارٌة     

 االشض واالعتبارات
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ؾطاز ايعا١ً٥ ظٛز٠ اـس١َ أتٛقٝات  ا٭١َُٖٝٔ  ١ايجاْٝاملتعسز٠ يًُبشٛثني, ٚدا٤ت باملطتب١  اإلدابات%( َٔ 03.75)

 (.00%(, ٚنُا ٖٛ َٛنح يف ايؿهٌ )02.20َؿاضن١ )ٚشيو بٓػب١ 

يف ا٫عتباض عٓس اختٝاض  أنجطاـس١َ ٖٞ اييت ت٪خص  دٛز٠تٛقٝات ايتذاض١ٜ ٚايع١َ٬  إْٔٚػتٓتر َٔ نٌ َا غبل   

 ايبشح.ٚشيو سػب اضا٤ ع١ٓٝ  ا٫تكا٫تخسَات ؾطنات 

 ا٫تكا٫ت ـسَات ؾطناتاختٝاضِٖ  اعتباضاتتٛظٜع اؾطاز املبشٛثني سػب  ..11اؾسٍٚ 

 ا٫غؼ ٚا٫عتباضات
 املتعسز٠ اإلدابات

 ايذلتٝب
 % ايتهطاض

 1 24.57 286 ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ

 2 20.02 233 تٛقٝات أؾطاز ايعا١ً٥ ظٛز٠ اـس١َ

 3 19.85 231 اييت تطنع ع٢ً اـس١َ اتع٬ْاإل

 4 18.30 213 ا٫دتُاعٞايتٛاقٌ  َٚٛاقع اإلْذلْتأضا٤ املػتًٗهني املٓؿٛض٠ ع٢ً 

 5 17.27 201  اتع٬ْاإلعطض  ٚنٝؿ١ٝتكُِٝ 

   %100 1164 اجملُٛع

 

 ؾطنات ا٫تكا٫ت  خسَات اختٝاض يف  تٛظٜع اؾطاز املبشٛثني سػب اعتُازِٖ ..11ايؿهٌ 
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 تصمٌم و كٌفٌة عرض اإلعالنات 

أراء المستهلكٌن المنشورة على اإلنترنت 
 و مواقع التواصل اإلجتماعً

 اإلعالنات التً تركز على الخدمة

 توصٌات أفراد العائلة بجودة الخدمة

 العالمة التجارٌة

 االشض واالعتبارات
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 ٚقـ َتػرلات ايسضاغ١: .3.3

مت تٛظٜع َتػرلات  ايع١ٓٝ سٝحؾطاز أضا٤ املبشٛثني َٔ آٖصا املبشح ٚقـ َتػرلات ايسضاغ١ َٔ خ٬ٍ ؼًٌٝ  ٜتٓاٍٚ

ع٢ً اػاٙ املػتًٗو مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ )ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً  اتع٬ْاإلٍ ميجٌ تأثرل ٚقٛضٜٔ: احملٛض ا٭ إىلايبشح 

,ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً زضد١  ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫ؾطنات  اتع٬ْيإلتباٙ بايٓػب١ أْزضد١ 

ثاض٠ ايطغب١ إ, ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫يؿطنات  اتع٬ْاإلا٫ٖتُاّ مبتابع١ 

 .ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫يًكٝاّ بؿطا٤ اـسَات اييت تعًٔ عٓٗا ؾطنات 

 باغتدساّمٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ )ايجك١, ايتعاطـ, ١ْٝ ايؿطا٤( سٝح مت ٚقـ املتػرلات  ا٫ػاٙؾُٝجٌ  ايجاْٞاَا احملٛض   

املعٝاض١ٜ, ْٚػب١  ٚا٫مطاؾاتاؿػاب١ٝ,  غاطٚا٭امل١ٜٛ٦, َجٌ: ايتٛظٜع ايتهطاضٟ, ٚايٓػب  سكا١ٝ٥غايٝب اإل٭ا

ع٢ً اػاٙ  اتع٬ْاإلبعاز قٛض تأثرل أٍ ٜتهُٔ ٚقـ ٚ٭احملٛض ا قٛضٜٔ: إىلسٝح مت تٛظٜع املبشح  ا٫تؿام,

ايٓػب١ٝ ملتػرلات  ا٭١ُٖٝؾٝتهُٔ  ايجاَْٞا احملٛض أمٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ  ا٫ػاٙاملػتًٗو مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٚقٛض 

 ايسضاغ١.

 ع٢ً اػاٙ املػتًٗو مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ: اتع٬ْاإلٚقـ َتػرل تأثرل . 1....

 :ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫ؾطنات  اتع٬ْإل ا٫ْتباٙٚقـ ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً زضد١  .1.1....

املعٝاض١ٜ يإلدابات ػاٙ  ٚا٫مطاؾاتاؿػاب١ٝ  غاطٚا٭ايتٛظٜعات ايتهطاض١ٜ  إىل( 03تؿرل ْتا٥ر اؾسٍٚ ضقِ )

تباٙ املبشٛثني أْايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً زضد١ ( ٚاـاق١ بٛقـ آضا٤ املبشٛثني ػاٙ بعس x1.1-x1.10ايعباضات )

ا٫تؿام, إش تؿرل ايٓػب ٚعػب امل٪ؾط  إىلٚاييت متٌٝ  ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫ؾطنات  اتع٬ْإل

( غرل َتؿكني َع %12.53( َٔ املبشٛثني َتؿكٕٛ ع٢ً َا تتهُٓ٘ ٖصٙ ايعباضات َكابٌ ْػب١ )%66) إٔ إىلايهًٞ 

(, ٚدا٤ شيو بٛغط سػابٞ %74.14عباضات ٖصا ايبعس, ٚبًػت ْػب١ ا٫تؿام ع٢ً ايبعس املصنٛض )َهُٕٛ 

تباٙ أْايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً زضد١ ي١ٝ ع٢ً تٛاؾط َ٪ؾطات بعس أٚ(, ٖٚصا ميجٌ ْتٝذ١ 0.62َعٝاضٟ ) ٚامطاف( 3.71)

يس٣ ع١ٓٝ املبشٛثني ٚمبػتٜٛات دٝس٠, ٚعػب  ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫ؾطنات  اتع٬ْإلايع١ٓٝ 

( ٚبٛغط %78.32( ٚاييت بًػت )x1.4عباضات ايبعس املصنٛض نُ٪ؾط دع٥ٞ, لس أع٢ً ْػب١ اتؿام ٖٞ يًعباض٠ )
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نجط أتعتدل َٔ  ع٬ٕاإلقٝاغ١  إىل( ع٢ً ايتٛايٞ  ٚاييت تؿرل 0.91( ٚ)3.92َعٝاضٟ قسضُٖا ) ٚامطافسػابٞ 

أقٌ ْػب١ اتؿام ع٢ً َػت٣ٛ  إٔسني  ا٫تكا٫ت. يفؾطنات  اتع٬ْيإلبايٓػب١  ا٫ْتباٙايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً دصب 

( 3.41َعٝاضٟ قسضُٖا ) ٚامطاف( ٚبٛغط سػابٞ %68.26( ٚاييت بًػت )x1.8عباضات ٖٞ يًعباض٠ )

ايعاٌَ بؿهٌ اقٌ َكاض١ًْ َع بك١ٝ ايعٛاٌَ , اش ٜ٪ثط ٖصا ع٬ٕاإلتكُِٝ  إىلتؿرل  ايتٛايٞ ٚاييت( ع٢ً 1.08ٚ)

( ٚايصٟ ميجٌ تطتٝب ايعٛاٌَ سػب ْػب١ ا٫تؿام ٚسػب اضا٤ 03ا٫خط٣ ٚنُا ٖٛ َٛنح يف ايؿهٌ ضقِ )

 املبشٛثني.

ؾطنات ا٫تكا٫ت يف َٛاقع  إلع٬ْاتاملبشٛثني  اْتباٙٚقـ بعس ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً زضد١  ...1اؾسٍٚ 

 ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ

 # يعباضاتا

غرل 
َٛاؾل 
 بؿس٠

 َٛاؾل قاٜس غرل َٛاؾل
َٛاؾل 
 بؿس٠

ايٛغط 
اؿػا
 بٞ

 ا٫مطاف
 املعٝاضٟ

ْػب١ 
 ا٫تؿام

1 2 3 4 5 

x1.1 
 114 154 69 27 16 ايتهطاض

3.85 1.06 77.00 
% 4.21% 7.11% 18.16% 40.53% 30.00% 

x1.2 
 83 201 68 19 9 ايتهطاض

3.87 0.89 77.37 
% 2.37% 5.00% 17.89% 52.89% 21.84% 

x1.3 
 62 196 86 32 4 ايتهطاض

3.74 0.87 74.74 
% 1.05% 8.42% 22.63% 51.58% 16.32% 

x1.4 
 95 196 61 18 10 ايتهطاض

3.92 0.91 78.32 
% 2.63% 4.74% 16.05% 51.58% 25.00% 

x1.5 
 62 157 77 56 28 ايتهطاض

3.44 1.15 68.89 
% 7.37% 14.74% 20.26% 41.32% 16.32% 

x1.6 
 95 161 83 21 20 ايتهطاض

3.76 1.05 75.26 
% 5.26% 5.53% 21.84% 42.37% 25.00% 

x1.7 
 89 166 69 44 12 ايتهطاض

3.73 1.04 74.53 
% 3.16% 11.58% 18.16% 43.68% 23.42% 

x1.8 
 56 139 117 42 26 ايتهطاض

3.41 1.08 68.26 
% 6.84% 11.05% 30.79% 36.58% 14.74% 
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x1.9 
 91 182 65 29 13 ايتهطاض

3.81 1.00 76.26 
% 3.42% 7.63% 17.11% 47.89% 23.95% 

x1.10 
 67 142 121 29 21 ايتهطاض

3.54 1.04 70.79 
% 5.53% 7.63% 31.84% 37.37% 17.63% 

X1 
 814 1694 816 317 159 ايتهطاض

3.71 0.62 74.14 % 4.18% 8.34% 
21.47% 

44.58% 21.42% 

 %66.00 %12.53 املعسٍ`

  

 

عٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً زضد١ أْتباٙ بايٓػب١ يإلع٬اْات ؾطنات اإلتكا٫ت يف َٛاقع ايتٛاقٌ  سٚقـ بع ...1ؾهٌ 
 اإلدتُاعٞ

 

يف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫ؾطنات  اتإع٬ْٚقـ بعس ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً زضد١ ا٫ٖتُاّ مبتابع١ . 1.1....
 :ا٫دتُاعٞ

املعٝاض١ٜ يإلدابات ػاٙ  ٚا٫مطاؾاتاؿػاب١ٝ  غاطٚا٭ايتٛظٜعات ايتهطاض١ٜ  إىل( 03تؿرل ْتا٥ر اؾسٍٚ ضقِ )     

( ٚاـاق١ بٛقـ آضا٤ املبشٛثني ػاٙ بعس ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً زضد١ ا٫ٖتُاّ مبتابع١ x2.1-x2.18ايعباضات )

ا٫تؿام, إش تؿرل ايٓػب ٚعػب امل٪ؾط  إىلٚاييت متٌٝ  ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫ؾطنات  اتإع٬ْ
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( غرل َتؿكني %9.15َكابٌ ْػب١ )( َٔ املبشٛثني َتؿكٕٛ ع٢ً َا تتهُٓ٘ ٖصٙ ايعباضات %72.16) إٔ إىلايهًٞ 

(, ٚدا٤ شيو بٛغط سػابٞ %77.59َع َهُٕٛ عباضات ٖصا ايبعس, ٚبًػت ْػب١ ا٫تؿام ع٢ً ايبعس املصنٛض )

ي١ٝ ع٢ً تٛاؾط َ٪ؾطات بعس ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً زضد١ أٚ(, ٖٚصا ميجٌ ْتٝذ١ 0.51َعٝاضٟ ) ٚامطاف( 3.88)

 يس٣ املبشٛثني ٚمبػتٜٛات دٝس٠. ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫ؾطنات  اتإع٬ْا٫ٖتُاّ مبتابع١ 

( ٚاييت بًػت x2.1ٚعػب عباضات ايبعس املصنٛض نُ٪ؾط دع٥ٞ لس أع٢ً ْػب١ اتؿام ٖٞ يًعباض٠ )   

بساع إلا إٔ إىلتؿرل  ايتٛايٞ ٚاييت( ع٢ً 0.79( ٚ)4.42َعٝاضٟ قسضُٖا ) ٚامطاف( ٚبٛغط سػابٞ 88.32%)

 .تتكا٫ا٫ؾطنات  اتإع٬ْمبتابع١  ا٫ٖتُاّايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً زضد١  أنجطتعتدل َٔ  ع٬ٕاإليف ؾهط٠ 

( ٚبٛغط %69.68( ٚاييت بًػت )x2.18أقٌ ْػب١ اتؿام ع٢ً َػت٣ٛ ايعباضات ٖٞ يًعباض٠ ) إٔيف سني    

 أٚع٢ً ؾهٌ اغ١ٝٓ  ع٬ٕاإل إٔ إىلتؿرل  ايتٛايٞ ٚاييت( ع٢ً 1.18( ٚ)3.48َعٝاضٟ قسضُٖا ) ٚامطافسػابٞ 

خط٣ ٚنُا ٖٛ ٭َكاض١ًْ َع بك١ٝ ايعٛاٌَ ا اتع٬ْيإلاؾطاز املبشٛثني يف َتابعتِٗ  اٖتُاّقٌ ع٢ً أَٛاٍ ٜ٪ثط بؿهٌ 

 ضا٤ املبشٛثني.آ( ٚايصٟ ميجٌ تطتٝب ايعٛاٌَ سػب ْػب١ ا٫تؿام ٚسػب 03َٛنح يف ايؿهٌ ضقِ )

يؿطنات ا٫تكا٫ت يف َٛاقع  اإلع٬ْاتٚقـ بعس ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً زضد١ ا٫ٖتُاّ مبتابع١  ...1اؾسٍٚ 

 ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ

 # ايعباضات

غرل 
َٛاؾل 
 بؿس٠

 َٛاؾل قاٜس غرل َٛاؾل
َٛاؾل 
 بؿس٠

ايٛغط 
اؿػا
 بٞ

 ا٫مطاف
 املعٝاضٟ

ْػب١ 
 ا٫تؿام

1 2 3 4 5 

x2.1 
 209 136 23 8 4 ايتهطاض

4.42 0.79 88.32 
% 1.05% 2.11% 6.05% 35.79% 55.00% 

x2.2 
 126 182 52 17 3 ايتهطاض

4.08 0.84 81.63 
% 0.79% 4.47% 13.68% 47.89% 33.16% 

x2.3 
 125 184 46 20 5 ايتهطاض

4.06 0.88 81.26 
% 1.32% 5.26% 12.11% 48.42% 32.89% 

x2.4 
 86 211 58 16 9 ايتهطاض

3.92 0.87 78.37 
% 2.37% 4.21% 15.26% 55.53% 22.63% 

x2.5 
 104 193 61 8 14 ايتهطاض

3.96 0.92 79.21 
% 3.68% 2.11% 16.05% 50.79% 27.37% 
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 # ايعباضات

غرل 
َٛاؾل 
 بؿس٠

 َٛاؾل قاٜس غرل َٛاؾل
َٛاؾل 
 بؿس٠

ايٛغط 
اؿػا
 بٞ

 ا٫مطاف
 املعٝاضٟ

ْػب١ 
 ا٫تؿام

1 2 3 4 5 

x2.6 
 79 159 97 36 9 ايتهطاض

3.69 0.98 73.84 
% 2.37% 9.47% 25.53% 41.84% 20.79% 

x2.7 
 66 132 130 33 19 ايتهطاض

3.51 1.04 70.16 
% 5.00% 8.68% 34.21% 34.74% 17.37% 

x2.8 
 130 169 61 16 4 ايتهطاض

4.07 0.87 81.32 
% 1.05% 4.21% 16.05% 44.47% 34.21% 

x2.9 
 91 196 74 15 4 ايتهطاض

3.93 0.83 78.68 
% 1.05% 3.95% 19.47% 51.58% 23.95% 

x2.10 
 120 189 47 14 10 ايتهطاض

4.04 0.91 80.79 
% 2.63% 3.68% 12.37% 49.74% 31.58% 

x2.11 
 129 168 59 13 11 ايتهطاض

4.03 0.95 80.58% 
% 2.89% 3.42% 15.53% 44.21% 33.95% 

x2.12 
 108 165 75 18 14 ايتهطاض

3.88 1.00 77.63 
% 3.68% 4.74% 19.74% 43.42% 28.42% 

x2.13 
 84 167 83 33 13 ايتهطاض

3.73 1.01 74.53 
% 3.42% 8.68% 21.84% 43.95% 22.11% 

x2.14 
 101 166 75 24 14 ايتهطاض

3.83 1.01 76.63 
% 3.68% 6.32% 19.74% 43.68% 26.58% 

x2.15 
 92 160 87 26 15 ايتهطاض

3.76 1.02 75.16 
% 3.95% 6.84% 22.89% 42.11% 24.21% 

x2.16 
 98 166 74 23 19 ايتهطاض

3.79 1.05 75.84 
% 5.00% 6.05% 19.47% 43.68% 25.79% 

x2.17 
 107 123 84 41 25 ايتهطاض

3.65 1.19 72.95 
% 6.58% 10.79% 22.11% 32.37% 28.16% 

x2.18 
 76 139 92 39 34 ايتهطاض

3.48 1.18 69.68 
% 8.95% 10.26% 24.21% 36.58% 20.00% 

X2 
 1931 3005 1278 400 226 ايتهطاض

3.88 0.51 77.59 % 3.30% 5.85% 
18.68% 

43.93% 28.23% 

 %72.16 %9.15 املعسٍ
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ٚقـ بعس عٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً زضد١ ا٭ٖتُاّ مبتابع١ اإلع٬ْات ؾطنات اإلتكا٫ت يف َٛاقع ايتٛاقٌ  ...1ؾهٌ 
 اإلدتُاعٞ

 

 تتكا٫ا٫ثاض٠ ايطغب١ يًكٝاّ بؿطا٤ اـسَات اييت تعًٔ عٓٗا ؾطنات إٚقـ بعس ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً . ..1....
 :ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ 

املعٝاض١ٜ يإلدابات ػاٙ  ٚا٫مطاؾاتاؿػاب١ٝ  غاطٚا٭ايتٛظٜعات ايتهطاض١ٜ  إىل( 07تؿرل ْتا٥ر اؾسٍٚ ضقِ )     

ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً اثاض٠ ايطغب١ يًكٝاّ بؿطا٤ ( ٚاـاق١ بٛقـ آضا٤ املبشٛثني ػاٙ بعس x3.1-x3.16ايعباضات )

ا٫تؿام, إش تؿرل ايٓػب  إىلٚاييت متٌٝ  ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫اـسَات اييت تعًٔ عٓٗا ؾطنات 

تتهُٓ٘ ٖصٙ ايعباضات َكابٌ ْػب١ ( َٔ املبشٛثني َتؿكٕٛ ع٢ً َا %73.37) إٔ إىلٚعػب امل٪ؾط ايهًٞ 

(, %78.19( غرل َتؿكني َع َهُٕٛ عباضات ٖصا ايبعس, ٚبًػت ْػب١ ا٫تؿام ع٢ً ايبعس املصنٛض )6.78%)

ي١ٝ ع٢ً تٛاؾط َ٪ؾطات بعس أٚ(, ٖٚصا ميجٌ ْتٝذ١ 0.51َعٝاضٟ ) ٚامطاف( 3.91ٚدا٤ شيو بٛغط سػابٞ )

يف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫اـسَات اييت تعًٔ عٓٗا ؾطنات  بؿطا٤ ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً اثاض٠ ايطغب١ يًكٝاّ

 يس٣ ع١ٓٝ ايسضاغ١ ٚمبػتٜٛات دٝس٠. ا٫دتُاعٞ
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( ٚاييت بًػت x3.1ٚعػب عباضات ايبعس املصنٛض نُ٪ؾط دع٥ٞ لس أع٢ً ْػب١ اتؿام ٖٞ يًعباض٠ )    

 َعطؾ١ إٔ إىلتؿرل  ايتٛايٞ ٚاييت( ع٢ً 0.72( ٚ)4.30َعٝاضٟ قسضُٖا ) ٚامطاف( ٚبٛغط سػابٞ 86.00%)

 تتكا٫ا٫املػتًٗو يؿطا٥٘ اـسَات املع١ًٓ عٓٗا َٔ قبٌ ؾطنات ٣ ثاض٠ ايطغب١ يسإ إىلايعطٚض ٚايتٓع٬ٜت ت٪زٟ 

 .ا٫دتُاعٞع٢ً َٛاقع ايتٛاقٌ 

( ٚبٛغط %73.68( ٚاييت بًػت )x3.7أقٌ ْػب١ اتؿام ع٢ً َػت٣ٛ يًعباضات, تتعًل بعباض٠ ) إٔيف سني   

يؿطا٤  ع٬ٕاإلعاٌَ ْكٝش١ خدلا٤  إىلتؿرل  ايتٛايٞ ٚاييت( ع٢ً 1.00( ٚ)3.68َعٝاضٟ قسضُٖا ) ٚامطافسػابٞ 

َكاض١ًْ َع  تتكا٫ا٫اـسَات ٜ٪ثط بؿهٌ اقٌ ع٢ً اثاض٠ ضغبات املبشٛثني يؿطا٤ اـسَات اييت تعًٔ عٓٗا ؾطنات 

ثاض٠ ايطغب١ سػب ْػب١ إ( ٚايصٟ ميجٌ تطتٝب ايعٛاٌَ 07خط٣ ٚنُا ٖٛ َٛنح يف ايؿهٌ ضقِ )٭بك١ٝ ايعٛاٌَ ا

 ضا٤ املبشٛثني.آا٫تؿام ٚسػب 

ثاض٠ ايطغب١ يًكٝاّ بؿطا٤ اـسَات اييت تعًٔ عٓٗا ؾطنات إٚقـ بعس ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً  ...1اؾسٍٚ 

 ا٫تكا٫ت يف َٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ

 # ايعباضات

غرل 
َٛاؾل 
 بؿس٠

غرل 
 َٛاؾل

 َٛاؾل قاٜس
َٛاؾل 
 بؿس٠

ايٛغط 
اؿػا
 بٞ

 ا٫مطاف
 املعٝاضٟ

ْػب١ 
 ا٫تؿام

1 2 3 4 5 

x3.1 
 166 169 38 7 0 ايتهطاض

4.30 0.72 86.00 
% 0.00% 1.84% 10.00% 44.47% 43.68% 

x3.2 
 97 199 73 11 0 ايتهطاض

4.01 0.75 80.11 
% 0.00% 2.89% 19.21% 52.37% 25.53% 

x3.3 
 135 171 69 5 0 ايتهطاض

4.15 0.75 82.95 
% 0.00% 1.32% 18.16% 45.00% 35.53% 

x3.4 
 129 187 52 10 2 ايتهطاض

4.13 0.78 82.68 
% 0.53% 2.63% 13.68% 49.21% 33.95% 

x3.5 
 107 195 60 16 2 ايتهطاض

4.02 0.81 80.47 
% 0.53% 4.21% 15.79% 51.32% 28.16% 

x3.6 

 96 175 80 19 10 ايتهطاض

3.86 0.94 77.26 
% 2.63% 5.00% 21.05% 46.05% 25.26% 
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 # ايعباضات

غرل 
َٛاؾل 
 بؿس٠

غرل 
 َٛاؾل

 َٛاؾل قاٜس
َٛاؾل 
 بؿس٠

ايٛغط 
اؿػا
 بٞ

 ا٫مطاف
 املعٝاضٟ

ْػب١ 
 ا٫تؿام

1 2 3 4 5 

x3.7 
 76 163 102 23 16 ايتهطاض

3.68 1.00 73.68 
% 4.21% 6.05% 26.84% 42.89% 20.00% 

x3.8 
 79 170 96 31 4 ايتهطاض

3.76 0.91 75.21 
% 1.05% 8.16% 25.26% 44.74% 20.79% 

x3.9 
 88 189 79 16 8 ايتهطاض

3.88 0.89 77.53 
% 2.11% 4.21% 20.79% 49.74% 23.16% 

x3.10 
 101 177 84 17 1 ايتهطاض

3.95 0.83 78.95 
% 0.26% 4.47% 22.11% 46.58% 26.58% 

x3.11 
 91 165 78 36 10 ايتهطاض

3.77 1.00 75.32 
% 2.63% 9.47% 20.53% 43.42% 23.95% 

x3.12 
 80 182 80 29 9 ايتهطاض

3.78 0.94 75.53 
% 2.37% 7.63% 21.05% 47.89% 21.05% 

x3.13 
 94 176 78 23 9 ايتهطاض

3.85 0.94 77.00 
% 2.37% 6.05% 20.53% 46.32% 24.74% 

x3.14 
 88 188 74 18 12 ايتهطاض

3.85 0.94 76.95 
% 3.16% 4.74% 19.47% 49.47% 23.16% 

x3.15 
 71 182 86 28 13 ايتهطاض

3.71 0.97 74.21 
% 3.42% 7.37% 22.63% 47.89% 18.68% 

x3.16 
 88 187 78 18 9 ايتهطاض

3.86 0.91 77.21 
% 2.37% 4.74% 20.53% 49.21% 23.16% 

X3 
 1586 2875 1207 307 105 ايتهطاض

3.91 0.51 78.19 % 1.73% 5.05% 
19.85% 

47.29% 26.09% 

 %73.37 %6.78 املعسٍ
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ا٫ت ًكٝاّ بؿطا٤ اـسَات اييت تعًٔ عٓٗا ؾطنات اإلتكيامل٪ثط٠ ع٢ً إثاض٠ ايطغب١  عٛاٌَ بعس ٚقـ ...1ؾهٌ 
 يف َٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ

 املػتًٗو مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ: اػاٖاتٚقـ َتػرل . 1....

 ٚقـ بعس ايجك١:. 1.1....

املعٝاض١ٜ يإلدابات ػاٙ  ٚا٫مطاؾاتاؿػاب١ٝ  غاطٚا٭ايتٛظٜعات ايتهطاض١ٜ  إىل( 01تؿرل ْتا٥ر اؾسٍٚ ضقِ )    

ا٫تؿام, إش تؿرل ايٓػب  إىلٚاييت متٌٝ  ايجك١( ٚاـاق١ بٛقـ آضا٤ املبشٛثني ػاٙ بعس y1.1-y1.6ايعباضات )

( َٔ املبشٛثني َتؿكٕٛ ع٢ً َا تتهُٓ٘ ٖصٙ ايعباضات َكابٌ ْػب١ %71.58) إٔ إىلٚعػب امل٪ؾط ايهًٞ 

(, %77.75( غرل َتؿكني َع َهُٕٛ عباضات ٖصا ايبعس, ٚبًػت ْػب١ ا٫تؿام ع٢ً ايبعس املصنٛض )7.11%)

 ايجك١ي١ٝ ع٢ً تٛاؾط َ٪ؾطات بعس أٚ(, ٖٚصا ميجٌ ْتٝذ١ 0.71َعٝاضٟ ) ٚامطاف( 3.89ٚدا٤ شيو بٛغط سػابٞ )

ِٗ َٚٝٛشلِ مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ يس٣ ع١ٓٝ املبشٛثني ٚمبػتٜٛات دٝس٠, ٚعػب اػاٖاتَٚا شلا َٔ تأثرلات ع٢ً 

( ٚبٛغط %81.53( ٚاييت بًػت )y1.1عباضات ايبعس املصنٛض نُ٪ؾط دع٥ٞ لس أع٢ً ْػب١ اتؿام ٖٞ يًعباض٠ )

 تًيبايع١َ٬ ايتذاض١ٜ املؿه١ً  إٔ إىل( ع٢ً ايتٛايٞ  ٚاييت تؿرل 0.82( ٚ)4.08َعٝاضٟ قسضُٖا ) ٚامطافػابٞ س

أقٌ ْػب١ اتؿام ع٢ً َػت٣ٛ  إٔسني  ايتذاض١ٜ. يفاملػتًٗو مٛ ايع١َ٬  اػاٖاتا٫ستٝادات ٚبايتايٞ تتذ٘ ٍَٝٛ ٚ
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( 3.75َعٝاضٟ قسضُٖا ) ٚامطاف( ٚبٛغط سػابٞ %75.00( ٚاييت بًػت )y1.5ايعباضات ٖٞ يًعباض٠ )

شلا  تكاٍا٫خسَات  إلدطا٤ع٢ً ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ بؿهٌ ناٌَ  ا٫عتُاز إٔ إىلٚاييت تؿرل  ( ع٢ً ايتٛاي0.96ٞٚ)

َكاض١ًْ َع بك١ٝ ايعٛاٌَ  تتكا٫ا٫قٌ ع٢ً خًل ايجك١ ٚدعٌ املػتًٗو ٜػتدسّ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ يؿطنات أتأثرل 

( ٚايصٟ ميجٌ تطتٝب ايعٛاٌَ خًل ايجك١ 01نُا ٖٛ َٛنح يف ايؿهٌ ضقِ )ٚ اييت ت٪ثط ع٢ً ثك١ املػتًٗوخط٣ ٭ا

 ضا٤ املبشٛثني.آمٛ اغتدساّ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ سػب ْػب١ ا٫تؿام ٚسػب 

 ايجك١ٚقـ بعس ..16اؾسٍٚ 

 # ايعباضات

غرل 
َٛاؾل 
 بؿس٠

غرل 
 َٛاؾل

 َٛاؾل قاٜس
َٛاؾل 
 بؿس٠

ايٛغط 
اؿػا
 بٞ

 ا٫مطاف
 املعٝاضٟ

ْػب١ 
 ا٫تؿام

1 2 3 4 5 

y1.1 
 125 174 69 9 3 ايتهطاض

4.08 0.82 81.53 
% 0.79% 2.37% 18.16% 45.79% 32.89% 

y1.2 
 119 182 58 15 6 ايتهطاض

4.03 0.88 80.68 
% 1.58% 3.95% 15.26% 47.89% 31.32% 

y1.3 
 93 177 79 27 4 ايتهطاض

3.86 0.90 77.26 
% 1.05% 7.11% 20.79% 46.58% 24.47% 

y1.4 
 89 168 95 22 6 ايتهطاض

3.82 0.91 76.42 
% 1.58% 5.79% 25.00% 44.21% 23.42% 

y1.5 
 84 165 91 32 8 ايتهطاض

3.75 0.96 75.00 
% 2.11% 8.42% 23.95% 43.42% 22.11% 

y1.6 
 77 179 94 23 7 ايتهطاض

3.78 0.90 75.58 
% 1.84% 6.05% 24.74% 47.11% 20.26% 

Y1 
 587 1045 486 128 34 ايتهطاض

3.89 0.71 77.75 % 1.49% 5.61% 
21.32% 

45.83% 25.75% 

 %71.58 %7.11 املعسٍ
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 ٚقـ بعس اايجك١  16.3ايؿهٌ

 

 . ٚقـ بعس ايتعاطـ:1.1....

املعٝاض١ٜ يإلدابات ػاٙ  ٚا٫مطاؾاتاؿػاب١ٝ  غاطٚا٭ايتٛظٜعات ايتهطاض١ٜ  إىل( 05تؿرل ْتا٥ر اؾسٍٚ ضقِ )

ا٫تؿام, إش تؿرل ايٓػب  إىلٚاييت متٌٝ  ايتعاطـ ( ٚاـاق١ بٛقـ آضا٤ املبشٛثني ػاٙ بعس y2.1-y2.3ايعباضات )

ايعباضات َكابٌ ْػب١ ( َٔ املبشٛثني َتؿكٕٛ ع٢ً َا تتهُٓ٘ ٖصٙ %69.65) إٔ إىلٚعػب امل٪ؾط ايهًٞ 

(, %76.95( غرل َتؿكني َع َهُٕٛ عباضات ٖصا ايبعس, ٚبًػت ْػب١ ا٫تؿام ع٢ً ايبعس املصنٛض )7.63%)

ي١ٝ ع٢ً تٛاؾط َ٪ؾطات بعس أٚ(, ٖٚصا ميجٌ ْتٝذ١ 0.82َعٝاضٟ ) ٚامطاف( 3.85ٚدا٤ شيو بٛغط سػابٞ )

ب عباضات ايبعس املصنٛض نُ٪ؾط دع٥ٞ لس أع٢ً ْػب١ اتؿام ٚمبػتٜٛات دٝس٠, ٚعػ ايتعاطـ ػاٙ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ

( ع٢ً 0.91( ٚ)3.93َعٝاضٟ قسضُٖا ) ٚامطاف( ٚبٛغط سػابٞ %78.58( ٚاييت بًػت )y2.1ٖٞ يًعباض٠ )

أقٌ ْػب١  إٔسني  ا٫تكا٫ت. يفاملػتًٗو ٜؿعط بايطنا عٓس ؾطا٥٘ ـسَات ؾطنات  إٔ إىلايتٛايٞ  ٚاييت تؿرل 

َعٝاضٟ  ٚامطاف( ٚبٛغط سػابٞ %75.74( ٚاييت بًػت )y2.3اتؿام ع٢ً َػت٣ٛ ايعباضات ٖٞ يًعباض٠ )

ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ املػتدس١َ َٔ قبٌ املػتًٗو تعٚزٙ  إٔ إىلٚاييت تؿرل  ( ع٢ً ايتٛاي0.94ٞ( ٚ)3.79قسضُٖا )

ٖٛ  املػتًٗو ٚنُاخط٣ اييت ت٪ثط ع٢ً تعاطـ ٭ايعٛاٌَ اقٌ ع٢ً خًل ايتعاطـ َكاض١ًْ َع بك١ٝ أباملتع١ ٚشلا تأثرل 

( ٚايصٟ ميجٌ تطتٝب ايعٛاٌَ خًل ايتعاطـ مٛ اغتدساّ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ سػب ْػب١ 05َٛنح يف ايؿهٌ ضقِ )

 ا٫تؿام ٚسػب اضا٤ املبشٛثني.

75.00% 

75.58% 

76.42% 

77.26% 

80.68% 

81.53% 

70% 72% 74% 76% 78% 80% 82% 84%

y1.5

y1.6

y1.4

y1.3

y1.2

y1.1

 نصبة االتفاق
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 ٚقـ بعس ايتعاطـ ..17اؾسٍٚ 

 # ايعباضات

غرل 
َٛاؾل 
 بؿس٠

غرل 
 َٛاؾل

 َٛاؾل قاٜس
َٛاؾل 
 بؿس٠

ايٛغط 
اؿػا
 بٞ

 ا٫مطاف
 املعٝاضٟ

ْػب١ 
 ا٫تؿام

1 2 3 4 5 

y2.1 
 102 182 71 17 8 ايتهطاض

3.93 0.91 78.58 
% 2.11% 4.47% 18.68% 47.89% 26.84% 

y2.2 
 99 156 94 22 9 ايتهطاض

3.83 0.96 76.53 
% 2.37% 5.79% 24.74% 41.05% 26.05% 

y2.3 
 85 170 94 21 10 ايتهطاض

3.79 0.94 75.74 
% 2.63% 5.53% 24.74% 44.74% 22.37% 

Y0 
 286 508 259 60 27 ايتهطاض

3.85 0.82 76.95 % 2.37% 5.26% 
22.72% 

44.56% 25.09% 

 %69.65 %7.63 املعسٍ 

 

 

 

 

 ٚقـ بعس ايتعاطـ  17.3ايؿهٌ 

 . ٚقـ بعس ١ْٝ ايؿطا٤:..1....

املعٝاض١ٜ يإلدابات ػاٙ  ٚا٫مطاؾاتاؿػاب١ٝ  غاطٚا٭ايتٛظٜعات ايتهطاض١ٜ  إىل( 08تؿرل ْتا٥ر اؾسٍٚ ضقِ )      

ا٫تؿام, إش تؿرل  إىلٚاييت متٌٝ  ١ْٝ ؾطا٤ اـس١َ ( ٚاـاق١ بٛقـ آضا٤ املبشٛثني ػاٙ بعس y3.1-y3.4ايعباضات )

املبشٛثني َتؿكٕٛ ع٢ً َا تتهُٓ٘ ٖصٙ ايعباضات َكابٌ ْػب١ ( َٔ %69.61) إٔ إىلايٓػب ٚعػب امل٪ؾط ايهًٞ 

(, %76.95( غرل َتؿكني َع َهُٕٛ عباضات ٖصا ايبعس, ٚبًػت ْػب١ ا٫تؿام ع٢ً ايبعس املصنٛض )7.89%)

١ْٝ ي١ٝ ع٢ً تٛاؾط َ٪ؾطات بعس أٚ(, ٖٚصا ميجٌ ْتٝذ١ 0.70َعٝاضٟ ) ٚامطاف( 3.83ٚدا٤ شيو بٛغط سػابٞ )

ٚمبػتٜٛات دٝس٠, ٚعػب عباضات ايبعس املصنٛض نُ٪ؾط دع٥ٞ لس  املػتًٗو  ػاٙ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜايؿطا٤ يس٣ 

75.74% 

76.53% 

78.58% 

74% 75% 75% 76% 76% 77% 77% 78% 78% 79% 79%

y2.3

y2.2

y2.1

 نصبة االتفاق
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( 3.89َعٝاضٟ قسضُٖا ) ٚامطاف( ٚبٛغط سػابٞ %77.79( ٚاييت بًػت )y3.1أع٢ً ْػب١ اتؿام ٖٞ يًعباض٠ )

يتذاض١ٜ املؿه١ً ٚشيو عٓسَا وتاز اغتدساّ اـسَات ٚاملٓتذات ايع١َ٬ ا إىل( ع٢ً ايتٛايٞ  ٚاييت تؿرل 0.83ٚ)

( ٚاييت y3.4أقٌ ْػب١ اتؿام ع٢ً َػت٣ٛ ايعباضات ٖٞ يًعباض٠ ) إٔاغتدساّ تًو اـسَات .يف سني  إىلاملػتًٗو 

 إٔ إىل( ع٢ً ايتٛايٞ  ٚاييت تؿرل 0.93( ٚ)3.73َعٝاضٟ قسضُٖا ) ٚامطاف( ٚبٛغط سػابٞ %75.53بًػت )

قٌ ع٢ً خًل ١ْٝ أخط٣ ٚشلا تأثرل أؾًٔ ٜػتدسّ ع١َ٬ ػاض١ٜ  تتكا٫ا٫اغتدساّ خسَات  إىلاملػتًٗو عٓسَا وتاز 

ٚنُا ٖٛ َٛنح يف  خط٣ اييت ت٪ثط ع٢ً ١ْٝٝ ايؿطا٤ يس٣ املػتًٗو٭ايؿطا٤ يًدسَات َكاض١ًْ َع بك١ٝ ايعٛاٌَ ا

ايتذاض١ٜ سػب ْػب١ ا٫تؿام  ( ٚايصٟ ميجٌ تطتٝب ايعٛاٌَ خًل ١ْٝ ايؿطا٤ مٛ اغتدساّ ايع05١َ٬ايؿهٌ ضقِ )

 ضا٤ املبشٛثني.آٚسػب 

 ٚقـ بعس ١ْٝ ايؿطا٤ ..18اؾسٍٚ 

 # ايعباضات
غرل َٛاؾل 

 بؿس٠
 َٛاؾل قاٜس غرل َٛاؾل

َٛاؾل 
 بؿس٠

ايٛغط 
اؿػا
 بٞ

 ا٫مطاف
 املعٝاضٟ

ْػب١ 
 ا٫تؿام

1 2 3 4 5 

y3.1 
 84 196 76 22 2 ايتهطاض

3.89 0.83 77.79 
% 0.53% 5.79% 20.00% 51.58% 22.11% 

y3.2 
 75 203 67 31 4 ايتهطاض

3.83 0.88 76.53 
% 1.05% 8.16% 17.63% 53.42% 19.74% 

y3.3 
 93 173 91 21 2 ايتهطاض

3.88 0.86 77.58 
% 0.53% 5.53% 23.95% 45.53% 24.47% 

y3.4 
 83 151 108 35 3 ايتهطاض

3.73 0.93 74.53 
% 0.79% 9.21% 28.42% 39.74% 21.84% 

Y3 
 335 723 342 109 11 ايتهطاض

3.83 0.70 76.61 % 0.72% 7.17% 
22.50% 

47.57% 22.04% 

 %69.61 %7.89 املعسٍ
 

 ايسضاغ١: قاٚض ٭بعازايذلتٝب١ٝ  ا٭١ُٖٝ. .....

ايسضاغ١ ٚأبعازٖا ٚشيو َٔ خ٬ٍ قِٝ ايٛغط اؿػابٞ ْٚػب١ ا٫تؿام  حملاٚضايذلتٝب١ٝ  ا٭١ُٖٝميهٔ ؼسٜس  

مٛ  ا٫ػاٙاحملٛض ) إٔ(, لس 02( ٚ )06ع٢ً ايٓتا٥ر املٛنش١ يف اؾسٍٚ ) ٚاعتُازايهٌ بعس َٔ أبعاز ايسضاغ١ 
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( ٚبٓػب١ 3.87ت ٚغطٗا اؿػابٞ )ناْٚمبػتٜٛات دٝس٠ سٝح  ا٭١ُٖٝىل َٔ ٚايع١َ٬ ايتذاض١ٜ( دا٤ت باملطتب١ ا٭

َٔ  ١ايجاْٝع٢ً اػاٙ املػتًٗو مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ؾكس دا٤ت باملطتب١  اتع٬ْاإلتأثرل %(, اَا قٛض 55.02أتؿام )

%(, اَا يتشسٜس 51.13( ٚبٓػب١ اتؿام )3.83ٚمبػتٜٛات دٝس٠ اٜها, سٝح بًػت ٚغطٗا اؿػابٞ ) ا٭١ُٖٝ

 ايسضاغ١ ؾُٝهٔ ؼسٜسٖا نُا ٜأتٞ: قاٚضبعاز أايذلتٝب١ٝ يهٌ بعس َٔ  ا٭١ُٖٝ

 ع٢ً اػاٙ املػتًٗو مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ: اتع٬ْاإلقٛض تأثرل . بعس 1......

ع٢ً اػاٙ املػتًٗو مٛ  اتع٬ْاإلتأثرل قٛض  ٭بعاز ايذلتٝب١ٝ ا٭١ُٖٝ إٔ( 06ٜتهح َٔ خ٬ٍ اؾسٍٚ ضقِ )   

بعس ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً اثاض٠ ايطغب١ يًكٝاّ  إٔش لس أ ا٭١ُٖٝايج٬ث١ َٔ سٝح  ا٭بعازايع١َ٬ ايتذاض١ٜ سٝح ؽتًـ 

ىل َٔ سٝح ٚقس استٌ املطتب١ ا٭ ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫بؿطا٤ اـسَات اييت تعًٔ عٓٗا ؾطنات 

, بعس ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً ١ايجاْٝ%( ًٜٚٝ٘ باملطتب١ 58.06( ٚبٓػب١ اتؿام )3.60سٝح بًؼ ايٛغط اؿػابٞ ) ا٭١ُٖٝ

ت ناْ( 3.88ٚبٛغط سػابٞ  ) ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫ؾطنات  اتإع٬ْزضد١ ا٫ٖتُاّ مبتابع١ 

 تتكا٫ا٫ؾطنات  اتع٬ْإل ا٫ْتباٙخرل٠ دا٤ بعس ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً زضد١ ٭%(, باملطتب١ ا55.76ْػب١ اتؿاقٗا )

( 3.50ت ٚغطٗا اؿػابٞ )نأَْ سٝح اُٖٝتٗا ٚسػب اضا٤ املبشٛثني سٝح  ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ 

ٚع٢ً ايتٛايٞ,  ٚا٫ْتباٙعٛاٌَ ايطغب١ ,زضد١ ا٫ٖتُاّ  إٔع٢ً َا شنطْاٙ, لس  ٚاغتٓازا%(, 57.03ٚبٓػب١ اتؿام )

 يهٌ عاٌَ َٔ ايعٛاٌَ امل٪ثط٠.  ا٭١ُٖٝاملػتًٗو مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٚشيو باخت٬ف  اػاٖاتت٪ثط ع٢ً 

 ع٢ً اػاٙ املػتًٗو مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ اإلع٬ْاتا٭١ُٖٝ ايذلتٝب١ٝ سػب ابعاز قٛض تأثرل  ..19اؾسٍٚ 

 ا٭بعاز
ايٛغط 
 اؿػابٞ

 ْػب١ ا٫تؿام
ايذلتٝب سػب 

 ا٭١ُٖٝ
اييت تعًٔ  تبؿطا٤ اـسَاثاض٠ ايطغب١ يًكٝاّ إايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً 
 ٍٚا٭ 78.19 3.91 ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫عٓٗا ؾطنات 

ؾطنات  اتع٬ْاإلايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً زضد١ ا٫ٖتُاّ مبتابع١ 
 ايجاْٞ 77.59 3.88 ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫

ؾطنات  اتع٬ْيإلبايٓػب١  اْتباٙايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً زضد١ 
 ايجايح 74.14 3.71 ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫

 --- %76.64 3.83 امل٪ؾط ايهًٞ
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 مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ: ا٫ػاٙبعاز قٛض أ. 1......

مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ سٝح ؽتًـ  ا٫ػاٙتأثرل قٛض  ٭بعاز ايذلتٝب١ٝ ا٭١ُٖٝ إٔ( 02ٜتهح َٔ خ٬ٍ اؾسٍٚ ضقِ )

سٝح بًؼ ايٛغط  ا٭١ُٖٝىل َٔ سٝح ٚبعس ايجك١ قس استٌ املطتب١ ا٭ إٔاش لس  ا٭١ُٖٝايج٬ث١ َٔ سٝح  ا٭بعاز

ت ْػب١ ناْ( 3.87ٚبعس ايتعاطـ بٛغط سػابٞ  ) ١ايجاْٝ%(, ًٜٝ٘ باملطتب١ 55.57( ٚبٓػب١ اتؿام )3.86اؿػابٞ )

( ٚبٓػب١ اتؿام 3.83ت ٚغط٘ اؿػابٞ )ناْ%( ٚباملطتب١ ا٫خرل٠ دا٤ بعس ١ْٝ ايؿطا٤ سٝح 51.67اتؿاقٗا )

 اػاٖاتعٛاٌَ ايجك١ ,ايتعاطـ ١ْٝٚ ايؿطا٤ ٚع٢ً ايتٛايٞ, ت٪ثط ع٢ً  إٔع٢ً َا شنطْاٙ, لس  ٚاغتٓازا%(, 51.10)

 يهٌ عاٌَ َٔ ايعٛاٌَ امل٪ثط٠. ١ٝا٭ُٖاملػتًٗو مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٚشيو باخت٬ف 

 بعاز قٛض ا٫ػاٙ مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜأا٭١ُٖٝ ايذلتٝب١ٝ سػب  ..11اؾسٍٚ 

 

 منٛشز ايسضاغ١ ٚؾطنٝاتٗا اختباض. ...

اختباض ؾطنٝات ايسضاغ١ يًتعطف ع٢ً ع٬قات ا٫ضتباط ٚايتأثرل بني املتػرلات  إىلٜٗسف ٖصا املبشح 

 سكا١ٝ٥غايٝب اإل٭زٚات ٚا٭ٚايؿطع١ٝ, ٜٚتِ ايتشكل َٔ قش١ ا٫ؾذلانات َٔ خ٬ٍ اغتدساّ عسز َٔ ا ١ايط٥ٝػ

 ايتاي١ٝ: اؾٛاْبايتشًٌٝ ع٢ً َتػرلات ايسضاغ١ ٜٚتهُٔ ٖصا املبشح  إلدطا٤اييت اخترلت 

 ٫: ؼًٌٝ ع٬قات ا٫ضتباط بني َتػرلات ايسضاغ١.أٚ

 : ؼًٌٝ ايتأثرل بني َتػرلات ايسضاغ١.ثاْٝا

 ايتبأٜ )ايؿطٚم( إلدابات اؾطاز ايع١ٓٝ. اختباضثايجًا: 

 ا٭بعاز
ايٛغط 
 اؿػابٞ

ْػب١ 
 ا٫تؿام

ايذلتٝب سػب 
 ا٭١ُٖٝ

 ا٭ٍٚ 77.75 3.89 ايجك١

 ايجاْٞ 76.95 3.85 ايتعاطـ

 ايجايح 76.61 3.83 ١ْٝ ايؿطا٤

 --- 77.10 3.85 امل٪ؾط ايهًٞ
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 ايسضاغ١. ؼًٌٝ ع٬قات ا٫ضتباط بني َتػرلات 1....

 عاّ: ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ بؿهٌ  اؾاَعات مٛ أغاتص٠ اػاٖاتٚ ع٬ٕاإلبعاز تأثرل أ. ايع٬ق١ بني 1.1....

اختباض ايؿطن١ٝ ٚاييت َؿازٖا )ٚدٛز ع٬ق١ َع١ٜٛٓ َٛدب١ بني تأثرل  ْتا٥ر( ٚايصٟ ٜبني 00َٔ خ٬ٍ اؾسٍٚ ضقِ )

ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ بؿهٌ عاّ(, سٝح ٚدست ايباسج١ َٚٔ خ٬ٍ ايٓتا٥ر ٚدٛز  اؾاَعات مٛ أغاتص٠ اػاٖاتٚ ع٬ٕاإل

مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ  ا٫ػاَٙٚتػرل  ع٬ٕاإلع٬ق١ اضتباط َع١ٜٛٓ َٛدب١, إش بًػت ق١ُٝ َعاٌَ ا٫ضتباط بني َتػرل تأثرل 

ظٜاز٠  إىلشيو ٜ٪زٟ  إٔؾ ع٬ٕاإل٘ نًُا اظزاز تأثرل أْ( ٖٚصا ٜعين 0.05( ٚعٓس َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ )**0.574)

  قشٝح. ايتذاض١ٜ ٚايعهؼمٛ ايع١َ٬  غاتص٠ا٭ اػاٖات

 ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ اؾاَعات مٛأغاتص٠  ٚاػاٖات اإلع٬َٕعاٌَ ا٫ضتباط بني تأثرل  ..11اؾسٍٚ 

 املتػرل املعتُس 
 
املتػرل  

 املػتكٌ

 ا٫ػاٙ مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ
 َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ

(sig. 
 املع١ٜٛٓ

 َع١ٜٛٓ عاي١ٝ 0.000 **0.574 ع٬ٕاإلتأثرل 

 sig≤ (0.08)  n=380**: َع١ٜٛٓ عاي١ٝ عٓسَا تهٕٛ 
 

  :مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ فتُع١ ا٫ػاَٙٓؿطز٠ ٚ  ع٬ٕاإلبعاز تأثرل أع٬ق١ ا٫ضتباط بني نٌ بعس َٔ . 1.1....

مٛ ايع١َ٬  ا٫ػاَٙٓؿطز٠ ٚبني  ع٬ٕاإلاٟ مبع٢ٓ آخط )تٛدس ع٬ق١ اضتباط َع١ٜٛٓ َٛدب١ بني ابعاز تأثرل 

ٚاملتُج١ً بـ) ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً  ع٬ٕاإلايتذاض١ٜ فتُع١(, ٚمت ؼًٌٝ ع٬قات ا٫ضتباط بني نٌ بعس َٔ ابعاز تأثرل 

, ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً زضد١ ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫ؾطنات  اتع٬ْإلبايٓػب١  اإلْتباٙزضد١ 

ثاض٠ ايطغب١ إ, ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫ؿطنات ي اتع٬ْاإلا٫ٖتُاّ مبتابع١ 

مٛ ايع١َ٬  ا٫ػاٙ( ٚبني ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫يًكٝاّ بؿطا٤ اـسَات اييت تعًٔ عٓٗا ؾطنات 

 ث٬ث١ ؾطنٝات ؾطع١ٝ ٚنُا ٜأتٞ: إىلايتذاض١ٜ ٚتتؿطع 
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يف َٛاقـع ايتٛاقـٌ    تتكا٫ا٫ؾطنات  اتع٬ْإل ا٫ْتباٙايع٬ق١ بني بعس ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً زضد١ . ..1....
 ايتذاض١ٜ: مٛ ايع١َ٬  ا٫ػاٙٚ ا٫دتُاعٞ

 ا٫ْتباٙٚدٛز ع٬ق١ اضتباط َع١ٜٛٓ َٛدب١ بني بعس ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً زضد١  إىل( 00تؿرل َعطٝات اؾسٍٚ )     

ت ق١ُٝ َعاٌَ ناْمٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ , إش  ا٫ػاٙٚ  ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫ؾطنات  اتع٬ْإل

٘ نًُا ظازت ْإ( ٜٚسٍ شيو ع٢ً 2.27عٓس َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ ) إسكا١ٝ٥ت شات ز٫ي١ ناْ( ٚ**0.412ا٫ضتباط )

 ا٫ػاٙظاز  ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫ؾطنات  اتع٬ْيإلبايٓػب١  ا٫ْتباٙايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً زضد١ 

ىل ٚاييت تٓل ع٢ً )ٚدٛز ع٬ق١ ٚ%( , ْٚػتٓتر َٔ شيو ؼكل ايؿطن١ٝ ايؿطع١ٝ ا٭41مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ بٓػب١ )

 (.2.27ع٬ٙ ٚعٓس َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ )أبني املتػرلٜٔ املصنٛضٜٔ  إسكا١ٝ٥َع١ٜٛٓ َٛدب١ شات ز٫ي١ 

يف َٛاقع  تتكا٫ا٫ؾطنات  اتإع٬ْايع٬ق١ بني بعس ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً زضد١ ا٫ٖتُاّ مبتابع١ . ..1....
 ايتذاض١ٜ: مٛ ايع١َ٬  ا٫ػاٙٚ ا٫دتُاعٞايتٛاقٌ 

ٚدٛز ع٬ق١ اضتباط َع١ٜٛٓ َٛدب١ بني بعس ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً زضد١ ا٫ٖتُاّ  إىل( 03تؿرل َعطٝات اؾسٍٚ )   

ت ق١ُٝ ناْمٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ, إش  ا٫ػاٙٚ ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫ؾطنات  اتع٬ْاإلمبتابع١ 

٘ نًُا أْ( ٜٚسٍ شيو ع٢ً 2.27عٓس َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ ) إسكا١ٝ٥ت شات ز٫ي١ ناْٚ (**0.285) َعاٌَ ا٫ضتباط

ظاز  ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫ؾطنات  اتإع٬ْاظازت ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً زضد١ ا٫ٖتُاّ مبتابع١ 

ٚاييت تٓل ع٢ً )ٚدٛز  ١ايجاْٝ%(, ْٚػتٓتر َٔ شيو ؼكل ايؿطن١ٝ ايؿطع١ٝ 06مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ بٓػب١ ) ا٫ػاٙ

 (.2.27بني املتػرلٜٔ  ٚعٓس َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ ) إسكا١ٝ٥ع٬ق١ َع١ٜٛٓ َٛدب١ شات ز٫ي١ 

ثاض٠ ايطغب١ يًكٝاّ بؿـطا٤ اــسَات ايـيت تعًـٔ عٓٗـا ؾـطنات       إايع٬ق١ بني بعس ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً . ..1....
 ايتذاض١ٜ: مٛ ايع١َ٬  ا٫ػاٙٚ ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫

ٚدٛز ع٬ق١ اضتباط َع١ٜٛٓ َٛدب١ بني بعس ايع٬ق١ بني بعس ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً  إىل( 03تؿرل َعطٝات اؾسٍٚ )   

مٛ  ا٫ػاٙٚ  ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫اييت تعًٔ عٓٗا ؾطنات  بؿطا٤ اـسَاتاثاض٠ ايطغب١ يًكٝاّ 

عٓس َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ  إسكا١ٝ٥ت شات ز٫ي١ ناْ( ٚ**0.595ت ق١ُٝ َعاٌَ ا٫ضتباط )ناْايع١َ٬ ايتذاض١ٜ , إش 

اييت تعًٔ عٓٗا  بؿطا٤ اـسَات٘ نًُا ظازت ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً اثاض٠ ايطغب١ يًكٝاّ أْ( ٜٚسٍ شيو ع٢ً 2.27)
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%(, ْٚػتٓتر َٔ شيو 60مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ بٓػب١ ) ا٫ػاٙظاز  ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫ؾطنات 

بني املتػرلٜٔ  ٚعٓس  إسكا١ٝ٥ؼكل ايؿطن١ٝ ايؿطع١ٝ ايجايج١ ٚاييت تٓل ع٢ً )ٚدٛز ع٬ق١ َع١ٜٛٓ َٛدب١ شات ز٫ي١ 

 (.2.27َػت٣ٛ َع١ٜٛٓ )

 ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ فتُعا مٛ ٚا٫ػاَٙٓؿطزا  اإلع٬ٕا٫ضتباط بني أبعاز تأثرل  َعا٬َت ..11اؾسٍٚ 

 املتػرل املعتُس                                                               
 

 املتػرل املػتكٌ    

مٛ ايع١َ٬  ا٫ػاٙ
 ايتذاض١ٜ

(y) 

َػت٣ٛ 
 املع١ٜٛٓ

 (sig.) 
 املع١ٜٛٓ

 (X) ع٬ٕاإلتأثرل 

ؾطنات  اتع٬ْيإلبايٓػب١  اْتباٙايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً زضد١ 
0.412 ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫

 َع١ٜٛٓ عاي١ٝ 000. **

 اتع٬ْاإلايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً زضد١ ا٫ٖتُاّ مبتابع١ 
0.460 ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫ؾطنات 

 َع١ٜٛٓ عاي١ٝ 000. **

اييت  تبؿطا٤ اـسَاايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً اثاض٠ ايطغب١ يًكٝاّ 
يف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫تعًٔ عٓٗا ؾطنات 

 ا٫دتُاعٞ
0.595

 َع١ٜٛٓ عاي١ٝ 000. **

 sig≤ (0.08)  n=380**: َع١ٜٛٓ عاي١ٝ عٓسَا تهٕٛ 

  sig≤ (0.05)*: َع١ٜٛٓ عٓسَا تهٕٛ 

 ع٢ً ْتا٥ر ايتشًٌٝ ا٫سكا٥ٞ اغتٓازأَ إعساز ايباسج١  املكسض: 

  

 بني َتػرلات ايسضاغ١.. ؼًٌٝ ايتأثرل 1....

مٛ  ا٫ػاٙيف املتػرل ايتابع ٚاملتُج١ً بـ  ع٬ٕاإلْػتعطض يف ٖصا اؾع٤ ؼًٌٝ تأثرل املتػرل املػتكٌ ٚاملتُج١ً بـ تأثرل 

 ا٫مساضايطابع١ ٚتؿطعاتٗا مت اغتدساّ َعاٌَ  ايط٥ٝػ١دٌ اختباض ايؿطن١ٝ أ ٚفتُعا, َٚٔايع١َ٬ ايتذاض١ٜ َٓؿطزا 

(Regression Coefficientايبػٝط ٚاملتعسز ٭ )ْاملٓاغب١ يًتعطف ع٢ً ع٬قات  سكا١ٝ٥زٚات اإل٭ٗا متجٌ ا

 ايتأثرل بني َتػرلات ايسضاغ١ ٚأبعازٖا سٝح ٜتِ َٔ خ٬شلا ايتشكل َٔ قش١ ايؿطنٝات ٚنُا ٜأتٞ:

 ع٢ً َػت٣ٛ ايهًٞ: ايبػٝط ا٫مساض. ؼًٌٝ 1.1....

مٛ ايع١َ٬  ا٫ػاٙ( ع٢ً املتػرل ايتابع )ع٬ٕاإلايبػٝط ملعطؾ١ تأثرل املتػرل املػتكٌ )تأثرل  ا٫مساضؼًٌٝ  اغتدساّمت      

مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ بؿهٌ عاّ(,  ا٫ػاٙع٢ً  ًاَعٜٓٛ ًاتأثرل ع٬ٕيإل إٔدٌ اختباض ايؿطن١ٝ ايطابع١ )أايتذاض١ٜ( َٚٔ 
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( ع٬ٕاإل٘ ٜٛدس تأثرل َعٟٓٛ يًُتػرل املػتكٌ )تأثرل أْ(, سٝح تبني ب07)َٚٔ خ٬ٍ ْتا٥ر ايتشًٌٝ املب١ٓٝ يف اؾسٍٚ 

ت ق١ُٝ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ ناْمٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ( ٚع٢ً َػت٣ٛ ايهًٞ )فتُعًا( سٝح  ا٫ػاٙيف املتػرل املعتُس )

(sig.( احملػٛب١ )0.000 ٖٞٚ )ايباسج١ يف ايسضاغ١, قٌ َٔ ق١ُٝ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ ا٫ؾذلانٞ ٚاييت اعتُستٗا أ

( 3.84ندل َٔ قُٝتٗا اؾسٚي١ٝ ايبايػ١ )أت ناْ( ٚاييت 185.364( احملػٛب١ ٚايبايػ١ )Fٚنصيو َٔ خ٬ٍ ق١ُٝ )

(, ٚاعتُازًا ع٢ً ايٓتا٥ر املصنٛض٠ 0.05( مما ٜسٍ شيو ع٢ً َع١ٜٛٓ ايتأثرل ٚعٔ َػت٣ٛ )1,378ٚبسضدات سط١ٜ )

دٌ أَٔ  ,مبع٢ٓ آخط , أ١ٟمٛ ايع١َ٬ ايتذاضٜ ا٫ػاٙيف َتػرل  ع٬ٕاإلتأثرل ميهٔ ا٫غتٓتاز بٛدٛز تأثرل َعٟٓٛ ي

يس٣ َػتًٗهٞ خسَات ؾطنات  ع٬ٕاإلعزاز تأثرل ٜ إٔمٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ هب  ا٫ػاٙتععٜع يف  أٚسسٚخ تػٝرل 

 .تتكا٫ا٫

ٟ أمل وسخ  إشا٘ أْ( ٚشيو ٜعين 0.915ٚايبايػ١ )( B0) ١ك١ُٝ ايجابتاي إٔتبني  ا٫مساضَٚٔ خ٬ٍ ؼًٌٝ َعازي١     

ق١ُٝ ٌَٝ اؿسٟ  (. أَا0.915تتػرل مبكساض ثابت ٚقسضٖا ) مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ا٫ػاٙ ٕإؾ ع٬ٕاإلتػٝرل يف تأثرل 

(B1( ؾكس بًػت )ز٫ي١ ع٢ً 0.767 ٖٞٚ )ٕتػٝرل يف  إىلٜ٪زٟ شيو  ع٬ٕاإلتػرل َكساضٙ ٚسس٠ ٚاسس٠ يف تأثرل  أ

عًٝ٘ يف تؿػرل ايع٬ق١ ايتأثرل١ٜ يًُتػرل املػتكٌ  ا٫عتُاز( ٖٚٞ تػرل ميهٔ 0.767مبكساض ) مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ا٫ػاٙ

 مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ(. ا٫ػاٙ( يف َتػرل املعتُس )ع٬ٕاإل)تأثرل 

مٛ ايع١َ٬  ا٫ػاٙ( َٔ ايتػرل ايصٟ وسخ يف %33ٜؿػط ْػب١ ) ع٬ٕاإلتأثرل  إٔا َٔ خ٬ٍ ايتشًٌٝ لس هٜأٚ   

Rٚشيو َٔ خ٬ٍ ق١ُٝ ) ايتذاض١ٜ
رل َته١ُٓ يف غخط٣ أ( تعٛز يعٛاٌَ تأثرل١ٜ %67َا ايٓػب١ املتبك١ٝ ٚايبايػ١ )أ( 2

 ٘ ايباسج١ يف ايسضاغ١ اؿاي١ٝ.تايُٓٛشز ايصٟ اعتُس
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 تأثرل املعطؾ١ ايتػٜٛك١ٝ يف ضنا ايعبٕٛ بؿهٌ عاّ )َتذُع١( ...1اؾسٍٚ 

 

 املعتُس   املتػرل                          

 املتػرل املػتكٌ

 مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ا٫ػاٙ
 ايجابت

(B0) 
 ٌَٝ اؿسٟ
 (B1) 

F R2 

 ع٬ٕاإلتأثرل 

0.915 0.767 185.364 

33% 
t 

(4.205) 
t (13.615) sig. (0.000) 

sig. 

(0.000) 
sig. (0.000) 

 

 sig≤ (0.08)  F (0.05,1,378) =3.88  N=380**: َع١ٜٛٓ عاي١ٝ عٓسَا تهٕٛ 

 

 املتعسز ع٢ً َػت٣ٛ اؾع٥ٞ: ا٫مساضؼًٌٝ . 1.1....

يف املتػرل املعتُس ٚاملتُج١ً  ع٬ٕاإلبعاز املتػرل املػتكٌ ٚاملتُج١ً بتأثرل أدٌ اؿكٍٛ ع٢ً َػتٜٛات ايتأثرل ؾُٝع أَٔ    

اـطٞ املتعسز سٝح بٝٓت ايٓتا٥ر عسز َٔ  ا٫مساض باغتدساّايباسج١  تمٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ, ؾكس قاَ ا٫ػاٙبـ 

 ( ٚقس اتهح َا ٜأتٞ:01ايُٓاشز )ايتأثرل( ٚنُا ٖٛ َٛنح يف اؾسٍٚ )

 ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً اثاض٠ ايطغب١ يًكٝاّ بؿطا٤يًبعس ) نإايُٓٛشز ع٢ً تأثرل عػب ٖصا أ إٍٔ: تبني ٚايُٓٛشز ا٭  

( سٝح بًػت ق١ُٝ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫اـسَات اييت تعًٔ عٓٗا ؾطنات 

(sig. )٫ختباض (F( احملػٛب١ )( مما ٜسٍ شيو ع٢ً ق٠ٛ تأثرل ٖصا ايبعس ٚشيو َٔ خ٬ٍ ق١ُٝ )2.222R
( ٚاييت 2

مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ. ٜٚ٪نس  ا٫ػاٙ ع٢ً ططأ%( َٔ ايتػرل ايصٟ 37.3ٜ( ٜٚؿػط يٛسسٙ َا ْػبت٘ )2.373)بًػت 

َٔ قُٝتٗا اؾسٚي١ٝ  أندلت ناْ( ٚاييت 03.360( ٚاييت بًػت )tَٔ خ٬ٍ اختباض ) ا٫مساضٖصا ايتشًٌٝ ق١ُٝ َعاٌَ 

 (.358( ٚزضد١ سط١ٜ )0.170ٚايبايػ١ )

( خط٠ٛ غط٠ٛ مت Stepwiseاملتعسز بططٜك١ ) ا٫مساضٚباغتدساّ ؼًٌٝ  ١ايجاْٝطس١ً امل: ٚيف ايجاْٞايُٓٛشز      

( ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫ؾطنات  اتإع٬ْايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً زضد١ ا٫ٖتُاّ مبتابع١ زخاٍ بعس )إ

Rيتعٜس ق٠ٛ ايتأثرل ) ا٭ؾطازٍ يًُؿاضن١ َع بعس ٚايُٓٛشز ا٭ إىل
بعسٟ  إٔ( مما ٜسٍ شيو 2.355ق١ُٝ ) إىل( 2

ق١ُٝ َعاٌَ . ٜٚ٪نس شيو مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ا٫ػاٙ%( َٔ ايتػرل اؿاقٌ يف 35.5َعا ) ٜؿػطإا٫ٖتُاّ  ايطغب١ َع
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َٔ قُٝتٗا اؾسٚي١ٝ  أندل( ع٢ً ايتٛايٞ ٖٞ 3.747( ٚ )02.208( ٚاييت بًػت )tَٔ خ٬ٍ اختباض ) ا٫مساض

بعس ايعٛاٌَ امل٪ثط٠  إٔ ١يًباسجاملتعسز تبني  ا٫مساض(. َٚٔ خ٬ٍ ْتا٥ر ؼًٌٝ 377( ٚزضد١ سط١ٜ )1.652ٚايبايػ١ )

 ا٫ػاٙعسّ َع١ٜٛٓ تأثرلٖا يف َتػرل  ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫ؾطنات  اتع٬ْإل ا٫ْتباٙع٢ً زضد١ 

ز املتػرل املػتكٌ يف اأؾهٌ منٛشز يًع٬ق١ ايتأثرل١ٜ ٭بع إٔ ١زٖا, مما ٜ٪نس يًباسجامٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٚقس مت اغتبع

 يف ايسضاغ١ اؿاي١ٝ.  ايجاْٞاملتػرل املعتُس ٖٛ ايُٓٛشز 

 (Stepwiseاملتعسز بططق١ ايتسضه١ٝ ) ا٫مساض ...1اؾسٍٚ 

 ايُٓاشز
 إىلأبعس ايسضاغ١ ايساخ١ً 

 ايُٓٛشز خط٠ٛ غط٠ٛ
 ق١ُٝ
Bo 

 ق١ُٝ
B1 

 ق١ُٝ
R2 

 tق١ُٝ 
 احملػٛب١

 tق١ُٝ 
 اؾسٚي١ٝ

زضدات 
 اؿط١ٜ

 .sigق١ُٝ 

1 

ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً اثاض٠ ايطغب١ 
اييت تعًٔ  تبؿطا٤ اـسَايًكٝاّ 

يف  تتكا٫ا٫عٓٗا ؾطنات 
 ا٫دتُاعَٞٛاقع ايتٛاقٌ 

1.053 0.717 0.354 14.393 1.652 378 0.000 

2 

يعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً اثاض٠ ايطغب١ 
اييت تعًٔ  تبؿطا٤ اـسَايًكٝاّ 

يف  تتكا٫ا٫عٓٗا ؾطنات 
 ا٫دتُاعَٞٛاقع ايتٛاقٌ 

0.674 

0.592 

0.377 

10.018 

1.652 377 

0.000 

ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً زضد١ 
 اتع٬ْاإلا٫ٖتُاّ مبتابع١ 

يف َٛاقع  تتكا٫ا٫ؾطنات 
 ا٫دتُاعٞايتٛاقٌ 

0.223 3.747 0.000 

 

 ايتبأٜ )ايؿطٚم( إلدابات اؾطاز ايع١ٓٝ. اختباض. .....

( يًتعطف ع٢ً ايؿطٚقات بني َتػرلات Independent-Samples T-Test) باغتدساّايباسج١  تقاَ     

ايعًُٞ. نُا مت ايسضاغ١ سػب اـكا٥ل ٚايػُات ايؿدك١ٝ اييت تتهٕٛ َٔ ؾ٦تني ؾكط َجٌ اؾٓؼ ٚايتشكٌٝ 

بني  سكا١ٝ٥( يًتعطف ع٢ً ايؿطٚقات اإلOne-Way ANOVAاغتدساّ اختباض ؼًٌٝ ايتبأٜ باػاٙ ٚاسس )

َتػرلات ايسضاغ١ تبعًا يًػُات ايؿدك١ٝ اييت تتهٕٛ َٔ أنجط َٔ ؾ٦تني ايعُط َجٌ ؾ٦ات ايعُط, َٚٔ خ٬ٍ ايٓتا٥ر 

 ا٫تٞ: إىلتٛقٌ ايباسج١ 
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 زل١ اؾٓؼ:ايؿطٚقات سػب . 1......

( يًتعطف ع٢ً ايؿطٚقات بني ؾ٦ات خاق١ٝ اؾٓؼ ػاٙ َتػرلات ايسضاغ١ نْٛٗا tع٢ً ا٫ختباض ) ا٫عتُازمت      

( احملػٛب١ يهٌ َٔ تأثرل tق١ُٝ ) إٔ( ب05ظٗطت ايٓتا٥ر املب١ٓٝ يف اؾسٍٚ )أاخ(. سٝح ْإتتهٕٛ َٔ ؾ٦تني )شنٛض ٚ

قٌ َٔ قُٝتٗا أت ناْٚع٢ً ايتٛايٞ ٚاييت  (0.938- ,0.333مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ٚايبايػ١ ) ا٫ػاٙٚ ع٬ٕاإل

غاط ٚ( ٚشيو بس٫ي١ قِٝ املتٛغطات اؿػاب١ٝ سٝح بًػت قِٝ ا٭378( ٚبسضد١ سط١ٜ )1.652اؾسٚي١ٝ ٚايبايػ١ )

( يًصنٛض 3.894( ٚ )3.832, ٚبًػت )ع٬ٕاإلتأثرل ملتػرل  اخْإلي( 3.791( ٚ )3.856اؿػاب١ٝ يًصنٛض )

 إسكا١ٝ٥. مما ٜسٍ شيو ع٢ً عسّ ٚدٛز ؾطٚقات شات ز٫ي١ مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ا٫ػاٙٚع٢ً ايتٛايٞ ملتػرل  ٚاإلْاخ

خاق١ٝ اؾٓؼ بني  ٫خت٬فمٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ تبعًا  ا٫ػاٙٚ ع٬ٕاإلبني آضا٤ ع١ٓٝ ايسضاغ١ ػاٙ نٌ َٔ َتػرل تأثرل 

 ,0.183( ٚاييت بًػت ).sigأؾطاز ع١ٓٝ ايبشح. ٚميهٔ ايتأنس َٔ شيو َٔ خ٬ٍ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ احملػٛب١ )

(. ْٚػتٓتر َٔ شيو عسّ 2.27َٔ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ ا٫ؾذلانٞ يًسضاغ١ ) أندلت ناْايتٛايٞ سٝح  ( ٚع0.349٢ً

, اؾٓؼ ٫ تتأثط غاق١ٝآضا٤ ع١ٓٝ ايبشح  إٔٚدٛز ؾطٚقات َع١ٜٛٓ ػاٙ املتػرلٜٔ سػب خاق١ٝ اؾٓؼ ٚمبع٢ٓ اخط 

ٜٛدس َدلض إلدطا٤ ٚبايتايٞ ٫  مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ا٫ػاٙٚنصيو  ع٬ٕاإلتأثرل  َٔ تكًٌ أ٫ٚ تعٜس  ٚبايتايٞ

 ا٫ختباضات ايبعس١ٜ يعسّ ٚدٛز ايؿطٚقات سػب زل١ اؾٓؼ.

 ايؿطٚقات سػب زل١ اؾٓؼ ...1اؾسٍٚ 

 ايٛغط اؿػابٞ ايتهطاض ؾ٦ات املكاض١ْ َتػرلات ايسضاغ١
 ا٫مطاف
 املعٝاضٟ

 .Sig احملػٛب١ tق١ُٝ 

 ع٬ٕاإلتأثرل 
 0.447 3.856 240 شنط

 0.483 3.791 140 ج٢أْ 0.183 1.334

 مٛ  ا٫ػاٙ
 ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ

 0.602 3.832 240 شنط
 0.642 3.894 140 ج٢أْ 0.349 0.938-

 t (do 378) =1.652 
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 ايؿطٚقات سػب زل١ ايعُط:. 1......

( يًتعطف ع٢ً ايؿطٚقات بني ؾ٦ات خاق١ٝ ايعُط ػاٙ ANOVAع٢ً اختباض ؼًٌٝ ايتبأٜ  ) ا٫عتُازمت     

ظٗطت ايٓتا٥ر املب١ٓٝ يف أسٝح  ,(0َٛنح يف اؾسٍٚ )ٖٛ َتػرلات ايسضاغ١ نْٛٗا تتهٕٛ َٔ مخػ١ ؾ٦ات  نُا 

مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ سػب خاق١ٝ  ا٫ػاٙٚ  ع٬ٕاإل٘ ٫ تٛدس ؾطٚقات َع١ٜٛٓ ػاٙ َتػرلٟ  تأثرل أْب  ,(08اؾسٍٚ )

( ع٢ً ايتٛايٞ سٝح 2.050( ٚ )0.805( ٚاييت بًػت )F) ٫ختباضك١ُٝ احملػٛب١ ايع٢ً  ا٫عتُازيعُط ٚشيو با

( ٚ 2.007ا ق١ُٝ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ ٚايبايػ١  )هٜٚ٪نس شيو اٜ ,(  يًُتػرل0.30ٜٔت اقٌ َٔ ق١ُٝ اؾسٚي١ٝ )ناْ

 إٔع٢ً (. مما ٜسٍ شيو 2.27ندل َٔ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ ا٫ؾذلانٞ يف ايسضاغ١ )أت ناْ(ع٢ً ايتٛايٞ ٚاييت 2.865)

سػب آضا٤ ع١ٓٝ  (اػاٙ املػتًٗو مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ) ٚ (ع٬ٕاإلتأثرل ) ٟت٪ثط ع٢ً َتػرل ؿ٦ات ايعُط١ٜ ٫ايَتػرل 

 ايبشح.

 ايؿطٚقات سػب خاق١ٝ ايعُط ..16اؾسٍٚ 

 َتٛغط املطبعات زضدات اؿط١ٜ فُٛع املطبعات َتػرلات ايسضاغ١
 Fق١ُٝ 

 .Sig احملػٛب١

 ع٬ٕاإلتأثرل 

 0.383 4 1.533 بني اجملُٛعات

 0.211 375 79.060 زاخٌ اجملُٛعات 0.125 1.817

 ------ 379 80.592 اجملُٛع

 مٛ  ا٫ػاٙ
 ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ

 0.104 4 0.415 بني اجملُٛعات

 0.383 375 143.796 اجملُٛعاتزاخٌ  0.897 0.271

 ------ 379 144.211 اجملُٛع

 
 

 

F (df 4,375) =2.41 

 

 ايؿطٚقات سػب زل١ ايتشكٌٝ ايسضاغٞ:. .......

( يًتعطف ع٢ً ايؿطٚقات بني ؾ٦ات خاق١ٝ ايتشكٌٝ ايسضاغٞ ػاٙ َتػرلات ايسضاغ١ tع٢ً اختباض ) ا٫عتُازمت 

( احملػٛب١ tق١ُٝ ) إٔب ,(06(. سٝح اظٗطت ايٓتا٥ر املب١ٓٝ يف اؾسٍٚ )ٚزنتٛضانْٛٗا تتهٕٛ َٔ ؾ٦تني )َادػترل 
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( ٚبسضد١ سط١ٜ 1.652ٚايبايػ١ )ندل َٔ قُٝتٗا اؾسٚي١ٝ أت ناْ( ٚاييت 0.136ٚايبايػ١ ) ع٬ٕاإلملتػرل تأثرل 

( 3.538( ٚ )3.853يًؿ٦تني )غاط اؿػاب١ٝ ٚ( ٚشيو بس٫ي١ قِٝ املتٛغطات اؿػاب١ٝ سٝح بًػت قِٝ ا٭378)

بني آضا٤ ع١ٓٝ ايسضاغ١ ػاٙ  إسكا١ٝ٥مما ٜسٍ شيو ع٢ً ٚدٛز ؾطٚقات شات ز٫ي١  ,ع٬ٕاإلتأثرل  يًُتػرلايتٛايٞ ٚع٢ً 

ت ناْ( ٚاييت .sigع٢ً ق١ُٝ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ احملػٛب١ ) ا٫عتُازا َٔ ْاس١ٝ اخط٣ ميهٔ هٚاٜ ,ع٬ٕاإلَتػرل تأثرل 

ٚغطٗا  ٕؾ١٦ )َادػترل( ٭ إىلٖصٙ ايؿطٚقات تعٛز  إٔ( 2.27ٚ( اقٌ َٔ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ املؿذلن١ )2.228)

ندل أايج٬ث١ شلا تأثرل  بأبعازٖا ع٬ٕاإلتأثرل  إٔا هٜأت اندل َٔ ايٛغط اؿػابٞ يؿ١٦ )زنتٛضا( ٖٚصا ٜعين ناْاؿػابٞ 

مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ؾ٬  ا٫ػاٙادػترل( َكاض١ْ بؿ١٦ )زنتٛضا( . اَا بايٓػب١ ملتػرل امل) ؾٗاز٠ ٟع٢ً ؾ١٦ املػتًٗهني شٚ

 (t)سػب ايؿ٦تني يًُتػرل ايتشكٌٝ ايسضاغٞ ٚشيو اغتٓازًا ع٢ً ق١ُٝ اختباض إسكا١ٝ٥تٛدس ؾطٚقات شات ز٫ي١ 

( ٚنصيو َٔ خ٬ٍ 0.170قٌ َٔ قُٝتٗا اؾسٚي١ٝ ايبايػ١ )أ( ٖٚٞ 2.020يًؿطم بني َتٛغطٞ ايؿ٦تني ٚايبايػ١ )

ايتشكٌٝ  إٔ( ٖٚصا ٜعين 2.27ت اندل َٔ َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ املؿذلن١ )ناْ( ٚاييت 2.832ق١ُٝ َػت٣ٛ املعٟٓٛ )

 ,تشكٌٝ ايسضاغٞ يًُػتًٗواي نإخط َُٗا آ١ ٚمبع٢ٓ املػتًٗهني مٛ ايع١َ٬ ايتذاضٜ اػاٖاتايسضاغٞ ٫ ت٪ثط ع٢ً 

ايج٬ث١ َٔ ايجك١ ٚايتعاطـ ١ْٝٚ  بأبعازٖاِٗ مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ اػاٖاتشيو ٫ ٜ٪ثط ع٢ً  ٕإٚشيو َٔ نُٔ ايؿ٦تني ؾ

 ايؿطا٤ .

 ايؿطٚقات سػب ايتشكٌٝ ايسضاغٞ ..17اؾسٍٚ 

 املعٝاضٟ ا٫مطاف اؿػابٞايٛغط  ايتهطاض ؾ٦ات املكاض١ْ َتػرلات ايسضاغ١
 tق١ُٝ 

 .Sig احملػٛب١

 ع٬ٕاإلتأثرل 
 0.456 3.873 264 َادػترل

 0.461 3.738 116 زنتٛضا 0.008 2.649

 مٛ  ا٫ػاٙ
 ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ

 0.609 3.859 264 َادػترل
 0.637 3.845 116 زنتٛضا 0.840 0.202

 t (df 378) =1.652 
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 ا٫غتٓتادات. .

 :ا٫غتٓتاداتاِٖ ٖصٙ  َٚٔعس٠ اغتٓتادات,  إىلتٛقًت ايسضاغ١ 

٪ثط اإلع٬ٕ عدل َٛاقع ايتٛاقٌ ا٭دتُاعٞ ع٢ً اػاٖات أغاتص٠ اؾاَعات مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ , ٚخاق١ ٜ .1

 ايتأثرلات املتعًك١ بأثاض٠ ايطغب١ يؿطا٤ خسَات ؾطنات ا٫تكا٫ت يف إقًِٝ نٛضزغتإ.

َٔ خ٬ٍ َٛاقع ايؿٝػبٛى  ٚخاق١ ا٫دتُاعٞعدل َٛاقع ايتٛاقٌ  اتع٬ْاإلغايب١ٝ املبشٛثني ٜتابعٕٛ  إٔ .1

 .ٚإْػتػطاّ ٚايٝٛتٝٛب

 ٚاؿكٍٛ ٚاؾٛز٠ ا٭غعاضيف َعطؾ١  تتُجٌ ا٫دتُاعٞعدل َٛاقع ايتٛاقٌ  اتع٬ْيإلزٚاؾع تعطض املبشٛثني   ..

 غطع١ اؿكٍٛ ع٢ً تًو اـسَات.  إىلناؾ١ إؾ١ٝ يًدسَات اييت وتادْٛٗا, اع٢ً املعًَٛات ايٛ

غايب١ٝ املبشٛثني ىتاضٕٚ املٓتر ايصٟ وتادْٛ٘ ع٢ً اغاؽ اؾٛز٠ َٚس٣ ؾٗط٠ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ, ْٚػب١ نبرل٠  ..

 بساؾع ايتػٝرل.  أَٚٓتذاتٗا  أٚع١َ٬ ػاض١ٜ دسٜس٠ بساؾع ٚدٛز خًؿ١ٝ َعطؾ١ٝ عٔ خسَاتٗا  باختٝاضَِٓٗ ٜكَٕٛٛ 

ْػب١  إٔع٢ً ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ اييت ٜؿهًْٛٗا, نُا بٓا٤ً  تتكا٫ا٫غايب١ٝ املبشٛثني ىتاضٕٚ خسَات ؾطنات  ..

 اييت تطٚز يتًو اـسَات. اتع٬ْاإل أٚؾطاز ايعا١ً٥ أنبرل٠ َِٓٗ ٜعتُسٕٚ ع٢ً تٛقٝات 

غايب١ٝ  ا٫ْتباٙت٪ثط بؿهٌ ٚانح ع٢ً زضد١  ا٫دتُاعٞعدل َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫ؾطنات  اتإع٬ْ  .6

 .نٛضزغتإيف إقًِٝ  تتكا٫ا٫املبشٛثني مٛ خسَات ؾطنات 

ت٪ثط بؿهٌ ٚانح ع٢ً زضد١ اٖتُاّ غايب١ٝ  ا٫دتُاعٞعدل َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫ؾطنات  اتإع٬ْ .7

 .نٛضزغتإيف إقًِٝ  تتكا٫ا٫املبشٛثني مٛ خسَات ؾطنات 

 .نٛضزغتإيف إقًِٝ  تتكا٫ا٫غايب١ٝ املبشٛثني ٜجكٕٛ بايع١َ٬ ايتذاض١ٜ املؿه١ً يسِٜٗ يؿطنات  إٔ .8

يف  تتكا٫ا٫ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ املؿه١ً يسِٜٗ يؿطنات  ٚاملتع١ ػاٙ ٚايػعاز٠غايب١ٝ املبشٛثني ٜؿعطٕٚ بايطنا  إٔ .9

 .نٛضزغتإإقًِٝ 

يف إقًِٝ  تتكا٫ا٫قطاض ايؿطا٤ يس٣ غايب١ٝ املبشٛثني ٜعتُس ع٢ً ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ املؿه١ً يسِٜٗ يؿطنات  إٔ  .11

 .نٛضزغتإ
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ٖٓاى ع٬ق١ أضتباط١ٝ َع١ٜٛٓ َٛدب١ بني َتػرل تأثرل اإلع٬ٕ َٚتػرل ا٫ػاٙ مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ, مبع٢ٓ نًُا اظزاز   .11

 ظٜاز٠ اػاٖات ا٭غاتص٠ مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ.تأثرل اإلع٬ٕ ؾإٔ شيو ٜ٪زٟ إىل 

إٕ يإلع٬ٕ تأثرلًا َعًٜٓٛا ع٢ً ا٫ػاٙ مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ع٢ً املػت٣ٛ ايهًٞ فتُعًا, أَا ع٢ً املػت٣ٛ اؾع٥ٞ   .11

ع١َ٬ ايتذاض١ٜ ع٢ً اػاٖات أغاتص٠ اؾاَعات مٛ اي ؾإٕ يإلع٬ٕ يف َٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ تأثرل نبرل

تبني عسّ تأثرل عاٌَ ا٫تكا٫ت يف إقًِٝ نٛضزغتإ, ٚ ثاض٠ ايطغب١ يؿطا٤ خسَات ؾطناتخاق١ املتعًك١ بإٚ

 ا٫ْتباٙ ع٢ً زضد١ تأثرل املتػرل املػتكٌ ع٢ً املتػرل املعتُس.

إٕ ايعٛاٌَ ايسميٛغطاؾ١ٝ ) اؾٓؼ, ايعُط, امل٪ٌٖ ايعًُٞ( ٫ ت٪ثط يف زضد١ تأثرل اإلع٬ٕ يف َٛاقع ايتٛاقٌ   ..1

 ا٫دتُاعٞ مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ.
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 ايتٛقٝات. .

نطٚض٠ ٚدٛز َطنع إع٬َٞ ضقُٞ يف أقًِٝ نٛضزغتإ يطقـس ْٚؿـط اإلسكـا٤ات اـاقـ١ بعـسز َػـتدسَٞ        .1

 ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ بكٛض٠ عا١َ ٚبؿهٌ َتٛاقٌ.ا٭ْذلْٝت َٚٛاقع 

ت عدل َٛاقع ايتٛاقـٌ ا٫دتُـاعٞ   تطٜٛط اإلع٬ْاتٛظٝـ ٚب ع٬ْاتاٖتُاّ ايؿطنات اـاق١ بإْتاز اإل نطٚض٠ .1

 إستٛا٤ٖا ع٢ً ايعٓاقط اييت ػصب املػتًٗو.ٚ

يف بٓا٤ دػٛض ايجك١ ػاِٖ تذلْٚٞ بؿهٌ تهُٔ سكٛم املػتًٗو ٚيهَٓاغب١ تػٌٗ ع١ًُٝ ايؿطا٤ اإل أهاز آيٝات .3

 املػتًٗو.بني املٓتر ٚ

 

 املكذلسات . 6

عـدل َٛاقـع ايتٛاقـٌ    اإلعـ٬ٕ   تكا٫ت ع٢ًاعتُاز ؾطنات ا٫إدطا٤ املعٜس َٔ ايسضاغات يًتعطف ع٢ً  .0

 يًٛقٍٛ اىل اؾُٗٛض املػتًٗو. دتُاعٞا٫

َع  دتُاعَٞٛاقع ايتٛاقٌ ا٫ تؿاعٌ َػتدسَٞاييت تعين ب ايتش١ًًٝٝ إعساز املعٜس َٔ ايبشٛخ ٚايسضاغات .0

 .قًِٝ نٛضزغتإيف إ تكا٫تا٫إع٬ْات ؾطنات قت٣ٛ 
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 قا١ُ٥ املكازض

 ٫ً: ايهتبأٚ

 بايًػ١ ايهٛضز١ٜ . أ

 . وەِ رۆژٌەاڵتاچاپی دََەم ٌەَلێر : چاپخ .ٌُوەرِ ریکالم(. 1111) سه، غ.، حً .1

وی اساێێم .چااپی یەکەم .پەیُەوذیی گشتی َ بازاڕکردن ریکالم َ (.1111محمذ، ب.، ) .1

 . وەِ کارۆا: چاپخ

مٕاذٔاِ  ،ً واماڕۆژ ۆ،رادٔ، نۆفسًٔ لً وّ )تاًَ وامۆژكاوّ ر يرً ٌُو (.1118) .،مُلُد، ش .3

 الت.ً ٌۆژِ رً واخپاچر: ێَلً م، ًٌ كً ٔ پیاچ(، یلٕكترَوً ئ

وەِ اٌەَلێار: چاپخا، چاپی یەکەموذوّ کُردِ. اریکالم لە راگەی (.1119مُلُد، ش.، ) .4

 رۆژٌەاڵت.

 بايًػ١ ايعطب١ٝ . ب

ايطبع١ ا٭ٚىل عُإ : زاض املعتع يًٓؿـط ٚ   .ايتهاٌَ بني اإلع٬ّ ايتكًٝسٟ ٚ اؾسٜس .2017ح.,  .إبطاِٖٝ, ع .1

 .ايتٛظٜع

 , ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ. ايطبع١ ا٭ٚىل. ا٭َاضات ايعطب١ٝ املتشس2018.٠أمحس, ر. ّ.  .2

 s.l.:s.n .بٓا٤ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ َٔ ايؿهط٠ إىل اإلسذلاف . بسٕٚ غ١ٓا٭زميٞ, ّ.,  .3

4.    ٞ ٕ : ايؿـطن١  ايبٓـ  -بـرلٚت  . ايطبعـ١ ا٭ٚىل    .PRESS, Y., 2003 .اغـذلاتٝذٝات ايتػـٜٛل اإليهذلْٚـ

 . ٕايٛلُ -املكط١ٜ ايعامل١ٝ يًٓؿط 

5.  ّ ٕ   .2017ح.,  .ايتا٥ـب,  ايكـاٖط٠: املهتـب ايعطبـٞ     -َكـط اؾسٜـس٠    .ايطبعـ١ ا٭ٚىل  .أغاغـٝات اإلعـ٬

 .يًُعاضف

 َكط : داَع١ املٓٛؾ١ٝ .قانطات يف اإلع٬ّ ٚ تهٓٛيٛدٝا ا٫تكاٍ. . 2022ايذلبٟٛ, م. ا.,  .6
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ايطبع١ ا٭ٚىل نٝـ تػٛم ْؿػو يف ايعكط ايطقُٞ؟.  -ؾدكٝتو ع٬َتو ايتذاض١ٜ . 2018ايذلعاْٞ, أ.,  .7

 ٚايٓؿط ٚ ايتٛظٜع. احملطض اإلَاضات ايعطب١ٝ املتشس٠ : قٓسٌٜ يًطباع١

عُإ : زاض أفس يًٓؿط ٚ  .ايطبع١ ا٭ٚىل .ايتًؿعٜٕٛ ٚ ؾبهات ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ .2017ح.,  .ايتُُٝٞ, ّ .8

 .ايتٛظٜع

ايطبعـ١  َٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ٚاؿطاى ايؿـعيب ) ا٫عتُـاز املتبـازٍ(.    . 2020اؾٓابٞ, ّ. ا. أ. ع. ا.,  .9

 طنع ايسميكطاطٞ ايعطبٞ .بطيني: مل -ا٭ٚىل احملطض أملاْٝا

 ايطبع١ ا٭ٚىل احملطض ايكاٖط٠ : زاض ايؿذط يًٓؿط ٚ ايتٛظٜع.ؾٔ اإلع٬ٕ. . 2004. ع. أ., -اـعا٢َ, أ. .10

عُإ  .ايطبع١ ا٭ٚىل .ٚٚغا٥ٌ َتذسز٠ -إعتُاز١ٜ َتكاعس٠  -اإلع٬ّ اؾسٜس .2017ز.,  .ى .ايسعُٞ, ؽ .11

 . : زاض أفس يًٓؿط ٚ ايتٛظٜع

عُإ: زاض ايٝاظٚضٟ ايع١ًُٝ يًٓؿط ٚ  .عًّٛ ا٫تكاٍ يف ايكطٕ اؿازٟ ٚ ايعؿطٜٔ .2019ّ.,  .ايسيُٝٞ, ع .12

 . ايتٛظٜع

احملطض ا٭َاضات:  1طَٓطًكات ْعط١ٜ ٚ تطبٝكات ع١ًُٝ.  -اإلع٬ٕ اإليهذلْٚٞ. 2016ايعغيب, ع. ف. ّ.,  .13

 زاض ايهتاب اؾاَعٞ .

داَعـ١ قُـس    -اؾعا٥ـط َاغذلأنازميٞ.  -ع١َ٬ ايتذاض١ٜ آثاض انتػاب اؿل يف اي. 2019ايعٖط٠, ب. ف.,  .14

 قػِ اؿكٛم: اغِ غرل َعطٚف -ن١ًٝ اؿكٛم ٚ ايعًّٛ ايػٝاغ١ٝ -بٛنٝاف

ايطبع١ ا٭ٚىل احملطض أثط ؾبهات اٯْذلْٝت ع٢ً اػاٖات ايؿباب يف عكط ايعٛمل١. . 2019ايػطايٞ, ٕ. ح.,  .15

 يًٓؿط ٚ ايتٛظٜع. -ايكاٖط٠: ببًَٛاْٝا 

عُإ: زاض قؿا٤ .ايطبع١ ا٭ٚىل .اإلْػاَْٞٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ٚ ايػًٛى  .2015., أ .ب .عط, عايؿا .16

 .يًٓؿط ٚ ايتٛظٜع

 -َكط: زاض اؾاَع١ٝ  اإلع٬ٕ ٚ ايع٬قات ايعا١َ زضاغ١ َكاض١ْ. ايطبع١ ا٭ٚىل.. 2006ايؿعطاٟٚ, ع. ف.,  .17

 ا٭غهٓسض١ٜ .
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املؿاِٖٝ اؿسٜج١ يإلعـ٬ّ ٚا٫تكـاٍ )املؿـطٚع ايعطٜـب يتٛسٝـس       املعذِ يف .2014, , عؾٔ ,ّ.ايعبساهلل  .18

 .زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ : ٕايبٓ -برلٚت  .ا٭ٚىل .املكطًشات(

. َٛاقع ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ/ ضس١ً يف ا٭عُام. ايطبع١ ا٭ٚىل احملطض 2020ٚ باؾا, ّ.ح. ,  -باؾا, ح.ف.  .19

 زَؿل: زاض ايكًِ .

ا٭ضزٕ : ا٭نـازميٕٝٛ   .ايطبع١ ا٭ٚىل .ا٫تكاٍ اؾُاٖرل٣ ٚ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات .2015ع.,  .ا .سػني, ّ .20

 . يًٓؿط ٚ ايتٛظٜع

ٔ  -, ع. سطٝب١ .21 ايكـاٖط٠ : زاض ايٓؿـط    .ايطبعـ١ ا٭ٚىل  .ْعطٜـات ٚ َٓـاٖر اإلعـ٬ّ    .2017, , ّ.أبٛ اؿػـ

 .  يًذاَعات

 . ايٓٗه١ ايعطب١ٝ يًطباع١ ٚايٓؿطٕ : زاض ايبٓ -برلٚت  .اإلع٬ٕ . ع., بسٕٚ غ١ٓ .ضاؾس, أ .22

 غٛضٜا : اؾاَع١ اإلؾذلان١ٝ ايػٛض١ٜ .غًٛى املػتًٗو. . 2020ضا١ْٝ فين ٚ ْطميإٔ عُاض ,  .23

 -. ايتػٜٛل اإليهذلْٚـٞ يف ايكـطٕ اؿـازٟ ٚ ايعؿـطٜٔ. عُـإ      2020ايٓكط, أ.م.,  -ايععيب, ع.ف.ّ. .24

 ا٭ضزٕ : زاض ايٝاظٚضٟ ايع١ًُٝ يًٓؿط ٚ ايتٛظٜع .

. تهٓٛيٛدٝا اإلع٬ّ املتدكل. اإلغهٓسض١ٜ : َ٪غػ١ سٛضؽ ايسٚي١ٝ يًٓؿط ٚ ايتٛظٜع 2020ُإ, ٕ., غًٝ .25

 ٚ ايطٜاز٠ يًٓؿط ٚ ايطباع١ .

 .عُإ : زاض أغا١َ يًٓؿط ٚ ايتٛظٜع -ا٭ضزٕ  .ايطبع١ ا٭ٚىل .إزاض٠ اإلع٬ٕ ايتذاضٟ .2009أ.,  .زلط٠, ّ .26

 اإليهذلْٚٞ, َؿاِٖٝ ٚ أغذلاتٝذٝات َعاقط٠. زَؿل: زاض ايذلب١ٝ اؿسٜج١.. اإلع٬ٕ 2017ؾطٜتح, ع. ض.,  .27

. اإلع٬ّ اؾسٜس ؾبهات ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ. ايطبعـ١ ا٭ٚىل . ا٭ضزٕ : زاض أغـا١َ   2014ؾكط٠, ع. ر.,  .28

 يًٓؿط ٚ ايتٛظٜع .

 . اؾعا٥ط .تأثرل ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ع٢ً غًٛى املػتًٗو -َصنط٠ َادػترل  .2008ايكاحل, ز.,  .29

اإلغـهٓسض١ٜ : زاض ايؿهـط    .إزاض٠ ايتػـٜٛل يف ب٦ٝـ١ ايعٛملـ١ ٚ اٯْذلْٝـت     .2007 , ط.,طـ٘  -, ف.ايكشٔ .30

 . اؾاَعٞ
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عُإ : زاض اإلعكاض  .ايطبع١ ا٭ٚىل .ا٭غؼ ٚ آؾام املػتكبٌ-اإلع٬ّ اإليهذلْٚٞ  .2015ع.,  .ق٬ح, ّ .31

 .ايعًُٞ يًٓؿط ٚ ايتٛظٜع

ٚططم إعسازٙ. ايطبع١ ا٭ٚىل احملطض عُإ: زاض املٓاٖر  -َباز٩ٙ -اإلع٬ٕ, أْٛاع٘ . 2013ايكرليف, ّ. ع.,  .32

 يًٓؿط ٚ ايتٛظٜع.

 ايهٝط, ٕ., ب٬ تاضٜذ ايـٓـذـاح يف ٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ. َهإ غرل َعطٚف:اغِ غرل َعطٚف .33

 . 33,م102006ايؿاض,ّ.ز., املعذِ اإلع٬َٞ, زاض أغا١َ يًٓؿط, ط .34

35.  ّ  .ايطبعـ١ ا٭ٚىل  .زضاغـ١ يف اإلغـتدساَات ٚ اإلؾـباعات    -اإلع٬ْـات ايكـشؿ١ٝ   .2004., ع .ايعـازيٞ, 

 .ايكاٖط٠ : زاض ايؿذط يًٓؿط ٚ ايتٛظٜع

عُإ: اؾٓازض١ٜ يًٓؿط ٚ  -ا٭ضزٕ  .ايطبع١ ا٭ٚىل .ؾبهات ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ .2015ّ.,  .عبسايػؿاض, ف .36

 .ايتٛظٜع

 اإلقٓاع. برلٚت : زاض ايٓٗه١ ايعطب١ٝ .. ايسعا١ٜ ٚ أغايٝب 2006عبساهلل, ّ.,  .37

ٞ  ا٭ايتػٜٛل يف عكط .2006ايع٬م, ب.,  .38 املٓعُـ١ ايعطبٝـ١    :َكـط   -ايكـاٖط٠   .ْذلْٝت ٚ اإلقتكـاز ايطقُـ

 . يًت١ُٝٓ اإلزاض١ٜ

ايذلٜٚر ٚ اإلع٬ٕ ايتذاضٟ) أغؼ, ْعطٜـات, تطبٝكـات( َـسخٌ     .2002 , ع.ّ.,ضبابع١ -,ب.ع.ايع٬م  .39

 . ا٭ضزٕ : زاض ايٝاظٚضٟ ايع١ًُٝ يًٓؿط ٚ ايتٛظٜع -عُإ  .ايعطب١ٝايطبع١  .َتهاٌَ

ٞ      .2016 , ٕ. ر.,امحس –, ّ. ٜٛغـ -, ض.ّ.ايعًٞ  .40  .َـسخٌ إىل ٚغـا٥ٌ اإلعـ٬ّ ا٭يهذلْٚـٞ ٚ ايؿهـا٥

 . عُإ: زاض اؿاَس يًٓؿط ٚايتٛظٜع. ايطبع١ ا٭ٚىل

 . ا٭ضزٕ : زاض أغا١َ يًٓؿط ٚ ايتٛظٜع -عُإ  .ايطبع١ ا٭ٚىل .اإلع٬ّ اإليهذلْٚٞ .2010 ,أ. .عٝؿ١, ف .41

 احملطض عُإ: زاض اإلعكاض ايعاملٞ. 1ايتطبٝل. طبني ايٓعط١ٜ ٚ . اإلع2010ٕ٬غٝح, ر. ب.,  .42

ٕ       2019ؾانٌ, ّ. ط.,  .43 -. َٛاقع ايتٛاقـٌ ٚ زٚضٖـا يف ايتٛدٗـات ايػٝاغـ١ٝ. ايطبعـ١ ا٭ٚىل احملـطض عُـا

 ا٭ضزٕ: ؾطن١ زاض ا٭نازميٕٝٛ .
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عُإ: زاض إغذلاتٝذ١ٝ اإلع٬ٕ ٚ ا٫ػاٖات اؿسٜج١ يف تطٜٛط ا٭زا٤ امل٪غػٞ. . 2014احملُسٟ, ؽ. ع. ض.,  .44

 ايٝاظٚضٟ ايع١ًُٝ يًٓؿط ٚ ايتٛظٜع.

ايتذـاض٠,  , نًٝـ١  "SPSS (, "ايتشًٌٝ اإلسكا٥ٞ يًُتػرلات املتعسز٠ باغتدساّ بطْاَر2008, ).ض أَني, أ. .45

 .٠املٓٛؾ١ٝ, ايكاٖط ١داَع

ٞ  2003, ).ظ , ؽ.بؿرل .46 , املعٗـس ايعطبـٞ يًتـسضٜب ٚايبشـٛخ     ”SPSS (, " زيًٝو إىل ايدلْـاَر ا٫سكـا٥

 .اإلسكا١ٝ٥, بػساز

 ., زاض ايهتب ايٛط١ٝٓ, بٓػاظٟ”SPSS خط٠ٛ غط٠ٛ يف ايبٝاْات(, " ؼًٌٝ 2020, ).م ددلٌٜ, ض. .47

عُـإ : زاض ايػٝـسا٤    .ايطبعـ١ ا٭ٚىل  .املؿاِٖٝ ايتػٜٛك١ٝ اؿسٜج١ ٚ أغـايٝبٗا  .2014ٚ آخطٕٚ, , ّ.ّ. دًٌٝ .48

 . يًٓؿط ٚ ايتٛظٜع

. غًٛى املػتًٗو ٚ أؽاش ايكطاضات ايؿطا١ٝ٥ ) َسخٌ َتهاٌَ(. عُـإ : زاض  2012دًٌٝ,ّ.ّ. ٚ أخطٕٚ ,  .49

 َٚهتب١ اؿاَس يًٓؿط ٚ ايتٛظٜع .

ايكـاٖط٠: ايـساض    .ايطبعـ١ ا٭ٚىل  .اإلع٬ٕ) أغػ٘..ٚغا٥ً٘.. ؾْٓٛ٘( .2005, , ؽ.أ.عًٞ -, ّ.ؽ.اؿسٜسٟ  .50

 .املكط١ٜ ايًبٓأ١ْٝ

ٚا٥ـٌ   ض", زااإلسكـا١ٝ٥  ايبٝاْـات ؾِٗ ٚؼًٌٝ  SPSS (, "ايٓعاّ اإلسكا2012ٞ٥ٚآخطٕٚ, ) ايعغيب, ّ.ب. .51

 .ٚايتٛظٜع, عُإيًٓؿط 

. ايتػٜٛل َؿاِٖٝ َعاقط٠. ايطبع١ ايجا١ْٝ. عُإ : زاض اؿاَس يًٓؿط ٚ 2006سساز,ف.أ. ,  -غٜٛسإ,ٕ.ّ. .52

 ايتٛظٜع.

-ايكـاٖط٠   .ايطبعـ١ ا٭ٚىل  .ٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ٚ تأثرلٖا ع٢ً اجملتُـع  .2017ؽ.,  .عبسايؿتاح, ع .53

 .َكط: اجملُٛع١ ايعطب١ٝ يًتسضٜب ٚايٓؿط

 . اإلع٬ٕ اإليهذلْٚٞ. ايطبع١ ا٭ٚىل . اؾعا٥ط: زاض 2012.١َٖٛؾٓسٚؾٞ, ض.,  .54

 ضزٕ: زاض املػرل٠ يًٓؿط ٚايتٛظٜع.ا٭ -. اإلع٬ّ اإليهذلْٚٞ. عُا2015ٕقٓسًٜذ٢, ع. أ.,  .55
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َٛاقــع ايتٛاقــٌ ااؾتُــاعٞ ٚخكــا٥ل ايب٦ٝــ١ اإلع٬َٝــ١ . 2020ايعبٝــسٟ, ف.ّ.,  -املؿــٗساْٞ,ؽ.ؽ.  .56

 ايطبع١ ا٭ٚىل احملطض عُإ: زاض أفس يًٓؿط ٚايتٛظٜع.اؾسٜس٠. 

 . ا٭ؾذلان١ٝ ايػٛض١ٜاؾُٗٛض١ٜ ايعطب١ٝ ايػٛض١ٜ : اؾاَع١  .ايتػٜٛل اإليهذلْٚٞ .2020ٟٚ, أ., اَعط .57

 . أثط اإلع٬ٕ اإليهذلْٚٞ ع٢ً غًٛى املػتًٗو. اؾعا٥ط : داَع١ دٝذٌ .2016َػطٜـ, ع. ع. ؽ.,  .58

 ا٭ضزٕ: زاض ايٓؿاؽ يًٓؿط ٚ ايتٛظٜع .ايسعا١ٜ ٚاإلع٬ٕ ٚايع٬قات ايعا١َ. . 2013اشل٬يٞ, ز. ض.,  .59

 .عُإؿا٤ يًٓؿط ٚايتٛظٜع", (, " ططم اإلسكا٤ ايٛقؿٞ", زاض ق2009) ٜاغني,سػٔ  طع١ُ, .60

 .عُإ", زاض قؿا٤ يًٓؿط ٚايتٛظٜع", سكا١ٝ٥(, " ا٫ختباضات اإل2011) ٜاغني,سػٔ  طع١ُ, .61

(,"ايكٝــاؽ ا٫قتكــازٟ ايٓعطٜــ١ ٚايتشًٝــٌ", زاض قــؿا٤ يًٓؿــط  2011)ٚآخــطٕٚ,  .ى .ع .ٟ, ى٬ٚايؿــت .62

 .عُإٚايتٛظٜع", 

 .عُإاؿاَس يًٓؿط ٚايتٛظٜع,  ", زاضٚا٫قتكازٜني(, " ا٫سكا٤ يإلزاضٜني 2003) ٚآخطٕٚ, ايكانٞ, ز. .63

 .يًُطبٛعاتاملهتب املكطٟ  ايكاٖط٠: .اإلع٬ّْعطٜات  .بسٕٚ غ١ٓ ح., .ّ إزلاعٌٝ, .64

. َٓاٖر يف ايبشح ايعًُٞ. تأيٝـ: َٓاٖر يف ايبشـح ايعًُـٞ.   2016اـؿادٞ, ح. ع. ّ. ا. ٚ. ع. ٚ. أ.,  .65

 ايساض املٓٗذ١ٝ يًٓؿط ٚايتٛظٜع.: عُإ

ٕ  .ايطبع١ ايعطبٝـ١  .ٚايعؿطٜٔيف ايكطٕ اؿازٟ  تكاٍا٫ْعطٜات  .2016ع.,  ايسيُٝٞ, .66 : زاض ايٝـاظٚضٟ  عُـا

 .ٚايتٛظٜعيًٓؿط 

 ١ٝ. ايكاٖط٠: اغِ غرل َعطٚفاإلع٬َ. َعذِ املكطًشات 2008ايعطب١ٝ, ّ. ا.,  .67

 : زاض أغا١َ يًٓؿط ٚايتٛظٜع.عُإ -١ٝ. ا٭ضزٕ اإلع٬َ. َعذِ املكطًشات 2014ايؿاض, ز. ّ. ز.,  .68

ٕ ةٗٛضٜـ١   -ٞ. زٚي١ ا٭َاضات ايعطب١ٝ املتشس٠اإلع٬َايبشح  َٓٗذ٘. 2020, ز. ؽ. ؽ., املؿٗساْٞ .69 : يبٓـا

 اؾاَعٞ.زاض ايهتاب 

زاض املكـط١ٜ   ايكاٖط٠:املعاقط٠. ايطبع١ ايػازغـ١.  ْٚعطٜات٘ تكاٍا٫. 2006, ,ٍ.ح.ايػٝس -,ع.ح.َهاٟٚ .70

 .ايًبٓا١ْٝ
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 :ايكـاٖط٠  .ٚايطازٜٛ ٚايتًٝؿعٜٕٛ يف إَساز اؾُٗـٛض املكـطٟ باملعًَٛـات    اإلْذلْتزٚض  .2001ع.,  محسٟ, .71

sun. 

 .يًٓؿط ْاْػَٞهتب١  زَٝاط: .تكاٍا٫عًِ  إىلَكس١َ  .2005ع.,  زضٜٚـ, .72

 .ايهتبعامل  ايكاٖط٠: .١ايجاْٝايطبع١  .ايتأثرل اػاٖاتٚ اإلع٬ّْعطٜات  .2004ّ.,  ,سعبس اؿُٝ .73

 .ٚايتٛظٜعايساض ايسٚي١ٝ يًٓؿط  ايكاٖط٠: .ىلٚايطبع١ ا٭ .اإلع٬ّْعطٜات ٚغا٥ٌ  .1993ى.,  ,فعبس ايط٩ٚ .74

 -. ايكـاٖط٠ ا٫دتُاعٞٚع٢ً ا٭َٔ ايكَٛٞ  ٚايتأثرل اإلْذلْت. ؾبهات ايتٛاقٌ 2016ٚ, أ. ع., عبس ايهايف .75

 املهتب ايعطبٞ يًُعاضف. ىل:ٚا٭ايطبع١ 

املهتب  ايكاٖط٠:ىل. ٚ. ايطبع١ ا٭ا٫دتُاعٞ تكاٍا٫. تطبٝكات ْعطٜات 2016 ,, ّ. ـعبس ايًطٝ -,ّ.ددل .76

 يًتٛظٜع.املكطٟ 

ٍ ا٫. ْعطٜات 2016 ٚآخطٕٚ, , ّ.ٟ.نايف -, ٕ.ف.ايع٬عني .77 ٟ  اإلعـ٬ّ ٚ تكـا ىل ٚ. ايطبعـ١ ا٭ اؾُـاٖرل

 ٚايتٛظٜع.زاض اإلعكاض ايعًُٞ يًٓؿط  :عُإاحملطض 
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 ت: اجمل٬ثاْٝا

 بايًػ١ ايهٛضز١ٜ . أ

الی  كاوی میذیای وُێ لً ئامرازي  سته بً تی پشتبً. ئاس1111عێّ. ج.ب. َ مصطفّ، ع.أ. . 1

 . 4  ژماري 7. 191-173ڕیه.  ددیه. گۆڤاری زاوكۆی راپً الحً مامۆستایاوی زاوكۆی سً

 

 بايًػ١ ايعطب١ٝ . ب

ساف ٖـ تُاعٞ يف ؼكٝـل أ اإلدزٚض ايتػٜٛل عدل َٛاقع ايتٛاقٌ  .2019 ,ف.,ؿٍٛ -,,ر.بٔ ايٛيٝس ْٗاض .1

 ف١ً آؾـام يًعًـّٛ, ايكـؼ    .اؾُعٝات اؾعا٥ط١ٜ ايٓاؾط١ عدل َٛقع ايؿٝػبٛى منٛشدا–املٓعُات غرل ايطع١ٝ 

 .Issue 16, p. 167 ,قتكازٟ داَع١ اؾًؿ١اإل
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ٛ    2018اؾٓابٞ, ح. ٙ. م.,  .2 زضاغـ١   -ى نٛغـ١ًٝ إع٬ْٝـ١  . أغتدساّ ؾـطنات اشلـاتـ احملُـٍٛ يًؿٝػـب

 .pp. 134-147(, 1)18ف١ً ايعضقا٤ يًبشٛخ ٚ ايسضاغات اٯْػأ١ْٝ, ؼ١ًًٝٝ. 

. أثط ٚغا٥ٌ ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ع٢ً غًٛنٝات ٚقـِٝ ايؿـباب َـٔ    2016اؿػني, أ. ب. ٕ. ب. ؽ.,  .3

-pp. 325اؾـع٤ ايجايـح ,    Issue 169داَعـ١ أظٖـط ,    -ف١ً ن١ًٝ ايذلبٝـ١  َٓعٛض ايذلب١ٝ اإلغ١َٝ٬. 

359. 

أثـط احملتـ٣ٛ اإلع٬ْـٞ يف َٛاقـع ايؿـبهات       .2013 ,ّ.ؽ.,ايعٓعٟ,م.ع. ٚٚايهطٜسؽ,ّ.ع. ايسعؿؼ  .4

فًـ١ داَعـ١    .ا٫دتُاع١ٝ ع٢ً اػاٖات املػتًٗهني مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ: ساي١ ؾطن١ ا٫تكا٫ت ايػـعٛز١ٜ 

 .Issue 2, pp. 223-250 , املًو غعٛز, ايعًّٛ اإلزاض١ٜ

فًـ١  . َعٛقات تبين أغذلاتٝذ١ٝ اإلع٬ٕ اإليهذلْٚٞ يف غـٛم ايتـأَني ايكـشٞ.    2011غًُٝإ, أ. ض. أ.,  .5

 .p. 4, 9ايباسح ايعسز 

أثط اغتدساّ اؾٓؼ يف اإلع٬ٕ يف اػاٖات املػتًٗو )  .2014,  ,ع.ْٞاظٜس ,ؽ.قاغِ -, م.ؾٝذ زٜب .6

 pp. 155-169 ,(6)36 , ايسضاغات ايع١ًُٝف١ً داَع١ تؿطٜٔ يًبشٛخ ٚ  .زضاغ١ َػش١ٝ(

أثط احملت٣ٛ اإلع٬ْٞ يف َٛاقع ايؿـبهات ا٫دتُاعٝـ١ عًـ٢ اػاٖـات      .2013ٚآخطٕٚ , , ّ.ع.ّ., قاحل .7

 ف١ً داَع١ املًو غعٛز ,ايعًّٛ اإلزاض١ٜ .املػتًٗهني مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ: ساي١ ؾطن١ ا٫تكا٫ت ايػعٛز١ٜ

, 25(2), pp. 223-250. 

 9اجملًس  Issue ,اجمل١ً اؾعا٥رل١ٜ يًت١ُٝٓ ٚ ا٭قتكاز .2022 , ,ع.ٚ بٔ تؿات ,ع.ّ.ٚ اـهط , ر.قطٜؿٞ .8

 .pp. 27-42 ,1ايعسز 

 اؾسٜـس نُـسض يًُعًَٛـات   . اعتُاز اؾُٗـٛض املكـطٟ عًـ٢ ٚغـا٥ٌ اإلعـ٬ّ      2020يطٝـ, ض. ؽ. ّ.,  .9

( يف تععٜع ايٛعٞ ايكشٞ يسٜ٘. ف١ً ايبشٛخ اإلع١َٝ٬, 19-ٚا٭خباض سٍٛ دا٥ش١ ؾرلٚؽ نٛضْٚا( نٛؾٝس

5(55 ,)pp. 3090- 3172. 
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َٛاقع ايتٛاقٌ ااؾتُاعٞ ٚتععٜع تؿاعٌ ايجكاؾات  .2019, اإلْػا١ْٝنازميٝني يف فاٍ ايعًّٛ ا٭فُٛع١ َٔ  .10

 .p. 30 ,تؿاضات ايبشج١ٝ بايكاٖط٠يإلغَ٪غػ١ ايباسح  .يف ايعكط ايطقُٞ

 .pp. 278-294(, 11)1ف١ً داَع١ شٟ قاض , . ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ املؿٗٛض٠. 2016قٝػٔ, م. ظ.,  .11

اػاٖات ايؿباب اؾاَعٞ مٛ إع٬ْات ؾطنات اشلاتـ احملٍُٛ يف َٛاقـع   .2018ا.,  .ظ .ز .ْٞ, ّااملؿٗس .12

 .Issue 40, pp. 57-80 , ١ ايباسح اإلع٬َٞفً .منٛشدا( ايتٛاقٌ ا٫دتُاعٞ ) ايؿٝػبٛى 

. أغايٝب ا٫تكاٍ اإليهذلْٚٞ ٚزٚضٖا يف زعـِ ا٭ْؿـط١ ا٭نازميٝـ١ يٮغـاتص٠     2020اشلطنٞ, ز.ّ.أ.ع,  .13

اؾاَعٝني.زضاغ١ تطبٝك١ٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ أغاتص٠ اؾاَع١ ايًبٓا١ْٝ ايؿطْػ١ٝ.ف١ً ق٣٫١ ظاْػت ايع١ًُٝ . اجملًـس  

 .513-472. 2ايعسز  5

 اإلْهًٝع١ٜبايًػ١  . ت

1. ALBARRACÍN, D., )2021(. ACTION AND INACTION IN A SOCIAL 

WORLD/ Predicting and Changing Attitudes and Behavior. 1
st
 ed. U.K: 

University Printing House, Cambridge. 

2. BRAHIM, S. B., )2016(. The Impact of Online Advertising on Tunisian 

Consumers’ Purchase Intention. Journal of Marketing Research and 

Case Studies, p. 13. 

3. GRUBOR, A. &. O. J., )2018(. INTERNET MARKETING AS a 

Busines Necessity. Interdisciplinary Description of Complex Systems, 

pp. s 16(2), 265-274,. 

 ٚا٭طاضٜحثايجًا: ايطغا٥ٌ 

 بايًػ١ ايهٛضز١ٜ . أ

  كان َرۆلاااّ لاااً تٕاااً الًٔ كۆمً  تاااۆري  لٕكترۆوّ لاااً (، رٔكالماااّ ئااا1111ً) . ح.صاااابر،   .1

شاّ  بٕات، بً دي ٌاوذاوّ برٔارِ كرٔه الِ لُتابٕاوّ زاوكۆ، تٕسِ دكتاۆراي، كاۆلٕ ِ ئاً

 َلێر. ددٔه، ًٌ الحً ٔاوذن، زاوكۆِ سً راگً
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فتاااارِ  ري ر ساااً كان لً كُردٔاااً  فسٔۆواااً لً تً  (، رۆلاااّ رٔكاااالم لااا1117ً) ئ. ق.عێااآ،  .1

كان، زاوكاۆِ  تًٕ مرۆظأً  ر، كۆلٕ ِ زاوستً ِ ماستً پۆشاكپۆشٕىذا(، وامً  ر لً كاربً بً

 سێٕماوّ.

ن الَاواّ زاوكاۆ  الٔاً كان لً كُردٔاً  لٕكترۆوٕاً ئً  كارٌٕىاوّ پێگاً (، ب1114ً) أ.ع.محمذ،  .3

ٔاواذن،  شاّ راگً ، بًبٕات دي ، كۆلٕ ِ ئً كراَي رِ بالَوً ِ ماستً كاوٕان، وامً ربَُوًێَت

 َلێر. ددٔه، ًٌ الحً زاوكۆِ سً

بازارسااازِ بااۆ كاااال َ   لااً ێكاااوّ مٕااذٔاِ وااُ (، رۆلااّ ئامرازي1116) پ. ع.محمااُد،  .4

 ددٔه. الحً بٕات، زاوكۆِ سً دي ر، كۆلٕ ِ ئً ِ ماستً كان، وامً تگُزارًٔ خسمً

ِ  َي ٌۆشااإاركردوً  لٕكترۆوّ كاااُردِ لاااً ِ ئاااً (. رۆلاااّ پێگااا1111ً) . أ.فا، ع مساااتً .5

مّ كُردسااتاوذا ێر ٌااً  وگّ دژِ داعاال لااً جااً  ٔٓ لااً َي تااً ئاسأشااّ وً  ر بااً َماَي جااً

، تٕاسِ دكتاۆراي، كاۆلٕ ِ ئااداب،  كّ شإكارّٔ َمٕذاوٕاً ًٔ َي (، تُٔ ٔى1114-1117ً)

 َلێر. ددٔه، ًٌ الحً زاوكۆِ سً

 

 بايًػ١ ايعطب١ٝ  . ب

اغتدساَات ايؿباب املكطٟ يًُٛاقع اإلخباض١ٜ ايعطب١ٝ عًـ٢ ؾـبه١   ضغاي١ َادػترل"  .2009ض.,  .ٙ ضدب, .1

 ايؿُؼ داَع١ عني  -ايكاٖط٠  ."اإلْذلْت: زضاغ١ َػش١ٝ

زضاغـ١ َٝسأْٝـ١    -تأثرل اإلع٬ٕ اإليهذلْٚـٞ عًـ٢ اػاٖـات ا٭ؾـطاز     -َصنط٠ َاغذل .2017بًهش١ً, ف.,  .2

 . اؾعا٥ط : داَع١ أّ ايبٛاقٞ .مب٪غػ١ َٛبًٝٝؼ ي٬تكا٫ت

, تأثرل إع٬ْات ايٝٛتٝٛب ع٢ً ايػًٛى ايؿطا٥ٞ يًؿباب اؾاَعٞ, ضغـاي١ َادػـترل   2019بين غ١َ٬. ض.ع.  .3

 غرل َٓؿٛض٠, ن١ًٝ اإلع٬ّ, داَع١ ٜطَٛى.

, أغايٝب اإلع٬ْات غـرل املباؾـط٠ يف املٛاقـع اإليهذلْٚٝـ١, زضاغـ١ ؼًًٝٝـ١ إلع٬ْـات        2021ساَس, ّ. ع,  .4

 َٓؿٛض٠, ن١ًٝ اإلع٬ّ, داَع١ بػساز.ايٝٛتٝٛب, ضغاي١ َادػترل غرل 
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 .اختكام تػـٜٛل  -أططٚس١ زنتٛضاٙ -بٓا٤ منٛشز حملسزات ق١ُٝ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ .2015ع.,  .اؿساز, ع .5

 . اؾُٗٛض١ٜ ايعطب١ٝ ايػٛض١ٜ

زضاغ١ ساي١ ؾطن١ ْؿأٚؽ يًُؿطٚبات  -. تأثرل ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ع٢ً غًٛى املػتًٗو2015سػْٛات, ّ.,  .6

 ضغاي١ َادػترل. اؾُٗٛض١ٜ اؾعا٥ط١ٜ ايسميٛقطاط١ٝ ايؿعب١ٝ : اغِ غرل َعطٚف -املكدلات ايػاظ١ٜٚ

ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛض زٚض ايتػٜٛل اإليهذلْٚٞ يف بٓا٤ ايكٛض٠ ايص١ٖٝٓ عٓس  .2021ح.,  .ٟ .محازٟ, ا .7

 . ن١ًٝ اإلع٬ّ -بػساز: داَع١ بػساز  .اؾُٗٛض ايعطاقٞ اظا٤ ؾطنات اشلاتـ ايٓكاٍ

أثط اإلع٬ٕ اإليهذلْٚـٞ عًـ٢ ايكـطاض ايؿـطا٥ٞ يًُػـتًٗهني زضاغـ١        .2018خايس٠ بٛ عًٞ ٚ ضق١ٝ ؾتٛإٔ,  .8

١ْٝ ٚ اْػـ ٭داَعـ١ قُـس ايكـسٜل بـٔ وـٞ, نًٝـ١ ايعًـّٛ ا        .١ْٝ ع٢ً ع١ٓٝ َٔ املػتًٗهني ي١ٜ٫ٛ دٝذٌَٝسا

 .ا٫دتُاع١ٝ

ضغـاي١   -بايع١َ٬ ايتذاض١ٜ يًُ٪غػـ١ اـسَاتٝـ١  زٚض اإلع٬ٕ اإليهذلْٚٞ يف ايتعطٜـ  .2017خ٬ٜؿ١ٝ, ر.,  .9

 .أّ ايبٛاقٞ -داَع١ ايعطبٞ بٔ َٗٝس٣  -اؾعا٥ط .َادػترل

 .قػٓط١ٓٝ -اؾعا٥ط: داَع١ َٓتٛض٣  .اػاٖات املػتًٗو اؾعا٥طٟ مٛ اإلع٬ٕ .2009ضبٛح, ّ.,  .10

ايؿهـا١ٝ٥ عًـ٢ املػـت٣ٛ املعـطيف     تأثرل ايتعطض يٮخباض ٚايدلاَر اإلخباض١ٜ بايكٓٛات  .2007ؽ.,  .ٍ غٝس, .11

 .ايكاٖط٠ .يًذُٗٛض املكطٟ: زضاغ١ َػش١ٝ

اػاٖات املػتًٗهني اؾعا٥رلٜٔ مٛ ايتػٛم عـدل اإلْذلْـت َـٔ خـ٬ٍ      -َصنط٠ َاغذل  .2019ٕ, ض., اعجُ .12

 .اؾعا٥ط : داَع١ قُس خٝهط بػهط٠ .اإلع٬ٕ اإليهذلْٚٞ

ْات اإليهذلْٚٝـ١ يف ؼؿٝـع ايػـًٛى ايؿـطا٥ٞ يًُـطأ٠      . أططٚس١ زنتٛضاٙ / زٚض اإلع2020٬عػاغٞ, ى.,  .13

 اؾعا٥ط١ٜ. اؾعا٥ط/ داَع١ بات١ٓ.

. أثط ايع٬َات ايتذاض١ٜ يف اإلع٬ْات عًـ٢ ايػـًٛى ايؿـطا٥ٞ ؾُٗـٛض َسٜٓـ١ بػـساز,       2020ع٢ً, ٙ. ع,  .14

 أططٚس١ زنتٛضاٙ غرل َٓؿٛض٠, ن١ًٝ اإلع٬ّ, داَع١ بػساز.
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عدل اشلاتـ احملٍُٛ يف ايػًٛى ايؿـطا٥ٞ يًُػـتًٗهني, زضاغـ١ َٝساْٝـ١     , أثط اإلع٬ٕ 2015غٛدٌ. ؽ. أ.  .15

 ع٢ً ع٤٬ُ ؾطنات اشلٛاتـ احملُٛي١ يف غٛضٜا, ضغاي١ َادػترل, ن١ًٝ ا٫قتكاز, داَع١ زَؿل.

. اػاٖات طًب١ اؾعا٥رلٜني مٛ اإلع٬ٕ عًـ٢ ؾـبه١ اإلْذلْـت. اؾعا٥ـط: داَعـ١ َٓتـٛض٣       2009قٓٝؿ١, أ.,  .16

 قػتٓط١ٓٝ.

أططٚسـ١   -تٛظٝـ ايع٬قات ايعا١َ يًطعا١ٜ اإلع١ْٝ٬ يف تػـٜٛل ايع٬َـات ايتذاضٜـ١    .2021ع.,  .نطِٜ, أ .17

  قػِ ايع٬قات ايعا١َ -ن١ًٝ اإلع٬ّ -داَع١ بػساز .زنتٛضاٙ غرل َٓؿٛض٠

 , زضاغ١ تأثرل ا٫ػاٖات مٛ بًس َٓؿأ املٓتر ٚع٬َتـ٘ ايتذاضٜـ١ عًـ٢ تكٝـِٝ املػـتًٗو     2011فاٖسٟ, ف.  .18

اؾعا٥طٟ يًُٓتذات احمل١ًٝ ٚا٭دٓب١ٝ, أططٚس١ زنتٛضاٙ, نًٝـ١ ايعًـّٛ ا٫قتكـاز١ٜ ٚعًـّٛ ايتٝػـرل, داَعـ١       

 اؾعا٥ط.

. زٚض اإلع٬ٕ اإليهذلْٚٞ يف تؿهٌٝ ايكٛض٠ ايص١ٖٝٓ يًُكاضف اـاق١ يس٣ اؾُٗٛض 2021قُٛز, ح. ع,  .19

 ػساز.ايعطاقٞ, ضغاي١ َادػترل غرل َٓؿٛض٠, ن١ًٝ اإلع٬ّ, داَع١ ب

ْذلْٝت يف غـًٛنِٗ  اإلزٚض قسزات اػاٖـات ايعُـ٤٬ مـٛ اإلع٬ْـات عـدل ايؿـبه١       .2015َٛقًًٞ, أ.,  .20

 .غٛضٜا -بداَع١ سً .١ْٝٝساا٭غتذابٞ/ زضاغ١ َ

. زٚض املـ٪ثطٜٔ يف ايتػـٜٛل عـدل َٛاقـع ايتٛاقـٌ  ا٫دتُـاعٞ       2020-2019 ,ٟ. ٚعًٞ, ط.ّ.,دٛاٖط٠ .21

 اؾعا٥ط.-زضاغ١ اغتهؿاؾ١ٝ يع١ٓٝ َٔ َتابعٞ قؿش١ أَرل٠. داَع١ آنًٞ قٓس أٚؿاز بايبٜٛط٠ 

 ا٭دٓب١ٝبايًػ١  . ت
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 امل٬سل

ٍٚاملًشل ا٭  

 اؾاَع١ ايتك١ٝٓ/ أضبٌٝ
 ن١ًٝ ايتك١ٝٓ اإلزاض١ٜ

 اإلع٬ّقػِ تكٓٝات 

 
 ((ا٫غتبٝإ))اغتُاض٠ 

  ... ؼٝ٘ طٝب١ايهطاّ.ػاز٠ اي

اضبٝـٌ يف   -اإلزاضٜـ١ دع٤ َٔ َتطًبات ٌْٝ اؿكٍٛ ع٢ً زضد١ املادػترل يف اؾاَع١ ايتك١ٝٓ  ا٫غتُاض٠ٖصٙ 

اؾاَعات  أغاتص٠ اػاٖاتع٢ً  ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  ع٬ٕاإل )تأثرلب ضغاييت املٛغّٛ ٚعٓٛإ, اإلع٬ّفاٍ 

ّ يًتعطف ع٢ً آضا٥هِ سـٍٛ   ا٫غتبا١ْ. يتشكٝل ٖصٙ ايػا١ٜ مت إعساز ٖصٙ (ايتذاض١ٜايع١َ٬  مٛ ٕ اإل اغـتدسا يف  عـ٬

ٕ اؾاَعات يف إقًِٝ  أغاتص٠ اػاٖاتتأثرلٖا ع٢ً  ٚيبٝا١ٕٝ إع٬ْ نٛغ١ًٝ ا٫دتُاعَٞٛاقع ايتٛاقٌ  عًُـا   .نٛضزغـتا

 ؾكط. ٚعج١ٝ٭غطاض أنازمي١ٝ  ٚتػتدسّآضا٤نِ غٛف تعاٌَ بهٌ غط١ٜ  إٔب

ِ , ؾـانطا يهـِ   ا٫غـتُاض٠ أسكٌ ع٢ً إداباتهِ ع٢ً ا٭غـ١ً٦ ايـيت تتهـُٓٗا ٖـصٙ      إٜٔٚػعسْٞ   تعـاْٚه

ْعطا ٭ُٖٝـ١ َـا تبسْٚـ٘ َـٔ ادابـات. َـع ايؿـهط         ا٫غتُاض٠ملا ؾٝ٘ َكًش١ ايبشح ايعًُٞ ٜطد٢ ٤ٌَ  ٚاٖتُاَهِ

 ٚايتكسٜط.

 

 

 

 ايطايب١                       املؿطف                                                                    

 طًعت غعٝس ؾ٬ٕٝ               أبطاِٖٝ َكطؿ٢                                       لعبس اـاي. زأ.ّ. 
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 ٍ: املعًَٛات ايؿدك١ٝٚاحملٛض ا٭

 ☐ج٢ أْ                          ☐   اؾٓؼ: شنط .1

 ايؿ١٦ ايعُط١ٜ: .1

 ☐غ١ٓ  1. إىل 1.َٔ                            ☐غ١ٓ  1. إىل 1.َٔ                        ☐غ١ٓ  1.أقٌ َٔ  

 ☐ ؾُا ؾٛم 61َٔ                        ☐   61 إىل -1.َٔ 

 ايسخٌ ايؿٗطٟ يٮغط٠: ..

 إىل 1110111.َٔ     ☐  1110111. إىل 11110111َٔ       ☐  زٜٓاض  11110111 إىل 11110111َٔ

 ☐زٜٓاض 1110111.

 ☐ ؾأنجط 1110111. 

 ايتشكٌٝ ايسضاغٞ: ..

              ☐زنتٛضاٙ                                 ☐َادػترل   

  :١ا٫دتُاعٝاؿاي١  .5

 ☐ أضٌَ                  ☐َطًل                            ☐َتعٚز                ☐أععب      

  ا٫دتُاعَٞٛاقع ايتٛاقٌ  اتع٬ْإل: نجاؾ١ ايتعطض ايجاْٞاحملٛض 

 ؟ ا٫دتُاعَٞٛاقع ايتٛاقٌ  اتإع٬ٌْٖ تتابع  -6

 ☐٫                            ☐ْعِ  

 (؟ 11)ايعاؾط ايػ٪اٍ  إىل ا٫ْتكاٍيف ساي١ إدابتو ب )٫( ميهٓو  -

 ايػ٪اٍ ايتايٞ... إىل ا٫ْتكاٍدٛابو ب)ْعِ( ميهٓو  نإ ٚإشا -

اختٝاض أنجط َٔ  )ميهَٔٔ خ٬شلا؟  اتع٬ْاإلاٯت١ٝ, تؿهٌ َتابعت٘ ملعطؾ١  ا٫دتُاعٞأٟ َٔ َٛاقع ايتٛاقٌ  -7

 ٚغ١ًٝ(

A.بٛى  ايؿٝؼ☐        b ّاإلْػتػطا.☐            c . ايٝٛتٝٛب☐                 d .ّتًٝٞ دطا☐               

 E.إٔ يٝٓهس ☐ f تٜٛذل.☐               g غٓاب ؾات .☐               h تصنط. أخط٣......... 
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 ؟ا٫دتُاعٞاييت تعٗط ع٢ً َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫ؾطنات  اتع٬ْإلَا َس٣ تعطنو  -8

A.  نجرل دسا☐                b . َتٛغط☐                 cًٌٝق . ☐                 dقًٌٝ دسا . ☐ 

ؼسٜـس أنجـط َـٔ     )َهٓو ؟ا٫دتُاعٞع٢ً َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫ؾطنات  اتع٬ْإلَا زٚاؾع تعطنو  -9

 :(سٌٜب

 ٫ ْعِ ايعباضات ايتػًػٌ
    ٚاؾٛز٠ملعطؾ١ ا٭غعاض   .1
   ٚايذلؾٝ٘ يًتػ١ًٝ  .1
   اتع٬ْاإل ملؿاٖس٠ٚدٛز ايٛقت ايهايف يسٟ   ..
   أدٛا٤ ٚاقع١ٝ َٚعطؾ١ املعٜس عٔ اـسَات إىل٘ ٜٓكًين ْ٭  ..
   يف تًو املٛاقع بؿهٌ ناف تتكا٫ا٫ تؾطنا اتإع٬ْاعتس ع٢ً َتابع١   ..
   اإلْذلْتايؿطا٤ عدل  بع١ًُٝأثل   .6
ًُا ب٘ أثٓا٤ َؿاٖس٠ سكٛيٞ ع٢ً ؾ٤ٞ   .7  َٛاقعع٢ً  تتكا٫ا٫ات ؾطن إع٬ٕنٓت َٗت

 ا٫دتُاعٞايتٛاقٌ 
  

   أستادٗااييت اـسَات  ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  اتع٬ْاإلتكسّ بعض   .8
   ايػطع١ يف اؿكٍٛ ع٢ً اـسَات  .9

   اـسَات نياملؿان١ً يسٟ ب يػٗٛي١  .11
   أستادٗاعٔ اـسَات اييت  ايهاؾ١ملعطؾ١ املعًَٛات   .11
   اؾذلٚا اـسَات َٔ قبٌ ايصٜٔيًتعطف ع٢ً ضزٚز ا٭ؾدام   .11
   املػتدسَني اْتباٜٙطنع ع٢ً ايؿهٌ ؾصب   ..1
   ٜكطب املػاؾ١ بني تًو ايؿطن١ ٚاملػتًٗهني  ..1
 

َٔ  أنجط)ميهٓو اختٝاض  ؟ا٫دتُاعٞتٛاقٌ اييف َٛاقع  تكاٍا٫ؾطنات  اتع٬ْإلَا أغباب عسّ تعطنو -01

 بسٌٜ(

 ٫ ْعِ  ايعباضات ايطقِ
   ا٫ستٝاٍاـٛف َٔ  .1
   اتع٬ْاإل ملؿاٖس٠ايهايف عسّ ٚدٛز ايٛقت  .1
    ا٭خط٣ تتكا٫ا٫اييت تعطض يف ٚغا٥ٌ  اتع٬ْاإلأؾهٌ  ..
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 ٫ ْعِ  ايعباضات ايطقِ
بؿهٌ  ا٫دتُاعَٞٛاقع ايتٛاقٌ  يف تتكا٫ا٫ؾطنات  اتإع٬ْمل اعتس ع٢ً َتابع١  ..

 ناف
  

   اإلْذلْتايؿطا٤ عدل  بع٫١ًُٝ أثل  ..
   ت٪ثط ع٢ً ساغٛبٞ ؾرلٚغات اتع٬ْاإل ٖصٙتهٕٛ  إٔأخؿ٢  .6
   اٖتُاَٞ ا ٜجرلمل أدس َ .7
   َععذ١ بططٜك١ع٢ً املٛقع ايصٟ أتكؿش٘  ْؿػٗاتؿطض  ْٗاأ .8
   أستادٗا٫  خسَات اتع٬ْاإلٜكسّ بعض  .9

   اؾُٗا٫  أدٓب١ٝيػ١  تػتدسّ اتع٬ْاإلبعض  .11
 

 ع٢ً؟  بٓا٤ًاملٓتر  باختباضٌٖ تكّٛ  ٠ٚاسس س١َـ عسٜس٠ ػاض١ٜيف ساي١ ٚدٛز ع٬َات  -00

 ٫ ْعِ ايعباضات ايتػًػٌ

        ايتذاض١ٜأؾهٌ اـسَات بػض ايٓعط عٔ ايع١َ٬  بني اختٝاض .0

   َع١ٓٝ ػاض١ٜثكيت يع١َ٬  .2

    ايتذاض١ٜأؾٗط ايع٬َات  بني ا٫ختباض .3

    بساؾع ايتػٝرل دسٜس٠ ػاض١ٜع١َ٬  اختٝاض .4

   َٓتذاتٗا أٚع١َ٬ ػاض١ٜ دسٜس٠ بساؾع ٚدٛز خًؿ١ٝ َعطؾ١ٝ عٔ خسَاتٗا  اختٝاض .5

 
 خس١َ؟اغِ يهٌ  أٚ ١َ٬نطٚض٠ ٚدٛز ع َا غبب -11
 

 ٫ ْعِ ايعباضات ايتػًػٌ
   ٚساي١ املٓاؾػ١ ايؿسٜس٠ ايكا١ُ٥ بايػٛم اإلْتازبػبب تعسز َكازض  .0
١َ ٬خط يف ساي١ عسّ تٛؾط ع٭عٔ ا ٗابػبب قعٛب١ ايتُٝٝع بني املٓتذات بعه .2

 ػاض١ٜ
  

   س١َٚايتعطٜـ باـ ٘ٚايتٛدٝ يًتٓبٝ٘ازا٠  ٗاهْٛي .3
   ١ َا بني ايبسا٥ًٌس يف املؿانٗايٛقت ٚاؾ ٫ختكاض١ ًٚغٝ .4
   ملعطؾ١ ايؿطن١ عٔ ططٜل ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ  .5
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 ؟تتكا٫ا٫خس١َ ؾطنات  اختٝاضبطأٜو ع٢ً َاشا ٜعتُس املػتًٗو يف  -.1
 

 ٫ ْعِ ايعباضات ايتػًػٌ

   ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ .0

   اييت تطنع ع٢ً اـس١َ اتع٬ْاإل .2

   تٛقٝات أؾطاز ايعا١ً٥ ظٛز٠ اـس١َ .3

    اتع٬ْاإلعطض  ٚنٝؿ١ٝتكُِٝ  .4

   ا٫دتُاعٞايتٛاقٌ  َٚٛاقع اإلْذلْتأضا٤ املػتًٗهني املٓؿٛض٠ ع٢ً  .5

 

  املػتًٗو مٛ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ  اػاٖاتع٢ً  اتع٬ْاإلاحملٛض ايجايح: تأثرل 

يف َٛاقـع ايتٛاقـٌ    تتكـا٫ ا٫ؾـطنات   اتع٬ْإل اْتباٖو زضد١ ع٢ً ت٪ثط اييت ايعٛاٌَ َٔ عسز ؾُٝايٞ -.1
 ؟أثرلٖا عًٝو, َا زضد١ تا٫دتُاعٞ

 ايعباضات ايتػًػٌ
َٛاؾل 
 بؿس٠

 قاٜس َٛاؾل
غرل 
 َٛاؾل

َٛاؾل  غرل
 بؿس٠

      ع٬ٕاإلاغتدساّ ضغّٛ َتشطن١ يف   .1
      ع٬ٕيإلَكــاسب١  ؾٛتٛغطاؾ١ٝاغــتدساّ قــٛض   .1
       ع٬ٕاإلَٛقع   ..
       ع٬ٕاإلقٝاغ١   ..
      َٔ َط٠ أنجط ع٬ٕاإلتهطاض   ..
      ايؿٝسٜٛ اتإع٬ْ  .6
       ع٬ٕيإلايؿعاضات اؾصاب١   .7
      ايٓك١ٝ  اتع٬ْاإل  .8
       ع٬ٕاإلتكُِٝ   .9

      املكٛض٠ ايجابت١  اتع٬ْاإل  .11
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َٛاقع ايتٛاقٌ  يف تتكا٫ا٫ؾطنات  اتإع٬ْمبتابع١  اٖتُاَو زضد١ ع٢ً ت٪ثط اييت ايعٛاٌَ َٔ عسز ؾُٝايٞ -.1
 ؟أثرلٖا عًٝوَا زضد١ ت ,ا٫دتُاعٞ

 ايعباضات ايتػًػٌ
َٛاؾل 
 بؿس٠

 قاٜس َٛاؾل
غرل 
 َٛاؾل

غرل 
 َٛاؾل
 بؿس٠

      ع٬ٕاإلإلبساع يف ؾهط٠ ا .1
      ع٬ٕاإلايكـٛض ٚايطغـّٛ املػـتدس١َ ؾـٞ  .1
      ع٬ٕاإلاملػــــتدس١َ ؾــــٞ  ا٭يٛإ ..
       ع٬ٕاإلؾـٞ  ايكٛت١ٝغـتدساّ املـ٪ثطات ا ..
      ع٬ٕاإلؾــٞ  اؿطن١ٝاغـتدساّ املــ٪ثطات  ..
اغــــتدساّ ْكــــٛم كتكــــط٠ يعــــسز َــــٔ  .6

 تتبسٍ باغتُطاض اتع٬ْاإل
     

      ع٬ٕاإلاـطٚز عٔ املأيٛف يف إخطاز  .7
      ع٬ٕاإلٚٚانـــش١ ؾـــٞ  بػٝط١اغـــتدساّ عبـــاضات  .8
      يف اغتدساّ ايعطض ٚاإلبٗاض ايتُٝع .9

      ٚدصاب ظٗاض املٓتر ْؿػ٘ بؿهٌ ٚانحإ .11
غٗٛي١ ايتعبرل عٔ املٓتذات بؿهٌ ٜتٓاغب َع كتًـ ا٭عُاض  .11

 َٚػتٜٛات ايصنا٤
     

      ع٬ٕاإلايًػ١ املػتدس١َ يف  .11
      أنجط أٚ أثٓني بني ايككرلاؿٛاضٟ  ع٬ٕاإل ..1
      َباؾط بؿهٌ كسّٟ ٜايص ع٬ٕاإل ..1
      ع٬ٕاإل يف َجرل٠ بططٜك٘ ا٭يٛإاغتدساّ  ..1
      سسخ أٚ طض يف قٛض٠ قك١ٜعايصٟ  ع٬ٕاإل .16
      ع٬ٕاإلَؿٗٛض٠ يف  ؾدكٝاتاغتدساّ  .17
      َٛاٍ أٚ أغ١ٝٓع٢ً ؾهٌ  ع٬ٕاإل .18
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ات ؾطن عٓٗأً تعبؿطا٤ اـسَات اييت  يًكٝاّ سٜوٌَ اييت ت٪ثط ع٢ً إثاض٠ ايطغب١ يعسز َٔ ايعٛا ؾُٝايٞ - 16
 ؟أثرلٖا عًٝوَا زضد١ ت ,ا٫دتُاعٞيف َٛاقع ايتٛاقٌ  تتكا٫ا٫

 ايعباضات ايتػًػٌ
َٛاؾل 
 بؿس٠

 قاٜس َٛاؾل
غرل 
 َٛاؾل

غرل 
َٛاؾل 
 بؿس٠

      ع٢ً اـسَات  ٚايتٓع٬ٜتَعطؾ١ ايعطٚض  .1
      اغتدساّ اـسَات املعًٔ عٓٗا َعطؾ١ نٝؿ١ٝ .1
      َعطؾ١ املعًَٛات عٔ ٖصٙ اـسَات ..
       اؾسٜس٠َعطؾ١ اـسَات  ..
      ا٭ؾهٌ َٓٗا  ٚاختٝاضايػًع ٚاـسَات  املكاض١ْ بني ..
      تعطض بططم َبتهط٠  .6
      ا٫غتؿاز٠ َٔ اـس١َ أٚيؿطا٤  ع٬ٕاإلْكح اـدلا٤ يف  .7
      متهٓين َٔ ايتٛاقٌ بايؿطنات .8
      ساديت ي٬غتؿاز٠ َٔ اـس١َ .9

      يف غبٌ اؿكٍٛ ع٢ً اـس١َ ايتػ٬ٝٗت .11
      متهٓين َٔ طًب اـس١َ َٔ املعًٔ َباؾط٠ .11
      عٔ اـس١َ ع٬ٕاإل تعطنٗااييت  املعاٜا .11
      ثكيت يف اـسَات املعًٔ عٓٗا ٚاييت دطبتٗا قبٌ شيو  ..1
      ايتػٛم ع١ًُٝتػٌٗ يٞ  ..1
      ايؿطا٤تػاعسْٞ ع٢ً اؽاش قطاض  ..1
      املاز١ٜ اتٞهاَْٚإتٛاؾل أغعاض اـسَات املعًٔ عٓٗا  .16
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عـدل املٛاقـع ايتٛاقـٌ     تتكـا٫ ا٫ يـسٜو يؿـطنات  ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ املؿه١ً  اتإع٬ْٖٛ َٛقؿو ػاٙ  َا -17

 ٗا؟  سَاتـ ا٫دتُاعٞ

 ايعباضات  
َٛاؾل 
 بؿس٠

 قاٜس َٛاؾل
غرل 
 َٛاؾل

غرل 
َٛاؾل 
 بؿس٠

ػاٙ
ا٫

 
ض١ٜ

تذا
١ اي

َ٬
 ايع

مٛ
 

 
 
 
 
 ايجك١
 

      ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ املؿه١ً يسٟ تًيب تٛقعاتٞ    
      اؾعط بجك١ ػاٙ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ املؿه١ً يسٟ

      ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ املؿه١ً يسٟ ئ ؽٝب ظين 
ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ املؿه١ً يسٟ قازق١ ٚكًك١ يف  

 كاٚيفَعاؾ١ 
     

عتُس ع٢ً ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ بؿهٌ ناٌَ إلدطا٤ أ
 تكاٍا٫خسَات 

     

ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ املؿه١ً يسٟ تهُٔ ؼكٝل ضنا 
 ايع٤٬ُ

     

 
 ايتعاطـ

أؾعط بايطنا عٓس ؾطا٤ خسَات ٖصٙ ايع١َ٬ 
 ايتذاض١ٜ

     

      ٖصٙ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ ػعًين غعٝسا
       باملتع١ تعٚزْٖٞصٙ ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ  

 
 
 ١ْٝ

 ايؿطا٤

ٞ أْؾ تتكا٫ا٫َٓتذات ٚخسَات  إىلعٓسَا أستاز 
ٟٛ اغتدساّ خسَات َٓتذات ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ أْ

 املؿه١ً يسٟ

     

غٛف أغتُط يف اغتدساّ خسَات ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ 
 املؿه١ً يسٟ

     

ؾطا٤ى ـسَات ايع١َ٬ ايتذاض١ٜ املؿه١ً  استُاٍ
 يسٜو عايٞ

     

ؾًٔ اغتدساّ  تتكا٫ا٫خسَات  إىلعٓسَا أستاز 
 خسَات ع١َ٬ ػاض١ٜ اخط٣
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 يجاْٞا لاملًش

 ايكسم ايعاٖطٟ ٭زا٠ ا٫غتبا١ْ ع٢ً ٚؾل أضا٤ احملهُني

عسز  ايتدكل ايسقٝل أزلا٤ احملهُني ت
ايؿكطات 
املٛاؾل 
 عًٝٗا 

عسز 
ايؿكطات 

غرل 
 لاملٛاؾ

 عًٝٗا

عسز ؾكطات 
املعسٍ 
 عًٝٗا 

 ْػب١ املٛاؾك١

 91.34 4 5 95 اإلع٬ّ ٚإزاض٠ ا٭ظَات . قازم مح١ غطٜبزأ.ّ.  -1

عبس  م. ١ًْٗ عبس ايطظازأ.ّ.  -2
 ضؾٝس لاـاي

 96.15 2 2 100 إشاع١ٝ ٚتًؿع١ْٜٝٛ 

 98.07 2 0 102 أسكا٤ َػسٜس أمحس. ضظناض زأ.ّ.  -3
 94.23 4 2 98 إشاع١ ٚتًؿعٜٕٛ . دٛاز قُس أَني عٝػ٢ ز  -4
 89.42 7 4 93 تػٜٛل أ.ّ. ز٠ٚ٫ض د٬ٍ غطٜب -5

 93.84  اجملُٛع 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

لة تؤرة كؤمةاليةتيةكان لةسةر ئاراستةكانى  ةكانريطةرى ريكالمكا
 مبةر بة براندامامؤستايانى زانكؤ بةر

 كوردستان( ىميهةرةيوةندى لة )كؤمثانياكانى ث

 

   كً ًٔ وامً

كىٕكّ  زاوكۆِ پۆلٕتً  لً  كراَي یكىٕك ِ تًوّ كۆلٕ  وجُمً ئً یش شكًێپ
  ر لً ِ ماستً ێًپىاوّ ٍێست دي كاوّ بً ذأَستًٕێپ  ك لًێش ك بً ر َيێَل ًٌ

 مذاَ رٔكال ێمٕذٔاِ وُ

 

 ن  الًٔ لً
 ێعت سعٕذطشٕالن 

 1111-َلێر ددیه، ًٌ الحً زاوكۆی سً - رۆژوامً  كالۆرٔۆش لً بً
 

 رشتٕارِ رپً سً بً
 فا پ.ْ. د.عبذالخالك ئٕبرإٌم مستً

 
 رێَل كُردستان، ًٌ

 1113م  كاوُن دََي
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  پُختً

کیە گروگەکااوی باُاری پەیُەواذیکردوی بازاڕساازی َ بارەَدان، کە الرێکالم یەکاێکە لە چاا    

بەشێُەیەکی بەردەَام َ لە ئامرازەکااوی راگەیاواذن بەکاردێات باۆ کااریگەری وُاواذن لەساەر 

لەگەڵ پەرەساااااەوذوی تەکىەلۆژیاااااای بەکااااااربەران َ ٌاواااااذاویان باااااۆ کااااا یه.لە ئێستاشاااااذا، 

پەیُەوذیکردن،ئامرازە وُێیەکاوی راگەیاوذن باَُوەتە بەشاێکی بایەخاذار لە ژیاوماواذا ٌەرَە  

بَُەتە یەکێک لەَ واَەوذَ بُارَ زیىذَاوەی کۆمپاویاکان بەشێُەیەکی بەرفراَان بەکاریاذێىه 

 ێکالم.ر بۆ باڵَکردوەَەی

 رلک ەچەەبەتەەەێ َلەم َەەەیەٌ َ ەە ەادویىەە ەرد لئەکێشەە ئەم تەێەەُەوەى َلە ەا ەکەەس ێ  ە ەە

کسرەگ رئەرە الم ە ەشیسلەمیدەسە ەا   رەمسرد ت ئەمسمە تسەسو ەادو ەەا ت ردمب رەتردودئە

کەمپسویسکسو ەپ ەُلودە ر نەا ٌ رەم ەکُر  تسودد،ەم تەێُەوەى َلە ،ەێُەوەى َلە ک ەَل ەیی ە

َلکەەێەُئپشە ەت  ەتهەت ەرەەرم ە دپەَل،ەت َەێُەولرەمیتە ئەرََپێُئەمیەدەسە ەت کسرٌێىەس

مسمردائەکەکر و َلئەادویسرئەَەاێ ەە یى َلەا ەکەەم  گ ئەێەُەوەى َل،ەکەەم  گ ئەێەُەوەى َلە

كەمپسویسكەەەەسو ەگُادرشەەەەت ەا  ەەەە رم تەم َەمسمە ەەەەتسەسو ئەادو ەەەەە،ەک ەک م ێگُادرە کەەەەسو ە

مس ەەەەیسە ەەەەێ ،ەەک ەتەەەەرەتیهەا ەکەمپسویسکەەەەسو ە،ت کەەەەسر ەىهرەمەەەەددەەوەەەەسَەًٌەەوەەەەدە ر نەاەەەەًەەُيەپً

 یلی ەت.ێ ەرلکک اەه،

ٌ رَلکەمسمە ەەەتسەسو ەادو ەەەەئتەپەەەەایت کىی  ەٌ َاێەەەر،ە ەەە ی،   ەه،ە ەەەلێمسو ،ە ٌەەەەکەَە

 ەەەردنوەَلکەومەەَُو ە ک ەم ت  ەەتددرەا ەێەەُەوەى َلک ە ەەەسرە ردن،ەا  ەە رەم َەتى مەەسە  ە

ژمسرلئەەتبگ کسو ەرە م ەردپر  ە د ەوردنەَەت شێُلئتەکسغ ائەَەم ای ترۆو وە دت ش ردَ

 ەرت.ر و083رە م ەَلیمدردَلکسنەگ ەشت ت

ێُەولرەێیەرئەپش ەت  تهەت ەمسمردالکەسو ەردگ ەسوەدو ە ەەسرە ر ەَلکەچُدرچێەُلئەێیەەرئە

ێُەوەى َلک ،ەٌ  بودر و ەێیەرلک ەا   رەتى مسئەم َلە ەوسَل ۆکەَەگرەمسو کسو ەم تەێیەەرلە

 لگەەەەُو ێىهەا گ مەمسمەەەەسواەَەپر ەەەەیسرلکسو ەم تەێەەەەُەوەى َلە ەا ەرَدوەەەەگ ئەم تەێیەەەەەرلَل،ە
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ٌ ە ەا ەوێُدنەچرئەت رک َێەهەَەمس ەت ەپشە ەت  ەتى ەم مەسَلرە،ەەت تەەپ ەُلودە ک ەت ٌێ 

مەەەرلەمیسَدالکەەسو ەوەەسَلرۆک ەمیەەدەسەَە رَشەەت ەم َەمسرد ەەت ە ئەیئەم مەەسَلرە رَ ەە ە

 لتێ ەا ەٌ مب رەم َەپر سو ئەمیدەسە لەسوخسێ ەرََ،ەگرەمسو کسو ەم تەێیەرلەکردَلێ ەتى مسئە

ەەوەى َلە .ُێ  د شتى ەپر یسرەَەگرەمسو کسو ەم ت

ە-:ێُەولرەا تەێُەوەى َلە  دەگ ەشتەێ ەکەم  ێکە لرم و ستەا َدو  

ەەرە الم ە ەشیسلەمیدەسەکسرەگ رئەت رچەسَئەٌ ە ەا ەردکێشەسو ە ە رواەَەگروگە ەپێەددو ە١

ومەەەەَُو ئەێەەەەُەوەى َلەَەت ٌێ کر وەەەە ەویەەەەسائەکبەىەەەە ەک م ێگُادرەی کەەەەسو ەکەمپسویسکەەەەسو ە

ە.سوددپ ەُلودە ر نەا ەٌ رەم ەکُر  ت

اۆرەەەى ئەومەەَُو ئەێەەُەوەى َلەا ەرەەەگ ئە ەشەەیسلەمیەەدەسَلەت  َدئەرە المەەددە لچەەهەت ە -٢

ە.ێسەب ێ ەر ەسبُکەَەەُێیُبەَەمیىستسگردت

پس ى رئەت رک َێىە ەومەَُو ئەێەُەوەى َلەت ەرە المە ە ەشەیسلەمیەدەسەپ ەُلوەدئەٌ ە ەت ە -٣

دویەسرئەێێرَێ  ە لە ە تسرل ەادویى ەورک ەک م ێگُادرئەَەکُداێتی ک ئەَەت  ل ەتٍێىسو ەا

ە.ت َەک م ێگُادرەیسو ئەپێُەستیسنەپێی ێ ە  تسرل ەت ەکێردە ەگ ەشتهەت َەادویسرەسو 

ەم و سمسو ئەا ە ەتى مسئەم َ ەا   ر ەرََ ەکەم  ێکەرد پسر لئەکستەێ  ەێُەولر ەکەێسەیدد ا 

ێیگ ەش .پ ێُەوەى َلک 
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ABSTRACT  

Advertising is one of the most important activities in marketing 

communication field and development, which is used continuously and in 

media tools to influence and encourage consumers to buy. Communication 

technology,and new media tools have become an important part of our life as 

it has become one of the centers and living areas companies widely use to 

publish ads.  

The problem of this research has intensified at a key point: trying to 

find out the extent of the impact of social media advertising on the direction 

of university lecturers in the face of branding of communication companies in 

the Kurdistan Region. This research is a description research and researcher 

Mito. The research community has used media surveys, based on survey 

forms such as information collection and research tools in the research 

community, and the research community represents all university professors 

who use services, including companies. Asia Cell, Zinn, Cork Telecom As 

teachers at Erbil Polytechnic University (Salahaddin, Sulaymaniyah, Duhok 

and Soran) were selected as a target example of the study, the number of 

answered forms was (380).  

 The researcher identified the theory of relying on media tools such as 

the framework of the research theory, choosing the theory based on the fact 

that the content and assumptions of this theory match the objectives and 

questions of this research in the perspective of this T Or, there is a strong 

relationship between the conflict and the level of public reliance, in this way, 

the differences between the content of the media and the nature of the 

direction that is created by the public against the issues that the media 

presents, the assumptions of this theory have been made the basis for forming 

questions and The assumptions of this research.  
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The researcher in this study has reached a number of conclusions 

including: - 

 1. Social media advertising has a significant impact on attracting attention 

and attention to research examples and strengthening the intention to buy 

services for communication companies in the Kurdistan Region.  

2. Most research examples follow ads through social media, especially 

Facebook, YouTube and Instagram. 

 3. Comparing research samples to social media ads is related to knowing the 

price of the service and its quality and obtaining detailed information about 

the services they need about the speed of access to this information. Finally, 

the researcher presented a set of recommendations based on the results he 

received in the study.  
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