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 الملخص
البحث الي  عرفهيا اكرسيال الضريفع ل عير  عبيف الكيعل بيلو ع ي  اليلع   يهدف

 الفعكعة. االسضهرس  لدي العفأه العصفعة بالعقافكة بع  العفأه الحضفعة لالعفأة
الذى عهدف الى لصف لضكسعف اسباب االلضاع الفاهكية   منهج المسحاضبع البحث 

ل عقافكة بع  العيفأه هي  عدعكية  المنهج المقارن الض  ضظهف ه  هذه الدفاسة ، لاعضا
دعكهييلف سعمضعييع حضييفي لففعيية اهرفيية الضابريية لهييا سعمضعييع فعكيي  لاعضعييد البحييث 

( عكفدة ع  العفأه 033ر لعات ع   ععكة فلاعها )ع   اسضعافة االسضبعا  لمعع الع
العصييييفعة عيييي  عدعكيييية دعكهييييلف لففعيييية اهرفيييية الضابريييية لهييييا هقييييد ضيييي  ا ضعيييياف ععكضيييي  

(، لضييي  053( لالحضيييف )053عشيييلايعضع  عضسيييالعضع  هييي  الريييدد لسييي  عييي  الفعيييف )
ا ضعييياف العكييياا  عشيييلايعا بحعيييث ضسيييل  العيييفأه ضضريييفع هر عيييا لعلفيييع هعسيييبلو لسييي  

 عع علضلع الدفاسةعضكاسب 
ا  العصدف الفيعس  ل عر لعات المدعدة ع  العكضمات هل  ه  الكضايج ال ألاشافت 

ضقعيييع  اعييياده اليييلع  ،  علافيييع الضلاصييي  االمضعييياع  ع عيييا الض عكاعيييل  ع عيييا الصيييحف 
االسضهرس  فب  لبرد اسض دا  علفيع هعسيبلو ل ضيفلعج عي  العكضميات ااد سععيفا عكيد 

بعكعيييا لييي  عضيييلعف بيييا االبعييية ععكييية الدفاسييية عييي  العبحلعيييات العبحلعيييات الحضيييفعات 
ضكعيييد العاشيييفات السيييابقة بيييا  علفيييع هعسيييبلو ليييا دلف سبعيييف هييي  ضشيييسع  ،ل  الفعكعيييات

الييييييلع  االسييييييضهرس  لاالدفاو العرفهيييييي  لضشييييييسع  ا فا  لاالهسيييييياف حييييييل  القضيييييياعا 
علفيييع  الع ض كييية بالكسيييبة ل عبحلعيييات الحضيييفعات لالفعكعيييات، لهكييياو هيييية ضيييد   الييي 

هعسييبلو بييداهع الكضييل  لحييب االسييضيرع هقييي لاعضييا ل ضسيي عة لشيي   الفييات الكييفا  
 لالهفلب ع  العشسرت ل اصة عكد العبحلعات الفعكعات .

 االعالن ، الفيس بوك ، الوعي االستهالكي . الكلمات المفتاحية :
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BY 
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ABSTRACT 

  

The research aims to identify the reflection of exposure to advertising 

through Facebook on the consumpitve awareness for Egyptian women 

compared to urban women and rural women. 

The research followed the survey method, which aims to describe and 

explain the reasons for the current situations that appear in this study, as 

well as the comparative method of comparing women in the city of 

Damanhour as an urban community and the village of Aflaqa as a rural 

community and relied on the questionnaire form to collect information on 

a sample of its strength ( 300) A single Egyptian woman from the city of 

Damanhour and the village of Aflaqa, two random samples were selected 

equal in number for both the countryside (150) and the urban (150), and 

the houses were chosen randomly so that the woman is exposed Actually 

facebook to suit the subject of the study 

The most important results indicated that the main source of new 

information on products is social networking sites followed by television 

followed by newspapers, evaluation of increased consumer awareness 

before and after the use of Facebook to promote products increased 

significantly when urban research esthesis, while the majority of the 

sample of the study of rural research, and according to previous 

indicators that Facebook has a big role in shaping consumer awareness 

and cognitive perception and forming opinions and ideas on different 

issues for urban and rural research, and there is a category entering the 

site Curiosity and love of reconnaissance only and also for entertainment 

and leisure and escape from problems, especially in rural research. 

Keywords: 

Advertising, Facebook, consumer awareness. 
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 المقدمة
لفيت عرد االعر  بشس  عا  لاالعر  عبف الكعل بلو بشس   اص سيعة عععياه ل 

 الفاه  الذي ضااعد االفبا  ع عا ه  الكضفة األ عفة بشس  سبعف .
لكضعمة لضيلفه ، لعع بفلا علافع الشبسات االمضعاععة العضعع ة ه  الكعل بلو لعا 
لهييا عيي  ضييلععف ع ييى الشييفسات العر كيية لمعهييلف العر كييع ، لعييا أحدعضييا عيي  عيييلفة هييي  

فصية السيضهداف المعهيلف لهقيام ل علفيع ساهة العماالت ، سعيا ضريعيو الضسكلللمعيا الك
الم فاه  ، أل بحسب اللضع االمضعاع  ، أل الرعف ، أل االهضعاعات ، أل الضر ع  
، لبالضيال  ععسكييو اعصيا  فسيياي  ع ض كية الييى أمياا  المعهييلف العضكلعية ،سييا  ال بييد 
عيييي  دفاسييييضكا الضرييييفع ل عيييير  عبييييف علفييييع الكييييعل بييييلو لاكرساسييييا ع ييييى الييييلعى 

    ل عفأة العصفعة.االسضهرس
هعساه  الكعل بلو ه  ضشسع  اللع  االسضهرس  ل كسا  ع   ر  األهق العكضلح 
الذي ضلهفه لضباد  العرافف لال بفات لالضمافب لاألسي ة، هه  ساحة حعة ل شو سعا 
ل عقع ، لآل ف سعا ل ذات سعا أ  اكهعاف الحلاما العادعة عذعب الحدلد الكاص ة بع  

 ييف ، لعق ييص العسييا  لالاعييا  الييى حييدلدهعا الييدكعا لعسييضلى عسيياد عسييل  الييذات لا 
فعاعييا، ههييذه اللسيياي  ضكريي  هر هييا هيي  كحييت الييلع  لمر ييا عفضيية ل ض عييف،  عييادة 

 الضشسع .
هضسرى الدفاسة الى ضحدعد دلف ا عركات عبف الكعل بلو لاكرساسا ع ى اللعى   

هذا العلفيع ع ريب دلفا حقعقعيا لهرياال  االسضهرس  لدى العفأة العصفعة، لعا اذا سا 
   ال.أ

 مشكلة البحث: -أوال:
عرييد علفييع هعسييبلو ابييفا الظييلاهف االعرععيية هيي  لفضكييا الحييال  ، هقييد اسييضياع ا   

عسييضقيب هيييات العمضعييع بساهييا عفاح ييا الرعفعيية لعسييضلعاضا االفضصييادعة لاالمضعاععيية 
هييفاد ، ل لسييع ا اعركعيية ععسيي  ههييل فكيياه عهعييا ل ضربعييف عيي  الييفأي لالضلاصيي  بييع  اال

الضسلق ع   رلا ع  الس ع لال دعات بسيهللا لعسيف ل اصية بريد ضفاميع اللسياي  



 شحاتهأ. مريم           .... التعرض لإلعالن عبر الفيسبوك وانعكاسه على الوعي االستهالكي للمرأة المصرية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

252                                                                                             

  

الضق عدعييية الضييي  ضسيييض د  هييي  االعييير  الضميييافي ل اصييية ا  فضيييا  عيييدد سبعيييف عييي  
العسييييض دعع  أللفيييياضه  هيييي  علفييييع هعسييييبلو عاه هييييا ا  ضسييييل  أسعييييف اللسيييياي  اضاحيييية 

ذلييييو ع يييى الييييلعى االسيييضهرس   ل اصييييا ليييدى العييييفأه  لعشييياهدة االعيييير  هييياكرسل
العصفعة بالعقافكة بع  العفأه الحضفعة لالعفأة الفعكعة ألكها ع  اسعف الكيات اهضعاعا 

 با عركات .
ــيس بــوك لعيي  هكييا ضضب ييلف عشييس ة الدفاسيية  هيي     ــر الف ــات عب ــد دور االعالن تحدي

 "وانعكاسه على الوعى االستهالكي لدى المرأة المصرية
 أهمية البحث ومبررات اختياره: -ثانيا :

 األهمية النظرية-أ
ضرد هيذه الدفاسية عحاللية  ضياهة الي  البحيث الر عي  هي  عميال  ع ي  االمضعياع (1

لاالعر  باعضباف ا  علفيع هعسيبلو عريد لسيع ة عي  لسياي  االضصيا  لاالعير  
 .لالذي ع   رلا عض  ضسلع  شبسة عرفات امضعاععة

العر كييع  باسييض دا  علفييع هعسييبلو هيي  االعيير  عيي  العكضمييات  فعييا  الردعييد عيي (2
اكرسيال ضريفع العيفأه الع ض كة لالعضكلعة بشيس  لاضي ، ععيا عسيضدعى دفاسية 

 العصفعة  عركات الكعل بلو ع ى اللعى االسضهرس  لدعها.
دفاسة علفع هعسبلو سلسع ة اعركعة مدعده لذلو لعيا ضضععيا بيا هيذه الشيبسة عي  (2

ضصيييالعة حدععييية ععييي  الضكاع عييية لاعساكعييا الشيييفا  عييي   رلهيييا لاعضيييا اعساكعييات ا
االعيياف السيي بعة السييض دا  هييذا العلفييع لضلععفهييا ع يي  الييلع  االسييضهرس  ل عييفأة 

 لدعها أ  ال. العصفعة لعا اذا سا  لها دلف ه  ضشسع  اللع  االسضهرس 
 االهمية التطبيقية -ب

لضرييفع ل عيير  عبييف الكييعل عحالليية اللصييل  اليي  ضرعععييات حييل  اكرسييال ا-0
 بلو ع   اللع  االسضهرس  ل عفأة العصفعة.
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لضسييييضعد هييييذه الدفاسيييية اهععضهييييا اعضييييا عيييي  الكييييية ععكيييية الدفاسيييية ، لهيييي  العييييفأة -2
العصيييفعة لذليييو ألكهيييا اسعيييف اهضعاعيييا با عركيييات ل اصييية ا  االعركيييات هييي  

 اللفت الحال  ضسضهدف العفأه ع   لما الضحدعد.
عسضبات ع   ر  هذه الدفاسية الضي  ضضكيال  ضيلععف لسيع ة اضصيا  عحاللة اعفا  ال-0

حدععييية لهيييل علفيييع هعسيييبلو ع ييي  اليييلع  االسيييضهرس  ل عيييفأة العصيييفعة كظيييفا 
 لحداعة علفع هعسبلو.

 أهداف البحث -رابعا :
ضهدف الدفاسة الفاهكة الى عرفها اكرسال الضريفع ل عير  عبيف الكيعل بيلو ع ي  

فأه العصفعة بالعقافكة بع  العفأه الحضفعة لالعفأة الفعكعة اللع  االسضهرس  لدي الع
 لل لصل  ال  هذا الهدف ضحدد الدفاسة عده اهداف هفععة ذات الص ة سعا ع   :

 . ضحدعد اكعاي اسض دا  العفأه العصفعة لعلفع هعسبلو 
  سشف الررفية بيع  السي  لالحالية الضر عععية لعحي  ا فاعية لاليد   العيادي ل عيفأة

 عة لعرد  اسضهرسها.العصف 
 .الضرفف ع ى كلععا االعركات الض  ضهض  بها العفأه العصفعة 
 .الضرفف ع ى دلاهع اعضعاد العفأه العصفعة  عركات الكعل بلو 
  عرفهيييية عييييدي اضسيييياع اهيييياق العييييفأه االسييييضهرسعة برييييد ايرعهييييا ع يييي  الصييييكحات

 المفلبات ال اصة ب االعركات عبف هعسبلو.
 كيييب االعمابعييية لالسييي بعة الكاضمييية عييي  اسيييض دا  الكيييعل بيييلو الضريييفف ع يييى الملا

 سلسع ا اعركعا
 ومن هذه االهداف ينبثق تساؤل رئيس هو :

 عيا عييدي اكرسييال الضرييفع ل عيير  عبيف الكييعل بييلو ع يي  الييلع  االسييضهرس     
؟ لعيييي  هييييذا  ليييدي العييييفأه العصييييفعة بالعقافكيييية بييييع  العييييفأه الحضييييفعة لالعييييفأة الفعكعيييية

فيعل عكبعيييق عكيييا عمعلعيييا عييي  الضسيييااالت الكفععييية األ يييفى الضييي  ععسييي  الضسييياا  الييي
 يفحها ع   الكحل الضال :
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 عا اكعاي اسض دا  العفأه العصفعة لعلفع هعسبلو؟ (0
عيييا الررفييية بيييع  السييي  لالحالييية الضر عععييية لعحييي  ا فاعييية لاليييد   العيييادي ل عيييفأة  (2

 العصفعة لعرد  اسضهرسها؟
 بها العفأه العصفعة؟عا كلععا االعركات الض  ضهض   (0
 عا دلاهع اعضعاد العفأه العصفعة  عركات الكعل بلو؟ (4
عا عدي اضساع اهاق العفأه االسضهرسعة برد ايرعها ع   الصكحات المفلبيات  (5

 ال اصة ب االعركات عبف هعسبلو؟
عييييا الملاكييييب االعمابعيييية لالسيييي بعة الكاضميييية عيييي  اسييييض دا  الكييييعل بييييلو سلسييييع ا  (6

 ؟اعركعا
 الدراسات السابقة  -خامسا:

دافت اا ييييب الدفاسييييات السييييابقة الضيييي  ضكاللييييت االعركييييات االلسضفلكعيييية بشييييس  عييييا  
اكرساسيييها ع ييي  السييي لو االسيييضهرس  لسعيييف عسيييه  هيييذه العلافيييع هييي  الضيييلععف ع ييي  

أميـــرة ابـــراهيم عبـــد اللنـــي عبـــد الـــرحمن المعهيييلف لاالفكييياع بالشيييفا  لعكهيييا دفاسييية 
لعالقـة بـين عوامـل خلـق القيمـة لإلعـالن عبــر ( بعنـوان "نمـوذم مقتـر  ل0202)

اليوتيوب والسلوك الشرائى للعمالء: دراسـة تطبيقيـة علـي عمـالء مواقـو التواصـل 
 1 االجتماعي".

اسيضهدهت هييذه الدفاسيية عرفهية ضييلععف علاعيي    ييق القععية ل عيير  عبييف العلضعييلب    
( 403سضعكايها عي  )،لفد ض  االعضعاد ه  ضمععع البعاكات ع   فايعة اسضقصا  ض  ا

عكيفدة عيي  ععيير  علافييع الضلاصيي  االمضعياع  لبالضحدعييد ضيي  االفضصيياف ع يي  ععيير  

                                                

فية بيع  علاعي    يق القععية ل عير  كعيلذ  عقضيفح ل رر أععفة ابفاهع  عبد ال كي  عبيد اليفحع ،  1
عبف العلضعلب لالس لو الشفايى ل رعر : دفاسة ضيبعقعة ع ي  ععير  علافيع الضلاصي  

 .2323، ماعرة العكصلفة س عة الضمافة،رسالة دكتوراهاالمضعاع ، 
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عييلفر  العلضعييلب لالكعسييبلو، لاشييافت الكضييايج اليي  لمييلد ضييلععف عركييلي اعميياب  لسيي  
عييي  علاعييي    يييق القععييية ال اصييية بالفسيييالة االعركعييية )باسيييضعكا  عاعييي  االاعيييا ( 

بيالرعر  )باسيضعكا  عاعيي  الض صيعص( لعلاعي    ييق  لعلاعي    يق القععية ال اصيية
 القععة ال اصة بالبعية االلسضفلكعة ع   كلاضج   ق القععة ل عر .

 

هنــاك دراســات اهتمــت بانعكــاس االعالنــات االلكترونيــة علــي الــوعي االســتهالكي 
 وهو ما يتفق مو طبيعة 

افشيادي السضفلكي  هاع عية بفكياعج “بركيلا   (2302دفاسة هبيا عبيد العحسي  أحعيد )
باسييض دا  علافييع الضلاصيي  االمضعيياع  هيي  ضكععيية الييلع  االسييضهرس  لعهييافة اض يياذ 
القييفاف لييدي العييفأة الراع يية  حعييث سييرت الدفاسيية اليي  عرفهيية هاع عيية بفكيياعج افشييادي 
السضفلكييي  باسيييض دا  علافيييع الضلاصييي  االمضعييياع  ع ييي  ضكععييية اليييلع  االسيييضهرس  

(اعيفأه 23لعفأة الراع ة، ليبيق البحيث ع ي  ععكية فلاعهيا )لعهافة اض اذ القفاف لدي ا
، لفييد اسييض دعت الباحعيية العييكهج اللصييك  الضح ع يي  لالعييكهج الضمفعبيي  ، لاشييضع ت 
ادلات البحيييييث ع ييييي  :بفكييييياعج افشيييييادي عييييي   ييييير  صيييييكحة ع ييييي  علفيييييع هعسيييييبلو 

لميلد  -با ضاهة ال  عقعال اللع  االسضهرس  لأسيكفت كضيايج البحيث هععيا ع ي  :
عرفيييييية افضبايعيييييية علمبيييييية ذات دالليييييية احصييييييايعة بييييييع  اسييييييض دا  علافييييييع الضلاصيييييي  
االمضعيييياع  )الكييييعل بلو(لالييييلع  االسييييضهرس  لييييدي ععكيييية البحييييث للمييييلد عرفيييية 
افضبايعييية علمبييية ذات دالليييية احصيييايعة بييييع  اسيييض دا  علافييييع الضلاصييي  االمضعيييياع  

 2 )الكعل بلو(لاض اذ القفاف لدي ععكة البحث
 

                                                

هبا عبد العحس  أحعد، هاع عة بفكاعج افشادي السضفلك  باسيض دا  علافيع الضلاصي  االمضعياع   2
رســــالة هيييي  ضكععيييية الييييلع  االسييييضهرس  لعهييييافة اض يييياذ القييييفاف لييييدي العييييفأة الراع يييية، 

 .2302، س عة الضفبعة بسلها ،ماجستير
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تحليـل االسـتجابات بعنـوان " Jessica F. McGinn(2016) دراسـة جيسـيكا 
ــوات وســائل  ــار قن ــوعى باختي ــة المســبقة وال ــة للمســتهلكين للعالمــة التجاري الفعال

 االعالم المعاصرة"
بحعت هذه الدفاسة اال ضرهات ه  السضمابات الرايكعية العسيضه و لذليو عي   ير  

عة ، لاللال  ل ررعة الضمافعية ، ضي  عفع الررعة الضمافعة ، لاللع  بالررعة الضماف 
امييفا  ضمفبيية لضحدعييد عييا اذا ساكييت هكيياو ا ضرهييات هيي  عييفع الررعييات الضمافعيية 
لالييلع  بالررعيية الضمافعيية للال  الررعيية الضمافعيية بييع  اعركييات اللسييايي الضق عدعيية 
لالففععيية، لضلصيي ت الكضييايج الييى الرعييلف ع ييى هييفلق ذات دالليية احصييايعة بييع  فدلد 

لعشيافسع  ع يى عيفع صييكحة األععيا  ذات الررعيات الضمافعيية ع يى الكيعل بييلو ا
عر  اليباعة الضق عدي.  3لا 

 مفاهيم البحث -سادسا:
 تعتمد هذه الدراسة علي المفاهيم االتية :

 Advertisingاالعالن: -1
عرفف االعر  باكا  مهلد اضصالعا اعف ش صعا لضفلعج الس ع لال دعات لاالهساف 

 4   لساي  اضصا  المعاهعفعة كظعف امف عرع   باسض دا
لععسيي  ضرفعييف االعيير  ع يي  اكييا  هييل ض ييو الرع عيية االضصييالعة االعرععيية االفكاععيية 
الهادهة الض  ضقل  بها العاسسات ال دععة الهادهة لاعف الهادهية ل يفب  لضيفلعج السي ع 

االضصييييا  لال ييييدعات لبكييييا  االسييييلاق المدعييييدة لالضيييي  ضكشييييف ال ضييييذاع عبييييف لسيييياي  
المعيياهعفي الع ض كيية لضهعيييا العسييضه سع  لضكشييعي الي ييب ع ييى ا  ضظهييف ش صييعا 

                                                

3 Jessica F. McGinn, The Analysis of Consumers' Affective Responses to Brand 

Pre sentation, Awareness, and Loyalty: A Contemporary Development in 

Selecting Media Channels,( Master of Science), The Rochester Institute 

of Technology School of Communication ,College of Liberal Arts,2016. 
 

 22،ص 2332، الداف الرفبعة ل كشف لالضلاعع ، القاهفة ، مقدمه في االعالنصكلت الرال ،  4
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المهة العر كة بهدف ضرفعف المعهلف العسضهدف لحكاه ع ى القعا  بالس لو العضلفع 
 5 ال ضبكى االضماهات ا عمابعة كحل العلضلعات الع ض كة ال الس ع ال ال دعات 

 التعريف االجرائي:
العركيييات الضييي  عيييض  الضسيييلعق لهيييا عبيييف لسييياي  االضصيييا  الع ض كييية عععييي  عمعلعيييا ا

 لعكها علافع الضلاص  االمضعاع  ل اصا هعل بلو .
 Facebook :فيس بوك-0

علفيع عرييى الكيال القيدفة ع يى العشيافسة لالضلاصي  عيع “عرفف علفع هعسيبلو باكيا 
 6"األصدفا  لاأله  لعمر  الرال  أسعف اككضاحام 

هعا الكال عع برضه  البرع لذلو ألافاع ش صيعا لضمافعيا  ههل علفع عضكاع  
لذلييييو عيييي   يييير  العحضلعييييات ا  بافعيييية لالصييييلف لكشييييف البكييييلد لاشييييفيا الكعييييدعل 

 لالضر عقات 
 التعريف االجرائي:

هل علفع عض  الضلاص  هعا بع  األهفاد لااد اسض داعا ه  الكضفة األ عفة ل ضيفلعج عي  
 العلافع اسض داعا بع  األهفادالس ع لعرد  هعل بلو  ع  أسعف 

 :Awarenessالوعي -3

                                                

 2306، داف العرفهة الماعرعة ، ا سسكدفعة ،  والنظرية االعالن المدخلشدلا  ع ى شعبا ،   5
 . 02:02، ص

 
، داف اسيياعا ل كشييف  العالقــات العامــة وشــبكات التواصــل االجتمــاعيحسييع  عحعييلد هضععييى ،  6

 .22، ص  2305لالضلاعع ، ععا  ، 
 (4)Petersen, C. The world of Facebook. Retrieved from 

http://www.nybooks.com/articles/ 

archives/2010/feb/25/in-the-world-of-facebook/?page=3,(2010). 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nybooks.com%2Farticles%2F&h=AT2L0KzPsir1ALhI9I5p58lQE3BI5-STzGRALMOHqgKcLOa-Vtb2wjg_Hua2VAfwQJvIf8U30yJZgKldX7mIj8kQsspLCpiVJh0GPyrypxzPluv_wRDjdWEE4nu2ycwAEdNF
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هل س عة ضربف ع  حالة عق عة عسل  هعهيا الرقي  بحالية ادفاو لع ي  ضلاصي  عباشيف 
عع عحعية ال افم  ع  يفعق اللع  الض  ضضعع  عادة بحلال االكسيا  ال عيل ، 

بها االكسا  سعا ععع  اللع  عكد الردعد ع  ع عا  الككل الحالة الرق عة الض  عضععا 
بع سيات العحاسعية العكيقعية الذاضعية )االحسيال باليذات ( ، لاالدفاو اليذاض  ، الحعياة 
الشيييرلفعة لالحسعييية أل الرقركعييية لالقيييدفة ع ييي  االدفاو الحسييي  ل ررفييية بيييع  السعيييا  

 7الش ص  لالعحعي اليبعر  لا 
  عريعييات لعرييفف الييلع  باكيية عرفهيية ضفاهييق حلاسييكا لأهرالكييا للييذلو ههييل الييذي عييكظ

حلاسكا لذاسفضكيا لعحيدد علفركيا عي  الاعيا  لالعسيا  لعشيبا هفلعيد اليلع  بيا دفاو . 
سذلو عرد عسضلي اللع  ال يلة االلل  هي  ضسيلع  الملاكيب اللمداكعية بعيا عضضيعكا 
عييي  االضماهيييات لالقيييع  ، سعيييا ا  اليييلع  االبيييا عيييا عسيييل  عشيييبرا بالماكيييب العرفهييي  

رعكيية هيي  العلافييف ال الظييلاهف الحعاضعيية ، للهييذا هييا  لعقصييد بييادفاو الكييفد ألشييعا  ع
لعييي  الشيييباب عضحيييدد عييي   ييير  الريييال  العحيييعي بهييي  لعض عيييف هيييذا اليييلع  ضبريييا لعيييا 

 8 عسضسبا الكفد ع  عهافات
لس عيية الييلع  اشييضقت هيي  ال  يية الرفبعيية عيي  اللعييا  لذلييو لضييد  ع يي  االحضييلا  اي 

 9معع الشى  لحكظا عع ضعع ا لههعا.
 consumptive awarenessالستهالكي:( الوعي ا4

                                                

، عم يد مجلـة مناععـات االعمـالعلسف سلبعض  ، دلف اللع  االسيضهرس  هي  ضراعيا حعاعية العسيضه و ، 7
 .20ص ،40،2302

هايعة عبد القادف عبد العقصلد ععف ، دفاسية هكعية لضقعيع  الفسيالة االعركعية لضكععية اليلع  العقياه  ليدي  8
، فسي  االعير  ، س عية  رسالة ماجستير منشورةباب العصفي ع   ر  اللسايي االعركعة ، الش

 .232،ص2336الككل  الضيبعقعة ، ماعرة ح لا  ، 
 .211، ص0211، عسضبة لبكا ، بعفلت،  محيط المحيطبيفل البسضاك  ،  9
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عقييييدفة الكييييفد ع ييييى حسيييي  اسييييض دا  لاسييييض ر  العييييلافد العضاحيييية العفضبييييية بساهيييية   
  10ال دعات العضلهفة لعد  ا سفاف ه  اسض داعها لضق ع  الكافد عكها بقدف ا عسا  

 التعريف االجرائي:
ض  عع عة العرفهة هل ضالعد العفأه العصفعة بالعر لعات لا فشادات الهاعة حضى ض  

 .   اع ى أسع  لم
 التوجه النظري -سابعا: (4) 
عكي ييق البحييث الييفاه  عيي  ضلمييا كظييفي أساسيي  هييل كظفعيية االعضعيياد ع يي  لسيياي   

االعر  حعث اكا عسر  ال  االسباب الض  ضمر  للساي  األعير  احعاكيا اعياف فلعيا 
 11 كلعا عا لعباشفه لهى احعا   فى ضسل  لها ضلععفات اعف عباشفه لضرعكة

سعا علح  اس  الكظفعة هإ  الررفة الفيعسعة الض  ضحسعها هي  عرفية االعضعياد بيع  
لسيياي  ا عيير  لالكظييا  االمضعيياع  لالمعهييلف، لفييد ضسييل  هييذه الررفييات عييع كظيي  

 -العميييييرت –للسييييياي  ا عييييير  مععرهيييييا، أل عيييييع أحيييييد أماا هيييييا ععييييي : الصيييييحف 
 12  السعكعا -الض عكاعل  -الفادعل

 عد هذه الكظفعة ه هضك
 عرفها صدى اعضعاد العفأه العصفعة ع ى اعركات الكعل بلو  -0

                                                

دفاسة حالية عدعفعية  فاكا بفساك ،اللع  االسضهرس  لدلفه ه  ضفسعخ عضي بات العساللعة االمضعاععة  10
س عييية الر ييل   -الضميافة - أ  البييلاف ، رســاله ماجســتير ، ماعريية الرفبيي  بيي  عهعييدي- أ  البييلاف 

05،ص2305االفضصادعة لالر ل  الضمافعة ،الماايف ،  

11 Joy C. Gordon ,A tola of two hurricanes: crisis communication and media 

dependency as a predictor of evacuation behavior in southeast 

Louisiana Hurricanes, Katrina and Gustavo Kansas State Univ., Nat. 

Comm. Emaciation Chicago, on: academic.com, Oct 20, 2009. 

12
القاهفة ، ، الداف العصفعة ال بكاكعة ،  االتصال ونظرياته المعاصرةلع ى حسع  السعد ، –حس  ععاد عسالي  

 005:004. ص  2302
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ضسييياعد ع يييى ضلضيييع  اكرسيييال الضريييفع  عركيييات الضلاصييي  االمضعييياع  ع يييى -2
الييلعى االسييضهرس  ل عييفأة العصييفعة عيي  حعييث العيياعه  بالعرييافف لالعر لعييات عيي  

الضييي  ال ضضريييفع  عركيييات السييي ع لال يييدعات لضلضيييع  الكيييافق بعيييكه  لبيييع  العيييفأه 
 الكعل بلو .

ضكعييييد كظفعييييا االعضعيييياد ع ييييى لسيييياي  االعيييير  هيييي  عرفهييييا صييييدى اعضعيييياد العييييفأه -0
العصييفعة ع ييى االعركيييات العكشييلفة ع يييى الكييعل بيييلو لفييفاف الشيييفا  الكر يي  ل سييي ع 

 االفضصادي( لدى العفأة العصفعة. –العقاه   –لالذى عحدده العسضلى )االمضعاع  
لعفأه العصفعة ع ى الكعل بلو سعصدف ل عر لعات لعا عضبرا ع  ضلععفات هاعضعاد ا

عرفهعة ه  عرفهة العكضمات لالسي ع ، لضيلععفات لمداكعية كحيل االضمياه كحيل سي را ال 
عكضج عرع  ، لالضلععفات الس لسعة كحل الشفا  الكر   ل عكضج كضعمة الضرفع لشبسات 

 الضلاص  االمضعاع  .
دفاسييضها ع ييى كظفعيية  االعضعيياد ع ييى لسيياي  االعيير   لذلييو هاعضعييدت الباحعيية هيي  

بسييبب حييدلث يكييفه هيي  اسييض دا  شييبسات الضلاصيي  االمضعيياع  هيير ضقضصييف لسيياي  
االعر  ل اصا  الكيعل بيلو  ع يى اال بياف لالضلاصي  بيع  االهيفاد لسي  اعضيد االعيف 

ضساعده  حضى اصب  الضسلعق لالشفا  بسهللة لعسف هقدعت ل عسض د  ضقكعات حدععة
  .13ه  الحصل  ع ى العر لعات الراعة
 ثامنا االجراءات المنهجية للبحث :

 -منهج الدراسه :-1
الييذى عهييدف الييى لصييف لضكسييعف اسييباب  مــنهج المســحضرضعييد هييذه الدفاسيية ع ييى 

االلضاع الفاهكة  الض  ضظهف ه  هذه الدفاسة ع   ير  لصيف الضريفع ل عير  
                                                

، العياالفي ل كشيف لالضلاعيع نظريات االتصال في القرن الحادي والعشرينعبد الفااق اليداعع ،  13
 .202:243، ص  2300، ععا  ،
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ع ييى الييلعى االسييضهرس  لييدى العييفأه العصييفعة. عبييف علفييع الكييعل بييلو لاكرساسييا 
لهيييى ايييياف هيييذا العيييكهج عيييض  اسيييض دا  عسييي  ل معهيييلف ، لذليييو ل ضريييفف ع يييى عيييدى 

 ضرفع العفأه العصفعة ل عر  عبف علفع الكعل بلو لاكرساساضا كحلها .
الذى سلف عسض د  ل عقافكة بع  العفأه ه  عدعكة دعكهلف وايضا المنهج المقارن : 

ضييفي لففعيية اهرفيية الضابريية لهييا سعمضعييع فعكيي  الضيي  ضرضعييد ع ييى علفييع سعمضعييع ح
 الكعل بلو سلسع ا اعركعة لاكرساسا ع ى اللعى االسضهرس  لدعها .

 طريقة واداة جمو البيانات :-0
اسض دعت الدفاسة الععداكعة االسضباكة ب يفع معيع البعاكيات عي  ععكية الدفاسية ،لفيد 

ا أسييكف عكيييا الماكيييب الكظييفي ل دفاسييية هييي  ضيييل  ضيي  اعيييداد هيييذه االداة هيي  ضيييل  عييي
الدفاسات السابقة  ،لاالدبعيات الر ععية العض صصية هي  عميا  الدفاسية لفيد اعضعيدت 

 الباحعة ه  هذه الدفاسة ع   أداة االسضبعا  
 "" Questionnaireاجراءات تطبيق اداة االستبيان 

الدفاسيية ل ضرييفف  لالضيي  سييلف ضفاعييى الباحعيية بييدا  ها ا  ض يييى اهييداف لضسييااالت
ع ييى الضرييفع ل عيير  عبييف علفييع الكييعل بييلو اكرساسييا ع ييى الييلعى االسييضهرس  
ليييدى العيييفأه العصيييفعة لضمعيييب ع ييي  اسييييي ة الدفاسييية لضحقيييق اهيييداهها لفيييد عيييف بكييييا  

 االسضباكة بردة  يلات ع ععة .
 مجتمو وعينة الدراسة :-3

لايعة اليبقعية ، لضععي  الرعكية لفد فاعت الباحعة با ضعاف ععكة الدفاسة باليفعقية الرشي
كعلذما ا ف ع  كعياذ  الرعكية االحضعالعية   stratified sampleالرشلايعة اليبقعة 

أل الرشلايعة لضضععا هذه الرعكة ع  الرعكة الرشلايعة البسعية بدفة ضععع ها ل معهيلف 
أل عمضعع البحث ، لضسض د  ه  حالة عا اذا ساكت عكفدات عمضعع البحيث عرفلهية 

دي الباحث لسكها اعيف عضماكسية هي  اليبقيات الضي  عدفسيها سيل  عسيل  عقسيعا الي  ل
 هيات ع  حعث الس  أل الكلع أل الدع  أل العلي  أل العهكة.
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لبعييا ا  الدفاسيية الععداكعيية ضسييضهدف الضرييفف ع يي  اكرسييال الضرييفع ل عيير  عبييف 
كعية(، لبالضيال  الكعل بلو ع   اليلع  االسيضهرس  ل عيفأة العصيفعة )الحضيفعة لالفع

هيا  عمضعيع الدفاسية عضععي  هي  العيفأه العصيفعة، لفيد افضصيفت الباحعية ع ي  ا ضعياف 
عدعكية دعكهييلف سعدعكية ضقييع هيي  عمضعيع حضييفي لففعية اهرفيية الضابريية لهيا سقفعيية ضقييع 

( عكيفدة عي  العيفأه العصيفعة عي  033ه  عمضعع فعكي  لفيد فاعيت الباحعية بسيحب )
الضابرية لهيا هقيد ضي  ا ضعياف ععكضي  عشيلايعضع  عضسيالعضع  عدعكة دعكهلف لففعة اهرفة 
(، لضيي  ا ضعيياف العكيياا  عشييلايعا 053( لالحضييف )053هيي  الرييدد لسيي  عيي  الفعييف )

 بحعث ضسل  العفأه ضضرفع هر عا لعلفع هعسبلو لس  عضكاسب عع علضلع الدفاسة .
 تاسعا نتائج الدراسة الميدانية :

 صائص عينة الدراسةخ( أ
 الس .0

 الس :   (0  )مدل  فف
 القياع الم فاه 

 ا معال  فعف حضف الس 

 سكة 25ألف  ع   05ع  
 127 67 60 و
% 40% 44.7% 42.3% 

 سكة 05ألف  ع   26ع  
 94 48 46 و
% 30.7% 32% 31.3% 

 سكة 45ألف  ع   06ع  
 50 25 25 و
% 16.7% 16.7% 16.7% 

 سكة هاسعف 46ع  
 29 10 19 و
% 12.7% 6.7% 9.7% 

 ا معال 
 300 150 150 و
% 100% 100% 100% 

 (3.052، عسضلى العركلعة=0، دفمة الحفعة=0.220=2)سا
(  اكيا بحسيب عض عيف السي  هقيد ضضيعكت 0عضض  ع  بعاكات الميدل  السيابق ففي )

سيييكة بكسيييبة  25ألفييي  عييي   05( عييي   هيييية عييي  021االبعييية ععكييية الدفاسييية )
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سييكة ،بكسييبة  05ألفيي  عيي   26عيي  هييية ( عيي  24%(، ع ييعه  )42.0عيلعيية )
سكة بكسبة عيلعة  45ألف  ع   06ع   ( ع  هية 53%(،ع  )00.0عيلعة )

 %(2.1سكة هاسعف بكسبة )  46( ع  هية ع   22%( ،ل ا عفا )06.1)
 )أعا ع ى عسضلى س  فيياع م فاهي  عي  القيياعع  عحي  الدفاسية )حضيف، لفعيف

الرعكييية سسييي ، هقيييد ساكيييت االبعييية  ه ييي  ع ض يييف الحيييا  سععيييفما عكيييا ع يييى عسيييضلى
ألفي  عي   05(عي  هيية عي  63العبحلعات الحضيفعات بحسيب عض عيف السي  )

 05( عي  هيية عي  61(% ،لععكة العبحلعات الفعكعيات )43سكة بكسبة)  25
 %(% .44.1سكة بكسبة) 25ألف  ع  

 سيكة االبعية ععكية الدفاسية ، لميا ت الكيية  25ألفي  عي   05عي  لفد شس ت الكية
ألفيي  عيي   06سييكة هيي  العفضبيية العاكعيية ، عيي  الكييية عيي   05ألفيي  عيي   26عيي  
  سكة. 45

  ضضسق هيذه الكضعمية عيع عيا ضظهيفه العاشيفات ا حصيايعة العبعكية أسيك  الميدل  عي
عييد  عركلعيية الررفيية االفضبايعيية بييع  عض عييف السيي  لالقييياع الم فاهيي ، حعييث 

 ، له  فععة اعف دالة احصايعا 0.220 2ب  ت فععة سا
 3.052لعسضلى عركلعة  0عكد دفمة حفعة 

 الحالة االمضعاععة -2
 الحالة االجتماعية:  (0جدول رقم )

 القطاع الجلرافي
 الحالة االجتماعية

 االجمالي ريف حضر

 عابا 
 121 57 64 و
% 42.7% 38% 40.3% 

 عضالما
 149 79 70 و
% 46.7% 52.7% 49.7% 

 عي قة
 11 5 6 و
% 4% 3.3% 3.7% 

 أفع ة
 19 9 10 و
% 6.7% 6% 6.3% 
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 ا معال 
 300 150 150 و
% 100% 100% 100% 

 (3.112، عسضلى العركلعة=0، دفمة الحفعة=0.322=2)سا
(  اكيا بحسيب عض عيف الحالية االمضعاععية  2عضض  عي  بعاكيات الميدل  السيابق ففي )

لعيييية ( عيييي  هييييية عضالميييية بكسييييبة عي042هقييييد ضضييييعكت االبعيييية ععكيييية الدفاسيييية )
( 02%(،عيي  )43.0عابييا  بكسييبة عيلعيية )( عيي  هييية 020%(، ع ييعه  )42.1)

( عيي  هييية عي قيية بكسييبة 00%( ،ل ا عييفا )6.0أفع يية بكسييبة عيلعيية ) عيي  هييية 
(0.1) % 

 )أعا ع ى عسضلى س  فيياع م فاهي  عي  القيياعع  عحي  الدفاسية )حضيف، لفعيف
د ساكيييت االبعييية ه ييي  ع ض يييف الحيييا  سععيييفما عكيييا ع يييى عسيييضلى الرعكييية سسييي ، هقييي

(عييييي  هيييييية 13العبحلعيييييات الحضيييييفعات بحسيييييب عض عيييييف الحالييييية االمضعاععييييية  )
( عيي  هييية عضالميية 12%( ،لععكيية العبحلعييات الفعكعييات )46.1عضالميية بكسييبة)

 %( .52.1بكسبة)
 عضالميية االبعيية ععكيية الدفاسية ، لمييا ت الكييية عابييا  هيي  العفضبيية لفيد شييس ت الكييية

  لعفضبة العالعة ،لأ عفا الكية عي قة.العاكعة ، ع  الكية افع ة ه  ا
  ضضسق هيذه الكضعمية عيع عيا ضظهيفه العاشيفات ا حصيايعة العبعكية أسيك  الميدل  عي

عيييييد  عركلعييييية الررفييييية االفضبايعييييية بيييييع  عض عيييييف الحالييييية االمضعاععييييية لالقيييييياع 
، لهي  فععية اعيف دالية احصيايعا عكيد 0.322 2الم فاه ، حعث ب  ت فععة سا

 .3.112ى عركلعة لعسضل  0دفمة حفعة 
 العسضلى الضر عع -0

 المستوى التعليمي:  (3جدول رقم )
 القطاع الجلرافي

 المستوى التعليمي
 االجمالي ريف حضر

 عاه  عضلسي
 80 59 21 و
% 14% 39.3% 26.7% 

 62 40 22 و عاه  هلق العضلسي
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% 14.7% 26.7% 20.7% 

 عاه  عال 
 132 43 89 و
% 59.3% 28.7% 44% 

 اه  هلق الرال ع
 26 8 18 و
% 12% 5.3% 8.7% 

 ا معال 
 300 150 150 و
% 100% 100% 100% 

، عراع  3.333، عسضلى العركلعة=0، دفمة الحفعة=40.052=2)سا
 (3.055الضلاهق=

(  اكا بحسب عض عف الحالة الضر عععة  هقد 0عضض  ع  بعاكات المدل  السابق فف )
( عيييي  هييييية عاهيييي  عييييال  بكسييييبة عيلعيييية 042ة )ضضييييعكت االبعيييية ععكيييية الدفاسيييي

%( عيييي  26.1( عيييي  هييييية عاهيييي  عضلسييييي بكسييييبة عيلعيييية )23%(، ع ييييعه  )44)
( عي  هيية 62%(،ل ا عيفا )23.1( ع  هية  هلق العضلسي بكسيبة عيلعية )62)

 %(. 2.1عاه  هلق الرال  بكسبة عيلعة )
،لفعيف(  أعا ع ى عسضلى س  فيياع م فاهي  عي  القيياعع  عحي  الدفاسية )حضيف

هقد ا ض ف الحا  عكا ع ى عسيضلى الرعكية سسي ، هقيد ساكيت االبعية العبحلعيات 
( عي  هيية عاهي  عيال  بكسيبة 12الحضفعات بحسب عض عف الحالية الضر عععية  )

%( بعكعا ساكت أسعفعة ععكة العبحلعات الفعكعات  بحسب عض عيف 52.0عيلعة )
 %(02.0عيلعة)   ( ع  الكية عاه  عضلسي بكسبة52الحالة الضر عععة )

  ضضسق هيذه الكضعمية عيع عيا ضظهيفه العاشيفات ا حصيايعة العبعكية أسيك  الميدل  عي
عركلعييية الررفييية االفضبايعييية بيييع  الحالييية الضر عععييية  لالقيييياع الم فاهييي ، حعيييث 

 0، لهييي  فععييية دالييية احصيييايعا عكيييد دفمييية حفعيييية 40.052 2ب  يييت فععييية سيييا
فيية بالضييرعكة حعييث ب  ييت ، لععسيي  لصييف هييذه الرر3.333لعسييضلى عركلعيية 

 3.055فععة عراع  الضلاهق    
وقد ترجو الباحثـة ذلـك الـي ان المـرأة فـي الحضـر تتـا  لهـا جميـو فـرص التعلـيم 
واالمكانات علي عكس المرأة الريفية التي قد ال تحظى بحقهـا فـي التعلـيم ويرجـو 
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ــاه االســرية وعواجهــا فــي ــاء الحي ــي اهتمامهــا بالعراعــة وتحمــل اعب ــك ال ســن  ذل
 .صلير

 أنماط استخدام موقو فيسبوك  -ب
 عرد  اسض دا  علفع هعسبلو -4

 معدل استخدام موقو فيسبوك:  (4جدول رقم )
 القطاع الجلرافي

 معدل استخدام موقو فيسبوك
 االجمالي ريف حضر

 س  عل 
 141 27 114 و
% 76% 18% 47% 

 أسعف ع  عل  هى االسبلع
 73 56 17 و
% 11.3% 37.3% 24.3% 

 ع ى هضفات عضباعدة
 53 38 15 و
% 10% 25.3% 17.7% 

 عفة لاحدة ه  االسبلع
 33 29 4 و
% 2.7% 19.3% 11% 

 ا معال 
 300 150 150 و
% 100% 100% 100% 

، عراعييييييييي  3.333، عسيييييييييضلى العركلعييييييييية=0، دفمييييييييية الحفعييييييييية=030.401=2)سيييييييييا
 (3.536الضلاهق=

 (  العييييفضبي بعرييييد  اسييييض دا  علفييييع 4عضضيييي  عيييي  بعاكييييات المييييدل  السييييابق ففيييي )
(لسيييي  عيييي  هييييية سيييي  عييييل  بكسييييبة عيلعيييية  10هعسييييبلو، ا  االبعيييية ععكيييية الدفاسيييية )

( عييييي  هيييييية اسعيييييف عييييي  عيييييل  هييييي  االسيييييبلع بكسيييييبة عيلعييييية 10(% ، ع يييييعه  )41)
%(، 01.1( عيي  هييية ع يي  هضييفات عضباعييدة بكسييبة عيلعيية) 50%( ، عيي  )24.0)

 %(.00بلع بكسبة عيلعة )( ع  هية عفة لاحدة ه  االس00لا عفا )
  )أعا ع ى عسضلى س  فياع م فاه  ع  القياعع  عح  الدفاسة )حضف، لفعف

ه يييي  ع ض ييييف الحييييا  سععييييفما عكييييا ع ييييى عسييييضلى الرعكيييية سسيييي ، هقييييد ساكييييت االبعيييية 
% 16(بحسيييب عريييد  اسيييض دا  هعسيييبلو  بكسيييبة )004العبحلعيييات الحضيييفعات)
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ععكييية العبحلعيييات الفعكعيييات )  (عييي  ذلي االسيييض دا  العيييلع ، بعكعيييا ساكيييت أسعفعييية
%( أسعييييف عيييي  عييييل  هيييي  01.0( بحسييييب عرييييد  اسييييض دا  هعسييييبلو بكسييييبة )56

 االسبلع.
   ضضسق هذه الكضعمة عع عا ضظهفه العاشفات ا حصايعة العبعكة أسيك  الميدل  عي

عركلعة الررفة االفضبايعة بع  عرد  االسيض دا  لالقيياع الم فاهي ، حعيث ب  يت 
لعسييضلى  0هيي  فععيية داليية احصييايعا عكييد دفميية حفعيية ، ل 030.401 2فععيية سييا
 ، لععس  لصف هذه الررفة بالعضلسية حعث 3.333عركلعة 

 .3.536ب  ت فععة عراع  الضلاهق 
وترجــو الباحثــة ذلــك الــي ان المــرأه الحضــرية اكثــر دخــال مــن المــرأه الريفيــة فــي 

حيـاة الريفيـة االشتراك فـي االنترنـت وايضـا الشـبكة التـي قـد تكـون منعدمـة فـي ال
وأيضــا المــرأه الريفيــة تعــيس داخــل اســره كبيــرة ويتطلــب ذلــك اعبــاء منعليــة كثيــرة 

 علي عكس المرأه الحضرية التي تعيس مو عوجها وابنائها فقط.
 اللسع ة العسض دعة ل د ل  ع ى علفع هعسبلو-5

 الوسيلة المستخدمة للدخول على موقو فيسبوك:  (5جدول رقم )
 القطاع الجلرافي

 الوسيلة المستخدمة
 االجمالي ريف حضر

 mobileالهاضف العحعل  
 200 94 106 و
% 70.7% 62.7% 66.7% 

 مهاا سعبعلضف ه  العكا 
 51 41 10 و
% 6.7% 27.3% 17% 

ععيي  الهلاضييف  smart phonesاألمهيياة الذسعيية 
 tabsالحدععة ل ا  

 34 8 26 و
% 17.3% 5.3% 11.3% 

 laptop مهاا سعبعلضف عحعل 
 15 7 8 و
% 5.3% 4.7% 5% 

 ا معال 
 300 150 150 و
% 100% 100% 100% 
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، عراعيييييييييي  3.333، عسييييييييييضلى العركلعيييييييييية=0، دفميييييييييية الحفعيييييييييية=22.052=2)سييييييييييا
 (3.222الضلاهق=

اللسيييع ة العسيييض دعة ع ييي  ب( العيييفضبي 5عضضييي  عييي  بعاكيييات الميييدل  السيييابق ففييي  )-
(العسيييض دعة ل هييياضف العحعيييل  233علفيييع هعسيييبلو، ا  االبعييية ععكييية الدفاسييية )

( عيي  العسييض دعات لمهيياا السعبعييلضف هيي  50%(، ع ييعه  )66.1بكسييبة عيلعيية  )
( ع  العسض دعات لألمهاة الذسعية بكسيبة 04%( ، ع  )01العكا  بكسبة عيلعة )

( عيي  العسييض دعات ل مهيياا السعبعييلضف العحعييل  05%(، لا عييفا )00.0عيلعيية) 
laptob ( 5بكسبة عيلعة.)% 

ا ع ى عسضلى س  فياع م فاهي  عي  القيياعع  عحي  الدفاسية )حضيف، لفعيف( أع-
ه يييي  ع ض ييييف الحييييا  سععييييفما عكييييا ع ييييى عسييييضلى الرعكيييية سسيييي ، هقييييد ساكييييت االبعيييية 

( 036العبحلعات الحضفعات بحسب اللسع ة العسيض دعة ع ي  علفيع هعسيبلو  )
حلعات % ( ، لساكت أسعفعة ععكة العب13.1العسض دعة ل هاضف الحعل  بكسبة )

 %(.62.1( العسض دعة ل هاضف العحعل  بكسبة )56الفعكعات ) 
ضضسق هذه الكضعمية عيع عيا ضظهيفه العاشيفات ا حصيايعة العبعكية أسيك  الميدل  عي  -

عركلعة الررفة االفضبايعية بيع  اللسيع ة العسيض دعة ع ي  علفيع هعسيبلو لالقيياع 
صيايعا عكيد دفمية ، له  فععة دالية اح22.052 2الم فاه ، حعث ب  ت فععة سا

، لععسي  لصيف هيذه الررفية بالضيرعكة حعيث 3.333لعسضلى عركلعية  0حفعة 
 .3.222ب  ت فععة عراع  الضلاهق 

 ثالثا: دور موقو فيسبوك في الترويج عن المنتجات  
 عدى عضابرة االعركات الضمافعة ع ى علفع هعسبلو-6

 وقو فيسبوكمدى متابعة االعالنات التجارية على م:  (6جدول رقم )
 القطاع الجلرافي
 مدى المتابعة

 االجمالي ريف حضر

 كادفا
 116 59 57 و
% 38% 39.3% 38.7% 
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 القطاع الجلرافي
 مدى المتابعة

 االجمالي ريف حضر

 دايعا
 102 32 70 و
% 46.7% 21.4% 34% 

 أحعاكا
 82 59 23 و
% 15.3% 39.3% 27.3% 

 ا معال 
 300 150 150 و
% 100% 100% 100% 

، عراعيييييييييي  3.333عركلعيييييييييية=، عسييييييييييضلى ال2، دفميييييييييية الحفعيييييييييية=22.226=2)سييييييييييا
 (3.030الضلاهق=

(  اكا بحسب 6عضض  ع  بعاكات المدل  السابق فف ) عضابرة االعركيات الضمافعية
( عي  الضي  امابيت 006هعسبلو  هقد ضضعكت االبعية ععكية الدفاسية ) ع   علفع

( عيي  الضيي  امابييت بييدايعا  بكسييبة 032(، ع ييعه  )%38.7بكييادفا  بكسييبة عيلعيية )
 (%27.3( ع  الض  أمابت باحعاكا بكسبة عيلعة)22لا عفا)(، %34عيلعة )

 )أعا ع ى عسضلى س  فيياع م فاهي  عي  القيياعع  عحي  الدفاسية )حضيف، لفعيف
هقييد ا ض ييف الحييا  عكييا ع ييى عسييضلى الرعكيية سسيي ، هقييد ساكييت االبعيية العبحلعييات 

( 13عضابريية االعركييات الضمافعيية ع يي  علفييع الكييعل بييلو  ) الحضييفعات بحسييب
%(بعكعييييا ساكييييت أسعفعيييية ععكيييية 46.7عيييي  الضيييي  أمابييييت بييييدايعا  بكسييييبة عيلعيييية )

 %(.39.3( ع  الض  أمابت بكادفا  بكسبة عيلعة)  52العبحلعات الفعكعات )
  ضضسق هيذه الكضعمية عيع عيا ضظهيفه العاشيفات ا حصيايعة العبعكية أسيك  الميدل  عي

 كلعة الررفة االفضبايعية عيدى عضابرية االعركيات الضمافعية ع يى علفيع هعسيبلوعر
، لهيي  فععيية داليية احصييايعا 22.226 2لالقيياع الم فاهيي ، حعييث ب  ييت فععيية سييا

، لععسيييي  لصييييف هييييذه الررفيييية 3.333لعسييييضلى عركلعيييية  2عكييييد دفميييية حفعيييية 
 .3.030بالضرعكة حعث ب  ت فععة عراع  الضلاهق 



 شحاتهأ. مريم           .... التعرض لإلعالن عبر الفيسبوك وانعكاسه على الوعي االستهالكي للمرأة المصرية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مــام المــرأة الحضــرية باالعالنــات ومتابعتهــا لحبهــا فــي شــراء ويرجــو ذلــك الــي اهت
المنتجات الحديثة او حب االسـتطالع علـي عكـس المـرأة الريفيـة فقـد تكـون  يـر 

 متطلعه لإلعالنات وتهتم بأنشطة أخرى.
 عدى الضكاع  عرها-03

 مدى التفاعل معها: (7جدول رقم )
 القطاع الجلرافي
 مدى التفاعل معها

 الياالجم ريف حضر

 أحعاكا
 103 49 54 و
% 36% 32.7% 34.3% 

 ال
 99 65 34 و
% 22.7% 43.3% 33% 

 كر 
 98 36 62 و
% 41.3% 24% 32.7% 

 ا معال 
 300 150 150 و
% 100% 100% 100% 

، عراعيييييييييي  3.333، عسييييييييييضلى العركلعيييييييييية=2، دفميييييييييية الحفعيييييييييية=06.242=2)سييييييييييا
 (3.200الضلاهق=

االعركييات  ( اكييا بحسييب الضكاعيي  عييع1سييابق ففيي  )عضضيي  عيي  بعاكييات المييدل  ال -
( ع  الض  030هعسبلو  هقد ضضعكت االبعة ععكة الدفاسة ) الضمافعة ع   علفع

( ع  الض  امابت بير بكسيبة 22(، ع عه  )%34.3امابت باحعاكا بكسبة عيلعة )
 (%32.7( ع  الض  امابت بكر  بكسبة عيلعة)22(، لا عفا)%30عيلعة )

سضلى س  فياع م فاه  ع  القياعع  عح  الدفاسة )حضيف، لفعيف( أعا ع ى ع -
هقييد ا ض ييف الحييا  عكييا ع ييى عسييضلى الرعكيية سسيي ، هقييد ساكييت االبعيية العبحلعييات 

( 62عضابريية االعركييات الضمافعيية ع يي  علفييع الكييعل بييلو  ) الحضييفعات بحسييب
عيييي  الضيييي  ضضييييابع االعركييييات الضمافعيييية ع يييي  هعسييييبلو باسييييضعفاف  بكسييييبة عيلعيييية 

( عييي  الضييي  ال 65بعكعيييا ساكيييت أسعفعييية ععكييية العبحلعيييات الفعكعيييات )( 41.3%)
 %(.43.3ضضابع اعركات الكعل بلو  بكسبة عيلعة)  
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ضضسق هذه الكضعمة عع عا ضظهفه العاشفات ا حصيايعة العبعكية أسيك  الميدل  عي   -
عركلعييية الررفييية االفضبايعييية عيييدى الضكاعييي  عيييع االعركيييات الضمافعييية ع يييى علفيييع 

، لهيي  فععيية داليية 06.242 2لالقييياع الم فاهيي ، حعييث ب  ييت فععيية سييا سييبلوهع
، لععسييي  لصيييف هيييذه 3.333لعسيييضلى عركلعييية  2احصيييايعا عكيييد دفمييية حفعييية 

 .3.200الررفة بالضرعكة حعث ب  ت فععة عراع  الضلاهق 
 العكضمات الض  ضضابع العبحلعات اعركاضها ع ى علفع هعسبلو-2

 التي تتابو المبحوثات اعالناتها على موقو فيسبوكالمنتجات :  (8جدول رقم )
 القطاع الجلرافي

 المنتجات
 االجمالي ريف حضر

 العربل                                                                   
 210 105 105 و
% 70% 70% 70% 

         عسضحضفات الضمعع                                             
 112 54 58 و
% 38.7% 36% 37.3% 

 العكضمات ال ذايعة لالعشفلبات                                           
 61 51 10 و
% 6.7% 34% 20.3% 

 األدلعة                                                                    
 56 27 29 و
% 19.3% 18% 18.7% 

  اعات ايكا                                                          عسض
 43 20 23 و
% 15.3% 13.3% 14.3% 

 العكضمات الككعسة سالعملهفات لالذهب                                  
 42 19 23 و
% 15.3% 12.7% 14% 

                     أافاع كسايعة                                        
 40 17 23 و
% 15.3% 11.3% 13.3% 

 ال دعات الضر عععة                                                        
 39 16 23 و
% 15.3% 10.7% 13% 

 العياع  لالككادق                                                        
 37 13 24 و
% 16% 8.7% 12.3% 

 العكظكات                                                                 
 33 14 19 و
% 12.7% 9.3% 11% 

 االدلات السهفبايعة لااللسضفلكعة                                        
 27 11 16 و
% 10.7% 7.3% 9% 



 شحاتهأ. مريم           .... التعرض لإلعالن عبر الفيسبوك وانعكاسه على الوعي االستهالكي للمرأة المصرية
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

222                                                                                             

  

 القطاع الجلرافي
 المنتجات

 االجمالي ريف حضر

                                 اللحدات السسكعة                          
 19 11 8 و
% 5.3% 7.3% 6.3% 

 ال دعات السعاحعة                                                        
 16 1 15 و
% 10% 0.7% 5.3% 

 البكلو لعراع ضها                                                         
 15 7 8 و
% 5.3% 4.7% 5% 

 )ا ضعاف اسعف ع  بدع (
( اكيييا بحسيييب العكضميييات الضييي  ضضيييابع 2عضضييي  عييي  بعاكيييات الميييدل  السيييابق ففييي  ) -

هقييد ضضييعكت االبعيية ععكيية الدفاسيية  العبحلعييات اعركاضهييا ع ييى علفييع هعسييبلو
( عييي  002(، ع يييعه  )%70( عييي  الضييي  ضضيييابع  العربيييل بكسيييبة عيلعييية )203)

( عييي  60(، ع يييعه )%37.3بكسيييبة عيلعييية ) الضييي  ضضيييابع  عسضحضيييفات الضمععييي 
 (%20.3الض  ضضابع  العكضمات ال ذايعة لالعشفلبات  بكسبة عيلعة)

( ، عيييي  عسييييض اعات االيكييييا  بكسييييبة %18.7لضيييياض  برييييد ذلييييو االدلعيييية بكسييييبة ) -
( ،عي  %14العكضميات الككعسية سيالعملهفات لاليذهب بكسيبة )(،لع عها 14.3%)

( %13( ، عي   ال يدعات الضر عععية بكسيبة )%13.3االافاع الكسايعة بكسبة )
 ( .%12.3، ع  العياع  لالككادق بكسبة )

( ، عيييي  االدلات السهفبايعيييية لااللسضفلكعيييية بكسييييبة %11لضيييياض  العكظكييييات بكسييييبة ) -
( ، لال ييييدعات السييييعاحعة %6.3(، اعييييا عيييي  اللحييييدات السييييسكعة بكسييييبة )9%)

ظيى اال بكسيب ف ع ية ميدا ( ه ي  ضح%5( ، ل البكلو لعراع ضها )%5.3بكسبة )
 ع  اهضعا  العبحلعات .                                                                                   

أعا ع ى عسضلى س  فياع م فاه  ع  القياعع  عح  الدفاسة )حضيف، لفعيف(  -
حلعيات ه   ع ض ف الحا  عكا ع ى عسيضلى الرعكية سسي ، هقيد ساكيت االبعية العب

الحضفعات لالفعكعيات بحسيب العكضميات الضيى ضضيابع العبحلعيات اعركاضهيا ع يى 
 .%( 13( ع  الض  ضضابع  العربل بكسبة عيلعة )035علفع هعسبلو  )
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وقــد ترجــو الباحثــة ذلــك الــي ان طبيعــة المــرأة عمومــا الريفيــة او الحضــرية تهــتم 
 نية في الشراء. بالمالبس وبمستحضرات التجميل حتي واذا كان هناك عدم

 رابعا: تشكيل الوعي االستهالكي 
 العصدف الفيعس  ل حصل  ع ى العر لعات المدعدة ع  العكضمات -2

المصدر الرئيسي للحصول على المعلومات الجديدة عن  : (9جدول رقم )
 المنتجات

 القطاع الجلرافي
 مصدر المعلومات

 االجمالي ريف حضر

 علافع الضلاص  االمضعاع 
 187 73 114 و
% 76% 48.7% 62.3% 

 الض عكاعل 
 79 56 23 و
% 15.3% 37.3% 26.3% 

 الصحف
 32 21 11 و
% 7.3% 14% 10.7% 

 ا فى
 2  2 و
% 1.3%  0.7% 

 ا معال 
 300 150 150 و
% 100% 100% 100% 

، عراعيييييييييي  3.333، عسييييييييييضلى العركلعيييييييييية=0، دفميييييييييية الحفعيييييييييية=21.222=2)سييييييييييا
 (3.222الضلاهق=
( اكييا بحسييب العصييدف الفيعسيي  2ضيي  عيي  بعاكييات المييدل  السييابق ففيي  )عض -

ل حصييييل  ع ييييى العر لعييييات المدعييييدة عيييي  العكضمييييات هقييييد ضضييييعكت االبعيييية ععكيييية 
( عيي  الضيي  ضرضعييد ع يي  علافييع الضلاصيي  االمضعيياع   بكسييبة عيلعيية 187الدفاسيية )

( عييييييي  الضييييييي  ضرضعيييييييد ع ييييييي  الض عكاعيييييييل   بكسيييييييبة عيلعييييييية 12(، ع يييييييعه  )62.0%)
%(، لا عفا 03.1( ع  الض  ضرضعد ع   الصحف بكسبة عيلعة)02ع )%(،26.0)
 %(.3.1( ع  الض  امابت بل فى له  االسلاق بكسبة عيلعة )2)
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أعييا ع ييى عسييضلى سيي  فييياع م فاهيي  عيي  القييياعع  عحيي  الدفاسيية )حضييف،  -
لفعييييف( ه يييي  ع ض ييييف الحييييا  عكييييا ع ييييى عسييييضلى الرعكيييية سسيييي ، هقييييد ساكييييت االبعيييية 

العصييييدف الفيعسيييي  ل حصييييل  ع ييييى العر لعييييات  حضييييفعات بحسييييبالعبحلعييييات ال
( عيي  الضيي  ضرضعييد ع يي  علافييع الضلاصيي  االمضعيياع   004) المدعييدة عيي  العكضمييات

( عي  الضي  10، ل ساكيت أسعفعية ععكية العبحلعيات الفعكعيات )%(16بكسبة عيلعة )
 (.%42.1ضرضعد ع   علافع الضلاص   بكسبة عيلعة)  

عا ضظهفه العاشفات ا حصايعة العبعكة أسك  الميدل  ضضسق هذه الكضعمة عع  -
عيي  عركلعيية الررفيية االفضبايعيية بييع  العصييدف الفيعسيي  ل حصييل  ع ييى العر لعييات 

، لهي  21.222 2المدعدة ع  العكضمات لالقياع الم فاه ، حعث ب  ت فععية سيا
، لععسي  لصيف 3.333لعسيضلى عركلعية  0فععة دالة احصايعا عكيد دفمية حفعية 

 .3.222ررفة بالضرعكة حعث ب  ت فععة عراع  الضلاهق هذه ال
عقعييييال فأى العبحلعييييات الحضييييفعات هيييي  الكضييييايج العضفضبيييية ع يييي  الضرييييفع -

  عركات الكعل بلو
مقياس رأى المبحوثات الحضريات في النتائج المترتبة علي  :(12جدول رقم )

 التعرض العالنات الفيس بوك
 الموقف
 العبارات

 المتوسط يسلب محايد ايجابي
الوعن 
 النسبي

 ضشسع  اللع  االسضهرس  
 21 43 86 و

2.43 81.1% 
% 57.3% 28.7% 14% 

 ضلسعع دايفة العرفهة لاالدفاو 
 12 49 89 و

2.51 83.8% 
% 59.3% 32.7% 8% 

 العكافشة بع  االصدفا  حل  الس ع لالعكضمات 
 22 77 51 و

2.19 73.1% 
% 34% 51.3% 14.7% 

 سضساب عر لعات مدعدة ا
 31 48 71 و

2.27 75.6% 
% 47.3% 32% 20.7% 

 ضسلع  ا فا  لاالهساف ع  العكضمات الع ض كة 
 24 52 74 و

2.33 77.8% 
% 49.3% 34.7% 16% 
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 اشباع الكضل  لحب االسضيرع 
 15 77 58 و

2.29 76.2% 
% 38.7% 51.3% 10% 

 الضس عة لش   لفت الكفا  
 41 82 27 و

1.91 63.6% 
% 18% 54.7% 27.3% 

 الهفلب ع  اللافع لاالبضراد ع  العشسرت
 86 42 22 و

1.57 52.4% 
% 14.7% 28% 57.3% 

 هقدا  العصدافعة 
 71 34 45 و

1.83 60.9% 
% 30% 22.7% 47.3% 

 ضض ع  ا فا  لاالهساف 
 33 93 24 و

1.94 64.7% 
% 16% 62% 22% 

 لع ال  العصادف الضق عدعة ل حصل  ع   العر لعات الفم
 40 60 50 و

2.07 68.9% 
% 33.3% 40% 26.7% 

 ضقدع  العحضلعات اعف الهادهة
 90 25 35 و

1.63 54.4% 
% 23.3% 16.7% 60% 

( اليييي  افا  العبحلعييييات الحضييييفعات حييييل  الكضييييايج 03هعشييييعف المييييدل  السييييابق )
%( عي  العبحلعيات 51.0ات الكعل بلو هضيفى )العضفضبة ع   الضرفع  عرك

الحضييييفعات  ا  كضعميييية ضرفضييييه   عركييييات الكييييعل بييييلو هقييييد ضشييييس  الييييلع  
%( عييييكه  ا  الييييلع  04االسييييضهرس  لييييدعه  بشييييس  اعميييياب  ، بعكعييييا عييييفى )

 %( ه  العحاعدة .22.1االسضهرس  ضلعف بشس  س ب  ، لكسبة )
رت دايفة العرفهية لاالدفاو بشيس  لكضعمة ل ضرفع  عركات الكعل بلو هقد ضلس

%( 2%( ، عييييي  العبحلعيييييات الحضيييييفعات لبشيييييس  سييييي ب  )52.0اعمييييياب    )
 %(.02.1لبشس  عحاعد )

  ضفضب ع ي  الضريفع  عركيات الكيعل بيلو أصيب  هكياو عكافشية بيع  االصيدفا
%( ، لبشييس  سيي ب  بكسييبة 04حييل  السيي ع لالعكضمييات بشييس  اعميياب  بكسييبة )

 %(.50.0عد بكسبة   )%( ، لبشس  عحا04.1)
  سييياعد الضريييفع  عركيييات الكيييعل بيييلو ع ييي  اسضسييياب عر لعيييات مدعيييدة بشيييس

%( عييييي  العبحلعيييييات الحضيييييفعات لبشيييييس  سييييي ب  41.0اعمييييياب  بالكسيييييبة   )
 %(.02%( ، لبشس  عحاعد بالكسبة   )23.1بالكسبة   )
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ضفضب ع   الضرفع  عركات الكعل بيلو ضسيلع  ا فا  لاالهسياف عي  العكضميات 
%(، 06%(، لبشييييس  سيييي ب  بكسييييبة )42.0الع ض كيييية بشييييس  اعميييياب  بكسييييبة )

 %( ع  العبحلعات الحضفعات 04.1لبشس  عحاعد بكسبة )
 لع يي  الكقييعع ععييا سييبق هضييفى العبحلعييات الحضييفعات ا  عيي  دلاهييع الضرييفع

 عركييييييات الكييييييعل بييييييلو اشييييييباع الكضييييييل  لحييييييب االسييييييضيرع بشييييييس  سبعييييييف 
%( عي  50.0%( ، لبشيس  عحاعيد  )03)%( ، لبشس  س ب  بكسيبة 02.1)

 العبحلعات الحضفعات.
  سا  ع  دلاهع الضرفع  عركات الكيعل بيلو أعضيا الضسي عة لشي   لفيت الكيفا

%(، عيي  العبحلعييات الحضيفعات ، لبشييس  سيي ب    02بشيس  اعميياب  بكسيبة )
 %( العبحلعات الحضفعات . 54.1%(، لبشس  عحاعد   )21.0)
كييييات الكييييعل بييييلو بالكسييييبة ل عبحلعييييات الحضييييفعات لعيييي  دلاهييييع الضرييييفع  عر

%( ، لبكسييييبة 04.1الهييييفلب عيييي  اللافييييع لاالبضريييياد عيييي  العشييييسرت بكسييييبة )
%( بشس  عحاعد بالكسبة لرعكة الدفاسة 22%( ال عفل  ذلو ، لكسبة )51.0)

، حعيييث ضيييفى العبحلعيييات الحضيييفعات ا  علفيييع هعسيييبلو علفيييع اهضفاضييي  لعيييض  
عع  هربيييييد الضراعييييي  بلافرعييييية لعلامهيييييا اللافيييييع الضراعييييي  عيييييع اشييييي اص اهضفاضييييي
 بعشسرضا للعل الهفلب عكا .

( عيي  العبحلعييات 03لعيي  عقعييال الضرييفع  عركييات الكييعل بييلو هقييد فات )%
الحضييفعات اكهييا ضسيياعد ع يي  هقييدا  العصييدافعة بشييس  اعميياب ، لبشييس  سيي ب  

ا %( ، اي اكهيييا ضسييياد احعاكييي22.1%(، لبشيييس  عحاعيييد بكسيييبة )41.0بكسيييبة )
ع يي  هقييدا  العصييدافعة اذا ساكييت العر لعييات عيي  العكضمييات عيي  عصييادف اعييف 

 علعلق بها .
( عي  العبحلعييات الحضيفعات ا  علفييع هعسيبلو سيياعد ع ي  ضضيي ع  06ضيفي )%

%( عسيل ذليو لهي  عسيضلي العحاعيدة ساكيت الكسيبة 22ا فا  لاالهساف لعفى )
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ب لعربيف عي  فأعيا %(، حعث عحس  العسيض دعع  االهيلا  الذاضعية هسي  عسضي62)
 ع  لمها كظفه ال اصة ع  العكضمات أل لعماع ة صدعقا العر   .

( عييييي  العبحلعيييييات الحضيييييفعات اكهيييييا ض ميييييا ل عصيييييادف الضق عدعييييية 00.0ضيييييفي )%
ل حصل  العر لعات لذلو لرد  لملد عصدافعا عالعة ه  لمها كظفها ، بعكعا 

%( 43فى )%( احعاكيييا فيييد ض ميييا ل حصييل  ع ييي  العر لعيييات ، لضييي26.1ضييفى )
اكهييا فييد ال ضفمييع اليي  العصييادف الضق عدعيية بيي  ضرضعييد ع يي  علفييع هعسييبلو بشييس  

 اساس  .
( عييي  العبحلعيييات الحضيييفعات ا  علفيييع هعسيييبلو عقيييد  عحضلعيييات 20.0ضيييفى )%

%( بشيييييس  06.1%( ال عييييفل  ذلييييو ، لبكسييييبة )63اعييييف هادهيييية ، لبكسييييبة )
 عحاعد .
ت هيييي  الكضييييايج العضفضبيييية ع ييييي  عقعييييال فأى العبحلعييييات الفعكعييييا :(00مييييدل  ففيييي  )

 الضرفع  عركات الكعل بلو
 الموقف
 العبارات

 المتوسط سلبي محايد ايجابي
الوعن 
 النسبي

 ضشسع  اللع  االسضهرس  
 35 89 26 و

1.94 64.7% 
% 17.3% 59.4% 23.3% 

 ضلسعع دايفة العرفهة لاالدفاو 
 10 34 106 و

2.64 88% 
% 70.6% 22.7% 6.7% 

عكافشيييييييييية بييييييييييع  االصييييييييييدفا  حييييييييييل  السيييييييييي ع ال
 لالعكضمات 

 18 83 49 و
2.21 73.6% 

% 32.7% 55.3% 12% 

 اسضساب عر لعات مدعدة 
 59 64 27 و

1.79 59.6% 
% 18% 42.7% 39.3% 

 ضسلع  ا فا  لاالهساف ع  العكضمات الع ض كة 
 77 31 42 و

1.77 58.9% 
% 28% 20.7% 51.3% 

 حب االسضيرع اشباع الكضل  ل 
 13 33 104 و

2.61 86.9% 
% 69.3% 22% 8.7% 

 الضس عة لش   لفت الكفا  
 14 33 103 و

2.59 86.4% 
% 68.7% 22% 9.3% 

 %78.9 2.37 33 29 88 و الهفلب ع  اللافع لاالبضراد ع  العشسرت
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 الموقف
 العبارات

 المتوسط سلبي محايد ايجابي
الوعن 
 النسبي

% 58.7% 19.3% 22% 

 هقدا  العصدافعة 
 26 45 79 و

2.35 78.4% 
% 52.7% 30% 17.3% 

 ضض ع  ا فا  لاالهساف 
 27 64 59 و

2.21 73.8% 
% 39.3% 42.7% 18% 

الفملع الي  العصيادف الضق عدعية ل حصيل  ع ي  
 العر لعات 

 20 35 95 و
2.50 83.3% 

% 63.4% 23.3% 13.3% 

 ضقدع  العحضلعات اعف الهادهة
 64 58 28 و

1.76 58.7% 
% 18.7% 38.7% 42.6% 

هقيييد اادت كسيييب العلاهقييية ع ييي  الربيييافات السييي بعة  عيييع  امـــا المبحوثـــات الريفيـــات-
عييا عييد  ع يي  ا  الضرييفع ل عيير  عبييف العلاهقيية ع يي  الربييافات االعمابعيية ، لهييل 

 لدى العبحلعات الفعكعات أعف ع عه  بالس ب .  الكعل بلو
ل  الكضايج العضفضبية ( ال  افا  العبحلعات الفعكعات  ح43هعشعف المدل  السابق ) -

%( عي  العبحلعيات الفعكعيات  01.0ع   الضرفع  عركيات الكيعل بيلو هضيفى )
ا  كضعمية ضرفضييه   عركييات الكييعل بييلو هقيد ضشييس  الييلع  االسييضهرس  لييدعه  

%( عكه  ا  اليلع  االسيضهرس  ضيلعف بشيس  20.0بشس  اعماب  ، بعكعا عفى )
 %( ه  العحاعدة .52.4س ب  ، لكسبة )

لكضعمة ل ضرفع  عركات الكعل بلو هقد ضلسرت دايفة العرفهة لاالدفاو بشس    -
%( 6.1%( ، عييييي  العبحلعيييييات الفعكعيييييات  لبشيييييس  سييييي ب  )13.6اعمييييياب    )

 %(.22.1لبشس  عحاعد )
ضفضب ع   الضرفع  عركات الكيعل بيلو أصيب  هكياو عكافشية بيع  االصيدفا    -

%( ، لبشييس  سيي ب  بكسييبة 02.1سييبة )حييل  السيي ع لالعكضمييات بشييس  اعميياب  بك
 %(.55.0%( ، لبشس  عحاعد بكسبة   )02)
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سييياعد الضريييفع  عركيييات الكيييعل بيييلو ع ييي  اسضسييياب عر لعيييات مدعيييدة بشيييس   -
%( عيي  العبحلعييات الفعكعييات  لبشييس  سيي ب  بالكسييبة   02اعميياب  بالكسييبة   )

 %(.42.1%( ، لبشس  عحاعد بالكسبة   )02.0)
 عركات الكيعل بيلو ضسيلع  ا فا  لاالهسياف عي  العكضميات  ضفضب ع   الضرفع -

%(، 50.0%(، لبشيييييس  سييييي ب  بكسيييييبة )22الع ض كييييية بشيييييس  اعمييييياب  بكسيييييبة )
 %( ع  العبحلعات الفعكعات  . 23.1لبشس  عحاعد بكسبة )

ضييفى العبحلعييات الفعكعييات  ا  عيي  دلاهييع الضرييفع  عركييات الكييعل بييلو اشييباع  -
%( ، لبشييييس  سيييي ب  بكسيييييبة 62.0بشيييييس  سبعييييف ) الكضييييل  لحييييب االسييييضيرع

  %( ع  العبحلعات الفعكعات22%( ، لبشس  عحاعد  )2.1)
لع  دلاهع الضرفع  عركات الكعل بلو بالكسبة ل عبحلعات الفعكعيات الهيفلب   -

%( ال 22%( ، لبكسييييبة )52.1عيييي  اللافييييع لاالبضريييياد عيييي  العشييييسرت بكسييييبة )
عحاعد بالكسبة لرعكية الدفاسية ، حعيث ضيفى %( بشس  02.0عفل  ذلو ، لكسبة )

العبحلعات الفعكعات ا  علفع هعسبلو علفع اهضفاض  لعض  الضراع  عع اشي اص 
 اهضفاضعع  هربد الضراع  بلافرعة لعلامها اللافع بعشسرضا للعل الهفلب عكا .

%( عي  العبحلعيات 52.1لع  عقعال الضرفع  عركات الكعل بيلو هقيد فات ) -
اكها ضساعد ع   هقدا  العصدافعة بشيس  اعمياب ، لبشيس  سي ب  بكسيبة  الفعكعات

%( ، اي اكهيا ضسياعد احعاكيا ع ي  هقيدا  03%(، لبشس  عحاعد بكسيبة )01.0)
 العصدافعة اذا ساكت العر لعات ع  العكضمات ع  عصادف اعف علعلق بها .

 ع  الفعكعييات ا  علفييع هعسييبلو سيياعد ع يي  ضضيي %( عيي  العبحلعييات02.0ضييفي ) -
%( عسييل ذلييو لهيي  عسييضلي العحاعييدة ساكييت الكسييبة 02ا فا  لاالهسيياف لعييفى )

%(، حعث عحس  العسض دعع  االهلا  الذاضعة هس  عسضب لعربيف عي  فأعيا 42.1)
 ع  لمها كظفه ال اصة ع  العكضمات أل لعماع ة صدعقا العر   .

دعية ل حصيل  %( عي  العبحلعيات الفعكعيات اكهيا ض ميا ل عصيادف الضق ع60.4ضفي ) -
العر لعيييات لذليييو لريييد  لميييلد عصيييدافعا عالعييية هييي  لمهيييا كظفهيييا ، بعكعيييا ضيييفى 
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%( اكها فد 20.0%( احعاكا فد ض ما ل حصل  ع   العر لعات ، لضفى )00.0)
 ال ضفمع ال  العصادف الضق عدعة ب  ضرضعد ع   علفع هعسبلو بشس  اساس  .

عسيبلو عقيد  عحضلعيات اعيف %( عي  العبحلعيات الفعكعيات ا  علفيع ه02.1ضفى ) -
 %( بشس  عحاعد .02.1%( ال عفل  ذلو ، لبكسبة )42.6هادهة ، لبكسبة )
 .النتائج العامة للبحث

اضكقييييت ال البعيييية الرظعيييي  ع يييي  ا  العصييييدف الفيعسيييي  ل عر لعييييات المدعييييدة عيييي  (0
 العكضمات هل علافع الضلاص  االمضعاع  ع عا الض عكاعل  ع عا الصحف 

عيي  اهيي  يييفق علفييع هعسييبلو ل ضييفلعج عيي  العكضمييات لييدى  العكاميييات لالرييفلع(2
 االبة ععكة الدفاسة.

عيييييدع  علفيييييع هعسيييييبلو السييييي لو االسيييييضهرس  ليييييدى االبعييييية ععكييييية الدفاسييييية عييييي  (0
 العبحلعات الحضفعات لأحعاكا لدى العبحلعات الفعكعات.

ضشييعف الكضييايج ا  االبعيية ععكيية الدفاسيية عيي  العبحلعييات الحضييفعات ضحييفص ع يي  (4
عركات الكعل بلو ألكها ضرفهها بعكضميات مدعيدة ال ضرفضيها اللسياي  عضابرة ا

اال ييييفى لضييييلهف عكضمييييات ضقييييع هيييي  عمييييا  الللعضهييييا ، لضييييفي ا  احعاكييييا ضكضهييييو 
 اعركات الكعل بلو  صلصعضها 

بعكعييا ضشييعف الكضييايج ا  االبعيية ععكيية الدفاسيية عيي  الفعييف ال ضحييفص ع يي  عضابريية (5
كا ضرضبف اعركات الكعل بلو ساذبا لأكهيا اعركات الكعل بلو ، لضفى ا  احعا

 ضكضهو  صلصعضها لضاههة للعل لها فععة .
ضييفى االبعيية ععكيية الدفاسيية فييدفة اعركييات هعسييبلو ع ييى ضفسييعخ صييلفة العكضمييات (6

العر   عكها ه  ذه  العسضه و لا  ضسفاف االعر  عمر  العسضه و ععع  الي  
 الس رة العرفلضة.

كيية الدفاسيية عي  العبحلعييات الحضييفعات عقعيي  بالشييفا  أسيدت الكضييايج ا  االبعيية عع(1
عييي  ع ييي  علفيييع هعسيييبلو ع ييي  عسيييل االبعييية ععكييية الدفاسييية عييي  العبحلعيييات 

 الفعكعات الض  ال عقع  بالشفا  ع  ع   علفع هعسبلو.
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ضقعييع  اعيياده الييلع  االسييضهرس  فبيي  لبرييد اسييض دا  علفييع هعسييبلو ل ضييفلعج عيي  (2
ت الحضيفعات بعكعيا لي  عضيلعف بيا االبعية ععكية العكضمات ااد سععفا عكد العبحلعيا
 الدفاسة ع  العبحلعات الفعكعات

(ضكعيييد العاشيييفات السيييابقة بيييا  علفيييع هعسيييبلو ليييا دلف سبعيييف هييي  ضشيييسع  اليييلع  03
االسيضهرس  لاالدفاو العرفهيي  لضشييسع  ا فا  لاالهسيياف حييل  القضيياعا الع ض كيية 

ية ضد   الي  علفيع هعسيبلو بالكسبة ل عبحلعات الحضفعات لالفعكعات، لهكاو ه
بيييداهع الكضيييل  لحيييب االسيييضيرع هقيييي لاعضيييا ل ضسييي عة لشييي   الفيييات الكيييفا  

 لالهفلب ع  العشسرت ل اصة عكد العبحلعات الفعكعات .
(ضشعف الكضايج ال  ا  عرظ  ععكة الدفاسة ضفى ا  علفع هعسبلو فد ضكضقد احعاكيا 11

ع  االهسيياف لا فا  لذلييو اليي  العصييدافعة لاكهييا سيياهعت بشييس  سبعييف هيي  ضضيي 
 حسب االهلا  الش صعة ل عسض دعات
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 الخاتمة وتوصيات الدراسة 
لي  عرييد علفييع هعسييبلو بشيي   عسييضحدث ال مدعييد ع يي  العمضعييع العصييفي ، هاصييب  
ما  ال عضمياأ عي  حعياة للافيع االهيفاد ، ل اصية عكيدعا اصيب  لسيع ة اعركعية هاعية 

عيييا هييي  ضشيييسع  اليييلع  االسيييضهرس  ععسييي  عييي   رليييا الضسيييلق حعيييث لريييب دلفا ها
ل اصة لدي العفأة العصفعة ، هعرد علفع هعل بلو شبسة امضعاععة عض  عي   رليا 
الضكاع  بيع  االهيفاد لكقي  ا فا  لال بيفات لالضي  ضسياعد هي  ضسيلع  لمهيا كظيف عي  
العكضميات لالعقافكية بعيكه  ععيا عرعي  ع ي  ضشيسع  اليلع  االسيضهرس  ل اصية عكييد 

ضمات لال يدعات المدعيدة الضي  ضسيه  ع ي  الكيفد ،  لض ععيف لضحكعيا كعيي عرفهة العك
السيي لو االسييضهرس  ل عييفأة العصييفعة عيي   يير  االسييالعب االفكاععيية لعلاعيي  مييذب 
العسضه و لاصب  عمذب العسضه سع  عقافكة باللساي  الضق عدعية ، اذ ععسي  القيل  ا  

لعج ل عكضميات ، لهيذا عيا عيدي علفع هعسبلو لا دلف هرا  ه  عع عة الضسيلعق لالضيف 
 ال  الضلععف ع   اللع  االسضهرس  ل عفأة العصفعة 

 لع   هذا ها  الدفاسة الفاهكة ضضبك  برع الضلصعات عكها :
اعييادة االهضعييا  بالدفاسييات ال اصيية بييدلف علفييع هعسييبلو هيي  ضشييسع  الييلع  -0

االسييضهرس  حعييث لييلحظ اكييا علمييد اهعييا  لهييذا الماكييب عيي  ملاكييب علفييع 
 هعسبلو.

عمب لضع فلاكع  عكظعة ل بعع لالشفا  ع   ر  علفع هعسبلو ، حض  عض  -2
 ضعا  حعاعة العسضه و 

 اسساب العفأة العصفعة عهافات الضسلق االلسضفلك  .-0
 ضكععة لع  العفأة العصفعة باسضفاضعمعات الضسلق عبف علفع هعسبلو.-4
 صييييعة ضييييفلفة عحاسييييبة االشيييي اص الييييذع  عقلعييييل  بالكصييييب لاكضحييييا  الش-5

 لاسض رلها ه  عع عات ال ش الضمافي .



 02020202  لسنةلسنة        --األول األول العدد العدد   --الثالث عشرالثالث عشر  المجلدالمجلد ـ ـ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة ـ ـ  التربيةالتربية  كليةكلية ـ ـ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجلةمجلة  
 

                                                     222 

 المراجو:
كعييلذ  عقضييفح ل ررفيية بييع  علاعيي    ييق  (أععييفة ابييفاهع  عبييد ال كيي  عبييد الييفحع ،0)

القععية ل عير  عبيف العلضعيلب لالسي لو الشيفايى ل رعير : دفاسية ضيبعقعيية 
ع   ععر  علافع الضلاص  االمضعاع ، فسالة دسضلفاه، ماعرة العكصلفة 

 2323س عة الضمافة،
  0211(بيفل البسضاك  ، عحعي العحعي ، عسضبة لبكا ، بعفلت، 2
لع ى حسع  السعد ،االضصا  لكظفعاضا العراصفة ، اليداف  –(حس  ععاد عسالي 0  

  2302العصفعة ال بكاكعة ، القاهفة ، 
 عبييد الييفااق الييداعع ، كظفعييات االضصييا  هيي  القييف  الحييادي لالرشييفع ، العيياالفي( 4

 . 2300ل كشف لالضلاعع ، ععا  ،
(حسع  عحعلد هضععى ، الررفات الراعة لشبسات الضلاص  االمضعاع  ، داف 5 

 .22، ص  2305اساعا ل كشف لالضلاعع ، ععا  ، 
للع  االسضهرس  لدلفه ه  ضفسعخ عضي بات العساللعة االمضعاععة ا،(فاكا بفساك 6

فسييييالا عامسييييضعف ، ماعريييية  ، أ  البييييلاف -دفاسيييية حاليييية عدعفعيييية الضمييييافة  
س عية الر يل  االفضصيادعة لالر يل  الضمافعية  -أ  البلاف  -الرفب  ب  عهعدي

 .2305،الماايف ،
(شيييييدلا  ع يييييى شيييييعبا ، االعييييير  العيييييد   لالكظفعييييية ، داف العرفهييييية الماعرعييييية ، 1

 . 2306ا سسكدفعة ، 
ضلاعيييع ، القييياهفة (صيييكلت الريييال ، عقدعيييا هييي  االعييير  ، اليييداف الرفبعييية ل كشيييف لال2

،2332 . 
(هايعيية عبيييد القيييادف عبيييد العقصيييلد ععييف ، دفاسييية هكعييية لضقعيييع  الفسيييالة االعركعييية 2

لضكععة اللع  العقاه  لدي الشباب العصفي عي   ير  اللسيايي االعركعية 
، فسييييالة عامسييييضعف عكشييييلفة ، فسيييي  االعيييير  ، س عيييية الككييييل  الضيبعقعيييية ، 

 ..2336ماعرة ح لا  ، 
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