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((
11
ظٌٚاال كٌى٠ٛاا ا ظٌٚاال كٌى٠ٛاا ا   ––ظ. فااز٠ؿخ ض١ااؽص ٔزيااؽ هللااآ ػتااعص ا كقاا زغ ِهاازؼن فااٟ ك١ٌٙماال كٌؼزِاال ٌٍ ؼٍاا١ُ كٌ  ت١مااٟ ٚكٌ ااعؼ٠  ظ. فااز٠ؿخ ض١ااؽص ٔزيااؽ هللااآ ػتااعص ا كقاا زغ ِهاازؼن فااٟ ك١ٌٙماال كٌؼزِاال ٌٍ ؼٍاا١ُ كٌ  ت١مااٟ ٚكٌ ااعؼ٠    ((

هللاؽ٠ ز١ٔزا ٌٍتززثل كٌؼع٠ع ِٓ كٌّئٌفزت هللاؽ٠ ز١ٔزا ٌٍتززثل كٌؼع٠ع ِٓ كٌّئٌفزت   ––خزِؼل قزٔعؼٌٕع خزِؼل قزٔعؼٌٕع   ––كٌ طًى كٌؼٍّٟ : اظكؼخ كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ ٚكٌّ ٛق ل كٌ طًى كٌؼٍّٟ : اظكؼخ كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ ٚكٌّ ٛق ل 

  زي  ) و   ٚأهللاسزث ( .زي  ) و   ٚأهللاسزث ( .كإلوزظ١ّ٠ل فٟ اظكؼخ كألػّكإلوزظ١ّ٠ل فٟ اظكؼخ كألػّ

(
2

ظٌٚال كٌى٠ٛا ا  –ظ. ػزظي ض١اؽص ٔزياؽ هللاآ ػتاعص ا كقا زغ ِهازؼن فاٟ ك١ٌٙمال كٌؼزِال ٌٍ ؼٍا١ُ كٌ  ت١ماٟ ٚكٌ اعؼ٠  ( 

ا ِك هزؼ تتك١ّ كإلخؽكءكت ٚت ا٠ٛؽ 1991كٌٍّّىل كٌّ سعخ  –خزِؼل هللاؽٚفً  –كٌ طًى كٌؼٍّٟ : اظكؼخ أػّزي ظ١ٌٚل 

 كٌّئٌفزت كألوزظ١ّ٠ل فٟ اظكؼخ كألػّزي .كٌطعِلا ٌٍتززث كٌؼع٠ع ِٓ 
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 يهخص انجذث

ٚظؼ٘ز فٝ ٔدزذ  ٌ ؼؽف ػٍٝ ظز٘ؽٖ كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كإلخ ّزػٟ٘عف  كٌعؼكقل كٌٝ ك

ٚكػ ّعت كٌعؼكقل ػٍٝ كٌّٕٙح كٌٛيفٝا ٚغٌه ِٓ ضالي ت١ًُّ كق ّزؼخ كق ت١زْ كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخا 

خزءت ٔكتل  -( ِفؽظخا ٚخزءت كُ٘ كٌٕ زئح ف١ّز ٠ٍٝ:55( ِٓ ِهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ هللاٛكلغ)14ٚؾػ  ػٍٝ )

ِٓ ٠ؼ معْٚ أْ أيسزب كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ ٠كٛلْٛ ٌّٕ دزتُٙ هللاهىً خ١ع ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً 

%(ا 44.5%(ا فٟ ز١ٓ هللاٍغ  ٔكتل ِٓ ٠ؼ معْٚ أُٔٙ ٠كٛلْٛ هللاهىً خ١ع أز١زٔز )5..3) هللإكتل كالخ ّزػٟ

هللا١ّٕز ٕ٘زن ِٓ ٠ؽفٍ أُٔٙ ٠ك طعِْٛ نتىزت كٌ ٛكيً فٟ تك٠ٛك ِٕ دزتُٙ هللاهىً يس١ر هللإكتل 

 ٌٕكتلزهللا ٚكٌ ٝ تّ  كٌّٛكفمل ػ١ٍٙز نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟٚخزءت ِؿك٠ز كٌ ك٠ٛك ػتؽ -ا %(5..1)

كٌ ؽت١  كألٚي )٠ك  ١غ كيسزب كٌّهؽٚػزت كٌٛيٛي ٌد١ّغ وّز ٠ٍٝ: فٝ  ّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخأليسزب كٌ

١ٍ٠ٚٙز فٟ كٌ ؽت١  أٔٗ)٠سمك كٌ ك٠ٛك ػ١ٍّل كٌ ٕزفك١ل ا كٌؿهللازئٓ ِٓ ضالي كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً(

ا ؽ ٚق زء(هللاؤٔٙز)كض ًزؼ كٌّكزفزت ِٓ ضالي كٌ ؼزًِ كٌّتزنؽ هللاعْٚ كٌّؽٚؼ ػت (ا ثُٚكٌ ؽ٠ٚح ٌٍّهؽٚع

أٔٗ)٠ٛفؽ كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً ٌٍّٕ دزت فؽيل كٌ ؼزًِ ِغ قٛق وت١ؽ ٚفمزت ِط ٍفل ٠ّىٓ  ١ٍ٠ٚٙز

أِز ا كٌ ك٠ٛك ػتؽ كٌهتىزت أوثؽ تؤث١ؽكً ػٍٝ كٌّك ٍٙه ِٓ كإلػالْ كٌ م١ٍعٞ( -كٌٛيٛي ا١ٌٙز ٚكٌ ك٠ٛك ف١ٙز

١ؽ كٌىث١ؽ ِٓ كٌٛل  ٚكٌدٙع ٌ مع٠ُ كٌطعِزت ؼأ٠ُٙ ِسز٠ع فٟ أٔٗ )٠كزُ٘ كٌ ك٠ٛك ػتؽ كٌهتىزت فٟ تٛف

ا ٚكض١ؽك )٠كّر كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت ٌٍّك ٍٙه هللازٌ سزٚؼ ِغ ِمعِٟ كٌّٕ دزت ٚكٌطعِزت(١ٍ٠ٙزٌٍّك ٍٙه(ا 

 .خزءت فٟ كٌّؽتتل كألض١ؽخ)قؽػل كالق دزهللال ٌ ٍتزت كٌّك ٍٙه(

Marketing through social networks and their role in the success of 

small business 

abstract 

The study sought to identify the phenomenon of marketing through social 

networks and its role in the success of small business, and the study relied on the 

descriptive approach, through the design of a questionnaire distributed to (14) 

small business by investigate (50) respondents, The most Important results of 

the study:1-results of the study indicate that 38.0% of respondents believe that 

small business owners market their products well via social media, while 44.0% 

believe they market well sometimes.2- 18% of respondents refuse to use social 

media to market their products.3- the advantages of social media marketing 

approved for small business owners are as follows: In the first place (entrepreneurs 

can reach all customers through marketing via social networks), followed in the 

order that (achieve Competitive marketing process and project promotion), 

(Network marketing provides products with the opportunity to deal with a large 

market and different categories accessible and marketed.4 - network marketing is 

more impactful to the consumer than traditional advertising). Their neutral opinion 

is that (network marketing contributes to saving a lot of time and effort to provide 

services to the consumer), followed by (network marketing allows the consumer to 

make conversation with the providers of products and services), and finally came 

in last place (the speed of responding to consumer demands). 
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 :يمذيخ

كق طعكَ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ كٔ هزؼك وت١ؽكً ػٍٝ كٌّك ٜٛ كٌؼزٌّٟ فٟ  كٔ هؽت ظز٘ؽخ

ك٢ٚٔل كألض١ؽخا ٚلع أظٜ ٘ػك كالٔ هزؼ اٌٝ ضٍك فؽو خع٠عٖ ٌٍ ؤث١ؽ ػٍٝ كألفؽكظ فٟ وث١ؽ ِٓ كٌّدزالت 

أ ِٓ كٌّط ٍفلا ٚأيتس  نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ تفؽٌ ٔفكٙز هللامٛخ ػٍٝ ٚكلؼٕزًا ز١ث أٔٙز خؿء ال ٠ دؿ

أقٍٛب ز١زخ نؽ٠سل وت١ؽخ ِٓ كٌّد ّغا كألِؽ كٌػٞ ظفغ كٌىث١ؽ ِٓ كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ اٌٝ كٌسؽو ػٍٝ 

كق غالي ٘ػٖ كٌهتىزت ٌٍ ك٠ٛك ٚكٌ ٛكيً ٚكالٔعِزج هللا١ٓ كٌّكٛق ٚكٌّك ٍٙه ٚكٌ ؼؽف ػٍٝ كتدز٘زتُٙ 

 ٚكٌ ٛكيً ِؼُٙ.

الت كٌّك سعثل كٌ ٟ أظؼو  ٠ٚؼع كٌ ك٠ٛك ِٓ ضالي نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ أزع كٌّدز

كٌّئقكزت كٌّط ٍفل ػزِل ٚكٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ هللاًفل ضزيل ِزٌٙز ِٓ أ١ّ٘لا ٚغٌه ٌّز تمعِٗ ِٓ فؽو 

خع٠عخ ٌٍ ؽ٠ٚح ٌّٕ دزتٙزا ٚكٌ ؼؽف ػٍٝ كٌ ٛلؼزت كٌّك مت١ٍل ٌٍؼّالء هللاطًٛو كٌّٕ دزت ٚأقؼزؼ٘ز ِٚؽق 

 تٛؾ٠ؼٙز ٚكٌ ؽ٠ٚح ٌٙز.

ػٍٝ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ  ٠ك غً كٌّكٛلْٛ ٘ػك كإللتزي فٝ  فّٓ ضالي كإللتزي كٌّ ؿك٠ع

تك٠ٛك ٔهزِزتُٙ ِٕٚ دزتُٙ ٚضعِزتُٙ ٚوػٌه ؼغزهللا ُٙ فٟ تى٠ٛٓ كتدز٘زت ك٠دزهللا١ل ٌّز ٠معِٛٔٗ ِٓ ِٕ دزت 

ٌعٜ ل زػزت وت١ؽخ ِٓ كٌّك ٍٙى١ٓا ِّز تؽت  ػ١ٍٗ ف ر كٌّدزي أِزَ كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ الق ثّزؼ٘ز فٝ 

ٚكإلػالْ ػٓ ِٕ دزتٙز ٚضعِزتٙز هللازػ تزؼ٘ز ًِٕزت اػال١ِل خع٠عخ تكّر أليسزب تٍه  كٌ ك٠ٛك

كٌّهؽٚػزت ٚكٌّك طع١ِٓ كٌ ٛكيً ِغ هللاؼُُٙ كٌتؼٍا ف ٍه كًٌّٕزت تؼؿؾ كٌّس ٜٛ ِٓ ضالي كًٌٕٛو 

ٗ ٚكًٌٛت ٚكًٌٛؼ ٚكٌف١ع٠ٛا ٚ٘ٝ أظكخ ِىٍّل ٌٍدٙٛظ كٌ ك٠ٛم١ل فٟ ِدزي خػب كٌّك ٍٙى١ٓ ِٚز ٠ ؽت  ػ١ٍ

 ِٓ ٔدزذ ٌ ٍه كٌّهؽٚػزت.

٠ٚؼ تؽ كٌ ك٠ٛك ٔهزِ ز١ٛٞ ٚػٍٝ ظؼخل وت١ؽخ ِٓ كأل١ّ٘ل هللازٌٕكتل ٌٍّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخا 

فزٌ ك٠ٛك فٟ كٌٛل  كٌسزَؽ ٘ٛ كٌ سعٞ كٌسم١مٟ ٌٕدزذ أٞ ِهؽٚع ٚهللامزئٗ ّٖٚٔٛ ٚكؾظ٘زؼٖا فزٌ ك٠ٛك ٘ٛ 

٠ فك ِغ ززخزت ٚؼغتزت كٌكٛق  كٌػٞ ٠ّىٓ كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ ِٓ كٌ ط ١ّ ٚت ٠ٛؽ ِٕ دزتٙز هللاّز

 كٌّك ٙعفا ِٚٓ تٛؾ٠ؼٙز أ٠ُز هللازٌ ؽ٠مل كألِثً كٌ ٟ ت الءَ ِغ كٌكٛق.

ٌػٌه الهللاع ِٓ كال٘ ّزَ هللاٗ ٚكٌ ؽو١ؿ ػ١ٍٗ ٌّز ٠سممٗ ِٓ ٔ زئح ػٍٝ كٌّك ١٠ٛٓ كٌهطًٟ ٚكٌّسٍٝا 

 ٚهللازٌ زٌٟ تسم١ك كٌٕدزذ ٌ ٍه كٌّهؽٚػزت.  
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 أوال: اإلطبر انعبو نهذراسخ

 انذراسخيشكهخ  -1

تهىً نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ فٟ كٌؼزٌُ ؼكفعكً أقزق١زً ٚلٛخ ِ ًزػعخ ٚأظكخ تك٠ٛم١ل زع٠ثلا ألْ 

ٚقزئً كٌ ك٠ٛك كٌ م١ٍع٠ل ٌُ تؼع هللاّفؽظ٘ز لزظؼخ ػٍٝ انتزع ؼغتزت كٌؼّالء ٚززخزتُٙ ٚظٚكفؼُٙ كٌّؼؽف١لا فٟٙ 

ِك طعِٟ كالٔ ؽٔ  ٚكٌّك ٍٙى١ٓ ػتؽ ٘ػٖ وًّٕزت اػال١ِل ٌع٠ٙز كٌمعؼخ ػٍٝ كٌٛيٛي اٌٝ أوتؽ لعؼ ِٓ 

كٌهتىزتا ٚكٌ ؼؽف ػٍٝ ك٘ ّزِزت كٌؼّالء كٌسز١١ٌٓ أٚ كٌّس ١ٍّٓا ِّز ٠عفغ أيسزب كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ 

اٌٝ ت ٠ٛؽ أقز١ٌتٙز كٌ ك٠ٛم١ل كٌ م١ٍع٠ل ٚأهزء ِس ٜٛ ػٍٝ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ هللاٙعف كالق فزظخ ِٓ 

نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟا ٚأظٜ كٔطفزٌ تىٍفل ضعِزت نتىزت كٌ ٛكيً  كٌفؽو كٌ ك٠ٛم١ل كٌ ٟ ت ١سٙز

اٌٝ كتكزع نؽ٠سل ِك طعِٟ ٘ػٖ كٌطعِزتا ٚؾ٠زظخ ِؼعالت كٌ ًفر ك١ِٛ١ٌلا ٚتّثً كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ 

أزع كٌى١زٔزت كٌّك طعِل ٌهتىزت كٌ ٛكيً كٌّط ٍفل ضزيل كٌف١ف هللاٛنا تٛت١ؽا خٛخً هللاٍفا أٌٚىفا ٌ ك٠ٛك 

ٚضعِزتٙز كٌّط ٍفلا كألِؽ كٌػٜ ظفغ كٌتززث اٌٝ ظؼكقل كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ  أٔه  ٙز

ٚظٚؼ٘ز فٟ ٔدزذ كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخا ٌّز ٌػٌه ِٓ تؤث١ؽ ػٍٝ ؾ٠زظٖ زدُ ِت١ؼزتٙز ٚزً ٙز كٌ ك٠ٛم١ل فٟ 

ٌّدزي ٚقؼ١ٙز ٌ ى٠ٛٓ قٛق ٠ كُ هللاهعخ كٌّٕزفكل هللا١ٓ كٌؼع٠ع ِٓ كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ كٌ ٟ تؼًّ فٟ ٔفف ك

 كتدز٘زت ا٠دزهللا١ل ٌطعِزتٙزا ٚػ١ٍٗ ٠ّىٓ تسع٠ع كٌّهىٍل ِٓ ضالي كإلخزهللال ػٍٝ كٌكئكي كٌؽئ١ف كٌ زٌٟ: ِز

 كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ٚظٚؼ٘ز فٟ ٔدزذ كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ؟

 تسبؤالد انذراسخ -2

نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ٌٍ ك٠ٛك ِز ِعٜ كػ مزظ كٌّتسٛث١ٓ أْ أيسزب كٌّهؽٚػزت ٠ك طعِْٛ  -

 ٌّٕ دزتُٙ؟

ً٘ ٠ؼ مع كٌّتسٛث١ٓ أْ كٌ ك٠ٛك ِٓ ضالي نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ قزُ٘ فٟ ٔدزذ كٌّهؽٚػزت  -

 كًٌغ١ؽخ؟

 ِز ِؿك٠ز كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ هللازٌٕكتل أليسزب كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ؟ -

 ّزػٟ هللازٌٕكتل ٌٍؿهللازئٓ؟ِز ِؿك٠ز كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ  -

 ِز ٟ٘ كٌّؼٛلزت كٌ ٟ ػزٔٝ ِٕٙز زز١ٌزً ػ١ٍّل كٌ ك٠ٛك ػٍٝ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ؟ -

 أهًُخ انذراسخ: -3

ِٓ كٌّ ٛلغ أْ تكزػع ٔ زئح ٘ػٖ كٌعؼكقل أيسزب كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ فٟ كٌى٠ٛ  اٌٝ كٌ ؼؽف ػٍٝ  -

 ؽخ ٚٔدززٙز.ظٚؼ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ فٟ تؼؿ٠ؿ كٌّهؽٚػزت كًٌغ١

تؤتٝ كأل١ّ٘ل ِٓ تك١ٍّ كٌُٛء ػٍٝ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ٚفسى كق طعكِٙز وٛق١ٍل تك٠ٛك  -

ٌالق فزظخ ِٓ ِز ت ١ّؿ هللاٗ ِٓ يفزت تكزػع كٌّكٛل١ٓ فٟ ٔهؽ اػالٔزتُٙ كٌ دزؼ٠ل َٚٚغ كق طعكِٙز 

 َّٓ كق ؽكت١د١زت كٌ ك٠ٛك.

ٛك١َغ كٌدع٠عخ كٌ ٟ ت ؽأ ػ١ٍٙز كٌىث١ؽ ِٓ ٠ؼع كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ِٓ كٌّ -

كٌّك دعكت ٚتس زج اٌٝ ِؿ٠ع ِٓ كٌتسث فٟ ِ غ١ؽكتٙز وٛٔٙز ظز٘ؽخ كخ ّزػ١ل غكت تؤث١ؽ كل ًزظٞ ػٍٝ 

 أظكء كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ. 

أ١ّ٘ل كٌَّٛٛع هللازٌٕكتل ٌٍّئقكزت ٚكٌهؽوزت كًٌغ١ؽخ ضًٛيزً فٟ ظً كٌؼٌّٛل ٚكٔ هزؼ ك٠ٌٛ   -

2.5. 
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 كٌّ ؿك٠ع ٚكٌ ٛخٗ كٌىث١ف ٌٍ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ٌٍّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ.كال٘ ّزَ  -

أ١ّ٘ل كٌم زع كٌػٞ ت ٕزٌٚٗ كٌعؼكقل ٚ٘ٛ ل زع كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخا ِٚكزّ٘ ٙز فٟ كٌ ١ّٕل  -

 كالل ًزظ٠لا ِٚٓ ثُ اخؽكء ِثً ٘ػك كٌٕٛع ِٓ كٌعؼكقزت َؽٚؼ٠ز ٌُّزْ كق ّؽكؼ٠ ٗ ٚت ٠ٛؽٖ.

ضالي نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ٌٗ تؤث١ؽ فٟ كالؼتمزء هللاّك ٜٛ كٌ ط ١ّ ٚكٌّ زهللاؼل  كٌ ك٠ٛك ِٓ -

 ٚكٌ م٠ُٛ ٌٍّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ ٚتك٠ٛمٙز.

كٌ  ٛؼ كٌ ىٌٕٛٛخٟ ِّز أظٜ اٌٝ ِكزّ٘ل نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ فٟ ٚخٛظ اِىز١ٔزت خع٠عخ فٟ  -

 كٌ ك٠ٛك ٚكٌ ٛؾ٠غ ٚكالق ٙالن ٌٍّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ.

 راسخ:أهذاف انذ -4

 ٘عف  كٌعؼكقل اٌٝ:

 كٌ ؼؽف ػٍٝ ظز٘ؽٖ كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ.  -

تمع٠ُ ّٔزغج ٌتؼٍ كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ كٌى٠ٛ ١ل فٟ كق غالي نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ وؤظكخ  -

 تك٠ٛم١ل زع٠ثل.

 كٌ ؼؽف ػٍٝ تؤث١ؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ فٟ تك٠ٛك كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ. -

ػٍٝ كتدز٘زت كٌؼ١ٕل ٌفىؽخ كق طعكَ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ٌٍ ك٠ٛك ٌّهؽٚػزتُٙ كٌ ؼؽف  -

 ِٕٚ دزتُٙ.

 دذود انذراسخ: -5

 ت ّثً زعٚظ كٌعؼكقل فٟ:

 زعٚظ َِٛٛػ١ل: كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ٚظٚؼ٘ز فٟ ٔدزذ كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ.

خزءت زعٚظ ٘ػٖ كٌعؼكقل كٌدغؽكف١ل ٌ غ ٝ كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ كٌؼزٍِل فٝ ظٌٚل كٌى٠ٛ   :زعٚظ ِىز١ٔل

 ٚكٌّكدٍل فٟ ٚؾكؼخ كٌ دزؼخ هللاعٌٚل كٌى٠ٛ .

 2519كٌٝ ١ٌٛ٠ٛ  2519زعٚظ ؾِز١ٔل: ِزؼـ 

 فروض انذراسخ: -6

كٌفؽَااااااا١ل كألٌٚاااااااٝ: تٛخاااااااع ِؿك٠اااااااز ٌٍ كااااااا٠ٛك ػتاااااااؽ ناااااااتىزت كٌ ٛكياااااااً كالخ ّااااااازػٟ ألياااااااسزب 

 ١ؽخ.كٌّهؽٚػزت كًٌغ

كٌفؽَااااااا١ل كٌثز١ٔااااااال: تٛخاااااااع ِؿك٠اااااااز ٌٍ كااااااا٠ٛك ػتاااااااؽ ناااااااتىزت كٌ ٛكياااااااً كالخ ّااااااازػٟ ٌّكااااااا ٍٙى١ٓ 

 كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ.

كٌفؽَااااا١ل كٌثزٌثااااال: تٛخاااااع ػاللااااال هللاااااا١ٓ قااااإٛكت كٌطتاااااؽخ ألياااااسزب كٌّهاااااؽٚػزت كًٌاااااغ١ؽخ ٚتؼؿ٠اااااؿ 

 كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ.

 يُهج انذراسخ: -7

هللازػ تزؼٖ أوثؽ كٌّٕز٘ح ِالئّل ٌَّٛغ كٌتسث ٚكٌػٞ ٠ؼ ّع ػٍٝ تد١ّغ كػ ّع كٌتسث ػٍٝ كٌّٕٙح كٌٛيفٟ 

كٌسمزئك ٚكٌّؼٍِٛزت ثُ ِمزؼٔ ٙز ٚتس١ٍٍٙز ٚتفك١ؽ٘ز ٌٍٛيٛي اٌٝ ػ١ِّٛزت ِمتٌٛلا ٚغٌه ٌّسزٌٚل تم١١ُ ظٚؼ 

كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ فٟ ٔدزذ كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخا ٚغٌه ِٓ ضالي ت١ًُّ كق ّزؼخ 

 ( ِفؽظخ.55( ِٓ ِهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ هللاٛكلغ )١14زْ ٚؾػ  ػٍٝ )كق ت

 يجتًع انذراسخ  -8

 ٠ ىْٛ ِد ّغ كٌعؼكقل ِٓ كٌؼز١ٍِٓ فٟ كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخا ٚكٌ ٟ تّثً ِد ّغ كٌعؼكقل.

 عُُخ انذراسخ -9

( ِٓ كٌؼز١ٍِٓ 56ٚتّثٍ  ػ١ٕل كٌعؼكقل فٟ ػ١ٕل ػهٛكئ١لا ٚتُ تٛؾ٠غ كالق ت١زْ ػٍٝ )

( كق ت١زٔزت فزؼغل ٌُ ٠ ُ كظؼخٙز فٟ كالق ت١زٔزت كٌطزَؼل ٌٍعؼكقلا 6هللازٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخا ٚتُ كق تؼزظ )
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ً كٌٕ زئحا ٚوزٔ  ٔكتل ( كق تزٔل وزٍِل ٚلع تُ كػ ّزظ٘ز فٟ تس55١ٍٚهللاػٌه تىْٛ كالق ت١زٔزت كٌطزَؼل ٌٍ س١ًٍ)

 %( وّز ٘ٛ َِٛر فٟ كٌدعٚي:9.3.كالق ؽظكظ)

 (1خعٚي تٛؾ٠غ كٌؼ١ٕل )

 كٌٕكتل كٌؼز١ٍِٓ كٌّهؽٚػزت

 %6 3 كٌؼّزؼ ٌٍؼ ٛؼ

 %8 4 ِؼؽفٟ

 %10 5 ٔٛؼ كٌى٠ٛٓ ٌٍؼ ٛؼ

 %6 3 ػ ؽخٟ

 %6 3 هللاطٛؼ هللازالـ ٌٍؼ ٛؼ

 %6 3 كٌغؽ٠ؽ ٌٍؼ ٛؼ

 %6 3 غك فٍٛؼقٓ ٌٍؿ٘ٛؼ

 %4 2 ٚوزوزٌٍٚؿ٘ٛؼ 

 %4 2 وزؼِٓ ٌٍؿ٘ٛؼ

 %6 3 وزؾكفز ٌٍؿ٘ٛؼ

Sac de chocoet 3 6% 

 %12 6 يزٌْٛ أنٛكق

 %10 5 يزٌْٛ ؼ٠ؿؼ

 %10 5 يزٌْٛ كٌؼٕمزء

 %100 50 كإلخّزٌٟ

 أداح انذراسخ  -11

 تّثٍ  أظكخ كٌعؼكقل فٟ كق ّزؼخ كالق ت١زْ ٚكٌ ٟ تىٛٔ  ِٓ لك١ّٓ ؼئ١ك١١ٓ ّ٘ز:

فٟ أقمٍل تطى كٌت١زٔزت كٌهط١ًل ٌٍفمل كٌّتسٛثل ٚت ّثً فٟ كٌؼٛكًِ كٌع٠ّٛغؽكف١ل  كٌّسٛؼ كألٚي: ٠ّٚثً

 ٟٚ٘: )كٌدٕفا كٌّئً٘ كٌعؼكقٟا قٕٛكت كٌطتؽخا ٔهزِ كٌّهؽٚع(.

كٌّسٛؼ كٌثزٟٔ: ٚ٘ٛ ػتزؼخ ػٓ أقمٍل ِؽتت ل هللا ؤث١ؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ فٟ ٔدزذ كٌّهؽٚػزت 

 ؾػل ػٍٝ :( فمؽخ 43ِٛكًٌغ١ؽخا ٚت ىْٛ ِٓ )

 ( فمؽخ.19ِؿك٠ز كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ هللازٌٕكتل أليسزب كٌّهؽٚػزت ) -

 ( فمؽكت..ِؿك٠ز كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ هللازٌٕكتل ٌٍؿهللازئٓ ) -

 ( فمؽخ.16كٌّؼٛلزت كٌ ٟ تؼزٟٔ ِٕٙز ػ١ٍّل كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ) -

 صذق االستجبَخ -11

هللاًعق كالق تزٔل أْ تم١ف أقمٍل كالق تزٔل ِز َٚؼ  ٌم١زقٗا ٚلزَ كٌتززث هللازٌ ؤوع ِٓ يعق كالق تزٔل ٠مًع 

هللا ؽ٠مل يعق كالتكزق كٌعكضٍٟ: ٠َٛر كٌدعٚي كٌ زٌٟ ِؼزًِ كالؼتتزِ هللا١ٓ وً فمؽخ ِٓ فمؽكت كالق ت١زْ 

( ٚهللاػٌه 5.55ٕع ِك ٜٛ ِؼ٠ٕٛل )ٚكٌعؼخل كٌى١ٍل ٌالق ت١زْا ٚكٌػٞ ٠ت١ٓ أْ ِؼزِالت كالؼتتزِ كٌّت١ٕل ظكٌل ػ

 ٠ؼع كٌّسٛؼ يزظلزً ٌّز َٚغ ٌم١زقٗ وّز ٘ٛ فٟ كٌدعٚي كٌ زٌٟ:
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 ( يعبيالد االرتجبط نصذق يذبور االستجبَخ 2جذول َىضخ )

ِؼزِالت  كٌؼتزؼكت

 كالؼتتزِ
 كٌؼتزؼكت

ِؼزِالت 

 كالؼتتزِ

ِؼزِالت  كٌؼتزؼكت

 كالؼتتزِ

1 0.3006* 16 0.4262** 31 0.4017** 

2 0.4102** 17 0.8955** 32 0.5723** 

3 0.3637** 18 0.9711** 33 0.5014** 

4 0.6526** 19 0.4866** 34 0.453** 

5 0.8463** 20 0.3852** 35 0.6279** 

6 0.5638** 21 0.4121** 36 0.4189** 

7 0.4410** 22 0.7649** 37 0.6536** 

8 0.4454** 23 0.3143* 38 0.4684** 

9 0.5125** 24 0.7320** 39 0.6585** 

10 0.3802* 25 0.6374** 40 0.5259** 

11 0.5567** 26 0.4105** 41 0.6111** 

12 0.3094* 27 0.8706** 42 0.7529** 

13 0.7739** 28 0.9012** 43 0.9032** 

14 0.8064** 29 0.6261**   

15 0.4071** 30 0.8319**   

كالق تزٔل: كق طعَ كٌتززث ِؽ٠مل أٌفز وؽٚٔتزش ٌم١زـ كالق تزٔلا ٚوزٔ  كٌٕ زئح وّز ٟ٘ ِت١ٕل ثتزت  -1

 فٟ كٌدعٚي كٌ زٌٟ:

 ( ِؼزًِ ثتزت ٌّسزٚؼ كالق تزٔل ٌّؼزًِ أٌفز وؽِٚتزش3خعٚي ؼلُ )

 ِؼزًِ كٌثتزت ػعظ كٌؼتزؼكت كٌتؼع َ

1 
ِؿك٠ز كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ 

 أليسزب كٌّهؽٚػزتهللازٌٕكتل 
19 0.8050 

2 
ِؿك٠ز كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ 

 هللازٌٕكتل ٌٍؿهللازئٓ
8 0.8764 

3 
كٌّؼٛلزت كٌ ٝ تؼزٟٔ ِٕٙز ػ١ٍّل كٌ ك٠ٛك ػتؽ 

 نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ
16 0.8940 

 0.8898 43 كٌعؼخل كٌى١ٍل 

( ٌىً ِسٛؼ ِٓ 945..5-555..5ٚت ؽكٚذ هللا١ٓ)ٚكَر ِٓ كٌٕ زئح أْ ل١ّل أٌفز وؽِٚتزش وزٔ  ِؽتفؼلا 

( ٚ٘ػك ٠ؼٕٟ أْ ِؼزًِ كٌثتزت ِؽتفغا .9...5ِسزٚؼ كالق تزٔلا ٚوزٔ  ل١ّل أٌفز ٌد١ّغ كٌفمؽكت وزٔ )

 ٚتىْٛ كالق تزٔل فٟ يٛؼتٙز كٌٕٙزئ١ل.

  األسبنُت اإلدصبئُخ انًستخذيخ فٍ انذراسخ -12

( ٚتُ كق طعكَ كالض تزؼكت SPSSهللاؽٔزِح كٌ س١ًٍ كإلزًزئٟ )لزَ كٌتززث هللا فؽ٠غ ٚتس١ًٍ كالق تزٔل ِٓ ضالي 

كإلزًزئ١ل كٌالِؼ١ٍّلا ٚغٌه هللاكت  أْ ِم١زـ ١ٌىؽت ٘ٛ ِم١زـ تؽت١تٟ ٚلع تُ كق طعكَ كألظٚكت كإلزًزئ١ل 

 كٌ ز١ٌل:

كٌٕك  كٌّم٠ٛل ٚكٌ ىؽكؼكت ٚكٌّ ٛقّ كٌسكزهللاٟ ٚكٌّ ٛقّ كٌسكزهللاٟ كٌٕكتٟ: ٠ك طعَ ٘ػك كألِؽ  -

 غؽكٌ ِؼؽفل تىؽكؼ فمزت ِ غ١ؽ ِز ٠ٚف١ع كٌتززث فٟ ٚيف ػ١ٕل كٌعؼكقل.هللاهىً أقزقٟ أل

 ( ٌّؼؽفل ثتزت فمؽكت كالق تزٔل.Cronbach's Alphaكض تزؼ أٌفز وؽٚٔتزش) -
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( ٌم١زـ ظؼخل كالؼتتزِا ٠ك طعَ ٘ػك كالض تزؼ Pearson Correlationِؼزًِ كؼتتزِ هللا١ؽقْٛ) -

 ٔزت كٌالِؼ١ٍّل.ٌعؼكقل كٌؼاللل هللا١ٓ كٌّ غ١ؽكت فٟ ززٌل كٌت١ز

 يصطهذبد انذراسخ -13

  انتسىَك:

٘ٛ ػ١ٍّل كٌ ط ١ّ ٚكٌعػز٠ل ٌألفىزؼ ٚكٌّٕ دزت ٚكٌطعِزت كٌ ٟ تٕ دٙز كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ هللاٙعف 

 تسم١ك ؼغتزت وً ِٓ كٌّه ؽٜ ٚكٌتزئغ.

 نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ

هللازٌ ٛكيً ِٓ ضالي ػًّ ػؽفٙز " ١ٌ ما وِٛٛ ٚٔدٛخٟ" هللاؤٔٙز " ت ت١مزت تكّر ٌٍّك طع١ِٓ 

يفسزت ٌٍّؼٍِٛزت كٌهط١ًلا ٚظػٛخ كأليعلزء ٚكٌؿِالء اٌٝ كالِالع ػٍٝ ٘ػٖ كًٌفسزت ٚاؼقزي 

كٌؽقزئً ٚكٌّسزظثزت هللا١ُٕٙا ٠ّٚىٓ أْ تس ٛٞ كًٌفسل كٌهط١ًل ػٍٝ أٞ ٔٛع ِٓ كٌّؼٍِٛزت ِثً كًٌٛؼ 

 (2516:5ا Leach, Komo, & Ngugi)       ٚكٌف١ع٠ٛ ٍِٚفزت كًٌٛت ٚكٌّعٚٔزت".

 انًشروعبد انصغُرح

تؼؽف هللاؤٔٙز " نؽوزت غ١ؽ تزهللاؼل ِٚك مٍل تمَٛ هللا ٛظ١ف ػعظ ِؼ١ٓ ِٓ كٌؼز١ٍِٓا ٚ٘ػك كٌؼعظ ٠ط ٍف 

 (2511:1153اMichaelidou,et al) هللازض الف كٌتٍعكْ.

 ثبَُبً: اإلطبر انُظرٌ نهذراسخ

 انتسىَك 

ٚكٌ ؽ٠ٚح ٚكٌ ٛؾ٠غ ألفىزؼا أٚ قٍغ أٚ ٘ٛ ػتزؼخ ػٓ ػ١ٍّل كٌ ط ١ّ ٚكٌ ٕف١ػ ٌألفىزؼ ٚكألقؼزؼا 

 (2: 2552)٘هزَا   ضعِزت ٌطٍك ػ١ٍّل تتزظي تئظٞ اٌٝ تسم١ك أ٘عكف كألفؽكظ ٚكٌّٕهآت.

ٚكٌ ك٠ٛك ٘ٛ تٍه كٌؼ١ٍّزت كٌ ٟ ٠ ُ هللاٛكق  ٙز تسم١ك كٌ الإَ هللا١ٓ كٌّٕ دزت ِٚز ت ٍتٗ كألقٛكقا 

ٙعف اٌٝ تط ١ّ ٚتكؼ١ؽ ٚتؽ٠ٚح ٚتٛؾ٠غ كٌكٍغ ٚ٘ٛ ٔظزَ نزًِ ألٔه ل ِٕظّل كألػّزي كٌّ فزػٍل ٚكٌ ٟ ت

 (25: 2556ٚكٌطعِزت كٌ ٟ تهتغ ززخزت كٌؿهللازئٓ كٌسز١١ٌٓ ٚكٌّؽتمت١ٓ. )تزِؽا

٘ٛ ػتزؼخ ػٓ فٓ ٠مَٛ ػٍٝ ِؼؽفل ِدّٛػل ِٓ كألٔه ل كٌ ٟ تٙعف اٌٝ انتزع ٚ اؼَزء ززخزت 

هللاّك ٜٛ ػزٌٟ ِٓ كٌ ٛكيً كٌّٕ دزت  ٚؼغتزت كٌّ ؼز١ٍِٓ ِٓ ضالي تك١ًٙ ػ١ٍّل ضٍك ٚػؽٌ ٚتتزظي

 (4: 2559كٌّئقكل ٚتسم١ك كٌؽهللار. ) أزّعا َّٓ اِزؼ كٌت١مل كٌ ك٠ٛم١لا ٘زظفل اٌٝ تٛق١غ

 أ١ّ٘ل كٌ ك٠ٛك

 كٌؼًّ ػٍٝ ا٠دزظ فؽو كٌؼًّا ٚكٌّكزّ٘ل فٟ كٌسع ِٓ ِهىٍل كٌت زٌل. -

 ٛق.ت ٠ٛؽ كٌكٍؼل أٚ كٌّٕ ح كٌّٕزق  ِٓ ضالي انتزع ززخزت ٚؼغتزت كٌّ ؼز١ٍِٓ فٟ كٌك -

 ؼفغ ِك ٜٛ كٌّؼ١هل ٚظفغ ػدٍل كٌ ١ّٕل كالل ًزظ٠ل. -

 ٠كزػع ػٍٝ تؽن١ع ٔفمزت كٌّك ٍٙى١ٓ ِٓ ضالي انتزع ززخزتُٙ ٚؼغتزتُٙ. -

 كٌّكزّ٘ل فٟ تسع٠ع ق١زقل كالق ثّزؼ كٌّالئُ ٌ  ٠ٛؽ كالل ًزظ كٌِٕٟٛ. -

 عُبصر انتسىَك

 كٌؼّالء/ كٌؿهللازئٓ )فؼ١ٍْٛ ِٚس ٍّْٛ(.كٌّٕ ح: ٚ٘ٛ يٕغ/ أ زج/ تمع٠ُ ِز ٠ؽغ  ف١ٗ كٌّك ٍٙىْٛ /  .1

كٌ كؼ١ؽ: ٚ٘ٛ تٛف١ؽ ِز ٠ؽغتْٛ ف١ٗ هللازٌكؼؽ/ كٌّمزهللاً كٌّزظٞ كٌػٞ ُ٘ ِك ؼعْٚ ٌعفؼٗ )كٌّٕزق   .2

.)ٌُٙ 

كٌ ٛؾ٠غ كٌت١غ: ٚ٘ٛ تمع٠ُ ِز ٠ؽغتْٛ ف١ٗ ِٓ ضالي كٌ ؽق ٚكٌُكتً كٌ ٝ ٠ؽ٠ع٘ز أٌٚمه كٌّك ٍٙى١ٓ فٟ  .3

 (16-15: 2559إٚفاؼكٌّىزْ كٌػٞ ٠ؽ٠عٚٔٗ ف١ٗ         )
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 تعرَفبد انًشروعبد انصغُرح

كٌّمًٛظ هللاٙز " تٍه كٌهؽوزت كٌ ٟ تسزفظ ػٍٝ ا٠ؽكظكت أٚ أيٛي أٚ ػعظ ِٓ كٌّٛظف١ٓ ظْٚ 

 ((Pan& You, 2017: 203 ِك ٜٛ ِؼ١ٓ.   

٠ٚاااااا ُ تؼؽ٠ااااااف كٌهااااااؽوزت كًٌااااااغ١ؽخ ٚكٌّ ٛقاااااا ل ػٍااااااٝ أٔٙااااااز ِئقكاااااازت ٠ ااااااؽكٚذ ػااااااعظ 

           ِال٠اااااا١ٓ خ١ٕااااااٗ. 5ِٛظفًااااااز هللاّ ٛقااااااّ ِت١ؼاااااازت قاااااإٛٞ ال ٠ داااااازٚؾ ( 99-1كٌؼااااااز١ٍِٓ هللاٙااااااز ِااااااز هللااااااا١ٓ )

(Neiger,Thackeray,et al,2012: 159) 

هللا١ّٕز ػؽف كالتسزظ كألٚؼٚهللاٟ كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ هللاؤٔٙز " نؽوزت ِك مٍل لزًٔٛٔز ال ٠ؿ٠ع ػعظ 

 (596: 2513ا Lu X, et al)   ِٛظف". 555ِٛظف١ٙز ػٓ 

ف١ٙز كٌهؽول كٌ فزي١ً كٌطزيل هللازٌسدُ كٌّسعظ ٌٍهؽوزت كًٌغ١ؽخ ٚتٛفؽ كٌعٌٚل كٌ ٟ تؼًّ 

ٚكٌّ ٛق لا ٠ّٚىٓ أْ ٠ك ٕع تسع٠ع زدُ كٌهؽول أٚ ت١ًٕفٙز وّئقكزت يغ١ؽخ ِٚ ٛق ل كٌسدُا كػ ّزًظك 

ػٍٝ كٌتٍع كٌ ٟ تمَٛ هللاَٛغ ِدّٛػل ِٓ كٌطًزئى تهًّ كٌّت١ؼزت كٌك٠ٕٛل أٚ ػعظ كٌّٛظف١ٓ أٚ و١ّل 

 (Lim, et al, 2015: 158) ز كٌهؽول أٚ أٞ ِدّٛػل ِٓ ك١ٌّّؿكت.كأليٛي كٌ ٟ تٍّىٙ

 يفهىو انتسىَك عجر شجكبد انتىاصم االجتًبعٍ 

ػؽف كٌ ك٠ٛك ػتؽ كٌّٛكلغ أٚ كٌهتىزت كالخ ّزػ١ل هللاؤٔٗ كق طعكَ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ 

ت١غ أٚ كٌؼاللزت أٚ ضعِل ٚكٌّعٚٔزت ٚك٠ٌٛىٟ ٚأٞ أظٚكت ِهزؼول أضؽٜ ػٍٝ كالٔ ؽٔ  هللاٙعف كٌ ك٠ٛك أٚ كٌ

كٌؿهللازئٓا ٘ػٖ كألظٚكت ت ١ر ٌٍؿهللازئٓ اِىز١ٔل كٌ فزػً ِغ كٌهؽوزت كٌ دزؼ٠ل هللاعالً ِٓ أْ ٠ىٛٔٛك ِدؽظ ٘عف 

ٌٛقزئً أززظ٠ل كالتدزٖ ِٓ تٍه كٌهؽوزتا وّز أٔٙز ت ١ر ٌٍّٕظّزت اِىز١ٔل ف ر لٕٛكت كتًزي ِغ ٘ئالء 

 (23: 2511ا )قؼٛظ كٌؿهللازئٓ ٚكٌ ٛكيً ِؼُٙ هللاهىً تسزٚؼٞ.

ٚ٘ٛ تٛظ١ف ِط ٍف نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ كٌّط ٍفل وزٌف١كتٛنا ت٠ٛ ؽا خٛخً هللاٍف... اٌصا 

فٟ كٌٛظزئف كٌ ك٠ٛم١ل ٌٍهؽوزتا ٚخؼٍٙز ٚق١ٍل كٌ ٛكيً ٚكٌ فزػً هللا١ٕٙز ٚهللا١ٓ ِد ّغ كٌؿهللازئٓ ٌالق فزظخ ِٓ 

 (6: 2514)ِهزؼخا      .ِؿك٠ز٘ز ٚاِىز١ٔل كٌ ؼؽف ػٍٝ قٍٛو١زت وً ؾهللاْٛ ٚتؼؿ٠ؿ كٌؼاللل ِؼٗ

 فعبنُخ تسىَك انًشروعبد انصغُرح عجر يىالع انتىاصم االجتًبعٍ:

تؤتٟ فؼز١ٌل ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ فٟ تك٠ٛك كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ ٔ ١دل تسم١مٙز ِدّٛػل ِٓ كألِٛؼ 

 أَٚسٙز وً ِٓ:

(yminkowska, 2019: 45- Xie& So, 2017: 23- Thach, Lease& et.al, 2016: 272) 

ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ٠ّىٓ كق طعكِٙز فٟ خ١ّغ كٌّهؽٚػزت ػٍٝ كض الف أٔٛػٙز  أْ -1

 ٚأٔه  ٙز ظْٚ كٌ م١ع هللاّدزي أٚ ٔهزِ ِسعظ.

ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ تّىٓ كٌّئقكل ِٓ كالتًزي كٌفٛؼٞ ٚكٌكؽ٠غ ِغ كٌؼّالء  أْ -2

 ٚكٌّك ٍٙى١ٓ.

ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ت ١ّؿ هللازٔطفزٌ ِك ٛٞ تىٍف ٙز ِمزؼٔل ِغ ٚقزئً كإلػالَ كٌ م١ٍع٠ل  أْ -3

ٚكٌ ٟ تس زج اٌٝ أِٛكي ِزئٍل ٌٍٛيٛي اٌٝ ػّالئٙزا ِّز ٠كًٙ ػٍٟ كٌىث١ؽ ِٓ كٌّهؽٚػزت ضزيل 

هىً كًٌغ١ؽخ كق طعكَ ٚتكط١ؽ ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ فٟ كٌم١زَ هللاؤٔه  ٙز ِّٚزؼقل أػّزٌٙز هللا

 فؼزي.

ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ تكّر ٌٍهؽوزت هللازٌ ؼؽف ػٍٟ كتدز٘زت كٌّك ٍٙى١ٓ ف١ّز ٠ ؼٍك  أْ -4

هللازٌكٍغ ٚكٌطعِزت كٌ ٟ تمعِٙز ٚهللازٌ زٌٟ اِىز١ٔل تؼع٠ً ق١زق ُٙ كٌ ك٠ٛم١ل كٌ كؼ١ؽ٠ل أٚ كٌ ٛؾ٠ؼ١ل أٚ 

 ٌدّٙٛؼ.ز ٟ كٌ ؼع٠ً فٟ كٌكٍغ ٚكٌطعِزت كٌّمعِل هللاّز ٠ ٛكفك ِغ ؼغتزت ٚكز ١زخزت ك
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وّز ٠ّىٓ أْ تىْٛ ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ هللاّثزهللال كألظكخ كٌ ٟ تك طعِٙز كٌهؽوزت فٟ ٔهؽ  -5

ٚتك٠ٛك ِٕ دزت كٌهؽول هللاهىً غ١ؽ ِتزنؽ ِٓ ضالي كٌّك ٍٙى١ٓ ٚكٌؼّالء كٌّط١ًٍٓ كٌػ٠ٓ ٠معِْٛ 

-word-ofتدزؼهللاُٙ ِغ كٌكٍغ ٚكٌطعِزت كٌ ٟ تمعِٙز كٌهؽول أٚ ِز ٠ؼؽف كٌ ك٠ٛك هللازٌّع٠ر 

mouth .ِّز ٠كزُ٘ هللاهىً وت١ؽ فٟ كالٔ هزؼ كٌٛكقغ ٌٍّٕ دزت كٌ ٟ تمعِٙز كٌهؽول هللا١ٓ كٌدّز١٘ؽ 

وّز تكزُ٘ ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ فٟ ؾ٠زظخ كؼتتزِ كٌّك ٍٙى١ٓ هللازٌهؽول أٚ ِز ٠ؼؽف هللاـ   -6

sustained engagement   ٗ١دل تؿك٠ع كق طعكَ تٍه كٌّٛكلغ هللا١ٓ كٌدّز١٘ؽا ٌػٌٍه ت د ٔ

وزت اٌٝ تٛظ١ف ِثً تٍه كًٌّٕزت ٌتث ؼقزئٍٙز كإلػال١ٔل ٚتمع٠ُ ِؼٍِٛزت ػٓ أٔه  ٙز ِّز كٌهؽ

 ٠كزُ٘ فٟ ٚخٛظ ظؼخل كؼتتزِ هللا١ٓ كٌهؽول ٚكٌؼّالء.

 دور يىالع انتىاصم االجتًبعٍ فٍ تسىَك انًشروعبد انصغُرح:

ٛؼ كٌ ٟ أَٚسٙز وً تمَٛ ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ فٟ تك٠ٛك كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ هللاّدّٛػل ِٓ كألِ

:ِٓ   

) Reyneke, & Berthon, 2011 :21- Kirtis& Karahan, 2011: 260- Saunders & Lewis, 

2012: 12( 

1- Increase in Brand Awareness أٔٙز تؼًّ ػٍٟ ؾ٠زظخ اظؼكن ٚٚػٟ كٌدّٙٛؼ هللازٌكٍغ :

ٚغٌه ِٓ ضالي كٌ ٛكيً  Zinnbaue & Honerٚكٌطعِزت كٌ ٟ تمعِٗ كٌهؽول وّز ٠ؽٞ وال ِٓ 

ِغ كٌدّز١٘ؽ أِز ػٓ ِؽ٠ك كإلػالٔزت أٚ كٌّسزظثزت كٌّتزنؽخ ػٍٟ ًِٕزت ِٛكلغ كٌ ٛكيً 

 كالخ ّزػٟ.

2- Provide clear information about the products:  تمع٠ُ ِؼٍِٛزت ٚكَسل زٛي

ل هللازٌكٍؼل أٚ كٌّٕ دزتا ٚكٌ ٟ ت ُّٓ ٚيفًز ِٛخًؿك ٌكّزتٙز كٌؽئ١ك١ل ٚكٌكؼؽ ٚكًٌٛؼ كٌّ ؼٍم

 كٌطعِل.

3- Provide clear information about the company:   ٓتمع٠ُ ِؼٍِٛزت ٚكَسل ػ

كٌهؽول )يزز  كٌؼًّ( ا ٚكٌ ٟ ت ُّٓ كقُ كٌهؽول )أٚ كٌّزٌه( ا ؼلُ كالتًزيا ٚؼكهللاّ اٌٝ ِٛلغ 

 كٌهؽول ػٍٟ كالٔ ؽٔ .

4- Provide timely and up-to-date information: ِ سعثل ٚزع٠ثل زٛي تٛف١ؽ ِؼٍِٛزت

 كٌّٕ دزت أٚ كٌطعِزت كٌّمعِل.

5- Purchasing Power Decision:    كٌ ؤث١ؽ فٟ كٌمؽكؼ كٌهؽكئٟ ٌعٞ كٌدّٙٛؼا ز١ث أثت

% ِٓ كٌدّز١٘ؽ تٍدؤ اٌٝ كالِالع ػٍٟ يفسزت كٌّٛكلغ كٌ ٛكيً 62كٌىث١ؽ ِٓ كٌعؼكقزت أْ 

م١زَ هللاؤٞ ػ١ٍّل نؽكءا ٌٙػك ف ٍه كٌّٛكلغ كالخ ّزػٟ كٌ زهللاؼل ٌٍهؽوزت كًٌغ١ؽخ ٚغٌه لتً كاللعكَ ٚكٌ

 ٌٙز تؤث١ؽ وت١ؽ ػٍٟ كٌمؽكؼ كٌهؽكئٟ ٌعٞ كٌدّٙٛؼ.

6- Increase Customer Relationship:  كٌؼًّ ػٍٟ ؾ٠زظخ كٌؽٚكهللاّ ٚكٌؼاللل هللا١ٓ كٌدّٙٛؼ

٠ؼ تؽ ِٓ أُ٘ كٌٛقزئً كٌ ٟ قزػعت ػٍٝ تى٠ٛٓ ػاللزت  Facebookأْ  Viotٚكٌهؽولا ف١ؽٞ 

هللا١ٓ كٌمزئُ  Interactivityل٠ٛل هللا١ٓ كٌّٕ ح ٚكٌّك ٍٙها ٔ ١دل ِز ٠ٛفؽٖ كٌّٛلغ ِٓ ظؼخل تفزػ١ٍل 

 هللازالتًزي ٚكٌدّز١٘ؽ.

2- Modification in Marketing Strategies:  كٌّكزّ٘ل فٟ تؼع٠ً كالق ؽكت١د١ل كٌ ك٠ٛم١ل

ٍٝ تؼ١ٍمزت كٌدّٙٛؼ ِٚ زهللاؼل كٌّٕزفك١ٓ ِّز ٠ّىٓ كٌهؽول ِٓ تؼع٠ً ق١زق ٙز ِٓ ضالي كالِالع ػ

 كٌ ك٠ٛم١ل هللاّز ٠ ٛكفك ِغ كٌّ غ١ؽكت ٚكٌّؼ ١زت كٌكٛل١ل كٌّك دعخ.

 تذذَبد تسىَك انًشروعبد انصغُرح عجر يىالع انتىاصم االجتًبعٍ:

كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ أْ تك٠ٛك  ( Varini, Sirsi, 2012: 33- Sidik, 2012: 380َٚر وً ِٓ)

 ٠ٛكخٗ ِدّٛػل ِٓ كٌ سع٠زت أّ٘ٙز:
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ته١ؽ كٌىث١ؽ ِٓ كٌعؼكقزت كٌّ ؼٍمل هللازق طعكَ ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ فٟ تك٠ٛك كٌّهؽٚػزت  -1

كًٌغ١ؽخ ِٚٓ ضالي كٌّمزهللاالت كٌ ٟ تّ  ِغ أيسزب تٍه كٌّهزؼ٠غ أُٔٙ ٠دعْٚ يؼٛهللازت وث١ؽخ 

 زػٟ ػٕع تك٠ٛمٙز ٌٍّهؽٚع.فٟ ل١زـ أظكء ٚٔهزِ ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّ

وّز أٔٗ فٟ هللاؼٍ كألز١زْ ٠ًؼ  ػٍٝ كٌهؽوزت كٌّك طعِل ٌّٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ كٌسًٛي  -2

ػٍٝ ِؼٍِٛزت ػٓ كٌؼّالءا ٚهللازٌ زٌٟ ٠ًؼ  َٚغ ِم١زـ أٚ تسع٠ع ٔدزذ كٌسّالت كالػال١ٔل ػٍٟ 

 ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ أَ ال.

ل كق طعكَ ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ فٟ تك٠ٛك أٔٗ ِّز ٠ؿ٠ع ِٓ يؼٛهللا ١ُ٠ٚGilmoreف  -3

كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخا ٔ ١دل هللاؼٍ كٌطًزئى كٌّ ؼٍمل هللازٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ ِثً ٔمى ٚلٍل 

كٌٛل  كالؾَا ٚٔمى كٌطتؽخ كٌ ك٠ٛم١ل ٌعٞ أيسزب تٍه كٌهؽوزتا هللازإلَزفل اٌٝ ٔمى كٌّؼٍِٛزت 

 ٌع٠ٙز أفًُ كق طعكَ. ٚكٌ ط ١ّ كٌد١ع كٌػٞ ٠ّىٓ كٌهؽول ِٓ كق طعكَ كٌّ ززل

ِٓ أُ٘ كٌ سع٠زت ٟ٘ ػعَ اظؼكن أيسزب كٌّهؽٚػزت  أْ ٠ٚTan, Chongؽٜ وال ِٓ  -4

كًٌغ١ؽخ ٌٍفٛكئع كٌّزظ٠ل كٌٕفؼ١ل كٌ ٟ ٠ّىٓ أْ تد١ٕٙز تٍه كٌّهؽٚػزت ػٕع كق طعكَ ِٛكلغ كٌ ٛكيً 

كٌػٞ ٠ىٍف كٌهؽول كالخ ّزػ١لا ِٚز ٠ّىٓ أْ تٛفؽٖ فٟ كٌ ىز١ٌفا اغك لزِ  هللاؼ١ٍّزت تك٠ٛك ِتزنؽ 

 أِٛكي ِزئٍل.

وػٌه ِٓ كٌ سع٠زت كٌ ٟ تٛكخٗ كٌّهؽٚػزتا كٌ ىٍفل كٌؼز١ٌل كٌ ٟ ٠ّىٓ أْ تٛكخٙٙز تٍه كٌّهؽٚػزت  -5

كًٌغ١ؽخ اغك ِز أؼكظت كٌم١زَ هللاسّالت اػال١ٔل ِىثفل تك ٙعف اهللاؽكؾ كٌكٍؼل أٚ كٌطعِل فٟ كٌكٛقا 

 ٍه كٌّهؽٚػزت أْ ت سٍّٙز.ٚ٘ٛ كألِؽ كٌػٞ ٠ىٍفٙز أِٛكي وث١ؽخ ال ٠ّىٓ ِثً ت

 َتًُز استخذاو يىالع انتىاصم االجتًبعٍ ثتذمُك يجًىعخ يٍ انفىائذ:

(Kabani, 2013: 14- Laroche , Mohammad and Marie, 2013: 76-82) 

أٔٙز تّىٓ كٌمزئ١ّٓ ػٍٝ كٌهؽوزت كًٌغ١ؽخ كٌؼزٍِل ِٓ ل١زـ ؼظ فؼً ٚكتدز٘زت كٌدّز١٘ؽ ٚهللاهىً  -

 ٚكٌطعِزت.فٛؼٞ ٔسٛ كٌكٍغ 

أٔٙز تّىٓ كٌهؽوزت كًٌغ١ؽخ ِٓ ٔهؽ ف١ع٠ٛ٘زت ت ؼٍك هللازٌّٕ ح كٌػٞ تمعِٗ ٌٍدّٙٛؼ ِّز ٠كزػع  -

ػٍٝ كٌ ؼؽ٠ف هللا١ّّؿكت كٌّٕ ح أٚ غ١ؽ٘ز ِٓ ك١ٌّؿكت كٌ ٕزفك١ل كٌ ٟ ٠ّىٓ ِٓ ضالٌٙز كض ؽكق 

 م١ٍع٠ل غكت كٌكٛق ٚكالق سٛكغ ػٍٟ نؽ٠سل ِٓ كٌدّٙٛؼ ظْٚ كٌٍدٛء اٌٝ كق طعكَ ٚقزئً كإلػالَ كٌ

 كٌ ىٍفل كٌّؽتفؼل.

ٚكض ؽكق تٍه  Group Nicheأٔٙز تكزُ٘ فٟ كٌٛيٛي اٌٝ نؽكئر ِسعظخ ِؼ١ٕل أٚ ِز ٠ؼؽف هللاـ  -

كٌّدّٛػزت ٚتى٠ٛٓ ػاللزت ل٠ٛل هللا١ٓ تٍه كٌّدّٛػلا ٚكٌسًٛي ػٍٝ ٚالئٙز ِّز ٠كزُ٘ فٟ كٔ هزؼ 

زعٚثٗ ِغ ٚقزئً كإلػالَ  كٌكٍغ كٌطع١ِل ٌٍهؽول هللا١ٓ تٍه كٌّدّٛػزت ٚ٘ٛ كألِؽ كٌػٞ ٠ ؼػؼ

 كٌ م١ٍعٞ وزٌؽكظ٠ٛ ٚكٌ ١ٍفؿ٠ْٛ.

أْ ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ت ١ّؿ هللاؤٔٙز ت ٛكفؽ ػٍٝ ت ت١مزت كٌٙٛكتف كٌػو١ل ِٚٓ ضالٌٙز ٠ّىٓ  -

 كٌٛيٛي اٌٝ كٌدّٙٛؼ كٌّك ٙعف فٟ أٞ ٚل  ٚأٞ ِىزْ.

هللازٔٗ ٠ّىٓ ِٓ ضالي وّز ت ١ّؿ كٌ ك٠ٛك ػتؽ ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ٌٍّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ  -

كٌتسث فٟ تٍه كًٌّٕزت ٚكٌّٛكلغا كٌٛيٛي ٚهللاهىً ِتزنؽ اٌٝ كٌهؽوزتا ١ٌٚف ػٍٝ غؽكؼ 

Hyperlinks  ٚكٌّٛخٛظخ فٟ يفسزت ك٠ٌٛ  ٚكٌ ٟ تىْٛ فٟ وث١ؽ ِٓ كألز١زْ يفسزت ٍٍُِل أ

 ِؿ٠فل.

تزنؽخ ِغ كٌهؽول وّز ت ١ّؿ ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ هللاؤٔٙز ت ١ر ٌٍّك ٍٙى١ٓ هللاف ر لٕٛكت تٛكيً ِ -

ِّز ٠ؿ٠ع ِٓ ظؼخل ًِعكل١ل ٚٚالء كٌدّٙٛؼ ٌعٞ كٌهؽول ٚهللازٌ زٌٟ تؿظكظ ٔكتل كٌدّز١٘ؽ ٚػّالء 

 كٌهؽول.

 انذراسبد انسبثمخ:

هللاؼٕٛكْ "فزػ١ٍل ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ٚظٚؼ٘ز فٟ  Jun (Justin) Li (2019)ظؼكقل  -1

 ُ كًٌغ١ؽخ".هللازٌ  ت١ك ػٍٝ كٌّ زػ -تسك١ٓ تك٠ٛك كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ
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تٙعف كٌعؼكقل اٌٝ ل١زـ تؤث١ؽ ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ػٍٟ تسك١ٓ أظكء كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخا  

هللازٌٛال٠زت كٌّ سعخا وّز تٙعف تٍه كٌعؼكقل اٌٝ  Floridaٚغٌه ت ت١مز ػٍٟ كٌّ زػُ كًٌغ١ؽخ فٟ ٚال٠ل 

كٌ ؼؽف ػٍٟ كألٔه ل ٚكألهللاؼزظ كٌ ٟ ٠ّىٓ أْ تمعِٙز ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ فٟ تك٠ٛمٙز ٌٍّهؽٚػزت 

 .2كًٌغ١ؽخا ٚالٔ ّزء تٍه كٌعؼكقل اٌٝ ٔٛػ١ل كٌتسٛث كٌٛيف١ل لزَ كٌتززث هللا  ت١ك تٍه كٌعؼكقل ػٍٝ ؾٚكؼ 

سعخ ٚغٌه ِٓ ضالي كق ّزؼخ كالق ت١زْ ٚكٌ ٟ تُ تٛخ١ٙٙز ػٓ ِؽ٠ك كالٔ ؽٔ ا ِ ؼُ فٟ كٌٛال٠زت كٌّ 

ته١ؽ ٔ زئح كٌعؼكقل اٌٝ تتز٠ٓ كض الف كق طعكَ ًِٕزت ِٛكلغ -1ٚخزءت كُ٘ ٔ زئح كٌعؼكقل وزٌ زٌٟ: 

ٚخٛظ ػاللل ِؽظ٠ل ا٠دزهللا١ل هللا١ٓ  -2كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ هللا١ٓ كٌؼّالء كٌ زهللاؼ١ٓ ٌٍّ زػُ ِسً كٌعؼكقلا 

 طعكَ ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ٚهللا١ٓ تسكٓ كألظكء كٌ ك٠ٛمٟ ٌٍّ زػُ ِسً كٌعؼكقل. كق 

هللاؼٕٛكْ: "تؤث١ؽ كٌ ك٠ٛك ػتؽ ِٛكلغ Hassan Elmubasher Eltayib(2018)  Nuhaظؼكقل  -2

 كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ػٍٟ كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ".

٠ّىٓ ٌٍّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ كق طعكِٙز تٍه كٌعؼكقل اٌٝ تسع٠ع ٚكٌ ؼؽف ػٍٟ كالق ؽكت١د١زت كٌ ٟ  تٙعف

ػتؽ ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ فٟ تؼزٍِٙز ِغ كٌّك ٍٙى١ٓ ٚكٌؼّالءا ٚتُ ت ت١ك كق ّزؼخ كالق مًزء ػٍٝ 

ته١ؽ ٔ زئح -1نؽول ِٓ كٌهؽوزت كًٌغ١ؽخ كٌؼزٍِل فٟ كٌطؽَِٛا وزٔ  أُ٘ ٔ زئح كٌعؼكقل وز٢تٟ:  65

١ٍٓ فٟ كٌهؽوزت كًٌغ١ؽخ َٚؽٚؼخ كق طعكَ ِٛكلغ كٌ ٛكيً كٌعؼكقل اٌٝ كأل١ّ٘ل كٌ ٟ كهللاعك٘ز كٌؼزِ

ٚخٛظ ػاللل ِؽظ٠ل ا٠دزهللا١ل هللا١ٓ  -2كالخ ّزػٟ فٟ تؼزِالتٙز ٚكٔهزء ػاللل ٠ٍِٛل هللا١ٕٙز ٚهللا١ٓ كٌدّٙٛؼا 

كالق ؽكت١د١زت كٌّك طعِل ػتؽ ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ٚهللا١ٓ تسكٓ أظكء كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخا ِّز ٠ه١ؽ 

 كق ؽكت١د١ل تسىُ ػًّ ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ٌ سم١ك ألًٟ كق فزظخ ِّىٕل.اٌٝ أ١ّ٘ل ٚخٛظ 

( هللاؼٕٛكْ: ظٚؼ ِٛكلغ كٌ ٛكيً .251ظؼكقل: اهللاؽك١ُ٘ كٌطُؽ كٌّعٟٔا أ١ِٕل ػتع كٌمزظؼ ػٍٝ ) -3

كالخ ّزػٟ فٟ كٌ ك٠ٛك ِٓ ضالي كق طعكِٙز وٛق١ٍل ٌإلػالْ: ظؼكقل ززٌل كٌٍّّىل كٌؼؽهللا١ل 

 .2516-2551كٌكؼٛظ٠ل 

كٔ هؽت ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ٚقّ أفؽكظ كٌّد ّغ ِٓ ضالي نتىزت كالٔ ؽٔ  ز ٝ أيتر ِؤٌٛفل 

ٌٍّد ّغ وٛق١ٍل ٌٍ ٛكيً كالخ ّزػٟا ٚ٘ػك كٌّٕٛ كٌكؽ٠غ ندغ هللاؼٍ كٌهؽوزت إلٔهزء زكزهللازت ٌّٛكلغ 

ٌٛؼلل كٌتسث١ل اٌٝ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ٚكق طعكِز فٟ ػ١ٍّزت كٌ ٛكيً ِغ ػّالئٙز ٚتؽ٠ٚح ِٕدزتٙزا تٙعف ك

تت١١ٓ ك١ٌّّؿكت كٌ ٟ ت ّ غ هللاٙز ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ػٓ غ١ؽ٘ز ِٓ ٚقزئً كإلػالَ كٌ م١ٍع٠ل كٌهٟء كٌػٞ 

٠ئٍ٘ٙز ألْ تىْٛ كألٔك  اغك كػ ّعت ػ١ٍٙز كٌّئقكزت وٛق١ٍل ٌإلػالْ كٌ دزؼٞا ٚلع كػ ّع كٌتززثزْ ػٍٝ 

ِٓ ِالب خزِؼل كٌدٛفا  215ٚكض زؼ ػ١ٕل ت ىْٛ ِٓ ِٕٙح كٌتسث كالق ٕتزِٟا ٚكٌّٕٙح ك١ٌّعكٟٔا 

كإللتزي كٌىت١ؽ ػٍٝ كق طعكَ ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ِٓ كٌدّٙٛؼ ٚت١ّؿ٘ز  -ٚتٛيٍ  كٌعؼكقل اٌٝ: 

ثت  أْ ٌ ٛفؽ كٌت١ٕل كٌ س ١ل  –هللاًفل كٌ فزػ١ٍل خؼٍٙز غكت لعؼخ ػز١ٌل فٟ ٔهؽ كإلػالْ كٌ دزؼٞ هللاىفزءخ. 

ٚكالتًزالت ٚكٔ هزؼ كٌدٛكي كٌػوٟ ظٚؼ وت١ؽ فٟ كؾظ٠زظ كق طعكَ ِٛكلغ كٌ ٛكيً ٌ ىٌٕٛٛخ١ز كٌّؼٍِٛزت 

 ت ١ّؿ ٚقزئً كإلػالْ كإلٌى ؽٟٚٔ هللامٍل كٌ ىز١ٌف ٚقؽػل كٌٛيٛي ٌٍّك ٍٙه كٌّك ٙعف.  –كالخ ّزػٟ. 

( هللاؼٕٛكْ: أثؽ كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ػٍٝ كٌٛالء .251ظؼكقل: ؼَز ؾكٚل) -4

 .Ooredooدزؼ٠لا ظؼكقل ػ١ٕل ِٓ ؾهللازئٓ ػالِل أٚؼ٠عٚ ٌٍؼالِل كٌ 

٘عف  كٌعؼكقل اٌٝ كٌىهف ػٓ أثؽ كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً هللاؤهللاؼزظٖ كٌّ ّثٍل فٟ كإلػالْ ػتؽ 

ِٓ ِ  تؼٟ يفسل ػالِل  62نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟا ٚغٌه هللازالػ ّزظ ػٍٝ كق تزٔل تُ تمع٠ّٙز اٌٝ 

أْ ٕ٘زن أثؽ ٌٍ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ  -يٍ  كٌعؼكقل اٌٝ: أٚؼ٠عٚ ػٍٝ كٌف١ف هللاٛنا ٚلع تٛ

 ػٍٝ كٌٛالء ٌٍؼالِل كٌ دزؼ٠ل أٚؼ٠عٚ.

هللاؼٕٛكْ "تؤث١ؽ ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ػٍٟ كألظكء  Camil A. Joachim(2017)ظؼكقل  -5

 هللازٌ  ت١ك ػٍٟ كٌّهؽٚػزت كٌٕزنمل فٟ ١ٔؽٚهللاٟ". -كٌ ك٠ٛمٟ ٌٍّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ
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تٍه كٌعؼكقل اٌٝ تسع٠ع ظؼخل فؼز١ٌل ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ٚتؤث١ؽ٘ز ػٍٟ أظكء كٌّهؽٚػزت  تٙعف

كًٌغ١ؽخ ٚكٌّ ٛق لا ٚكػ ّعت كٌعؼكقل ػٍٝ كٌّٕٙح كٌٛيفٟا ٌٍٚٛيٛي اٌٝ ٔ زئح كٌعؼكقل لزَ كٌتززث 

ِٓ  155ػ١ٕل لٛكِٙز هللا  ت١ك كق ّزؼخ كالق مًزء ػٍٟ كٌّك ٍٙى١ٓ ٚكٌ ٟ كػ ّعت ػٍٟ كألقمٍل كٌّغٍملا ػٍٟ 

ِهؽٚع يغ١ؽ تُ ِ زهللاؼ ُٙ فٟ كٌؼزيّل  12555ِ زهللاؼٟ يفسزت كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ ٚكٌ ٟ ٚيٍ  اٌٟ 

ته١ؽ ٔ زئح كٌعؼكقل اٌٝ أْ ِٛلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ  -1كٌى١ٕ١ل ١ٔؽٚهللاٟا ٚوزٔ  أُ٘ ٔ زئح كٌعؼكقل وز٢تٟ: 

Facebook ٌدّز١٘ؽ ٌعٞ كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ ٚهللازٌ زٌٟ ٠كزُ٘ هللاعؼخل وت١ؽخ فٟ كو هزف ززخزت ٚؼغتزت ك

وّز ته١ؽ ٔ زئح كٌعؼكقل أْ كٌغزٌت١ل كٌؼظّٟ -2تغ١١ؽ ق١زق ٙز كٌ ك٠ٛم١ل زك  تٍه كٌؽغتزت ٚكالز ١زخزتا 

قزػع هللاعؼخل وت١ؽخ ػٍٟ ؾ٠زظخ  Facebookِٓ كٌّتسٛث١ٓ ٚكفم  هللامٛخ ػٍٟ أْ ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ 

وّز ته١ؽ كق  الػزت -3ٍغ ٚكٌطعِزت كٌ ٟ تمعِٙز كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخا كٌٛػٟ هللازٌؼالِل كٌ دزؼ٠ل ٚهللازٌك

وّز أْ ل١زَ -4كٌّتسٛث١ٓ أُٔٙ ٠مِٛٛك هللاؿ٠زؼخ يفسزت تٍه كٌّهؽٚػزت لتً كٌمعَٚ هللاهؽكء قٍؼل أٚ ضعِلا 

وّز أْ -5يفسزت تٍه كٌّهؽٚػزت هللا مع٠ُ ضًِٛزت ػٍٟ كٌكٍغ ٠كزػع هللاعؼخل وت١ؽخ ؾ٠زظخ ٔكتل كٌّت١ؼزتا 

ػزت كٌّتسٛث١ٓ ته١ؽ أْ ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ قزػعت ػٍٟ ؾ٠زظخ ٚتمؽ٠  كٌؼاللل هللا١ٓ كٌّٕ ح كق  ال

 ٚكٌّك ٍٙه.

"ظؼكقل زٛي تؤث١ؽ ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ػٍٝ  هللاؼٕٛكْ: Lakshmi.V(2017)ظؼكقل  -6

 تك٠ٛك كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ ".

ٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ فٟ أظكء كٌّهؽٚػزت تٙعف كٌعؼكقل كٌسز١ٌل اٌٝ كٌ ؼؽف ػٍٟ و١ف١ل تؤث١ؽ ِٛكلغ ك

ِفؽظخ ٚكٌػ٠ٓ ٠مِْٛٛ  315كٌٕزنمل كًٌغ١ؽخا ٚتُ ت ت١ك كق ّزؼخ كالق مًزء ػٍٟ ػ١ٕل هللاسث١ل ػّع٠ل لٛكِٙز 

هللازٌ ؼزًِ ِغ تٍه كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ ِٓ ضالي ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ وزٔ  أُ٘ ٔ زئح كٌعؼكقل وز٢تٟ: 

ّز١٘ؽ أيتر أقؽع هللاىث١ؽ ِّز ُِٟا فتبِىزْ كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ أْ تمَٛ كٔ هزؼ كٌّؼٍِٛزت هللا١ٓ كٌد -1

هللإهؽ اػالٔزت ػٓ قٍغ ٚضعِزت خع٠عخ أٚ تمع٠ُ ػؽٌٚ ٚضًِٛزت تكزػع ػٍٟ ؾ٠زظخ كٌّت١ؼزت ٚغٌه هللاؤلً 

وػٌه ته١ؽ ٔ زئح كٌعؼكقل اٌٝ كٌٛيٛي اٌٝ نؽكئر ٚفمزت ِسعظخ -2تىٍفل ِمزؼٔل هللاٛقزئً كإلػالَ كٌ م١ٍع٠لا 

ي١ً كٌؽقزئً كٌّ ٍٛب تٛخ١ٙٙز اٌٝ كٌدّٙٛؼ كٌّك ٙعف ٚ٘ٛ كألِؽ كٌػٞ ال ٠ّىٓ تسم١مٗ ِغ كٌٛقزئً ٚتٛ

ٚته١ؽ ٔ زئح كٌعؼكقل اٌٝ أْ ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ تكزُ٘ هللاهىً وت١ؽ فٟ تسم١ك كٌ ٕزفك١ل -3كٌ م١ٍع٠لا 

ٓ كألِٛؼ كٌكٍت١ل كٌّ ؼٍمل هللازق طعكَ ِ -4ِّز ٠كزػع كٌهؽوزت كٌٕزنمل فٟ ِٕزفكل كٌهؽوزت كٌىت١ؽخ ٚكٌؼّالللا 

ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ٌعٞ كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ ضزيل ٚفٟ ػعَ ٚخٛظ ؼلزهللالا هللابِىزْ كألنطزو 

كٌغ١ؽ كٌّط١ٌٛٓ أٚ ٌع٠ُٙ يالز١زت هللازٌ ؼزًِ ِغ كٌدّز١٘ؽ ٚهللا ؽ٠مل ضزِمل ِّز ٠ُؽ هللاكّؼل كٌهؽول أٚ 

 ٍه كٌهؽول أٚ ٠مُٟ ػ١ٍٙز هللاىً ٔٙزئٟ.كٌّئقكل ضزيل أٔٙز فٟ هللاعك٠ل ِّز لع ٠ٕٟٙ ػًّ ت

( هللاؼٕٛكْ: ظٚؼ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ فٟ كٌ ك٠ٛك كٌّؼزيؽ: 2512ظؼكقل: فالق ِسّع) -2

 ِٕظٛؼ تس١ٍٍٟ.

تٙعف كٌعؼكقل اٌٝ تت١زْ ظٚؼ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ فٟ كٌ ك٠ٛك كٌّؼزيؽ كٌّتٕٟ ػٍٝ ١ِٚع 

هللاٙعف هللا١غ كٌّٕ دزت ٚكٌطعِزت هللا ؽ٠مل تٛزٟ ٌىً ِ ًفر ػتؽ كٌؼاللزت ِغ كٌؼّالء كٌسز١١ٌٓ ٚكٌّس ١ٍّٓا 

كٌهتىل هللاؤٔٙز ِٛخٙل ض١ًًزً ٌٙزا ٚتٛيٍ  كٌعؼكقل اٌٝ أْ ٚخٛظ كق ؽكت١د١ل ٌٍ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً 

كالخ ّزػٟ ألٞ ِٕظّل ق١كزػع٘ز ػٍٝ كٌ ٕزفف هللاهىً أفًُ ِٓ ضالي اظكؼخ قّؼ ٙز اٌى ؽ١ٔٚزًا غٌه ألْ 

ء ٠ك طعِْٛ كالٔ ؽٔ  ٚنتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ هللاًٛؼخ ١ِٛ٠لا فبغك لزِ  كٌّٕظّل كٌىث١ؽ ِٓ كٌؼّال

هللابٔهزء ِس ٜٛ ِٕزق  ٚخػكب ٌٙئالء كٌّك طع١ِٓ ق١ ُ تعكٌٚٗ ِٚهزؼو ٗ هللا١ُٕٙا كألِؽ كٌػٞ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ 

 ِتزنؽكً فٟ ؾ٠زظخ كٌؼّالء ٚكالق ثّزؼكت ػٍٝ زع قٛكء.

: أثؽ كٌ ك٠ٛك هللازق طعكَ ٚقزئً كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ػٍٝ ( هللاؼٕٛك2516ْظؼكقل: زال هللاالي هللاٙد  ) -.

 ١ٔل كٌهؽكء فٟ كألؼظْ.
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٘عف  كٌعؼكقل اٌٝ كض تزؼ أثؽ كٌ ك٠ٛك هللازق طعكَ ٚقزئً كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ِٓ ضالي هللاؼعٞ ِس ٜٛ 

كٌهؽول ِٚس ٜٛ كٌّك طعَ ػٍٝ ١ٔل كٌهؽكء فٟ كألؼظْا كق طعِ  كٌعؼكقل كٌؼ١ٕل كٌؼّع٠ل ِٓ أخً كٌٛيٛي 

ِفؽظخا ٚكػ ّع ػٍٝ  394ٌٝ كألنطزو كٌػ٠ٓ ٠ك طعِْٛ نتىل كٌ ٛكيً ألغؽكٌ تك٠ٛم١ل ٚكٌ ٟ هللاٍغ  ا

ٚخٛظ أثؽ ٌٍ ك٠ٛك هللازق طعكَ ٚقزئً كٌ ٛكيً  -كألقٍٛب كٌٛيفٟ كٌس١ًٍا ٚلع ٚيٍ  كٌعؼكقل اٌٝ: 

يً كالخ ّزػٟ ٚخٛظ أثؽ غٚ ظالٌل ازًزئ١ل ٌّس ٜٛ كٌهؽول فٟ ٚقزئً كٌ ٛك –كالخ ّزػٟ ػٍٝ ١ٔل كٌهؽكء. 

ٚٚخٛظ أثؽ غٚ ظالٌل ازًزئ١ل ٌّس ٜٛ كٌّك طعَ فٟ ٚقزئً كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ػٍٝ ١ٔل  –ػٍٝ ١ٔل كٌهؽكء. 

 كٌهؽكء.

هللاؼٕٛكْ: "تؤث١ؽ ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ  Omotayo Adeniyi Adegbuyi(2015)ظؼكقل  -9

 ػٍٟ تك٠ٛك كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ فٟ ١ٔد١ؽ٠ز".

سع٠ع ِعٞ فؼز١ٌل تعؼ٠  كٌّٛظف١ٓ فٟ كٌهؽوزت كًٌغ١ؽخ ػٍٟ كق طعكَ ِٛكلغ تٙعف تٍه كٌعؼكقل اٌٝ ت

كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ٚظؼخل تؤث١ؽٖ ػٍٟ ؾ٠زظخ ٚػٟ كٌدّز١٘ؽ هللازٌّئقكل ٚػالِ ٙز كٌ دزؼ٠لا ٚتُ ت ت١ك 

ِفؽظخ هللاسث١ل ِٓ كٌؼز١ٍِٓ فٟ كٌهؽوزت كًٌغ١ؽخ ػٓ ِؽ٠ك كٌّمزهللاالت كٌّ ؼّملا ٚوزٔ   155كالق ّزؼخ ػٍٟ 

ته١ؽ ٔ زئح كٌعؼكقل اٌٝ كق طعكَ أيسزب كٌهؽوزت كًٌغ١ؽخ الق ؽكت١د١زت -1َ ٔ زئح كٌعؼكقل وزٌ زٌٟ:أ

وّز ته١ؽ ٔ زئح -2ِ ٕٛػل ٌٍسفزظ ػٍٟ ػالل ٙز ِغ كٌدّز١٘ؽ ِٓ ضالي كق طعكَ ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟا 

ِف ٛزل ِغ كٌدّز١٘ؽا ِّز كٌعؼكقل اٌٝ أْ ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ تكزػع فٟ تى٠ٛٓ نتىزت كتًز١ٌل 

-٠3كزػع ػٍٟ ؾ٠زظخ كٌٛػٟ هللإّ دزت ٚضعِزت كٌهؽول ٠ٚؼًّ ػٍٟ ؾ٠زظخ نؽ٠س ٙز كٌكٛل١ل هللا١ٓ كٌدّز١٘ؽا 

ٚتكزػع ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ كٌّئقكزت ػٍٟ تى٠ٛٓ ػاللزت ِغ كٌدّز١٘ؽ كٌّس ٍّل هللاّز ف١ٙز تى٠ٛٓ 

كٌهؽول ٚػّالئٙز ٚفٟ كٌٕٙز٠ل ٠ئظٞ اٌٝ ؾ٠زظخ ٔكتل ػاللزت نط١ًل ِّز ٠كزُ٘ فٟ ؾ٠زظخ ظؼخل كٌثمل هللا١ٓ 

 ِت١ؼزت كٌهؽول.   

( هللاؼٕٛكْ: ظٚؼ كٌك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ فٟ اظكؼخ 2514ظؼكقل: ِهزؼخ ٔٛؼ كٌع٠ٓ ) -15

 .كٌؼاللزت ِغ كٌؿهللاْٛا ظؼكقل ززٌل ِ ؼزٍِٟ ل زع كٌٙزتف كٌٕمزي هللازٌدؿكئؽ

كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ فٟ اظكؼخ كٌؼاللزت ِغ كٌؿهللاْٛ  تٕزٌٚ  كٌعؼكقل ظٚؼ كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت

ٚوزٔ  ٌعؼكقل ززٌل ِ ؼزٍِٟ ل زع كٌٙزتف كٌّسّٛي كٌٕمزي هللازٌدؿكئؽا ٚتٕزٌٚ  كٌعؼكقل ِفَٙٛ ِٛكلغ كٌ ٛكيً 

ٚكٌك٠ٛك ػتؽ ِٛكلؼٙز كألوثؽ نٙؽخ ٟٚ٘ كٌف١كتٛن ٚت٠ٛ ؽ ٚخٛخً هللاٍفا ٚؼوؿت ػٍٝ ظٚؼ ِٛكلغ كٌ ٛكيً 

ٚاهللاؽكؾ ظٚؼ٘ز كٌفؼزي فٟ كٌسٛكؼ هللا١ٓ كٌّٕ ح ٚكٌّك ٍٙه كٌػٞ ت دٗ ٘ػٖ كٌّٛكلغ إلؼَزء كالخ ّزػٟ فٟ تؽ٠ٚح 

ِٓ ِ  تؼٟ يفسزت نؽوزت كٌٙزتف كٌّسّٛيا ٚهللازق طعكَ كق ّزؼخ  125كٌؿهللاْٛا تٕزٌٚ  كٌعؼكقل ػ١ٕل ِٓ 

ٚكٌطعِزتا تؼ تؽ ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ٚق١ٍل هللازِ ١زؾ ٌ ك٠ٛك كٌّٕ دزت -كالق ت١زْا ِٚٓ ٔ زئدٙز: 

ٚتّثً كإلػالٔزت ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ أزع أُ٘ كٌّىٛٔزت كألقزق١ل فٟ كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت 

كق طعكَ كٌهؽوزت ٌهتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ٠ؤثؽ ا٠دزهللاٟ ػٍٝ اظكؼخ كٌؼاللزت ِغ  –كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ. 

 ؾهللازئٕٙز ٌ سم١ك ؼَزئُٙ ٚٚالئُٙ.

( هللاؼٕٛكْ: ٚكلغ كق طعكَ كٌ ك٠ٛك كإلٌى ؽٟٚٔ ٌعٜ 2559ً)ظؼكقل: ؼٔع ػّؽكْ ًِ فٝ كألق  -11

 كٌتٕٛن كٌؼزٍِل فٟ ل زع غؿخ.

٘عف  كٌعؼكقل اٌٝ كٌ ؼؽف ػٍٝ ٚكلغ ت ت١ك ِّٚزؼقل كٌ ك٠ٛك كالٌى ؽٟٚٔ ٌعٜ كٌتٕٛن كٌؼزٍِل فٟ 

ٌٛكلغ ل زع غؿخا ِٓ ٚخٙل ٔظؽ كٌّك ٠ٛزت كإلظكؼ٠ل فٟ ظً كٌّّزؼقزت كٌ ك٠ٛم١ل كٌ ٟ تٙعف اٌٝ ِؼؽفل ك

كٌّّزؼـ ِٚز ٠سمك ِٓ ِؿك٠ز هللازٌٕكتل)ٌٍتٕها كٌىزظؼ كٌٛظ١فٟا ٚكٌؼّالء( ٚلع كق طعِ  كٌتززثل كٌّٕٙح 

كٌٛيفٟ كٌ س١ٍٍٟا ٚتّثٍ  كٌؼ١ٕل فٟ فمل كٌّك ٠ٛزت كإلظكؼ٠ل كٌؼ١ٍز ٚكٌٛق ٝ ٚكٌع١ٔزا فٟ كٌتٕٛن كٌؼزٍِل فٟ 

 -ِٓ ػ١ٕل كٌعؼكقلا ٚتٛيٍ  كٌعؼكقل اٌٝ:  ِفؽظخ 252ل زع غؿخا ز١ث تُ تٛؾ٠غ كق ّزؼخ كالق ت١زْ ػٍٝ 

ال تٛخع فؽٚق غكت ظالٌل  –أْ ٕ٘زن ٚكلغ ِّزؼـ ٌٍ ك٠ٛك كإلٌى ؽٟٚٔ ٌعٜ كٌتٕٛن كٌؼزٍِل فٟ ل زع غؿخ. 
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ازًزئ١ل هللا١ٓ آؼكء كٌّتسٛث١ٓ تؼؿٞ اٌٝ كٌؼٛكًِ كٌع٠ّٛغؽكف١ل ِثً: كٌدٕفا كٌؼّؽا كٌّئً٘ كٌؼٍّٟا 

 ا ِ ٛقّ كٌعضً كٌهٙؽٞا ػعظ قٕٛكت كٌطتؽخا ِعخ كق طعكَ كالٔ ؽٔ .كٌ طًى كٌدزِؼٟا كٌّكّٝ كٌٛظ١فٟ

 ثبنثبً: اإلطبر انعًهٍ نهذراسخ 

 ٔ زئح كٌ س١ًٍ كإلزًزئٟ .1

 تس١ًٍ كٌت١زٔزت ٚكالتدز٘زت ٌّ غ١ؽكت كٌعؼكقل ٚكض تزؼ فؽ١َزتٙز

كٌٛيفٟا ٌ س١ًٍ كٌت١زٔزت ِٚؼؽفل كتدز٘زت كٌّتسٛث١ٓ ػ١ٕل كٌعؼكقل كق طعكَ كٌتززث كالزًزء 

ز١ث تُ زكزب كٌّ ٛقّ كٌسكزهللاٟ ٚكالٔسؽكف كٌّؼ١زؼٞ ٚأػٍٝ ل١ّل ٚأيغؽ ل١ّل ٌ مع٠ؽكت ػ١ٕل كٌعؼكقلا 

ٚكٌٕك  ٚكٌ ىؽكؼكت أ٠ُزًا ٌّٚؼؽفل كتدز٘زت أفؽكظ كٌؼ١ٕل زٛي وً فمؽخ ِٓ فمؽكت كٌ كزإالت كٌ ز١ٌل وزٔ  

 كٌٕ زئح ػٍٝ كٌٕسٛ كٌ زٌٟ:

 كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػِٟك ٜٛ ضتؽخ ػ١ٕل كٌعؼكقل فٟ  -1

 ( ٠َٛر ِك ٠ٛزت ضتؽخ كٌّتسٛث4ٓ١خعٚي )

 "ػ١ٕل كٌعؼكقل" فٟ كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ 

 % ن ِك ٠ٛزت كٌطتؽخ

 36.0 18 ١ٌف ٌٟ ضتؽخ

 44.0 22 ضتؽتٟ ألً ِٓ قٕل

 20.0 10 ضتؽتٟ أوثؽ ِٓ قٕل

 100 50 كإلخّزٌــٟ

كٌٕ زئح كٌ ف١ٍ١ًل ٌٍدعٚي كٌكزهللاك اٌٝ: أْ ٔكتل ِٓ ١ٌف ٌع٠ٗ ضتؽخ فٟ كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت ز١ث ته١ؽ 

%(ا هللا١ّٕز خزء ٔكتل ِٓ هللاٍغ  ضتؽتُٙ ألً ِٓ قٕل 36.5( هللإكتل ).1كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ لع هللاٍغ  تىؽكؼٖ )

 ٛكيً %(ا أِز ِٓ هللاٍغ  ضتؽتُٙ أوثؽ ِٓ قٕل فٟ كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت ك44.5ٌِٓ ػ١ٕل كٌعؼكقل )

 %(.25.5كالخ ّزػٟ فمع خزءت)

ِعٜ كػ مزظ كٌّتسٛث١ٓ "ػ١ٕل كٌعؼكقل" أْ أيسزب كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ ٠ك طعِٛك نتىزت  -2

 كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ فٟ كٌ ك٠ٛك ٌّٕ دزتُٙ هللاهىً خ١ع

 

 

 

 ( َىضخ يذي اعتمبد انًجذىثٍُ "عُُخ انذراسخ" 5جذول)

 انتىاصم فٍ انتسىَك نًُتجبتهى ثشكم جُذثأٌ أصذبة انًشروعبد انصغُرح َستخذيىا شجكبد 

 % ن كٌؽأٞ

 38.0 19 ِٛكفك

 44.0 22 ِسز٠ع

 18.0 9 ِؼزؼٌ

 100 50 كإلخّزٌــٟ

خزءت ٔ زئح كٌدعٚي كٌكزهللاك هللاؤْ ٕ٘زن ِٓ ٠ؼ معْٚ أْ أيسزب كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ ٠كٛلْٛ 

%(ا فٟ ز١ٓ هللاٍغ  5..3هللإكتل )( 19ٌّٕ دزتُٙ هللاهىً خ١ع ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ٚغٌه هللا ىؽكؼ )

%(ا هللا١ّٕز ٕ٘زن ِٓ ٠ؽفٍ أُٔٙ ٠ك طعِْٛ نتىزت 44.5ٔكتل ِٓ ٠ؼ معْٚ أُٔٙ ٠كٛلْٛ هللاهىً خ١ع أز١زٔز )

 %(.5..1( ٚهللإكتل )9كٌ ٛكيً فٟ تك٠ٛك ِٕ دزتُٙ هللاهىً يس١ر ٚغٌه هللا ىؽكؼ هللاٍغ)
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خ ّزػٟ ٠ كُ هللازًٌّعكل١ل ِعٜ كػ مزظ كٌّتسٛث١ٓ "ػ١ٕل كٌعؼكقل" أْ كٌ كٛق ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كال -3

 ٌعٜ كٌّك ٍٙه

( ٠َٛر ِعٜ كػ مزظ "ػ١ٕل كٌعؼكقل" أْ كٌ كٛق ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ٠ كُ هللازًٌّعكل١ل 6خعٚي)

 ٌعٜ كٌّك ٍٙه

 % ن كٌؽأٞ

 50.0 25 ِٛكفك

 34.0 17 ِسز٠ع

 16.0 8 ِؼزؼٌ

 100 50 كإلخّزٌــٟ

ِ ٛق ل ِٓ ػ١ٕل كٌعؼكقل ٠ؼ معْٚ أْ ٕ٘زن كٌ ك٠ٛك ػتؽ ته١ؽ ٔ زئح كٌدعٚي كٌكزهللاك اٌٝ: أْ ٔكتل 

%( أٔٗ ٠ كُ 34.5%(ا ٠ٚؽٜ ٔكتل)55.5نتىزت كٌ ٛكيً ٠ كُ هللاًّعكل١ل ٌعٜ كٌّك ٍٙه ز١ث هللاٍغ  )

هللاًّعكل١ل أز١زٔزً ٌعٜ كٌّك ٍٙها أِز ِٓ ٠ؽكٖ أٔٗ ال ٠ كُ هللازًٌّعكل١ل ٌعٜ كٌّك ٍٙه فمع خزء هللإكتل ل١ٍٍل 

 %(16.5هللاٍغ )

ظ كٌّتسٛث١ٓ "ػ١ٕل كٌعؼكقل" أْ كٌ ك٠ٛك ِٓ ضالي نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ قزُ٘ فٟ ِعٜ كػ مز -4

 ٔدزذ كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ

 ( ٠َٛر ِعٜ كػ مزظ كٌّتسٛث١ٓ "ػ١ٕل كٌعؼكقل" أْ كٌ ك٠ٛك ِٓ ضالي2خعٚي)

 نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ قزُ٘ فٟ ٔدزذ كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ 

 % ن كٌؽأٞ

 56.0 28 ِٛكفك

 30.0 15 ِسز٠ع

 14.0 7 ِؼزؼٌ

 100 50 كإلخّزٌــٟ

ته١ؽ ٔ زئح كٌدعٚي كٌكزهللاك اٌٝ: أْ ٕ٘زن ِٓ ٠ؼ مع أْ كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ قزُ٘ 

%(ا ِٚٓ ٠ؼ مع أٔٗ قزُ٘ اٌٝ زعِز فٟ 56.5هللاهىً وت١ؽ فٟ ٔدزذ ِهؽٚػزتُٙ كًٌغ١ؽخ ٚغٌه هللإكتل هللاٍغ  )

%( ٌّٓ ٠ؼ معْٚ أٔٙز ٌُ 14.5%(ا ٚأض١ؽكً خزءت ٔكتل)35.5هللاٍغ  ٔكت ُٙ)ٔدزذ كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ ٚلع 

 تكزُ٘ فٟ ٔدزذ كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ.

 تؤث١ؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ فٟ ٔدزذ ِهؽٚػزت كٌّتسٛث١ٓ "ػ١ٕل كٌعؼكقل" -5

 أٚالً: ِؿك٠ز كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ هللازٌٕكتل أليسزب كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ

 ( انًتىسطبد انذسبثُخ 8جذول)

 واالَذرافبد انًعُبرَخ تىضخ استجبثبد انًجذىثٍُ 

 دىل يزاَب انتسىَك عجر شجكبد انتىاصم االجتًبعٍ ألصذبة انًشروعبد انصغُرح

 كٌؼتزؼخ
كٌّ ٛقّ 

 كٌسكزهللاٟ

كالٔسؽكف 

 كٌّؼ١زؼٞ

ظؼخل 

كالق دز

 هللال

ٚق١ٍل كٔ هزؼ ِٕزقتل ٌ سك١ٓ ضعِل كٌؼّالء ٚتك١ًٙ 

 ِؼُٙ ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيًكٌ ٛكيً 
 ِٛكفك 0.760 2.440

 ِٛكفك 0.613 2.540 ٟ٘ ٚق١ٍل ٌٍ ؼؽ٠ف هللاّٛكيفزت كٌّٕ ح

٠ٛفؽ كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً ٌٍّٕ دزت فؽيل 

كٌ ؼزًِ ِغ قٛق وت١ؽ ٚفمزت ِط ٍفل ٠ّىٓ كٌٛيٛي 
 ِٛكفك 0.704 2.560



- 50 - 
 

 ا١ٌٙز ٚكٌ ك٠ٛك ف١ٙز

 ِسز٠ع 0.239 1.940 قؽػل كالق دزهللال ٌ ٍتزت كٌّك ٍٙه.

٠كزػع كٌ ك٠ٛك ِٓ ضالي نتىزت كٌ ٛكيً فٟ تؽق١ص 

 يٛؼخ كٌؼالِل ٚكالقُ كٌ دزؼٞ ٌٍطعِل أٚ كٌّٕ ح.
 ِسز٠ع 0.586 2.320

٠كزػع كٌ ك٠ٛك ِٓ ضالي نتىزت كٌ ٛكيً فٟ كإلخزهللال 

ػٍٝ كالقمٍل كألوثؽ تىؽكؼ ٚن١ٛػزً ػٓ ِؽ٠ك 

 كٌٛقزئً كإلٌى ؽ١ٔٚل كٌّط ٍفل.

 ِسز٠ع 0.467 2.160

٠ك  ١غ كيسزب كٌّهؽٚػزت كٌٛيٛي ٌد١ّغ كٌؿهللازئٓ 

 ِٓ ضالي كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً
 ِٛكفك 0.512 2.680

٠ؼ تؽ كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً ٚق١ٍل ِمٕؼل 

 ٌ مع٠ُ كٌطعِزت ٌٍّك ٍٙى١ٓ.
 ِٛكفك 0.613 2.540

٠كّر كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت ٌٍّك ٍٙه هللازٌ سزٚؼ ِغ 

 ِمعِٟ كٌّٕ دزت ٚكٌطعِزت 
 ِسز٠ع 0.462 2.300

٠كزُ٘ كٌ ك٠ٛك ػتؽ كٌهتىزت فٟ تٛف١ؽ كٌىث١ؽ ِٓ 

 كٌٛل  ٚكٌدٙع ٌ مع٠ُ كٌطعِزت ٌٍّك ٍٙه
 ِسز٠ع 0.471 2.320

 ِسز٠ع 0.496 2.280 ػؽٌٚ كٌ ك٠ٛك ػتؽ كٌهتىزت ٚكَسل ٌٍّك ٍٙه

 ِسز٠ع 0.404 2.200 ػتؽ كٌهتىزت ٌٗ كٌمعؼخ ػٍٝ خػب كٌّ ًفركٌ ك٠ٛك 

كٌ ك٠ٛك ػتؽ كٌهتىزت أوثؽ تؤث١ؽكً ػٍٝ كٌّك ٍٙه ِٓ 

 كإلػالْ كٌ م١ٍعٞ
 ِٛكفك 0.540 2.560

 ِسز٠ع 0.476 2.240 كٌهتىزت تكًٙ كٌ ك٠ٛك كإلٌى ؽٟٚٔ

كالٔ هزؼ ِٚؼؽفل كٌّك ٍٙه هللإّ ده أٚ كٌطعِل كٌ ٝ 

 تمعِٙز
 ِسز٠ع 0.388 2.180

٠ؼًّ كٌ ك٠ٛك ٚكٌ ؽ٠ٚح كٌد١ع ٌٍّٕ دزت ػٍٝ تسم١ك 

 ؾ٠زظخ وت١ؽخ ِٓ كٌّت١ؼزت.
 ِسز٠ع 0.494 2.200

 ِٛكفك 0.498 2.580 هللإزء يٛؼخ غ١ٕ٘ل ١ِتل ٌعٜ كٌّك ٍٙه

 ِٛكفك 0.490 2.620 ٠سمك كٌ ك٠ٛك ػ١ٍّل كٌ ٕزفك١ل ٚكٌ ؽ٠ٚح ٌٍّهؽٚع.

كٌّتزنؽ هللاعْٚ كض ًزؼ كٌّكزفزت ِٓ ضالي كٌ ؼزًِ 

 كٌّؽٚؼ ػتؽ ٚق زء
 ِٛكفك 0.494 2.600

 ِٛكفك 4.308 45.260 كٌّ ٛقّ كٌسكزهللاٟ ٌٍىً

٠ت١ٓ كٌدعٚي كٌكزهللاك: كٌعٚؼ كٌػٞ تٍؼتٗ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ فٟ كٌ ك٠ٛك ػتؽ٘ز ٚكٌّؿك٠ز 

وّز ٔالزظ  كٌّ ٛفؽخ ِٕٙز أليسزب كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخا ٚغٌه ِٓ ضالي كق ؼؽكٌ كٌّ ٛق زت كٌسكزهللا١ل

 ِٛكفمل أيسزب كٌّهؽٚػزت ػٍٝ غٌه كٌعٚؼ فمع خزءت كق دزهللازتُٙ زٛي كٌؼتزؼكت وزٌ زٌٟ:

فمع خزء هللازٌ ؽت١  كألٚي أٔٙز )٠ك  ١غ كيسزب كٌّهؽٚػزت كٌٛيٛي ٌد١ّغ كٌؿهللازئٓ ِٓ ضالي كٌ ك٠ٛك 

١ٍ٠ٚٙز فٟ كٌ ؽت١  (ا 2.6.5ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً( ػٍٝ أػٍٝ ظؼخل ِٛكفمل ز١ث هللاٍغ كٌّ ٛقّ كٌسكزهللاٟ ٌٙز )

(ا أِز 2.625أٔٗ)٠سمك كٌ ك٠ٛك ػ١ٍّل كٌ ٕزفك١ل ٚكٌ ؽ٠ٚح ٌٍّهؽٚع.( ز١ث خزء كٌّ ٛقّ كٌسكزهللاٟ ٌٙز )

هللازٌ ؽت١  كٌثزٌث ف١ؽٜ أيسزب كٌّهؽٚػزت هللاؤٔٙز)كض ًزؼ كٌّكزفزت ِٓ ضالي كٌ ؼزًِ كٌّتزنؽ هللاعْٚ كٌّؽٚؼ 

فٟ أٔٗ)٠ٛفؽ كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً  (ا ٚلع تكز2.655ٞٚػتؽ ٚق زء( ٚغٌه هللاّ ٛقّ زكزهللاٟ هللاٍغ)

كٌ ك٠ٛك ػتؽ  -ٌٍّٕ دزت فؽيل كٌ ؼزًِ ِغ قٛق وت١ؽ ٚفمزت ِط ٍفل ٠ّىٓ كٌٛيٛي ا١ٌٙز ٚكٌ ك٠ٛك ف١ٙز
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كٌهتىزت أوثؽ تؤث١ؽكً ػٍٝ كٌّك ٍٙه ِٓ كإلػالْ كٌ م١ٍعٞ( هللاعؼخل ِٛكفمل ز١ث هللاٍغ ِ ٛق ٙز 

 (.2.565كٌسكزهللاٟ)

كزُ٘ كٌ ك٠ٛك ػتؽ كٌهتىزت فٟ تٛف١ؽ كٌىث١ؽ ِٓ كٌٛل  ٚكٌدٙع ٌ مع٠ُ أِز ؼأ٠ُٙ ِسز٠ع فٟ أٔٗ )٠

(ا ١ٍ٠ٗ فٟ كٌؽأٞ ِسز٠ع )٠كّر كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت ٌٍّك ٍٙه 2.325كٌطعِزت ٌٍّك ٍٙه( هللاّ ٛقّ زكزهللاٟ )

(ا ٚخزءت فٟ كٌّؽتتل كألض١ؽخ )قؽػل 2.355هللازٌ سزٚؼ ِغ ِمعِٟ كٌّٕ دزت ٚكٌطعِزت( هللاّ ٛقّ زكزهللاٟ )

 (.1.945ٌ ٍتزت كٌّك ٍٙه( هللازق دزهللال هللاّ ٛقّ زكزهللاٟ ) كالق دزهللال

 ثز١ٔز: ِؿك٠ز كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ هللازٌٕكتل ٌٍؿهللازئٓ

 ( انًتىسطبد انذسبثُخ واالَذرافبد انًعُبرَخ تىضخ استجبثبد انًجذىثٍُ 9جذول)

 دىل يزاَب انتسىَك عجر شجكبد انتىاصم االجتًبعٍ نهزثبئٍ

 كٌؼتزؼخ
كٌّ ٛقّ 

 كٌسكزهللاٟ

كالٔسؽكف 

 كٌّؼ١زؼٞ

ظؼخل 

 كالق دزهللال

ؾ٠زظخ ِؼعي كٌعضٛي ٌٍؿهللازئٓ ٚكٌؼّالء ِٚك طعِٟ 

 كالٔ ؽٔ  فٟ ِؼظُ كألِزوٓ.
 ِسز٠ع 0.520 2.120

٠ؼ ٟ كٌؿهللازئٓ فىؽخ ٚكَسل ٚوزٍِل ػٓ كٌطعِزت 

 ٚكٌّٕ دزت.
 ِٛكفك 0.776 2.360

كٌ ك٠ٛك ِٓ ضالي كٌهتىزت ٠ؼ ٟ ٌٍؿهللازئٓ فؽيل 

كٌسًٛي ػٍٝ كٌّؼٍِٛزت كٌ ٟ ٠س زخٙز ػٓ كٌّٕ ح 

 فٟ أٞ ٚل .

 ِٛكفك 0.782 2.200

ِالئّل كٌٛل  ٚكٌّىزْ كٌّٕزقتل ٌٍؿهللاْٛ فٟ كٌ ؼؽف 

 ػٍٝ ضعِزتٟ.
 ِسز٠ع 0.622 1.980

زؽ٠ل كالض ١زؼ فٟ لؽكؼ كٌهؽكء ػتؽ نتىزت 

 كٌ ٛكيً
 ِؼزؼٌ 0.789 1.780

 تٛكفؽ ؼظ فؼً ِتزنؽ ٌالتًزي هللا١ٓ كٌؿهللازئٓ

 ٚكٌّٕ د١ٓ.
 ِسز٠ع 0.665 2.080

ػؽٌ كٌطعِزت ٚكٌّٕ دزت كٌّ ٛفؽخ ػٍٝ نتىزت 

 كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ
 ِؼزؼٌ 0.658 1.340

٠هؼؽ كٌؿهللاْٛ هللازٌؽكزل ضالي تمع٠ُ ضعِل كٌ ك٠ٛك 

 ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً
 ِسز٠ع 0.711 2.060

 ِسز٠ع 2.448 15.920 كٌّ ٛقّ كٌسكزهللاٟ ٌٍىً

كٌ ؤث١ؽ كٌػٞ تٍؼتٗ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ فٟ كٌ ك٠ٛك ػتؽ٘ز ٚكٌّؿك٠ز كٌّ ٛفؽخ ٠ت١ٓ كٌدعٚي كٌكزهللاك: 

ِٕٙز هللازٌٕكتل ٌٍّك ٍٙها ٚغٌه ِٓ ضالي كق ؼؽكٌ كٌّ ٛق زت كٌسكزهللا١ل وّز ٔالزظ ِٛكفمل أيسزب 

 كٌّهؽٚػزت ػٍٝ غٌه كٌعٚؼ فمع خزءت كق دزهللازتُٙ زٛي كٌؼتزؼكت وزٌ زٌٟ:

ز )٠ؼ ٟ كٌؿهللازئٓ فىؽخ ٚكَسل ٚوزٍِل ػٓ كٌطعِزت ٚكٌّٕ دزت( ػٍٝ فمع خزء هللازٌ ؽت١  كألٚي أٔٙ

(ا ١ٍ٠ٚٙز فٟ كٌ ؽت١  أٔٙز )كٌ ك٠ٛك ِٓ ضالي 2.365أػٍٝ ظؼخل ِٛكفمل ز١ث هللاٍغ كٌّ ٛقّ كٌسكزهللاٟ ٌٙز )

كٌهتىزت ٠ؼ ٟ ٌٍؿهللازئٓ فؽيل كٌسًٛي ػٍٝ كٌّؼٍِٛزت كٌ ٟ ٠س زخٙز ػٓ كٌّٕ ح فٟ أٞ ٚل ( ز١ث خزء 

(ا أِز هللازٌ ؽت١  كٌثزٌث ف١ؽٜ أيسزب كٌّهؽٚػزت هللاؤٔٙز)٠هؼؽ كٌؿهللاْٛ هللازٌؽكزل 2.255هللاٟ ٌٙز)كٌّ ٛقّ كٌسكز

 (.2.565ضالي تمع٠ُ ضعِل كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً( ٚغٌه هللاّ ٛقّ زكزهللاٟ هللاٍغ)
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أِز ؼأ٠ُٙ ِسز٠ع فٟ أٔٗ )ؾ٠زظخ ِؼعي كٌعضٛي ٌٍؿهللازئٓ ٚكٌؼّالء ِٚك طعِٟ كالٔ ؽٔ  فٟ ِؼظُ 

(ا ١ٍ٠ٗ فٟ كٌؽأٞ ِسز٠ع )٠هؼؽ كٌؿهللاْٛ هللازٌؽكزل ضالي تمع٠ُ ضعِل كٌ ك٠ٛك 2.125زكزهللاٟ )كألِزوٓ( هللاّ ٛقّ 

(ا أِز ف١ٙز )ِالئّل كٌٛل  ٚكٌّىزْ كٌّٕزقتل ٌٍؿهللاْٛ فٟ 2.5.5ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً( هللاّ ٛقّ زكزهللاٟ )

 (.1.9.5كٌ ؼؽف ػٍٝ ضعِزتٟ( هللازق دزهللال هللاّ ٛقّ زكزهللاٟ)

ّٕ دزت كٌّ ٛفؽخ ػٍٝ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ( ٚتؼؽٌ ؼأ٠ُٙ فٟ أٔٙز )ػؽٌ كٌطعِزت ٚكٌ

(ا ٚأض١ؽك فٟ كٌ ؽت١  كألض١ؽ خزء ؼأ٠ُٙ فٟ أٔٙز)ػؽٌ كٌطعِزت ٚكٌّٕ دزت 1.345هللاّ ٛقّ زكزهللاٟ هللاٍغ )

 (.1.345كٌّ ٛفؽخ ػٍٝ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ( هللاّ ٛقّ زكزهللاٟ)

 بعٍ يعىلبد عًهُخ تسىَك انًشروعبد انصغُرح عجر شجكبد انتىاصم االجتً

 ( انًتىسطبد انذسبثُخ واالَذرافبد انًعُبرَخ تىضخ استجبثبد انًجذىث11ٍُجذول)

 دىل يعىلبد تسىَك انًشروعبد انصغُرح عجر شجكبد انتىاصم االجتًبعٍ  

 كٌؼتزؼخ
كٌّ ٛقّ 
 كٌسكزهللاٟ

كالٔسؽكف 
 كٌّؼ١زؼٞ

ظؼخل 
 كالق دزهللال

ٔعؼخ كٌّ ط١ًًٓ كٌّعؼهللا١ٓ ػٍٝ كٌ ك٠ٛك ٌٍطعِزت 
 كٌّٕ دزت ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيًأٚ 

 ِٛكفك 0.328 2.880

ٔمى كألِزْ ٚكٌكؽ٠ل ٚزفظ كٌّؼزِالت ٚكٔطفزٌ 
 كٌثمل فٟ ٚقزئً كٌ ٛكيً

 ِسز٠ع 0.606 2.200

لٍل كٌىفزءكت كٌتهؽ٠ل كٌّئٍ٘ل ٌَٛغ ض ّ ٌٍ ك٠ٛك 
 ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ

 ِٛكفك 0.758 2.580

ٔمى كٌٛػٟ ٌعٜ والً ِٓ أيسزب كٌّهؽٚػزت 
 ٚكٌّك ٍٙه هللاؤ١ّ٘ل نتىزت كٌ ٛكيً فٟ كٌ ك٠ٛك 

 ِؼزؼٌ 0.890 1.680

 ِٛكفك 0.581 2.780 كؼتفزع تىز١ٌف أهزء ٚاظكؼخ ِ دؽ اٌى ؽٟٚٔ

هللاّء قؽػل كالٔ ؽٔ  ٚوثؽخ كألػ زي ٚكٌّهزوً كٌف١ٕل 
 هللاهتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ

 ِسز٠ع 0.879 2.040

 ِٛكفك 0.572 2.720 كٌمعؼخ ػٍٝ كٌ سع٠ع كٌعل١ك ٌٍكٛق ٚكٌّك ٙعفػعَ 

كػ مزظ هللاؼٍ كٌّكم١ٌٛٓ هللاؼعَ أ١ّ٘ل تٍه كألظٚكت فٟ 
 كٌ ك٠ٛك

 ِٛكفك 0.758 2.580

 ِٛكفك 0.923 2.380 كٌ ّكه هللازإلظكؼكت كٌ م١ٍع٠ل فٟ كٌ ك٠ٛك ظْٚ غ١ؽ٘ز

 ِٛكفك 0.893 2.240 ت  ٍ  كٌىث١ؽ ِٓ كٌٛل 

هللاّٙزؼخ كٌ ك٠ٛك ػٍٝ ِٛكلغ كٌ ك٠ٛك  ١ٌف ٌعٜ ِؼؽفل
 ػٍٝ كٌهتىزت

 ِؼزؼٌ 0.839 1.500

 ِسز٠ع 0.839 2.100 ٠  ٍ  كٌىث١ؽ ِٓ كٌدٙع فٟ كٌّ زهللاؼل

 ِٛكفك 0.662 2.640 ١ٌف ٌع٠ٗ ض ل ٚكَسل فٟ كٌ ك٠ٛك

 ِؼزؼٌ 0.886 1.900 ١ٌف ٌعٜ كٌّٙزؼخ كٌىزف١ل فٟ أظٚكت كٌ م١ٕزت

و١ف١ل هللإزء كٌؼاللل ِغ ١ٌف ٌعٜ ثمزفل كٌىزف١ل فٟ 
 كٌّك ٍٙه ٌىك  ثم ٗ

 ِٛكفك 0.404 2.800

١ٌف ٌعٜ ضتؽخ فٟ و١ف١ل كٌٛيٛي اٌٝ كٌهؽ٠سل 
 كٌّك ٙعفل

 ِسز٠ع 0.880 2.000

 ِٛكفك 3.040 37.020 كٌّ ٛقّ كٌسكزهللاٟ ٌٍىً
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كالخ ّزػٟا ٚغٌه ٠ت١ٓ كٌدعٚي كٌكزهللاك: ِؼٛلزت ػ١ٍّل كٌ ك٠ٛك كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً 

ِٓ ضالي كق ؼؽكٌ كٌّ ٛق زت كٌسكزهللا١ل وّز ٔالزظ ِٛكفمل كٌّتسٛث١ٓ ػٍٝ ِؼظُ تٍه كٌّؼٛلزت فمع خزءت 

 كق دزهللازتُٙ زٛي كٌؼتزؼكت وزٌ زٌٟ:

فمع خزء هللازٌ ؽت١  كألٚي ِٓ تٍه كٌّؼٛلزت)ٔعؼخ كٌّ ط١ًًٓ كٌّعؼهللا١ٓ ػٍٝ كٌ ك٠ٛك ٌٍطعِزت أٚ كٌّٕ دزت 

(ا ١ٍ٠ٚٙز فٟ كٌ ؽت١  5...2ػٍٝ أػٍٝ ظؼخل ِٛكفمل ز١ث هللاٍغ كٌّ ٛقّ كٌسكزهللاٟ ٌٙز)ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً( 

أٔٗ)١ٌف ٌعٜ ثمزفل كٌىزف١ل فٟ و١ف١ل هللإزء كٌؼاللل ِغ كٌّك ٍٙه ٌىك  ثم ٗ( ز١ث خزء كٌّ ٛقّ كٌسكزهللاٟ 

ؼخ ِ دؽ (ا أِز هللازٌ ؽت١  كٌثزٌث ف١ؽٜ أيسزب كٌّهؽٚػزت هللاؤْ ِؼٛق)كؼتفزع تىز١ٌف أهزء ٚاظك55..2ٌٙز)

(ا ٚلع خزء أٔٗ)١ٌف ٌع٠ٗ ض ل ٚكَسل فٟ كٌ ك٠ٛك( هللاعؼخل 2.2.5اٌى ؽٟٚٔ( ٚغٌه هللاّ ٛقّ زكزهللاٟ هللاٍغ)

 (.2.645ِٛكفمل ز١ث هللاٍغ ِ ٛق ٙز كٌسكزهللاٟ)

أِز ؼأ٠ُٙ ِسز٠ع فٟ أٔٗ )ٔمى كألِزْ ٚكٌكؽ٠ل ٚزفظ كٌّؼزِالت ٚكٔطفزٌ كٌثمل فٟ ٚقزئً كٌ ٛكيً( 

كٌؽأٞ ِسز٠ع )٠  ٍ  كٌىث١ؽ ِٓ كٌدٙع فٟ كٌّ زهللاؼل( هللاّ ٛقّ (ا ١ٍ٠ٗ فٟ 2.255هللاّ ٛقّ زكزهللاٟ )

(ا ٚخزءت فٟ كٌّؽتتل كٌثزٌثل)هللاّء قؽػل كالٔ ؽٔ  ٚوثؽخ كألػ زي ٚكٌّهزوً كٌف١ٕل هللاهتىزت 2.155زكزهللاٟ)

( ٚهللازٌ ؽت١  كألض١ؽ خزء)١ٌف ٌعٜ ضتؽخ فٟ و١ف١ل 2.545كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ( هللازق دزهللال هللاّ ٛقّ زكزهللاٟ)

 (.2.555سل كٌّك ٙعفل( هللاّ ٛقّ زكزهللاٟ هللاٍغ)كٌٛيٛي اٌٝ كٌهؽ٠

(ا 1.955ٚخزء ؼأ٠ُٙ ِؼزؼٌ فٟ أٔٙز )١ٌف ٌعٜ كٌّٙزؼخ كٌىزف١ل فٟ أظٚكت كٌ م١ٕزت( هللاّ ٛقّ زكزهللاٟ هللاٍغ)

١ٍ٠ٗ)ٔمى كٌٛػٟ ٌعٜ والً ِٓ أيسزب كٌّهؽٚػزت ٚكٌّك ٍٙه هللاؤ١ّ٘ل نتىزت كٌ ٛكيً فٟ كٌ ك٠ٛك( 

أٔٙز)١ٌف ٌعٜ ِؼؽفل هللاّٙزؼخ كٌ ك٠ٛك ػٍٝ ِٛكلغ كٌ ك٠ٛك  (ا ٚأض١ؽكً ِؼزؼٌ ف1.6.5ٟهللاّ ٛقّ زكزهللاٟ)

 (.1.555ػٍٝ كٌهتىزت( هللاّ ٛقّ)

 اختجبر فرضُبد انذراسخ -1
تٛخع ِؿك٠ز ٌٍ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ أليسزب كٌّهؽٚػزت  :كٌفؽ١َل كألٌٚٝ -2

 كًٌغ١ؽخ

 ٚالض تزؼ ٘ػٖ كٌفؽ١َل تُ كق طعكَ تس١ًٍ كالٔسعكؼ كٌتك١ّا فىزٔ  كٌٕ زئح وّز فٟ كٌدعٚي كٌ زٌٟ: 

 ( َتبئج تذهُم االَذذار نهفرضُخ األون11ًجذول)

ِؼزًِ كالؼتتزِ 

 (Rهللا١ؽقْٛ)
Rِؼزًِ كٌ سع٠ع

2
 ِك ٜٛ كٌعالٌل Fكٌّسكٛهللال  

 ظكٌل** 5.402 0.6845 0.7162

(ا ٟٚ٘ ل١ّل ظالٌل ازًزئ١ز ػٕع ِك ٜٛ ظالٌل 5.452كٌّسكٛهللال ) ٠Fظٙؽ ِٓ كٌدعٚي كٌكزهللاك: أْ ل١ّل 

(ا ٚ٘ٛ ِز ٠ؼٕٟ لتٛي كٌفؽ١َل ز١ث أٔٗ تٛخع ِؿك٠ز ٌٍ ك٠ٛك ػتؽ 5.55ز١ث هللاٍغ ِك ٜٛ كٌّؼ٠ٕٛل) 5.51=

ّ غ١ؽ كٌّك مً نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ أليسزب كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخا ٚتؼع كٌؼاللل ل٠ٛل هللا١ٓ كٌ

(ا ٌٍٚ ؼؽف ػٍٝ أوثؽ ِؿك٠ز كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت 5.2162( كٌّسكٛهللال)Rٚكٌّ غ١ؽ كٌ زهللاغ فمع هللاٍغ  ل١ّل )

 كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ أليسزب كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخا تُ كق طعكَ كالض تزؼ كٌتؼعٞ هللا ؽ٠مل  ألً فؽق ِؼٕٛٞ.

الخ ّزػٟ ٌّك ٍٙى١ٓ كٌّهؽٚػزت تٛخع ِؿك٠ز ٌٍ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً ك :كٌفؽ١َل كٌثز١ٔل -3

 كًٌغ١ؽخ
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 ٚالض تزؼ ٘ػٖ كٌفؽ١َل تُ كق طعكَ تس١ًٍ كالٔسعكؼ كٌتك١ّا فىزٔ  كٌٕ زئح وّز فٟ كٌدعٚي كٌ زٌٟ: 

 ( َتبئج تذهُم االَذذار نهفرضُخ انثبَُخ12جذول)

ِؼزًِ كالؼتتزِ 

 (Rهللا١ؽقْٛ)
Rِؼزًِ كٌ سع٠ع

2
 ِك ٜٛ كٌعالٌل Fكٌّسكٛهللال  

 ظكٌل** 2.0243 0.4087 0.4543

(ا ٟٚ٘ ل١ّل ظالٌل ازًزئ١ز ػٕع ِك ٜٛ ظالٌل 2.5243كٌّسكٛهللال ) ٠Fظٙؽ ِٓ كٌدعٚي كٌكزهللاك: أْ ل١ّل 

(ا ٚ٘ٛ ِز ٠ؼٕٟ لتٛي كٌفؽ١َل ز١ث أٔٗ تٛخع ِؿك٠ز ٌٍ ك٠ٛك ػتؽ 5.55ز١ث هللاٍغ ِك ٜٛ كٌّؼ٠ٕٛل) 5.51=

نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ٌّك ٍٙه ِٕ دزت تٍه كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخا ٚتؼع كٌؼاللل ل٠ٛل هللا١ٓ كٌّ غ١ؽ 

(ا ٌٍٚ ؼؽف ػٍٝ أوثؽ ِؿك٠ز كٌ ك٠ٛك ػتؽ 5.4543( كٌّسكٛهللال)Rغ١ؽ كٌ زهللاغ فمع هللاٍغ  ل١ّل )كٌّك مً ٚكٌّ 

نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ٌّك ٍٙى١ٓ كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخا تُ كق طعكَ كالض تزؼ كٌتؼعٞ هللا ؽ٠مل  ألً فؽق 

 ِؼٕٛٞ.

ٚتؼؿ٠ؿ كٌ ك٠ٛك ػتؽ تٛخع ػاللل هللا١ٓ قٕٛكت كٌطتؽخ أليسزب كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ كٌفؽ١َل كٌثزٌثل:  -4

 نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ

 ٚالض تزؼ ٘ػٖ كٌفؽ١َل تُ كق طعكَ تس١ًٍ كالٔسعكؼ كٌتك١ّا فىزٔ  كٌٕ زئح وّز فٟ كٌدعٚي كٌ زٌٟ: 

 ( َتبئج تذهُم االَذذار انجسُط الختجبر انفرضُخ انثبنثخ13جذول)

ِؼزًِ كالؼتتزِ 

 (Rهللا١ؽقْٛ)
Rِؼزًِ كٌ سع٠ع

2
 كٌعالٌلِك ٜٛ  Fكٌّسكٛهللال  

 غ١ؽ ظكٌل 0.1613 1.690 0.0805

(ا ٟٚ٘ ل١ّل غ١ؽ ظالٌل ازًزئ١ز ػٕع أٞ 5.1613كٌّسكٛهللال ) ٠Fظٙؽ ِٓ كٌدعٚي كٌكزهللاك: أْ ل١ّل 

(ا ٚ٘ٛ ِز ٠ؼٕٟ ػعَ لتٛي كٌفؽ١َل ز١ث أٔٗ ػاللل هللا١ٓ .5.52ِك ٜٛ ظالٌل ز١ث هللاٍغ ِك ٜٛ كٌّؼ٠ٕٛل)

قٕٛكت كٌطتؽخ أليسزب كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ ٚغٌه ٌ ؼؿ٠ؿ ػ١ٍّل كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً 

(ا 5.5.55( كٌّسكٛهللال)١Rٓ كٌّ غ١ؽ كٌّك مً ٚكٌّ غ١ؽ كٌ زهللاغ فمع هللاٍغ  ل١ّل )كالخ ّزػٟا ٚتؼع كٌؼاللل ل٠ٛل هللا

ٌٍٚ ؼؽف ػٍٝ قٕٛكت كٌطتؽخ تؤث١ؽكً فٟ أليسزب كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ ٚتؼؿ٠ؿكً ٌؼ١ٍّل كٌ ك٠ٛكا تُ كق طعكَ 

 كالض تزؼ كٌتؼعٞ هللا ؽ٠مل  ألً فؽق ِؼٕٛٞ.

 تىصُبد -2

كق طعكَ كٌ ؽق كٌسع٠ثل ٚكٌّ ٕٛػل فٝ كٌ ك٠ٛك تّى١ٓ كٌؼز١ٍِٓ فٝ كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ ِٓ  -

 ٌٍّك ٍٙه.

كٌؼًّ ػٍٝ كٌ غٍ  ػٍٝ كًٌؼٛهللازت كٌ ٟ تٛكخٗ كٌ ك٠ٛك ٌٍّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ ػتؽ نتىزت  -

 كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ٚكٌؼًّ ػٍٝ زٍٙز ٚا٠دزظ كٌتع٠ً كٌّٕزق .

 ثمل كٌّك ٍٙه هللاٙز. تمعَ كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ كٌّؼٍِٛزت كًٌس١سل زٛي ِٕ دزتٙز ٚضعِزتٙز ٌؿ٠زظخ -

تهى١ً فؽق ػًّ ِكئٌٚل ػٓ ِ زهللاؼل ٚت ٠ٛؽ ٚتسع٠ث كٌّس ٜٛ كٌ ك٠ٛمٟ ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً  -

 كالخ ّزػٟ ِٚ زهللاؼل ؼظٚظ أفؼزي كٌّك ٍٙى١ٓ.

ل١زَ أيسزب كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ هللا ى٠ٛٓ ِدّٛػزت ضزيل ػٍٝ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ  -

ت كٌ ٛكيً ِغ كٌّك ٍٙى١ٓ ٚاِعكظُ٘ هللازٌّؼٍِٛزت كٌ ٟ هللاس١ث تىْٛ كٌّّٙل كألقزق١ل ٌٙػٖ كٌّدّٛػز

 ٠س زخٛٔٙز ػٓ ِٕ دزت كٌّهؽٚع.
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 لبئًخ انًراجع
 لبئًخ انًراجع انعرثُخ -

ظٚؼ ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ فٟ كٌ ك٠ٛك (: .251اهللاؽك١ُ٘ كٌطُؽ كٌّعٟٔا أ١ِٕل ػتع كٌمزظؼ ػٍٝ) (1
 ا2516-2551ل كٌؼؽهللا١ل كٌكؼٛظ٠ل ِٓ ضالي كق طعكِٙز وٛق١ٍل ٌإلػالْ: ظؼكقل ززٌل كٌٍّّى

أِزؼكهللازنا ِدٍل ػ١ٍّل ِسىّل تًعؼ ػٓ كألوزظ١ّ٠ل كألِؽ٠ى١ل كٌؼؽهللا١ل ٌٍؼٍَٛ 
 ..2ا كٌؼعظ9ا كٌّدٍعwww.amarabac.comٚكٌ ىٌٕٛٛخ١ز

ا اظكؼخ كٌ ط ١ـــــّ ٚكٌـــعؼكقــــزتا فٓ كٌ ك٠ٛك فٟ كٌّهزؼ٠غ كًٌغ١ؽخ(: 2559أزّع ػتعص كٌٕمتٟ) (2
 ٌط١ّل هللاعٌٚل كإلِزؼكت.زىِٛل ؼأـ ك
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أثؽ كٌ ك٠ٛك هللازق طعكَ ٚقزئً كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ػٍٝ ١ٔل كٌهؽكء فٟ (: 2516زال هللاالي هللاٙد ) (4

 .3ا كٌؼعظ12كٌّدٍل كألؼظ١ٔل فٟ اظكؼخ كألػّزيا كٌّدٍع كألؼظْا
أثؽ كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ػٍٝ كٌٛالء ٌٍؼالِل كٌ دزؼ٠لا (: .251ؼَز ؾكٚل) (5

ِدٍل كٌسمٛق ٚكٌؼٍَٛ كإلٔكز١ٔلا خزِؼل ؾ٠زْ ا Ooredooظؼكقل ػ١ٕل ِٓ ؾهللازئٓ ػالِل أٚؼ٠عٚ 
 .11ػزنٛؼ هللازٌدٍفلا كٌّدٍع

ٚكلغ كق طعكَ كٌ ك٠ٛك كإلٌى ؽٟٚٔ ٌعٜ كٌتٕٛن كٌؼزٍِل فٟ (: 2559ؼٔع ػّؽكْ ًِ فٝ كألق ً) (6
 ؼقزٌل ِزخك ١ؽ غ١ؽ ِٕهٛؼخا كٌدزِؼل كإلقال١ِلا و١ٍل كٌ دزؼخ.ل زع غؿخا 

 ./http://blog.shabayek.comا نتىل أهللاٛ ٔٛكفا كٌ ك٠ٛك ٌٍد١ّغ(: 2559ؼإٚف نتزهللا١ه) (2
ا ِعكضٍل َّٓ كإلػالَ كٌدع٠ع ٚلُز٠ز كٌّد ّغ: كٌ سع٠زت ٚكٌفؽو(: 2511زت )قؼٛظ يزٌر و (.

 ظ٠كّتؽ. 15-13كٌّئتّؽ كٌؼزٌّٟ كٌثزٟٔ ٌإلػالَ كإلقالِٟا خزِؼل كٌٍّه ػتع كٌؼؿ٠ؿ هللادعخا 
ِدٍل ظٚؼ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ فٟ كٌ ك٠ٛك كٌّؼزيؽ: ِٕظٛؼ تس١ٍٍٟا (: 2512فالق ِسّع) (9

 ..1ت كالخ ّزػ١ل ٚكإلٔكز١ٔلا خزِؼل زك١تل هللآ هللاٛػٍٟ هللازٌهٍفا كٌؼعظكألوزظ١ّ٠ل ٌٍعؼكقز
ظٚؼ كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ فٟ اظكؼخ كٌؼاللزت ِغ (: 2514ِهزؼخ ٔٛؼ كٌع٠ٓ) (15

ا ؼقزٌل ِزخك ١ؽ غ١ؽ ِٕهٛؼخا خزِؼل كٌؿهللاْٛا ظؼكقل ززٌل ِ ؼزٍِٟ ل زع كٌٙزتف كٌٕمزي هللازٌدؿكئؽ
 لزيعٞ ِؽهللار كٌدؿكئؽ.

ظٚؼ كٌك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ فٟ اظكؼخ كٌؼاللزت ِغ (: 2514هزؼخ ٔٛؼ كٌع٠ٓ)ِ (11
ا ؼقزٌل ِزخك ١ؽ غ١ؽ ِٕهٛؼخا خزِؼل كٌؿهللاْٛا ظؼكقل ززٌل ِ ؼزٍِٟ ل زع كٌٙزتف كٌٕمزي هللازٌدؿكئؽ

 لزيعٞ ِؽهللار كٌدؿكئؽ.
 .2كالل ًزظ ٚكٌؼٍَٛ ٚكإلظكؼ٠لا ِا خزِؼل كٌٕدزذ هللإزهللاٍفا و١ٍل كٌ ك٠ٛك كًٌّؽفٟ(: 2552٘هزَ ختؽ) (12

 لبئًخ انًراجع األجُجُخ -
13) Camil A. Joachim(2017) The effectiveness of social media marketing in 

small business performance: A CASE Study of central Business district 
Nairobi's. A Thesis, United States International University-Africa. 

14) Jun Li(2019)." Effectiveness of social media marketing on enhancing 
performance: Evidence from a casual-dining restaurant setting" Tourism 
Economics. 

15) Kabani Shama (2013). The Zen of Social Media Marketing: An Easier Way 
to Build Credibility, Generate Buzz, and Increase Revenue, BenBella 
Books. 

16) Kirtis, A.K. & Karahan, F.(2011) To be or not to be in Social Media arena 
as the most cost-efficient marketing strategy after the global recession. In 
the Proceeding of Social and Behavioral Sciences, pp. 260-268, 7 th 
International Strategic Management Conference. 

17) Lakshmi. V (2017)" A study on impact of social media on small and 
Medium enterprises", 2.(11). 

18) Laroche Michel, Mohammad Reza Habibi and Marie-Odile Richard (2013). 
“To be or not to be in social media: How brand loyalty is affected by social 
media?”, International Journal of Information Management, Vol. 33, 76-82. 

19) Leach, H. S., Komo, L. W., & Ngugi, I. K. (2016). Engaging Consumers 
Through Company Social Media Websites. Computing and Information 
Systems, 16(2), 5–7. 

http://blog.shabayek.com/


- 55 - 
 

20) Lim JS, Hwang Y, Kim S, et al. (2015) How social media engagement leads 
to sports channel loyalty: mediating roles of social presence and channel 
commitment. Computers in Human Behavior 46.158-167. 

21) Lu X, Ba S, Huang L, et al. (2013) Promotional marketing or word-of-mouth? 
Evidence from online restaurant reviews. Information Systems Research. 24, ( 
3) (September 2013), 596-612. 

22) Michaelidou N, Siamagka NT and Christodoulides G (2011) Usage, barriers 
and measurement of social media marketing: an exploratory investigation of 
small and medium B2B brands. Industrial Marketing Management40(7), 1153-
1159. 

23)  Neiger BL, Thackeray R, Van Wagenen SA, et al. (2012) Use of social media 
in health promotion purposes, key performance indicators, and evaluation 
metrics. Health Promotion Practice 13. 

24) Nuha Hassan Elmubasher Eltayib(2018)" The Effect of Social Media 
Marketing in Small Business Performance" International Journal of Novel 
Research in Marketing Management and Economics, Vol. 5, Issue 1. 

25) Omotayo Adegbuyi(2015)" Effect of Social Media Marketing on Small Scale 
Business Performance in Ota- Metropolis, Nigeria" International Journal of 
Management and Social Sciences. 

26) Pan B and You Y (2017) Conceptualizing and measuring online behavior 
through social media metrics. In: Xiang Z and Fesenmaier D (eds) Analytics in 
Smart Tourism Design. Cham: Springer. 

27) Reyneke, M., Pitt, L., & Berthon, P.R. (2011) Luxury wine brand visibility in 
social media: An exploratory study. International Journal of Wine Business 
Research, 23 (1), 21-35. 

28) Saunders, M. N., & Lewis, P. (2012). Doing research in business & 
management: An essential guide to planning your project. Pearson. 

29) Sidik, I.G. (2012) Conceptual Framework of Factors Affecting SME 
Development: Mediating Factors on the Relationship of Entrepreneur Traits 
and SME Performance. Procedia Economics and Finance, 4, 373-383. 

30) Thach L, Lease T and Barton M (2016) Exploring the impact of social media 
practices on wine sales in US wineries. Journal of Direct, Data and Digital 
Marketing Practice 17(4), 272–283. 

31) Varini, K. and Sirsi, P. (2012) Social Media and Revenue Management; Where 
Should the Two Meet? Journal of Technology Management for Growing 
Economies,3 (1), 33-46. 

32) Xie KL and So KKF (2017) The effects of reviewer expertise on future 
reputation, popularity, and financial performance of hotels: insights from data-
analytics. Journal of Hospitality & Tourism Research 42(8(.1-23. 

33) Z_ yminkowska K (2019) Customer Engagement in Theory and Practice: A 
Marketing Management Perspective. Berlin: Springer. 

  



- 55 - 
 

 يس١فل كق ت١زْ

 

 

 كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ٚظٚؼ٘ز فٟ ٔدزذ كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ

 

 

 كػعكظ: :.............................................................................

 

 

 كٌفزًَ:.......................................................................كٌك١ع 

 

 

ٌمع تُ كض ١زؼ ق١زظتىُ ٌٍّهزؼول فٟ كإلخزهللال ػٍٝ أقمٍل ٘ػٖ كٌمزئّل أل١ّ٘ل كالق فزظخ ِٓ آؼكئىُ ٚضتؽكتىُ 

 كٌؼ١ٍّل ٚكٌ ٟ قٛف تٕزي كٌ مع٠ؽ ٚكالز ؽكَ.

 

 

فٟ كق ىّزي ٘ػك كٌتسثا ِغ كٌؼٍُ أْ قؽ٠ل كٌت١زٔزت كٌ ٟ ٠ ُ كٌسًٛي ػ١ٍٙز  ٌٙػك إٍِٔز وت١ؽ فٟ تؼزٚٔىُ ِؼٕز

 ِىفٌٛل ٌٚٓ تك طعَ اال ألغؽكٌ كٌتسث كٌؼٍّٟ فمّ.

 

 

 ٚتفٍُٛك هللامتٛي ضزٌى كٌهىؽ ٚكٌ مع٠ؽ ٚكالز ؽكَ

 

 

 كٌتززث                                                                         
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 ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ٚظٚؼ٘ز فٟ ٔدزذ كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ كٌ ك٠ٛك

 : ً٘ تٛكفك ػٍٝ كق طعكَ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ فٟ كٌ ك٠ٛك ٌّهؽٚػزته كًٌغ١ؽخ؟1ـ

 ( )  ال. -   ( )  ٔؼُ. -

 : ِز ِك ٜٛ ضتؽته فٟ كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً؟2ـ

 ( )  ١ٌف ٌٟ ضتؽخ. -

 ( ) ضتؽتٟ ألً ِٓ قٕل. -

 ( ) ضتؽتٟ أوثؽ ِٓ قٕل. -

: ً٘ تؼ مع أْ أيسزب كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ ٠ك طعِٛك ِٛكلغ كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ فٟ كٌ ك٠ٛك 3ـ

 ٌّٕ دزتُٙ هللاهىً خ١ع:

 ( ِؼزؼٌ.) - ( ) ِسز٠ع. - ( )  ِٛكفك. -

 : ً٘ تؼ مع أْ كٌ كٛق ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ ٠ كُ هللازًٌّعكل١ل ٌعٜ كٌّك ٍٙه؟4ـ

 ( ِؼزؼٌ.) - ( ) ِسز٠ع. - ( )  ِٛكفك. -

 : ً٘ تؼ مع أْ كٌ ك٠ٛك ِٓ ضالي نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ قزُ٘ فٟ ٔدزذ كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ؟5ـ

 ( ِؼزؼٌ.) - ( ) ِسز٠ع. - ( )  ِٛكفك. -

 : ِز ِعٜ تؤث١ؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ فٟ ٔدزذ ِهؽٚػه كًٌغ١ؽ؟6ـ

 ِسز٠ع ِٛكفك كٌؼتزؼخ كالق دزهللال َ
ِؼزؼ

ٌ 

 أٚالً: ِؿك٠ز كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ هللازٌٕكتل أليسزب كٌّهؽٚػزت كًٌغ١ؽخ

1 
ٚق١ٍل كٔ هزؼ ِٕزقتل ٌ سك١ٓ ضعِل كٌؼّالء ٚتك١ًٙ كٌ ٛكيً 

 ِؼُٙ ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً
   

    ٟ٘ ٚق١ٍل ٌٍ ؼؽ٠ف هللاّٛكيفزت كٌّٕ ح 2

3 

كٌ ؼزًِ ٠ٛفؽ كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً ٌٍّٕ دزت فؽيل 

ِغ قٛق وت١ؽ ٚفمزت ِط ٍفل ٠ّىٓ كٌٛيٛي ا١ٌٙز ٚكٌ ك٠ٛك 

 ف١ٙز
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    قؽػل كالق دزهللال ٌ ٍتزت كٌّك ٍٙه. 4

5 
٠كزػع كٌ ك٠ٛك ِٓ ضالي نتىزت كٌ ٛكيً فٟ تؽق١ص يٛؼخ 

 كٌؼالِل ٚكالقُ كٌ دزؼٞ ٌٍطعِل أٚ كٌّٕ ح.
   

6 

 ٠كزػع كٌ ك٠ٛك ِٓ ضالي نتىزت كٌ ٛكيً فٟ كإلخزهللال ػٍٝ

كالقمٍل كألوثؽ تىؽكؼ ٚن١ٛػزً ػٓ ِؽ٠ك كٌٛقزئً كإلٌى ؽ١ٔٚل 

 كٌّط ٍفل.

   

7 
٠ك  ١غ كيسزب كٌّهؽٚػزت كٌٛيٛي ٌد١ّغ كٌؿهللازئٓ ِٓ 

 ضالي كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً
   

8 
٠ؼ تؽ كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً ٚق١ٍل ِمٕؼل ٌ مع٠ُ 

 كٌطعِزت ٌٍّك ٍٙى١ٓ.
   

9 
٠كّر كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت ٌٍّك ٍٙه هللازٌ سزٚؼ ِغ ِمعِٟ 

 كٌّٕ دزت ٚكٌطعِزت 
   

10 
٠كزُ٘ كٌ ك٠ٛك ػتؽ كٌهتىزت فٟ تٛف١ؽ كٌىث١ؽ ِٓ كٌٛل  

 ٚكٌدٙع ٌ مع٠ُ كٌطعِزت ٌٍّك ٍٙه
   

    ػؽٌٚ كٌ ك٠ٛك ػتؽ كٌهتىزت ٚكَسل ٌٍّك ٍٙه 11

    كٌّ ًفركٌ ك٠ٛك ػتؽ كٌهتىزت ٌٗ كٌمعؼخ ػٍٝ خػب  12

13 
كٌ ك٠ٛك ػتؽ كٌهتىزت أوثؽ تؤث١ؽكً ػٍٝ كٌّك ٍٙه ِٓ كإلػالْ 

 كٌ م١ٍعٞ
   

    كٌهتىزت تكًٙ كٌ ك٠ٛك كإلٌى ؽٟٚٔ 14

    كالٔ هزؼ ِٚؼؽفل كٌّك ٍٙه هللإّ ده أٚ كٌطعِل كٌ ٟ تمعِٙز 15

16 
٠ؼًّ كٌ ك٠ٛك ٚكٌ ؽ٠ٚح كٌد١ع ٌٍّٕ دزت ػٍٝ تسم١ك ؾ٠زظخ 

 كٌّت١ؼزت.وت١ؽخ ِٓ 
   

    هللإزء يٛؼخ غ١ٕ٘ل ١ِتل ٌعٜ كٌّك ٍٙه 17

    ٠سمك كٌ ك٠ٛك ػ١ٍّل كٌ ٕزفك١ل ٚكٌ ؽ٠ٚح ٌٍّهؽٚع. 18

19 
كض ًزؼ كٌّكزفزت ِٓ ضالي كٌ ؼزًِ كٌّتزنؽ هللاعْٚ كٌّؽٚؼ 

 ػتؽ ٚق زء
   

 ثز١ٔز: ِؿك٠ز كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ هللازٌٕكتل ٌٍؿهللازئٓ

1 
كٌعضٛي ٌٍؿهللازئٓ ٚكٌؼّالء ِٚك طعِٟ كالٔ ؽٔ   ؾ٠زظخ ِؼعي

 فٟ ِؼظُ كألِزوٓ.
   

    ٠ؼ ٟ كٌؿهللازئٓ فىؽخ ٚكَسل ٚوزٍِل ػٓ كٌطعِزت ٚكٌّٕ دزت. 2

3 
كٌ ك٠ٛك ِٓ ضالي كٌهتىزت ٠ؼ ٟ ٌٍؿهللازئٓ فؽيل كٌسًٛي 

 ػٍٝ كٌّؼٍِٛزت كٌ ٟ ٠س زخٙز ػٓ كٌّٕ ح فٟ أٞ ٚل .
   

4 
كٌّٕزقتل ٌٍؿهللاْٛ فٟ كٌ ؼؽف ػٍٝ ِالئّل كٌٛل  ٚكٌّىزْ 

 ضعِزتٟ.
   

    زؽ٠ل كالض ١زؼ فٟ لؽكؼ كٌهؽكء ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً 5
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    تٛكفؽ ؼظ فؼً ِتزنؽ ٌالتًزي هللا١ٓ كٌؿهللازئٓ ٚكٌّٕ د١ٓ. 6

7 
ػؽٌ كٌطعِزت ٚكٌّٕ دزت كٌّ ٛفؽخ ػٍٝ نتىزت كٌ ٛكيً 

 كالخ ّزػٟ
   

8 
كٌ ك٠ٛك ػتؽ نتىزت ٠هؼؽ كٌؿهللاْٛ هللازٌؽكزل ضالي تمع٠ُ ضعِل 

 كٌ ٛكيً
   

 ثزٌثزً: ِز ٟ٘ كٌّؼٛلزت كٌ ٟ تؼزٟٔ ِٕٙز زز١ٌزً ػ١ٍّل كٌ ك٠ٛك ػٍٝ نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ

1 
ٔعؼخ كٌّ ط١ًًٓ كٌّعؼهللا١ٓ ػٍٝ كٌ ك٠ٛك ٌٍطعِزت أٚ 

 كٌّٕ دزت ػتؽ نتىزت كٌ ٛكيً
   

2 
ٔمى كألِزْ ٚكٌكؽ٠ل ٚزفظ كٌّؼزِالت ٚكٔطفزٌ كٌثمل فٟ 

 ٚقزئً كٌ ٛكيً
   

3 
لٍل كٌىفزءكت كٌتهؽ٠ل كٌّئٍ٘ل ٌَٛغ ض ّ ٌٍ ك٠ٛك ػتؽ 

 نتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ
   

4 
ٔمى كٌٛػٟ ٌعٜ والً ِٓ أيسزب كٌّهؽٚػزت ٚكٌّك ٍٙه 

 هللاؤ١ّ٘ل نتىزت كٌ ٛكيً فٟ كٌ ك٠ٛك 
   

    كؼتفزع تىز١ٌف أهزء ٚاظكؼخ ِ دؽ اٌى ؽٟٚٔ 5

6 
ٚوثؽخ كألػ زي ٚكٌّهزوً كٌف١ٕل هللاّء قؽػل كالٔ ؽٔ  

 هللاهتىزت كٌ ٛكيً كالخ ّزػٟ
   

    ػعَ كٌمعؼخ ػٍٝ كٌ سع٠ع كٌعل١ك ٌٍكٛق ٚكٌّك ٙعف 7

    كػ مزظ هللاؼٍ كٌّكم١ٌٛٓ هللاؼعَ أ١ّ٘ل تٍه كألظٚكت فٟ كٌ ك٠ٛك 8

    كٌ ّكه هللازإلظكؼكت كٌ م١ٍع٠ل فٟ كٌ ك٠ٛك ظْٚ غ١ؽ٘ز 9

    ت  ٍ  كٌىث١ؽ ِٓ كٌٛل  10

11 
١ٌف ٌعٜ ِؼؽفل هللاّٙزؼخ كٌ ك٠ٛك ػٍٝ ِٛكلغ كٌ ك٠ٛك ػٍٝ 

 كٌهتىزت
   

    ٠  ٍ  كٌىث١ؽ ِٓ كٌدٙع فٟ كٌّ زهللاؼل 12

    ١ٌف ٌع٠ٗ ض ل ٚكَسل فٟ كٌ ك٠ٛك 13

    ١ٌف ٌعٜ كٌّٙزؼخ كٌىزف١ل فٟ أظٚكت كٌ م١ٕزت 14

15 
١ٌف ٌعٜ ثمزفل كٌىزف١ل فٟ و١ف١ل هللإزء كٌؼاللل ِغ كٌّك ٍٙه 

 ثم ٗ ٌىك 
   

    ١ٌف ٌعٜ ضتؽخ فٟ و١ف١ل كٌٛيٛي اٌٝ كٌهؽ٠سل كٌّك ٙعفل 16
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 ....................................... كقُ يزز  كٌّهؽٚع:
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