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تصور مقرتح لتوظيف أدوات التواصل 
اإللكرتوني يف حتقيق األمن الفكري للشباب 

 مبؤسسات التعليم العايل
 *مىصىز بً شيد الخثالن

 

 

 في اإلاغخلت الجامُٗت يض ؤ٩ٞاع الخُٝغ ال٨ٟغي الظي  _ اإلالخص
ً

يهضٝ البدث الحالي لىي٘ جهىع حضًض لخإمين الكباب بل٨تروهُا

ؤنبذ ًىدكغ بك٩ل ملحّى بين ٞئت الكباب، وال٨ك٠ ًٖ صوع ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي في الخإزير ٖلى الكباب باإلاغخلت الجامُٗت، 

وج٩ىهذ ُٖىت البدث مً الكباب باإلاغخلت الجامُٗت، ولخد٤ُ٣ ؤَضاٝ البدث جم اؾخسضام الاؾدباهاث للحهى٫ ٖلى البُاهاث 

ت الالػمت لخ٣ىين اؾخسضام جل٪ ألاصواث بما ًد٤٣ ألامً ال٨ٟغي اإلاُلىبت، ٦ما جم الخُب٤ُ ٖلى  الخبراء للخٗٝغ ٖلى آلالُاث التربٍى

ت، وحاءث هخاثج البدث ٦مباصعاث ل٩ل مً )ألاؾغة، الجامٗت، واإلاجخم٘( للخٛلب ٖلى  للكباب باإلاغخلت الجامُٗت يض ألا٩ٞاع اإلاخُٞغ

ُت آلازاع الؿلبُت ألصواث الخىانل ؤلال٨ترووي، وؤ وص ى البدث بٗضص مً الخىنُاث ؤبغػَا جُب٤ُ الخهىع اإلا٣ترح وبوكاء مغا٦ؼ للخٖى

ت، ٦ما ا٢ترح البدث ال٣ُام ببٌٗ الضعاؾاث اإلاؿخ٣بلُت منها  ُت الكباب وجدهُنهم يض ألا٩ٞاع اإلاخُٞغ ت لل٣ُام بضوعَا في جٖى ال٨ٍٟغ

ىي مخ٩امل بإزُاع ؤصواث الخىانل الاحخماعي ٖل  .ى ألابىاء باإلاجخم٘ الؿٗىصيبوكاء بغهامج جٖى

 .: ؤصواث الخىانل الاحخماعي، ماؾؿاث الخٗلُم، ألامً ال٨ٟغي الكلماث اإلافخاخيت
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 ألامً جدليم في ؤلالكترووي الخىاصل أدواث لخىظيف ملترح جصىز 

 العالي الخعليم بمؤسساث للشباب الفكسي 
 اإلالدمت. 1

 في حك٨ُل      
ً
 َاما

ً
ز٣اٞت جاصي ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي صوعا

الكباب، وزانت في اإلاغخلت الجامُٗت إلاا جمثله َظٍ اإلاغخلت مً اهٟخاح 

ت عبما لم ٨ًً  الكاب ٖلى الحُاة الجامُٗت وجمخٗه ب٣ضع ٦بير مً الحٍغ

ت  له زال٫ اإلاغخلت الثاهٍى
ً
 .مخاخا

وجؼزغ البُىث بخل٪ ألاصواث ب٩ل ؤق٩الها وؤهىاٖها، و٢ض ؤزغث ٖلى      

 الججاٍ الكباب للحهى٫ ٖلى جإزير ألاؾغة 
ً
والىالضًً بك٩ل ؾلبي، هٓغا

ضم اٖخماصَم ٖلى الىالضًً في  هم ومٗلىماتهم مً زاللها ٖو مٗاٞع

 .ج٣ضًم اإلاٗاٝع الجضًضة واإلاٗلىماث

وعٚم ؤلاًجابُاث التي ٢ض حٗىص ٖلى الكباب مً اؾخسضام جل٪     

اصة الىعي الث٣افي وؤلاإلاام باإلاؿخجضاث  ٖلى مؿخىي الخ٣ىُاث مً ٍػ

ا مً اإلاجاالث، بال ؤن ؤصحاب ألا٩ٞاع  ت ؤو الؿُاؾت ؤو ٚيَر اإلاٗٞغ

م وازتر٢ىا الحىاحؼ  الًاعة اؾخٟاصوا مً جل٪ الخ٣ىُاث في وكغ ؤ٩ٞاَع

م  بين الضو٫ وال٣اعاث، واؾخ٣ُبىا الٗضًض مً الكباب لإلًمان بإ٩ٞاَع

م صٞاٖهم ًٖ الضًً وجمؿ٨هم بال٣ُٗضة، وبظل٪  ومٗخ٣ضاتهم بٖؼ

 ًهٗب 
ً
 وؤنبدذ ؾالخا

ً
ا  ٢ٍى

ً
ق٩لذ ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي تهضًضا

غؽ ال٣ُم الؿلُمت في  ت الصحُدت ٚو م٣اومخه بال باألؾالُب التربٍى

 .هٟىؽ ؤبىاثىا

 دزاستمشكلت ال. 2

اهدكغ في الؿىىاث ألازيرة الخُٝغ ال٨ٟغي بين الكباب، وؤنبذ      

ٟاجه،  لألؾغة واإلاجخم٘ وحٗضصث حٍٗغ
ً
 بالجهاص  مهضصا

ً
ول٨نها اعجبُذ صاثما

 للكباب الؾخمالتهم لخإًُض 
ً
والضٞإ ًٖ الضًً، و٢ض ٧ان طل٪ مضزال

ت  .ألا٩ٞاع اإلاىدٞغ

و٢ض ؤنبذ زُغ الخُٝغ ال٨ٟغي يهضص ال٨ثير مً اإلاجخمٗاث      

اث   للخهٞغ
ً
 للضًً ؤلاؾالمي وبلها٢ا

ً
وزانت الٗغبُت، وطل٪ اؾخٛالال

ت باإلؾالم  .اإلاىدٞغ

     [ " [ صوع ال٣ىىاث 1وفي بخضي الضعاؾاث طاث الٗال٢ت خضص "َٝى

الًٟاثُت التي جبث الٗى٠ ٖلى تهُئت اإلاىار اإلادٟؼ ٖلى اعج٩اب 

اإلاغا٣َين اإلاك٨الث الؿلى٦ُت التي مً قإنها ؤن جخٗاعى م٘ الؿُا١ 

ُت بث٣اٞت  الاحخماعي والصخص ي، ٦ما جىنل بلى خاحتهم بلى الخٖى

ؿخُُ٘ الخمخ٘ بمكاَضة َظٍ البرامج، وفي الى٢ذ اإلاكاَض اإلاميز، ختى ٌ

طاجه ٖضم الخإزير بها في خُاجه الاحخماُٖت، وطل٪ في بَاع الٗال٢ت بين 

الم  .البِذ ووؾاثل ؤلٖا

ابُت ؤو      والخٔ الباخث ؤن ما ٣ًىم به مىدغفي ال٨ٟغ مً ؤٖما٫ بَع

ضله، ولظا ٣ًضم البدث جل٪  بُت ًلخه٤ باإلؾالم وؾماخخه ٖو جسٍغ

ت التي جيب٘ مً حٗالُم صًيىا ؤلاؾالمي للغص ٖلى مً ًتهم  اإلا٣ترخاث التربٍى

اب  .ؤلاؾالم باإلَع

داو٫ الباخث في البدث الخالي الاؾخٟاصة مً جل٪ ألاصواث بك٩ل       ٍو

ت ٖىض  بًجابي في ج٣ضًم جهىع لخدهين الكباب مً ألا٩ٞاع اإلاىدٞغ

إمل الباخث ج٣ضًم م ٣ترخه لجهاث زالر اؾخسضامهم جل٪ ألاصواث، ٍو

ؤؾاؾُت جخٗامل م٘ الكباب في مغخلت الجامٗت وهي: )الجامٗت، ألاؾغة، 

 (.اإلاجخم٘

 دزاستأسئلت الأ. 

ًداو٫ البدث الحالي ؤلاحابت ًٖ الؿاا٫ الغثِـ الخالي: "ما الخهىع     

اإلا٣ترح لخى٠ُْ ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي في جد٤ُ٣ ألامً ال٨ٟغي 

لُم الٗالي"؟ ولإلحابت ٖلى الدؿائ٫ الغثِـ للكباب بماؾؿاث الخٗ

ُت الخالُت  :ًجب ؤلاحابت ٖلى الدؿائالث الٟٖغ

ما ؤزغ ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي ٖلى حُٛير ؾلى٥ واججاَاث . 1

 الكباب بماؾؿاث الخٗلُم الٗالي؟

ما ألازغ الؿلبي ألصواث الخىانل ؤلال٨ترووي ٖلى حُٛير ؾلى٥ . 2

 ث الخٗلُم الٗالي؟واججاَاث الكباب بماؾؿا

ما ألازغ الاًجابي ألصواث الخىانل ؤلال٨ترووي ٖلى حُٛير ؾلى٥ . 3

 واججاَاث الكباب بماؾؿاث الخٗلُم الٗالي؟

َل جىحض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بين آعاء خى٫ ؤزغ ؤصواث . 4

الخىانل ؤلال٨ترووي ٖلى حُٛير ؾلى٥ واججاَاث الكباب بماؾؿاث 

 للمخٛيراث الضًمٛغاُٞت؟الخٗلُم الٗالي حٗؼي 

ما الخهىع اإلا٣ترح لخى٠ُْ ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي في جد٤ُ٣ . 5

 ألامً ال٨ٟغي للكباب بماؾؿاث الخٗلُم الٗالي"؟

 دزاستأهداف الب. 

 :يهضٝ البدث الحالي بلي     

الخٗٝغ ٖلى ؤزغ ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي ٖلى حُٛير ؾلى٥ . 1

الخٗلُم الٗالي بك٩ل ٖام "حامٗت ألامير  واججاَاث الكباب بماؾؿاث

 
ً
ؼ ؤهمىطحا  ."ؾُام بً ٖبض الٍٗؼ

ال٨ك٠ ًٖ ألازاع الؿلبُت الؾخسضام ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي . 2

 .ٖلى ؾلى٥ واججاَاث الكباب بماؾؿاث الخٗلُم الٗالي

ال٨ك٠ ًٖ ألازاع الؿلبُت الؾخسضام ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي . 3

 .واججاَاث الكباب بماؾؿاث الخٗلُم الٗاليٖلى ؾلى٥ 

الخٗٝغ ٖلى الٟغو١ طاث صاللت ؤلاخهاثُت خى٫ ؤزغ ؤصواث الخىانل . 4

ؤلال٨ترووي ٖلى حُٛير ؾلى٥ واججاَاث الكباب بماؾؿاث الخٗلُم 

الٗالي حٗؼي للمخٛيراث الضًمٛغاُٞت الخالُت: )ما َى مخىؾِ ؾاٖاث 

؟ ٦م ًبلٜ ٖضص ؤنض٢اث٪ في في الُىم الىاخض هترهذاؾخسضام٪ لإل 

اعج٪  الهٟدت الخانت ب٪ بإصواث الخىانل ؤلال٨ترووي؟ ما ٖضص ٍػ

لهٟداج٪ الخانت ٖلى ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي؟ ما الى٢ذ الظي 

ج٣ًُه ٖلى نٟداج٪ الصخهُت بإصواث الخىانل ؤلال٨ترووي ب٩ل 

٤ ؤصو  اعة؟ ما مضي ز٣خ٪ في اإلاٗلىماث التي جدهل ٖليها ًٖ ٍَغ اث ٍػ

اث زانت؟  (الخىانل ؤلال٨ترووي؟ َل ؤهذ ًٖى في مجمٖى

ت الالػمت لخد٤ُ٣ ألامً ال٨ٟغي للكباب يض . 5 ج٣ضًم اإلا٣ترخاث التربٍى

 .ؤ٩ٞاع الخُٝغ ال٨ٟغي مً زال٫ ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي

 دزاستأهميت الج. 

 :جيب٘ ؤَمُت البدث في الخالي
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ى جىاوله إلاىيٕى ًاع١ اإلاجخمٗاث الحالُت  • وألاؾغة والجامٗت َو

الخُٝغ ال٨ٟغي بين الكباب، وزانت في اإلاغخلت الجامُٗت إلاا جخميز به 

َظٍ اإلاغخلت مً اهٟخاح الُالب ٖلى الحُاة الجامُٗت والٗال٢اث التي 

 .جيكإ بين الكباب في الجامٗت م٘ ازخالٝ جىحهاتهم وز٣اٞتهم

ؤلال٨ترووي في  ًبين البدث الحالي ألازغ الظي جاصًه ؤصواث الخىانل •

ج٨ٟير الكباب، ٞلم حٗض ألاؾغة ؤو اإلاضعؾت ؤو اإلادُِ ؤلال٨ترووي 

للُالب َى مً ٌؿخ٣ى مىه ألا٩ٞاع والخىحهاث، بل ؤنبدذ وؾاثل 

م٨ً ؤن  ألاو٫ الخىانل ؤلال٨ترووي حك٩ل اإلاازغ  في ؾلى٥ الكباب ٍو

ا ؤ٦بر مما ًخسُله ؤولُاء ألامىع   .٩ًىن جإزيَر

ال٨بير الظي جاصًه ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي في  ًىضح البدث الضوع  •

ُٟه مً ج٣ىُاث خضًثت  ، ما ًخم جْى جىحُه ج٨ٟير الكباب هدى الخُٝغ

 .لخد٤ُ٣ َظا الٛغى

ت ل٩ل مً )ألاؾغة، الجامٗت،  • ًإمل الباخث الخغوج بم٣ترخاث جغبٍى

اإلاجخم٘( مً زال٫ آعاء الخبراء ًم٨ً الٗمل ٖليها إلا٣اومت ألا٩ٞاع التي 

جضٖىا للخُٝغ ال٨ٟغي بين الكباب، بل ًم٨ً جإمين الكباب يض جل٪ 

 .ألا٩ٞاع التي تهضم ألاؾغ واإلاجخمٗاث

 دزاستمصطلحاث الد. 

 :ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي

ت مً ألاصواث اإلاٗخمضة   ذ ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي بإنها "مجمٖى ٖٞغ

ُٟها في  خم جْى ٖلى الخ٣ىُت الحضًثت في الاجهاالث وبم٩اهاث الحاؾىب ٍو

الخىانل بما للخٗلم ؤو اإلاغاؾلت ؤو للخٗبير ًٖ آلاعاء والاججاَاث 

ض ؤلال٨ترووي، اإلاىخضًاث، اإلادا صزاث واإلاىا٢كاث ومً َظٍ ألاصواث )البًر

تر، الجىا٫" ]  ].2الٟىعٍت، الِٟـ بى٥، اإلاضوهاث، الخٍى

ت مً الخ٣ىُاث الحضًثت ًخم       ٗٝغ في البدث الحالي بإنها "مجمٖى
ُ
وح

ُٟها في جد٤ُ٣ ألامً ال٨ٟغي للكباب في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي  ".جْى

 :ألامً ال٨ٟغي 

ه الجحني ]      باالهخماء [ بإهه "التزام واٖخضا٫ ووؾُُت وقٗىع 3ٖٞغ

 ًٖ ؤهه ٌٗني بلُه خماًت ٣ٖل ؤلاوؿان 
ً
بلى ز٣اٞت ألامت و٢ُمها، ًٞال

٨ٍغ  .ٞو

ت مدضصة ًدبلىع ٞيها          ٗٝغ في البدث الحالي بإهه "بحغاءاث جغبٍى وَُ

صوع ٧ل مً )ألاؾغة، الجامٗت، اإلاجخم٘( للخإزير في الكباب الجامعي 

ني  ؼ الضوع الَى  بهضٝ حٍٗؼ
ً
 بًجابُا

ُ
لضيهم وبٖالء ٢ُمت اإلاجخم٘ في جإزيرا

 ".هٟىؽ الكباب إلا٣اومت الخإزير الؿلبي ألصواث الخىانل ؤلال٨ترووي

 دزاستخدود الٌ. 

 :ا٢خهغ البدث ٖلى الحضوص الخالُت   

-1437مً الٗام الجامعي  ألاو٫ الحضوص الؼماهُت: الٟهل الضعاس ي  •

1438ٌ. 

ؼ بمداٞٓت الخغجالحضوص اإلا٩اهُت: حامٗت ألامير ؾُام بً ٖبض  •  .الٍٗؼ

ت اإلالخد٣ين بجامٗت ألامير  • ت: َالب الؿىت الخدًيًر الحضوص البكٍغ

ضصَم ) ؼ ٖو  222ؾُام بً ٖبض الٍٗؼ
ً
 .( َالبا

 ؤلاطاز الىظسي . 3

: الاهدغاٝ ال٨ٟغي 
ً
 :ؤوال

للخٗغى إلاىيٕى ألامً ال٨ٟغي وؾبل جد٣ُ٣ه باؾخسضام ؤصواث      

 الخٗغى إلاا َى مؿبب لٗضم جىاٞغ ألامً 
ً
الخىانل ؤلال٨ترووي ًجب ؤوال

ى "الاهدغاٝ ال٨ٟغي" خُث جىاولذ الٗضًض مً  ال٨ٟغي لضي الكباب َو

 الضعاؾاث الٗال٢ت بين الكباب والاهدغاٝ ال٨ٟغي ٣ٞض جىاو٫ اإلاٛامس ي

ه ؤزغ التربُت بالحىاع م٘ الكباب في جدهُنهم مً [ في صعاؾخ4]

ت والؿلى٦ُت، و٢ض َضٞذ الضعاؾت بلى الخٗٝغ ٖلى  الاهدغاٞاث ال٨ٍٟغ

ت بين َظٍ الٟئت ومنها: ج٣هير ألاؾغة  ؤؾباب اهدكاع الاهدغاٞاث ال٨ٍٟغ

ُاب ال٣ضوة الحؿىت، والخضلُل الؼاثض، ؤو ال٣ؿىة  في التربُت، ٚو

ضم مغاٖاة زهاثو وخاحاث الىمى لضي الكضًضة، والخ٨ٟ٪ ألاؾغ  ي ٖو

ت ت في ؤصاء مؿئىلُاتها التربٍى  .الكباب و٦ظل٪ ج٣هير اإلااؾؿاث التربٍى

ت ٞغصًت ؤو حماُٖت      ِغٝ الاهدغاٝ ال٨ٟغي بإهه "اٖخضاء طو هٖؼ ُٖ و٢ض 

 ؤم حماٖت ؤم 
ً
ًى٨ٗـ ٖلى الظاث ؤو ٖلى آلازغ ؾىاء ؤ٧ان آلازغ ٞغصا

 ؤم ب٢لُ
ً
ؿعى بلى بقاٖت ؤ٩ٞاع ؾلُت ؤم مجخمٗا ت صو٫ َو  ؤم مجمٖى

ً
ما

لِـ لها مغحُٗت مٗخمضة مً الكٕغ ؤو ال٣اهىن الضولي، بُٛت الدك٨ُ٪ 

في ألاَضاٝ واإلاهالح والىٓم وال٣ٗاثض مً ؤحل م٩اؾب مدضوصة ؤو 

ازغ ٖلى ؤمً الٟغص والجماٖت        مىؾٗت بُغ١ ٚير مكغوٖت، ٍو

ت ألامً والضولت واإلاجخم٘ الضولي بهىعة ؾلبُت، وجاصي ٖؼ    بلى ٖػ

اب في بٌٗ  ال٨ٟغي والث٣افي، وبزاعة هىباث الٗى٠ والخُٝغ ؤو ؤلاَع

 ].5] خاالجه"

[ الاهدغاٝ ال٨ٟغي بلى ٢لت اإلاخابٗت والٗىاًت 3] ٦ما ؤعح٘ الجحني        

بإٞغاص ألاؾغة مً آبائهم وؤمهاتهم في اإلاجخمٗاث ؤلاؾالمُت، والخ٨ٟ٪ بين 

ضم مغاٖاة خاحات هم وزهاثههم، وبٟٚا٫ الجاهب التربىي ؤٞغاصَا ٖو

ضم مغاٖاة الٟغو١ الٟغصًت بين الُالب،  ٧ال٣ضوة مً بٌٗ اإلاٗلمين، ٖو

ضم  وي٠ٗ صوع ؤلاعقاص الُالبي، وي٠ٗ ألاوكُت الالنُٟت، ٖو

اإلاؿاٖضة ٖلى خل اإلاك٨الث الُالبُت ٧الدؿغب والغؾىب، والٟهل 

الم وال٣هىع في عبِ البِذ باإلاضعؾت والخإزير الؿلبي  .لىؾاثل ؤلٖا

[ ؤن ألاؾغة الؿٗىصًت الُىم 6] وفي الؿُا١ طاجه ؤ٦ضث صعاؾت ؾهلت       

م٣هغة في جد٤ُ٣ ؤَضاٝ التربُت ؤلاؾالمُت، بؿبب ٢هىع ٞهم ؤلاؾالم 

ُاب الحىاع الٟاٖل  غاٝ والخ٣الُض الاحخماُٖت، ٚو لخإزير الٗاصاث وألٖا

ٖلى ألابىاء صزى٫  بين ؤٞغاصَا، ؤو بؿبب الٗؼلت ًٖ الٗالم ٞخدغم

ً ًٖ البِذ لٟترة  الصح٠ لىحىص الهىع والخ٣ىُاث ولُٛاب ألابٍى

ضم خغنه ٖلى حٗٝغ مك٨الث ؤوالصٍ  لت الؾُما ألاب، ٖو ٍَى

 .وخاحاتهم

ميرمان        [ في صعاؾخه التي َب٣ها ٖلى ممً جتراوح 7] ٦ما جىنل ٍػ

م بين ) ً ألاؾ18-14ؤٖماَع غة وألاصواع ( ٖام بلى وحىص ٖال٢ت بين ج٩ٍى

التي ج٣ىم بها، واهدغاٝ اإلاغا٣َين الظ٧ىع خُث وحض ٖال٢ت َغصًت بين 

ألاؾغة التي ٌؿىص بين ؤٞغاصَا م٣ىماث الٗال٢ت الجُضة وبين اهًباٍ 

ؾلى٥ ؤبىائها زاعج البِذ، ٦ما وحض ٖال٢ت ٨ٖؿُت بين ألاؾغة التي 

ً ولجىء ؤبىائها بلى  ؾلى٥ الٗى٠ حٗاوي مً الخ٨ٟ٪ ؤو الخىجغ بين ألابٍى

 .م٘ آلازٍغً

٣٘ ٖلى ٖاج٤ ألاؾغة صوع عثِـ في الحض مً الٗى٠ لضي اليلء،          ٍو

 الىؾاثل التي حٗمل ٖلى جغبُت الؿلى٥ ٚير الؿىي لضي 
ً
ٞخىدكغ خالُا

غ في حمُ٘ اإلاىاػ٫ الُىم،  اليلء ختى ٖلى ال٣ىىاث الًٟاثُت التي جخٞى

غ وؾاثل الخىانل ؤلال٨ت ، هترهذرووي ؤو قب٩اث ؤلا ٞال ج٣خهغ ٖلى جٞى

و٢ض الخٔ ٦ثير مً ؤولُاء ألامىع ؤن ألاٞالم التي جىحه لألَٟا٫ الهٛاع 

)ال٨غجىن( بها الٗضًض مً مٓاَغ الٗى٠ واإلاك٨الث الؿلى٦ُت، و٢ض 
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[ صوع ال٣ىىاث الًٟاثُت التي جبث بغامج الٗى٠ ٖلى 1] خضص َٝى

اإلاك٨الث الؿلى٦ُت التي مً تهُئت اإلاىار اإلادٟؼ ٖلى اعج٩اب اإلاغا٣َين 

قإنها ؤن جخٗاعى م٘ الؿُا١ الاحخماعي والصخص ي، ٦ما جىنل بلى 

ُت بث٣اٞت اإلاكاَض اإلاميز، ختى ٌؿخُُ٘ الخمخ٘  خاحتهم بلى الخٖى

بمكاَضة َظٍ البرامج، وفي الى٢ذ طاجه ٖضم الخإزير بها في خُاجه 

 .ٖالمالاحخماُٖت، وطل٪ في بَاع الٗال٢ت بين البِذ ووؾاثل ؤلا 

ب مغوجي الاهدغاٝ ال٨ٟغي لخد٣ُ٣ها،       وجخٗضص ألاَضاٝ التي ًٚغ

منها ما ًخٗل٤ باإلاك٨الث الؿُاؾُت ؤو ال٣ٗاثضًت ؤو ختى خغوب 

ؿمى بالحغب الباعصة و٢ض جىاو٫ الخُُب ٌُ [ ؤٚغاى 5] اإلاجخمٗاث، ُٞما 

 :الاهدغاٝ ال٨ٟغي ُٞما ًلي

ب بما ال ًدؿم م٘ ألا٩ٞاع خكى ؤطَان ؤٞغاص اإلاجخم٘ الؾُما الكبا •

ىب  ألانلُت التي ال جيسجم م٘ زىابذ اإلاجخم٘ في مسخل٠ الث٣اٞت اإلاٚغ

 .ٞيها

٤ جماؾ٨ه وجىػَٗهم بلى ٦ُاهاث  • بيٗاٝ وخضة اإلاجخم٘ وجمٍؼ

 .واججاَاث طاث اهخماءاث مسخلٟت

الدك٨ُ٪ في صحت ألا٩ٞاع واإلاماعؾاث التي لها مغحُٗت زابخت، مما  •

 .ر اػصواحُت في الٟهم وبالخالي اعج٩اب الؿلى٥ الاهدغافيًدؿبب في بخضا

بزاعة الىٗغاث الُاثُٟت والاهخماءاث اإلاًللت، مما ٢ض ًاصي بلى  •

 .الا٢خخا٫ الٟغصي والجماعي

ه نىعة ؤلاؾالم واإلاؿلمين ووٗتهم بإوناٝ مًللت، للخ٣لُل مً  • حكٍى

 .ؤَمُت ؤلاؾالم ٦ضًً ومىهج

ً ؤو ٖلى اإلاجخم٘ بخضار اٖخضاءاث ٞاصخت  • ٖلى الىٟـ ؤو ٖلى آلازٍغ

وبلحا١ نىع مً ألاطي اإلاٛلٔ، إلحباع نىإ ال٣غاع في اإلاجخم٘ ٖلى 

 .جىُٟظ ٢ىاٖتهم

بًجاص ؤحُا٫ طاث ٣ٖى٫ بؿُُت ال جٟغ١ بين الح٤ والباَل، وال جىٓغ  •

  .بال بلى الؿلبُاث وحٟٛل ؤلاًجابُاث

ًبًجاص ؤحُا٫ جتهاون في اخترام خ٣ى١ الى •  .ٟـ وخ٣ى١ آلازٍغ

هبظ الىؾُُت، وطل٪ بالٛلى في الضًً والخ٨ٟير باإلاٗهُت، وج٨ٟير  •

 ].8الحا٦م بٛير ما ؤهؼ٫ هللا ]

: ألامً ال٨ٟغي للكباب بمغخلت الخٗلُم الجامعي
ً
 :زاهُا

ت والضًم٣غاَُت       غ الحٍغ ًم٨ً حٍٗغ٠ ألامً ال٨ٟغي ٖلى ؤهه "جٞى

ال١ ال٨ٟغ اإلابضٕ  غ الحض ألاصوى ٦كٍغ ؤؾاؽ إَل البىاء مً زال٫ جٞى

ت الغؤي والخٗبير، بهضٝ الىنى٫ لالؾخ٣غاع والخىمُت الىاجج ًٖ  مً خٍغ

ـ الخٟاَم  الحىاع بين ٧ل الث٣اٞاث والحًاعاث وألاصًان وج٨َغ

 ].9والدؿامذ بين ٧اٞت الضو٫ والكٗىب ]

بض٫ ومً ؾماث ألامً ال٨ٟغي ٖضم الاؾخ٣غاع ٞهى ًخميز بالخٛير والخ       

خباع ؤن الخمؿ٪  مً ػمان آلزغ، ومً م٩ان بلى آزغ، م٘ ألازظ في الٖا

بال٣ُٗضة ؤلاؾالمُت الصحُدت جاصي بلى جغؾُش ألامً ال٨ٟغي بهىعة 

زابخت ال جخٛير وال جدبض٫، وبطا ٧ان ايُغاب ألامً ال٨ٟغي َى هدُجت 

 الاهدغاٝ ال٨ٟغي مخٛير ووؿبي، خؿب 
ً
الاهدغاٝ ال٨ٟغي ٞإًًا

 للىا٢٘ اإلاىعور مً ازخالٝ ا
ً
٣ا لبِئاث وألامم، خُث ًخم جدضًضٍ ٞو

 ].12] الخ٣الُض وال٣ٗاثض

ير ألامً ال٨ٟغي ؤحهؼة وماؾؿاث مخسههت ًإزظ         كتٍر لخٞى وَُ

 مً اإلاؿئىلُت اإلال٣اة التي لها ههِب ٦بير في بىاء ٨ٞغ 
ً
٧ل منها ٢ؿُا

تها اإلاسخلٟت ؤلاوؿان وبٖضاصٍ إلاىاحهت الحُاة ب٩اٞت ؤنىاٞها وجُاعا

زانت في مغخلت اإلاغا٣َت، اإلاسجض وألاؾغة واإلاضعؾت.... بلخ، وؤي ج٣هير 

 ].11ؾٝى ج٩ىن ٖىا٢به ٦بيرة ٖلى اإلاجخم٘ بإ٦مله ]

 بلى الاؾخ٣غاع الاحخماعي لخد٤ُ٣ ؤَضاٞها ولظا      
ً
وحؿعى الضو٫ حمُٗا

٤ٞ ٞةن ألامً ال٨ٟغي له الضوع الباعػ لخد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الاحخماعي و 

ت مً ال٣ىاٖض ؤو اإلاباصت الحُاجُت التي ًم٨ً مً زاللها الح٨م  مجمٖى

 :ٖلى ونى٫ اإلاجخم٘ لألمً ال٨ٟغي وهي

خطح  . ؤ صوع ألامً ال٨ٟغي في جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الاحخماعي والىٟس ي، ٍو

 ].12] طل٪ مً زال٫:

 .ؤلاؾهام بٟاٖلُت في جد٤ُ٣ ألامً الٗام والكامل في اإلاجخم٘. 1

ير ا. 2 لبِئت اإلاالثمت للخىمُت الكاملت واإلاخ٩املت التي ًدخاحها ألاٞغاص جٞى

 .واإلاجخم٘ في مسخل٠ خُاتهم الحالُت واإلاؿخ٣بلُت

 .ؤلاؾهام في يبِ الٓىاَغ الؿلبُت الاحخماُٖت ومٗالجتها. 3

صوع ألامً ال٨ٟغي في جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الضًني وألازالقي، وطل٪ مً .  ب

 ].14;13]زال٫: 

ُت وجى٣ُتها. 1  .الاَخمام بخصحُذ اإلاٟاَُم واإلاهُلحاث الكٖغ

 .جم٨ين ألابىاء مً الخداوع م٘ الٗالم بث٣ت وز٣اٞت متزهت. 2

اب مً زال٫ صٖم الحىاع ال٨ٟغي ال٣اثم ٖلى الخإنُل . 3 الخهضي لإلَع

 .الكغعي

خم طل٪ مً  ج. صوع ألامً ال٨ٟغي في جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع الؿُاس ي، ٍو

 ].15زال٫: ]

ت الصحُدت لٟئت الكباب .1  .الخٗبئت ال٨ٍٟغ

 .جد٤ُ٣ ألازىة ؤلاؾالمُت مً زال٫ الترابِ بين ؤبىاء ألامت ؤلاؾالمُت. 2

 .جد٤ُ٣ الخٗايض والخٗاون لألمت ؤلاؾالمُت في اإلاىهج وؾالمت ال٨ٟغ. 3

مت والى٢اًت منها مما ٌٗؼػ اؾخ٣غاع ألاويإ الضازلُت . 4 الخهضي للجٍغ

 .للمجخم٘

ت مً ال٣ُم في  ٦ما      ؤن اإلااؾؿاث اإلاجخمُٗت حؿعى لترؾُش مجمٖى

 ]16ؤطَان اليلء مً زال٫ اإلاماعؾاث الح٣ُ٣ُت للمىا٠٢، وهي: ]

 مً الُٛبُت •
ً
 .الٗلمُت بضال

 مً الخ٣لُضًت •
ً
ت بضال  .الابخ٩اٍع

 مً الدؿلُُت •
ً
 .الكىعي بضال

 مً الاج٩الُت والهغوب •
ً
 .اإلاؿئىلُت بضال

 مً الدؿِب وؤلاَما٫ ؤلاج٣اهُت •
ً
 .بضال

• ً  مً اإلابالٛت والتهٍى
ً
 .اخترام الظاث بضال

 مً الك٩لُت والكٗاعاث •
ً
 .الخضًً اإلاؿدىير بضال

 مً الٛلٓت والدكضص •
ً
 .الدؿامذ ألازالقي بضال

: ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي
ً
 :زالثا

ًم٨ً الاؾخٟاصة مً ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي في الٗملُت      

ض ؤلال٨تروويالخ ، (Messenger) ، واإلااؾىجغ(E-mail) ٗلُمُت، ومنها: البًر

، Facebook ، والِٟـ بى٥(Internetforum) هترهذومىخضًاث ؤلا 

م٨ً ؤن ًخم (Mobile) ، والجىا٫(YouTube) والُىجُىب ا، ٍو يَر ، ٚو

 الخىانل ٖبر َظٍ ألاصواث مباقغة، ؤو يمً هُا١ هٓم بصاعة الخٗلم

(Learning Management System - LMS) مثل: حؿىع ، (Jusur) ؤو ،

 [2] (Model)  ، ؤو مىص٫(Blackboard) بال٥ بىعص
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غ الخىانل ؤلال٨ترووي بم٩اهُت الخىانل م٘ الُالب بازخالٝ        ٞى ٍو

غ مغوهت ٖالُت في الاؾخٟاصة مً و٢ذ 17ٞهىلهم وؤوياٖهم ] [، ٦ما ًٞى

، ومما ًٌٗض طل٪ ببضاء  [18]الخٗلم؛ لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ والٛاًاث

بتهم في الخىانل ٖبر الغؾاثل ؤلال٨تروهُت ]  ].19الُالب ٚع

ُٞم٨ً ٖبر الُىجُىب جدمُل م٣اَ٘ الُٟضًى، ومكاَضتها،     

ً، ٦ما ًخم جباص٫ ألاخاصًث الٟىعٍت ال٨خابُت ٖبر  ومكاع٦تها م٘ آلازٍغ

ض  ؤلال٨ترووي، اإلااؾىجغ، وبعؾا٫ اإلالٟاث بإهىاٖها، واؾخ٣بالها ٖبر البًر

، ؤو اإلاداصزت اإلاباقغة ٖبر SMS ؤو الخىانل ٖبر الغؾالت الىهُت  

الجىا٫، ٞهظٍ ألاصواث ج٣ضم للمٗلم ٧ل ما ًسضم الٗملُت الخٗلُمُت 

 ].17] بؿهىلت

و٢ض جؼاًض ٖضص مؿخسضمي قب٩اث الخىانل الاحخماعي خُث ؤقاع          

الم الاحخماعي في  غ بٗىىان "هٓغة ٖلى ؤلٖا " ؤهه 2214الٗالم الٗغبي ج٣ٍغ

ض ٖلى ) ( ملُىن مؿخسضم وكِ لإلٖالم الاحخماعي مً 71ًىحض ما ًٍؼ

في الٗالم الٗغبي، ونضع َظا  هترهذ( ملُىن مؿخسضم لإل 135بين )

غ ًٖ ٧لُت مدمض بً عاثض لإلصاعة الح٩ىمُت وهاصي صبي للصحاٞت  .الخ٣ٍغ

غ الهاصعة ًٖ ٢مت عواص الخىانل الا  حخماعي الٗغب وفي ؤخض الخ٣اٍع

[ ًٖ صواعي اؾخسضام مىا٢٘ الخىانل الاحخماعي حاءث اليؿب 22]

 :٧الخالي

 .للخىانل م٘ الىاؽ  (55%) -

 .ٚير مدضص  (21%) -

 .مخابٗت ألازباع ووكغ م٣اَ٘ الُٟضًى واإلاىؾ٣ُى والهىع   (12%) -

 .الاؾخٟاصة مً الى٢ذ  (8%) -

 .زضمت مجاهُت  (1%) -

 .ؤزغي   (3%) -

ا        ؤزاَع
ً
ا ؤلاًجابُت ولها ؤًًا ولكب٩اث الخىانل الاحخماعي ؤزاَع

ت في  ٓهغ طل٪ مً زال٫ بٌٗ الؿلى٦ُاث ٚير الؿٍى الؿلبُت، ٍو

 ٖلى ٞئت الكباب 
ً
ا حلُا ٓهغ جإزيَر اإلاجخمٗاث الىامُت ؤو اإلاخ٣ضمت، ٍو

ت َامت  م في مغخلت ٖمٍغ  لها مً ٚيَر
ً
واإلاغا٣َين ٞهم ؤ٦ثر اؾخسضاما

ت حمُٗها جدخاج بلى ا لخىحُه والغ٢ابت مً ٢ِبل اإلااؾؿاث التربٍى

 ].21)ألاؾغة، اإلاجخم٘، والجامٗت( ]

٦ما ؤقاعث الٗضًض مً الضعاؾاث بلى ؤن قب٨ت الخىانل ؤلال٨ترووي        

 في اإلاجخم٘ مً زال٫ جىمُت قب٨ت 
ً
 بًجابُا

ً
ًم٨ً ؤن جاصي صوعا

 ؤن ٦ما ؤهه مً  [22] الٗال٢اث الاحخماُٖت بين ألاٞغاص
ً
اإلام٨ً ؤًًا

 ].23ججم٘ بين الكباب طوي الاَخماماث وألاوكُت اإلاكتر٦ت ]

وجغجبِ ألا٩ٞاع التي جىدكغ َظٍ ألاًام مً زال٫ ؤصواث الخىانل     

ؤلال٨ترووي بال٣ُم الاحخماُٖت والٗال٢اث الاحخماُٖت ٖىض الكباب، 

٣ي خُث بن جىمُت ال٣ُم الاحخماُٖت الؿلُمت طاث ألانى٫ ؤلاؾالمُت ً

 للخٗامل م٘ 
ً
 مىُٗا

ً
ك٩ل خهىا ت َو الكباب مً ألا٩ٞاع اإلاىدٞغ

بت ٖلى اإلاجخم٘  .الاججاَاث الٍٛغ

ولضعاؾت ٖال٢ت ؤصواث الخىانل الاحخماعي وال٣ُم اإلاجخمُٗت لضي      

[ بضعاؾت لل٨ك٠ ًٖ الٗال٢ت بين 24] الكباب الجامعي ٣ٞض ٢ام ؤؾٗض

اؾخسضام الكباب اإلاهغي إلاىا٢٘ الخىانل الاحخماعي وال٣ُم اإلاجخمُٗت 

لضيهم، وا٢خهغث الضعاؾت ٖلى ؤصواث )الُىجُىب، والِٟـ بى٥(، 

%( مً َالب الجامٗت مالمدها 97وؤْهغث هخاثج الضعاؾت ؤن )

لذ الصخهُت مخاخت لجمُ٘ مؿخسضمي مى٢٘ الِٟـ بى٥، واخخ

اث التي اهًم بليها َالب  يهُت م٣ضمت اإلاجمٖى اث الى٣اف التٞر مجمٖى

الجامٗت، وؤن م٣اَ٘ الُٟضًى واإلا٣اَ٘ الىزاث٣ُت التي جدىاو٫ ال٣ًاًا 

ظا ًا٦ض ؤن  الاحخماُٖت ٧اهذ ألا٦ثر مكاَضة لضي الكباب اإلاهغي، َو

ً ٨ٞغ الكباب والخد٨م في ت لخ٩ٍى ٗض مً اإلاضازل ال٣ٍى
ُ
 جل٪ ألاصواث ح

 .اججاَاتهم

[ وؤ٦ضث ٖلى 26[ ما ؤزبدخه صعاؾت مِكُل ]25] وؤزبدذ صعاؾت هىماع       

ؤن قب٩اث الخىانل الاحخماعي جاصي بلى الاوسحاب اإلالحّى للٟغص مً 

 .الخٟاٖل الاحخماعي

[ بضعاؾت لل٨ك٠ ًٖ 27] و٢ض ٢ام ٧ل مً الٗخُبي والغاقضي        

اإلاجخم٘ الٗغبي م٘ وؾاثل زُىعة الٗال٢ت التي باجذ جد٨م ؤٞغاص 

وقب٩اث الخىانل الاحخماعي،  هترهذالاجها٫ الحضًثت وهي قب٨ت ؤلا 

ومً ؤَم جىنُاث الضعاؾت: الاؾخٟاصة مً جل٪ الكب٩اث في وكغ ال٣ُم 

غؽ ال٣ُٗضة ؤلاؾالمُت  ؤلاؾالمُت الؿمدت، وجث٠ُ٣ ؤٞغاص اإلاجخم٘ ٚو

٩اث الخىانل الصحُدت في هٟىؾهم، وحصجُ٘ الاؾخسضام ؤلاًجابي لكب

ؼ الغ٢ابت الظاجُت لضي ؤٞغاص اإلاجخم٘  .الاحخماعي وحٍٗؼ

[ بضعاؾت 28] وفي ؾُا١ البدث الحالي ٣ٞض ٢ام ؤبى زُىة والباػ       

للخٗٝغ ٖلى او٩ٗاؾاث قب٨ت الخىانل الاحخماعي ٖلى ألامً ال٨ٟغي 

ً، و٧ان مً ؤَم الىخاثج التي  لضي َلبت الخٗلُم الجامعي بممل٨ت البدٍغ

ؾٟغث ٖنها الضعاؾت ؤن َظٍ ألاصواث جازغ ٖلى الُالب بك٩ل ٦بير، ؤ

ُت الالػمت للُالب ل٨ُُٟت اؾخسضام قب٨ت  وؤهه مً الهام بحغاء الخٖى

الخىانل الاحخماعي لُم٨نهم الازخُاع بين ما َى هاٞ٘ وما َى ياع مما 

ًخم ٖغيه ٖبر الكب٩اث، وال ٩ًىهىا ٖغيت لاله٣ُاص وعاء ألا٩ٞاع الهاصمت 

 .للمجخم٘

 :ٚاًاث وصواٞ٘ اؾخسضام قب٩اث الخىانل الاحخماعي

جخٗضص صواٞ٘ اؾخسضام قب٩اث الخىانل الاحخماعي لضي الكباب،      

ت  وجسخل٠ خؿب اججاَاث الكباب ؤهٟؿهم ومغخلتهم الٗمٍغ

[، مغس ي 28] ومؿخىاَم الث٣افي والاحخماعي و٢ض لخو ؤبى زُىة والباػ

 :[ َظٍ الضواٞ٘ في الخالي29]

ً ؤو  • ت اإلاؿخ٣غة اإلاخ٩املت بؿبب ُٚاب ألابٍى اٞخ٣اص الٟغص للبِئت ألاؾٍغ

 .ؤخضَما ؤو الخ٨ٟ٪ ألاؾغي 

اؾخسضام مىا٢٘ الخىانل الاحخماعي ٧ىؾُلت للدؿلُت وملء الٟغاٙ  •

 .بؿبب ؾىء بصاعة الى٢ذ

ضٞٗه  •  ٖلى اإلاجخم٘ ٍو
ً
مٗاهاة الٟغص مً البُالت بما ًجٗله ها٢ما

 .الخىانل الاحخماعيللخغوج إلاىا٢٘ 

 باأل٩ٞاع  •
ً
 ملُئا

ً
 اٞترايُا

ً
الًٟى٫ وخب الاؾخُإل لىحىص ٖاإلاا

بها واؾخٗمالها  .والخ٣ىُاث الحضًثت التي حؿتهىي الٟغص لخجٍغ

ً نضا٢اث بين ألاٞغاص • ير الٟغم إل٢امت ٖال٢اث وج٩ٍى  .جٞى

ما٫ • الهاث ألصحاب الكغ٧اث وألٖا ٤ وؤلٖا  .اؾخسضامها للدؿٍى

اث٠ البدث •  .ًٖ الٗمل والْى

ت  • اؾخسضامها للضٖىة وجباص٫ الىهاثذ واإلاىاص الضًيُت اإلاؿمٖى

 .واإلا٣غوءة

 للضٖىاث للخجم٘ والاخدكاص والخٓاَغ •
ً
ُٟها ؾُاؾُا  .ًخم جْى

 .جباص٫ ألا٩ٞاع واإلاٗلىماث واإلاىاص الخٗلُمُت •
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  .جباص٫ اإلاىؾ٣ُى وم٣اَ٘ الُٟضًى واإلا٣اَ٘ اإلاهىعة •

 .الٗؼلت وبىاء ٖال٢اث احخماُٖت إلقبإ خاحاث البكغالخغوج مً  •

 .ب٢امت ٖال٢اث ٖاَُٟت ٢ض جيخهي بالؼواج •

الٛاًاث الخالُت  Smock, Ellison, Lampe & Wohn [30] ٦ما خضص     

 :الؾخسضام قب٩اث الخىانل الاحخماعي

ٚاًاث صًيُت ؤزال٢ُت: وهي الضٖىة والىهُدت وجباص٫ اإلاىاص اإلاؿمىٖت  -

 .واإلاغثُت واإلا٨خىبت

الن - ٤ وؤلٖا ت: وطل٪ مً زال٫ الدؿٍى  .ٚاًاث ججاٍع

 .ٚاًاث ؾُاؾُت: وجخمثل في الضٖاًت والخدٍغٌ والخجُِل -

ٚاًاث حٗلُمُت: جباص٫ ألا٩ٞاع واإلاىاص الخٗلُمُت وألازباع واإلاٗلىماث  -

 .والخبراث

يهُت: جباص٫ اإلاىؾ٣ُى والهىع واإلا٣اَ٘ اإلاهىعة و  - اٚاًاث جٞغ  .ٚيَر

 .ٚاًاث ؤصبُت: وهي جباص٫ ال٨خاباث ألاصبُت وآلاعاء خىلها -

 بلى بىاء  -
ً
ٚاًاث هٟؿُت احخماُٖت: بهضٝ الخغوج مً الٗؼلت وؾُٗا

 .ٖال٢اث احخماُٖت

غاٝ اإلاسخلٟت و٢ض جيخهي بالؼواج في  - ٚاًاث ٖاَُٟت: وطل٪ بين ألَا

 .بٌٗ ألاخُان

الخٔ الباخث ؤن الكباب ومً زال٫ الٗمل صازل البدث الحالي     

ًلجئىن إلاىا٢٘ الخىانل ؤلال٨ترووي بك٩ل ٦بير لكٛل ؤو٢اث الٟغاٙ في 

ؤٚلب ألاخُان، ألن بًٗهم عبما ًضزل ٖلى الِٟـ بى٥ ؤو ٚيٍر مً 

ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي ولِـ لضًه َضٝ مدضص لل٣ُام به، ولظا 

خضابير التي ٞةن قٛل ؤو٢اث الٟغاٙ لضي الكباب مً ؤَم الٗالحاث وال

 .ًم٨ً ال٣ُام بها لٗالج َظٍ الٓاَغة

 الطسيلت وؤلاحساءاث. 4

 دزاستال مىهجأ. 

اع      ضاص ؤلَا ًدب٘ البدث الحالي اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي، وطل٪ إٖل

الىٓغي للبدث، وجدلُل هخاثج جُب٤ُ اؾدباهاث البدث ٖلى الُٗىت التي 

 :جى٣ؿم بلى

والضوع الظي ج٣ىم به ؤصواث الخىانل اؾدباهت للخٗٝغ ٖلى ألازغ  •

ؤلال٨ترووي في وكغ ؤ٩ٞاع الخُٝغ ال٨ٟغي بين الكباب في ماؾؿاث 

ت بجامٗت  خم الخُب٤ُ ٖلى َالب الؿىت الخدًيًر الخٗلُم الٗالي، ٍو

م ًمغوا بمغخلت الاهخ٣ا٫ بين  ؼ باٖخباَع ألامير ؾُام بً ٖبض الٍٗؼ

٩ىن لضي الُ ت والجامُٗت ٍو الب الاؾخٗضاص ال٩امل لخ٣بل اإلاغخلت الثاهٍى

 .ألا٩ٞاع والخىحهاث

ت الالػمت لخد٤ُ٣ ألامً  • اؾدباهت للحهى٫ ٖلى اإلا٣ترخاث التربٍى

ال٨ٟغي للكباب باإلاغخلت الجامُٗت، وطل٪ مً زال٫ جهمُم الاؾدباهت 

خم الخُب٤ُ ٖلى الخبراء بمجا٫ التربُت وؤلاصاعة  وج٣ضًمها للخبراء، ٍو

ٗت ؤلا  ت والكَغ  .ؾالمُت وج٣ىُاث الخٗلُم والحاؾىبالتربٍى

 هوعييخمجخمع البدث ب. 

 ً حمُ٘ الُالب بٗماصة الؿىت ــث مــي للبدــ٘ ألانلــمجخمــىن الــج٨      

ت، وبضاًت اإلاغخلت  ت ممً ؤنهىا صعاؾتهم باإلاغخلت الثاهٍى الخدًيًر

ت، و٢ض جم ازخُاع ُٖىت البدث  الجامُٗت مً زال٫ الؿىت الخدًيًر

٘ والخٗامل  ا ج٣٘ في مٟتر١ مغخلت صعاؾُت جدؿم بالخٛير الؿَغ باٖخباَع

ظٍ اإلاغخلت هي مغخلت اؾخٗضاص ٧امل لخ٣بل  م٘ ألا٩ٞاع الجضًضة َو

الخٔ ؤن َظٍ اإلاغخلت  ألا٩ٞاع والاؾخ٣اللُت والاخؿاؽ بالصخهُت، ٍو

اهخ٣اصًت إلاا خىلها، بال ؤنها مىٟخدت ومهُإة لبىاء ٖال٢اث حضًضة صون 

إ٦ض مً مهاصع َظٍ الٗال٢اث، وال ما ًم٨ً ؤن ًيخج ًٖ الخٗامل الخ

 222مٗها، وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً )
ً
 .( َالبا

 "زُىاث بىاء ؤصاة البدث "الاؾدباهاث

 :جدضًض بيُت الاؾدباهاث •

بىاء ٖلى ؤَضاٝ البدث وحؿائالجه ٣ٞض ٢ام الباخث بخهمُم      

 :وجُب٤ُ اؾدباهخين ٦ما ًلي

اؾدباهت "ؤزغ ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي في جىحُه ؾلى٥ ى: ألاول

ت بجامٗت ألامير  الُالب"، و٢ض جم جىحيهها لُالب الؿىت الخدًيًر

م َم اإلاؿتهضٞىن بك٩ل مباقغ، و٢ض جم  ؼ باٖخباَع ؾُام بً ٖبض الٍٗؼ

ج٣ؿُم الاؾدباهت بلى حؼؤًً ؤخضَما ًغجبِ بالخإزير الؿلبي ألصواث 

 .لى ؾلى٥ الكباب وآلازغ ًغجبِ بالخإزير ؤلاًجابيالخىانل ؤلال٨ترووي ٖ

الثاهُت: اؾدباهت "اإلا٣ترخاث الالػمت لخد٤ُ٣ ألامً ال٨ٟغي للكباب 

بماؾؿاث الخٗلُم الٗالي مً زال٫ ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي"، وجم 

ٗت ؤلاؾالمُت  ت والكَغ جىحيهها للخبراء بمجا٫ التربُت وؤلاصاعة التربٍى

 :الحاؾىب(، وجم زاللها ما ًليوج٣ىُاث الخٗلُم و 

ت اإلاغجبُت باآلزاع الؿلبُت ألصواث الخىانل  -   ٖغى الحلى٫ التربٍى

 .ىألاولؤلال٨ترووي الىاججت مً جُب٤ُ الاؾدباهت 

ىا جم جدضًض الجهاث الثالر  - ٖغى "اإلاىٍى به جىُٟظ اإلا٣ترح" َو

ٝ البدث )ألاؾغة، الجامٗت، اإلاجخم٘( لخىُٟظ اإلا٣ترح التربىي، و٢ض َض

لخد٤ُ٣ ألامً ال٨ٟغي للكباب بماؾؿاث الخٗلُم الٗالي، وال ٌٗني طل٪ 

ؤن ج٩ىن الجامٗت هي الجهت الىخُضة اإلاىٍى بها الحلى٫، ٞالُالب 

الجامعي ًخٗامل م٘ بُئخه الخاعحُت وؤؾغجه، ولظا ٞةن الخٛلب ٖلى 

آلازاع الؿلبُت ألصواث الخىانل ؤلال٨ترووي ٣ً٘ ٖلى ٖاج٤ الجهاث 

و٢ض خضص الباخث مً زال٫  –ٖلى خض ٖلم الباخث  –ثالر ال

ت بٗض جد٨ُمها مً ٢ِبل الخبراء والجهت اإلاىٍى  الاؾدباهت الحلى٫ التربٍى

 .بها جىُٟظ الحلى٫ 

 (نض١ وزباث ؤصاة البدث )الاؾدباهت

 :نض١ الاحؿا١ الضازلي لألصاة •

 بٗض الخإ٦ض مً الهض١ الٓاَغي ألصاة الضعاؾت ٢ام الباخث     

 ومً زال٫ بُاهاث الُٗىت ٢ام الباخث بدؿاب مٗامل 
ً
بخُب٣ُها مُضاهُا

ت الهض١ الضازلي لألصاة خُث جم خؿاب مٗامل  اعجباٍ بيرؾىن إلاٗٞغ

لضعحت ال٩لُت للمدىع الاعجباٍ بين صعحت ٧ل ٖباعة مً الٗباعاث م٘ ا

 :لُه ٦ما في الجضو٫ الخاليبالظي جيخمي 
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 1حدول 

 معامالث الازجباط بين دزحت كل عبازة مً العبازاث مع الدزحت الكليت للمدىز الري جيخمي اليه العبازة

 اإلادىز الثاوي )الخأثير ؤلاًجابي( )الخأثير السلبي( ألاول اإلادىز 

 معامل ازجباط العبازة باإلادىز  العبازةزكم  معامل ازجباط العبازة باإلادىز  زكم العبازة

1 2.65** 1 2.62** 

2 2.61** 2 2.64** 

3 2.66** 3 2.73** 

4 2.68** 4 2.74** 

5 2.69** 5 2.76** 

6 2.79** 6 2.68** 

7 2.82** 7 2.77** 

8 2.83** 8 2.69** 

9 2.65** 9 2.68** 

12 2.81** 12 2.71** 

11 2.56** 11 2.61** 

12 2.73** 12 2.65** 

13 2.74** 13 2.65** 

14 2.67** 14 2.69** 

15 2.71** 15 2.76** 

16 2.76** 16 2.76** 

17 2.81** 17 2.65** 

18 2.81** 18 2.66** 

19 2.66** 19 2.64** 

22 2.82** 22 2.65** 

21 2.62**  

22 2.72** 

 **2662 **2.87 مٗامل الاعجباٍ اإلادىع باالؾخبُان

( هالخٔ ان حمُ٘ مٗامالث الاعجباَاث ٧اهذ طاث صاللت 1مً الجضو٫ )

، َظا ٌٗني ؤن حمُ٘ الٗباعاث مغجبُت باإلاداوع التي جيخمي بلُه 
ً
 بخهاثُا

 .و٦ظل٪ اإلادىع مغجبِ باالؾخبُان، وال ًم٨ً خظٝ ؤي منها

 :الثباث ؤلاخهاجي لالؾدباهت

 2 حدول 

 
ا
 معامالث الثباث ؤلاخصائي إلحاباث أفساد عيىت الدزاست على أداة الدزاست وفم طسيلت ألفا كسو هباخ للمداوز الثالثت والاسخبيان كامال

 معامل الثباث بطسيلت الفا كسو هباخ اإلاداوز 

 2.955 ألاو٫ 

 2.942 الثاوي

 
ً
 2.937 الاؾخبُان ٧امال

( ؤٖالٍ ؤن حمُ٘ مٗامالث الثباث 2ًخطح مً هخاثج الجضو٫ )     

 جتراوح بين 
ً
إلحاباث ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ٖلى اإلاداوع والاؾخبُان ٧امال

(، مما ًض٫ ٖلى ؤن ؤصاة الضعاؾت )الاؾخبُان( جخه٠ 2.937-2.955)

جٗل الخدلُل ؤلاخهاجي بالثباث ال٨بير بما ًد٤٣ ؤٚغاى  الضعاؾت، ٍو

 
ً
 وم٣بىال

ً
 .ؾلُما

 

 ىخائج. ال5

"ما ؤزغ ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي ٖلى حُٛير ؾلى٥  ألاو٫ الؿاا٫ 

 واججاَاث الكباب بماؾؿاث الخٗلُم الٗالي"؟

اؾخسضم الباخث الىؾِ الحؿابي  ألاو٫ لإلحابت ٖلى الؿاا٫ 

والاهدغاٝ اإلاُٗاعي ل٩ل ٖباعة مً ٖباعاث الاؾخبُان ول٩ل مدىع مً 

 :اإلاداوع ألاعبٗت ولالؾخبُان بك٩ل ٖام ٦ما ًلي

 ًىضح الىسط الحسابي والاهدساف اإلاعيازي لكل مدىز مً اإلاداوز  . 3 حدول 

 الخفسير الترجيب الاهدساف اإلاعيازي  الحسابيالىسط  اإلاداوز  م

 مىا٤ٞ 1 2.66 4.15 اإلادىع الثاوي: )الخإزير ؤلاًجابي ألصواث الخىانل ؤلال٨ترووي ٖلى ؾلى٥ الكباب( 2

 مىا٤ٞ 2 2.95 3.57 : )الخإزير الؿلبي ألصواث الخىانل ؤلال٨ترووي ٖلى ؾلى٥ الكباب(ألاو٫ اإلادىع  1

  
ً
 مىا٤ٞ - 2.63 3.84 الاؾخبُان ٧امال
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م٨ً جٟؿير هخاثج الجضو٫ )       :( ؤٖالٍ ٧اآلحي3ٍو

( 3.84بلٜ الىؾِ الحؿابي الٗام لجمُ٘ مداوع الاؾخبُان )     

ظا اإلاخىؾِ ٌٗني ؤن ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت 2.63باهدغاٝ مُٗاعي ) (، َو

ج٣ضم وؿخيخج ؤن صعحت جإزير ؤصواث مىا٣ٞىن ٖلى حمُ٘ اإلاداوع، مما 

الخىانل ؤلال٨ترووي ٖلى حُٛير ؾلى٥ واججاَاث الكباب بماؾؿاث 

 :الخٗلُم الٗالي )ٖالُت(. وجم جغجِب اإلاداوع خؿب الىؾِ الحؿابي وهي

حاء اإلادىع الثاوي )الخإزير ؤلاًجابي ألصواث الخىانل ؤلال٨ترووي ٖلى  •

( واهدغاٝ 4.15ؾِ خؿابي )ى بمخى ألاولؾلى٥ الكباب( باإلاغجبت 

ظا ٌٗني ؤن صعحت اإلاىا٣ٞت ٖلى َظا اإلادىع مً وحهت 2.66مُٗاعي ) (، َو

 (.هٓغ اٞغاص ُٖىت الضعاؾت )ٖالُت

)الخإزير الؿلبي ألصواث الخىانل ؤلال٨ترووي ٖلى  ألاو٫ حاء اإلادىع  •

( واهدغاٝ 3.57ؾلى٥ الكباب( باإلاغجبت الثاهُت بمخىؾِ خؿابي )

ظا ٌٗني ؤن صعحت اإلاىا٣ٞت ٖلى َظا اإلادىع مً وحهت 2.95مُٗاعي ) (، َو

 (.هٓغ ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت )ٖالُت

خ٤ٟ طل٪ م٘ صعاؾت      في  Zerrella [23] وصعاؾت Beaudoin [22] ٍو

الضوع ؤلاًجابي الظي ًم٨ً ؤن ج٣ىم به ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي 

الاَخماماث لخىمُت الٗال٢اث الاحخماُٖت وججمُ٘ الكباب طوي 

 .وألاوكُت اإلاكتر٦ت

الؿاا٫ الثاوي "ما ألازغ الؿلبي ألصواث الخىانل ؤلال٨ترووي ٖلى حُٛير 

 "ؾلى٥ واججاَاث الكباب بماؾؿاث الخٗلُم الٗالي؟

لإلحابت ٖلى الؿاا٫ الثاوي اؾخسضم الباخث الخ٨غاعاث، اليؿب و     

ت، الىؾِ الحؿابي والاهدغاٝ اإلاُٗاعي ل٩ل ٖباعة مً ٖباعاث  اإلائٍى

 :وللمدىع بك٩ل ٖام ٦ما ًلي ألاو٫ اإلادىع الٟغعي 

 4حدول 

وللمدىز  ألاول سعي الخكسازاث، اليسب اإلائىيت، الىسط الحسابي والاهدساف اإلاعيازي إلحاباث أفساد عيىت الدزاست لكل عبازة مً عبازة مً عبازاث اإلادىز الف

 بشكل عام

الىسط  الخكساز واليسبت % العبازة م

 الحسابي

الاهدساف 

 اإلاعيازي 

 الخفسير الترجيب

مىافم 

 بشدة

غير  مداًد مىافم

 مىافم

غير مىافم 

 بشدة

ًهل ؤلاٞغاٍ في اؾخسضام ؤصواث  11

الخىانل ؤلال٨ترووي م٘ البٌٗ بلى 

 ؤلاصمان

123 

51.5% 

44 

22% 

33 

16.5% 

9 

4.5% 

11 

5.5% 

 مىا٤ٞ 1 1.16 4.29

 69 ٢ض جىدكغ ٢ُم وز٣اٞاث ياعة باإلاجخم٘ 12

34.5% 

74 

37% 

32 

16% 

13 

6.5% 

12 

6% 

 مىا٤ٞ 2 1.14 3.88

اهدكاع ْاَغة اهخدا٫ الصخهُاث مما  3

ً ٣ٟض الث٣ت في آلازٍغ ًُ 

73 

36.5% 

57 

28.5% 

38 

19% 

12 

5% 

22 

11% 

 مىا٤ٞ 3 1.32 3.75

ين التي جدمل  22 اهدكاع مىا٢٘ اإلاىدٞغ

 الهٟت ؤلاؾالمُت

79 

39.5% 

49 

24.5% 

32 

15% 

12 

5% 

32 

16% 

 مىا٤ٞ 4 1.44 3.67

جسٍغب ألاهٓمت مً زال٫ الٟيروؾاث  22

 اإلاغؾلت والبرامج الًاعة

67 

33.5% 

53 

26.5% 

43 

21.5% 

19 

9.5% 

18 

9% 

 مىا٤ٞ 5 1.28 3.66

ًاصي ل٠ًٗ اإلاكاع٦ت في الٟٗالُاث  21

ت  الاحخماُٖت ألاؾٍغ

63 

31.5% 

58 

29% 

43 

21.5% 

18 

9% 

18 

9% 

 مىا٤ٞ 6 1.26 3.65

ت بكغوٍ واجٟا٢ُاث  19 ٖضم اإلاٗٞغ

 اؾخسضام ؤصواث الخىانل الال٨ترووي

71 

35.5% 

49 

24.5% 

42 

21% 

15 

7.5% 

23 

11.5% 

 مىا٤ٞ 7 1.34 3.65

اهدكاع الدكهير وؤلاؾاءة باألٞغاص  12

 والجهاث صون صلُل ؤو وحه خ٤

74 

37% 

53 

26.5% 

28 

14% 

18 

9% 

27 

13.5% 

 مىا٤ٞ 8 1.42 3.65

اهدكاع الىاؾ٘ للمٗلىماث اإلاًللت  7

 وؤلاقاٖاث اإلاٛغيت

62 

31% 

65 

32.5% 

28 

14% 

23 

11.5% 

22 

11% 

 مىا٤ٞ 9 1.33 3.62

وكغ الٟخىت بين ؤٞغاص اإلاجخم٘ مً زال٫  8

 ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي

66 

33% 

56 

28% 

35 

17.5% 

18 

9% 

25 

12.5% 

 مىا٤ٞ 12 1.36 3.62

وكغ ألا٩ٞاع الخاَئت التي جًغ بالٟغص  6

 واإلاجخم٘

61 

32.5% 

68 

34% 

24 

12% 

16 

8% 

31 

15.5% 

 مىا٤ٞ 11 1.42 3.56

 82 وكغ اإلا٣اَ٘ ؤلاباخُت اإلاسلت باآلصاب 16

41% 

32 

16% 

36 

18% 

13 

6.5% 

37 

18.5% 

 مىا٤ٞ 12 1.52 3.55

حؿى٤ٍ ال٣ُم اإلاٗاصًت للضًً ؤلاؾالمي  4

 وحٗالُمه

71 

35.5% 

46 

23% 

33 

16.5% 

14 

7% 

36 

18% 

 مىا٤ٞ 13 1.48 3.51

 مىا٤ٞ 14 1.34 3.48 28 17 39 62 54حؿهُل ٖملُاث الٛل والخًلُل  17
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 %14 %8.5 %19.5 %31 %26.5 الخجاعي 

 52 ٖضم اإلاداٞٓت ٖلى الخهىنُت لألٞغاص 18

26% 

59 

29.5% 

41 

22.5% 

27 

13.5% 

21 

12.5% 

 مىا٤ٞ 15 1.32 3.47

ً عؤي ٖام ًٖ ٢ًُت مُٗىت بٌٛ  13 ج٩ٍى

 الىٓغ ًٖ صحتها

45 

22.5% 

63 

31.5% 

44 

22% 

32 

16% 

15 

7.5% 

 مىا٤ٞ 16 1.22 3.46

ً وجهىعاتهم واجباٖها  5 الخإزغ بأعاء آلازٍغ

ا  صون الخثبذ مً مهاصَع

45 

22.5% 

73 

36.5% 

33 

16.5% 

27 

13.5% 

22 

11% 

 مىا٤ٞ 17 1.28 3.46

الكباب ًٖ ٖاثالتهم الوكٛالهم ببٗاص  9

ً  بالضعصقت م٘ آلازٍغ

52 

26% 

54 

27% 

44 

22% 

27 

13.5% 

23 

11.5% 

 مىا٤ٞ 18 1.32 3.43

ت  15 جاصي بلى ج٨ُٟ٪ الٗال٢اث ألاؾٍغ

 والٗاصاث ألازال٢ُت

52 

26% 

52 

26% 

44 

22% 

28 

14% 

24 

12% 

 مىا٤ٞ 19 1.33 3.42

ً ٖال٢اث ٚير ؤزال٢ُت  2 حؿاَم في ج٩ٍى

 الجيؿين بين

56 

28% 

42 

21% 

56 

28% 

15 

7.5% 

31 

15.5% 

 مداًض 22 1.37 3.39

ً وجهىعاتهم والـخإزغ  14 الاه٣ُاص آلعاء آلازٍغ

 به

39 

19.5% 

54 

27% 

64 

32% 

18 

9% 

23 

11.5% 

 مداًض 21 1.23 3.34

٠ُ اإلاٗلىماث اإلايكىعة لإليغاع  1 جْى

اثالتهم ومجخمٗهم  بإصحابها ٖو

46 

23% 

52 

26% 

49 

24.5% 

13 

12.5% 

42 

22% 

 مداًض 22 1.41 3.26

 مىا٤ٞ - 2.95 3.57 ألاو٫ الىؾِ الحؿابي الٗام الجمُ٘ ٖباعاث اإلادىع  

 :( ؤٖالٍ ٧اآلحي4ًم٨ً جٟؿير هخاثج الجضو٫ )    

( 3.57) ألاو٫ بلٜ الىؾِ الحؿابي الٗام لجمُ٘ ٖباعاث اإلادىع     

ظا اإلاخىؾِ ٌٗني ان ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت 2.95باهدغاٝ مُٗاعي ) (، َو

مىا٣ٞىن ٖلى َظا اإلادىع، مما ج٣ضم وؿخيخج ؤن صعحت ألازغ الؿلبي 

ألصواث الخىانل ؤلال٨ترووي ٖلى حُٛير ؾلى٥ واججاَاث الكباب 

بماؾؿاث الخٗلُم الٗالي )ٖالُت(. وجم جغجِب الٗباعاث خؿب الىؾِ 

 هيالحؿاب
ً
 :ي وؤٖلى زالر ٖباعاث جغجِبا

( وهي )ًهل ؤلاٞغاٍ في اؾخسضام ؤصواث 11حاءث الٗباعة ع٢م ) •

ى بمخىؾِ ألاولالخىانل ؤلال٨ترووي م٘ البٌٗ بلى ؤلاصمان( باإلاغجبت 

ظا ٌٗني ؤن صعحت مىا٣ٞت 1.16( واهدغاٝ مُٗاعي )4.29خؿابي ) (، َو

 ."ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ٖلى َظٍ الٗباعة "ٖالُت

( وهي )٢ض جىدكغ ٢ُم وز٣اٞاث ياعة باإلاجخم٘( 12حاءث الٗباعة ع٢م ) •

ظا 1.14( واهدغاٝ مُٗاعي )3.88باإلاغجبت الثاهُت بمخىؾِ خؿابي ) (، َو

 ."ٌٗني ؤن صعحت مىا٣ٞت ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ٖلى َظٍ الٗباعة "ٖالُت

ا ( وهي )اهدكاع ْاَغة اهخدا٫ الصخهُاث مم3حاءث الٗباعة ع٢م ) •

ً( باإلاغجبت الثالثت بمخىؾِ خؿابي ) ٣ٟض الث٣ت في آلازٍغ ًُ3.75 )

ظا ٌٗني ؤن صعحت مىا٣ٞت ؤٞغاص ُٖىت 1.32واهدغاٝ مُٗاعي ) (، َو

 ."الضعاؾت ٖلى َظٍ الٗباعة "مخىؾِ

٠ُ اإلاٗلىماث اإلايكىعة لإليغاع 1حاءث الٗباعة ع٢م ) • ( وهي )جْى

اثالتهم ومجخمٗهم( باإلاغجبت ألا  زيرة بمخىؾِ خؿابي بإصحابها ٖو

ظا ٌٗني ؤن صعحت مىا٣ٞت ؤٞغاص 1.41( واهدغاٝ مُٗاعي )3.26) (، َو

 ."ُٖىت الضعاؾت ٖلى َظٍ الٗباعة "مخىؾِ

خطح مً زال٫ بغوػ ألازغ الؿلبي ألصواث الخىانل ؤلال٨ترووي ؤن       ٍو

[ 26[ ما ؤزبدخه صعاؾت مِكُل ]25] طل٪ ًخ٤ٟ م٘ صعاؾاث هىماع

 بلى الاوسحاب وؤ٦ضث ٖلى ؤن قب
ً
٩اث الخىانل الاحخماعي جاصي ؤًًا

 .اإلالحّى للٟغص مً الخٟاٖل الاحخماعي

الؿاا٫ الثالث "ما ألازغ ؤلاًجابي ألصواث الخىانل ؤلال٨ترووي ٖلى حُٛير 

 "ؾلى٥ واججاَاث الكباب بماؾؿاث الخٗلُم الٗالي؟

اليؿب لإلحابت ٖلى الؿاا٫ الثالث اؾخسضم الباخث الخ٨غاعاث، و     

ت، الىؾِ الحؿابي والاهدغاٝ اإلاُٗاعي ل٩ل ٖباعة مً ٖباعاث  اإلائٍى

 :اإلادىع الٟغعي الثاوي وللمدىع بك٩ل ٖام ٦ما ًلي

 5حدول 

وللمدىز بشكل  ألاول بازة مً عبازاث اإلادىز الخكسازاث، اليسب اإلائىيت، الىسط الحسابي والاهدساف اإلاعيازي إلحاباث أفساد عيىت الدزاست لكل عبازة مً ع

 عام

الىسط  الخكساز واليسبت % العبازة م

 الحسابي

الاهدساف 

 اإلاعيازي 

 الخفسير الترجيب

مىافم 

 بشدة

غير  مداًد مىافم

 مىافم

غير مىافم 

 بشدة

حؿهُل ٖملُت الخجاعة والدؿى١  9

 ؤلال٨ترووي

118 

59% 

53 

26.5% 

17 

8.5% 

8 

4% 

4 

2% 

 مىا٤ٞ 1 2.94 4.36

الخٗٝغ ٖلى اإلاؿخجضاث في ألاخضار  12

 واو٩ٗاؾها ٖلى اإلاجخم٘

112 

55% 

57 

28.5% 

26 

13% 

4 

2% 

3 

1.5% 

 مىا٤ٞ 2 2.88 4.34

حؿهُل الحهى٫ ٖلى ألازباع والخدلُالث  16

 الخانت بها

126 

53% 

56 

28% 

33 

16.5% 

4 

2% 

1 

2.5% 

 مىا٤ٞ 3 2.85 4.31
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ت الخىانل ٖىض  8 خضور ؤػماث ؤو ؾٖغ

 مك٨الث ٢ىمُت

128 

54% 

53 

26.5% 

34 

17% 

4 

2% 

1 

2.5% 

 مىا٤ٞ 4 2.86 4.31

ً الهضا٢اث طاث الاَخماماث  11 ج٩ٍى

والاججاَاث اإلاكتر٦ت مً ؤما٦ً 

 مسخلٟت

98 

49% 

56 

28% 

42 

21% 

2 

1% 

2 

1% 

 مىا٤ٞ 5 2.88 4.23

حؿهم في حؿهُل وكغ مباصت الضًً  3

 والضٖىة للخمؿ٪ به

96 

48% 

59 

29.5% 

35 

17.5% 

9 

4.5% 

1 

2.5% 

 مىا٤ٞ 6 2.92 4.22

جباص٫ الىزاث٤ واإلالٟاث خى٫ الٗالم  18

 بهىعة ٞىعٍت

97 

48.5% 

55 

27.5% 

39 

19.5% 

8 

4% 

1 

2.5% 

 مىا٤ٞ 7 2.92 4.19

حؿاٖض الكباب ٖلى ٞهم ال٣ًاًا  1

 الخالُٞت ألازال٢ُت وبصعا٦ها

95 

47.5% 

54 

27% 

39 

19.5% 

8 

4% 

3 

1.5% 

 مىا٤ٞ 8 2.98 4.16

22  ٤ حؿهُل ٖملُاث ؤلاهخاج والدؿٍى

 الال٨ترووي

98 

49% 

59 

29.5% 

28 

14% 

7 

3.5% 

8 

4% 

 مىا٤ٞ 9 1.25 4.16

ير بِئت مىاؾبت لٗملُاث البُ٘  19 جٞى

 والكغاء ٖبر الخجاعة ؤلال٨تروهُت

98 

49% 

46 

23% 

44 

22% 

6 

3% 

6 

3% 

 مىا٤ٞ 12 1.22 4.14

 122 الكبهاث التي جثاع خى٫ الضًًالغص ٖلى  13

52% 

51 

25.5% 

32 

16% 

11 

5.5% 

6 

3% 

 مىا٤ٞ 11 1.27 4.14

جىمُت اإلاهاعاث مً زال٫ ه٣ل الخبرة مً  12

ً  آلازٍغ

83 

41.5% 

72 

35% 

39 

19.5% 

6 

3% 

2 

1% 

 مىا٤ٞ 12 2.92 4.13

ىُت في هٟىؽ  5 جىمُت الىخضة الَى

 الكباب

92 

45% 

63 

31.5% 

35 

17.5% 

7 

3.5% 

5 

2.5% 

 مىا٤ٞ 13 2.99 4.13

ت والث٣اٞت  17  للمٗٞغ
ً
ا  زٍغ

ً
حٗخبر مهضعا

 الٗامت

96 

48% 

49 

24.5% 

44 

22% 

8 

4% 

3 

1.5% 

 مىا٤ٞ 13 2.99 4.13

جإؾِـ ٖال٢اث بًجابُت بين الكباب  2

 واإلاجخم٘

83 

41.5% 

73 

36.5% 

33 

16.5% 

6 

3% 

5 

2.5% 

 مىا٤ٞ 15 2.96 4.11

ً ٖال٢اث  7 ت ج٩ٍى احخماُٖت مخىٖى

 ومخٗضصة بين ألاٞغاص

76 

38% 

77 

38.5% 

37 

18.5% 

9 

4.5% 

1 

2.5% 

 مىا٤ٞ 16 2.89 4.29

 82 جىمُت ال٣ضعة ٖلى الى٣اف والحىاع البىاء 4

41% 

63 

31% 

36 

18% 

15 

7.5% 

4 

2% 

 مىا٤ٞ 17 1.24 4.22

جىمُت الحىاع الضًني ال٣اثم ٖلى اخترام  14

ً  آلازٍغ

85 

42.5% 

56 

28% 

38 

19% 

13 

6.5% 

8 

4% 

 مىا٤ٞ 18 1.11 3.99

جىمُت الا٢خهاص والاؾدثماع في ٢ُاٖاث  15

 مخٗضصة

78 

39% 

56 

28% 

48 

24% 

12 

5% 

8 

4% 

 مىا٤ٞ 19 1.27 3.94

 69 جد٤٣ الثراء الث٣افي بين الكباب 6

34.5% 

64 

32% 

48 

24% 

14 

7% 

5 

2.5% 

 مىا٤ٞ 22 1.24 3.89

 مىا٤ٞ - 2.66 4.15 ٖباعاث اإلادىع الثاويالىؾِ الحؿابي الٗام لجمُ٘  

م٨ً جٟؿير هخاثج الجضو٫ )       :( ؤٖالٍ ٧اآلحي5ٍو

( 4.15) ألاو٫ بلٜ الىؾِ الحؿابي الٗام لجمُ٘ ٖباعاث اإلادىع      

ظا اإلاخىؾِ ٌٗني ان ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت 2.66باهدغاٝ مُٗاعي ) (، َو

مىا٣ٞىن ٖلى َظا اإلادىع، مما ج٣ضم وؿخيخج ؤن صعحت ألازغ ؤلاًجابي 

ألصواث الخىانل ؤلال٨ترووي ٖلى حُٛير ؾلى٥ واججاَاث الكباب 

بماؾؿاث الخٗلُم الٗالي )ٖالُت(. وجم جغجِب الٗباعاث خؿب الىؾِ 

 هيالحؿ
ً
 :ابي وؤٖلى زالر ٖباعاث جغجِبا

( وهي )حؿهُل ٖملُت الخجاعة والدؿى١ 9حاءث الٗباعة ع٢م ) •

( واهدغاٝ مُٗاعي 4.36ى بمخىؾِ خؿابي )ألاولؤلال٨ترووي( باإلاغجبت 

ظا ٌٗى2.94)  ت ٖلى َظٍ ـت الضعاؾـــغاص ُٖىـــت ؤٞـــىا٣ٞــت مــي ؤن صعحــ(، َو

 ."الٗباعة "ٖالُت

( وهي )الخٗٝغ ٖلى اإلاؿخجضاث في ألاخضار 12ٗباعة ع٢م )حاءث ال •

( 4.34واو٩ٗاؾها ٖلى اإلاجخم٘( باإلاغجبت الثاهُت بمخىؾِ خؿابي )

ظا ٌٗني ؤن صعحت مىا٣ٞت ؤٞغاص ُٖىت 2.88واهدغاٝ مُٗاعي ) (، َو

 ."الضعاؾت ٖلى َظٍ الٗباعة "ٖالُت

ألازباع والخدلُالث ( وهي )حؿهُل الحهى٫ ٖلى 16حاءث الٗباعة ع٢م ) •

( واهدغاٝ مُٗاعي 4.31الخانت بها( باإلاغجبت الثالثت بمخىؾِ خؿابي )

ظا ٌٗني ؤن صعحت مىا٣ٞت ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ٖلى َظٍ 2.85) (، َو

 ."الٗباعة "ٖالُت

 ( وهي )جد٤٣ الثراء الث٣افي بين الكباب( باإلاغجبت 6حاءث الٗباعة ع٢م ) •
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ظا ٌٗني 1.24( واهدغاٝ مُٗاعي )3.89ألازيرة بمخىؾِ خؿابي ) (، َو

 ."ؤن صعحت مىا٣ٞت ؤٞغاص ُٖىت الضعاؾت ٖلى َظٍ الٗباعة "ٖالُت

وهالخٔ ؤن ما هخج ٖىه مً بحاباث ٖلى الدؿائ٫ الثالث للبدث ؤنها      

[ ؤن ألصواث 28] [ وصعاؾت ؤبى زُىة والباػ21جخ٤ٟ م٘ صعاؾت تهامي ]

م ؤ٦ثر الخىانل الال٨ترووي ؤزغ ٦بير ٖلى ٞ ئت الكباب واإلاغا٣َين باٖخباَع

م، وؤنهم ًم٨ً اؾخٛال٫ طل٪ في بحغاء   مً ٚيَر
ً
الٟئاث اؾخسضاما

٠ الكباب ب٨ُُٟت الازخُاع بين ما َى هاٞ٘ وما َى  ُت الالػمت لخٍٗغ  الخٖى

 .ياع

الؿاا٫ الغاب٘ "َل جىحض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت بين آعاء خى٫ ؤزغ 

ٖلى حُٛير ؾلى٥ واججاَاث الكباب  ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي

 بماؾؿاث الخٗلُم الٗالي حٗؼي للمخٛيراث الضًمٛغاُٞت؟

لإلحابت ٖلى الؿاا٫ الغاب٘ اؾخسضم الباخث جدلُل الخباًً و      

لضاللت الٟغو١ بين آعاء ُٖىت الضعاؾت  One Way ANOVA  ألاخاصي

 .حٗؼي للمخٛيراث الضًمٛغاُٞت

 6حدول 

 لداللت الفسوق بين آزاء عيىت الدزاست حعصي إلاخغيراث الدزاست One Way ANOVAهخائج حدول جدليل الخباًً ألاخادي 

مجمىع  مصدز الخباًً اإلادىز  اإلاخغيراث

 مسبعاث

دزحاث 

 الحسيت

مخىسط 

مجمىع 

 اإلاسبعاث

الليمت  كيمت ف

 الاخخماليت

P-Value 

ما مخىؾِ ؾاٖاث 

في الُىم  هترهذاؾخسضام٪ لإل 

 الىاخض؟

: )الخإزير الؿلبي ألاو٫ اإلادىع 

ألصواث الخىانل ؤلال٨ترووي 

 ٖلى ؾلى٥ الكباب(

اث  2.251 2.41 2.13 4 8.52 بين اإلاجمٖى

صازل 

اث  اإلاجمٖى

172.34 195 2.88   

    199 182.85 اإلاجمٕى

اإلادىع الثاوي: )الخإزير 

ؤلاًجابي ألصواث الخىانل 

ؤلال٨ترووي ٖلى ؾلى٥ 

 الكباب(

اث  2.222 **8.99 3.42 4 13.61 بين اإلاجمٖى

صازل 

اث  اإلاجمٖى

73.85 195 2.38   

    199 87.46 اإلاجمٕى

 
ً
اث الاؾخبُان ٧امال  2.223 **4.22 1.56 4 6.23 بين اإلاجمٖى

صازل 

اث  اإلاجمٖى

72.32 195 2.37   

    199 78.53 اإلاجمٕى

٦م ًبلٜ ٖضص ؤنض٢اث٪ في 

الهٟدت الخانت ب٪ بإصواث 

 الخىانل ؤلال٨ترووي؟

: )الخإزير الؿلبي ألاو٫ اإلادىع 

ألصواث الخىانل ؤلال٨ترووي 

 ٖلى ؾلى٥ الكباب(

اث  2.222 **4.95 4.25 3 12.74 بين اإلاجمٖى

صازل 

اث  اإلاجمٖى

168.11 196 2.86   

    199 182.85 اإلاجمٕى

اإلادىع الثاوي: )الخإزير 

ؤلاًجابي ألصواث الخىانل 

ؤلال٨ترووي ٖلى ؾلى٥ 

 الكباب(

اث  2.243 *2.76 1.18 3 3.55 بين اإلاجمٖى

صازل 

اث  اإلاجمٖى

83.91 196 2.43   

    199 87.46 اإلاجمٕى

 
ً
اث الاؾخبُان ٧امال  2.222 **6.74 2.45 3 7.34 بين اإلاجمٖى

صازل 

اث  اإلاجمٖى

71.19 196 2.36   

    199 78.53 اإلاجمٕى

اعج٪ لهٟداج٪  ما ٖضص ٍػ

الخانت ٖلى ؤصواث الخىانل 

 ؤلال٨ترووي؟

 

: )الخإزير الؿلبي ألاو٫ اإلادىع 

ألصواث الخىانل ؤلال٨ترووي 

 ٖلى ؾلى٥ الكباب(

اث  2.531 2.74 2.67 3 2.22 بين اإلاجمٖى

صازل 

اث  اإلاجمٖى

178.84 196 2.91   

    199 182.85 اإلاجمٕى

اإلادىع الثاوي: )الخإزير 

ؤلاًجابي ألصواث الخىانل 

ؤلال٨ترووي ٖلى ؾلى٥ 

 الكباب(

اث  2.546 2.71 2.31 3 2.94 بين اإلاجمٖى

صازل 

اث  اإلاجمٖى

86.52 196 2.44   

    199 87.46 اإلاجمٕى

 
ً
اث الاؾخبُان ٧امال  2.351 1.12 2.43 3 1.32 بين اإلاجمٖى

صازل 

اث  اإلاجمٖى

77.23 196 2.39   
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    199 78.53 اإلاجمٕى

ما الى٢ذ الظي ج٣ًُه ٖلى 

نٟداج٪ الصخهُت بإصواث 

الخىانل ؤلال٨ترووي ب٩ل 

اعة؟  ٍػ

: )الخإزير الؿلبي ألاو٫ اإلادىع 

ألصواث الخىانل ؤلال٨ترووي 

 ٖلى ؾلى٥ الكباب(

اث  2.946 2.12 2.11 3 2.34 بين اإلاجمٖى

صازل 

اث  اإلاجمٖى

182.51 196 2.92   

    199 182.85 اإلاجمٕى

اإلادىع الثاوي: )الخإزير 

ؤلاًجابي ألصواث الخىانل 

ؤلال٨ترووي ٖلى ؾلى٥ 

 الكباب(

اث  2.482 2.83 2.36 3 1.29 بين اإلاجمٖى

صازل 

اث  اإلاجمٖى

86.37 196 2.44   

    199 87.46 اإلاجمٕى

 
ً
اث الاؾخبُان ٧امال  2.922 2.16 2.27 3 2.19 بين اإلاجمٖى

صازل 

اث  اإلاجمٖى

78.33 196 2.42   

    199 78.53 اإلاجمٕى

ما مضي ز٣خ٪ في اإلاٗلىماث 

 ٤ التي جدهل ٖليها ًٖ ٍَغ

 ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي؟

: )الخإزير الؿلبي ألاو٫ اإلادىع 

ألصواث الخىانل ؤلال٨ترووي 

 ٖلى ؾلى٥ الكباب(

اث  2.219 *3.42 2.98 3 8.94 بين اإلاجمٖى

صازل 

اث  اإلاجمٖى

171.91 196 2.88   

    199 182.85 اإلاجمٕى

اإلادىع الثاوي: )الخإزير 

ؤلاًجابي ألصواث الخىانل 

ؤلال٨ترووي ٖلى ؾلى٥ 

 الكباب(

اث  2.247 1.39 2.61 3 1.82 بين اإلاجمٖى

صازل 

اث  اإلاجمٖى

85.64 196 2.44   

    199 87.46 اإلاجمٕى

 الاؾخبُان 
ً
اث ٧امال  2.227 **4.17 1.57 3 4.71 بين اإلاجمٖى

صازل 

اث  اإلاجمٖى

73.82 196 2.38   

    199 78.53 اإلاجمٕى

اث  َل ؤهذ ًٖى في مجمٖى

 زانت؟

: )الخإزير الؿلبي ألاو٫ اإلادىع 

ألصواث الخىانل ؤلال٨ترووي 

 ٖلى ؾلى٥ الكباب(

اث  2.644 2.56 2.51 3 1.53 بين اإلاجمٖى

صازل 

اث  اإلاجمٖى

179.33 196 2.92   

    199 182.85 اإلاجمٕى

اإلادىع الثاوي: )الخإزير 

ؤلاًجابي ألصواث الخىانل 

ؤلال٨ترووي ٖلى ؾلى٥ 

 الكباب(

اث  2.771 2.38 2.17 3 2.52 بين اإلاجمٖى

صازل 

اث  اإلاجمٖى

86.96 196 2.44   

    199 87.46 اإلاجمٕى

 
ً
اثبين  الاؾخبُان ٧امال  2.947 2.12 2.25 3 2.15 اإلاجمٖى

صازل 

اث  اإلاجمٖى

78.38 196 2.42   

    199 78.53 اإلاجمٕى

 :( ما ًلي6مً الجضو٫ )

( ٞإ٢ل في 2.25جىحض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي صاللت ) •

 
ً
حٗؼي للمخٛير اث )ما آعاء ُٖىت الضعاؾت في اإلاداوع والاؾخبُان ٧امال

في الُىم الىاخض؟ ٦م ًبلٜ ٖضص  هترهذمخىؾِ ؾاٖاث اؾخسضام٪ لإل 

ؤنض٢ائ٥ في الهٟدت الخانت ب٪ بإصواث الخىانل الال٨ترووي؟ ما 

٤ ؤصواث الخىانل  مضي ز٣خ٪ في اإلاٗلىماث التي جدهل ٖليها ًٖ ٍَغ

 (.ؤلال٨ترووي؟

( ٞإ٢ل 2.25صاللت )ال جىحض ٞغو١ طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي  •

 حٗؼي للمخٛير اث )ما 
ً
في آعاء ُٖىت الضعاؾت في اإلاداوع والاؾخبُان ٧امال

اعج٪ لهٟداج٪ الخانت ٖلى ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي؟ ما  َى ٖضص ٍػ

َى الى٢ذ الظي ج٣ًُه ٖلى نٟداج٪ الصخهُت بإصواث الخىانل 

اث زانت؟ اعة؟ َل ؤهذ ًٖى في مجمٖى  (.ؤلال٨ترووي ب٩ل ٍػ

ت نالح الٟغو١ اؾخسضم الباخث ازخباع قُُٟه ٦ما في  • وإلاٗٞغ

 :الجضو٫ الخالي
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 7حدول 

 " لداللت الفسوق بين احاباث مخغيراث الدزاستScheffe" هخائج اخخباز 

الىسط  ؤلاحابت اإلادىز  اإلاخغير

 الحسابي

1-3 

 ساعاث

 10-7 ساعاث 4-6

 ساعاث

أكثر مً 

11 

 ساعاث

ال اسخخدم 

 هتره ؤلا 

ما مخىؾِ ؾاٖاث 

في  هترهذاؾخسضام٪ لإل 

 الُىم الىاخض؟

اإلادىع الثاوي: )الخإزير 

ؤلاًجابي ألصواث الخىانل 

ؤلال٨ترووي ٖلى ؾلى٥ 

 الكباب(

     - 4.31 ؾاٖاث 1-3

    -  4.29 ؾاٖاث 4-6

   - **  4.44 ؾاٖاث 7-10

 12ؤ٦ثر مً 

 ؾاٖاث

3.65 ** ** ** -  

ال اؾخسضم 

 هترهذؤلا 

5.22  *  ** - 

 
ً
     - 4.13 ؾاٖاث 3-1 الاؾخبُان ٧امال

    - ** 3.78 ؾاٖاث 4-6

   -   3.88 ؾاٖاث 7-10

 12ؤ٦ثر مً 

 ؾاٖاث

3.58 **  * -  

ال اؾخسضم 

 هترهذؤلا 

4.38     - 

الىؾِ  ؤلاحابت اإلادىع  اإلاخٛير

 الحؿابي

ؤ٢ل مً 

12 

 ؤنض٢اء

 52-12مً 

 نض٤ً

 122-51مً 

 نض٤ً

ؤ٦ثر مً 

122 

 نض٤ً

 

٦م ًبلٜ ٖضص ؤنض٢اث٪ في 

الهٟدت الخانت ب٪ 

بإصواث الخىانل 

 ؤلال٨ترووي؟

: )الخإزير ألاو٫ اإلادىع 

الؿلبي ألصواث الخىانل 

ؤلال٨ترووي ٖلى ؾلى٥ 

 الكباب(

 12ؤ٢ل مً 

 ؤنض٢اء

2.99 -    

 52-12مً 

 نض٤ً

3.93 ** -   

 122-51مً 

 نض٤ً

3.59 *  -  

 122ؤ٦ثر مً 

 نض٤ً

3.52 * **  - 

اإلادىع الثاوي: )الخإزير 

ؤلاًجابي ألصواث الخىانل 

ؤلال٨ترووي ٖلى ؾلى٥ 

 الكباب(

 12ؤ٢ل مً 

 ؤنض٢اء

3.82 -    

 52-12مً 

 نض٤ً

4.32 ** -   

 122-51مً 

 نض٤ً

4.27   -  

 122ؤ٦ثر مً 

 نض٤ً

4.16 *   - 

 
ً
 12ؤ٢ل مً  الاؾخبُان ٧امال

 ؤنض٢اء

3.38 -    

 52-12مً 

 نض٤ً

4.11 ** -   

 122-51مً 

 نض٤ً

3.82 * * -  

 122ؤ٦ثر مً 

 نض٤ً

 

 

3.81 ** **  - 
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الخامـ للبدث "ما الخهىع اإلا٣ترح لخى٠ُْ ؤصواث الخىانل الؿاا٫ 

 ؤلال٨ترووي في جد٤ُ٣ ألامً ال٨ٟغي للكباب بماؾؿاث الخٗلُم الٗالي"؟

 لإلحابت ٖلى الؿاا٫ الخامـ ٢ام الباخث بدؿاب الىؾِ الحؿابي 

والاهدغاٝ اإلاُٗاعي الؾخجاباث الخبراء ٖلى اؾدباهت اإلا٣ترخاث الالػمت 

ال٨ٟغي للكباب مً زال٫ وؾاثل الخىانل ؤلال٨ترووي لخد٤ُ٣ ألامً 

 :وحاءث الىخاثج ٦ما ًلي

 8حدول 

 اإلاخىسط الحسابي والاهدساف اإلاعيازي السخجاباث الخبراء على اإلالترخاث

اإلاىىط به  اإلالترخاث آلاثاز السلبيت

جىفير 

 اإلالترح

غير  مداًد مىافم

 مىافم

الىسط 

 الحسابي

الاهدساف 

 اإلاعيازي 

 الخفسير الترجيب

ًهل ؤلاٞغاٍ في اؾخسضام 

ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي 

 م٘ البٌٗ بلى ؤلاصمان.

مت لضي ألابىاء  جغبُت ؤلاعاصة والٍٗؼ

بما مهاعة خؿً اؾدثماع و٢ذ 

 الٟغاٙ.

 9 ألاؾغة

75% 

3 

25% 

 مىا٤ٞ 1 0.45 2.75 -

جىحُه الُالب بلى ألاؾلىب 

 لكٛل ؤو٢اث الٟغاٙ.اإلاىاؾب 

 8 الجامٗت

66.7% 

4 

33.3% 

 مىا٤ٞ 2 0.49 2.67 -

بًجاص هٓام احخماعي ٖام لكٛل 

و٢ذ الٟغاٙ باليؿبت للكباب 

 وزانت في ٞتراث ؤلاحاػة.

 8 اإلاجخم٘

66.7% 

3 

25% 

1 

8.3% 

 مىا٤ٞ 3 0.67 2.58

وكغ ٢ُم وز٣اٞاث ياعة 

 باإلاجخم٘.

وكغ الٟخىت بين ؤٞغاص 

زال٫ ؤصواث اإلاجخم٘ مً 

 الخىانل ؤلال٨ترووي.

وكغ ألا٩ٞاع الخاَئت التي 

 جًغ بالٟغص واإلاجخم٘.

جغبُت ألابىاء ٖلى الحغم ٖلى 

اإلاهلحت الٗامت ٦مبضؤ بؾالمي 

 َام.

 8 ألاؾغة

66.7% 

4 

33.3% 

 مىا٤ٞ 1 0.49 2.67 -

 ً جىمُت ؤلاخؿاؽ بالضًً والَى

ت مً  ً مىاٖت ٢ٍى والاهخماء لخ٩ٍى

ت.ألا٩ٞاع   اإلاىدٞغ

 8 اإلاجخم٘

66.7% 

3 

25% 

1 

8.3% 

 مىا٤ٞ 2 0.67 2.58

جىمُت الاججاَاث ؤلاًجابُت هدى 

 لؼوم الىخضة والجماٖت.

 6 اإلاجخم٘

50% 

6 

50% 

 مىا٤ٞ 3 0.52 2.50 -

جغ٦يز بٌٗ اإلاىاهج واإلا٣غعاث 

ٖلى حٗم٤ُ الىالء والاهخماء صازل 

 7 الجامٗت

58.3% 

4 

33.3% 

1 

8.3% 

 مىا٤ٞ 4 0.67 2.50

الىؾِ  ؤلاحابت اإلادىع  اإلاخٛير

 الحؿابي

ؤز٤ بها 

 ز٣ت جامت

ؤز٤ بها بطا 

٧اهذ مً 

 ؤنض٢اجي

ؤجد٤٣ مً 

ا  مهاصَع

 
ً
 ؤوال

ؤز٤ بها ال 

 
ً
 نهاثُا

ما مضي ز٣خ٪ في اإلاٗلىماث 

 ٤ التي جدهل ٖليها ًٖ ٍَغ

ؤصواث الخىانل 

 ؤلال٨ترووي؟

: )الخإزير ألاو٫ اإلادىع 

الؿلبي ألصواث الخىانل 

ؤلال٨ترووي ٖلى ؾلى٥ 

 الكباب(

ؤز٤ بها ز٣ت 

 جامت

3.23 -    

ؤز٤ بها بطا 

٧اهذ مً 

 ؤنض٢اجي

4.82  -   

ؤجد٤٣ مً 

ا   مهاصَع
ً
 ؤوال

5.22   -  

ال ؤز٤ بها 

 
ً
 نهاثُا

4.82 * ** * - 

 
ً
ؤز٤ بها ز٣ت  الاؾخبُان ٧امال

 جامت

3.62 -    

ؤز٤ بها بطا 

٧اهذ مً 

 ؤنض٢اجي

4.64  -   

ؤجد٤٣ مً 

 
ً
ا ؤوال  مهاصَع

4.95   -  

ال ؤز٤ بها 

 
ً
 نهاثُا

4.86 ** * ** - 
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 الكباب.

جغؾُش مبضؤ الٗضالت بين ٧اٞت 

 ألابىاء صازل ألاؾغة الىاخضة.

 7 ألاؾغة

58.3% 

4 

33.3% 

1 

8.3% 

 مىا٤ٞ 5 0.67 2.50

وكغ عوح الدؿامذ واإلادبت 

والـخأخي بين الُالب مً زال٫ 

ت.  البرامج التربٍى

 7 اإلاجخم٘

58.3% 

5 

41.7% 

 مىا٤ٞ 6 0.51 2.44 -

لضي الُالب  جىمُت ج٣ضًغ الظاث

 ً الظي ًىُل٤ مً ج٣ضًغ آلازٍغ

 لهم.

 6 الجامٗت

50% 

5 

41.7% 

1 

8.3% 

 مىا٤ٞ 7 0.67 2.42

جىدُت اإلاهالح الصخهُت 

باإلااؾؿاث في م٣ابل اإلاهلحت 

 الٗامت.

 5 اإلاجخم٘

41.7% 

6 

50% 

1 

8.3% 

 مىا٤ٞ 8 0.65 2.35

اهدكاع ْاَغة اهخدا٫ 

٣ٟض  ًُ الصخهُاث مما 

.ً  الث٣ت في آلازٍغ

ٖضم اإلاداٞٓت ٖلى 

 الخهىنُت لألٞغاص.

٣ٖض الضوعاث ووعف الٗمل في 

غ الظاث.  مجا٫ جٍُى

 10 الجامٗت

83.3% 

2 

16.7% 

 مىا٤ٞ 1 0.39 2.83 -

جغبُت ألابىاء ٖلى الاهضماج في 

اإلاجخم٘ واإلاكاع٦ت في ازخُاع 

 ٢ُاصاجه.

 9 ألاؾغة

75% 

3 

25% 

 مىا٤ٞ 2 0.45 2.75 -

اإلاغوهت في ْل جغبُت ألابىاء ٖلى 

 مُُٗاث الٗهغ.

 7 ألاؾغة

58.3% 

5 

41.7% 

 مىا٤ٞ 3 0.51 2.58 -

جًمين بٌٗ اإلاىاهج مهاعاث 

 الخ٨ٟير الىا٢ض.

 8 الجامٗت

66.7% 

3 

25% 

1 

8.3% 

 مىا٤ٞ 4 0.67 2.58

جغبُت الصخهُت الىا٢ضة إلاا 

 خىلها.

 7 ألاؾغة

58.3% 

4 

33.3% 

1 

8.3% 

 مىا٤ٞ 5 0.67 2.50

ين اهدكاع  مىا٢٘ اإلاىدٞغ

التي جدمل الهٟت 

 ؤلاؾالمُت

٤ ال٣ُم اإلاٗاصًت  حؿٍى

 للضًً ؤلاؾالمي وحٗالُمه.

خث الخُباء وعحا٫ الضٖىة 

ُت ألامىُت  بالتر٦يز ٖلى الخٖى

وجىيُذ مساَغ الاهدغاٝ 

.  والخُٝغ

 10 اإلاجخم٘

83.3% 

2 

16.7% 

 مىا٤ٞ 1 0.39 2.83 -

جى٣ُت اإلاىاهج واإلاالٟاث في 

الٗغبُت وؤلاؾالمُت الجامٗاث 

مما ٖل٤ بها مً آزاع الٛؼو 

 ال٨ٟغي.

 8 الجامٗت

66.7% 

4 

33.3% 

 مىا٤ٞ 2 0.49 2.67 -

 ٔ ازخُاع عحا٫ الضٖىة والٖى

 وؤلاعقاص بٗىاًت.

 10 اإلاجخم٘

83.3% 

- 2 

16.7% 

 مىا٤ٞ 3 0.78 2.67

بٖاصة نُاٚت الترار ؤلاؾالمي 

والاؾخٟاصة مىه بما ًالثم 

 مُُٗاث الٗهغ.

 7 اإلاجخم٘

58.3% 

5 

41.7% 

 مىا٤ٞ 4 0.51 2.58 -

الحغم ٖلى حٗم٤ُ والء ألابىاء 

لضًنهم بما ًاصي بلى الٗمل 

 للهالح الٗام.

 9 ألاؾغة

75% 

2 

16.7% 

1 

8.3% 

 مىا٤ٞ 5 0.79 2.58

وي٘ يىابِ ُٞما ًازظ ًٖ 

الٛغب بما ال ًخهاصم م٘ ؤنى٫ 

 ومباصت ؤلاؾالم.

 7 اإلاجخم٘

58.3% 

4 

33.3% 

1 

8.3% 

 مىا٤ٞ 6 0.67 2.50

بٖضاص شخهُاث ٖلمُت ٚير 

٢ابلت لالؾتهىاء واٖخىا١ 

 الخغاٞاث.

 6 الجامٗت

50% 

5 

41.7% 

1 

8.3% 

 مىا٤ٞ 7 0.67 2.42

جسٍغب ألاهٓمت مً زال٫ 

الٟيروؾاث اإلاغؾلت 

 والبرامج الًاعة.

بحغاء صوعاث ووعف ٖمل 

بالجامٗاث للخدظًغ مً مساَغ 

غ١   ٖالحها.الٟيروؾاث َو

 8 الجامٗت

66.7% 

4 

33.3% 

 مىا٤ٞ 1 0.49 2.67 -
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ُت الُالب بالجامٗاث ببرامج  جٖى

 م٩اٞدت الٟيروؾاث اإلاىدكغة.

 7 الجامٗت

58.3% 

5 

41.7% 

 مىا٤ٞ 2 0.51 2.58 -

بَإل الُالب ٖلى اإلاساَغ 

الخ٣ىُت ألصواث الخىانل 

 ؤلال٨ترووي.

 7 الجامٗت

58.3% 

4 

33.3% 

1 

8.3% 

 مىا٤ٞ 3 0.67 2.50

ببٗاص الكباب ًٖ ٖاثالتهم 

الوكٛالهم بالضعصقت م٘ 

.ً  آلازٍغ

جاصي بلى ج٨ُٟ٪ الٗال٢اث 

ت والٗاصاث  ألاؾٍغ

 ألازال٢ُت.

 

 

ًاصي ل٠ًٗ اإلاكاع٦ت في 

الٟٗالُاث الاحخماُٖت 

ت.  ألاؾٍغ

 

 

 

ٚغؽ مبضؤ الاهخماء ألاؾغي لضي 

 ألابىاء.

 11 ألاؾغة

91.7% 

1 

8.3% 

 مىا٤ٞ 1 0.29 2.92 -

م  ج٣ضًغ آعاء ألابىاء ووحهاث هَٓغ

 صون حؿُٟه ؤو مهاصعة.

 11 ألاؾغة

91.7% 

1 

8.3% 

 مىا٤ٞ 2 0.29 2.92 -

جُٟٗل لٛت الحىاع بين ألابىاء 

وآلاباء مما ٣ًلل مً جإزير اإلادُِ 

 الخاعجي.

 9 ألاؾغة

75% 

3 

25% 

 مىا٤ٞ 3 0.39 2.83 -

الحغم ٖلى الًبِ الضازلي 

ًت  باألؾغة بةًجاص زٍُى ٍٖغ

 ًلتزم بها الجمُ٘.

 11 ألاؾغة

91.7% 

- 1 

8.3% 

 مىا٤ٞ 4 0.58 2.83

ٞخذ ٢ىىاث الخىانل م٘ الُالب 

ومىدهم الٟغنت للخٗبير ًٖ 

م.  ؤ٩ٞاَع

 8 الجامٗت

66.7% 

4 

33.3% 

 مىا٤ٞ 5 0.49 2.67 -

ُت َالب الجامٗاث بسُغ  جٖى

الٗؼلت الاحخماُٖت التي جىجم ًٖ 

 الال٨ترووي.ؤصواث الخىانل 

 10 الجامٗت

83.3% 

2 

16.7% 

 مىا٤ٞ 6 0.78 2.67 -

جًمين بٌٗ اإلاىاهج الضعاؾُت 

اث جغجبِ بأصاب الحىاع  مىيٖى

 ويىابُه في ؤلاؾالم.

 9 الجامٗت

75% 

2 

16.7% 

1 

8.3% 

 مىا٤ٞ 7 0.65 2.67

ج ؤحُا٫ جامً بمبضؤ  جسٍغ

 الكىعي ٦مبضؤ ٖام في الحُاة.

 7 الجامٗت

58.3% 

4 

33.3% 

1 

8.3% 

 مىا٤ٞ 8 0.67 2.50

ت بكغوٍ  ٖضم اإلاٗٞغ

واجٟا٢ُاث اؾخسضام ؤصواث 

 الخىانل ؤلال٨ترووي.

 

ُت بالخٛيراث الٗلمُت  الخٖى

اإلاغجبُت بكغوٍ الخىانل ٖبر 

 ؤصواث الخىانل الال٨ترووي.

 9 الجامٗت

75% 

3 

25% 

 مىا٤ٞ 1 0.45 2.75 -

جىحُه الكباب لًغوعة الخ٣ُض 

 ب٣ىاهين الاجهاالث.

 7 اإلاجخم٘

58.3% 

5 

41.7% 

 مىا٤ٞ 2 0.51 2.58 -

ُت الُالب  ٣ٖض صوعاث لخٖى

ب٣ىاهين الخٗامل م٘ ؤصواث 

 الخىانل الال٨ترووي.

 7 الجامٗت

58.3% 

4 

33.3% 

1 

8.3% 

 مىا٤ٞ 3 0.67 2.50

 

اهدكاع الدكهير وؤلاؾاءة 

باألٞغاص والجهاث صون صلُل 

 ؤو وحه خ٤.

اهدكاع الىاؾ٘ للمٗلىماث 

اإلاًللت وؤلاقاٖاث 

 اإلاٛغيت.

٠ُ اإلاٗلىماث  جْى

اإلايكىعة لإليغاع بإصحابها 

اثالتهم ومجخمٗهم.  ٖو

جغبُت ألابىاء ٖلى الحُاء مً هللا 

 ومغا٢بخه.

 10 ألاؾغة

83.3% 

1 

8.3% 

1 

8.3% 

 مىا٤ٞ 1 0.62 2.75

ىُت  بخُاء الٟٗالُاث الَى

والؿُاؾُت والخدظًغ مً 

ؤلاقاٖاث اإلاٛغيت والخإ٦ض مً 

ا.  اإلاٗلىماث ٢بل وكَغ

 9 اإلاجخم٘

75% 

2 

16.7% 

1 

8.3% 

 مىا٤ٞ 2 0.65 2.67

الم في وكغ  الاؾخٟاصة مً ؤلٖا

ز٣اٞت اإلاهضا٢ُت والخثبذ مً 

اإلاٗلىماث وزُىعة وكغ 

 ؤلاقاٖاث.

 7 اإلاجخم٘

58.3% 

5 

41.7% 

 مىا٤ٞ 3 0.51 2.58 -

جىحُه الخُاب الضًني بلى 

زُىعة وكغ ؤلاقاٖاث ٖلى الٟغص 

 واإلاجخم٘.

 7 اإلاجخم٘

58.3% 

5 

41.7% 

 مىا٤ٞ 4 0.51 2.58 -
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٣ٖض الضوعاث والل٣اءاث التي 

جضعب الُالب ٖلى ٦ُُٟت الخإ٦ض 

 مً مهضا٢ُت اإلاٗلىماث.

 8 اإلاجخم٘

66.7% 

3 

25% 

1 

8.3% 

 مىا٤ٞ 5 0.67 2.58

وكغ اإلاهاصع اإلاىزى٢ت للمٗلىماث 

ٖلى هُا١ واؾ٘ بين الكباب 

 ؤلال٨ترووي.بمىا٢٘ الخىانل 

 7 اإلاجخم٘

58.3% 

4 

33.3% 

1 

8.3% 

 مىا٤ٞ 6 0.67 2.50

وكغ اإلا٣اَ٘ ؤلاباخُت 

 اإلاسلت باآلصاب.

ً ٖال٢اث  حؿاَم في ج٩ٍى

 ٚير ؤزال٢ُت بين الجيؿين.

الاَخمام بالتربُت ألازال٢ُت 

 لألبىاء.

 8 ألاؾغة

66.7% 

4 

33.3% 

 مىا٤ٞ 1 0.49 2.67 -

 9 الجامٗت الُالب.جىمُت الىإػ الضًني لضي 

75% 

2 

16.7% 

1 

8.3% 

 مىا٤ٞ 2 0.65 2.67

الخمثل بال٣ضوة الحؿىت مً 

زال٫ اإلادا٧اة وج٣لُض الىماطج 

 الهالحت.

 8 اإلاجخم٘

66.7% 

3 

25% 

1 

8.3% 

 مىا٤ٞ 3 0.67 2.58

ج٣ىين مىذ الث٣ت للكباب وزانت 

 في اإلاغخلت الجامُٗت.

 7 الجامٗت

58.3% 

4 

33.3% 

1 

8.3% 

 مىا٤ٞ 4 0.67 2.50

ت  خغم اإلاغبين ٖلى مٗٞغ

اث َىاج٠ ؤبىاءَم لخجىب  مدخٍى

 اإلاك٨الث اإلاؿخ٣بلُت.

 7 ألاؾغة

58.3% 

4 

33.3% 

1 

8.3% 

 مىا٤ٞ 5 0.67 2.50

حؿهُل ٖملُاث الٛل 

 والخًلُل الخجاعي.

جدب٘ اإلاىا٢٘ التي ج٣ىم ٖلى الٛل 

 الخجاعي وبٚال٢ها.

 9 اإلاجخم٘

75% 

3 

25% 

 مىا٤ٞ 1 0.45 2.75 -

اجساط ؤلاحغاءاث ال٣ٗابُت الالػمت 

 لجغاثم الٛل اإلاٗلىماحي.

 8 اإلاجخم٘

66.7% 

4 

33.3% 

 مىا٤ٞ 2 0.49 2.67 -

وكغ ز٣اٞت الخجاعة ؤلال٨تروهُت 

 ويىابُها بين الُالب.

 9 الجامٗت

75% 

2 

16.7% 

1 

8.3% 

 مىا٤ٞ 3 0.65 2.67

جث٠ُ٣ ألابىاء لًغوعة الخإ٦ض مً 

اث ٢بل الضزى٫ اإلاىا٢٘  واإلاجمٖى

 بليها.

 8 ألاؾغة

66.7% 

3 

25% 

1 

8.3% 

 مىا٤ٞ 4 0.67 2.58

ً عؤي ٖام ًٖ ٢ًُت  ج٩ٍى

مُٗىت بٌٛ الىٓغ ًٖ 

 صحتها.

 ً الخإزغ بأعاء آلازٍغ

وجهىعاتهم واجباٖها صون 

ا.  الخثبذ مً مهاصَع

ججؿُض ال٣ضوة الحؿىت لضي 

 الكباب في اإلاٗلم والٗالم وؤلامام.

 9 اإلاجخم٘

75% 

3 

25% 

 مىا٤ٞ 1 0.45 2.75 -

جغبُت ألابىاء ٖلى الصخهُت 

 الىا٢ضة إلاا خىلها مً ألاخضار.

 9 ألاؾغة

75% 

2 

16.7% 

1 

8.3% 

 مىا٤ٞ 2 0.65 2.67

ً الصخهُت الجامُٗت  ج٩ٍى

ت اإلاؿخ٣لت.  ال٣ٍى

 8 الجامٗت

66.7% 

3 

25% 

1 

8.3% 

 مىا٤ٞ 3 0.67 2.58

البٗض ًٖ همِ التربُت الظي 

 الخيكئت الؿلبُت لألبىاء.ٌٗؼػ 

 7 ألاؾغة

58.3% 

5 

41.7% 

 مىا٤ٞ 4 0.51 2.58 -

وكغ ز٣اٞت الحىاع وج٣بل الغؤي 

 آلازغ بين الُالب.

 7 الجامٗت

58.3% 

4 

33.3% 

1 

8.3% 

 مىا٤ٞ 5 0.67 2.50

 مىا٤ٞ - 0.23 2.63 بك٩ل ٖام

 :الخالي( ًخطح 8ومً زال٫ الجضو٫ ع٢م )

حاءث آلازاع الؿلبُت الؾخسضام ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي بٗض  -

ت ٖضصَا )ألاولجُب٤ُ الاؾدباهت   22ى ٖلى َالب الؿىت الخدًيًر
ً
( ؤزغا

، وطل٪ بٗض الخُب٤ُ وال٣ُام بالخد٨ُم والخٗضًالث اإلاُلىبت 
ً
ؾلبُا

ا، ٦ما في ملح٤ ع٢م ) يَر  (.1وجى٣ُذ بٌٗ الٗباعاث ٚو

 بدهغ آلازاع الؿلبُت اإلادكابهت ُٞما جدىاوله مً مٗنى وما  ٢ام الباخث -

، وهي التي ٢ام 11ًم٨ً ؤن ًىجم ٖنها مً ؤيغاع وحاءث في )
ً
( ؤزغا

ت لها ٦ما في ملح٤ ع٢م )  (.2الباخث بالٗمل ٖلى بًجاص اإلا٣ترخاث التربٍى

خطح مً زال٫ الجضو٫ ) ( ؤن ل٩ل مً )ألاؾغة، الجامٗت، اإلاجخم٘( 8ٍو

م٨ً خهغ َظا صوًعا  َاًما في جإمين الكباب مً الاهدغاٝ ال٨ٟغي، ٍو

 :الضوع ل٩ل حهت ٦ما ًلي

: ألاؾغة
ً
 :ؤوال
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 9حدول 

 دوز ألاسسة في الخغلب على آلاثاز السلبيت ألدواث الخىاصل ؤلالكترووي

: الجامٗت
ً
 :زاهُا

 11حدول 

 دوز الجامعت في الخغلب على آلاثاز السلبيت ألدواث الخىاصل الالكترووي

 في الخغلب عليهادوز ألاسسة  آلاثاز السلبيت ألدواث الخىاصل الالكترووي

مت لضي ألابىاء بما مهاعة خؿً اؾدثماع و٢ذ الٟغاٙ. - ًهل ؤلاٞغاٍ في اؾخسضام ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي م٘ البٌٗ بلى ؤلاصمان.  جغبُت ؤلاعاصة والٍٗؼ

 وكغ ٢ُم وز٣اٞاث ياعة باإلاجخم٘.

 وكغ الٟخىت بين ؤٞغاص اإلاجخم٘ مً زال٫ ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي.

 ألا٩ٞاع الخاَئت التي جًغ بالٟغص واإلاجخم٘. وكغ 

 جغبُت ألابىاء ٖلى الحغم ٖلى اإلاهلحت الٗامت ٦مبضؤ بؾالمي َام. -

 جغؾُش مبضؤ الٗضالت بين ٧اٞت ألابىاء صازل ألاؾغة الىاخضة. -

.ً ٣ٟض الث٣ت في آلازٍغ ًُ  اهدكاع ْاَغة اهخدا٫ الصخهُاث مما 

 لألٞغاص.ٖضم اإلاداٞٓت ٖلى الخهىنُت 

 جغبُت ألابىاء ٖلى الاهضماج في اإلاجخم٘ واإلاكاع٦ت في ازخُاع ٢ُاصاجه. -

 جغبُت ألابىاء ٖلى اإلاغوهت في ْل مُُٗاث الٗهغ. -

 جغبُت الصخهُت الىا٢ضة إلاا خىلها. -

ين التي جدمل الهٟت ؤلاؾالمُت  اهدكاع مىا٢٘ اإلاىدٞغ

٤ ال٣ُم اإلاٗاصًت للضًً ؤلاؾالمي وحٗالُمه.  حؿٍى

 الحغم ٖلى حٗم٤ُ والء ألابىاء لضًنهم بما ًاصي بلى الٗمل للهالح الٗام. -

 - جسٍغب ألاهٓمت مً زال٫ الٟيروؾاث اإلاغؾلت والبرامج الًاعة.

ت.  ًاصي ل٠ًٗ اإلاكاع٦ت في الٟٗالُاث الاحخماُٖت ألاؾٍغ

.ً  ببٗاص الكباب ًٖ ٖاثالتهم الوكٛالهم بالضعصقت م٘ آلازٍغ

ت والٗاصاث ألازال٢ُت.جاصي بلى ج٨ُٟ٪   الٗال٢اث ألاؾٍغ

 ٚغؽ مبضؤ الاهخماء ألاؾغي لضي ألابىاء. -

م صون حؿُٟه ؤو مهاصعة. -  ج٣ضًغ آعاء ألابىاء ووحهاث هَٓغ

 جُٟٗل لٛت الحىاع بين ألابىاء وآلاباء مما ٣ًلل مً جإزير اإلادُِ الخاعجي. -

 ًلتزم بها الجمُ٘. الحغم ٖلى الًبِ الضازلي باألؾغة بةًجاص زٍُى ٍٖغًت -

ت بكغوٍ واجٟا٢ُاث اؾخسضام ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي.  - ٖضم اإلاٗٞغ

 اهدكاع الدكهير وؤلاؾاء ة باألٞغاص والجهاث صون صلُل ؤو وحه خ٤.

 اهدكاع الىاؾ٘ للمٗلىماث اإلاًللت وؤلاقاٖاث اإلاٛغيت.

اثالتهم  ٠ُ اإلاٗلىماث اإلايكىعة لإليغاع بإصحابها ٖو  ومجخمٗهم.جْى

 اء ٖلى الحُاء مً هللا ومغا٢بخه.جغبُت ألابى -

 وكغ اإلا٣اَ٘ ؤلاباخُت اإلاسلت باآلصاب.

ً ٖال٢اث ٚير ؤزال٢ُت بين الجيؿين.  حؿاَم في ج٩ٍى

 الاَخمام بالتربُت ألازال٢ُت لألبىاء. -

اث َىاج٠ ؤبىائهم لخجىب اإلاك٨الث  - ت مدخٍى خغم اإلاغبين ٖلى مٗٞغ

 اإلاؿخ٣بلُت.

اث ٢بل الضزى٫ بليها. - حؿهُل ٖملُاث الٛل والخًلُل الخجاعي.  جث٠ُ٣ ألابىاء لًغوعة الخإ٦ض مً اإلاىا٢٘ واإلاجمٖى

ً عؤي ٖام ًٖ ٢ًُت مُٗىت بٌٛ الىٓغ ًٖ صحتها.  ج٩ٍى

ا. ً وجهىعاتهم واجباٖها صون الخثبذ مً مهاصَع  الخإزغ بأعاء آلازٍغ

ً وجهىعاتهم   والـخإزغ به.الاه٣ُاص آلعاء آلازٍغ

 جغبُت ألابىاء ٖلى الصخهُت الىا٢ضة إلاا خىلها مً ألاخضار. -

 البٗض ًٖ همِ التربُت الظي ٌٗؼػ الخيكئت الؿلبُت لألبىاء. -

 دوز الجامعت في الخغلب عليها الالكتروويآلاثاز السلبيت ألدواث الخىاصل 

ًهل ؤلاٞغاٍ في اؾخسضام ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي م٘ البٌٗ بلى 

 ؤلاصمان.

 جىحُه الُالب بلى ألاؾلىب اإلاىاؾب لكٛل ؤو٢اث الٟغاٙ.

 وكغ ٢ُم وز٣اٞاث ياعة باإلاجخم٘.

 وكغ الٟخىت بين ؤٞغاص اإلاجخم٘ مً زال٫ ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي.

 وكغ ألا٩ٞاع الخاَئت التي جًغ بالٟغص واإلاجخم٘.

 جغ٦يز بٌٗ اإلاىاهج واإلا٣غعاث ٖلى حٗم٤ُ الىالء والاهخماء صازل الكباب. -

ً لهم. -  جىمُت ج٣ضًغ الظاث لضي الُالب الظي ًىُل٤ مً ج٣ضًغ آلازٍغ

.ً ٣ٟض الث٣ت في آلازٍغ ًُ  اهدكاع ْاَغة اهخدا٫ الصخهُاث مما 

 الخهىنُت لألٞغاص.ٖضم اإلاداٞٓت ٖلى 

غ الظاث. -  ٣ٖض الضوعاث ووعف الٗمل في مجا٫ جٍُى

 جًمين بٌٗ اإلاىاهج مهاعاث الخ٨ٟير الىا٢ض. -

ين التي جدمل الهٟت ؤلاؾالمُت  اهدكاع مىا٢٘ اإلاىدٞغ

٤ ال٣ُم اإلاٗاصًت للضًً ؤلاؾالمي وحٗالُمه.  حؿٍى

وؤلاؾالمُت مما ٖل٤ بها مً آزاع الٛؼو جى٣ُت اإلاىاهج واإلاالٟاث في الجامٗاث الٗغبُت  -

 ال٨ٟغي.

 بٖضاص شخهُاث ٖلمُت ٚير ٢ابلت لالؾتهىاء واٖخىا١ الخغاٞاث. -

غ١ ٖالحها. - جسٍغب ألاهٓمت مً زال٫ الٟيروؾاث اإلاغؾلت والبرامج الًاعة.  بحغاء صوعاث ووعف ٖمل بالجامٗاث للخدظًغ مً مساَغ الٟيروؾاث َو

ُت الُالب بالجام -  ٗاث ببرامج م٩اٞدت الٟيروؾاث اإلاىدكغة.جٖى

 بَإل الُالب ٖلى اإلاساَغ الخ٣ىُت ألصواث الخىانل ؤلال٨ترووي. -

ت.  ًاصي ل٠ًٗ اإلاكاع٦ت في الٟٗالُاث الاحخماُٖت ألاؾٍغ

.ً  ببٗاص الكباب ًٖ ٖاثالتهم الوكٛالهم بالضعصقت م٘ آلازٍغ

م. -  ٞخذ ٢ىىاث الخىانل م٘ الُالب ومىدهم الٟغنت للخٗبير ًٖ ؤ٩ٞاَع

ُت َالب الجامٗاث بسُغ الٗؼلت الاحخماُٖت التي جىجم ًٖ ؤصواث الخىانل  - جٖى
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: اإلاجخم٘
ً
 :زالثا

 11حدول 

 الالكتروويدوز اإلاجخمع في الخغلب على آلاثاز السلبيت ألدواث الخىاصل 

ت والٗاصاث   ؤلال٨ترووي. ألازال٢ُت.جاصي بلى ج٨ُٟ٪ الٗال٢اث ألاؾٍغ

اث جغجبِ بأصاب الحىاع ويىابُه في  - جًمين بٌٗ اإلاىاهج الضعاؾُت مىيٖى

 ؤلاؾالم.

ج ؤحُا٫ جامً بم -  بضؤ الكىعي ٦مبضؤ ٖام في الحُاة.جسٍغ

ت بكغوٍ واجٟا٢ُاث اؾخسضام ؤصواث الخىانل الال٨ترووي. ُت بالخٛيراث الٗلمُت اإلاغجبُت بكغوٍ الخىانل ٖبر ؤصواث الخىانل  - ٖضم اإلاٗٞغ الخٖى

 ؤلال٨ترووي.

ُت الُالب ب٣ىاهين الخٗامل م٘ ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي. -  ٣ٖض صوعاث لخٖى

 الدكهير وؤلاؾاءة باألٞغاص والجهاث صون صلُل ؤو وحه خ٤.اهدكاع 

 اهدكاع الىاؾ٘ للمٗلىماث اإلاًللت وؤلاقاٖاث اإلاٛغيت.

اثالتهم ومجخمٗهم. ٠ُ اإلاٗلىماث اإلايكىعة لإليغاع بإصحابها ٖو  جْى

 

 وكغ اإلا٣اَ٘ ؤلاباخُت اإلاسلت باآلصاب.

ً ٖال٢اث ٚير ؤزال٢ُت بين الجيؿين.  حؿاَم في ج٩ٍى

 جىمُت الىإػ الضًني لضي الُالب. -

 ج٣ىين مىذ الث٣ت للكباب وزانت في اإلاغخلت الجامُٗت. -

 وكغ ز٣اٞت الخجاعة ؤلال٨تروهُت ويىابُها بين الُالب. - حؿهُل ٖملُاث الٛل والخًلُل الخجاعي.

ً عؤي ٖام ًٖ ٢ًُت مُٗىت بٌٛ الىٓغ ًٖ صحتها.  ج٩ٍى

ً وجهىعاتهم  ا.الخإزغ بأعاء آلازٍغ  واجباٖها صون الخثبذ مً مهاصَع

ً وجهىعاتهم والـخإزغ بها.  الاه٣ُاص آلعاء آلازٍغ

ت اإلاؿخ٣لت. - ً الصخهُت الجامُٗت ال٣ٍى  ج٩ٍى

 وكغ ز٣اٞت الحىاع وج٣بل الغؤي آلازغ بين الُالب. -

 دوز اإلاجخمع في الخغلب عليها آلاثاز السلبيت ألدواث الخىاصل الالكترووي

ًهل ؤلاٞغاٍ في اؾخسضام ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي م٘ البٌٗ بلى 

 ؤلاصمان.

بًجاص هٓام احخماعي ٖام لكٛل و٢ذ الٟغاٙ باليؿبت للكباب وزانت في ٞتراث  -

 ؤلاحاػة.

 باإلاجخم٘.وكغ ٢ُم وز٣اٞاث ياعة 

 وكغ الٟخىت بين ؤٞغاص اإلاجخم٘ مً زال٫ ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي.

 وكغ ألا٩ٞاع الخاَئت التي جًغ بالٟغص واإلاجخم٘.

ت. - ت مً ألا٩ٞاع اإلاىدٞغ ً مىاٖت ٢ٍى ً والاهخماء لخ٩ٍى  جىمُت ؤلاخؿاؽ بالضًً والَى

 جىمُت الاججاَاث ؤلاًجابُت هدى لؼوم الىخضة والجماٖت. -

ت.وك -  غ عوح الدؿامذ واإلادبت والـخأخي بين الُالب مً زال٫ البرامج التربٍى

 جىدُت اإلاهالح الصخهُت باإلااؾؿاث في م٣ابل اإلاهلحت الٗامت.

.ً ٣ٟض الث٣ت في آلازٍغ ًُ  اهدكاع ْاَغة اهخدا٫ الصخهُاث مما 

 ٖضم اإلاداٞٓت ٖلى الخهىنُت لألٞغاص.

 

ين التي جدمل   الهٟت ؤلاؾالمُتاهدكاع مىا٢٘ اإلاىدٞغ

٤ ال٣ُم اإلاٗاصًت للضًً ؤلاؾالمي وحٗالُمه.  حؿٍى

ُت ألامىُت وجىيُذ مساَغ الاهدغاٝ  - خث الخُباء وعحا٫ الضٖىة بالتر٦يز ٖلى الخٖى

.  والخُٝغ

ٔ وؤلاعقاص بٗىاًت. -  ازخُاع عحا٫ الضٖىة والٖى

 لٗهغ.بٖاصة نُاٚت الترار ؤلاؾالمي والاؾخٟاصة مىه بما ًالثم مُُٗاث ا -

 وي٘ يىابِ ُٞما ًازظ ًٖ الٛغب بما ال ًخهاصم م٘ ؤنى٫ ومباصت ؤلاؾالم. -

  جسٍغب ألاهٓمت مً زال٫ الٟيروؾاث اإلاغؾلت والبرامج الًاعة.

ت.  ًاصي ل٠ًٗ اإلاكاع٦ت في الٟٗالُاث الاحخماُٖت ألاؾٍغ

.ً  ببٗاص الكباب ًٖ ٖاثالتهم الوكٛالهم بالضعصقت م٘ آلازٍغ

ت والٗاصاث ألازال٢ُت.جاصي بلى   ج٨ُٟ٪ الٗال٢اث ألاؾٍغ

 

ت بكغوٍ واجٟا٢ُاث اؾخسضام ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي.  جىحُه الكباب لًغوعة الخ٣ُض ب٣ىاهين الاجهاالث. - ٖضم اإلاٗٞغ

 اهدكاع الدكهير وؤلاؾاءة باألٞغاص والجهاث صون صلُل ؤو وحه خ٤.

 ٖاث اإلاٛغيت.اهدكاع الىاؾ٘ للمٗلىماث اإلاًللت وؤلاقا

اثالتهم ومجخمٗهم. ٠ُ اإلاٗلىماث اإلايكىعة لإليغاع بإصحابها ٖو  جْى

ىُت والؿُاؾُت والخدظًغ مً ؤلاقاٖاث اإلاٛغيت والخإ٦ض مً  - بخُاء الٟٗالُاث الَى

ا.  اإلاٗلىماث ٢بل وكَغ

الم في وكغ ز٣اٞت اإلاهضا٢ُت والخثبذ مً اإلاٗلىماث وزُىعة وكغ  - الاؾخٟاصة مً ؤلٖا

 ؤلاقاٖاث.

 جىحُه الخُاب الضًني بلى زُىعة وكغ ؤلاقاٖاث ٖلى الٟغص واإلاجخم٘. -

٣ٖض الضوعاث والل٣اءاث التي جضعب الُالب ٖلى ٦ُُٟت الخإ٦ض مً مهضا٢ُت  -

 اإلاٗلىماث.

وكغ اإلاهاصع اإلاىزى٢ت للمٗلىماث ٖلى هُا١ واؾ٘ بين الكباب بمىا٢٘ الخىانل  -

 ؤلال٨ترووي.
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 خىصياثال. 6

 :مً زال٫ ما جىنل بلُه الباخث مً هخاثج ًىص ي بما ًلي    

مداولت جُب٤ُ الخهىع التربىي اإلا٣ترح وطل٪ مً ٢ِبل ٧ل مً . 1

 (.)ألاؾغة، الجامٗت، اإلاجخم٘

بوكاء الىىاصي واإلاغا٦ؼ الاحخماُٖت الالػمت لكٛل ؤو٢اث الٟغاٙ . 2

تللكباب   .وال ًخم جغ٦هم ٖغيت لأل٩ٞاع اإلاىدٞغ

ُت وجدهين الكباب مً . 3 ٢ُام عحا٫ الضًً والضٖىة بضوعَم في جٖى

ت  .ألا٩ٞاع الًالت اإلاىدٞغ

ٗت ؤلاؾالمُت للغص ٖلى . 4 ً لجىت ٖلُا مً ٖلماء الضًً والكَغ ج٩ٍى

 وجدبٗهم في حمُ٘ ؤصواث الخىانل ؤلال٨ترووي
ً
ا ين ٨ٍٞغ  .مضازل اإلاىدٞغ

ر الخٟاٖل ال٩امل بين ٧ل مً )ألاؾغة، اإلاجخم٘، الجامٗت( بخضا. 5

لالَإل ٖلى ما ًُغؤ ٖلى ؾلى٥ الكباب مً حُٛيراث للخٗامل مٗها 

 .مباقغة

٠ُ ٢ىىاث زانت لخىيُذ بٌٗ اإلاضازل ال٣ٟهُت التي ٢ض . 6 جْى

 .ًخسظَا اإلاًللىن إلاساَبت الكباب للخُٛير في ؾلى٦هم اإلاٗخض٫

ت بضوع الكباب وألاهضًت لل٣ُام بضوعَا بوكاء مغا٦ؼ . 7 ُت ال٨ٍٟغ للخٖى

ت ُت الكباب وجدهُنهم يض ألا٩ٞاع اإلاخُٞغ  .في جٖى

 :٦ما ٣ًترح الباخث ال٣ُام بالضعاؾاث الخالُت

مىٓىمت م٣ترخت للخٛلب ٖلى آلازاع الؿلبُت الؾخسضام ؤصواث . 1

 .الخىانل ؤلال٨ترووي باإلاجخم٘ الؿٗىصي

ع ؤصواث الخىانل الاحخماعي لخٗضًل ؾلى٥ اؾتراجُجُت الؾدثما. 2

 .الُالب بمغخلت الخٗلُم ألاؾاس ي باإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت

ىي مخ٩امل بإزُاع ؤصواث الخىانل الاحخماعي ٖلى ألابىاء . 3 بغهامج جٖى

 .باإلاجخم٘ الؿٗىصي

ؤزغ الخٟاٖل بين مىٓماث اإلاجخم٘ بمداٞٓت الخغج للحض مً مساَغ . 4

 .ل٨ترووي ٖلى الكبابؤصواث الخىانل ؤلا

ت بإصواث . 5 جُٟٗل اإلاكاع٦ت اإلاجخمُٗت للخٛلب ٖلى ألا٩ٞاع اإلاىدٞغ

 الخىانل ؤلال٨ترووي بمداٞٓت الخغج.
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ؼ، [9]  الاحخمإ ال٨ٟغي، ألامً وا٢٘(. 2225) الخُُب مدمض خٍغ

 وم٩اٞدت الجىاثُت والٗضالت البدىر مغا٦ؼ إلاضًغي  الخيؿ٣ُي

مت  ؾبخمبر، 22-22 مً َُبت، حامٗت ،(ال٨ٟغي  ألامً) خى٫  الجٍغ

 .اإلاىىعة اإلاضًىت

م(. ألامً ال٨ٟغي في مىاحهت اإلاازغاث 2221الحُضع، خُضع. ) [10]

ت.  ت، ص٦خىعاٍ ٚير ميكىعة، ال٣اَغة، ؤ٧اصًمُت الكَغ  ال٨ٍٟغ

ل. ) [11] م(. مٗى٢اث ألامً ال٨ٟغي لضي 2229الحغبي، ٖبضهللا بً مٖؼ

ت بمداٞٓت خٟغ الباًَ، مجلت ال٣غاءة  َالباث اإلاغخلت الثاهٍى

ت، مهغ، ٕ )  (. 87واإلاٗٞغ

 ألامً جد٤ُ٣ في الجامٗت صوع (. 2212) ٖلى بً نالح ٖغاص، ؤبى [12]

ب،وال ألامىُت للضعاؾاث الٗغبُت اإلاجلت م٣ترح، جهىع  ال٨ٟغي   خضٍع

 للٗلىم الٗغبُت ها٠ً ألامير حامٗت ،(27) اإلاجلض ،(52) الٗضص

اى، ألامىُت،  .الؿٗىصًت الٗغبُت اإلامل٨ت الٍغ

ؼ بً ٖبضالغخمً الؿضٌـ، [13] ٗت(. 2225) ٖبضالٍٗؼ  ؤلاؾالمُت الكَغ

ؼ في وصوعَا  والبدىر، الضعاؾاث مغ٦ؼ ال٨ٟغي، ألامً حٍٗؼ

اى، ألامىُت، للٗلىم الٗغبُت ها٠ً ألامير حامٗت  اإلامل٨ت الٍغ

 (242، 2228)نالح،  [14]. الؿٗىصًت الٗغبُت

 َالب لضي اإلاىاَىت ٢ُم(. 2212) ٖلي بً ٖبضالغخمً الٛامضي، [15]

ت ال٢تها الثاهٍى  والبدىر، الضعاؾاث مغ٦ؼ ال٨ٟغي، باألمً ٖو

اى، ألامىُت، للٗلىم الٗغبُت ها٠ً ألامير حامٗت  اإلامل٨ت الٍغ

 .الؿٗىصًت الٗغبُت

م(. ألانى٫ الاحخماُٖت للتربُت، 2226الصخُبي، ٖلى وآزغون. ) [16]

 ال٣اَغة: اإلاىاع للُباٖت.

م(. اؾتراجُجُاث الخٗلم ؤلال٨ترووي، )جغحمت 2225الخان، بضع. ) [17]

ٖلى اإلاىؾىي، ؾالم الىاثلي، ومنى الخُجي(، خلب، قٗإ لليكغ 

 والخىػَ٘.

 باخُت اإلاسلت باآلصاب.وكغ اإلا٣اَ٘ ؤلا 

ً ٖال٢اث ٚير ؤزال٢ُت بين الجيؿين.  حؿاَم في ج٩ٍى

 الخمثل بال٣ضوة الحؿىت مً زال٫ اإلادا٧اة وج٣لُض الىماطج الهالحت. -

 جدب٘ اإلاىا٢٘ التي ج٣ىم ٖلى الٛل الخجاعي وبٚال٢ها. - حؿهُل ٖملُاث الٛل والخًلُل الخجاعي.

 الالػمت لجغاثم الٛل اإلاٗلىماحي.اجساط ؤلاحغاءاث ال٣ٗابُت  -

ً عؤي ٖام ًٖ ٢ًُت مُٗىت بٌٛ الىٓغ ًٖ صحتها.  ج٩ٍى

ا. ً وجهىعاتهم واجباٖها صون الخثبذ مً مهاصَع  الخإزغ بأعاء آلازٍغ

ً وجهىعاتهم والـخإزغ به.  الاه٣ُاص آلعاء آلازٍغ

 ججؿُض ال٣ضوة الحؿىت لضي الكباب في اإلاٗلم والٗالم وؤلامام. -
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٧لُت مدمض بً عاثض لإلصاعة الح٩ىمُت وهاصي صبي للصحاٞت.  [20]

غ "وؾاثل الخىانل الاحخماعي في الٗالم الٗغبي"، 2215) (. ج٣ٍغ

غ  ، ألاو٫ الهاصع ًٖ ٢مت عواص الخىانل الاحخماعي الٗغبي، الخ٣ٍغ

2215. 

ؼ ال٣ُم لضي 2215تهامي، حمٗه ؾُٗض. ) [21] م(. صوع الجامٗت في حٍٗؼ

هدكاع قب٩اث الخىانل الاحخماعي، اإلااجمغ الٗلمي َالبها في ْل ا

غ الخٗلُم الجامعي، حامٗت ٖين  الؿىىي الخاؾ٘ ٖكغ إلاغ٦ؼ جٍُى

 قمـ: الخٗلُم الجامعي الٗغبي وؤػمت ال٣ُم في ٖالم بال خضوص.

م(. الٗال٢ت بين اؾخسضام الكباب اإلاهغي 2211ؤؾٗض، ٖمغو. ) [24]

جخمُٗت، صعاؾت ٖلى مى٢عي إلاىا٢٘ الخىانل الاحخماعي و٢ُمهم اإلا

الم.  ًىجُىب والِٟؿبى٥، ص٦خىعاٍ، حامٗت ال٣اَغة: ٧لُت ؤلٖا

مان. )هىماع [25] م هٍغ م(. اؾخسضام مىا٢٘ الكب٩اث 2212، مٍغ

الاحخماُٖت وجإزيٍر ٖلى الٗال٢اث الاحخماُٖت، صعاؾت ُٖىت مً 

مؿخسضمي الِٟؿبى٥ في الجؼاثغ، ماحؿخير، الجؼاثغ: حامٗت 

 الحاج لخًغ، باجىه، ٢ؿم الٗلىم ؤلاوؿاهُت.

التي م(. الخدضًاث 2213الٗخُبي، بىضع بضع& الغاقضي، ؾُٗض. ) [27] 

وقب٩اث الخىانل الاحخماعي ٖلى ال٣ُم  هترهذجىضحها قب٨ت ؤلا 

ت اإلاخسههت، اإلاجلض ) ً الٗغبي، اإلاجلت الضولُت التربٍى (، 2في الَى

 (.9الٗضص )

ؤبى زُىة، الؿُض ٖبض اإلاىلى& الباػ، ؤخمض ههحي ؤهِـ.  [28]

ا ٖلى ألامً ال٨ٟغي 2214) م(. قب٨ت الخىانل الاحخماعي وآزاَع

ً، اإلاجلت الٗغبُت  لضي ٧لُت الخٗلُم الجامعي بممل٨ت البدٍغ

 (.15(، الٗضص )7لًمان حىصة الخٗلُم الجامعي، اإلاجلض )

م(. قب٩اث الخىانل الاحخماعي الغ٢مُت 2211مغس ي، مكغي. ) [29]

اث٠، مجلت اإلاؿخ٣بل الٗغبي، لبىان، الٗضص  هٓغة ٖلى الْى

 (، ًىاًغ.395)
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ABSTRACT_ The Current Research Aims to Develop A new Vision for the Electronic Youth at the 

University Level against the Ideas of Intellectual Extremism, which has Spread Significantly among 

the Youth, and the Discovery of the Role of Electronic Communication Tools in Influencing Young 

People at the University Level. The Research Sample Consisted of Young People at the University 

Level. The Questionnaires were used to Obtain the Required Data and the experts were used to 

Identify the Educational Mechanisms Necessary to Legalize the use of these Tools to Achieve the 

Intellectual Security of the University Youth Against the Extremist ideas. The Results of the Research 

came as Initiatives for University, and Society) to overcome the Negative Effects of Electronic 

Communication Tools. The Study Recommended a number of Recommendations, including the 

Implementation of the Proposed Scenario and the Establishment of Intellectual awareness Centers to 

play its role in Educating Young People and Immunizing them Against Extremist Ideas. The Study 

also Suggested Conducting some Future Studies, Social Development of Children in Saudi Society. 

KEY WORDS: Social Communication Tools, Educational Institutions, Intellectual Security. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


