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م ؤخجض ٢ىضوػ    25 ........................................................................................ ص. ٖبض ال٨ٍغ

ً ٚحر الىٓامُحن  اث ألاؾاؾُت للجهاظٍغ  الخجاًت الضولُت للخ٣ى١ والخٍغ

ؼ بً ٖبض هللا الغقىص   51 ........................................... ص. دمحم ؤخجض ِٖسخى - ص. ٖبض الٍٗؼ

اصة ف  بيُ ا الضالل الٍؼ م ت الٟٗل الشالسي وؤزَغ   ف  ال٣غآن ال٨ٍغ

 001 ......................................................................................... ص. ظجا٫ دمحم ؾُٗض خجض 

   َـ173للٗؿ٨غي ث الىو ألاصبي ف  ٦خاب الهىاٖخحن )ال٨خابت، والكٗغ(

 037 ........................................................................... َضي ببغاَُم الىبىي ٖبض الخلُم 

ت ف   ت لسغاثِ ال٨شاٞت اليؿبُت ليؿب اإلاؿاخت اإلاؼعٖو  اإلاٗالجت البهٍغ
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 067 ................................................................................... ظجُلت بيذ خجاص الُىيهغ ص. 
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ت اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت  ـ  0111عٍئ  )صعاؾت م٣ضمت مً زال٫ وا٢٘ الخضَع

  ف  الجامٗت ؤلاؾالمُت وظامٗت جبى٥(

 001 ............................................................................................. ؾالمت نالح البلىي ؤ.  

ت ف  مىاظهت اإلا٣اَٗت الا٢خهاصًت  وصوع م٩اهت جإ  زحر مهضا٢ُت الٗالمت الخجاٍع

ت الاظخجاُٖت   الٗالمت الخجاٍع

 043 ........................................................................................................ ص. َكام ٞايل 
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 145 ........................................................................................... ص. خؿً ؤخجض آ٫ َال٘ 
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 173 ......................................................................................... ببغاَُم بً ٖبضٍ نٗضي 

بت
ّ
 َـ (  013صعاؾت ف  ٢غاءاث ٣ٌٗىب الخًغمّي ) ث  مىهج ألانىاث اإلاغ٦

ة
ّ
اط
ّ
   الك

اب بً ؤخجض قِباوي  َّ  201 ......................................................................... ؤ.ص/ ٖبض الى

ِت لك َُّ ِت والهٞغ  ِٗغ اإلاخىبي ف  ٦خاِبه مى٠٢ ابً ظجي مً مؿاثِل الاهخ٣اِص الىدىٍَّ

ْؿغِ 
َ
     الٟ

٘ ؤبى صبُل   255 .............................................................................. ص. ؾلُان ؾُٗض مَغ
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 ن الفنغي مت لا ماحهت أػ مو ُت في مت الغقمع الػلقاث الػاو ص

  غاءػت ققمصعاؾت جؼبُقُت غلى ػلب حا :صًتو ػاث الؿػمبحن ػلب الجا

 (*)ٍضاعو ض صو  غدمحمص مو دمص. 

  ُاغمصػت محا

 

 لخصملا

٢ذ ٓ اؾخ٨كاٝ الْ  ٗت ق٣غاء،ماع  التي ًًٟلِا َالب ظاجانل الاظخٓ ؾاثل الخْ ٖلى بلى الخٗٝغ الضعاؾت  تهضٝ َظٍ

 تمع الٗال٢اث الٗاْ ع  الُالب بضْ ٔ ٓ ؿخم٫ بلى ٓ نٓ اع  الجانل الاظخٓ ؾاثل الخْ  مالظٔ ٣ًًُّ الُالب ف  اؾخسضا

نل ٓ ٗت ق٣غاء، الخمُت لُالب بجاجت الغ٢ماث التي جد٣٣ِا الٗال٢اث الٗامالاؾِا مٗت ق٣غاء، اؾخ٨كاٝ اَمف  ظا

ؼ ألا ْ ُت جت الغ٢مَبُٗت الٗال٢ت بحن الٗال٢اث الٗاْ ٕ ٓ بلى ه ت مٝ ٖلى جإزحر ؤبٗاص الٗال٢اث الٗآ ٢ٓ ً ال٨ٟغي، المحٍٗؼ

ٓ اث) ف  مالاؾِاْ ع  ٓ ُت (الجالغ٢ ؼ الدؿآ ً ال٨ٟغي (الخمت ألا ماظِت ؤػ م ٢ض ْ ).  مُت ال٣ُججىْ  ع ٓ ذ، وكغ المُٖت، حٍٗؼ

 بلُّ ٓ لْ لى ألا٦ثر ْ غجبت ألا احـ ؤب ًدخل اإلآ ِا ان الجً الىخاثج ؤَمنلذ الضعاؾت بلى الٗضًض ٓ ج
ً
انل ٓ ؾاثل الخْ ً مظا

 ِٞـ بْ ب ٓ جُٓ ٍْ ، مبٗض طل٪ اوؿخجغاْ ٍتر ٓ ج مٍلُّ ؾىاب قاث زْ اع  جالاظخ
ً
 ؤن الج٦ .٥ٓ ؤزحرا

ً
 مع  الٗآ ا جبحن اًًا

ب٩اٞت  مإزباَعْ الُالب  مع ٞاٖل ف  بٖال ْ ت بضمالٗال٢اث الٗا م٨ً ؤن حؿِجا ًج٦ ا،غجٟٗمت ٧ان مع الٗال٢اث الٗاْ لض

ع ْ ع  الُالب بضْ ٢ض ٧ان ْ ٗت، مً ال٨ٟغي ف  الجامطاث الهلت باأل ْ الش٣اُٞت ْ ُت جؿخجضاث الا٧اصًاإلاْ ألاخضار 

 بهٟت ٖآ خمٗت ق٣غاء ٧ان ماث) ف  ظامالاؾِاْ ع  ٓ ٗت (الججخمُت جغ٢ت المالٗال٢اث الٗا
ً
 اهّ جت، ٦مؾُا

ً
ا جبحن اًًا

ظض ٖال٢ت اعجباٍ بحن ٧ل ٓ ا جج، ٦ً ال٨ٟغي مألا ْ ُت جت الغ٢مؾِ بحن الٗال٢اث الٗآ خم صيَغ ٖال٢ت اعجباٍ  ظضٓ ج

 ًْ ً ال٨ٟغي، مألا ْ ت مؤبٗاص الٗال٢اث الٗا
ً
ت ٓ ُت ٖلى الخجت الغ٢ملٗاظض جإزحر للٗال٢اث آ ؤزحرا ُٖت باالججاَاث ال٨ٍٟغ

تاإلا ؼ الدؿا ْ ىدٞغ  .مالئهمع  ال٨ٟغي بحن ػ ٓ ع الُالب ف  وكغ الْ ٖلى صْ هبظ الٗى٠ ْ ذ مٖلى حٍٗؼ

 

 اع جانل الاظخٓ ؾاثل الخْ  - ً ال٨ٟغي مألا –ُت جت الغ٢مالٗال٢اث الٗا فخاخُت:اث املمالهل

 

                                                                          

 ُاٍمٗت صمظا -٧لُت الخجاعة  - ؿاٖض ا٫ اإلاجؤؾخاط بصاعة ألٖا )*(
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The role of digital public relations in facing the crisis  

of intellectual security Among Saudi university students:  

An applied study on Shaqra University students  

Dr. Muhmoud M. A. Dwaidar (*)
 

Damietta University 

 

Abstract 

The purpose of this study is to identify the social media preferred by the students of Shaqra University, the time 

spent by students which used social media, level of students' awareness of the role of public relations at Shaqra 

University, the most important contributions of digital public relations , nature of the relationship between 

digital public relations and the promotion of intellectual security, and impact of digital public relations 

(awareness and contribution) in the face of the crisis of intellectual security (awareness, promotion of tolerance, 

awareness and values development). The study found many results, the most important of which is that 

Whatsapp is ranked first by social media, followed by Snap Chat, Twitter, Instagram, YouTube and Facebook 

Public relations can also play an active role in informing students and informing them of all the academic and 

cultural events and developments related to intellectual security at the university. In addition, there is a 

correlation between all dimensions of public relations and intellectual security and the role of students in 

spreading intellectual awareness among their colleagues.  

 

Keywords: digital public relations, intellectual security, social media 

 

 

                                                                          
(*) Muhmoud M. A. Dwaidar, Assistant Professor of Business Administration, Faculty of Commerce , Damietta 

University. 
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 تمقضامل

ت اهدكاع اإلاجانل الاظخٓ ؾاثل الخْ ذ جل٣ض ؾاَ  ٦شحرة ٖلى ظْ اهخ٣الِا، ْ ت ٓمٗلاع  ف  ؾٖغ
ً
اهب ٓ جغ٦ذ آزاعا

ٖلى  مؤنبدذ حؿخسضْ ٗىا ججخمٗاث ٩٦ل، خُض ؤزغث َظٍ الخ٣ىُاث الجضًضة ٖلى ججخاملْ ً خُاة ألاٞغاص مٟت سخلم

٣ت جانل الاظخٓ ؾاثل الخْ  مجؼاًض اؾخسضاْ ) Pfeiffer, 2010جاالث (اؾ٘ ف  قتى املْ هُا١  ٤ٞ ْ ُغصة ماع  بٍُغ

ٓ ؿخسضٔ الظي ًيكئّ اإلآ خخشل املمسخلٟت مؤق٩ا٫   ٌِٗل مالٗال ؤن اجبْ . ٣ٓاَ٘ الُٟضًْمع ٓ لهاْ شل ألازباع من، م

 اثْ ؤص ملذ بلى اؾخسضآ جدْ ؾاثلِا، ْ  تمالٗا الٗال٢اث عثٓ ٣ٞض َ ي،مالغ٢ ع ٓ الخُْ  ظُآ لٓ الخ٨ى ٖهغ ٓمالُ

خباص٫ بحن الجِاث اإلا مالِْٟ انل ٓ ً الخمؤَضاِٞا، ف  جد٤ُ٣ ؤٖلى ٢ضع  جد٤ُ٣ْ  ِامِام بهجاػ ف حؿاٖضَا هُتْ بل٨تر

ا الضازل  ٓ ِجظْ ُت ٓمالخ٩  مً زال٫ اؾخسضامٗت َُبت لضًّ، جزل٤ ؾْ عتها ل٨ؿب ز٣ت ٓ جدؿحن نْ الساع  ، ْ َع

ت الجاع  التي جًجانل الاظخٓ ؾاثل الخْ  اث التي مؤلا٢ىإ ف  ْل ألاػ ْ ؿتهضٞت، بٛغى الخإزحر ٫ بلى الٟئت اإلآ نٓ ً ؾٖغ

 ).0101باع٥، م٫ الٗغبُت زانت (ْ الضْ ت، مٖا م٫ الٗالْ اظّ صٓ ج

هاث ٓ ٩شل ؤخض اإلاجٍخْ ت، جىٓت ف  اإلاملُت بصاعة الٗال٢اث الٗآ ؿئمً جاث ف  الٛالب يمبصاعة ألاػ  خُض ج٣٘

ال ْ وكغ الغؾاثل الغثِؿُت بلى ْ ٍغ ٓ ً زال٫ جُماث ٓمٗلف  جض٤ٞ اإلا مت بىجاح الخد٨مٗالجت ألاػ الغثِؿُت إلا  مؾاثل ؤلٖا

 مالب٣اء “اؾؿت. ع ف  اإلآ ِجالجْ 
ً
اعسخي الٗال٢اث مجهُلر قاج٘ بحن م َْٓ  ”n messageStaying o“ ”بالغؾالت خهال

ال ْ ؤًٖاء  ْع ؤٓ ِج٘ الجمل مت ٖىض الخٗامالٗا اع  جانل الاظخٓ ؾاثل الخْ  مت باؾخسضامؤزىاء ألاػ  مؾاثل ؤلٖا

(Howard & Mathews, 2000; Shin & Cameron, 2005). . اث ماعسخي بصاعة ألاػ جة ٖلى طل٪، ٨ًك٠ اؾخبُان إلاْ ٖال

اث مبلى الاجها٫ ف  ْل ألاػ  Banks 2007-Fearn شا٫، ٌكحر ت. ٖلى ؾبُل اإلامانل ؤزىاء ألاػ ٓ ُت الخجؤَ الباخشحن ًْٖ 

 . (Kaufman,1988ع ٓ ِجالجْ ت جىٓب) بحن اإلآ ٨خاإلا ْغجي ؤاإلا ْٖلى ؤهّ الخٟاٖل (اللٟٓي ؤ

الظٔ ْ ً، مهاث ألا ٓ ٩م ًٓ ال٨ٟغي الظي َمب٣ضع ٦بحر ف  جد٤ُ٣ ألا  مُت ؤن حؿاَجت الغ٢م٨ً للٗال٢اث الٗاجٍْ 

ِ ْ  ٫ٓ بلى الىخاثج الصخُدت بال ٚلٓ نٓ الخضبغ ال٣ٗل  للْ ت الىٓغ الظَجي مٌٗجي ؾال   مً زال٫ ٚغؽ ال٣ُمال جٍٟغ

ؾُي ٓ ال٨ٟغ ال ٓمِٟمجغؾُش  ٓهد مالؿع  الضاثْ غ، مالة ألا ٓ ل مالء هلل، زٓ الْ اء جح الاهخْ باصت ؤلاوؿاهُت التي حٗؼػ ع اإلاْ 

ا ْ ت مً زال٫ عؾاثل الٗال٢اث الٗامغة جؿخلت اإلاْ خااملْ ي الخى٠ُ، مُّ الضًً ؤلاؾال ٗخض٫ الظي ًدٌ ٖلاإلا ً مٚحَر

ت الًالت مانل التي حؿعى بلى جدهحن ؤ٩ٞاع ألاٞغاص ٓ ؾاثل الخْ  ٖلى  مجغبُتهْ َت ٓ كبظِاث اإلآ الخْ ً الخُاعاث ال٨ٍٟغ

ن بحن ألاٞغاص ْ الخٗاْ خبت ح املْ إقاٖت ع ْ ع، الًاْ الىاٞ٘ ْ الباَل ْ ُحز بحن الخ٤ جالخ٨ٟحر الصخُذ ال٣اصع ٖلى الخ

٣ضعاجّ م ًَ بالخٟاّ ٖلىٓ ً الملُت ججاٍ ؤْ ؿا بضؤ ؤلاخؿاؽ باإلامجغؾُش ْ الازخالٝ ْ ًٖ ؤؾباب الٟغ٢ت  مإبٗاصَْ 

 َـ) . 0151(ال٣لُُي،  ٨دؿباجّْم
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 الضعاؾاث الؿابقتو إلاػاع النظغي 

 إلاػاع النظغي 

 اعي:ماصل الاحخو خغلقتها بكبهاث الو ت م. الػلقاث الػا1

 ت:م) حٍٗغ٠ الٗال٢اث الٗا0/0(

ٟاث التي خامظض الٗضًض ٓ ج  ٠ ْ ً الخٍٗغ ِا ٢امهُلر الٗال٢اث الٗاملذ حٍٗغ ٓ ت، خُض ٖٞغ عص ٖلى ٓ ؽ ؤ٦ؿٟم

ا الضازل  ٓ ِجظْ ت جىٓخباصلت بحن اإلال الىاجخت اإلامُت لبدض اوؿب َغ١ الخٗاجٖلى ؤؾـ ٖل مالًٟ ال٣اث “ؤجها  َع

تها  “٘ججخباملت مالٗا ألازال١ْ  اهحنٓ ال٣ْ اُٖت جٗاًحر الاظخاإلاْ  مغاٖاة ال٣ُم٘ م٤ ؤَضاِٞا الساع   لخد٣ُْ  ف  خحن ٖٞغ

ت صاثْ  “ٖلى ؤجها ت ملُت للٗال٢اث الٗاْ ُٗت الضجالج السانت ًٖ  ْت ؤماؾؿت الٗا٫ اإلاْ ت جداجىْٓمت جُْٟت بصاٍع

٣ِا ؤن جد٤٣  ٤ُ َظٍ الٛاًت ٞةهّ ًيبػ  ٖلى لخد٣ْ كاع٦ت، اإلاْ الخإًُض ْ  مغج٣بحن الخٟاَاإلا ْلحن الخالُحن ؤمخٗا٘ اإلامٍَغ

اتها ب٣ضع ؤلا ْ ّٗ ؾُاؾتها مان حؿعى للخ٠ُ٨ ْ ع بػاءَا، ٓ ِجاؾؿت ؤن حؿخ٣صخي عؤي الجاإلا ان جهل ًٖ ْ ٩ان، مجهٞغ

٤ جُب٣ُِا لبرا ال مٍَغ ِا ٧ل ا ج. بِى ”كتر٦تهالر اإلاُ٘ اإلاجن ٞٗا٫ ًاصي بلى جد٤ُ٣ ظْ ل بلى حٗامالكا مج ؤلٖا ً مٖٞغ

(Grunig & Hunt, 1984: 7)  ا. ٓ ِجظْ ت جىٓمبصاعة الاجهاالث  “ٖلى اجها ِا  “َع  “ٖلى ؤجها  (Ströh, 2007)ف  خحن ٌٗٞغ

ا لبىاء جظْ ت جىٓلت التي جضًغ الاجها٫ بحن اإلامُْٟت الكآ ال ؼ الٗال٢اث الصخُت لهالر ظْ اَحَر غاٝ جحٍٗؼ ُ٘ ألَا

ِا  “ٗىُت. اإلا جداٞٔ ٖلى ٖال٢اث ْ  مج٣ُْ ُْٟت التي جدضص ٓ صاعة الؤلا  “ٖلى اجها  (Cutlip et al, 2009: 5)ف  خحن ٖٞغ

 .“ٞكلِا  ْض ٖلُّ هجاخِا ؤجع الظي ٌٗخٓ ِجالجْ ت جىٓخباصلت بحن اإلاىٟٗت اإلااإلا

ٟاث التي جىاْ  ِا مالٗال٢اث الٗا مٗالم معؾْ يُذ ٓ لذ جْ ؤًا ٧اهذ الخٍٗغ ً زال٫ مت بال ؤجها ف  الٛالب حٗٞغ

 للٗال٢اث الٗاجبظل٪ ًْ اعؾتها مجً مت الٛاًت الجهاثُْ ُْٟت التي جاصحها ٓ ال
ً
ٟا  “ت ٖلى اجها م٨ً للباخض ؤن ًً٘ حٍٗغ

ال مبغا ملُاث الاجها٫ باؾخسضاجلت ل٩اٞت ٖمٓلت ال٩ااإلاْ لت مُْٟت الكآ ال ؼ الٗال٢اث الصخُت مالكا مج الٖا ل، لخٍٗؼ

ا الضازل  ٓ ِجظْ ت جىٓخباصلت بحن اإلابىاء الش٣ت اإلاْ  ُ٘ جكتر٦ت لجهالر اإلابٛغى جد٤ُ٣ اإلا ٢٘ٓ خاإلاْ الساع   الخال  ْ َع

  ”ؤَغاٝ الاجها٫

ذ الٗال٢اث الٗامع الٗال٢اث الٗآ ) ج0/0ُ(  ٞغ ٌٖ لى لخُاة ؤلاوؿان، خُض اخخاظذ ْ ع ألا ٓ ىظ الٗهمت مت: ل٣ض 

اًت م مال٣باثل البضاثُت لئلٖال  ىاٍ بّ خكض اإلا ٢ٓض ٧ان عثِـ ال٣بُلت َْ الخٟاّ ٖلى ب٣ائها، ْ هالخِا مً اظل ٖع

ن الٗال٢اث ٓ اعؾتها لٟىمجت جً الخًاعاث ال٣ضًمنل بلى الٗضًض ٓ الخ م٢ض جْ ٖىض الخاظت بلى طل٪.  مغؤي الٗاال

حن ف  الٗغا١ وكغة ػعاُٖت ٌٗ مجْ ت، مالٗا سِا بلى (ٓ ا٦دك٠ ألازٍغ حن بلى ٦ُُٟت ُالص جغقض اإلا) ٢بل اإلا0811ص جاٍع ؼاٖع

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
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حن ؤٓ ا ؤن آلاقجاعى، ٦ٓ ً ال٣مالخسلو ْ ع ْ البظ ماؾخسضا ٓ ً اؾخسضم٫ ْ ٍع اء ما ٢ضمعة، ؤٓ ها اليكغاث اإلام

حن ٣ٞض اَخاإلا ٓ هٍغ ٪ ْ ع ٓ ِجا بالؿُُغة ٖلى ؤ٩ٞاع الجج ٓ اؾخسضْ كاٍٖغ مجدٍغ ع ٓ َْ ً ألاؾالُب، ما ف  طل٪ الٗضًض م

ش ٓ كِمٖلى ؤًضي زُباء  مان ؤؾالُب الخإزحر ف  الغؤي الٗاْمالغ  ً ف  الخاٍع ع ٓ ف  الٗهْ. ٓهُٓ اع٥ اهُْم ْ شل ؾِؿغ مٍع

ل٨ىّ ْ ًغ٦ؼ ٣ِٞ ٖلى الخإزحر الؿُاسخي ف  الغؤي،  مت، خُض لمت للٗال٢اث الٗامباصت الٗااإلا مؾُي ٖٝغ ؤلاؾال ٓ ال

ٗت ظْ ا جىاجة الخؿىت، ٦ْ اؾدىض بلى ال٣ض ت التي ٌؿدىض بلحها ًٞ الٗال٢اث ج٫ ألازال٢ُت الؿلُٓ ُ٘ ألانجلذ الكَغ

ت ف  الجشل السُب اإلاماث ٓمٗلوكغ اإلاؾاثل ْ ً مالٗضًض  مؤلاؾال  ماؾخسضْ ت الخضًض، مالٗا ُاص، ْ ٘ جىبًر ألٖا

 ظضًضة، ْ عة الهىاُٖت آ ع الخضًشت زل٣ذ الشٓ ف  الٗهْالكٗغ. ْ ًٍ ْ اْ الضْ ؿاظض، اإلاْ 
ً
ا ؤصٔ بلى ح٣ٗض مياٖا

اصة جْ عة الخ٨ٟحر ف  ْ ا اؾخضعى يغ مجالٗال٢اث بحن الىاؽ،  اث ٦بحرة جىُٓٗت بحن اإلاججخاػن الٗال٢اث املٓ ؾاثل إٖل

ؼث ٖلى جٓ ِجظْ  مالدج
ّ
ا، بال ؤجها ع٦ عث ٓ جُ ماهت ف  طل٪. زمألا ْ غاٖاة الض٢ت من ْ صْ اخض ْ اث ف  اججاٍ ٓمٗلنُل اإلآ َع

ٗخبر ؤْ ) Dorman Eatonن (ٓ ان اًخمع ْ ِْغ صْ ال٨ٟغة  ٌٌ ف   م0880 مٖا ”تمالٗال٢اث الٗا ”ٖباعة مً اؾخسضم٫ ْ الظي 

ت مالٗال٢اث الٗا ٓٝ بإبْ ٗغ اإلا ”)ivy leeبًٟي لُض بُتر ل  ( ”ِْغ مز .)Goldman, 1948ٗت ًُل (مدايغة ؤل٣اَا ف  ظام

تراٝ بالسُإ. ج٧ان ز ٓح ختى لٓ يْْ اهت مؤْ ع بهض١ ٓ ِجالج مالظي ع٦ؼ ٖلى بٖال ْ   ماججخاب٘ الاَخْ ً طل٪ الٖا

ت مال٢اث الٗا٫ بصاعة للْٗ التي ؤوكإث ا ٩ٓمً زال٫ قغ٦ت ؤعامصًت ٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗجت ٞكِضث اإلامبالٗال٢اث الٗا

 ).0117الٗىحن،  ٓ(ؤب م0931 مٖا

اُٖت جالث الاظخٓ ً الخدمٗانغة الٗضًض ٗاث اإلاججخُت: قِضث املٓمخضاث الخ٩ٓ ت ف  الم) الٗال٢اث الٗا0/5( 

الث، التي ؤصث بلى الٗضًض ٓ ً الخدما هخج ٖجها الٗضًض مجاُٖت جالٗال٢اث الاظخْ اع ، جٔ البىاء الاظخٓ ؿخمالجضًضة ٖلى 

ىُت، لظل٪ بغػث الخاظت بلى ماح  ألا ٓ زانت ف  الىْ ٫ ْ اُٖت ف  ؤٚلب الضجالاظخ م٣ٗضة صازل الىٓخٟاٖالث اإلاً الم

ٗاث مزانت قباب الجاْ اع ، جالاظخْ ً الىٟسخي مُٖت بداظت الاوؿان بلى ألا ٓ الخْ ىُت، مألا  مٟاَُعة جدضًض اإلاْ يغ 

 ).0105، دمحم(

، خُض ؤنبدذ الضجع الخضًشت، ٖٓ لت ف  الٗهْ ع الضْ ع صٓ ل٣ض جُْ 
ً
لت ًٖ ؤٞغاصَا ٓ ؿئملت ْ ا ٧اهذ ٖلُّ ؾاب٣ا

ض الِٗل ْ ٞحر ؤ٢صخى صعظاث الغاخت ٓ ِا جمِامً جٍضزل يْ  مٞاتهْ ختى ْ  مالصتهْ ىظ م سخلٟت امل مكا٧لِمخل ْ ٚع

ت ف  ألاظِؼة مخسههت للٗال٢اث الٗامص بصاعاث ٓ ظْ ً َىا وكإث الخاظت بلى ْمال٨ٟغي، ْ ؤلاوؿاوي  مجهمجد٤ُ٣ ؤْ 

شل مىُت محٗخبر ألاظِؼة ألا ْ ). 0117الٗىحن،  ٓاظباتها (ؤبٓ ٞاء بٓ خل٪ ال٣ضعة ٖلى الججْ لُاتها ٓ ؿئمل جُت، جخدٓمخ٩ال

ا ؤن لِا جالسانت ل٩ل ظِاػ، ٦ مِاال جسخل٠ ٦شحرا ًٖ ؤي ظِاػ ؤزغ بال ب٣ضع ازخالٝ اإلاْ ُت، ٓمب٣ُت الجِاث الخ٩

 ؤ٦ثر ؤْ ت صمَبُٗت زانت، ججٗل للٗال٢اث الٗا
ً
 إلن ؤؾاؽ وكإتها َْ ُت جَعا

ً
اهحن ٓ ال٣ْ ت ججُب٤ُ ألاهٓ ٓٞٗالُت، هٓغا
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ت الصسهُت (ٓ ٨ً الىٓغ بلحها ف  بٌٗ ٣٦ُجالتي ًْ  ٨ً جل٪ ألاظِؼة جٍٔغ الباخض ؤهّ ختى جخْ ). 0105، دمحمص ٖلى الخٍغ

ا، ُٞجب ٖلحها ؤن حؿعى بلى اؾخسضاجبحن ظْ ٖلى الش٣ت بُجها  ٓمً بىاء ٖال٢ت ج٣م آلُاث الٗال٢اث ْ  اثْ ؤص ماَحَر

ا الضازل  ٓ ِجبحن ظْ ت ف  الاجها٫ بُجها مالٗا اث، مبإ٢ل ج٩لٟت زانت ف  خالت ألاػ ْ ٨ً مج٢ذ ْ الساع   ف  اؾٕغ ْ َع

ِا لخد٤ُ٣ م٨ً ان حؿخسضجالخ٣ىُاث الخضًشت التي ًْ ؾاثل ٓ عة البدض ًٖ ؤًٞل الْ ظّ يغ ٓ ا ٞغى ٖلحها طل٪ الخج٦

حز ب٣ضعتها الٗالُت جاع ، خُض جخجانل الاظخٓ ؾاثل الخْ اث ْ ً ؤًٞل جل٪ ألاصْمضٔ، ٍلت اإلآ الُْ ؤَضاِٞا ال٣هحرة 

 زانت بحن ٓ ً ا٦ثر الْم٘، ججخً ٢بل اٚلب ٞئاث املمًٟلّ ما ؤجها جؿتهضٞت، ٫٦ للٟئاث اإلآ نٓ ٖلى ال
ً
ؾاثل اهدكاعا

 ٢ُإ الكباب.

 عها: و جؼو اعي ماصل الاحخو ؾائل الخو . حػٍغف 2

ٓ  ٨ً حٍٗغ٠جًاع : جانل الاظخٓ ؾاثل الخْ اع : حٍٗغ٠ جالاظخ انلٓ ؾاثل الخْ ) حٍٗغ٠ 0/0( انل ٓ ا٢٘ الخم

ٓ “اع  ٖلى ؤجها جالاظخ ً ل٣مالبٌٗ،  م٘ بًِٗمحن بالخٟاٖل مؿخسضجذ للجٍب حؿْ ا٢٘ م  ماثٓ ً زال٫ بياٞت آلازٍغ

ٓ جما٢٘ بوكاء ٓ ً زال٫ َظٍ اإلام٨ً جٍْ غثُت، ظِاث الاجها٫ اإلا ُت ٢اثج اث، ماجَخكاع٦ت الا مت ٖلى جٖاث ٖٞغ

ٓ ً ألا موكغ الٗضًض ْ كاع٦ت ْم ٓ ج٨ً ملجع بدُض ًم ً ؤظل بظغاء م ٫ بلحهآ نٓ ً المحن مؿخسضً اإلامُٗىت مٖت ج

ِا آزغ ٖلى ؤجها ج، ٦(Ray, 2018) لجالْٗ الء الضعاؾت مػ  ْالٗاثلت ؤ ْ٘ ألانض٢اء ؤمالاجهاالث  ٓ ا ٌٗٞغ ا٢٘ قب٩اث م

ضة جاظخ   م٨جهجل٨ً ألجها جْ اص الٛغباء بااللخ٣اء، ذ لؤلٞغ جِٖا لِـ ألجها حؿٓ ً هماُٖت ٍٞغ
ً
ظِاث ْ ً الخٗبحر ًٖ ماًًا

ت بًِٗم م٨جهجا جج٦ ما٩ٞاَعْ  مهَٓغ  ْ البٌٗ،  مً عٍئ
ً
 ”ىتمابِ ال٩اْ الغ “ ماٖاث باؾخسضاجاظخ من بُجهٓ ا ج٩م٦شحرا

“ latent ties„„ن اهترهذْ لُت الاجها٫ بضجً زال٫ ٖم Haythornthwaite, 2005) . ْ) ِا ) ٖلى اجها 05: 0115ي، معاَٗٞغ

ٓ  بوكاء ٞحها كتر٥جلل التي جدیذْ الاهترهذ،  قب٨ت مالتي حؿخسض هُتْ ؤلال٨تر الكب٩اث ًم تٓمىٓم  مز بّ، زام ٢٘م

ا ٌٗٝغ جبِى هٟؿِا. اًاثٓ الِْ  اثماجهٟـ الاَخ ملضحه آزغیً ؤًٖاء ٘م ويْ بل٨تر اع جاظخ مهٓا زال٫ ًم عبُت

)Dykeman ,2008)  ْخى٣لت اث اإلاْ ألاصْ ُّٞ البكغ ؤلاهترهذ  م٩ان ٌؿخسضم “اع  ٖلى ؤجها جظخانل الا ٓ ؾاثل الخ

ؾاثل ٓ اع  جسخل٠ ًٖ الجانل الاظخٓ ؾاثل الخْ ؤن  Marchese ,2007)َٗخ٣ض ْ . ”اثٓمٗلىا٢كت اإلاْم ملخ٣اؾ

٣ت التي ًخ ِٗا ٓ جْ اث ٓمٗلبها ا٦دكاٝ اإلا مالخ٣لُضًت بؿبب الٍُغ انل ٓ ؾاثل الخْ ن ٖلى ؤن ْ ٍا٦ض آزغ ْ اؾتهال٦ِا. ْ َػ

ال ْ اع  جسخل٠ ًٖ جالاظخ  ْ ) Wright & Hinson, 2009ىّ (مؤٌؿغ ْ الخ٣لُضًت ألجها ؤعزو  مؾاثل ؤلٖا
ً
ا مٚالبا

ٓ ن٠ ٓ اع  لجانل الاظخٓ ؾاثل الخْ  محؿخسض ا٢٘. ٓ ً اإلام مٚحَرْ ، Facebook ْYouTube ْTwitter شلمٍب ٓ ا٢٘ الم

٤ حسجُل الضزمالخٟاٖل ْ ٫ بلحها ٓ لضزاث اجىٓاإلا ٨ًْ لؤلٞغاص ؤجا٦ً التي ًمُ٘ ألا جظْ  ً ببؿاَت ًٖ ٍَغ ٫ ٓ ٘ آلازٍغ

ٓ دمظِاػ  ْجغ ؤٓ بُجً زال٫ ظِاػ ٦م بِئاث ْ هاث، ْ ضم“اع  بإجها جانل الاظخٓ ؾاثل الخْ  (٫Palen,2008. ٌّٗغٝج
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ا ْ ً شسو بلى شسو معؾاثل بض ْ اُٖت، جالكب٩اث الاظخ  ”ٍبٓ ً جُب٣ُاث المٚحَر

 خُْ اث صٓمٗلجؤنبذ للل٣ض اع : جانل الاظخٓ ؾاثل الخْ ع ٓ جُْ ) وكإة 0/0(
ً
 ف  خُاة الٟغص ٓ عا

ً
ٗاث، ججخاملْ ٍا

ل 
َ
ٓ خُض حك٩ ٩اهت اث ؤنبدذ حكٛل اإلآمٗلٗاث الخضًشت، ٞاإلاججخجاث ألاؾاؾُت للٓم٣اث اإلآمٗلاإلاْ  ماعص الىٓام

ا ف  الًٟاء ال٩جً خُض ألاَملى ْ ألا  ت اهدكاَع  لؿٖغ
ً
٫ ؤن َىا٥ اهٟجاع ٓ ل٨٣ً اجص، خُض ًْ دضموي الال ٓ ُت، هٓغا

ا مٕ ٓ جىْ اث ٓمٗلاإلا مالِاثل ف  حج جٓشل الىمٓاَغ ً اإلاماحي، لّ الٗضًض ٓمٗلم بالخال  ٞىدً ْ حٗضص ؤق٩الِا، ْ هاصَع

ي، ْ ٩امالاجهاالث الخضًشت (ْ وي ْ ظُا الخاؾب ؤلال٨ترٓ لٓ ط بحن ج٨ىْ اث، الظٔ هخج ًٖ التزآمٗل٘ اإلاججخموِٗل ف  

 غاخل الخالُت: ٤ٞ اإلاْ اع  جؾاثل الاظخْ ع ٓ ٫ جُْ ا٨ً جىجٍْ ) 019:001:  0997

ع ٓ ٘ ِْماع  جانل الاظخٓ ؾاثل الخْ ع ٓ : بضؤ ِْ 1951 ماصل في غاو ؾائل الخو ع و لى  بضاًت ظهو غخلت لا امل

ٓ جم، خُض ِْغث م0931 مىظ ٖامالِاج٠  الِاج٠ ، بؿبب اعجٟإ  مذ هٓامالتي اؾخسضْ  (Phone Phreak) ٖتج

ٓ اجُٟت، ٢ات ٩َاإلامج٩لٟت بظغاء  ٓ ج٣ٖض املْ ٍ الِاج٠ إلظغاء ٓ ا بازترا١ زُم  ). Sundheim , 2011ٖاث الاٞترايُت(ج

اع  ف  جل٪ جانل الاظخٓ ؾاثل الخْ ً مِْغ ق٩ل ظضًض : اضخىن القغن املمغخلت الؿبػُناث مغخلت الشانُت امل

الهاثٓ ل مي هٓامهت ؾْ الا  ل بالُا٢ت ٖبر جنٛحرة حٗ ماصٓ ز ٖباعة ًٖ َْٓ   (BBS) (Bulletin Board System ) خت ؤلٖا

ٓ خهل بمظِاػ خاؾب شسصخي  بت الكبّ ْ الِاج٠،  مصج ً اإلاججُ ْ ىخضًاث الخالُت، اإلاْ هاث ْ ضً اإلامه  ٢ٍغ
ّ
حن مؿخسض٨

لِا، ْ لٟاث ُل اإلاججدْ ىا٢كاث، ألالٗاب ٖبر ؤلاهترهذ، كاع٦ت ف  اإلاً اإلام اصة ْ الخاؾب،  م٦ىدُجت ل٨بر حجْ ججًز ٍػ

 ، ). Sundheim , 2011(ما ف  َظا الىٓآ حن الظًً قاع٧مؿخسضا ؤصٔ بلى اهسٟاى ٖضص اإلامها٫،  البِء ف  الاجْ ؾٍٗغ

ض ؤلال٨ترمزال٫ جل٪ الٟترة ِْغث بغاْ  ، مجِٓغ بغا ملْ الضعصقت، ْ وي ْ ج البًر ػهذ ٓ الُ مبوكاء هٓا مجْ ج ؤزٔغ

(USENET)   ْٗتيمغاؾلت بحن ظاجللّ ماؾخسضا مجْ )، م0979( مف  ٖا حنمؿخسضاإلا مُخّ بىٓاجحؿ مالظٔ ج( Duke 

University)   (ْ( University of North Carolina) ، ُْت ٓم٧االث الخ٩ٓ الْ ٗاث مً ٢بل الجامّ  ماؾخسضا مبٗض طل٪ ج

 ، ٓ ذ ج٢ض ؾْ ألازٔغ ٓ جمجل٣ي الغؾاثل صازل ْ حن بيكغ مؿخسضجػهذ للٓ ٢٘ الُم َل٤ ٖلحها اؾج
ُ
ٓ جم مٖاث ؤ ٖت ج

 .(Newsgroups )اعألازب

ٓ جَظٍ امل جٓل٣ض ػاص هْ : اضخين القغن املمانِناث مالشالشت زلى فترة الش غخلتامل  ملْ غخلت، ٖاث زال٫ جل٪ اإلاج

ٓ جُت َظٍ املجج٨ً َىا٥ ؤي اجٟا٢ُت لدؿ ، هدُجت اعجٟإ ؤٖضاص اإلامجٖاث، ج
ً
 مف  ٖاْكاع٦حن ٞحها، ا ؾبب اعجبا٧ا

ٓ جؾيذ حُٛحراث ف  َظٍ املٓ عي الُٓ ُمً م، هٟظ الٗضًض م0987 ل جاؾٗت لدكْ ُت مَا بلى حؿلؿالث َغ ٓ لٓ اث لُدٖج

 .(Ray, 2018)سخلٟتٖاث املٓ ىاإلاْ ألاخاصًض، ْ ألازباع، 
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 عىد ظهماصل الاجخى ضائل الخو : أصبحذ رحلة الرابعة فترة التسعينيات امل
ً
يب ى ر شبىت الى اعي أهثر اهدشارا

 كعمى  ىلذ الخلارب بين الثلافاث هو اكع التي حاى ل املو ن أوماهير، ماهدشارها بين الجو ، (World Wide Web)يتملالعا

(Compuserve)  كعومى (Prodigy) ، هيت و اث إلالىترمافز الخدى جو ع اهدشار إلاهترهذ وميلفت، وملىنها واهذ بطيئت و

في حطهيل  م، الذي ضاه(Napster) كعمى بعدها ظهز و  ،(AOL) مثل هظامين مطخخدت الدردشت بين املماهدشزث أهظ

كد و . مضائل إلاعل و سيع ى صدر الزئيس ي لخكع املى أصبح هذا املو جاهيت عبر إلاهترهذ، ضيلى املى املو اث ىمعلجبادل امل

 اعيت التيمل الشبياث الاجخو جأضيظ أ مجو احدة، و كع إلى آخز بىلزة مى ن مفي الخىلل  يتيب العاملى ضاعدث شبىت ال

ىذ جأضيطها ميذ مذ شزهت هلضمأكاو ، (SixDegrees.com)و (Classmates.com)كع مى هي و يب ى د على جلىيت المحعخ

 لجذب مح م5991 معا
ً
 إعلهيت

ً
ا بين مت مشبىتها على العلكت اللائ ىمفهماضدىد و اكعها، مى يب إلى ى خصفحي الملت

ا أوشأث شزهت ضيىظ مطلحت، بيىاث املى ع اللو فز و ل ماهن العمأو عاث مخزيجي الجاو يت ى درضت الثاهأعضاء امل

ىين مثل جميزاث ن املمكع العدًد ى ل هذا املم، حيث شم5991 ماعي حليلي عاماصل اجخى كع جمى ل و دًجزيش أ

ن هذا املمجو ن خلل الزضائل م مالاجصال بهو ت ألاصدكاء مإوشاء كائو لف حعزيف شخص ي، من إوشاء مألاعضاء 
ّ
كع ى ى

 انهار.و جىن عاليت  ملىن إلاًزاداث لو  م0333 مل عاى بحل مطخخدمين لًمن جذب ثلثت م

كع مى ع مجىافظ و ، م0330 معا (Friendster)كع مى إوشاء  مج  العشرين:و احد و س القرن المرحلة الخاامل

Match.com) ،كع  مى إوشاء  مج مث(MySpace)  خلىه ما ًمن خلل مكع على الشباب، ى رهش هذا املو ، م0333 مفي عا

ن ى كع فيطبمى اعخبر و   (Facebook)ن ى كع فيطبمى إطلق  مبعدها جو خصفحين ، لًين املماليه  ماهضو اث ، ىملمن م

 عن ى دارص الثاهاملو عاث ميع طلب الجامحت لجى فخمشبىت  م0332 مىذ إطلكه عام
ً
ع م (MySpace)كع مى يت بدًل

ثلتها من اوماث مامشارهت في الاهخت على املمكائعاث فزعيت مى جم مىن اضخخدامن املماصبح و ين، مطخخدلًين املم

فى وا، موليه والخجاريت أ واعيت أمن ألاغزاض الاجخمها في العدًد ماضخخدا مجو غيرها، و ليىىد إن و يتر ى جو ن ى فيطب

 الشباب، و اعي في هلل ألافيار بين الىاص ماصل الاجخى اكع الخمى ذ مهت ألاخيرة اضخخدو لا 
ً
بالخعليم  مح لهمحطو خاصت

لاطع ن املمشارهت العدًد ومجللي الزضائل داخل الشبىت، و في إرضال  محطخخدو لفاث الشخصيت إلاعجاب باملو 

 مخخلف اللضاًا التي تهمالىلاشاث في و هلل ألافيار و جطبيلاث ألالعاب ، و ج مبزاو ر ى عالجت الصومجيت  ى الص

  (.Kenton, 2018 )الشباب

 اعي: ماصل الاجتو ة لشبكات التمالعالقات العا م. استخدا3 

يتزاًد أعداد و اضع الاهدشار، و لغت العصز، حيث اصبح  ىفي عصزها الحالي ه Internet للد أصبح إلاهترهذ

العلدًن الحاليين  ين خللمطخخدضطزدة، حيث جضاعف أعدد املماث بطزيلت مىظامل واء ألافزاد أى يه ضمطخخدم

https://www.investopedia.com/contributors/53661/
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ً، ْ ً ال٣غن الخاصي م الخٟاٖل ْ اث ٓمٗلُت ٖلى ه٣ل اإلال٨ِا الكب٨ت الٗاإلاجالِاثلت التي ج طل٪ بؿبب الُا٢اثْ الٗكٍغ

ال ْْ قب٩اث ؤلاهترهذ  م٢ض ؤصٔ اؾخسضاْ  ِٗام اث جىٓسخل٠ اإلام مامجا٫ ؤُت بلى ٞخذ املجالغ٢ْ ازلُت جالخ مؾاثل ؤلٖا

ا املجلالجها٫ بج ت ٦بحرة اَحَر ؼ الٗال٢اث مجسخلٟت بؿٖغ إبان ْ ). 0107، اَحر(ٖكغي ج٘ َظٍ الجما ؾاٖض ٖلى حٍٗؼ

ت مؾاثل ف  الٗال٢اث الٗآ جل٪ ال ماء اؾخسضاجً الٗلمبضؤ الٗضًض ْ اع  جانل الاظخٓ ؾاثل الخْ ً مطل٪ ِْغث الٗضًض 

Eyrich et al, 2008). 

ً مع ٓ ِج٘ الجمت للخٟاٖل ماعسخي الٗال٢اث الٗاجً الٟغم إلاماع  الٗضًض جانل الاظخٓ ؾاثل الخْ ذ مل٣ض ٢ضْ 

ظُت ٓ لٓ عاث الخ٨ىٓ ُت. ٣ٞض قِضث َظٍ الخُٓمالُ مجِا ف  خُاتهمصْ ظُا ٓ لٓ ً الخ٨ىمالجضًضة  ألاق٩ا٫ مزال٫ جبىحه

 ;Eyrich, et al, 2008; Lariscy, et al, 2009)الصخُٟحن ْ ت ماعسخي الٗال٢اث الٗامجاؾ٘ الىُا١ بحن ْ  ماؾخسضا

Porter, et al, 2009).  ْض ع اإلآ ٘ ِْم اعؾحن ف  ججُٟضة للمالتي خ٣٣ذ هخاثج  اع ،جانل الاظخٓ ؾاثل الخْ ً ؤق٩ا٫ مٍؼ

زانت ْ ، مْاثِٟٓ ً خُض نلتها بماث ْ َظٍ ألاص م٦ُُٟت اؾخسضا مٖلى ِٞ مت، خُض ؾاٖضتهمخ٣ل الٗال٢اث الٗا

خماث ٚحر الِاصٞت للغبذ، خُض اؾخُاٖذ جد٤ُ٣ الاؾخٟاصة جىٓت ف  اإلاماعؾحن للٗال٢اث الٗاجاإلا اص ٖلى جً الٖا

ٓ بؿبب  اع جانل الاظخٓ ؾاثل الخْ   Seltzer& Mitrook, 2007; Waters, et ً ألاخُانمصة ف  ٦شحر ْ خضالُت املاعصَا اإلام

al, 2009)..( 

 اث:مت في ئصاعة لاػ مع الػلقاث الػاو . ص4

 لُفُت ئصاعتها: و ت م( حػٍغف لاػ 4/1)

ٓ ٌٗٝغ ٢ا ا ان مي٘ ٓ ً ل٨جا اللخٓت التي ًجعب ْي٘ زُغا آ ن ُّٞ الٓ ٢ذ الظي ٩ًٓ ال: “Oxford ,2002)ؽ م

 ,pauchant and Mitroff)ً ما ًٔغ ٧ل ج. بِىOxford,2002):”(179ا ال٨ٗـ جعبْ ء ًٓ الاخؿً الى ألاؾمًخٛحر 

ا ٖلى الىٓا“ت ٖلى اجها مألاػ  (1992:15 ًً ع  ٓ يٓ ٍع اإلآ قْٗ حهضص اٞتراياجّ ألاؾاؾُت، ْ ٩٦ل  مايُغاب ًازغ ظؿض

ت ٖلى ؤجها خالت ٚحر َبُُٗت حك٩ل مجدضًض ألاػ  مًخ “ت ه  من ألاػ ؤن ْ ف  خحن ًٔغ آزغ  .“صي ٓ ظٓ ٍَغ الٓ ظْ بظاجّ، 

ٗت ف  الؿُاؾت الٗاْ ا٫ جعة ٦بحرة ٖلى ألٖآ زُ ؾاثل ْْ ع ٓ ِجت، خُض ؤجها جلٟذ اهدباٍ الجم٢ض جاصي بلى حُٛحراث ؾَغ

ال   ,Lin Moe & Pathranarakul). ف  خحن ًٔغ (Sawalha, et al , 2013; Alexander, 2005)ع ٓ ِجتهضص ز٣ت الجْ  مؤلٖا

ٓ جم ْاظِِا ٞغص ؤٓ ت ه  خالت ًمألاػ  (2006 ٤ اؾخسضامل من الخٗآ ت ال ٌؿخُُٗجىٓم ْٖت ؤج ؤلاظغاءاث  مِٗا ًٖ ٍَغ

٢ٗت ٓ خما ه  ٚحر مت ب٣ضع جِمت مبن ألاػ “) ٫Alexander, 2005 (ٓ ٣ٍْ  ٟا ئ.التي جيكإ ًٖ الخٛحر اإلاْ ٗخاصة جُيُت اإلاْ الغ 

 Shaluf et al , 2003ً (مف  َظا ًخ٤ٟ ٧ل ْ ”لُت الٗاصًتج١ الٗٓ ٌٗ ْ/ ؤْ غ الظي ٌُٗلم٨ً الؿُُغة ٖلحها، ألا جال ًْ 

;Robert and Lajtha , 2002 (عؤٔ م ٘Darling's, 1994)  ضة مبإن ٧ل خالت ه  ؤػ ً ا ؤن اإلاجِٖا، ٦ٓ ً همت ٍٞغ ضًٍغ

DELL
Rectangle

DELL
Typewriter
المجلد السابع ــ العدد الأول ــ يونيو٢٠٢٠



 

King Khalid University Journal of Humanities,  

Volume 29,  Issue 1, 2020 -  https://hj.kku.edu.sa 

Dr. Muhmoud M. A. Dwaidar, The role of digital public relations in 

facing the crisis of intellectual security Among Saudi university students: 

An applied study on Shaqra University students 

 

550 

ل٨ىّ ٢ض ْ ا م٢ذ ْ ت ف  م٠٢ ؤػ ٓ ن هٟـ اإلآ سخل٠ ل٩ل خالت. باإلياٞت بلى طل٪، ٢ض ٩ًمن بك٩ل ٓ َؿخجُبْ ن ٓ ٌٗضل

ٓ ج٣ٞا ملْ ) ٢Darling's 1994ذ آزغ (ْ ٢ذ آزغ لِـ ف  ْ ن ٦ظل٪ ف  ٓ ٩ً ت ه  م) ٞةن ألاػ 0103ىاعاث (ٖت اؾخٗضاص اإلاج

ً الؿ٩ان، معة ف  ٖضص ٢لُل ٓ دهم ْن شسهُت، ؤٓ ٨ً ؤن ج٩جٍْ السُغ  ْخاٖب، ؤبت الكضًضة، اإلآ ً الهٗم٢ذ ْ “

جاصي  ُْٗىت ؤمت مايُت بصاعة ؤػ ت اإلامً ألاخُان ألاػ مف  ٦شحر “ك٩لت زُحرة للٛاًت م٘ مل مقغ٦ت جخٗا ْشل ألاؾغة، ؤم

 جىٓت خالت ظضًضة ٖلى اإلامن ألاػ ٓ ا ج٩مٖاصة ْ . (Farazmand, 2001)خالت بضًلت  ْلت ؤْ بلى ص
ً
ِٟا  ما ًخمت، ٚالبا حٍٗغ

اع الً اإلاْمت جىٓمٚحر ْ ٢ٗت، ٓ خمٖلى ؤجها ٚحر  ُت جحز ب٨جا ؤجها جخجت، ٦جىٓجدكُٛل  الخ٣لُضي للا٦ض ؤجها جسغط ًٖ ؤلَا

ت م  )0( مت ف  الك٩ل ع٢ماث ألاػ جؾ ميُذ آَ ٨ً ججٍْ . (Beall, 2007)خًاعبت اإلاْ لت ج٨خاث ٚحر اإلآمٗلً اإلامَٟغ

 

  (1) مقهل عق

ؼت لاػ   ترجبت غليهاالنخائج املو ناتها و نومت مزٍغ
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Source: Al-Dahash, et al. (2016,). Understanding the terminologies: Disaster, crisis and emergency. In Proceedings of the 

32nd Annual ARCOM Conference, ARCOM 2016 (pp. 1191-1200). London South Bank University 

 

 ٓ جاطط جَٗخبر ا٦ثر َظٍ الىْ اث مً زاللِا بصاعة ألاػ م٨ً جاطط التي ًجً الىمَىا٥ الٗضًض ْ 
ً
هضا٢ُت بحن ْما٣ٞا

ٓ الباخشحن ه ٓ ) خُض ًا٦ض الىMitroff & Pearson, 1993طط (ج ت ْمطط ٖلى ان جدضًض ج اث ٌٗخبر مغاخل بصاعة ألاػ مٗٞغ
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ا اْ ت لخجاجاث الؿلُٓ ي٘ السُْْ بضعظت ٦بحرة ف  بىاء  مألاؾاؽ الظٔ ٌؿاَ ظحهِا بك٩ل ٌؿاٖض ٖلى ٓ ج َْػ

ا، لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ اإلاجاؾدش اؾدكٗاع ْ ت جبضؤ با٦دكاٝ مغاخل بصاعة ألاػ م٫ ؤن ٓ ٨ً ال٣جٍْ باتها، خُلْمت جىٓاَع

 بٖاصة الخْ ت، ماء لؤلػ ٓ الاخخْ اظِت ٓ ت، اإلامت، الاؾخٗضاص لؤلػ مؤلاقاعاث الضالت ٖلى ألاػ 
ً
ً مت ٓمىٓماػن، ف  ْل ٓ ؤزحرا

ا جؿخ٣بال ٦مت مٍ ألاػ شل َظمً زاللِا ٖالط م٨ً جاث بظغاثُت ًٓ ٫ بلى زُٓ نٓ ٨ً الجت ختى ًمً جل٪ ألاػ م مالخٗل

 ) 0( مًدبحن ف  الك٩ل ع٢

  (2) مقهل عق

 تمغاخل ئصاعة لاػ م

 

 

 

 

 

 

 

 

 اث:مُت في لاػ مت الغقمع الػلقاث الػاو ( ص4/2)

ٗٝغ الٗال٢اث الٗا
ٌ
ىخضًاث، هاث، اإلاْ ضانل، اإلآ شل قباث الخماث ؤلاهترهذ ْ ؤص ماؾخسضا “ُت بإجها جت الغ٢مح

 بلى الاجها٫ مً ؤظل الٗال٢اث الٗامهترهذ ا٢٘ الجضًضة ٖلى ؤلا ٓ اإلاْ 
ً
(ٖكغي،  ”ؿتهضٝع اإلآ ِج٘ الجمت. بياٞت

ِا الباخض ٖلى ؤجها 0107 ت ْ ىاؾب ٢ذ اإلآ ت ف  المج الٗال٢اث الٗامشل لبرامألا  مالاؾخسضا “). ف  خحن ٌٗٞغ بالؿٖغ

ا٢٘ الجضًضة ٖلى ٓ اإلاْ ىخضًاث، اإلا هاث،ْ ضانل، اإلآ شل قب٩اث الخماث ؤلاهترهذ ْ ٧اٞت ؤص مً زال٫ اؾخسضامىاؾبت اإلا

٤ٞ ؤَضاٝ ْ ُٗىت مالساع  ، بٛغى ه٣ل عؾالت  ْ/ ؤْؿتهضٝ الضازل  ع اإلآ ِج٘ الجمُت، لالجها٫ ٍب الٗاإلآ قب٨ت ال

  ”هلخت ؤَغاٝ الاجها٫مدضصة لخد٤ُ٣ م

اؾخػاصة 

 الوطؼ

 اخخواء 

 لاطغاع

 الاؾخػضاص 

 والوقاًت

 الخػلــم

الدكاف واؾدكػاع 
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هاث ٓ ٩ض اإلاشل ؤخجٍخْ ت، جىٓت ف  اإلاماعسخي الٗال٢اث الٗامجلُت ْ ؿا مً جاث ف  الٛالب يمج٣٘ بصاعة ألاػ ْ 

ال ْ وكغ الغؾاثل الغثِؿُت بلى ْ ٍغ ٓ ً زال٫ جُماث ٓمٗلف  جض٤ٞ اإلا مت بىجاح الخد٨مٗالجت ألاػ الغثِؿُت إلا  مؾاثل ؤلٖا

 مالب٣اء “ا ًُل٤ ٖلُّ م ْانل ؤٓ غاع ف  الخج٘ الاؾخم٘ ججخف  امل ْاؾؿت ؤع ف  اإلآ ِجالجْ 
ً
هُلر قاج٘ بحن م َْٓ  ”خهال

ال ْ ؤًٖاء  ْع ؤٓ ِج٘ الجمل مالخٗات ٖىض ماعسخي الٗال٢اث الٗامج  ,Howard & Mathews)ت مؤزىاء ألاػ  مؾاثل ؤلٖا

2000; Shin & Cameron, 2005) ُت جالباخشحن ًٖ ؤَْ اث ماعسخي بصاعة ألاػ جة ٖلى طل٪، ٨ًك٠ اؾخبُان إلاْ ٖال

 ًْٖ الخٟاٖل (اللٟٓي ؤٖباعة  ٓاث َمبلى ؤن الاجها٫ ف  ْل ألاػ  (Fearn-Banks, 2001)َكحر ْ ت. مانل ؤزىاء ألاػ ٓ الخ

 ) Kaufman ,1988ع. (ٓ ِجالجْ ت جىٓب) بحن اإلآ ٨خاإلا ْغجي ؤاإلا

 ن الفنغي: م. لا 5

ً مألا  “ً ف  اللٛت حٗجي مت ألا ج٧لْ ال٨ٟغي، ْ ً ما ألا جَْ ُخحن جعجمٟغصجحن مً مً ال٨ٟغي مهُلر ألا من ٓ ًخ٩ 

 “لّ حٗالى ٓ ً باليؿبت لئلوؿان ف  ٢مُت ألا جطر ؤَجخْ ). 015: 0113ع، ٓ ىٓم(ابً  ”اهت يض السُاهتمألا ْ ١، ٓ يض الس

ا ؤن الٗضْ ) 1عة ٢َغل، آًت ٓ (ؾ ”ٝٓ ً زم مجهمآْ  ًسهو هللا السبر  ملْ ىّ مٝ ٓ سم مالجظاْ ىّ مٝ ٓ سم ْجٟؿحَر

 ظّل  ما ٖج٦ ماب ؤن ٌٗٓ السبر بظل٪، ٞاله مبل ٖ ْن الٗضْ ص مً الجظامال ْ ، من الجظاْ ص ًْ الٗضم مجهمًٖ ؤهّ آ

 ).110ا (جٟؿحر الُبري، جٗىُحن ٧لحهً اإلام مجهما٫: آزىاٍئ ٣ُٞ

ت املم٫ بلى ٓ نٓ لل ٓمٗلا٫ ال٣ٗل اإلاجبٖ َْٓ بت بلى ال٨ٟغ، ٓ يؿمت ج٧ل ”ت ال٨ٟغي ٞهيجا ٧لمؤ ٘ ججم(”٫ ٓ جِٗٞغ

 ).198: 0983اللٛت الٗغبُت بال٣اَغة، 

 ٖلى ؤهّ محٍٗغ٠ ألا  مٍخْ 
ً
 ألازُاعْ  ِضصاثن٠ُ ل٩اٞت اإلآ ٖلى ج لجالظي ٌكخ ٓمِٟطل٪ اإلا “ً ال٨ٟغي انُالخا

ت ال٣ىاٖاث َؼ بلى جاصي ؤن ٨ًجً ْجاصي ؤ التي ألاؾباب،ْ  هاصعاإلاْ   َجيٓ ال ًمباأل  جسل التي ابذٓ الش ْؤ ال٨ٍٟغ

 قاط ٨ٞغ ٧ل ًم ُتجال٣ُْ  ألازال٢ُتْ  ال٣ٗضًت تٓمىٓاإلا اًتجلخ بتٓ ُلاإلا اليكاَاثْ  ؤلاظغاءاثْ ت، مالؿُاؾاث الٗاْ 

ٓ  زاَئ ٗخ٣ضم ْؤ خُٝغم ْؤ ىدٝغم ْؤ ت،( ؾاثلٓ الْ  الؿبل ب٩ل طل٪ اظِتْم ّ ْ ). 098َـ:  0150 ٖٞغ َٗٞغ

ٓ ؿلاإلا ٌِٗل ؤن “ُت ٖلى ؤهّ مظِت بؾال ْ ً م) 0113:01(الؿضٌـ،   مؤنالته هاثٓ ٩م ٖلى ىحنمآ مصًاَع ف  ن ج

ت متهٓمىْٓم ُٖتٓ الى مز٣اٞتهْ   . “ الؿىتْ  ال٨خاب ًم ىبش٣تاإلا ال٨ٍٟغ

 الضعاؾاث الؿابقت:

اع ، جانل الاظخٓ ؾاثل الخٓ ٖال٢تها بْ ت مٕ الٗال٢اث الٗآ يٓ ً الضعاؾاث الؿاب٣ت التي جُغ٢ذ إلامض الٗضًض ظٓ ج

ا ٖلى ألا ْ اع  جانل الاظخٓ ؾاثل الخْ  م٦ظل٪ بحن اؾخسضاْ  ٫ الٗال٢ت بحن ْ جها جىامال٣لُل ْ ال٨ٟغي، ْ ً الؿُاسخي مازَغ
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لذ الٗال٢ت بحن جل٪ ْ ٖذ الضعاؾاث التي جىآ ٢ض جىْ ال٨ٟغي،  ًمت ألا مُت ف  بصاعة ؤػ جت الغ٢مالٗال٢اث الٗا ماؾخسضا

 ْ ؤظىبُت، ْ ا بحن صعاؾاث ٖغبُت مخٛحراث اإلا
ً
٘ مجها، مخد٣٣ت الاؾخٟاصة اإلاْ ً جل٪ الضعاؾاث، ماؾخٗغى الباخض بًٗا

ٓ غجبُت بؤلاقاعة بلى ؤبغػ هخاثجِا اإلا  ٖلحها ًخً م٘ ج٣ضًمٕ الضعاؾت، ٓ يج
ً
ة ٓ الٟجْ الازخالٝ ْ اهب الاجٟا١ ٓ ً ظجح٣ُٗبا

 ا ًل :ج٦ مً ألاخضر لؤل٢ضم٫ جل٪ الضعاؾاث ْ ٨ً للباخض جىام٢ض ؤْ البدشُت التي حٗالجِا الضعاؾت الخالُت، 

اع الخ٣لُضي الؾتراجُجُاث الخجانل الاظخٓ ؾاثل الخْ ج اؾتراجُجُاث م٨ً صجً اث م٘ بصاعة ألاػ مانل ٓ اع  ف  ؤلَا

ؼماؾتراجُجُاث ظضًضة  مباؾخسضا ت ف  بصاعة مالٗال٢اث الٗا ما حؿاَج. ٦(Cheng, 2018الى٣ل لؤلزباع ْ  شل الخٍٗؼ

ا ف  الخ٣ُُْ ص ماث، زمجا٫ بصاعة ألاػ مت ف  ماع الٗال٢اث الٗاْ ؤص مؤَْ ضوي اث ف  ؤظِؼة الضٞإ اإلامألاػ ْ اعر ٓ ال٩ ا إلا مَع

 صْ ت، مبٗض ألاػ 
ً
ا ْ ازحرا اث مٗالجت ألاػ ملُت ف  ْ ت الضمالٗال٢اث الٗا محؿاَْ كاع٦تها ف  الخسُُِ لئلصاعة. ْمَع

ت ماعؾت الٗال٢اث الٗامجا جخإزغ جالساع  ، ٦ م٫ لضٔ الٗالْ عة الظَىُت للضٓ جصخُذ اله محؿاَْ لت، ْ الساعظُت للض

ت اإلآ ال٩ْ الُت اعص اإلآ اٞغ اإلآ بخ  للٗال٢اث الٗاْ  .)0107ضعبت (اصَعـ، اصع البكٍغ
ً
ٓ لُت ف  جْٖ ُت جت ٢ضعة ٖلماًًا اظِت م

ل٨ً ًجب ْ ت، متها ال جيخهي باهتهاء ألاػ جِمؤن ْ اث، مؾاثل الاجها٫ الٟٗالت ف  بصاعة ألاػ ْ  محؿخُُ٘ اؾخسضاْ اث، مألاػ 

ُت جظض ؤَٓ جْ ). 0107اث (ؾُٗض، مت ف  بصاعة ألاػ م٣ُاؽ لىجاح الٗال٢اث الٗاجُخّ ٦جت ألَما بٗض ألاػ م مٖلحها ج٣ُُ

ال ٔ اإلآ ٢ه ال ٓ خخف  طل٪ املا جاث بمشلى إلصاعة ألاػ ُت اإلامٗالجت ؤلٖا  م٦ظا جخٗاْْ ت ماث ًٖ ألاػ ٓمٗلمً مي مي ؤلٖا

ال ُت اإلاجؤَ ٓ ِاعاجّ ْمت مي ؤزىاء ألاػ مخدضر الٖا ال مانلّ ٓ ب جٓ ؤؾلْ انٟاجّ ْم  ْ ت صمجلٗب الٗال٢اث الٗاْ ، م٘ ؤلٖا
ً
عا

 ف  جخٗاْم
ً
ت مؤػ ْ ؿُاؾُت اث الم٫ ألاػ ْ ُت ف  جىاجت الغ٢مالٗال٢اث الٗا ما حؿِجاث. ٦م٢ذ ألاػ ْ جا٫ الؿُاخت ما

ٓ ُت للجت الغ٢مالٗال٢اث الٗا ملِا جإزحر اؾخسضاْ ل٨ت، جف  اإلا مٖانٟت الخؼ  اججاَاث الكباب ْ ا٢٘ ٖلى عئٔ ج

ت مٗالجت ؤػ مُت ف  جت الغ٢ماث الٗال٢اث الٗاْ ً ؤصمالٗضًض  ماؾخسضا مجْ ، مت ٖانٟت الخؼ مؤػ  ٓصي هدٓ الؿٗ

ال ْ ٖلى  مالخٗخُ مٖضْ لكٟاُٞت اْ ا ؤن اجبإ الهض١ ج). 0107٦(ٖكغي،  مٖانٟت الخؼ  ً معة للخض ْ يغ  مؾاثل ؤلٖا

ال ْ ٘ يغ مت. مألاػ  مجٟا٢ ال ٓ ت الخمُت لؤلػ معة ؤن جغاع  زُت ؤلاصاعة ؤلٖا ت بل مغخلت ألاػ مي الٟٗا٫ لِـ ٣ِٞ ف  ماظض ؤلٖا

ت ف ٓ دمُت جت ؤَمللٗال٢اث الٗاْ ). 0101ن، ْ آزغ ْ  مت ؤًًا (ٖهاما بٗض ألاػ ْما ٢بل مغخلتي مف    ماؾ بىاء ٍع

ؼْ  اؾؿتاإلا ًٓ ِجالج لضٔ عتهآ جدؿحن نْ ٩اهتها م حٍٗؼ  ٘ ألاظِؼةم اؾؿتاإلا ٖال٢ت َُضٓ جْ  الساع  ْ  الضازل  ٍع

ال   ببىاء متهخْ الخضًشت،  ُتجالٗل ألاؾالُب اثملؤلػ  بصاعتها ف  تمالٗا الٗال٢اث ما حؿخسضجؤَضاِٞا، ٦ تملسض ُتمؤلٖا

ت اثٓمٗلاإلا رٞحٓ لخ الٟاٖلت الاجهاالث ًمقب٨ت  ٍغٓ جُْ  ضم مٖا عؤي نىاٖت ٫ ْ جداْ بت، ٓ ُلاإلا بالؿٖغ  ؤزىاء لِا ٍا

٢ض ْ ). 0101(نالر،  اؾؿتباإلا ؤلاصاعاث ُ٘جظْ  تمالٗا الٗال٢اث بصاعة بحن اعْ ل ألاصمج٩ا زال٫ ًم طل٪ْ  اثمألاػ 

 هااعؾتمج لذٓ جدْ اؾؿت، اإلا ؤَضاٝ جد٤ُ٣ ؤظل ًم ٍبٓ ال اثمزض ًم ُْٟتٓ ٧ تمالٗا اؾخٟاصث الٗال٢اث
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 انلٓ الخ نٟداثْ  هُتْ ؤلال٨تر ا٢٘ٓ ؤنبدذ اإلا خُض ي،مالغ٢ الٗهغ خُلباثم ٘م اقُاجج هُتْ ؤلال٨تر بلى الخ٣لُضًت

ا، ٦ٓ ِجظ ٘م جٟاٖلُت ىهتْم لِا، ٍجُتْ جغ  اظِتْ  اع جالاظخ  ٗتهاجؾ بصاعة ف  ٍبٓ ال ٖلى ضجحٗخ ؤنبدذ اجَع

ٓ ف   ٖجها ًيكغ ام غا٢بتم زال٫ ًم هُا؛ْ بل٨تر  إصاعةْ ر ٓ البد بظغاء ّ ف محؿخسضْ اع ، جنل الاظخآ ا٢٘ الخم

ِىُت اعؾاث اإلاجاع  ٖلى اإلاجانل الاظخٓ ٫ بن َىا٥ جإزحر لكب٨ت الخٓ ٨ً ال٣جبظل٪ ًْ ). 0101باع٥، م( .بلخ...اتهامؤػ 

ا بإؾٕغ ٓ ِج٘ ظمجد٤ُ٣ ؤَضاِٞا ف  ٖال٢تها ْ ت مللٗال٢اث الٗا .  (Charest & Zajmovic, 2016)بإ٢ل ظِضْ ٢ذ ْ َع

ؾاثل ْ ِا بًجابي ظًضا ف  م٢ض ٧ان اؾخسضاْ ت م١ الٗال٢اث الٗآ اع  ف  جٟجانل الاظخٓ ؾاثل الخْ ذ جظل٪ ؾاَبْ 

٘ مالٗال٢اث ْ اعاث ٓ ٍغ الخٓ اث ف  جُجى٨ًٓ ؤن حؿاٖض اإلاجاع  ًجانل الاظخٓ اع . إلن قب٩اث الخجانل الاظخٓ الخ

ال ٓ جبحن ؤن الىٓغة ؤلاًجابُت لْ ع، ٓ ِجالج ت جغج٨ؼ ٖلى ماء الٗال٢اث الٗاجُت التي ٣ٖضَا ٚالبُت ٖلاٖجالاظخ مؾاثل ؤلٖا

٢ض جبحن ؤن ْ ع. ٓ ِج٘ الجمالٗال٢ت ْ السُابُت  -ٍت ٓ شلحن ف  الِجخت اإلام٤ُٞ بحن ظاهبي الٗال٢اث الٗآ ِىت بلى الخخاظت اإلا

alentini , Vٍخحن الغثِؿِخحن (ٓ اع  ٢ض ٨ٖؿذ الِجانل الاظخٓ ؾاثل الخْ ت الخالُت ف  ماعؾاث الٗال٢اث الٗامج

ُت جل  حُٗي ؤَْ جا٫ الضاع  ف  املجانل الاظخٓ ؾاثل الخْ  مً اؾخسضامٔ الٗال  ٓ ؿخي اإلاْ اعؾحن طجا ؤن اإلاج). 2015٦

ال ْ اث ٓ ؤ٦بر ل٣ى هلخت الضازلُحن اع  ٖلى ؤصخاب اإلاجانل الاظخٓ ؾاثل الخْ جازغ ْ اُٖت، جالاظخ مؾاثل ؤلٖا

ت مشل بإػ ماث لكغ٧اث الىِٟ مف  خاالث الاػ  مت ؤن حؿخسضم٢اث الٗا٨ً للٗالجٍْ ).Moreno, et al, 2015الساعظُحن (ْ 

خِل بتر اقغاث ؤلاهترهذ باإلياٞت بلى اإلاْ ً زال٫ جدلُل الخُُٛاث الصخُٟت م ٓملُْ الدؿغب الىُٟي لكغ٦ت بٍغ

٨ً بك٩ل بًجابي لْ ؿاءلت ال٣ًاثُت، خٗل٣ت باإلا٘ ألازباع اإلامن ؾلًبا ٓ الُهلخت اإلاجبحن ؤن جٟاٖل ؤصخاب اإلاْ الُت، اإلا

خِل بترم٫ ٓ لئلنضاعاث الصخُٟت خ ت مللٗال٢اث الٗا مِمع ْ جبحن ؤن َىا٥ صْ ٫. ٓ ف  جىُٟظ الخل ٓملُْ ِاعاث قغ٦ت بٍغ

ال ْ جبحن ؤن ْ ). Kleinnijenhuis, et al, 2015اث مُت ف  ْل ألاػ جالغ٢ ٣ت جالخ٣ىُاث ؾاَْ ُت جالغ٢ مؾاثل ؤلٖا ذ بٍُغ

ضة  ٫، ٓ نٓ ٩اهُت المإْ ل، م: الخ٩ا”ألاعبٗت ال٨باع“ل َظٍ السهاثو جحكْ ُت الٗاإلاِٖا إلصاعة الٗال٢ت ٓ ً همٍٞغ

٢ض ْ ت، مي ف  بصاعة الٗال٢اث الٗامٔ الٗالٓ ؿخُت ٖلى اإلاجا ألا٦ثر ؤَجالخٟاٖل َْ َٗخبر الاجها٫ ْ الخٟاٖلُت. ْ الاجها٫، 

اث ٓ اع  ف  الؿىجنل الاظخآ ىهاث الخمً ماع  ٞغًنا ظضًضة للكغ٧اث لالؾخٟاصة جانل الاظخٓ اث الخٓ ٞخدذ ٢ى

ٓ ؿخسضألازحرة، خُض ًلخ٣ي اإلا جغجبِ بصاعة الٗال٢اث ْ ىخجاث، من ٓ ختى ًيكئْ ن ألا٩ٞاع بل ٓ ٍدباصلْ ن ٓ انلٓ ٍخْ ن م

غاٝ اإلاُت السبحرة باإلات الٗاإلامالٗا لُاث جالْٗ لُاث ْ ؿا اإلاْ اع ْ ألاصْ ْٟحن ٓ شلت ف  اإلاجخٗىُت اإلاخُلباث، ٞهي جخٗل٤ باأَل

ٓ جلٗب ْ ).  Herbst , 2014 ٦ظل٪ ز٣اٞت الاجهاالثْ ُٗىت اث اإلآمٗلظُا اإلآ لٓ ج٨ىْ الُِا٧ل، ْ   اع جالاظخ انلٓ الخ ا٢٘م

 ْ ص
ً
 ف جِمعا

ً
 ٥ٓ الؿلْ  مال٣ی يبِ ًم ٕٓ ه بخضار زاللِا ًم ٨ًجیْ ع ، مالجا الكباب ل٣ًاًا ؤلاًجابي ٫ ْ الخىا ا

ٓ  مٌؿخسض صاويٓ ؤن الكباب الؿْ ع ، مالجا للكباب ). 2014 صاّٖ هللا،ْ  (یتر بضعظت يُٟٗتٓ جْ  بٓ جیٓ الی ٢ع م

ٓ ) ؤن 0101، مً ًٔغ (ببغاَُمَىا٥ ْ   ٔ ٓ ؿخاإلا ٖلى اماؾخسضا اع جالاظخ انلٓ الخ قب٩اث ؤ٦ثر ٥ٓ الٟیـ ب ٢٘م
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 ل ٖلىجحْٗ  ٖلیّ للخإزحر مالٗا الغؤي ساَبّم ت ف جِم هُتْ ؤلال٨تر الاجهالُت ؾاثلٓ ال مجبحن ؤن اؾخسضاْ ، مالٗال

یاْم ٖاَٟیا مالٗا الغؤي ٖلى الخإزحر ٖلى اع جالاظخ انلٓ الخ قب٩اث لجا حٗجاججاَاجّ، ٦ حك٨یل  ٦یآ ؾلْ  ٗٞغ

ـ بالجا ٨ًٓ لًٗجٍْ ٕایجابیا. ْ  ٘ ججخامل مؿ٪ ب٣ُجعة الخْ صًت ؤن ًدٟؼ َالبّ ٖلى يغ ٓ ٗاث الؿٗمَُئت الخضَع

ىاهج الضعاؾُت ع ف  اإلآ ظض ٢هٓ ًا جخل٩اث، ٦جاإلاْ لت ْ ظِت يض الضٓ ت اإلام٦ُاث الِضآ عة الؿلٓ يُذ زُٓ جْ اهِىّ، ٓ ٢ْ 

). 0101خؿً، ْ ٍجي ٓ ً ال٨ٟغي (الشمخٗل٣ت باأل ألا٩ٞاع اإلاْ  مٟاَُائها ٖلى اإلآ ا ًخٗل٤ باخخجصًت ُٞٓ ٗاث الؿٗمف  الجا

دترف  الٗال٢اث مع ْ صْ ٣غاَُت، جاث ٖلى الضًٓمٗلٞغة اإلاْْ اع  جانل الاظخٓ ؾاثل الخٓ ظُا الخضًشت لٓ لٓ ا جازغ الخ٨ىج٦

ال ْ  ت ف مالٗا الٗال٢اث  محؿاَْ ظُا الجضًضة، ٓ لٓ الؿلبُاث للخ٨ىْ ً ؤلاًجابُاث مظض الٗضًض ٓ جْ ت، جالطس مؾاثل ؤلٖا

اع  بك٩ل جانل الاظخٓ ؾاثل الخْ  محؿخسضْ الخ٨ٟحر، ْ انل، ٓ الخْ اع، ٓ الخ م٣غاَُت باؾخسضاجت ف  جدؿحن الضًمالٗا

ُت ف  م٣غعاث الش٣اٞت ؤلاؾال م م٨ً ان حؿاَجٍْ ). Kent ,2013.(٘ ٩٦ل ججخاملْ ٣غاَُت جص بالىٟ٘ ٖلى الضًٓ اعي ٌٗٓ خ

ٓ جمً زال٫ مً ال٨ٟغي للُالب مٗاث ف  جد٤ُ٣ ألا مالجا الؿُاؾُت ْ اع الش٣اُٞت، الا٢خهاصًت، ْ ً ألاصمٖت ج

 ).0105(الؿبُع ، 

الظًً، ْ ُت، جألا٧اصًْ ُت جاء ٖلى الؿاخت الٗلجالٗل ماجً اَخماع  ٢ضع ٦بحر جانل ؤلاظخٓ ؾاثل الخْ ا ا٦دؿبذ ج٦

 ,Khang, et alؾُلت الجضًضة (ٓ جإزحر َظٍ الْ  معاث ف  اؾخسضآ ن الخُٓ ا٦بٓ ٍْ ن ٓ ا ٌؿخجُبٓ ، ٧اهمَعْ بض

ً الؿٗجؿدشاإلا مَ ضاصمب ف  صًتٓ الؿٗ اؾؿاثاإلا ت ف  صعاؾت ف محؿاٖض الٗال٢اث الٗاْ ).2012 اث ٓمٗلصًحن باإلآ ٍغ

 ْ ؤن لِا صْ  .الا٢خهاصًت اثمألاػ  ٫ ٓ خ
ً
 ف  بجِمعا

ً
ً ببٌٗ اإلاجؿدشاإلا ضاصما  اث الا٢خهاصًتم٫ ألاػ ٓ اث خٓمٗلٍغ

ٍى٨ٗـ ْ الُالب،  بحن ن ْ الخٗا اع  ف جانل الاظخٓ ٥ ٧إخض ؤق٩ا٫ قب٩اث الخٓ الِٟـ ب مَؿِْ ). 0100ن، ٓ (الخؿ

ً ٨جالظي ًْ ٗجي، ل ف  ٦ال الاججاَحن لل٨ُان اإلاجت حٗم) . ؤن الٗال٢اث الٗا0100، دمحم( مؤ٩ٞاَعْ  مّ ٖلى اعائهماؾخسضا

ت ف  جِا ؤن الٗىانغ اإلاجت، ٦ملت الٗال٢اث الٗاجظّ لّ خٓ ٨ً اٖخباٍع اإلاجالظٔ ًْ ٗجي ع اإلآ ِجالجْ ُل، جاٖخباٍع الٗ

٠ الجمالٗال٢اث الٗا  ًْ زال٫ التر٦حز ؤمعاث ٓ الخإزحر ٖلى َظٍ الخهْ ُل جت ًٖ الٗمالٗا مٟاَُع باإلآ ِجت ه  حٍٗغ

اصة اإلا ْؤ مالخطسُ ْالخ٣لُل ؤ ت ٖلى ما خهلذ الٗال٢اث الٗاجع، ٦ٓ ِجه٣لِا للج مُل خُض ًخجالٗ ٫ ٓ اث خٓمٗلٍػ

ض م ت. ف  الملبىاء الٗال  مً الاخترامٍؼ اع  جانل الاظخٓ ؾاثل الخْ ٫ ؤن ٓ ٨ً ال٣جٍْ ) . Hazarika,2 011ا٢٘ (ٓ ت الخجاٍع

ال ْ ٗالُت ١ ب٨شحر ألاصلت ٖلى ٞٓ اع  جٟجانل الاظخٓ ؾاثل الخْ ة ٓ جبحن ؤن ٢ْ ت، مت للٗال٢اث الٗاجج٠ًُ ٢ُ  مؾاثل ؤلٖا

ًاءٓ ٍْ الخ٣لُضًت ٧إصاة اجها٫ باليؿبت للُالب .  ؼ ألا  ع ف ْ ص الخضَعـ َُئت ظض أٖل ٗت مً ال٨ٟغي لضٔ َالب ظامحٍٗؼ

ؼ ألا مخاثل بضعظت ٖالُت، ف   َغاث٤ ْ ؾاثل ٓ ي، المٔ الٗلٓ خخُت، املجألاَضاٝ الخٗلُ  شلت فجخً ال٨ٟغي اإلامجاالث حٍٗؼ

ؼ ألا ْ ظض ٞغ ٓ ا جج. ٦ مٍٓ الخ٣ْ الخضَعـ،  ـ ف  حٍٗؼ  مصعظاته ْؤ مً ال٨ٟغي بازخالٝ ٧لُاتهم١ بحن ؤًٖاء َُئت الخضَع

ت مع الٗال٢اث الٗاْ َٗخبر صْ ػاعاث ٓ غا٦ؼ الت ف  اإلاماعؾت الٗال٢اث الٗامج مٍخْ ). 0100الجغاصاث، ْ  غي،جُت (الكجالٗل
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ا ؤزىاء خضْ شاهُت صغجبت الفى اإلاْلى، ْ غجبت ألا ت ف  اإلام٫ ألاػ ٓ ا ٢بل خهمغخلت مف   ا ْ غجبت ألازحرة صفى اإلاْت، مر ألاػ ْ َع َع

فى ْاث الٛحر َاصٞت للغبذ، جىٓت بضعظت ٦بحرة ف  اإلامالٗال٢اث الٗا محؿخسضْ ). 0101ٍجغي، ٓ ت (الخمر ألاػ ْ بٗض خض

ً الش٣ت ف  مٍض ؼ ن اإلاْ اع  اجها ٢لُلت الٟاثضة، ف  خحن ؤن الغظا٫ ًبضجانل الاظخٓ ؾاثل الخْ غؤة بلى الٛالب جىٓغ اإلا

اال جت ؤ٦ثر اخخماث التي بها بصاعاث للٗال٢اث الٗاجىٓجبحن ؤن اإلاْ اع ، جانل الاظخٓ ؾاثل الخٓ الٟٗا٫ ل مالاؾخسضا

بُت خٓ ٍْ اع ، جانل الاظخٓ ؾاثل الخْ  ماؾخسضاْ لخبجي   ٓاعؾمجِا م٫ الُغ١ التي ٌؿخسضٓ ظض ه٣و ف  البُاهاث الخجٍغ

 ,Taylorت (ماعؾت الٗال٢اث الٗامجحُٛحر  ْؤ م٦ُُٟت جإزحَرْ اع  جانل ؤلاظخٓ الخ ؾاثلْ  مت ف  اؾخسضامالٗال٢اث الٗا

& Kent, 2010 اعؾاث ٚحر مجاث جدبجي جىًٓ ؤن بٌٗ اإلامص ؤؾباب لل٣ل٤ ٓ ظْ ً الضعاؾاث حكحر بلى م). بال ؤن ٖضص

ال ْ ٚحر ؤزال٢ُت ف  ْ ىاؾبت م ً م: 75ٍا٦ض ْ .  ,2010Macnamara,( اُٖتجالكب٩اث الاظخْ اُٖت جالاظخ مؾاثل ؤلٖا

٣ت جانل الاظخٓ ؾاثل الخْْ هاث ْ ضع اإلآ ت ؤن ِْملحن ًٖ الٗال٢اث الٗآ ؿئاإلا ف   ماؾؿاتهماع  ٢ض ّٚحرث ٍَغ

ً الاجهاالث مت مًخا ف  الاجهاالث الساعظُت للٗال٢اث الٗآ يْ ؤ٦ثر َظٍ الخُٛحراث ؤ٦ثر ْ ع، ٓ ِج٘ الجمانل ٓ الخ

ال ْ ا ؤن جالضازلُت، ٦ ً خُض ماع  جانل ؤلاظخٓ ؾاثل الخْْ هاث ْ ضً اإلاملُضًت جخل٣ى صعظاث ؤٖلى الخ٣ مؾاثل ؤلٖا

 ). Wright, & Hinson ,2009جها ؤزال٢ُتٓ ٧ْ ٫ الخ٣ُ٣ت ٓ ٢ْ هضا٢ُت اإلاْ الض٢ت 

 ة البدشُت: و الفجو ؼ الضعاؾاث الؿابقت مالازخلف و حه الاجفاق و أ

  اع  التي ابغػث جانل الاظخٓ ؾاثل الخٓ ت لمالٗاالٗال٢اث  مُت اؾخسضاج٘ ؤٚلب الضعاؾاث الؿاب٣ت ٖلى ؤَماج٣ٟذ

 الاؾخٟاصة آ ت، خُض اؾخُاٖمل  الٗال٢اث الٗآ ؿئْمالُالب ْ ُت الٗاإلاْ خلُت اؾؿاث املجُْٟت للٓ ُت َظٍ الجؤَ

 بصاعة ٍج،ْ شل الترمجاالث ً املمألاهترهذ ف  الٗضًض  ٖبر الاجهالُت ٍغ اؾتراجُجُتهآ جُ ف  ٍبٓ ال اثمزض ًم

 ٓ ِجاث، خُض انبذ الجمؤألػ  عةٗت، بصاجالؿ
ً
 للْمع ناوٗا

ً
ج معة صْ ٘ يغ مؿخ٣بل، مجغص مٌٗض  ملْ ٔ ٓ دخجغؾال

 ;0101باع٥، م;0107ٖكغي  ;Cheng, 2018اث مً ؤؾالُب بصاعة ألاػ جاع  يجانل الاظخٓ اؾتراجُجُاث الخ

Kent ,2013; Taylor, & ; 14Valentini , 2015; Herbst , 20 ;Kleinnijenhuis, et al, 2015 ;Moreno, et al, 2015

Curtis, et al, 2010; Wright, & Hinson ,2009 ;Kent, 2010 

  ملُت ْ ُ٘ البُاهاث ألا جؤصاة الاؾخبُان لخج مً الضعاؾاث الؿاب٣ت ف  اؾخسضامى م٘ الٛالبُت الٗٓماج٣ٟذ ً

 .مجهمؿخ٣صخي اإلا

  ؿخ٣ل.م خٛحرمت م٘ ٚالبُت الضعاؾاث الؿاب٣ت باٖخباع الٗال٢اث الٗامجخ٤ٟ 

  0107ُت (ٖكغي، جت الغ٢مهُلر الٗال٢اث الٗام مً الضعاؾاث ف  اؾخسضام٘ ال٣لُل مجخ٤ٟ.( 
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   ضث الضعاؾت الخالُت ٖلى َالب جٗاًىت خُض اٖخخضة اإلاْْ ٘ الضعاؾت ججخمجسخل٠ ًٖ الضعاؾاث الؿاب٣ت ف

لذ الضعاؾت ْ ت خُض جىامالٗا خٛحر الٗال٢اثما جسخل٠ ًٖ الضعاؾاث الؿاب٣ت ف  ؤبٗاص جصًت، ٦ٓ ٗاث الؿٗمالجا

ا ْ ع  بضٓ ً زال٫ المت مع الٗال٢اث الٗآ دمالخالُت  ً ال٨ٟغي الظٔ مخٛحر ألا م٦ظل٪ ف  ابٗاص ْ اتها، ماؾِاْ َع

ُت ف  م٣غعاث الش٣اٞت ؤلاؾال مذ بضعاؾت ج) التي اَخ0105شل صعاؾت (الؿبُع ، مً الضعاؾاث ملخّ الٗضًض ْ جىا

ع ألاَضاٝ ْ دامً زال٫ مً ال٨ٟغي ملذ ألا ْ ) التي جىا0100الجغاصاث، ْ غي جكصعاؾت (الْ صًت، ٓ الؿٗ ٗاثمالجا

ـ، ْ ، ؤؾالُب مٔ الخٗلُٓ دخمُت، جالخٗلُ  )مٍٓ الخ٣ْ َغاث٤ الخضَع

 ة البدشُت و الفج 

٨ً ؤلاقاعة بلى ؤن جالضعاؾاث الؿاب٣ت، ًْ الازخالٝ بحن الضعاؾت الخالُت ْ ظّ الاجٟا١ ْ ً زال٫ اؾخٗغاى ؤم

ٓ ً الضعاؾاث الؿاب٣ت ف  م٘ ال٣لُل مت جخ٤ٟ الضعاؾت الخالُ لتها ْ دامبال ؤجها جسخل٠ ف   مَضِٞا الٗاْ ، مِٖا الٗآ يم

ٓ ذ هما اؾخسضجاع ، ٦جانل الاظخٓ ؾاثل الخْ شلت ف  جخخٛحراث الخضًشت اإلاك٩لت البدشُت باإلاعبِ اإلا طط بدثي ظضًض ج

ُٗحن، مً ال٨ٟغي للُالب الجامت ألا مِا ف  خل ؤػ مسضااؾخْ ُت جت الغ٢مع الٗال٢ت بحن الٗال٢ت بحن الٗال٢اث الٗآ ًه

خباع ٧ل ظمخ٩امً ؤَغ جي  ت.ماهب ألاػ ٓ لت جإزظ بٗحن الٖا

 نهجي للضعاؾتإلاػاع امل

 كهلت الضعاؾتم .1

ت بدخّ، بط ٧اهذ الض مٟاَُماضخي حٗجي ً ف  اإلامت ألا جل٣ض ٧اهذ ٧ل ًَ ٓ ً الساع   للم٫ حؿعى لخٟٔ ألا ْ ٖؿ٨ٍغ

ٓ الضازل  للْ  َجي) ٓ ً المت ألا ٓمىٓمى ب (مِْغ حٗبحر ظضًض ٌؿْ ٢ذ الخايغ، ٓ ف  ال مٟاَُل٨ً حٛحرث جل٪ اإلاْ ، اًَج

ً ال٨ٟغي ما ألا جاع ، الىُٟي ال ؾُجً الؿُاسخي، الا٢خهاصي، الش٣اف ، البُئي، الهخ ، الٛظاجي، الاظخمشلت ف  ألا جخاإلا

 ٫ٓ بلى الىخاثج الصخُدت بال ٚلٓ نٓ الخضبغ ال٣ٗل  للْ ت الىٓغ الظَجي مَٗجي ؾال ْ ت ٓمىٓؤع٧ان َظٍ اإلا مشل ؤَجالظٔ ً

 ْ ،ِ جغؾُش ْ غ، مالة ألا ٓ ل مالء هلل زٓ الْ اء جح الاهخْ باصت ؤلاوؿاهُت التي حٗؼػ ع اإلاْ  مالظي حهضٝ بلى ٚغؽ ال٣ُْ ال جٍٟغ

ت ً الخُاع مجدهحن ؤ٩ٞاع ألاٞغاص ْ ي الخى٠ُ، محز بّ الضًً ؤلاؾال جٗخض٫ الظي جؾُي اإلآ ال٨ٟغ ال ٓمِٟم اث ال٨ٍٟغ

الازخالٝ، ْ هبظ الٟغ٢ت ْ خضة اله٠ ْ بلى  ٖٓلى ال٨ٟغ الصخُذ الظي ًضٖ مجغبُتهْ َت ٓ كبظِاث اإلآ الخْ الًالت، 

 َـ) . ٨0151دؿباجّ (ال٣لُُي، ْم٣ضعاجّ م ًَ بالخٟاّ ٖلىٓ ً الملُت ججاٍ ؤْ ؿا بضؤ ؤلاخؿاؽ باإلامجغؾُش ْ 

اب ف  الٗالْ َظا  ٗض ْاَغة ؤلاَع
ُ
ً مىُت ل٨شحر مشل ؤزُغ ؤق٩ا٫ التهضًضاث ألا جالتي جْ الًالت هخاظا لؤل٩ٞاع  مح

ض اؾخسضاْ ٘ مُامٗاتها، لخد٤ُ٣ ججخمؿخ٣بل ْماؾخ٣غاع ْ ً مؿتهضٞت بظل٪ ؤم٫، ْ الض  مؤَضاٝ زاعظُت، ال جٍغ

DELL
Rectangle

DELL
Typewriter
المجلد السابع ــ العدد الأول ــ يونيو٢٠٢٠



 

King Khalid University Journal of Humanities,  

Volume 29,  Issue 1, 2020 -  https://hj.kku.edu.sa 

Dr. Muhmoud M. A. Dwaidar, The role of digital public relations in 

facing the crisis of intellectual security Among Saudi university students: 

An applied study on Shaqra University students 

 

511 

، يمؿتهضٞت (الضل٫ُ اإلاْ اث صازل الضمل ٖلى زل٤ ألاػ جخغ٧اث التي حٗضة ف  طل٪ ٖلى بٌٗ املجٗخمباقغة، اتها اإلاْ ؤص

ابُت زال٫ ال٣ٗض ألا مصًت ٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗجا خضر ف  اإلاْم). 07: م0101 التي ْ ً ال٣غن الخال  م٫ ْ ً ؤخضار بَع

  050ػث ْ ججا
ً
٢خل ْ ً، م) عظل ؤ507إنابت (ْ خٟغ٢ت، هخج ٖجها ٢خل مضن مازخُاٝ ف  ْ اٖخضاء ْ ا بحن جٟجحر مخاصزا

ٓ ) 111إنابت (ْ   إلا م٣ُْماًَ م
ً
 )08: م٩ٞ0117اع (الخغبي، شل َظٍ ألا ٧ان هخاظا

ُتم لِاْ ٗت زالزت ؤَضاٝ ؤمن ؤن للجآ سخهٍٔغ املْ  تاإلا ٫ ٓ خ ع ٓ دججخ ٗٞغ  ًجزاهحها ا٢خهاصًت ج٨ْ ِٖا، ٓ قُْ  ٗٞغ

 ٖلى زبراجّ، للخٛلب ًم الاؾخٟاصةْ  البكغي  ا٫اإلا ف  عؤؽ اعجالاؾدش ًم اخخُاظاجّ جلبُتْ  ٘ججخا٢خهاص امل ٍغٓ جُ ف 

٘ ججخامل الؾخ٣غاع صٓ ج٣ اُٖتجزالثها اظخْ ا٢خهاصًت،  م٢ُْ  ِاعاثم ًم بلُّ ا ًدخاطم ُتججىْ  الا٢خهاص ك٨الثم

 ). 0101ت للخسُُِ، ماُٖت (ؤلاصاعة الٗاج٢ًاًاٍ الاظخْ  ك٨الجّم ٖلى الخٛلبْ  ُخّججىْ 

ت مً ؤػ ملت الخض ْ خاُت، ملالٗاإلاْ خلُت صًت، الخٛحراث الخاصزت ٖلى الؿاخت املٓ ٗاث الؿٗما٦بذ الجاْ ل٣ض ْ 

ت ف  الجآ خضاث للخْ ً زال٫ بوكاء مؾاٍ الكباب ْ ٛاالة ف  ؤاإلاْ لخُٝغ ا ؾُُت ٓ ٗاث تهضٝ بلى جغؾُش المُٖت ال٨ٍٟغ

خضا٫ بحن الكباب، َظا ْ  ال ْ ت مالٗال٢اث الٗا م٨ً ؤن حؿِجٍْ الٖا ً مً زال٫ الٗضًض مع ٞٗا٫ ْ ٗاث بضمف  الجا مالٖا

، جالتي جْ اث ٓمٗلاإلاه٣ل ْ ت ف  طل٪ ؤخضر ج٣ىُاث الاجها٫ مؿخسضمالث جالخ
ً
 ؤؾاؾُا

ً
 ْ شل عاٞضا

ً
 ف  بىاء جِمع٦ىا

ً
ا

ُت ف  َظا الٗهغ، َظا عاث اإلآ الخُْ الث ٓ ا٦بت الخدٓ الش٣اُٞت، إلاْ اُٖت جت ؤلاوؿان الاظخٓمىٓم ٢ض ؤقاع ؤخض ْ ٗٞغ

ا مؾُلت اجها٫ ْ ً ؤلاهترهذ مً السهاثو التي ججٗل مالباخشحن بلى الٗضًض  جا٫ مؾاثل ف  ٓ ً المًٟلت ًٖ ٚحَر

ت، خُض مى الٗال٢اث الٗامؿخسضمغجٟٗت بحن ؾاثل طاث الجاطبُت اإلآ ال مت، خُض ؤنبدذ ؤخض ؤَمالٗال٢اث الٗا

ٓ ٫ الى ؤي ٓ لت الضزٓ ؾِْ ِا، مهت ف  اؾخسضاْ غ باإلا مجدؿ ً مألاٞغاص ؤهٟؿِ مج٣ضًْ ٖت، ٓ خىا٢٘ اإلآ ً اإلام٢٘ م  لآلزٍغ

“Self- Presentation”  ت ٦بحرة  .)0108، جبلمص (ٓ ن ٢ُْ صْ بدٍغ

ت مبّ الٗال٢اث الٗا م٨ً ؤن حؿاَجع الظٔ ًْ ا الضمك٩لت البدض ف  الدؿائ٫ الغثِـ الخال : م٨ً نُاٚت جلظل٪ ً

ٓ ُت ف  جالغ٢ ؼ ألا ْ اظِت م ٓ جمىّ مٍخٟٕغ ْ صًت؟ ٓ ٗاث الؿٗمً ال٨ٟغي لُالب الجامحٍٗؼ ُت مٖت ج ً الدؿائالث الٟٖغ

 الخالُت:

 ٗت ق٣غاء؟ملِا َالب ظااع  التي ًًٟجانل الاظخٓ ؾاثل الخْ ا م .0

 اع ؟جانل الاظخٓ ؾاثل الخْ  م٢ذ الظي ٣ًًُّ الُالب ف  اؾخسضآ ا الم .0

 ٗت ق٣غاء؟مت ف  ظامع الٗال٢اث الٗاْ ع  الُالب بضْ ضٔ ما م .5

 ٗت ق٣غاء؟مُت لُالب ظاجت الغ٢ماث التي جد٣٣ِا الٗال٢اث الٗامالاؾِا ما ؤَم .1

 ً ال٨ٟغي؟مؼ ألا حٍٗؼْ ُت جت الغ٢ما الٗال٢ت بحن الٗال٢اث الٗام .3
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ٓ اث) ف  مالاؾِاْ ع  ٓ ُت (الجت الغ٢ما جإزحر ؤبٗاص الٗال٢اث الٗام .1 ؼ ٓ ً ال٨ٟغي (الخمت ألا ماظِت ؤػ م ُٖت، حٍٗؼ

 ىٟغصًً؟ْمٗحن ججخم)  مُت ال٣ُججىْ  ع ٓ ذ، وكغ المالدؿا

 أهضاف الضعاؾت  .2

 شلت ف :جخاإلاْ الضعاؾت  غجبُت بخد٤ُ٣ حؿائالثً ألاَضاٝ اإلامتهضٝ َظٍ الضعاؾت بلى جد٤ُ٣ الٗضًض 

 ٗت ق٣غاء.ماع  التي ًًٟلِا َالب ظاجانل الاظخٓ ؾاثل الخْ الخٗٝغ ٖلى  .0

 اع جانل الاظخٓ ؾاثل الخْ  م٢ذ الظي ٣ًًُّ الُالب ف  اؾخسضآ اؾخ٨كاٝ ال .0

 ٗت ق٣غاء.مت ف  ظامع الٗال٢اث الٗاْ ع  الُالب بضْ ٔ ٓ ؿخم٫ بلى ٓ نٓ ال .5

 ٗت ق٣غاء.مُت لُالب بجاجت الغ٢مٗال٢اث الٗااث التي جد٣٣ِا المالاؾِا ماؾخ٨كاٝ اَ .1

ت ؤ٦ثر ؤبٗاص ألا مً م٨ً جالخ .3  ظِت هٓغ الُالبْ ً مُت ج٨ً ؤن جازغ ُّٞ الٗال٢اث الغ٢جً ال٨ٟٔغ الظٔ ًمٗٞغ

ؼ ألا ْ ُت جت الغ٢مَبُٗت الٗال٢ت بحن الٗال٢اث الٗاْ ٕ ٓ نل بلى هٓ الخ .1  ً ال٨ٟغي.محٍٗؼ

ٓ اث) ف  مالاؾِاْ ع  ٓ ُت (الجت الغ٢مٝ ٖلى جإزحر ؤبٗاص الٗال٢اث الٗآ ٢ٓ ال .7 ُٖت، ٓ ً ال٨ٟغي (الخمت ألا ماظِت ؤػ م

ؼ الدؿا  ). مُت ال٣ُججىْ  ع ٓ ذ، وكغ المحٍٗؼ

 ُت الضعاؾت مأه .3

 ةٓ الٟج ؾض شل ف جالتى جخْ  ُتمالناخُخحن لاماصًً م٢ٗت ٓ ختها اإلاجؿاَمء ُٓت الضعاؾت الخالُت ف  يججبرػ ؤَ

ُتاإلا ٓ ازخباع هْ  مً زال٫ ج٣ضًمف  ألاصبُاث البدشُت  ٗٞغ خٗل٣ت ت اإلامألاػ ْ ُت جت الغ٢مطط للٗال٢ت بحن الٗال٢اث الٗاج

ا حؿٟغ ٖىّ مء ًٓ الضعاؾاث ٖلى يمؿخ٣بلُت للٗضًض ٨جها ٞخذ الاٞا١ اإلاجا ًجٗاث، ٦مً ال٨ٟغي لضٔ َالب الجامباأل 

ُت جت الغ٢مللٗال٢ت بحن الٗال٢اث الٗا الىٓغي ْ ت ف  ؤلازغاء ال٨ٟغي جؿا٨َجها اإلاج٦ظل٪ ًْ ً هخاثج َظٍ الضعاؾت، م

 مَظٍ الضعاؾت بؾِا م٢ض حؿِْ ً ال٨ٟغي. مألا ْ 
ً
 ٓ خم ا

ً
ُتاإلا ةٓ الٟج ؾض ف  ايٗا  خٗل٣تاإلا رٓ البدْ للضعاؾاث  ٗٞغ

ا ف  جد٤ُ٣ ْ صْ ٗاث مُت ف  الجاجت الغ٢مبالٗال٢ت الٗال٢اث الٗا ؼ ألا ْ َع صًت ٓ ٨خبت الؿًٗ ال٨ٟغي للُالب ف  اإلامحٍٗؼ

ٗاث ملحن ف  الجاْ ؿا بلى لٟذ اهدباٍ اإلا الخُب٣ُُتالضعاؾت الخالُت ف  الىاخُت  ما حؿِجت. ٦مُت ٖاالٗغبْ زانت 

ت ف  الجآ خضة الخْْ ظُا الاجها٫ ٓ لٓ ٘ ج٨ىمت مج الٗال٢اث الٗامص ٓصًت هدٓ الؿٗ ل مخ٩امٗاث ف  بَاع مُٖت ال٨ٍٟغ

ت الًالت، ٓ بهضٝ وكغ الخ ؼ الدؿاْ ُٖت باالججاَاث ال٨ٍٟغ  محٗلُْ ٦ظل٪ جش٠ُ٣ ْ هبظ الٗى٠، ْ ن الُالب ذ بحمحٍٗؼ

٨ً جا ًجٗت، ٦م٢ت الجاْ ً ؤع جً ال٨ٟغي يمت لؤل جالضاٖ مُت ال٣ُججىْ  ،مالئهمع  ال٨ٟغي بحن ػ ٓ الُالب ٦ُُٟت وكغ ال

ت ْ ي٘ اؾتراجُجُت ْ هخاثج البدض ف   مان حؿِ ٓ عٍئ داعبت ألا٩ٞاع ماع  ف  جانل الاظخٓ ؾاثل الخْ  مخضة الؾخسضام

ت اإلاالاْ الًالت  ت بحن ؤججاَاث ال٨ٍٟغ ٓ جم مج٣ضًْ ؾاٍ الكباب، ْ ىدٞغ ف  جبجي  منُاث التي ٢ض حؿِٓ ً الخمٖت ج
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 جانل الاظخٓ ؾاثل الخْ 
ً
ججاٍ  محُٛحر اججاَاتهْ  مالتي حؿخُُ٘ الخإزحر ف  ؤ٩ٞاَعْ ع  مً الكباب الجاماع  ألا٦ثر ٢غبا

 ً ال٨ٟغي.مت ألا مؤػ 

 ض الضعاؾت:و فغ  .4

 ى الخالُت:ْ زُإ الٟغ  ْضٔ ؤمً م٤٣ تهضٝ الضعاؾت بلى الخد

ع الٗال٢اث ْ ٗت ق٣غاء بضم) لضٔ الُالب  ظا 0.05=∞ٔ الضاللت (ٓ ؿخمع  ٖىض ٓ ً المؾِ ٓ خمٔ ٓ ؿخمظض ٓ ً .0

 ٗت ق٣غاء.مت ف  ظامالٗا

)  0.05=∞ٔ الضاللت (ٓ ؿخمُت ٖىض جت الغ٢ماث التي جد٣٣ِا الٗال٢اث الٗامً الاؾِامؾِ ٓ خمٔ ٓ ؿخمظض ٓ ً .0

 ٗت ق٣غاء.ملضٔ الُالب بجا

ت الُالب بةمً مؾِ ٓ خمٔ ٓ ؿخمظض ٓ ً .5 ً ال٨ٟغي مُت ف  جد٤ُ٣ ألا جت الغ٢مت الٗال٢اث الٗاجؿاَم٩اهُت مٗٞغ

 ٗت ق٣غاء.م) لضٔ َالب ظا 0.05=∞ٔ الضاللت (ٓ ؿخمٖىض 

ؼ ألا ْ ُت جت الغ٢مٍت بحن الٗال٢اث الٗآ ٗىمظض ٖال٢ت اعجباٍ بًجابُت طاث صاللت ٓ ج .1 ً ال٨ٟغي. للُالب محٍٗؼ

 ). 0.05=∞ٔ الضاللت (ٓ ؿخمٗت ق٣غاء ٖىض مجاب

ً ال٨ٟغي مت ألا ماث) ٖلى ؤػ مالاؾِاْ ع  ٓ ُت (الجت الغ٢مٍت ألبٗاص الٗال٢اث الٗآ ٗىمصاللت  ْظض جإزحر بًجابي طٓ ً .3

ؼ الدؿآ (الخ  ). 0.05=∞ٔ الضاللت (ٓ ؿخمىٟغصًً ٖىض ْمٗحن ججخم)  مُت ال٣ُججىْ  ع ٓ ذ، وكغ المُٖت، حٍٗؼ

 ؾت:ص الضعاو خض .5

ٓ غجبُت بخضصاث اإلاظض بٌٗ املٓ ج  الِا ف  الخال :ج٨ً اظجالتي ًْ ي٘ البدض ج

ا الغثِـ بك٣غاء، مٗت ق٣غاء ف  مالباخض بخُب٤ُ البدض ٖلى َالب ظا م٩اهُت: ٢اص اإلاْ الخض .0 بٌٗ ٧لُاث ْ غ٦َؼ

 صًت.ٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗج٧لُت ؾاظغ باإلاْ ي، ماصْ الض

-0159ع  مالجا مالشاوي للٗا ُضاهُت للضعاؾت زال٫ الٟهل الضعاسخيجُب٤ُ الضعاؾت اإلا ماهُت: جمص الؼ ْ الخض .0

 َـ.0111

ٓ خٗل٣ت بص اإلاْ الخض .5 ع ْ ع  بضٓ ا الجَْ ت مٕ البدض: ا٢خهغث َظٍ الضعاؾت ٖلى بٗضًً ٣ِٞ للٗال٢اث الٗآ يج

ت ُٖت باالججآَ شلحن ف  الخجخاإلاْ ً ال٨ٟغي م٦ظل٪ ٖلى ؤعبٗت ؤبٗاص لؤل ْ اتها، ماؾِاْ ت مالٗال٢اث الٗا اث ال٨ٍٟغ

ؼ الدؿااإلا ت، حٍٗؼ ن ْ ً ال٨ٟغي، صمت لؤل جالضاٖ مُت ال٣ُججىْ ع  ال٨ٟغي، ٓ ف  وكغ ال مَعْ هبظ الٗى٠، صْ ذ مىدٞغ

 ً ال٨ٟغي.مً ؤبٗاص ألا م مٚحَر
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 الضعاؾت الخؼبُقُت 

 نهج الضعاؾت:م.1

ّ الباخضٓ ىهج الض الباخض ٖلى اإلاجلخد٤ُ٣ ؤَضاٝ الضعاؾت اٖخ ٗٞغ ٌٌ ٣ت “ٖلى ؤهّ  نٟي الخدلُل  الظٔ  الٍُغ

جدلُلِا، ْ نِٟا ْ ي ف  مب الٗلٓ ألاؾل مً زال٫ اؾخسضامطل٪ ْ ُت، جك٨الث الٗلاإلا ْاَغ ؤٓ ت ف  صعاؾت الٓمؿخسضاإلا

ك٩لت بغاَحن حؿاٖض الباخض ف  جإَحر اإلاْ ٞغ صالثل ٓ جْ ي، مى٤ُ الٗلض ٖلى اإلاج٫ بلى جٟؿحراث حٗخٓ نٓ طل٪ بٛغى الْ 

ٓ ٫ بلى هخاثج ٓ نٓ ٣ابلت ف  ؾبُل الْمالخٓت، مً اؾخبُان، مسخلٟت ُب املألاؾال ماؾخسضا مً زْمؤبٗاصَا، ْ  ُٖت ٓ يم

ٓ غجبُت بم ٢ض ْ ً ال٨ٟغي. َظا مألا ْ ت مهاث الٗال٢اث الٗآ ٩ْمّ الباخض ف  جدلُل ؤبٗاص م٢ض اؾخسضْ  ”ٕ البدضٓ يج

ً مً ال٨ٟغي مألا ْ ت ملٗاٍت طاث الهلت بالٗال٢اث آ ُ٘ البُاهاث الشاهج٨خبي ف  ججب اإلآ ض الباخض ٖلى ألاؾلجاٖخ

ا املم خٛحراث جغجبُت بمر ٓ بدْ ُت، صعاؾاث ججالث ٖلمً ٦خب، مألاظىبُت ْ غاظ٘ الٗغبُت شلت ف  اإلاجخسخلٟت اإلاهاصَع

ا طاث الهلت بُٗىت الضعاؾت اٖخمً ملُت ْ ٫ ٖلى البُاهاث ألا ٓ ا اؾدىض الباخض ٖلى الخهجالبدض، ٦  ٖلى جهاصَع
ً
اصا

 َا الباخض لِظا الٛغى.ت الاؾخ٣هاء التي ؤٖضج٢اث

 أصاة الضعاؾت: .2

طل٪ لخد٤ُ٣ اَضاٝ ْ لُت ه  الاؾخبُان، ْ ُ٘ البُاهاث ألا جض ٖلحها الباخض ف  جججحٗخبر ألاصاة ألاؾاؾُت التي اٖخ

ُت (ٖكغي، جت الغ٢ملذ الٗال٢اث الٗاْ غاظٗت الضعاؾاث الؿاب٣ت التي جىاجالباخض ب م٢ض ٢اْ يّ ْ ازخباع ٞغ ْ البدض 

ال ٓ ِجن لضٔ الجٓ ل٪ جبحن ؤهّ ًيبػ  ؤن ٦٩ًظْ )  0107 ع الظٔ جاصًت ْ ُت الضجع بإَٓ ُت الكٗمع الظٔ ًخل٣ى الغؾالت ؤلٖا

ت ف  مبها الٗال٢اث الٗا م٨ً ؤن حؿِجاث التي ًمح الاؾِآ يْ ً م٦ظل٪ البض ْ )، Valentini , 2015ؾُلت (ٓ جل٪ ال

ـ، ; 0108زلُٟت،  (Cheng, 2018) اث مٗالجت ألاػ م ن، ٓ الخؿ;0101نالر،  ;0101ن، ْ آزغ ْ  مٖها ; 0107اصَع

ت ؤبٗاص ؤػ ْميُذ ٓ ً جمالبض ْ ). 0101ٍجغي، ٓ الخ ;0100 ٦ُُٟت اٖضاص ْ ترجبت ٖلحها، الازاع اإلاْ ً ال٨ٟغي مت ألا مٗٞغ

اًت للُالب لخمبغا ت اإلا مُٖتهٓ ج ٖع ت (الشباالججاَاث ال٨ٍٟغ ؼ ٢ُْ َـ)، 0153خؿً، ْ ٍجي ٓ ىدٞغ هبظ ْ ذ مالدؿا محٍٗؼ

 مالئهمع  ال٨ٟغي بحن ػ ٓ ع الُالب ف  وكغ الْ ُت صجعة جىْ يغ ْ ) 0105الؿبُع ،  ; 0107الجغاصاث، ْ غي جالكالٗى٠ (

 خخْ ) 0105خؿً، ْ ٍجي ٓ (الش
ً
الباخض  مل٣ض ٢اْ ). 0105ً ال٨ٟغي (الؿبُع ، مت لؤل جالضاٖ مُت جغؾُش ال٣ُجاًًا

 بلى الضعاؾاث الؿاب٣ت 
ً
ت بٓ خضاث الخْ اَضاٝ ْ اؾدىاصا ت اؾخبُان ج٢اث مُجصًت بخهٓ ٗاث الؿٗمالجاُٖت ال٨ٍٟغ

 يّ.ْ جد٤ُ٣ ٞغ ْ ُٖت حؿعى ٞئلظابت ٖلى حؿائالث البدض ٓ ه

ل اعجباٍ ال٣ٟغة بالضعظت مٗامً نض١ البىاء باؾخسغاط مالخد٤٣  م٢ض جْ : ( صضق بناء أصاة الضعاؾت2/3) 
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٢ض ؤقاعث الىخاثج ْ . Point Bi-serial Correlation Coefficient مً ٖىانغ ؤصاة الضعاؾت باؾخسضامال٩لُت ل٩ل ٖىهغ 

 لـ ْ ) ل٣ٟغاث ؤصاة الضعاؾت 1.5ً (مالث الاعجباٍ ٧اهذ ؤ٦بر مٗامبلى ؤن 
ً
. (Nunnally and Bernstein, 1994: 139)٣ٞا

ت مع الٗال٢اث الٗاْ ع  بضٓ الث الاعجباٍ ل٣ٟغاث المٗامخذ ْ ُت، ٣ٞض جغاجت الغ٢مع الٗال٢اث الٗاْ ا ًخٗل٤ صجُْٞ 

ا ًخٗل٤ جا ُٞم)، ؤ1.111-1.731اث(مُت ف  ٚضاعة ألاػ جت الغ٢ماث الٗال٢اث الٗامل٣ٟغاث بؾِاْ )، 1.737-1.119(

ت اإلآ الث الاعجباٍ ل٣ٟغاث الخمٗامخذ ْ ع  ال٨ٟغي ٣ٞض جغآ خٛحر الجب ت (ُٖت باالججاَاث ال٨ٍٟغ )، 1.755-1.819ىدٞغ

ؼ الدؿاْ   مالئهم٘ ػ مع  ال٨ٟغي ٓ الُالب ف  وكغ ال ع ْ ل٣ٟغاث صْ )، 1.310-1.851هبظ الٗى٠(ْ ذ مل٣ٟغاث حٍٗؼ

ا ٌكحر بلى مجلت، ٓ ٣بْمغجٟٗت مه  ْ )، 1.191-1.951ً ال٨ٟغي (مت لؤل جالضاٖ مُت ال٣ُجل٣ٟغاث جىْ )، 1.181-1.901(

 )0( م٫ ع٢ْ ٍخطر طل٪ ف  الجضْ لت لهض١ بىاء ؤصاة الضعاؾت، ٓ ٣بمصاللت 
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  (1) مى عقو حض

 ن غناصغ الضعاؾتمت الهلُت لهل غنصغ الضعحو ل الاعجباغ بحن مل فقغة مػام

 ل الاعجباغمػام الفقغاث لابػاص خغحراثامل ل الاعجباغمػام الفقغاث لابػاص خغحراثامل

الٗال٢اث 

 تمالٗا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً مألا 

 ال٨ٟغي 

 

 

ع ْ ع  بضٓ ال

الٗال٢اث 

 تمالٗا

1 .656** 

ً مالا 

 ال٨ٟغي 

ؼ  حٍٗؼ

ذ مالدؿا

هبظ ْ 

 الٗى٠

 

ع ْ ص

الُالب 

ف  وكغ 

  عٓ ال

 ال٨ٟغي 

20 .683** 

2 .409* 21 .566** 

3 .626** 22 .830** 

4 .709** 23 .541** 

5 .757** 24 .584** 

6 .446** 25 .756** 

اث مبؾِا

الٗال٢اث 

ت ف  مالٗا

 اثمألاػ 

 

 

ُٖت ٓ الخ

باالججاَا

ت  ث ال٨ٍٟغ

تاإلا  ىدٞغ

7 .613** 26 .887** 

8 .512** 27 .684** 

9 .606** 28 .804** 

10 .754** 29 .868** 

11 .734** 

 

 

 

 

ُت ججى

 مال٣ُ

ت جالضاٖ

ً ملؤل 

 ال٨ٟغي 

30 .916** 

12 .630** 31 .913** 

13 .662** 32 .930** 

14 .733** 33 .770** 

15 .873** 34 .928** 

16 .896** 35 .899** 

17 .882** 36 .786** 

18 

19 

.883** 

.810** 

. 

37 

38 

39 

40 

.779** 

.819** 

.812** 

.694** 

 (1.11ي غنض )و ػنم( **1.15ى غنض )و ػنم*
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هبار ؤلٟا ْ ٗاصلت ٦غ م مل الاحؿا١ الضازل  ألصاة الضعاؾت باؾخسضامٗامخؿاب  م: ج( زباث أصاة الضعاؾت2/4)

(Cronbach Alpha)  ُت، ْ داْمخٛحراث الضعاؾت، مً مخٛحر مل٩ل جاالث ُ٘ املجل الشباث لجمٗام م٢ض ٧اهذ ٢ُْ ٍع الٟٖغ

ح بحن ْ خٛحراث جتراج٦ظل٪ للْ )، 1.935ع (ْ داجت للجؤ٢صخى ٢ُْ ) 1.770ع (ْ داجت للجح بحن ؤ٢ل ٢ُْ جتراْ غجٟٗت م

ف  غجٟٗت ْملت ٓ ٣بمه  وؿب زباث ْ )٣1.981ضاع (جت بجخٛحراث ؤلازىحن ف  ال٣اثٔ اإلآ ؿخمٖلى ْ ) 1.981(ْ )1.901(

 ). 0( م٫ ع٢ْ ا ًخطر ف  الجضج، ٦(Nunnally and Bernstein, 1994:191)الضعاؾاث ؤلاوؿاهُتْ ر ٓ البد

 (2) مى عقو حض

 ل الاحؿاق الضازلي ألصاة الضعاؾتمػام

 نبار الفاو لغ  غضص الفقغاث خغحرأبػاص امل خغحراث الضعاؾتم

 1.772 3 ُت جالغ٢ت مع الٗال٢اث الٗاْ ع  بضٓ ال ُتمت الغقمع الػلقاث الػاو دام

 1.911 8 اثمت ف  ألاػ مالٗال٢اث الٗا ماؾِا 

 1.914 05 ُتمت الغقمع الػلقاث الػاو دمالي مئح

ت اإلآ الخ ن الفنغي مع لا و دام تُٖت باالججاَاث ال٨ٍٟغ  1.936 1 ىدٞغ

ؼ الدؿا   1.952 1 هبظ الٗى٠ْ ذ محٍٗؼ

 1.953 7 ع  ال٨ٟغي ٓ ع الُالب ف  وكغ الْ ص 

 1.945 8 ً ال٨ٟغي مت لؤل جالضاٖ م٣ُُت الججى 

 1.981 07  ن الفنغي مع الا و دمالي مئح

 1.981 41  ت مالي القائمئح

 

 غُنت الضعاؾت:و ؼ مجخم

ىدكغة ف  ٧اٞت ف  ٧لُاتها اإلاْٗت ق٣غاء من بجآ حن الظًً ًضعؾجىخُٓ٘ الُالب اإلاج٘ الضعاؾت ف  ظججخمشل جج

ب الُٗىاث الٛحر ٓ ض الباخض ٖلى ؤؾلج٢ض اٖخْ ٘ الضعاؾت، ججخمَالبت ْ ) َالب 57,511( مالبالٜ ٖضصَْ ىا٤َ اإلا

ٗت، مٕ الجاْ اظض بها ٞغ ٓ ا٦ً الجٛغاُٞت التي جخمطل٪ لخٗضص ألا ْ ِؿغة للباخض، ٕ الُٗىت اإلآ ازخُاع ه مجْ الُت جاخخ

ُ٘ جٖلى جج٢ض ا٢خهغ الباخض ْ ٗت، ملدكابّ نٟاث الُالب ف  الجاْ ٘ الُالب، مانل ٓ بت الخٓ نْٗ ٢ذ، ٓ ل٤ًُ الْ 

 إلن ٖضص ْ  ٓم٧لُت الٗلْ ي، ماصْ بٌٗ ٧لُاث الضْ ٗت الغثِسخي بك٣غاء، م٣غ الجامً مالبُاهاث 
ً
آلاصاب بؿاظغ، هٓغا
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ٓ ) ٧لُت 00ا٦ً ًبلٜ (مال٩لُاث ف  َظٍ ألا  ت ٖلى ق٣غاء (م ) ٧لُاث 3ي (ماصْ الضْ )، 1131ٖضص َالبها (ْ ) ٧لُاث 1ٖػ

ً م%)  31شل (جا٦ً جمٖضص ال٩لُاث ف  الشالزت ؤْ )، 0101َالبها ( ٖضصْ ) ٧لُت 0ؾاظغ (ْ )، 9108ٖضص َالبها (ْ 

ال  ٖضص الُلبت جً بظم%) 10ا وؿبخّ (من ٓ شلجٍْ َالبت، ْ ) َالبا 01.188ٍبلٜ ٖضص َالبها (ْ ال  ٖضص ال٩لُاث، جبظ

ل جٖ مجْ ظل صعا٠ً ٓ ظ ماعة اؾخبُان باؾخسضاج) اؾخ581ُ٘ (جٗت، خُض اؾخُإ الباخض ججمن بالجآ الظًً ًضعؾ

جدلُلِا  مجْ ً نالخُتها مالخإ٦ض ْ غاظٗتها م مالء ف  َظٍ ال٩لُاث، جماعؾالِا بلى الؼ ْ صٔ لِا ٓ اسر ٧ْمعابِ لالؾدباهت 

 ل .مبال٩ا

  خغحراث الضعاؾت:ومطج مو ن

 لىٓ يِا اؾخُإ الباخض ؤن ًً٘ جهْ ٞغ ْ ؤَضاِٞا ْ ك٩لت الضعاؾت مبىاء ٖلى 
ً
ٓ عا ٖلى  ٓمطط الضعاؾت ٣ًج

 )0( ما ًخطر ف  الك٩ل ع٢جخٛحراث ٦خباصلت بحن اإلاالٗال٢اث اإلا

 

 (1) مقهل عق

 طج الضعاؾتمو ن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت

ٓع  بالٗال٢اث الٗامت  ال

 ٨ٟغي ألامً ال

ت  ُٖٓت باالججاَاث ال٨ٍٟغ الخ

ت  اإلاىدٞغ

 اؾِاماث الٗال٢اث الٗامت
ؼ الدؿامذ   حٍٗؼ

 ْهبظ الٗى٠

ٓع  ْع الُالب ف  وكغ ال  ص

جىجُت ال٣ُم الضاٖجت لؤلمً 

 ال٨ٟغي 
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 خغحراث: ب قُاؽ املو أؾل

ٓ ً (مػان جل٪ ال٣ٟغاث ْ اسخي الظي ًددؿب ؤج) الس٣Likertُاؽ ل٨ُغث (مب ال٣ُاؽ ٖلى ٓ ض ؤؾلج٢ض اٖخْ  ا٤ٞ م

) ماجج
ً
ٓ صعظاث) بلى (ٚحر  3شل (جٍْ ا ) ماجا٤ٞ جم

ً
 اخضة). ْ (صعظت شل جٍْ ا

 ؤلاظابت ٖلى حؿائالث الضعاؾت 

 م٫ ع٢ْ ٍبحن الجضْ ٗت ق٣غاء؟. ماع  التي ًًٟلِا َالب ظاجانل الاظخٓ ؾاثل الخْ ا م٫: ْ لئلظابت ٖلى الدؿائ٫ ألا ْ 

 ٖلحها ٧الخال :ٓ اع  ألا٦ثر صزجانل الاظخٓ ؾاثل الخْ  م) اؾخجاباث الُالب إلؾخسضا5(
ً
 ال

  (3) مى عقو حض

افاث املو ؿابُت ؾؼاث الحو خامل ت الؾخجاباث الاندغ  اعيماصل الاحخو اقؼ الخو الؼلب لخفظُل مل ػُاٍع

 الترجِب النؿبت الػضص اصل و ؾُلت الو 

 ٫ ْ ألا  %01 011 احـ آبو 

 الشاوي %00 81 ؾناب قاث

 الشالض %08 19 ٍترو ج

 الغاب٘ %07 13 مانؿخجغا

 ـمالسا %00 11 بو جُو ً

 الؿاصؽ %0 1 كو فِـ ب

 الؿاب٘ %1 0 لننض ئن

 

 ْ ُت جاع  ؤَجانل الاظخٓ ؾاثل الخْ ) ؤن ؤ٦ثر 5( م٫ ع٢ْ ً الجضمًخطر 
ً
احـ آب، ٓ ال ًٓ ٢بل الكباب َمجًُٟال

 لى٨ض بن بيؿبت جًُٟل ْ %، 00ؾىاب قاث بىٟـ اليؿبت ْ ٍتر ٓ ٍلحها ف  الترجِب جْ %، 01بيؿبت جًُٟل 
ً
% 1ؤزحرا

.
ً
با  ج٣ٍغ

ٍبحن ْ اع ؟ جانل الاظخٓ ؾاثل الخْ  م٢ذ الظي ٣ًًُّ الُالب ف  اؾخسضآ ا الملئلظابت ٖلى الدؿائ٫ الشاوي: ْ 

 اع  ٧الخال :جانل الاظخٓ ؾاثل الخْ  مٍ ف  اؾخسضآ ٢ذ الظي ٣ًًٓ ) اؾخجاباث الُالب لل1( م٫ ع٢ْ الجض
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 (4) مى عقو حض

 اعيماصل الاحخو ؾائل الخو  مقذ الظى ًقظُه الؼلب في اؾخسضاو ال

 الترجِب تالنؿب الخنغاع ؿخغغق قذ املو ال

 ومن ؾاغخحن ًماقل 
 
 الشالض %03 38 ُا

 الشاوي %01 011 ؾاغاث 4ن من ؾاغخحن ألقل م

 الشاوي %01 011 ؾاغاث 6ن من أعبؼ ؾاغاث ألقل م

 ٫ ْ ألا  %55 001 ُاومؾاغاث ً 6ن مألثر 

 

اع  جالاظخ انلٓ ؾاثل الخْ  مف  اؾخسضا م٢تهْ ً من ٓ ً الُالب ٣ًًم%)  55) ؤن (1( م٫ ع٢ْ ً الجضمًدبحن 

، ٓمً
ً
 ف  اؾخسضآمً ؤعب٘ ؾاٖاث ًمً ؾاٖخحن بلى ؤ٢ل م م٢تهْ ً من ٓ ٣ًً مجهم%)  01( ُْا

ً
انل ٓ ؾاثل الخْ  مُا

، ٓمً ؾذ ؾاٖاث ًمً ؤعب٘ ؾاٖاث بلى ؤ٢ل من ٓ ٣ًً مجهم%)  01(  ا ؤنجاع ، ٦جالاظخ
ً
خب٣ُت ؤزحرا اليؿبت اإلاْ ُا

 ؾاثل.ٓ لجل٪ ا مً ؾاٖخحن ف  اؾخسضامن ؤ٢ل ٓ %) 03ً٣ً(

 ض إلاخصائُتو ازخباعاث الفغ 

الباخض ؤؾالُب الخدلُل الاخهاجي طاث  مى ؤلاخهاثُت ٣ٞض اؾخسضْ ازخباعاث الٟغ ْ لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ الضعاؾت 

 ا ًل :جى ؤلاخهاثُت ٦ْ الهلت بازخباعاث الٟغ 

ٗال٢اث ع الْ ع  الُالب بضْ ٔ ٓ ؿخم٫ بلى ٓ نٓ ال “شل ف  جخاإلاْ  ن أهضاف الضعاؾتملخدقُق الهضف الشالث 

ع  ٓ ً المؾِ ٓ خمٔ ٓ ؿخمظض ٓ ً “لخد٤ُ٣ َظا الِضاٝ ٣ٞض ناٙ الباخض الٟغى الخال  ْ  ”ٗت ق٣غاءمت ف  ظامالٗا

الباخض  م٢ض اؾخسضْ ، ”ٗت ق٣غاءمت ف  ظامع الٗال٢اث الٗاْ ) لضٔ الُالب بض 0.05=∞ٔ الضاللت (ٓ ؿخمٖىض 

ت لالاهدغاٞاث اإلاْ ؾُاث الخؿابُت ٓ خاإلا  ٦مٗت مت ف  الجامٍ الٗال٢اث الٗاع  الُالب ججآ ُٗاٍع
ً
ا ًخطر ف  جغجبت جىاػلُا

 ازخباع (ث) لُٗىت  ما اؾخسضج٦ )،3( م٫ ع٢ْ الجض
ً
 اخضة الزخباع الٟغى .ْ اًًا
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 (5) مى عقو حض

افاث املو ؾؼاث الحؿابُت و خامل ت الؾخجاباث الؼلب غن فقغاث الالاندغ  معي ججاه الػلقاث و ػُاٍع
 
 غجبت جناػلُا

 معق

 الؿإاى
 لفقغاثا

 ؾؽو خامل

 الحؿابي

 الاندغاف

 ػُاعي امل
 ى و ؿخامل الترجِب

ً ماع  ٖلى الخ٣لُل جانل الاظخٓ ؾاثل الخْ ؾاٖضث  0

ال ْْ ؾاثل الصخُٟت ٓ ُت الجؤَ الخ٣لُضًت  مؾاثل ؤلٖا

 تمل الٗال٢اث الٗاجت ف  ٖمؿخسضاإلا

غجٟ٘ م 0 1.815 1.31

 
ً
 ظضا

 ٖلى احالاهٟخ ٖلى اع جالاظخ انلٓ الخ ؾاثلْ  ع ٓ ِْ ؾاٖض 1

ٔ ججخاملْ  الش٣اٞاث  ٗاث ألازغ

غجٟ٘ م 0 0.100 1.10

 
ً
 ظضا

ت مالث الٗال٢اث الٗاجإ خجكاَضة /ؾلضٔ اؾخٗضاص إلا 3

انل ٓ ؾاثل الخْ  مٗت باؾخسضامالتي جغؾلِا الجا

 اع جالاظخ

 غجٟ٘م 5 0.011 1.19

اصة خجانل الاظخٓ ؾاثل الخْ ؾاٖضث  0 الث جاع  ٖلى ٍػ

 ٣غاءٗت قمت ف  ظامالٗال٢اث الٗا

 غجٟ٘م 1 0.511 5.11

اصة خجانل الاظخٓ ؾاثل الخْ ؾاٖضث  5 الث جاع  ٖلى ٍػ

 ٗت ق٣غاءمت ف  ظامالٗال٢اث الٗا

 ؾِٓ خم 3 1.815 5.57

 غجٟ٘م  1.188 5.91 تمعي ججاه الػلقاث الػاو لل مى الػاو ؿخامل 

 

اهدغاٝ ْ ) 5.91ؾِ خؿابي (ٓ خجغجٟ٘ بمت ٧ان مع الٗال٢اث الٗاْ لض مع  الٗآ ٢ض ا٦ضث الىخاثج ٖلى ؤن الْ 

اع  ٖلى جانل الاظخٓ ؾاثل الخْ ؾاٖضث “ُتها ه  جع  الُالب ألَْ ً خُض م٧اهذ ؤ٦ثر الٗباعاث ْ ) 1.188ُٗاعي (م

ال ْْ ؾاثل الصخُٟت ٓ ُت الجً ؤَمالخ٣لُل  ؾِ ٓ خجب“ت مل الٗال٢اث الٗاجت ف  ٖمؿخسضالخ٣لُضًت اإلا مؾاثل ؤلٖا

 “اع  جانل ؤلاظخٓ ؾاثل الخْ ع  ؤن الُالب ٓ ً خُض المفى الترجِب ألازحر ْ، )1.815ُٗاعي (ماهدغاٝ ْ ) 1.3خؿابي (

اصة خجانل الاظخٓ ؾاثل الخْ ؾاٖضث  ) 5.91ؾِ خؿابي (ٓ خجب“ٗت ق٣غاء مت ف  ظامالث الٗال٢اث الٗاجاع  ٖلى ٍػ

 ).1.188ُٗاعي (ماهدغاٝ ْ 

ا (مت ؾُٓ خمت جاخضة ٖىض ٢ُْ ب ازخباع (ث) لُٗىت ٓ الباخض ؤؾل ما اؾخسضج٦  ؾُى ٓ ت الجه  ال٣ُْ ) ٣5ضاَع

ً مه  ؤ٢ل ْ ) Sig 2-Tield) (1.111ٍت (ٓ ٗىمت جب٣ُْ ) 7.905ٔ (ْ ت (ث) حؿاججبحن ؤن ٢ُْ اسخي، ج٣ُاؽ ل٨ُغث السإلا

DELL
Rectangle

DELL
Typewriter
Volume 7, Issue 1, 2020 - https://hj.kku.edu.sa



 

 إلانؿانُت وملو زالض للػلػت املمجلت حام
 2020  ونُو ً -ى و الػضص لا  -ن و الػكغ و الخاؾؼ جلض امل
 

حن ن الفنغي بمت لا ماحهت أػ مو ُت في مت الغقمع الػلقاث الػاو ص،  ٍضاع و ض صو  غدمحمص مو دم. ص

   ػت ققغاءمصًت: صعاؾت جؼبُقُت غلى ػلب حاو ػاث الؿػمػلب الجا

 

530 

ؾِ، ٓ خمٗت مت ف  الجامع الٗال٢اث الٗاْ ع  الُالب بضْ بالخال  ًخطر صخت الٟغى ؤن ْ ) 1.13ٍت (ٓ ٗىٔ اإلآ ؿخم

ا (مت ازخباع ج٣اعهت ب٣ُاإلاي ٖىض ٓ ٗىمطل٪ ألهّ ٚحر ْ   ) .٣1ضاَع

اث التي جد٣٣ِا الٗال٢اث مالاؾِا ماؾخ٨كاٝ اَ “شل ف  جخاإلاْ  ن أهضاف الضعاؾتملخدقُق الهضف الغابؼ و 

ٔ ٓ ؿخمظض ٓ ً “لخد٤ُ٣ َظا الِضٝ ٣ٞض ناٙ الباخض الٟغى الخال  ْ  “ٗت ق٣غاء مُت لُالب بجاجت الغ٢مالٗا

٢ض ْ ، “ٗت ق٣غاءم) للُالب بجا 0.05=∞ٔ الضاللت (ٓ ؿخمُت ٖىض جت الغ٢مالٗال٢اث الٗا اث التي جد٣٣ِامً الاؾِامؾِ ٓ خم

ت لالاهدغاٞاث اإلاْ ؾُاث الخؿابُت ٓ خالباخض اإلا ماؾخسض غجبت مٗت مت ف  الجاماث الٗال٢اث الٗامع  الُالب إلؾِآ ُٗاٍع

٦ 
ً
 ازخباع (ث) لُٗ ما اؾخسضج٦ )،1( م٫ ع٢ْ ا ًخطر ف  الجضججىاػلُا

ً
 الٟغى . اخضة الزخباع طل٪ ْ ىت اًًا

  (6) مى عقو حض

افاث املو ؾؼاث الحؿابُت و خامل ت الؾخجاباث الؼلبالاندغ   ػُاٍع

 ماث مت في لاػ مت الػلقاث الػامؿاهمغن فقغاث 
 
 غجبت جناػلُا

 الفقغاث مالغق
ؾؽ و خامل

 الحؿابي

الاندغاف 

 ػُاعي م
 ى و ؿخامل الترجِب

1 
 تملسض تجِم إصاة٧  تمالٗا الٗال٢اث ماؾخسضا ٨ًجً

 اع جالاظخ انلٓ الخ ؾاثلْ  ٖبر الُالب
1.19 1.781 0 

غجٟ٘ م

 
ً
 ظضا

7 
 اثمبسض ؿخُٟضًًاإلا حٍٗغ٠ ف  تمالٗا الٗال٢اث حؿاٖض

 اع جالاظخ انلٓ الخ ؾاثلْ  مباؾخسضا ٗتمالجا
1.17 1.815 0 

غجٟ٘ م

 
ً
 ظضا

8 

 ف  ٗتمبالجا تمالٗا الٗال٢اث الُالب ٌؿاٖض ؤن ٨ًجً

الهُت الثجللخ ىاؾباإلا ٔ ٓ خخامل ًٍٓ ج٩ ٓ  ٖبر ؤلٖا  ا٢٘م

 اع جالاظخ انلٓ الخ

1.10 1.700 5 
غجٟ٘ م

 
ً
 ظضا

01 

 انلٓ الخ ؾاثلْ  ٖبر تمالٗا الٗال٢اث الثجلخ ٨ًجً

 ٫ ٓ خ الُالب اعاءْ  ؤ٩ٞاع حُٛحر ف  محؿاَ ؤن اع جالاظخ

 ٓ  .دضصةم ا٠٢م

 غجٟ٘م 1 1.910 1.05

00 

 ثالصسهُا ًم ُحنجعؾ خدضزحنم ماؾخسضا ٌؿاٖض

 جل٪ ٫ ٓ ٢ب ًم اع جالاظخ انلٓ الخ ؾاثلْ  ٖبر عةٓ كِاإلا

 .الكباب ٢بل ًم الثجالخ

 غجٟ٘م 3 1.980 5.91

00 
 انلٓ الخ ؾاثلٓ ل تمالٗا الٗال٢اث ماؾخسضا ٌؿاٖض

ٗت عاظٗت حٛظًت ٞحرٓ ج ًم اع جالاظخ   الُالب آعاء ًٖ ؾَغ
 غجٟ٘م 1 1.910 5.88
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 الفقغاث مالغق
ؾؽ و خامل

 الحؿابي

الاندغاف 

 ػُاعي م
 ى و ؿخامل الترجِب

05 
 ف  ٞاٖل ع ْ ضب ٗتمبالجا تمالٗا الٗال٢اث بصاعة محؿاَ

 مٖلحه اْم ملِ اجب الُالب ُٖتٓ ج
 ؾِٓ خم 7 0.01 5.78

9 
 ٖلى للخٗٝغ هلختاإلا ؤصخاب باؾخ٣هاء ٗتمالجا ٓمج٣

 .اتهامزض صةٓ ظ ف  مهَٓغ ظِاثْ 
 ؾِٓ خم 8 1.931 5.3

 
ٗت مت ف  الجاماث الٗال٢اث الٗامإلؾِا مٔ الٗآ ؿخاإلا

 اثمججاٍ ألاػ 
 غجٟ٘م  1.381 1.19

 

ُٗاعي ماهدغاٝ ْ ) 1.19ؾِ خؿابي (ٓ خجغجٟٗت بمت ٧اهذ ماث الٗال٢اث الٗاماثج ٖلى ؤن بؾِا٢ض ا٦ضث الىخْ 

ت الُالب بةؾِامً م٧اهذ ؤ٦ثر الٗباعاث ْ ) 1.381(  الٗال٢اث ماؾخسضا ٨ًجً “ت مُت الٗال٢اث الٗاجؤَْ اث مٗٞغ

ُٗاعي ماهدغاٝ ْ  1.19ؾِ خؿابي (ٓ خجب“اع  جالاظخ انلٓ الخ ؾاثلْ  ٖبر الُالب تملسض تجِم ٧إصاة تمالٗا

 هلختاإلا ؤصخاب باؾخ٣هاء ٗتمالجا ٓمج٣ “ت ماث الٗال٢اث الٗامً خُض اؾِامفى الترجِب ألازحر ْ، )1.781(

 ).1.381ُٗاعي (مإهدغاٝ ْ ) 5.31ؾِ خؿابي (ٓ خجب ”اتهامزض صةٓ ظ ف  مهَٓغ ظِاثْ  ٖلى للخٗٝغ

ا (مؾُت ٓ خمت جاخضة ٖىض ٢ُْ ب ازخباع (ث) لُٗىت ٓ الباخض ؤؾل ما اؾخسضج٦  ؾُى ٓ ت الجه  ال٣ُْ ) ٣5ضاَع

ً مه  ؤ٢ل ْ ) Sig 2-Tield) (1.111ٍت (ٓ ٗىمت جب٣ُْ ) 01.101ٔ (ْ ت (ث) حؿاججبحن ؤن ٢ُْ اسخي، ج٣ُاؽ ل٨ُغث السإلا

بالخال  ًخطر صخت ْ )1.810ُٗاعي (مباهدغاٝ ْ ) 5.0ع (ٓ دجؾِ الخؿابي للٓ خ٢ض ٧ان اإلاْ )، 1.13ٍت (ٓ ٗىٔ اإلآ ؿخم

ت ازخباع ج٣اعهت ب٣ُي ٖىض اإلآ ٗىمطل٪ ألهّ ٚحر ْ ؾِ، ٓ خمٗت مت ف  الجامع الٗال٢اث الٗاْ لُالب بضع  اْ الٟغى ؤن 

ا (م  ) .٣1ضاَع

ت ؤ٦ثر ؤبٗاص ألا مً م٨ً جالخ “ ن أهضاف الضعاؾتمـ مالهضف الخاً ؤظل جد٤ُ٣ ْم ٨ً جً ال٨ٟغي الظٔ ًمٗٞغ

ً مؾِ ٓ خمٔ ٓ ؿخمظض ٓ ً “اٙ الباخض الٟغى الخال  ٣ٞض ن “ظِت هٓغ الُالب ْ ً مُت جؤن جازغ ُّٞ الٗال٢اث الغ٢

ت الُالب بةم )  0.05=∞ٔ الضاللت (ٓ ؿخمً ال٨ٟغي ٖىض مُت ف  جد٤ُ٣ ألا جت الغ٢مت الٗال٢اث الٗاجؿاَم٩اهُت مٗٞغ

 .”ٗت ق٣غاءملضٔ َالب ظا

ً ملهلت باأل ع ألاعبٗت طاث اْ خاُٗاعي لٗباعاث املالاهدغاٝ اإلاْ ؾِ الخؿابي ٓ خالباخض بدؿاب اإلا م٢ض ٢اْ 

 )7( م٫ ع٢ْ ا ًدبحن ف  الجضجال٨ٟغي ٦
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 (7) مى عقو حض

افاث املو ؾؼاث الحؿابُت و خامل ت الؾخجاباث الؼلبالاندغ   ػُاٍع

 معي ججاه الػلقاث و غن فقغاث ال
 
 غجبت جناػلُا

 الفقغاث
ؾؽ و خامل

 الحؿابي

الاندغاف 

 ػُاعي م
 ى و ؿخامل الترجِب

 و هاث أو الفُضً و اعي غلى نكغ الغؾائل أماصل الاحخو ؾائل الخو ن زلى مت  مج الػلقاث الػامبغا منن ان حؿهمً

 الػباعاث التي..........

 غجٟ٘م 0 0.019 5.91 آلازغ ٫ ٓ ٢بْ  ذمالدؿا ًُٞلت ٖلى . جا٦ض08

 ٖٓتٓ اإلاْ  تجبالخ٨ اعٓ الخ ٖلى الُلبت بخيكئت م. تهخ09

 الخؿىت

 غجٟ٘م 0 0.080 5.87

 غجٟ٘م 0 0.007 5.87 .لّ الءٓ الْ  ًَٓ ال خب يم.جى01

 غجٟ٘م 5 0.113 5.80 الصخُذ يمؤلاؾال  ىهجاإلا ضرٓ . ج03

 غجٟ٘م 1 0.011 5.71 الصخُدت ُتمؤلاؾال  ال٣ُٗضة . جغسخ07

 غجٟ٘م 3 0.093 5.19 الُالب ؽٓ هٟ ف  الٗلًْ  الؿغ ف  هللا ٔ ٓ ج٣ ٖلى . حؿاٖض01

 غجفؼم لثالشا 1.997 3.83 ندغفتغُت باالججاهاث املو ع الخو دمالي مئح

 و نُت أو نُت ( في نكغ الغؾائل الالنترو اصل الالنترو ؾائل الخو  مُت )التي حؿخسضمت الغقمالػلقاث الػا محؿاه

 النصُت التي...........

ٓ ألا  ًم .الخدظًغ00  الًالت الٟئت ا٫جؤٖ عةٓ بسُ خٗل٣تاإلا ع م

 ٘ججخامل ف 

 غجٟ٘م 0 0.000 5.91

 غجٟ٘م 0 0.031 5.90 ًالضً ف  ٛاالةاإلا عةٓ زُ ٖلى .جا٦ض00

٩اع . ٌجبٍهغ01  غجٟ٘م 5 0.015 5.90 ؾُُتٓ ال ُتمؤلاؾال  ٍدىآ َْ  ز٣اٞخىا ٍٓ حك التي باأٞل

 الخُاعاث لِاججد التي َتٓ ٛلاإلا مٟاَُباإلا الُالب عىٓ .ج03

ت تاإلا ال٨ٍٟغ  ىدٞغ

 غجٟ٘م 1 0.193 5.85

ٓ  ًم الُلبت ٨ًج.ج01 تاإلا ألا٩ٞاع اظِتم  ٟ٘غجم 3 0.031 5.78 ىدٞغ

 غجٟ٘م 1 0.091 5.71 ال٨ٟغي  ؤلاهدغاٝ خاالث ًٖ بال٨ك٠ ..جخٗل05٤

ؼو دمالي مئح  غجفؼم الشاني 1.151 3.86 الػنف نبظو  ذمالدؿا ع حػٍؼ

 ............. نُت غلىو ن زلى الغؾائل الالنترمت مؿاهػت في املمُت في الجامت الغقمحؿخؼُؼ الػلقاث الػا

 َاٖت ٖلى طْ السغ  مٖض ُتجؤَ جغؾُش ف  الجيمػ  كاع٦تم .08

 غمألا  الةْ 

 غجٟ٘م 0 0.111 1.11
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 الفقغاث
ؾؽ و خامل

 الحؿابي

الاندغاف 

 ػُاعي م
 ى و ؿخامل الترجِب

ٓ  ٓهد الجيمػ  ظُّٓ .ج07  ىاج٢ُ ججاٍ ٛغيتاإلا الثجالخ اظِتم

 الغاسست ُتمؤلاؾال  ٗخ٣ضاجىاْم

 غجٟ٘م 0 0.157 5.98

تم.50 ٓ  ٗٞغ  غجٟ٘م 5 0.017 5.98 الًالت ألا٩ٞاع ٔ ْ ط الُالب انٟاثم

 الصخُدت اثٓمٗلاإلا ٖلى ٫ ٓ للخه الجيمػ  ؿاٖضةم.09

 جهام ١ ٓ زٓ اإلاْ 

 غجٟ٘م 1 0.170 5.91

 ألا٩ٞاع طاث هُتْ الال٨تر ا٢٘ٓ اإلا عةٓ بسُ الجيمػ  ٖلى .الخىب51ُّ

تاإلاْ  دكضصةاإلا  .ىدٞغ

 غجٟ٘م 3 0.081 5.90

 غجٟ٘م 1 0.018 5.89 اَىحنٓ اإلاْ  ًَٓ ال ًمبإ ًخٗل٤ اجُٞ لحنْ ؿا اإلا ٘م ن ْ . احٗا50

 خٗل٣تاإلا خايغاثاملْ  ثاْ الىض ع ٓ خً ٖلى الجيمػ  . شج01ُ٘

 ال٨ٟغي  ًمباأل 

 غجٟ٘م 7 0.113 5.87

 غجفؼم ى و لا  1.974 3.93 الؼلب بحن الفنغى  عيو ال نكغ فى الؼلب ع و عصو دمالى ماح

 ............. نُت غلىو ن زلى الغؾائل الالنترمػت مُت في الجامت الغقمالػلقاث الػا منن أن حؿاهمً

ت ُٗاثجظ ف  ٕٓ .الخ58ُ  غجٟ٘م 0 0.037 5.98 خخاظحناملْ  ال٣ٟغاء تمسضل زحًر

 غجٟ٘م 0 0.005 5.95 ال٨ٟغي  ًمألا  ب٣ًاًا متهخ َالبُت ىخضًاثم تم..ب٢ا53

 ْ  باٖخباٍع غمألا  الةْ  َاٖت ٖلى .الخإ٦ُض57
ً
  اظبا

ً
ُا  غجٟ٘م 0 0.005 5.95 قٖغ

 ٘م جخ٤ٟ ال ٗخ٣ضاثْم م٢ُ جبجي عةٓ بسُ الُالب ُٖتٓ ..ج51

 ؾُُتٓ ال ُتمؤلاؾال  ال٣ُٗضة

 غجٟ٘م 5 0.031 5.90

 ٗتجؾ ـجج التي ا٢٘ٓ اإلا ْا الاقاٖاث ٫ ْ جضا ًٖ .الابخٗاص59

 ًَٓ ال

 غجٟ٘م 1 0.011 5.87

ايُت الٟٗالُاثْ  ألاوكُت اعؾتمج عةْ .يغ 51  غجٟ٘م 3 0.013 5.81 ُٟضةاإلا الٍغ

 غجٟ٘م 1 0.000 5.71 ابخّٓ زْ  ٘ججخامل مب٣ُ ؿ٪جالخ ٖلى الُالب . جدٟحز55

 غجٟ٘م 7 0.170 5.70 مٖجه صْ الؼ ْ  الغباهُحن   اءجالٗل ج٣ضًغ.11

 غجفؼم الشاني 1.959 3.86 الفنغي  نملل  تمالضاغ مالقُ ُتمع جنو دمالي مئح

 

ت الُالب  جؿاَم٩اهُت م٫  بْ ظاء ف  الترجِب ألا ْ غجٟٗت مً ال٨ٟغي مع ألا ْ دام) ؤن ٧ل 7( م٫ ع٢ْ ً الجضمٍخطر ْ 

فى الترجِب الشاوي ْ) ، 1.971ُٗاعي (ماهدغاٝ ْ ) 5.95ؾِ خؿابي (ٓ خجب مالئهم٨ٟغي بحن ػ ع  الٓ ع ٞاٖل ف  وكغ الْ بض
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ؼٓ دم  مال٣ُ ُتجفى طاث الترجِب جىْ) 0.131ُٗاعي (ماهدغاٝ ْ ) 5.81ؾِ خؿابي (ٓ خجالٗى٠  ب هبظْ  ذمالدؿا ع حٍٗؼ

ُٖت ٓ ى الترجِب ألازحر الخفْ)، 1.939ُٗاعي ٢ضٍع (ماهدغاٝ ْ ) 5.871ؾِ خؿابي (ٓ خجال٨ٟغي ب ًملؤل  تجالضاٖ

ت اإلا ت بباالججاَاث ال٨ٍٟغ ٢ض ٧اهذ جغجِب الٗباعاث ف  ْ )، 1.997ُٗاعي (ماهدغاٝ ْ )، 5.85ؾِ خؿابي (ٓ خجىدٞغ

ت املو بالخع السام ٓ خامل ؾاثل ْ ً زال٫ مت  مج الٗال٢اث الٗامت بغاجؿاَم٩اهُت مب ندغفتغُت باالججاهاث الفنٍغ

آلازغ  ٫ ٓ ٢بْ  ذمالدؿا ًُٞلت ٖلى الٗباعاث التي جا٦ض َْاث ؤٓ الُٟضً ْؾاثل ؤاع  ٖلى وكغ الغ جانل الاظخٓ الخ

 )0.019ُٗاعي ( ماهدغاٝ ْ )  5.91ؾِ خؿابي (ٓ خجب

َاث ٓ الُٟضً ْاع  ٖلى وكغ الغؾاثل ؤجانل الاظخٓ ؾاثل الخْ ً زال٫ مت مج الٗال٢اث الٗامت بغاجؿاَم٩اهُت مب

ُٗاعي ( ماهدغاٝ ْ ) 5.19ؾِ خؿابي (ٓ خجالُالب ب ؽٓ هٟ ف  الٗلًْ  الؿغ ف  هللا ٔ ٓ ج٣ ٖلى الٗباعاث حؿاٖض ْؤ

ؼ الدؿاو دمظِت هٓغ الُالب ف  ْ ً مُت ج) ، ف  خحن ٧اهذ ؤ٦ثر الٗباعاث ؤ0.093َ ً م “الٗباعة  نبظ الػنفو ذ مع  حػٍؼ

هُت ْ اثل الال٨ترهُت ) ف  وكغ الغؾْ انل الال٨ترٓ ؾاثل الخْ  مُت (التي حؿخسضجت الغ٢مالٗال٢اث الٗا م٨ً ؤن حؿِجاإلا

ٓ ألا  ًم الىهُت التي جدظع ْؤ اهدغاٝ ْ )  5.91ؾِ خؿابي (ٓ خجب “٘ ججخامل ف  الًالت الٟئت ا٫جؤٖ عةٓ بسُ خٗل٣تاإلا ع م

انل ٓ ؾاثل الخْ  مُت (التي حؿخسضجت الغ٢مالٗال٢اث الٗا م٨ً ؤن حؿِجً اإلام “ُت جا٢لِا ؤَْ ) 0.000ُٗاعي( م

ؾِ ٓ خجب “ال٨ٟغي  الاهدغاٝ خاالث ًٖ بال٨ك٠ الىهُت التي جخٗل٤ ْهُت ؤْ ترهُت ) ف  وكغ الغؾاثل الال٨ْ الال٨تر

٧اهذ  مالئهمع  ال٨ٟغي بحن ػ ٓ ع الُالب ف  وكغ الْ ع صٓ دجا ًخٗل٤ بجُْٞ ). 0.091ُٗاعي( ماهدغاٝ ْ ) 5.71خؿابي( 

ً زال٫ الغؾاثل مت جاَؿٗت ف  اإلامُت ف  الجاجت الغ٢محؿخُُ٘ الٗال٢اث الٗا“ مظِت هَٓغْ ً مُت جؤ٦ثر الٗباعاث ؤَ

اهدغاٝ ْ ) 1.11ؾِ خؿابي( ٓ خجب ”غمألا  الةْ  َاٖت ٖلى طْ السغ  مٖض ُتجؤَ جغؾُش ف  الجيمػ  كاع٦تم هُت ف  ْ الال٨تر

ت جؿاَٗت ف  اإلامُت ف  الجاجت الغ٢محؿخُُ٘ الٗال٢اث الٗا“ مظِت هَٓغْ ً مُت جازغ الٗباعاث ؤَْ ) 0.111ُٗاعي( م

ؾِ ٓ خجب ”ال٨ٟغي  ًمباأل  خٗل٣تاإلا خايغاثاملْ  اثْ الىض ع ٓ خً ٖلى الجيمػ  حصجُ٘ ت ف  هُْ ً زال٫ الغؾاثل الال٨ترم

٣ٞض  ن الفنغي مت لل مالضاغ مُت القُمجنع ٓ دجا ًخٗل٤ بجفى الجهاًت ُْٞ). 0.113ُٗاعي (ماهدغاٝ ْ ) 5.87خؿابي( 

ً زال٫ الغؾاثل مٗت مُت ف  الجاجت الغ٢مالٗال٢اث الٗا م٨ً ؤن حؿاَجً“ مظِت هَٓغْ ً مُت ج٧اهذ ؤ٦ثر الٗباعاث ؤَ

ت ُٗاثجظ ف  ٕٓ هُت ٖلى الخُْ الال٨تر ُٗاعي( ماهدغاٝ ْ ) 5.98ؾِ خؿابي( ٓ خجب “خخاظحن املْ  ال٣ٟغاء تملسض زحًر

ً زال٫ الغؾاثل مٗت مُت ف  الجاجت الغ٢مالٗال٢اث الٗا م٨ً ؤن حؿاَجً “اث الُالب ماجآزغ اَخْ ) 0.037

 ).0.170ُٗاعي( م) باهدغاٝ 5.70ؾِ خؿابي( ٓ خجب ”مٖجه صْ الؼ ْ  الغباهُحن   اءجالٗل هُت فى ج٣ضًغْ الال٨تر

ؼ ألا ْ ُت جت الغ٢مَبُٗت الٗال٢ت بحن الٗال٢اث الٗاْ ٕ ٓ نل بلى هٓ الخ لخدقُق الهضف الؿاصؽو  ً ال٨ٟغي، محٍٗؼ

ُت جت الغ٢مث الٗاٍت بحن الٗال٢آ ٗىمظض ٖال٢ت اعجباٍ بًجابُت طاث صاللت ٓ ج “الباخض الٟغى ال٣اثل  م٣ٞض اؾخسض
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ؼ ألا ْ  ن ٓ الباخض اعجباٍ بحرؾ م٢ض اؾخسضْ . ”) 0.05=∞ٔ الضاللت (ٓ ؿخمٗت ق٣غاء ٖىض مً ال٨ٟغي. للُالب بجامحٍٗؼ

ٓ ص ٖال٢ت اعجباٍ ٓ ظٓ نل الباخض لٓ جْ الخابٗت ْ ؿخ٣لت خٛحراث اإلابحن اإلا ؿاٖضة ف  خل اإلاْ ت مظبت بحن الٗال٢اث الٗام

ٗضلت جبحن الاعجباٍ بحن الٗال٢اث اإلا )Rت (ج)ؤن 7ُ٢( م٫ ع٢ْ ً ظضمق٣غاء خُض جبحن ٗت مً ال٨ٟغي لُالب ظامت الا مؤػ 

ٓ ؤي ؤن َىا٥ اعجباٍ َغصي  )1.113تها (جً ال٨ٟغي خُض بلٛذ ٢ُمألا ْ ُت جت الغ٢مالٗا ٦ظل٪ ْ ا. جؾِ بُجهٓ خْمظب م

 إلن ٧ل ٖال٢اث الاعجباٍ بحن ابٗاص اإلاْ ) 8( م٫ ع٢ْ ًبحن الجض
ً
ٓ خٛحر الخاب٘ ابٗاص اإلاْ ٣ل ؿخخٛحر اإلاطل٪ هٓغا ح ْ جتراْ ظبت م

ص ٓ ظٓ بظل٪ ًدبحن صخت الٟغى ال٣اثل بْ ٍت. ٓ ؾُت بلى ٢ٓ خمً مح ْ ) ؤي ان ٖال٢اث الاعجباٍ جترا1.9) بلى (1.1بحن (

ا ًخطر جٗت ق٣غاء، ٦مظِت هٓغ َالب ظاْ ً مً ال٨ٟغي مبحن ألا ْ ُت جت الغ٢مٖال٢ت اعجباٍ بًجابُت بحن الٗال٢اث الٗا

 ).9(ْ)8( ملحن ع٢ْ ف  الجض

 (8) مى عقو حض

 ن الفنغي ملا و ت مل الاعجباغ بحن الػلقاث الػامػامت مقُ

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 .807a .652 .645 .55412 1.688 

a. Predictors: (Constant), ع ْ ص تمالٗا الٗال٢اث   

b. Dependent Variable:  ًمألا  ال٨ٟغي  
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  (9) مى عقو حض

 ن الفنغي ملا و ت مغلقت إلاعجباغ بحن أبػاص الػلقاث الػا

 

ع ْ ع  بضٓ ال

الٗال٢اث 

 تمالٗا

 اثماؾِا

 الٗال٢اث

 تمالٗا

 ُٖتٓ الخ

 باالججاَاث

ت  ال٨ٍٟغ

تاإلا  ىدٞغ

ؼ  حٍٗؼ

 ذمالدؿا

 الٗى٠ هبظْ 

 الُالب ع ْ ص

 وكغ ف 

 ع ٓ ال

 مال٣ُ ُتججى

 تجالضاٖ

 ًملؤل 

 ال٨ٟغي 

ع الٗال٢اث ْ ع  بضٓ ال

 تمالٗا

Pearson 

Correlation 
1      

اث الٗال٢اث ماؾِا

 تمالٗا

Pearson 

Correlation 
.750** 1     

 ُٖت باالججاَاثٓ الخ

ت اإلا تال٨ٍٟغ  ىدٞغ

Pearson 

Correlation 
.813** .785** 1    

ؼ  هبظْ  ذمالدؿا حٍٗؼ

 الٗى٠

Pearson 

Correlation 
.657** .690** .821** 1   

 وكغ ف  الُالب ع ْ ص

 ع ٓ ال

Pearson 

Correlation 
.645** .654** .779** .898** 1  

 تجالضاٖ مال٣ُ ُتججى

 ال٨ٟغي  ًملؤل 

Pearson 

Correlation 
.608** .772** .660** .716** .816** 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

ٓ اث) ف  مالاؾِاْ ع  ٓ ُت (الجت الغ٢مٝ ٖلى جإزحر ؤبٗاص الٗال٢اث الٗآ ٢ٓ ال“الؿابؼ  لخدقُق الهضفو  ت ماظِت ؤػ م

ؼ الدؿآ ً ال٨ٟغي (الخمألا   “ً صخت الٟغى ال٣اثل مً زال٫ الخد٤٣ م) .  مُت ال٣ُججىْ  ع ٓ ذ، وكغ المُٖت، حٍٗؼ

ً ال٨ٟغي مت ألا ماث) ٖلى ؤػ مالاؾِاْ ع  ٓ (ال ُتجت الغ٢مٍت ألبٗاص الٗال٢اث الٗآ ٗىمصاللت  ْظض جإزحر بًجابي طٓ ً

ؼ الدؿآ (الخ  .”) 0.05=∞ٔ الضاللت (ٓ ؿخمىٟغصًً ٖىض ْمٗحن ججخم) مُت ال٣ُججىْ  ع ٓ ذ، وكغ المُٖت، حٍٗؼ

خٛحر الٗال٢اث م) للخٗٝغ ٖلى الٗال٢ت بحن Manovaخٗضص (ب جدلُل الخباًً اإلآ ؤؾل مالباخض باؾخسضا م٣ٞض ٢ا

 ف  الججمت مالٗا
ً
 ججخمً ال٨ٟغي) مت ألا مخٛحر الخاب٘ (ؤػ خإزحر ٖلى اإلاال

ً
ُت اإلاابٗاص اإلاْ ٗا ُٖت ٓ شلت ف  (الخجخخٛحر الٟٖغ

ؼ الدؿا ت، حٍٗؼ  م٫ ع٢ْ ا ًدبحن ف  الجضجً ال٨ٟغي) ٦مت لؤل جالضاٖ مُت ال٣ُججىْ ع ، ٓ ع الُالب ف  وكغ الْ ذ، صمال٨ٍٟغ

)01( 
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 (11) مى عقو حض

تو ٍت بحن لابػاص الخو ػنلقُاؽ الازخلفاث امل MANOVAازخباع  غُت الفنٍغ

 خغحراثامل
ع مو جم

 غبػاثامل

صعحاث 

ت  الحٍغ

ع مو جمؾؽ و خم

 غبػاثامل
 Fازخباع 

 ٍتو ػنامل

Sig 

غبؼ اًخا م

 Eta2الجؼئى

تٓ الخ  1.307 1,110 9,001 187.873 0 31.715 ُٖت ال٨ٍٟغ

ؼ الدؿا  1.930 1,111 7,909 190.055 0 33.953 ذمحٍٗؼ

 1.538 1,111 00,381 309.871 0 19.301 ع ٓ غ الع الُالب ف  وكْ ص

ً مت لؤل جالضاٖ مُت ال٣ُججى

 ال٨ٟغي 

17.007 0 315.099 01.008 1,11 1.735. 

 1.113 1.111 1.150 13.503 0 13.503 ً ال٨ٟغي مألا  مال  ٢ُجبظ

ٓ للى pillaiازخباع ُٞللى   ططج

ألبٗاص  pillaiازخباع ُٞللى 

 تمالٗال٢اث الٗا

1,880 

1.115 

     

 

ُٖت باالججاَاث ٓ شل ف  الخجخ٫ اإلاْ ُت ٖلى البٗض ألا جت الغ٢م) ؤن جإزحر الٗال٢اث الٗا9( م٫ ع٢ْ ً الجضمٍخطر ْ 

ت اإلا ت ال٨ٍٟغ )  9,001ٔ ( ْ ت (ٝ) حؿاج٧اهذ ٢ُْ %)، 30.7ت بِخا الجؼجي (جشل ف  ٢ُجخاإلاْ ظِت هٓغ الُالب ْ ً مىدٞغ

ؼ الدؿاجخُت ٖلى البٗض الشاوي اإلاجت الغ٢مالٗال٢اث الٗا شل جإزحرج)، ف  خحن ج1.110ٍت (ٓ ٗىمٔ ٓ ؿخجب ذ مشل ف  حٍٗؼ

)  7,909ٔ ( ْ ت (ٝ) حؿاج٧اهذ ٢ُْ %)، 93.0ت بِخا الجؼجي (جشل ف  ٢ُجخاإلاْ ظِت هٓغ الُالب ْ ً مهبظ الٗى٠ ْ 

ع  ٓ الُالب ف  وكغ الع ْ شل ف  صجخُت ٖلى البٗض الشالض اإلاجت الغ٢م٧ان جإزحر الٗال٢اث الٗاْ )، 1.111ٍت (ٓ ٗىمٔ ٓ ؿخجب

)  00,381ٔ ( ْ ت (ٝ) حؿاج٧اهذ ٢ُْ %)،  35.8ت بِخا الجؼجي ( جشل ف  ٢ُجخاإلاْ  مظِت هَٓغْ ً م مالئهمال٨ٟغي بحن ػ 

 مُت ال٣ُجشل ف  جىجخُت ٖلى البٗض الغاب٘ اإلاجت الغ٢م)، ف  خحن اجطر ؤن جإزحر الٗال٢اث الٗا1.111ٍت (ٓ ٗىمٔ ٓ ؿخجب

ٔ ( ْ ت (ٝ) حؿاج٧اهذ ٢ُْ %)،  73.5ت بِخا الجؼجي ( جشل ف  ٢ُجخاإلاْ ظِت هٓغ الُالب ْ  ًمً ال٨ٟغي مت لؤل جالضاٖ

ظِت ْ ً مً ال٨ٟغي مع ألا ْ دامال  جُت ٖلى بظجت الغ٢م٧ان جإزحر الٗال٢اث الٗاْ )، 1.111ٍت (ٓ ٗىمٔ ٓ ؿخج) ب 1,150

ت مظض جإزحر ألبٗاص الٗال٢اث الٗآ ٫ الٟغى بٓ طل٪ ٌٗجى ٢بْ %).  11.3ت بِخا الجؼجي (جشل ف  ٢ُجخاإلاْ هٓغ الُالب 

 ٗحن ججخْمىٟغصًً مً ال٨ٟغي مُت ٖلى ؤبٗاص ألا جالغ٢
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 صُاثو الخو ناقكت النخائج م

 ُضاهُت بلى الىخاثج الخالُت:ً زال٫ الضعاؾت اإلامنل الباخض ٓ ج

 بلُّ بيؿبت ٓ لْ اع  جانل الاظخٓ ؾاثل الخْ لى ف  ؤ٦ثر ْ غجبت ألا احـ ؤب اإلآ اخخل ال .0
ً
ّ ؾىاب قاث ٍلُْ %، 01ظا

 ِٞـ بْ %)،  00ب بيؿبت (ٓ جُٓ ٍْ %)،  07بيؿبت ( ماوؿخجغا م%) ز 08ٍتر بيؿبت (ٓ ج م%) ز 00بيؿبت (
ً
٥ ٓ ؤزحرا

 %). 0بيؿبت (

، ٓماع  ًجانل الاظخٓ ؾاثل الخْ  مً ؾاٖاث ف  اؾخسضامؤ٦ثر  م٢تهْ ً من ٓ ً الُالب ٣ًًم%)  55(  .0
ً
%)  01(ُْا

، ٦ٓمً ؤعب٘ ؾاٖاث ًم٢ل ً ؾاٖخحن بلى ؤم م٢تهْ ً من ٓ ٣ًً مجهم
ً
ً ؤعب٘ ؾاٖاث من ٓ ٣ًً مجهم%)  01ا ؤن (جُا

، ٓمً ؾذ ؾاٖاث ًمبلى ؤ٢ل 
ً
جل٪  مً ؾاٖخحن ف  اؾخسضامن ؤ٢ل ٓ %) ٣ًً 03خب٣ُت (ؤزحرا اليؿبت اإلاْ ُا

 ؾاثل.ٓ ال

 ).1.188ُٗاعي (ماهدغاٝ ْ ) 5.91ؾِ خؿابي (ٓ خجغجٟ٘ بمت ٧ان مع الٗال٢اث الٗاْ لض مع  الٗآ ال .5

ُت جؿخجضاث الا٧اصًاإلاْ ب٩اٞت ألاخضار  مإزباَعْ الُالب  مع ٞاٖل ف  بٖال ْ ت بضمالٗال٢اث الٗا مً ؤن حؿا٨َجً .1

باهدغاٝ ْ ) ٣1.19ضاٍع (مؾِ الخؿابي ٓ خٗت، خُض ٧ان اإلامً ال٨ٟغي ف  الجامطاث الهلت باأل ْ الش٣اُٞت ْ 

 )1.381ُٗاعي (م

 بهٟت ٖآ خمق٣غاء ٧ان ٗت مُت ف  ظاجت الغ٢مع الٗال٢اث الٗاْ ع  الُالب بضْ  .3
ً
) 5.0ؾِ خؿابي (ٓ خجت بمؾُا

 )1.810ُٗاعي (مباهدغاٝ ْ 

ٗضلت ) اإلاRت (جً ال٨ٟغي خُض بلٛذ ٢ُمألا ْ ُت جت الغ٢مؾِ بحن الٗال٢اث الٗآ خمَغي ظض ٖال٢ت اعجباٍ ٓ ج .1

 ً ال٨ٟغي.مألا ْ ت مظض ٖال٢ت اعجباٍ بحن ٧ل ؤبٗاص الٗال٢اث الٗآ ا جج، ٦)1.113(

ت اإلآ شل ف  الخجخ٫ اإلاْ ُت ٖلى البٗض ألا جت الغ٢مال٢اث الٗاظض جإزحر للٗٓ ً .7 ت ُٖت باالججاَاث ال٨ٍٟغ ظِت ْ ً مىدٞغ

ؼ الدؿاجخ٦ظل٪ ٖلى البٗض الشاوي اإلاْ %)، 30.7ت بِخا الجؼجي (جشل ف  ٢ُجخاإلاْ هٓغ الُالب  هبظ ْ ذ مشل ف  حٍٗؼ

 ٖلى البٗض الشالض اإلاْ  %)،93.0ت بِخا الجؼجي (جشل ف  ٢ُجخاإلاْ ظِت هٓغ الُالب ْ ً مالٗى٠ 
ً
ع ْ شل ف  صجخاًًا

 ٖلى ْ %)،  35.8ت بِخا الجؼجي ( جشل ف  ٢ُجخاإلاْ  مظِت هَٓغْ ً م مالئهمع  ال٨ٟغي بحن ػ ٓ الُالب ف  وكغ ال
ً
اًًا

ت بِخا الجؼجي ( جشل ف  ٢ُجخاإلاْ ظِت هٓغ الُالب ْ ً مً ال٨ٟغي مت لؤل جالضاٖ مُت ال٣ُجشل ف  جىجخالبٗض الغاب٘ اإلا

شل جخاإلاْ ظِت هٓغ الُالب ْ ً مً ال٨ٟغي مع ألا ْ دامال  جُت ٖلى بظجت الغ٢م٧ان جإزحر الٗال٢اث الٗاْ %)،  73.5

 %).  11.3ت بِخا الجؼجي (جف  ٢ُ
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 صُاثو الخ

 للضعاؾاث الؿاب٣ت ْ 
ً
ٓ جم٨ً للباخض ؤن ًً٘ جهخاثج الضعاؾت الخالُت ًْ ٣ٞا ٗاث منُاث للجآ ً الخمٖت ج

اصة صٓ الؿٗ ً ال٨ٟٔغ لضٔ مُت ألا ججىْ ت ماع  ف  جد٤ُ٣ ؤَضاٝ الٗال٢اث الٗاجانل الاظخٓ ؾاثل الخْ ع ْ صًت بكإن ٍػ

 الُالب.

ال جانل الاظخٓ ً ألاًٞل حُٗحن ازهاثُحن ف  قب٩اث الخم . 0 ن ٓ ٗاث ج٩مت بالجامالٗال٢اث الٗاْ  ماع  ف  بصاعة الٖا

ٓ جمبوكاء  متهجِم الجاطبت للُلبت ٖبر ْ حزة جاإلاْ ٞت الغؾاثل الِاص مُججهْ نُاٚت ْ جدضًض ْ ٘ الُلبت مٖاث ج

 اع .جانل الاظخٓ ؾاثل الخْ 

ال ْ ت مبصاعة الٗال٢اث الٗا مًيبػ  ٢ُا . 0  انل ٓ تها الخجِمن ٓ ج٩ْ اظض ال٩لُاث ٓ ا٦ً جمجابٗت لِا ف  ؤ مبٟخذ ؤ٢ؿا مالٖا

ال ْ ٘ الُلبت ف  جل٪ ال٩لُاث مالٟاٖل   ُت للُالب ف  جل٪ ال٩لُاث.مه٣ل ٧ل الغؾاثل ؤلٖا

ت بٛغى بوكاء مالٗال٢اث الٗاْ الدسجُل ْ ٫ ٓ اصة ال٣بجكتر٦ت بحن ٖمل جت ٞغ١ ٖمإ٢اْ ص ٓ خُض الجِٓ ًٟل جًُ  . 5

ٓ جم ال ٓ جْ احـ آب ٓ ٘ الُالب ٖبر المُت جٖاث عؾج  ٘ الُلبت.مجباصلِا ْ ُت مٍتر بٛغى ه٣ل ٧اٞت الغؾاثل ؤلٖا

ال ْ ت ماضر ؤن بصاعة الٗال٢اث الٗآ ً الم . 1 شل ماع  الاؾخٛال٫ ألا جانل الاظخٓ ؾاثل الخْ حؿخٛل  مٗت لمبالجا مؤلٖا

ِٟمانل ٓ ف  الخ ٗت، مالسانت بالجاْ ت م٘ ألاخضار الٗامٖلى الخٟاٖل  مخثهْ  ما٢ىاْٖ  م٘ الُالب بٛغى حٍٗغ

ال ْ ؾاثل ٓ الْ ي٘ زُت اؾتراجُجُت جدضص ألاَضاٝ ْ لظل٪ ًجب  ً منُلِا للُالب، ٓ ُت التي ًيبػ  جمالغؾاثل ؤلٖا

ت اٖاث اإلاجلجبإزُاع ا مُٖتهٓ ؤظل ج ا.ْ خُٞغ  ا٩ٞاَع

 ٖبر عةٓ كِاإلا الصسهُاث ًم ُحنجعؾ خدضزحنم ماؾخسضا ٓظّ هدٓ ٗت بالخمت بالجامالٗال٢اث الٗا مًجب ٢ُا .3

اصة ٢بجاء الغباهُحن ختى ًجً الٗلمزانت ْ ٘ الُالب مانل ٓ ٖىض الخ اع جالاظخ انلٓ الخ ؾاثلْ   جل٪ ٫ ٓ ٨ً  ٍػ

 .الكباب ٢بل ًم الثجالخ

ت بالجآ خضاث الخْ ج مصْ ص ٓ ُض الجِخٓ ًجب ج . 1 ال ْ ت مجاب٘ للٗال٢اث الٗا مٗاث ٣٦ؿمُٖت ال٨ٍٟغ ، ختى مؤلٖا

ألاخضار طاث الهلت بالُالب ْ ُت للُالب ب٩ل الٟٗالُاث مظُّ عؾاثل بٖال ٓ جْ ل مً الخيؿ٤ُ ال٩اجًً

 ؿخُٟضًً.اإلاْ 

 ؿخقبلُت لابدار امل

ٓ جم٨ً للباخض ان ٣ًترح جً الٗال٢اث ْ ا اؾٟغث ٖلُّ الضعاؾت الخالُت مت بىاء ٖلى ؿخ٣بلُر اإلآ ً البدمٖت ج

 ا ًل :جخٛحراث الضعاؾت ٦مالؿببُت بحن 

 وي.ْ ُل الال٨ترجُت ف  بصاعة ٖال٢اث الٗجت الغ٢مع الٗال٢اث الٗاْ ص .0
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ال  .0  ُت .جت الغ٢ماَحري ٖبرالٗال٢اث الٗاجازغة ف  الاجها٫ الجْ الجضًض  مالٖا

 وي.ْ الء الال٨ترٓ الْ ُل جعة ٖال٢اث الُٗت ف  بصاجت الغ٢مع الٗال٢اث الٗاْ ص .5

 وي .ْ ُل الال٨ترجُت ف  عيا الٗجت الغ٢مع الٗال٢اث الٗاْ ص .1

 غاحؼ الػغبُت ت املمقائ

 ث: صاع الهاصع).ْ ، (بحر3). لؿان الٗغب. 0983ٍ.(ْم٨غ م بً دمحما٫ الضًً جالًٟل ظ ٓع، ؤبٓ ىٓمابً 

  http://site.iugaza.edu.ps .ىُتجاؾؿاث الُت ف  اإلام). الٗال٢اث الٗا0117ٗت ٖبض الٟخاح.(جالٗىحن، ظ ٓؤب

/jelenein         /courses/mycourse978/ 

ا ف  بصاعة ألاػ ْ صْ لُت ْ ت الضم).الٗال٢اث الٗا0107.(ماصَعـ،زالض ببغاَُ عاة ٚحر ٓ صاهُت، عؾالت ص٦خٓ اث الؿمَع

 ظُا.ٓ لٓ الخ٨ىْ  ٓمصان للٗلٓ ٗت الؿمالضعاؾاث الٗلُا، ظا عة. ٧لُتٓ يكم

ً مػاعاث الٗغا٢ُت ٓ غا٦ؼ الماث ف  مت ف  بصاعة الاػ مع الٗال٢اث الٗاْ ). ص0101جُض ؾلُان .(ٍجغي، ٞاجً ٖبض املٓ الخ

ً. عؾالت ظِت هٓغ اإلاْ  ٓ ٗت الحر مت. ظامعة ف  ؤلاصاعة الٗآ يكماظؿخحر ٚحر مضًٍغ  ٥، ألاعصن.م

ؼ، دمحمٍجي، ٓ الش ً ال٨ٟغي لُالبّ ف  مع  ف  جد٤ُ٣ ألا مالجا مٗلع اإلاْ ). ص0101، ٖبض الىانغ عاضخي. (دمحمْ بً ٖبض الٍٗؼ

.  مٗت ؤمالىٟؿُت. ظاْ ٍت ٓ الترب ٓمجلت الٗلم. تإلآ ء جضاُٖاث الٗٓي  .7-17،  )0711(070ال٣ٔغ

اث الا٢خهاصًت: صعاؾت جُب٣ُُت ٖلى مألاػ ت ف  بصاعة مع الٗال٢اث الٗاْ ). ص0100ن. (ٓ ن، ُٞهل ٖبض هللا الخؿٓ الخؿ

ت مالٗال٢اث الٗا معة. ٢ؿٓ يكماظؿخحر ٚحر معة. عؾالت ٓ يكماظؿخحر ٚحر معؾالت  صًت.ٓ ا٫ الؿ١ٗ اإلآ ؾ

ال ْ  الن. ٧لُت ؤلٖا    ٗت ال٣اَغة.م. ظامؤلٖا

غ. (معا ٓ  ماؾخسضا ).0105ي، اَػ  ألاَلُت، انجٖ ٗتمظا . 03.التربُت جلتم الٗغبي، مالٗال ف  اع جالاظخ انلٓ الخ ا٢٘م

 .انجٖ

ؼ ألا ٓ ٗاث الؿٗمع الجاْ ص. )0105. (مهُان بً ٖبُض صَاْ الؿبُع ،  ٣غعاث جصعاؾت جدلُلُت لل ً ال٨ٟغي:مصًت ف  حٍٗؼ

ٗت ها٠ً الٗغبُت معة، ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا. ظآ يكمعاٍ ٚحر ٓ عؾالت ص٦خ  ُت.مٗاث ؤلاؾال مُت ف  الجامؤلاؾال 

 ىُت. مألا  ٓمللٗل

ٗت .َـ)0103( ً.جالغخ ٖبض ٌـ،الؿض اْ صْ ُت مؤلاؾال  الكَغ ؼ ف  َع ً ٞٗالُاث جي م٣ضمال٨ٟغي. بدض  ًمألا  حٍٗؼ

ً ال٨ٟغي م٫ ألا ٓ ت خج٩اٞدت الجٍغْمر الٗضالت الجىاثُت ٓ غا٦ؼ بدمضًغي إ الخيؿ٣ُي الٗاقغ إلاجالاظخ

 ىُت.مألا  ٓمت ها٠ً الٗغبُت للٗلٗمعة. ظآ ىضًىت اإلا. اإلا8/8/0103-1ٗت َُبت زال٫ الٟترة م٘ ظامن ْ بالخٗا

http://site.iugaza.edu.ps/jelenein
http://site.iugaza.edu.ps/jelenein
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نُٟت جدلُلُت بالخُب٤ُ ْ صعاؾت ( اث الؿُاؾُتمت ف  بصاعة ألاػ مع الٗال٢اث الٗاْ ص .)0107(  ؾُٗض بال٫.دمحمؾُٗض، 

ال ْ ت مالاجها٫ جسهو الٗال٢اث الٗا ٓمعة ف  ٖلٓ يكماظؿخحر ٚحر معؾالت الًت الىُل ألاػع١).ْ ٖلى  . مؤلٖا

 .ظُآ لٓ الخ٨ىْ  ٓمصان للٗلٓ ٗت الؿما٧لُت الضعاؾاث الٗلُا. ظ

ٓ دمالجغصاث، ْ زحر هللا،  مؿلمغي، جالك ؼ الا ْ ). ص0100ص زالض. (ج ـ ف  حٍٗؼ ً ال٨ٟغي لضي مع اًٖاء َُئت الخضَع

ب. ْ ىُت مجلت الٗغبُت للضعاؾاث ألا ٗت خاثل. املمَالب ظا  . 011-035)، 31(07الخضٍع

نُٟت جدلُلُت بالخُب٤ُ ٖلى ْ اث: صعاؾت مت ججاٍ ألاػ مالٗال٢اث الٗا ُْٟتْ  ).0101ع باب٨غ. (ٓ نالر، ٖبض ال٣اصع الى

ت لىُل صعظت م٣ضم. عؾالت  )م0103-0105( ٓمالًت السَغْ ُت ٓمضهُت الخ٩ت اإلاماؾؿاث السضمً مُٖىت 

ال ؿعاٍ الٟلٓ ص٦خ غة.م. ظا تم، جسهو الٗال٢اث الٗامٟت ف  ؤلٖا  ٗت الجٍؼ

ت،  .الٍغاى )،51( الٗضص ىُت،مألا  رٓ البد جلتم ٨ٟغي.ال ًمألا  . َـ)0101( .ؾُٗض دمحم ٖٞغ

ا ْ اث الؿُاؾُت مهُت لؤلػ ْ ُت ف  ؤلاصاعة ؤلال٨ترجت الغ٢مع الٗال٢اث الٗاْ ). ص0107ي خؿحن.(مان ؾاجٖكغي، بً جإزحَر

ت باإلاجٖلى الكباب صعاؾت جُب٣ُُت ٖلى الٗ ). عؾالت مصًت (ٖانٟت الخؼ ٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗجلُت الٗؿ٨ٍغ

ال ٓ يكمحر اظؿخحر ٚم ال ْ ت مالٗال٢اث الٗا م، ٢ؿمعة. ف  ؤلٖا الن، ٧لُت ؤلٖا  ٗت ال٣اَغة.م، ظامؤلٖا

٤ُ ،مٖها ال ْ ص ).0101(اوي هبُل.مؤ،بكأْ ُض جحن ٖبض الخمغسخي، هغ مَالت هبُل ؾُٗض،  َالل ،ْ  ٞع ُت مع ؤلاصاعة ؤلٖا

 .03-0 ). 0(00الٟىاص١. ْ جلت ٧لُت الؿُاخت ماث ال٣ُإ الؿُاح . ماث ف  بصاعة ؤػ ملؤلػ 

صي. صعاؾت ٓ ل٨ت الٗغبُت الؿٗجً ال٨ٟغي باإلامَـ). الخسُُِ الاؾتراجُج  لخد٤ُ٣ ألا 0151ال٣لُُي، ؾُٗض بً ٖل . (

شلت ف  مجص ٓ ل٪ ؾٗٗت اإلامالخدضًاث) بجاْ  مٟاَُ( اإلا ً ال٨ٟغي جدذ قٗاعم٫ لؤل ْ َجي ألا ٓ غ الجاججت للم٣ضم

ؼ لضعاؾاث ألا م٦غسخي ألا   َـ.0151 م٫ لٗاْ اص ألا جظ 03ـ00ً ال٨ٟغي ف  الٟترة محر ها٠ً بً ٖبضالٍٗؼ

ان. (م -009جلض (ب)، مؤلاوؿاهُت.  ٓمجلت الٗلم .هُتْ اعؾت ؤلال٨ترجاإلا ٫ٓ هدٓ الخدْ ت م). الٗال٢اث الٗا0101باع٥، ٍع

007. 

ان.(م -009(ب)، 11ؤلاوؿاهُت.  ٓمجلت الٗلم هُت.ْ اعؾت ؤلال٨ترجاإلا ٫ٓ هدٓ الخدْ ت م).الٗال٢اث الٗا0101باع٥، ٍع

007.  

ٓ ). جإزحر 0108جبل، ٖبض عقُض.(م ع  الٗغاق . عؾالت ماُٖت لضٔ الكباب الجاجب ٖلى الٗال٢اث الاظخٓ جُٓ ا٢٘ الُم

ال  معة. ٢ؿٓ يكماظؿخحر ٚحر م  عة.ٓ ىهٗت اإلام. ٧لُت الاصاب. ظامؤلٖا

 ٫)ٓ . (جغ٦ُا: اؾُاهب0ؾُِ. ٍٓ ال معج). اإلا0983٘ اللٛت الٗغبُت بال٣اَغة.(ججم
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ؼ الخ). الخدضًاث اإلا0105ت. (ج، بضع الضًً عخدمحم    .مىُت ف  الخٗلُمُٖت ألا ٓ ؿخ٣بلُت لخٍٗؼ

ttps://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q= 

ٓ  ٞاٖلُت). 0101. (دمحم مببغاَُ مٗخهم ،دمحم  ػاعةْ  ٖلى خالت صعاؾت - مالغؤي الٗا حك٨ُل ف  اع جالاظخ انلٓ الخ ا٢٘م

 ٓمللٗل صانٓ الؿ ّٗمعة. ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا. ظآ يكماظؿخحر ٚحر معؾالت  ٢ُغ. لتْ بض الضازلُت

 .ظُآ لٓ الخ٨ىْ 

اث. الُبٗت الشاهُت. (ال٣اَغة: الضاع ٓمٗلظُا الاجها٫ الخضًشت ف  ٖهغ اإلآ لٓ ). ج٨ى0997اص. (جي، خؿً ْٖ ٩ام

ت اللبىاهُت) اإلا  هٍغ

ٓ ). 0101. (دمحمهللا،  صاٖتْ  اْ صْ  اع جالاظخ انلٓ الخ ا٢٘م  ٖلى صعاؾت جُب٣ُُت :ع مالجا الكباب ٢ًاًا ٫ ْ جىا ف  َع

 صانٓ الؿ ّٗمعة. ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا. ظآ يكماظؿخحر ٚحر معؾالت  صاهُت،ٓ الؿ ٗاثمَالب الجا ًم ُٖىت

 .ظُآ لٓ الخ٨ىْ  ٓمللٗل

 يمؿخسضم ٖلى جُب٣ُُت صعاؾت -مٗاال الغؤٔ ف  حك٨ُل خٗضصةاإلا ؾاثِٓ ال ٞاٖلُت). 0100.(دمحم مٌؿً، الؼبحر ببغاَُ

 ٓ  صانٓ الؿ ّٗمعة. ٧لُت الضعاؾاث الٗلُا. ظآ يكماظؿخحر ٚحر مٗاث، عؾالت مالجا َالب ًم ٥ٓ الٟیؿب ٢٘م

 .ظُآ لٓ الخ٨ىْ  ٓمللٗل
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