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صوعالػلقاث الػامت الغقمُت في مﻮاحهت أػمت لامن الفنغي
ﺑحن ػلب الجامػاث الؿػﻮصًت :صعاؾت جؼﺒُﻘُت غلى ػلب حامػت قﻘغاء
ص .مدمﻮص دمحم غﻮض صوٍضاع

( *)

حامػت صمُاغ

امللخص
تهضَ ٝظٍ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع التي ًًٟلِا َالب ظامٗت ق٣غاءْ ،اؾخ٨كا ٝالٓ٢ذ
الظٔ ً ًُّ٣الُالب ف اؾخسضام ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع الٓنٓ ٫بلى مؿخٓٔ ْع الُالب بضْع الٗال٢اث الٗامت
ف ظامٗت ق٣غاء ،اؾخ٨كا ٝاَم الاؾِاماث التي جدِ٣٣ا الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت لُالب بجامٗت ق٣غاء ،الخٓنل
بلى هٕٓ َْبُٗت الٗال٢ت بحن الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ْحٗؼٍؼ ألامً ال٨ٟغي ،الٖٓ ٝٓ٢لى جإزحر ؤبٗاص الٗال٢اث الٗامت
الغ٢جُت )الٓع ْالاؾِاماث( ف مٓاظِت ؤػمت ألامً ال٨ٟغي )الخُٖٓت ،حٗؼٍؼ الدؿامذ ،وكغ الٓع ْجىجُت الُ٣م (٢ْ .ض
ً
جٓنلذ الضعاؾت بلى الٗضًض مً الىخاثج ؤَجِا ان الٓاحـ ؤب ًدخل اإلاغجبت ألاْلى ألا٦ثر ْلٓظا بلُّ مً ْؾاثل الخٓانل
ً
ً
الاظخجاع ٍْلُّ ؾىاب قاث زم جٍٓتر ْبٗض طل ٪اوؿخجغامٍْٓ ،جُٓب ْؤزحرا ِٞـ بٓ٦ .٥جا جبحن اًًا ؤن الٓع الٗام
لضْع الٗال٢اث الٗامت ٧ان مغجٟٗا٦ ،جا ًج ً٨ؤن حؿِم الٗال٢اث الٗامت بضْع ٞاٖل ف بٖالم الُالب ْإزباعَم ب٩اٞت
ألاخضار ْاإلاؿخجضاث الا٧اصًجُت ْالش٣اُٞت ْطاث الهلت باألمً ال٨ٟغي ف الجامٗت٢ْ ،ض ٧ان ْع الُالب بضْع
ً
ً
الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت مجخجٗت )الٓع ْالاؾِاماث( ف ظامٗت ق٣غاء ٧ان مخٓؾُا بهٟت ٖامت٦ ،جا جبحن اًًا اهّ
جٓظض ٖال٢ت اعجباٍ َغصي مخٓؾِ بحن الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ْألامً ال٨ٟغي٦ ،جا جٓظض ٖال٢ت اعجباٍ بحن ٧ل
ً
ؤبٗاص الٗال٢اث الٗامت ْألامً ال٨ٟغيْ ،ؤزحرا ًٓظض جإزحر للٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ٖلى الخُٖٓت باالججاَاث ال٨ٟغٍت
اإلاىدغٞت ْ ٖلى حٗؼٍؼ الدؿامذ ْهبظ الٗىٖ ْ ٠لى صْع الُالب ف وكغ الٓع ال٨ٟغي بحن ػمالئهم.
الهلماث املفخاخُت :الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت –ألامً ال٨ٟغي ْ -ؾاثل الخٓانل الاظخجاع

)*( ؤؾخاط بصاعة ألاٖجا ٫اإلاؿاٖض ٧ -لُت الخجاعة  -ظامٗت صمُاٍ
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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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الػضصﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو-ل ـ ﻳﻮﻧﻴ
الخاؾؼ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ص .مدمﻮص دمحم غﻮض صوٍضاع  ،صوع الػلقاث الػامت الغقمُت في مﻮاحهت أػمت لامن الفنغي ﺑحن
ػلب الجامػاث الؿػﻮصًت :صعاؾت جؼﺒُﻘُت غلى ػلب حامػت قﻘغاء

املﻘضمت
ً
ل٣ض ؾاَجذ ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع ف ؾغٖت اهدكاع اإلاٗلٓمت ْاهخ٣الِاْ ،جغ٦ذ آزاعا ٦شحرة ٖلى ظٓاهب
مسخلٟت مً خُاة ألاٞغاص ْاملجخجٗاث ٩٦ل ،خُض ؤزغث َظٍ الخ٣ىُاث الجضًضة ٖلى مجخجٗىا ْؤنبدذ حؿخسضم ٖلى
هُاْ ١اؾ٘ ف قتى املجاالث )ْ (Pfeiffer, 2010جؼاًض اؾخسضام ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع بُغٍ٣ت مُغصة ْ٤ٞ
ؤق٩ا ٫مسخلٟت مشل املخخٓٔ الظي ًيكئّ اإلاؿخسضمٓن ،مشل ألازباع ْالهٓع ْم٣اَ٘ الُٟضًْٓ .بجا ؤن الٗالم ٌِٗل
الُٓم ٖهغ الخ٨ىٓلٓظُا ْالخُٓع الغ٢مي٣ٞ ،ض َٓعث الٗال٢اث الٗامت ْؾاثلِاْ ،جدٓلذ بلى اؾخسضام ؤصْاث
بل٨ترْهُتحؿاٖضَا ف بهجاػ مِامِا ْجد ٤ُ٣ؤَضاِٞا ،ف جد ٤ُ٣ؤٖلى ٢ضع مً الخٓانل ْالِٟم اإلاخباص ٫بحن الجِاث
الخٓ٩مُت ْظجِٓعَا الضازل ْالساع ْ ،جدؿحن نٓعتها ل٨ؿب ز٣ت ْزل ٤ؾجٗت َُبت لضًّ ،مً زال ٫اؾخسضام
ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع التي جًجً ؾغٖت الٓنٓ ٫بلى الٟئت اإلاؿتهضٞت ،بٛغى الخإزحر ْؤلا٢ىإ ف ْل ألاػماث التي
جٓاظّ صْ ٫الٗالم ٖامتْ ،الضْ ٫الٗغبُت زانت )مباع.(0101 ،٥
خُض ج ٘٣بصاعة ألاػماث ف الٛالب يجً مؿئٓلُت بصاعة الٗال٢اث الٗامت ف اإلاىٓجتٍْ ،خجشل ؤخض اإلآ٩هاث
الغثِؿُت إلاٗالجت ألاػمت بىجاح الخد٨م ف جض ٤ٞاإلاٗلٓماث مً زال ٫جٍُٓغ ْوكغ الغؾاثل الغثِؿُت بلى ْؾاثل ؤلاٖالم
ً
ْالججِٓع ف اإلااؾؿت“ .الب٣اء مخهال بالغؾالت” “ َْٓ ”Staying on messageمهُلر قاج٘ بحن مجاعسخي الٗال٢اث
الٗامت ٖىض الخٗامل م٘ الججِٓع ؤْ ؤًٖاء ْؾاثل ؤلاٖالم ؤزىاء ألاػمت باؾخسضام ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع
ٖ .(Howard & Mathews, 2000; Shin & Cameron, 2005).الْة ٖلى طل٨ً ،٪ك ٠اؾخبُان إلاجاعسخي بصاعة ألاػماث
ْالباخشحن ًٖ ؤَجُت الخٓانل ؤزىاء ألاػمتٖ .لى ؾبُل اإلاشاٌ ،٫كحر  Fearn-Banks 2007بلى الاجها ٫ف ْل ألاػماث
ٖلى ؤهّ الخٟاٖل )اللٟٓي ؤْ اإلاغجي ؤْ اإلا٨خٓب( بحن اإلاىٓجت ْالججِٓع .)Kaufman,1988
ٍْج ً٨للٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ؤن حؿاَم ب٣ضع ٦بحر ف جد ٤ُ٣ألامً ال٨ٟغي الظي َٓ مٓ٩هاث ألامًْ ،الظٔ
ٌٗجي ؾالمت الىٓغ الظَجي ْالخضبغ الٗ٣ل للٓنٓ ٫بلى الىخاثج الصخُدت بال ٚلٓ ْال جٟغٍِ مً زالٚ ٫غؽ الُ٣م
ْاإلاباصت ؤلاوؿاهُت التي حٗؼػ عْح الاهخجاء ْالٓالء هلل ،زم لٓالة ألامغْ ،الؿع الضاثم هدٓ جغؾُش مِٟٓم ال٨ٟغ الٓؾُي
اإلاٗخض ٫الظي ًدٌ ٖلُّ الضًً ؤلاؾالمي الخىُْ ،٠املخاْلت اإلاؿخجغة مً زال ٫عؾاثل الٗال٢اث الٗامت ْٚحرَا مً
ْؾاثل الخٓانل التي حؿعى بلى جدهحن ؤ٩ٞاع ألاٞغاص مً الخُاعاث ال٨ٟغٍت الًالت ْالخٓظِاث اإلاكبَٓت ْجغبُتهم ٖلى
الخ٨ٟحر الصخُذ ال٣اصع ٖلى الخجُحز بحن الخْ ٤الباَل ْالىاْ ٘ٞالًاعْ ،إقاٖت عْح املخبت ْالخٗاْن بحن ألاٞغاص
ْإبٗاصَم ًٖ ؤؾباب الٟغ٢ت ْالازخالْ ٝجغؾُش مبضؤ ؤلاخؿاؽ باإلاؿاْلُت ججاٍ ؤمً الًَٓ بالخٟاّ ٖلى م٣ضعاجّ
ْم٨دؿباجّ )ال٣لُُيَ0151 ،ـ( .
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إلاػاعالنظغي والضعاؾاث الؿاﺑﻘت

إلاػاعالنظغي
 .1الػلقاث الػامت وغلقتها بكﺒهاث الخﻮاصل الاحخماعي:
) (0/0حٗغٍ ٠الٗال٢اث الٗامت:
جٓظض الٗضًض مً الخٗغٍٟاث التي خاْلذ حٗغٍ ٠مهُلر الٗال٢اث الٗامت ،خُض ٖغِٞا ٢امٓؽ ؤ٦ؿٟٓعص ٖلى
ؤجها “ ال ًٟال٣اثم ٖلى ؤؾـ ٖلجُت لبدض اوؿب َغ ١الخٗامل الىاجخت اإلاخباصلت بحن اإلاىٓجت ْظجِٓعَا الضازل
ْالساع لخد ٤ُ٣ؤَضاِٞا م٘ مغاٖاة الُ٣م ْاإلاٗاًحر الاظخجاُٖت ْالٓ٣اهحن ْألازال ١الٗامت باملجخج٘“ ف خحن ٖغٞتها
الججُٗت الضْلُت للٗال٢اث الٗامت ٖلى ؤجها “ ُْْٟت بصاعٍت صاثجت ْمىٓجت جداْ ٫اإلااؾؿت الٗامت ؤْ السانت ًٖ
َغٍِ٣ا ؤن جد ٤٣م٘ اإلاخٗاملحن الخالُحن ؤْ اإلاغج٣بحن الخٟاَم ْالخإًُض ْاإلاكاع٦تْ ،لخدَ ٤ُ٣ظٍ الٛاًت ٞةهّ ًيبػ ٖلى
اإلااؾؿت ؤن حؿخ٣صخي عؤي الججِٓع بػاءَاْ ،ان حؿعى للخ ٠ُ٨مّٗ ؾُاؾتها ْجهغٞاتها ب٣ضع ؤلام٩انْ ،ان جهل ًٖ
َغٍ ٤جُبُِ٣ا لبرامج ؤلاٖالم الكامل بلى حٗاْن ٗٞاً ٫اصي بلى جد ٤ُ٣ظجُ٘ اإلاهالر اإلاكتر٦ت”  .بِىجا ٖغِٞا ٧ل مً
)ٖ (Grunig & Hunt, 1984: 7لى اجها “ بصاعة الاجهاالث مىٓجت ْظجِٓعَا “ .ف خحن ٌٗغِٞا )ٖ (Ströh, 2007لى ؤجها “
الُْٟٓت الكاملت التي جضًغ الاجها ٫بحن اإلاىٓجت ْظجاَحرَا لبىاء ْحٗؼٍؼ الٗال٢اث الصخُت لهالر ظجُ٘ ألاَغاٝ
اإلاٗىُت “ .ف خحن ٖغِٞا )ٖ (Cutlip et al, 2009: 5لى اجها “ ؤلاصاعة الُْٟٓت التي جدضص ْجُ٣م ْجداٖ ٔٞلى ٖال٢اث
اإلاىٟٗت اإلاخباصلت بحن اإلاىٓجت ْالججِٓع الظي ٌٗخجض ٖلُّ هجاخِا ؤْ ٞكلِا “.
ْؤًا ٧اهذ الخٗغٍٟاث التي جىاْلذ جٓيُذ ْعؾم مٗالم الٗال٢اث الٗامت بال ؤجها ف الٛالب حٗغِٞا مً زال٫
ً
الُْٟٓت التي جاصحها ْالٛاًت الجهاثُت مً مجاعؾتها ْبظلً ٪ج ً٨للباخض ؤن ًً٘ حٗغٍٟا للٗال٢اث الٗامت ٖلى اجها “
الُْٟٓت الكاملت ْاإلآلت ال٩املت ل٩اٞت ٖجلُاث الاجها ٫باؾخسضام بغامج الاٖالم الكامل ،لخٗؼٍؼ الٗال٢اث الصخُت
ْبىاء الش٣ت اإلاخباصلت بحن اإلاىٓجت ْظجِٓعَا الضازل ْالساع الخال ْاإلاخٓ ٘٢بٛغى جد ٤ُ٣اإلاهالر اإلاكتر٦ت لججُ٘
ؤَغا ٝالاجها”٫
) (0/0جُٓع الٗال٢اث الٗامت :ل٣ض ٌٖغٞذ الٗال٢اث الٗامت مىظ الٗهٓع ألاْلى لخُاة ؤلاوؿان ،خُض اخخاظذ
ال٣باثل البضاثُت لئلٖالم مً اظل عٖاًت مهالخِا ْالخٟاّ ٖلى ب٣ائها٢ْ ،ض ٧ان عثِـ ال٣بُلت َٓ اإلاىاٍ بّ خكض
الغؤي الٗام ٖىض الخاظت بلى طل٢ْ .٪ض جم الخٓنل بلى الٗضًض مً الخًاعاث ال٣ضًجت مجاعؾتها لٟىٓن الٗال٢اث
الٗامتْ ،جم ا٦دك ٠ألازغٍحن ف الٗغا ١وكغة ػعاُٖت ٌٗٓص جاعٍسِا بلى )٢ (0811بل اإلاُالص جغقض اإلاؼاعٖحن بلى ُُٟ٦ت
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اؾخسضام البظْع ْالخسلو مً الٓ٣اعى٦ ،جا ؤن آلاقٓعٍحن ؤْ ٫مً اؾخسضمٓا اليكغاث اإلاهٓعة ،ؤما ٢ضماء
اإلاهغٍحن ٣ٞض اَخجٓا بالؿُُغة ٖلى ؤ٩ٞاع الججِٓع ْجدغٍ ٪مكاٖغٍ ْاؾخسضمٓا ف طل ٪الٗضًض مً ألاؾالُبَْٓ ،ع
الغْمان ؤؾالُب الخإزحر ف الغؤي الٗام ٖلى ؤًضي زُباء مكِٓعًٍ ف الخاعٍش مشل ؾِؿغْ ْماع ٥اهُٓهُْٓ .ف الٗهٓع
الٓؾُي ٖغ ٝؤلاؾالم اإلاباصت الٗامت للٗال٢اث الٗامت ،خُض لم ًغ٦ؼ ٖ ِ٣ٞلى الخإزحر الؿُاسخي ف الغؤيْ ،ل٨ىّ
اؾدىض بلى ال٣ضْة الخؿىت٦ ،جا جىاْلذ الكغَٗت ظجُ٘ ألانٓ ٫ألازالُ٢ت الؿلُجت التي ٌؿدىض بلحها  ًٞالٗال٢اث
الٗامت الخضًضْ ،اؾخسضم ؤلاؾالم الٗضًض مً ْؾاثل وكغ اإلاٗلٓماث مشل السُب اإلاىبرًت ف الجج٘ ْألاُٖاص،
ً
ْاإلاؿاظضْ ،الضْاًٍْ ْالكٗغْ .ف الٗهٓع الخضًشت زل٣ذ الشٓعة الهىاُٖت اْياٖا ظضًضة ،ما ؤصٔ بلى حٗ٣ض
الٗال٢اث بحن الىاؽ ،مجا اؾخضعى يغْعة الخ٨ٟحر ف ْؾاثل إلٖاصة جٓاػن الٗال٢اث املجخجُٗت بحن اإلاىٓجاث ٦بحرة
ّ
الدجم ْظجِٓعَا ،بال ؤجها ع٦ؼث ٖلى جٓنُل اإلاٗلٓماث ف اججاٍ ْاخض ْصْن مغاٖاة الض٢ت ْألاماهت ف طل .٪زم جُٓعث
ال٨ٟغة ِْْغ صْعمان اًخٓن )ْ (Dorman Eatonالظي ٌٌٗخبر ؤْ ٫مً اؾخسضم ٖباعة” الٗال٢اث الٗامت” ٖام 0880م ف
مدايغة ؤل٣اَا ف ظامٗت ًُل ) .(Goldman, 1948زم ِْغ” بًٟي لُض بُتر ل ) ”(ivy leeاإلاٗغْ ٝبإبٓ الٗال٢اث الٗامت
ْالظي ع٦ؼ ٖلى بٖالم الججِٓع بهضْ ١ؤماهت ْْيٓح ختى لٓ ٧ان زجً طل ٪الاٖترا ٝبالسُإْ .جخاب٘ الاَخجام
بالٗال٢اث الٗامت ٞكِضث اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت مً زال ٫قغ٦ت ؤعام ٓ٩التي ؤوكإث اْ ٫بصاعة للٗال٢اث الٗامت
ٖام 0931م )ؤبٓ الٗىحن.(0117 ،
) (5/0الٗال٢اث الٗامت ف الٓخضاث الخٓ٩مُت :قِضث املجخجٗاث اإلاٗانغة الٗضًض مً الخدٓالث الاظخجاُٖت
الجضًضة ٖلى مؿخٓٔ البىاء الاظخجاع ْ ،الٗال٢اث الاظخجاُٖت مجا هخج ٖجها الٗضًض مً الخدٓالث ،التي ؤصث بلى الٗضًض
مً الخٟاٖالث اإلاٗ٣ضة صازل الىٓم الاظخجاُٖت ف ؤٚلب الضْْ ٫زانت ف الىٓاح ألامىُت ،لظل ٪بغػث الخاظت بلى
يغْعة جدضًض اإلاٟاَُم ألامىُتْ ،الخُٖٓت بداظت الاوؿان بلى ألامً الىٟسخي ْالاظخجاع ْ ،زانت قباب الجامٗاث
)دمحم.(0105 ،
ً
ْل٣ض جُٓع صْع الضْلت ف الٗهٓع الخضًشتٖ ،جا ٧اهذ ٖلُّ ؾاب٣ا ،خُض ؤنبدذ الضْلت مؿئٓلت ًٖ ؤٞغاصَا
مىظ ْالصتهم ْختى ْٞاتهم ٍْضزل يجً مِامِا جٓٞحر ؤ٢صخى صعظاث الغاخت ْعٚض الِٗل ْخل مكا٧لِم املسخلٟت
ْجد ٤ُ٣ؤمجهم ؤلاوؿاوي ْال٨ٟغيْ ،مً َىا وكإث الخاظت بلى ْظٓص بصاعاث مخسههت للٗال٢اث الٗامت ف ألاظِؼة
الخٓ٩مُت ،جخدجل مؿئٓلُاتها ْججخل ٪ال٣ضعة ٖلى الٓٞاء بٓاظباتها )ؤبٓ الٗىحنْ .(0117 ،حٗخبر ألاظِؼة ألامىُت مشل
بُ٣ت الجِاث الخٓ٩مُتْ ،ال جسخل٦ ٠شحرا ًٖ ؤي ظِاػ ؤزغ بال ب٣ضع ازخال ٝاإلاِام السانت ل٩ل ظِاػ٦ ،جا ؤن لِا
ً
ً
َبُٗت زانت ،ججٗل للٗال٢اث الٗامت صْعا ؤ٦ثر ؤَجُت ْٗٞالُت ،هٓغا إلن ؤؾاؽ وكإتها َٓ جُبُ ٤ألاهٓجت ْالٓ٣اهحن
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ْالتي ًج ً٨الىٓغ بلحها ف بٌٗ ُٓ٣٦ص ٖلى الخغٍت الصسهُت )دمحمٍْ .(0105 ،غٔ الباخض ؤهّ ختى جخج ً٨جل ٪ألاظِؼة
مً بىاء ٖال٢ت جٓ٣م ٖلى الش٣ت بُجها ْبحن ظجاَحرَاُٞ ،جب ٖلحها ؤن حؿعى بلى اؾخسضام ؤصْاث ْآلُاث الٗال٢اث
الٗامت ف الاجها ٫بُجها ْبحن ظجِٓعَا الضازل ْالساع ف اؾغٕ ْ٢ذ مجْ ً٨بإ٢ل ج٩لٟت زانت ف خالت ألاػماث،
٦جا ٞغى ٖلحها طل ٪الخٓظّ يغْعة البدض ًٖ ؤًٞل الٓؾاثل ْالخ٣ىُاث الخضًشت التي ًج ً٨ان حؿخسضمِا لخد٤ُ٣
ؤَضاِٞا ال٣هحرة ْالٍُٓلت اإلاضْٔ ،مً ؤًٞل جل ٪ألاصْاث ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع  ،خُض جخجحز ب٣ضعتها الٗالُت
ً
ٖلى الٓنٓ ٫للٟئاث اإلاؿتهضٞت٦ ،جا ؤجها مًٟلّ مً ٢بل اٚلب ٞئاث املجخجْ٘ ،مً ا٦ثر الٓؾاثل اهدكاعا زانت بحن
ُ٢إ الكباب.

 .2حػغٍﻒ وؾائل الخﻮاصل الاحخماعي وجؼﻮعها:
) (0/0حٗغٍْ ٠ؾاثل الخٓانل الاظخجاع  :حٗغٍْ ٠ؾاثل الخٓانل الاظخجاع ً :ج ً٨حٗغٍ ٠مٓا ٘٢الخٓانل
الاظخجاع ٖلى ؤجها “مٓاٍْ ٘٢ب حؿجذ للجؿخسضمحن بالخٟاٖل م٘ بًِٗم البٌٗ ،مً زال ٫بياٞت آلازغًٍ لٓ٣اثم
ظِاث الاجها ٫اإلاغثُتٍْ ،ج ً٨مً زالَ ٫ظٍ اإلآا ٘٢بوكاء مججٖٓاث ٞغُٖت ٢اثجت ٖلى مكاع٦ت الاَخجاماث،
ْمكاع٦ت ْوكغ الٗضًض مً ألامٓع بدُض ًج ً٨ملججٖٓت مُٗىت مً اإلاؿخسضمحن مً الٓنٓ ٫بلحها مً ؤظل بظغاء
الاجهاالث م٘ ألانض٢اء ؤْ الٗاثلت ؤْ ػمالء الضعاؾت ْالٗجل)٦ ، (Ray, 2018جا ٌٗغِٞا آزغ ٖلى ؤجها مٓا ٘٢قب٩اث
ً
اظخجاُٖت ٞغٍضة مً هِٖٓا لِـ ألجها حؿجذ لؤلٞغاص الٛغباء بااللخ٣اءْ ،ل ً٨ألجها جج٨جهم اًًا مً الخٗبحر ًٖ ْظِاث
ً
هٓغَم ْا٩ٞاعَم ٦جا جج٨جهم مً عئٍت بًِٗم البٌٗ٦ْ ،شحرا ما جٓ٩ن بُجهم اظخجاٖاث باؾخسضام “الغْابِ ال٩امىت”
“„„ latent tiesمً زالٖ ٫جلُت الاجها ٫بضْن اهترهذَْٗ .) Haythornthwaite, 2005غِٞا )عاميٖ (05 :0115 ،لى اجها
مىٓٓمت مً الكب٩اث ؤلال٨ترْهُت التي حؿخسضم قب٨ت الاهترهذْ ،التي جدﯿذ للجكترٞ ٥حها بوكاء مٓ ٘٢زام بّ ،زم
عبُت مً زال ٫هٓام اظخجاع بل٨ترْوي م٘ ؤًٖاء آزغیً لضحهم هٟـ الاَخجاماث ْالِٓاًاث هٟؿِا .بِىجا ٌٗغٝ
)ْ )Dykeman ,2008ؾاثل الخٓانل الاظخجاع ٖلى ؤجها “ م٩ان ٌؿخسضم  ُّٞالبكغ ؤلاهترهذ ْألاصْاث اإلاخى٣لت
لخ٣اؾم ْمىا٢كت اإلاٗلٓماث”َْٗ .خ٣ض ( Marchese ,2007ؤن ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع جسخل ًٖ ٠الٓؾاثل
الخ٣لُضًت بؿبب الُغٍ٣ت التي ًخم بها ا٦دكا ٝاإلاٗلٓماث ْجٓػَِٗا ْاؾتهالِ٦اٍْ .ا٦ض آزغْن ٖلى ؤن ْؾاثل الخٓانل
ً
الاظخجاع جسخلْ ًٖ ٠ؾاثل ؤلاٖالم الخ٣لُضًت ألجها ؤعزو ْؤٌؿغ مىّ )ْٚ (Wright & Hinson, 2009البا ما
حؿخسضم ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع لٓن ٠مٓا ٘٢الٍٓب مشل ْٚ ،TwitterْYouTube ْ Facebookحرَم مً اإلآا.٘٢
ْظجُ٘ ألاما ً٦التي ًج ً٨لؤلٞغاص ؤْ اإلاىٓجاث الضزٓ ٫بلحها ْالخٟاٖل م٘ آلازغًٍ ببؿاَت ًٖ َغٍ ٤حسجُل الضزٓ٫
مً زال ٫ظِاػ ٦جبُٓجغ ؤْ ظِاػ مدجّٓ .٫
ٌٗغْ )Palen,2008ٝؾاثل الخٓانل الاظخجاع بإجها “مضْهاثْ ،بِئاث
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الكب٩اث الاظخجاُٖتْ ،عؾاثل بض مً شسو بلى شسو ْٚحرَا مً جُبُ٣اث الٍٓب”

ً
ً
) (0/0وكإة ْجُٓع ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع  :ل٣ض ؤنبذ للجٗلٓماث صْعا خٍُٓا ف خُاة الٟغص ْاملجخجٗاث،
َ
خُض حك٩ل مٓاعص الىٓام ْاإلاٗلٓماث اإلآ٣ماث ألاؾاؾُت للججخجٗاث الخضًشتٞ ،اإلاٗلٓماث ؤنبدذ حكٛل اإلا٩اهت
ً
ألاْلى مً خُض ألاَجُت ،هٓغا لؿغٖت اهدكاعَا ف الًٟاء الٓ٩وي الالمدضْص ،خُض ًج ً٨ال ٫ٓ٣ؤن َىا ٥اهٟجاع
مٗلٓماحي ،لّ الٗضًض مً اإلآاَغ مشل الىجٓ الِاثل ف حجم اإلاٗلٓماث ْجىٕٓ مهاصعَا ْحٗضص ؤق٩الِاْ ،بالخال ٞىدً
وِٗل ف مجخج٘ اإلاٗلٓماث ،الظٔ هخج ًٖ التزاْط بحن ج٨ىٓلٓظُا الخاؾب ؤلال٨ترْوي ْالاجهاالث الخضًشت )م٩اْي،
ٍْ (019:001 : 0997ج ً٨جىاْ ٫جُٓع ْؾاثل الاظخجاع ْ ٤ٞاإلاغاخل الخالُت:
املغخلت لاولى ﺑضاًت ظهﻮع وؾائل الخﻮاصل في غام  : 1951بضؤ ِْٓع ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع م٘ ِْٓع
الِاج ٠مىظ ٖام 0931م ،خُض ِْغث مججٖٓت )ْ (Phone Phreakالتي اؾخسضمذ هٓام الِاج ، ٠بؿبب اعجٟإ
ج٩لٟت بظغاء م٩اإلات َاجُٟت٢ ،امٓا بازترا ١زٍُٓ الِاج ٠إلظغاء ْٖ٣ض املججٖٓاث الاٞترايُت).(Sundheim , 2011
املغخلت الشانُت مغخلت الؿﺒػُناث من الﻘغن املاضخىِْ :غ ق٩ل ظضًض مً ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع ف جل٪
الاْهت ؾمي هٓام لٓخت ؤلاٖالهاث )ٖ َْٓ ( Bulletin Board System) (BBSباعة ًٖ زٓاصم نٛحرة حٗجل بالُا٢ت ٖبر
ّ
ظِاػ خاؾب شسصخي مخهل بجٓصم الِاجْ ،٠ه ٢غٍبت الكبّ مً اإلاضْهاث ْاإلاىخضًاث الخالُتُْ ،جج ً٨اإلاؿخسضمحن
مً اإلاكاع٦ت ف اإلاىا٢كاث ،ألالٗاب ٖبر ؤلاهترهذْ ،جدجُل اإلالٟاث ْججزًلِا٦ْ ،ىدُجت ل٨بر حجم الخاؾبْ ،ػٍاصة
ؾٗغٍْ ،البِء ف الاجها ،٫ما ؤصٔ بلى اهسٟاى ٖضص اإلاؿخسضمحن الظًً قاعٓ٧ا ف َظا الىٓام).(Sundheim , 2011
ْزال ٫جل ٪الٟترة ِْغث بغامج البرًض ؤلال٨ترْوي ْالضعصقتْ ،لم جِٓغ بغامج ؤزغْٔ ،جم بوكاء هٓام الُٓػهذ
)ْ (USENETالظٔ جم حؿجُخّ بىٓام اإلاؿخسضمحن ف ٖام )0979م(ْ ،جم اؾخسضامّ للجغاؾلت بحن ظامٗتي ( Duke
)ْ ،( University of North Carolina)ْ ( Universityبٗض طل ٪جم اؾخسضامّ مً ٢بل الجامٗاث ْالٓ٧االث الخٓ٩مُت
ُ
ألازغٔ٢ْ ،ض ؾجذ مٓ ٘٢الُٓػهذ للجؿخسضمحن بيكغ ْجل٣ي الغؾاثل صازل مججٖٓاث ؤَلٖ ٤لحها اؾم مججٖٓت
ألازباع).( Newsgroups
املغخلت الشالشت زلى ﻓترة الشمانِناث من الﻘغن املاضخيْ :ل٣ض ػاص هجٓ َظٍ املججٖٓاث زال ٫جل ٪اإلاغخلتْ ،لم
ً
جَ ً٨ىا ٥ؤي اجٟاُ٢ت لدؿجُت َظٍ املججٖٓاث ،مجا ؾبب اعجبا٧ا ،هدُجت اعجٟإ ؤٖضاص اإلاكاع٦حن ٞحهاْ ،ف ٖام
0987م ،هٟظ الٗضًض مً مُٓعي الُٓؾيذ حُٛحراث ف َظٍ املججٖٓاث لُدٓلَٓا بلى حؿلؿالث َغمُت ْاؾٗت لدكجل
ألازباعْ ،ألاخاصًضْ ،اإلاىٖٓاث املسخلٟت).(Ray, 2018
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ً
املرحلة الرابعة فترة التسعينيات  :أصبحذ وضائل الخىاصل الاجخماعي أهثر اهدشارا عىد ظهىر شبىت الىيب
العامليت) ،(World Wide Webواهدشارها بين الجماهير ،ومن أول املىاكع التي حاولذ الخلارب بين الثلافاث هى مىكع
)(Compuserveومىكع) ، (Prodigyولىنها واهذ بطيئت وميلفت ،ومع اهدشار إلاهترهذ وجىافز الخدماث إلالىتروهيت
اهدشزث أهظمت الدردشت بين املطخخدمين مثل هظام) ، (AOLوبعدها ظهز مىكع) ، (Napsterالذي ضاهم في حطهيل
جبادل املعلىماث واملىضيلى املجاهيت عبر إلاهترهذ ،وأصبح هذا املىكع املصدر الزئيس ي لخىسيع وضائل إلاعلم .وكد
ضاعدث شبىت الىيب العامليت في الخىلل من مىكع إلى آخز بىلزة واحدة ،وجم جأضيظ أول الشبياث الاجخماعيت التي
حعخمد على جلىيت الىيب وهي مىكع ) (Classmates.comو) ،(SixDegrees.comوأكامذ شزهت هلضميذ مىذ جأضيطها
ً
ً
عام 5991م حملت إعلهيت لجذب مخصفحي الىيب إلى مىاكعها ،واضدىد مفهىم شبىتها على العلكت اللائمت ما بين
أعضاء املدرضت الثاهىيت وخزيجي الجامعاث وأماهن العمل وفزوع اللىاث املطلحت ،بيىما أوشأث شزهت ضيىظ
دًجزيش أول مىكع جىاصل اجخماعي حليلي عام 5991م ،حيث شمل هذا املىكع العدًد من امليزاث مثل جمىين
ّ
ألاعضاء من إوشاء ملف حعزيف شخص ي ،وإوشاء كائمت ألاصدكاء والاجصال بهم من خلل الزضائل وجمىن هذا املىكع
من جذب ثلثت ملًين مطخخدم بحلىل عام 0333م ولىن إلاًزاداث لم جىن عاليت وانهار.
املرحلة الخامس القرن الواحد والعشرين :جم إوشاء مىكع )(Friendsterعام 0330م ،وجىافظ مع مىكع
 ،)Match.comثم جم إوشاء مىكع ) (MySpaceفي عام 0333م ،ورهش هذا املىكع على الشباب ،من خلل ما ًمخلىه
من ملىماث  ،واهضم اليه ملًين املخصفحين  ،وبعدها جم إطلق مىكع فيطبىن ) (Facebookواعخبر مىكع فيطبىن
ً
مىذ إطلكه عام 0332م شبىت مفخىحت لجميع طلب الجامعاث واملدارص الثاهىيت بدًل عن مىكع )(MySpaceمع
ملًين املطخخدمين ،واصبح من املمىن اضخخدام مجمىعاث فزعيت كائمت على املشارهت في الاهخماماث ومن امثلتها
فيطبىن وجىيتر وليىىد إن وغيرها ،وجم اضخخدامها في العدًد من ألاغزاض الاجخماعيت أو الخجاريت أو وليهما ،وفى
ً
لاوهت ألاخيرة اضخخدمذ مىاكع الخىاصل الاجخماعي في هلل ألافيار بين الىاص وخاصت الشباب ،وحطمح لهم بالخعليم
وإلاعجاب بامللفاث الشخصيت وحطخخدم في إرضال وجللي الزضائل داخل الشبىت ،ومشارهت العدًد من امللاطع
الصىجيت ومعالجت الصىر وبزامج وجطبيلاث ألالعاب  ،وهلل ألافيار والىلاشاث في مخخلف اللضاًا التي تهم
الشباب( .)Kenton, 2018

 .3استخدام العالقات العامة لشبكات التواصل الاجتماعي:
للد أصبح إلاهترهذ  Internetفي عصزها الحالي هى لغت العصز ،حيث اصبح واضع الاهدشار ،ويتزاًد أعداد
مطخخدميه ضىاء ألافزاد أو املىظماث بطزيلت مضطزدة ،حيث جضاعف أعدد املطخخدمين خلل العلدًن الحاليين
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ص .مدمﻮص دمحم غﻮض صوٍضاع  ،صوع الػلقاث الػامت الغقمُت في مﻮاحهت أػمت لامن الفنغي ﺑحن
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مً ال٣غن الخاصي ْالٗكغًٍْ ،طل ٪بؿبب الُا٢اث الِاثلت التي ججلِ٨ا الكب٨ت الٗاإلاُت ٖلى ه٣ل اإلاٗلٓماث ْالخٟاٖل
مِٗا ْ٢ض ؤصٔ اؾخسضام قب٩اث ؤلاهترهذ ْْؾاثل ؤلاٖالم الخجازلُت ْالغ٢جُت بلى ٞخذ املجا ٫ؤمام مسخل ٠اإلاىٓجاث
لالجها ٫بججاَحرَا املسخلٟت بؿغٖت ٦بحرة مجا ؾاٖض ٖلى حٗؼٍؼ الٗال٢اث م٘ َظٍ الججاَحر)ٖكغيْ .(0107 ،إبان
طلِْ ٪غث الٗضًض مً ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع ْبضؤ الٗضًض مً الٗلجاء اؾخسضام جل ٪الٓؾاثل ف الٗال٢اث الٗامت
.)Eyrich et al, 2008
ْل٣ض ٢ضمذ ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع الٗضًض مً الٟغم إلاجاعسخي الٗال٢اث الٗامت للخٟاٖل م٘ الججِٓع مً
زال ٫جبىحهم ألاق٩ا ٫الجضًضة مً الخ٨ىٓلٓظُا ْصمجِا ف خُاتهم الُٓمُت٣ٞ .ض قِضث َظٍ الخُٓعاث الخ٨ىٓلٓظُت
اؾخسضام ْاؾ٘ الىُا ١بحن مجاعسخي الٗال٢اث الٗامت ْالصخُٟحن ;(Eyrich, et al, 2008; Lariscy, et al, 2009
)ْ .Porter, et al, 2009م٘ ِْٓع اإلاؼٍض مً ؤق٩اْ ٫ؾاثل الخٓانل الاظخجاع  ،التي خ٣٣ذ هخاثج مُٟضة للججاعؾحن ف
خ٣ل الٗال٢اث الٗامت ،خُض ؾاٖضتهم ٖلى ِٞم ُُٟ٦ت اؾخسضام َظٍ ألاصْاث مً خُض نلتها بْٓاثِٟمْ ،زانت
اإلاجاعؾحن للٗال٢اث الٗامت ف اإلاىٓجاث ٚحر الِاصٞت للغبذ ،خُض اؾخُاٖذ جد ٤ُ٣الاؾخٟاصة مً الاٖخجاص ٖلى
ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع بؿبب مٓاعصَا اإلاالُت املخضْصة ف ٦شحر مً ألاخُان Seltzer& Mitrook, 2007; Waters, et
.(al, 2009).

 .4صوع الػلقاث الػامت في ئصاعة لاػماث:
( )1/4حػغٍﻒ لاػمت ولُفُت ئصاعتها:
ٌٗغ٢ ٝامٓؽ (“ :Oxford ,2002الٓ٢ذ الظي ًٓ٩ن  ُّٞالٓي٘ زُغا اْ عبجا اللخٓت التي ًج ً٨لٓي٘ ما ان
ًخٛحر مً الاخؿً الى ألاؾٓء ْعبجا الٗ٨ـ ) .(Oxford,2002:”179بِىجا ًغٔ ٧ل مً (pauchant and Mitroff,
ً
ظؿضًا ٖلى الىٓام ٩٦ل ْحهضص اٞتراياجّ ألاؾاؾُتْ ،قٗٓعٍ اإلآيٓع
) 1992:15ألاػمت ٖلى اجها “ايُغاب ًازغ
بظاجّْ ،ظَٓغٍ الٓظٓصي “ .ف خحن ًغٔ آزغْن ؤن ألاػمت ه “ ًخم جدضًض ألاػمت ٖلى ؤجها خالت ٚحر َبُُٗت حك٩ل
زُٓعة ٦بحرة ٖلى ألاٖجا٢ْ ٫ض جاصي بلى حُٛحراث ؾغَٗت ف الؿُاؾت الٗامت ،خُض ؤجها جلٟذ اهدباٍ الججِٓع ْْؾاثل
ؤلاٖالم ْتهضص ز٣ت الججِٓع ) .(Sawalha, et al , 2013; Alexander, 2005ف خحن ًغٔ (Lin Moe & Pathranarakul,
) 2006ألاػمت ه خالت ًٓاظِِا ٞغص ؤْ مججٖٓت ؤْ مىٓجت ال ٌؿخُُٗٓن الخٗامل مِٗا ًٖ َغٍ ٤اؾخسضام ؤلاظغاءاث
الغْجُيُت اإلاٗخاصة ْالتي جيكإ ًٖ الخٛحر اإلاٟا ئ“ (Alexander, 2005) ٫ٓ٣ٍْ .بن ألاػمت مِجت ب٣ضع ما ه ٚحر مخٓٗ٢ت
ْال ًج ً٨الؿُُغة ٖلحها ،ألامغ الظي ٌُٗل ْ /ؤْ ٌٗٓ ١الٗجلُت الٗاصًت” ْف َظا ًخ٧ ٤ٟل مً ) Shaluf et al , 2003
 (;Robert and Lajtha , 2002م٘ عؤٔ  )Darling's, 1994بإن ٧ل خالت ه ؤػمت ٞغٍضة مً هِٖٓا٦ ،جا ؤن اإلاضًغًٍ
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ٌٗضلٓن َْؿخجُبٓن بك٩ل مسخل ٠ل٩ل خالت .باإلياٞت بلى طل٢ ،٪ض ًٓ٩ن هٟـ اإلآ ٠٢ؤػمت ف ْ٢ذ ما ْل٨ىّ ٢ض
ًٓ٩ن ٦ظل ٪ف ْ٢ذ آزغ لِـ ف ْ٢ذ آزغ )٣ْٞ (Darling's 1994ا ملججٖٓت اؾخٗضاص اإلاىاعاث )ٞ (0103ةن ألاػمت ه
“ْ٢ذ مً الهٗٓبت الكضًضة ،اإلاخاٖب ،ؤْ السُغ ٍْج ً٨ؤن جٓ٩ن شسهُت ،ؤْ مدهٓعة ف ٖضص ٢لُل مً الؿ٩ان،
مشل ألاؾغة ،ؤْ قغ٦ت جخٗامل م٘ مك٩لت زُحرة للٛاًت “ف ٦شحر مً ألاخُان ألاػمت اإلاايُت بصاعة ؤػمت مُٗىت ؤْ جاصي
ً
بلى صْلت ؤْ خالت بضًلت )ْٖ .(Farazmand, 2001اصة ما جٓ٩ن ألاػمت خالت ظضًضة ٖلى اإلاىٓجتٚ ،البا ما ًخم حٗغٍِٟا
ٖلى ؤجها ٚحر مخٓٗ٢تْٚ ،حر مىٓجت ْمً اإلاا٦ض ؤجها جسغط ًٖ ؤلاَاع الدكُٛل الخ٣لُضي للجىٓجت٦ ،جا ؤجها جخجحز ب٨جُت
مٟغَت مً اإلاٗلٓماث ٚحر اإلا٨خجلت ْاإلاخًاعبت )ٍْ .(Beall, 2007ج ً٨جٓيُذ اَم ؾجاث ألاػمت ف الك٩ل ع٢م )(0
قهل عقﻢ ()1
زغٍؼت لاػمت ومنﻮناتها والنخائج املترجﺒت غليها

.

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

ً
َْىا ٥الٗضًض مً الىجاطط التي ًج ً٨مً زاللِا بصاعة ألاػماث َْٗخبر ا٦ثر َظٍ الىجاطط جٓا٣ٞا ْمهضاُ٢ت بحن
الباخشحن هجٓطط ) (Mitroff & Pearson, 1993خُض ًا٦ض الىجٓطط ٖلى ان جدضًض ْمٗغٞت مغاخل بصاعة ألاػماث ٌٗخبر
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اﻟﻤ
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ألاؾاؽ الظٔ ٌؿاَم بضعظت ٦بحرة ف بىاء ْْي٘ السُٓاث الؿلُجت لخجاْػَا اْ جٓظحهِا بك٩ل ٌؿاٖض ٖلى
اؾدشجاعَا ،لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝاإلاىٓجت ْمخُلباتهاٍْ ،ج ً٨ال ٫ٓ٣ؤن مغاخل بصاعة ألاػمت جبضؤ با٦دكاْ ٝاؾدكٗاع
ً
ؤلاقاعاث الضالت ٖلى ألاػمت ،الاؾخٗضاص لؤلػمت ،اإلآاظِت ْالاخخٓاء لؤلػمتْ ،ؤزحرا بٖاصة الخٓاػن ،ف ْل مىٓٓمت مً
الخٗلم مً جل ٪ألاػمت ختى ًج ً٨الٓنٓ ٫بلى زُٓاث بظغاثُت ًج ً٨مً زاللِا ٖالط مشل َظٍ ألاػمت مؿخ٣بال ٦جا
ًدبحن ف الك٩ل ع٢م )(0
قهل عقﻢ ()2
مغاخل ئصاعة لاػمت

الدكاف واؾدكػاع
إلاقاعاث

الاؾخػضاص
والﻮقاًت

اخخﻮاء
لاطغاع

اؾخػاصة
الﻮطؼ

الخػلــﻢ

( )2/4صوعالػلقاث الػامت الغقمُت في لاػماث:
ٌ
حٗغ ٝالٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت بإجها “ اؾخسضام ؤصْاث ؤلاهترهذ مشل قباث الخٓانل ،اإلاضْهاث ،اإلاىخضًاث،
ً
ْاإلآا ٘٢الجضًضة ٖلى ؤلاهترهذ مً ؤظل الٗال٢اث الٗامت .بياٞت بلى الاجها ٫م٘ الججِٓع اإلاؿتهضٖ) ”ٝكغي،
 .(0107ف خحن ٌٗغِٞا الباخض ٖلى ؤجها “ الاؾخسضام ألامشل لبرامج الٗال٢اث الٗامت ف الٓ٢ذ اإلاىاؾب ْبالؿغٖت
اإلاىاؾبت مً زال ٫اؾخسضام ٧اٞت ؤصْاث ؤلاهترهذ مشل قب٩اث الخٓانل ،اإلاضْهاث ،اإلاىخضًاثْ ،اإلآا ٘٢الجضًضة ٖلى
قب٨ت الٍٓب الٗاإلاُت ،لالجها ٫م٘ الججِٓع اإلاؿتهض ٝالضازل ْ /ؤْ الساع  ،بٛغى ه٣ل عؾالت مُٗىت ْ ٤ٞؤَضاٝ
مدضصة لخد ٤ُ٣مهلخت ؤَغا ٝالاجها”٫
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ْج ٘٣بصاعة ألاػماث ف الٛالب يجً مؿاْلُت مجاعسخي الٗال٢اث الٗامت ف اإلاىٓجتٍْ ،خجشل ؤخض اإلآ٩هاث
الغثِؿُت إلاٗالجت ألاػمت بىجاح الخد٨م ف جض ٤ٞاإلاٗلٓماث مً زال ٫جٍُٓغ ْوكغ الغؾاثل الغثِؿُت بلى ْؾاثل ؤلاٖالم
ً
ْالججِٓع ف اإلااؾؿت ؤْ ف املجخج٘ م٘ الاؾخجغاع ف الخٓانل ؤْ ما ًُلٖ ٤لُّ “الب٣اء مخهال” َْٓ مهُلر قاج٘ بحن
مجاعسخي الٗال٢اث الٗامت ٖىض الخٗامل م٘ الججِٓع ؤْ ؤًٖاء ْؾاثل ؤلاٖالم ؤزىاء ألاػمت (Howard & Mathews,
)ٖ2000; Shin & Cameron, 2005الْة ٖلى طل٨ً ،٪ك ٠اؾخبُان إلاجاعسخي بصاعة ألاػماث ْالباخشحن ًٖ ؤَجُت
الخٓانل ؤزىاء ألاػمتَْ .كحر ) (Fearn-Banks, 2001بلى ؤن الاجها ٫ف ْل ألاػماث َٓ ٖباعة ًٖ الخٟاٖل )اللٟٓي ؤْ
اإلاغجي ؤْ اإلا٨خٓب( بحن اإلاىٓجت ْالججِٓع(Kaufman ,1988) .

 .5لامن الفنغي:
ًخٓ٩ن مهُلر ألامً ال٨ٟغي مً مٟغصجحن معججُخحن َْجا ألامً ْال٨ٟغي٧ْ ،لجت ألامً ف اللٛت حٗجي “ ألامً
يض السْٓ ،١ألاماهت يض السُاهت” )ابً مىٓٓعْ .(015 :0113 ،جخطر ؤَجُت ألامً باليؿبت لئلوؿان ف ٓ٢لّ حٗالى “
ْآمجهم مً زٓ) ”ٝؾٓعة ٢غَل ،آًت ْ (1جٟؿحرَا ؤن الٗضْ مسٓ ٝمىّ ْالجظام مسٓ ٝمىّ ْلم ًسهو هللا السبر
ًٖ ؤهّ آمجهم مً الٗضْ صْن الجظامْ ،ال مً الجظام صْن الٗضْ بل ٖم السبر بظلٞ ،٪الهٓاب ؤن ٌٗم ٦جا ٖم ّ
ظل
زىائٍ ٣ُٞا :٫آمجهم مً اإلاٗىُحن ٧لحهجا )جٟؿحر الُبري.(110 ،
ؤما ٧لجت ال٨ٟغي ٞهي” ٧لجت ميؿٓبت بلى ال٨ٟغ َْٓ ،بٖجا ٫الٗ٣ل اإلاٗلٓم للٓنٓ ٫بلى مٗغٞت املجِٓ)”٫مجج٘
اللٛت الٗغبُت بال٣اَغة.(198 :0983 ،
ً
ٍْخم حٗغٍ ٠ألامً ال٨ٟغي انُالخا ٖلى ؤهّ “ طل ٪اإلآِٟم الظي ٌكخجل ٖلى جٓنُ ٠ل٩اٞت اإلاِضصاث ْألازُاع
ْاإلاهاصع ْألاؾباب ،التي جاصي ؤْ ًج ً٨ؤن جاصي بلى َؼ ال٣ىاٖاث ال٨ٟغٍت ؤْ الشٓابذ التي جسل باألمً الَٓجي
ْالؿُاؾاث الٗامتْ ،ؤلاظغاءاث ْاليكاَاث اإلاُلٓبت لخجاًت اإلاىٓٓمت الٗ٣ضًت ْألازالُ٢ت ْالُ٣جُت مً ٧ل ٨ٞغ قاط
ؤْ مىدغ ٝؤْ مخُغ ٝؤْ مٗخ٣ض زاَئ ْمٓاظِت طل ٪ب٩ل الؿبل ْالٓؾاثل )ٖغٞتَ 0150 ،ـَْٗ .(098 :غّٞ
)الؿضٌـ (0113:01 ،مً ْظِت بؾالمُت ٖلى ؤهّ “ ؤن ٌِٗل اإلاؿلجٓن ف صًاعَم آمىحن ٖلى مٓ٩هاث ؤنالتهم
ْز٣اٞتهم الىُٖٓت ْمىٓٓمتهم ال٨ٟغٍت اإلاىبش٣ت مً ال٨خاب ْالؿىت “.

الضعاؾاث الؿاﺑﻘت:
جٓظض الٗضًض مً الضعاؾاث الؿاب٣ت التي جُغ٢ذ إلآيٕٓ الٗال٢اث الٗامت ْٖال٢تها بٓؾاثل الخٓانل الاظخجاع ،
ْ٦ظل ٪بحن اؾخسضام ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع ْازغَا ٖلى ألامً الؿُاسخي ْال٨ٟغيْ ،ال٣لُل مجها جىاْ ٫الٗال٢ت بحن
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اؾخسضام الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ف بصاعة ؤػمت ألامً ال٨ٟغي٢ْ ،ض جىٖٓذ الضعاؾاث التي جىاْلذ الٗال٢ت بحن جل٪
ً
اإلاخٛحراث ما بحن صعاؾاث ٖغبُت ْؤظىبُتْ ،اؾخٗغى الباخض بًٗا مً جل ٪الضعاؾاثْ ،الاؾخٟاصة اإلاخد٣٣ت مجها ،م٘
ً
ؤلاقاعة بلى ؤبغػ هخاثجِا اإلاغجبُت بجٓيٕٓ الضعاؾت ،م٘ ج٣ضًم حُٗ٣با ٖلحها ًخًجً ظٓاهب الاجٟاْ ١الازخالْ ٝالٟجٓة
البدشُت التي حٗالجِا الضعاؾت الخالُت٢ْ ،ض ؤم ً٨للباخض جىاْ ٫جل ٪الضعاؾاث مً ألاخضر لؤل٢ضم ٦جا ًل :
ًج ً٨صمج اؾتراجُجُاث ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع ف ؤلاَاع الخ٣لُضي الؾتراجُجُاث الخٓانل م٘ بصاعة ألاػماث
باؾخسضام اؾتراجُجُاث ظضًضة مشل الخٗؼٍؼ ْالى٣ل لؤلزباع ٦ .)Cheng, 2018جا حؿاَم الٗال٢اث الٗامت ف بصاعة
الٓ٩اعر ْألاػماث ف ؤظِؼة الضٞإ اإلاضوي ْؤَم ؤصْاع الٗال٢اث الٗامت ف مجا ٫بصاعة ألاػماث ،زم صْعَا ف الخُُ٣م إلاا
ً
بٗض ألاػمتْ ،ازحرا صْعَا ْمكاع٦تها ف الخسُُِ لئلصاعةْ .حؿاَم الٗال٢اث الٗامت الضْلُت ف مٗالجت ألاػماث
الساعظُت للضْلتْ ،حؿاَم جصخُذ الهٓعة الظَىُت للضْ ٫لضٔ الٗالم الساع ٦ ،جا جخإزغ مجاعؾت الٗال٢اث الٗامت
ً
بخٓاٞغ اإلآاعص اإلاالُت ْالٓ٩اصع البكغٍت اإلاضعبت )اصعَـْ. (0107 ،اًًا للٗال٢اث الٗامت ٢ضعة ٖلجُت ْٖجلُت ف مٓاظِت
ألاػماثْ ،حؿخُُ٘ اؾخسضام ْؾاثل الاجها ٫الٟٗالت ف بصاعة ألاػماثْ ،ؤن مِجتها ال جيخهي باهتهاء ألاػمتْ ،لً ً٨جب
ٖلحها جُُ٣م ما بٗض ألاػمت ألَجُخّ ٦جُ٣اؽ لىجاح الٗال٢اث الٗامت ف بصاعة ألاػماث )ؾُٗضْ .(0107 ،جٓظض ؤَجُت
٢هٓٔ اإلاٗالجت ؤلاٖالمُت اإلاشلى إلصاعة ألاػماث بجا ف طل ٪املخخٓي ؤلاٖالمي مً مٗلٓماث ًٖ ألاػمت ْ٦ظا جخٗاْم
ً
ؤَجُت اإلاخدضر الاٖالمي ؤزىاء ألاػمت ْمِاعاجّ ْمٓانٟاجّ ْؤؾلٓب جٓانلّ م٘ ؤلاٖالمْ ،جلٗب الٗال٢اث الٗامت صْعا
ً
مخٗاْجا ف مجا ٫الؿُاخت ْ٢ذ ألاػماث٦ .جا حؿِم الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ف جىاْ ٫ألاػماث الؿُاؾُت ْؤػمت
ٖانٟت الخؼم ف اإلاجل٨تْ ،لِا جإزحر اؾخسضام الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت للجٓاٖ ٘٢لى عئٔ ْاججاَاث الكباب
الؿٗٓصي هدٓ ؤػمت ٖانٟت الخؼمْ ،جم اؾخسضام الٗضًض مً ؤصْاث الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ف مٗالجت ؤػمت
ٖانٟت الخؼم )ٖكغي٦ .(0107 ،جا ؤن اجبإ الهضْ ١الكٟاُٞت ْٖضم الخٗخُم ٖلى ْؾاثل ؤلاٖالم يغْعة للخض مً
جٟا٢م ألاػمت .م٘ يغْعة ؤن جغاع زُت ؤلاصاعة ؤلاٖالمُت لؤلػمت الخٓاظض ؤلاٖالمي الٟٗا ٫لِـ  ِ٣ٞف مغخلت ألاػمت بل
ف مغخلتي ما ٢بل ْما بٗض ألاػمت ؤًًا )ٖهام ْآزغْنْ .(0101 ،للٗال٢اث الٗامت ؤَجُت مدٓعٍت ف بىاء اؾم
اإلااؾؿت ْحٗؼٍؼ م٩اهتها ْجدؿحن نٓعتها لضٔ الججِٓعًٍ الضازل ْالساع ْجَُٓض ٖال٢ت اإلااؾؿت م٘ ألاظِؼة
ؤلاٖالمُت لسضمت ؤَضاِٞا٦ ،جا حؿخسضم الٗال٢اث الٗامت ف بصاعتها لؤلػماث ألاؾالُب الٗلجُت الخضًشتْ ،تهخم ببىاء
ْجٍُٓغ قب٨ت مً الاجهاالث الٟاٖلت لخٓٞحر اإلاٗلٓماث بالؿغٖت اإلاُلٓبتْ ،جداْ ٫نىاٖت عؤي ٖام ماٍض لِا ؤزىاء
ألاػماث ْطل ٪مً زال ٫ج٩امل ألاصْاع بحن بصاعة الٗال٢اث الٗامت ْظجُ٘ ؤلاصاعاث باإلااؾؿت )نالر٢ْ .(0101 ،ض
اؾخٟاصث الٗال٢اث الٗامت ُْٟٓ٧ت مً زضماث الٍٓب مً ؤظل جد ٤ُ٣ؤَضا ٝاإلااؾؿتْ ،جدٓلذ مجاعؾتها
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الخ٣لُضًت بلى ؤلال٨ترْهُت ججاقُا م٘ مخُلباث الٗهغ الغ٢مي ،خُض ؤنبدذ اإلآا ٘٢ؤلال٨ترْهُت ْنٟداث الخٓانل
الاظخجاع ْاظِت جغٍْجُت لِاْ ،مىهت جٟاٖلُت م٘ ظجِٓعَا٦ ،جا ؤنبدذ حٗخجض ٖلى الٍٓب ف بصاعة ؾجٗتها
بل٨ترْهُا؛ مً زال ٫مغا٢بت ما ًيكغ ٖجها ف مٓا ٘٢الخٓانل الاظخجاع ْ ،حؿخسضمّ ف بظغاء البدٓر ْإصاعة
ؤػماتها...بلخ) .مباعْ .(0101 ،٥بظلً ٪ج ً٨ال ٫ٓ٣بن َىا ٥جإزحر لكب٨ت الخٓانل الاظخجاع ٖلى اإلاجاعؾاث اإلاِىُت
للٗال٢اث الٗامت ْجد ٤ُ٣ؤَضاِٞا ف ٖال٢تها م٘ ظجِٓعَا بإؾغٕ ْ٢ذ ْبإ٢ل ظِض). (Charest & Zajmovic, 2016
ْبظل ٪ؾاَجذ ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع ف ج ١ٟٓالٗال٢اث الٗامت ْ٢ض ٧ان اؾخسضامِا بًجابي ً
ظضا ف ْؾاثل
الخٓانل الاظخجاع  .إلن قب٩اث الخٓانل الاظخجاع ًج ً٨ؤن حؿاٖض اإلاىٓجاث ف جٍُٓغ الخٓاعاث ْالٗال٢اث م٘
الججِٓعْ ،جبحن ؤن الىٓغة ؤلاًجابُت لٓؾاثل ؤلاٖالم الاظخجاُٖت التي ٖ٣ضَا ٚالبُت ٖلجاء الٗال٢اث الٗامت جغج٨ؼ ٖلى
خاظت اإلاِىت بلى الخٓ ٤ُٞبحن ظاهبي الٗال٢اث الٗامت اإلاخجشلحن ف الٍِٓت  -السُابُت ْالٗال٢ت م٘ الججِٓع٢ْ .ض جبحن ؤن
مجاعؾاث الٗال٢اث الٗامت الخالُت ف ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع ٢ض ٖ٨ؿذ الٍِٓخحن الغثِؿِخحن ) Valentini ,
٦ .(2015جا ؤن اإلاجاعؾحن طْي اإلاؿخٓٔ الٗال مً اؾخسضام ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع ف املجا ٫الضْل حُٗي ؤَجُت
ؤ٦بر ل٣ىٓاث ْؾاثل ؤلاٖالم الاظخجاُٖتْ ،جازغ ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع ٖلى ؤصخاب اإلاهلخت الضازلُحن
ْالساعظُحن )ٍْ.(Moreno, et al, 2015ج ً٨للٗال٢اث الٗامت ؤن حؿخسضم ف خاالث الاػماث لكغ٧اث الى ِٟمشل بإػمت
الدؿغب الىُٟي لكغ٦ت بغٍخِل بترْلُٓم مً زال ٫جدلُل الخُُٛاث الصخُٟت ْؤلاهترهذ باإلياٞت بلى اإلااقغاث
اإلاالُتْ ،جبحن ؤن جٟاٖل ؤصخاب اإلاهلخت اإلاالُٓن ً
ؾلبا م٘ ألازباع اإلاخٗل٣ت باإلاؿاءلت الً٣اثُتْ ،ل ً٨بك٩ل بًجابي
لئلنضاعاث الصخُٟت خٓ ٫مِاعاث قغ٦ت بغٍخِل بترْلُٓم ف جىُٟظ الخلْٓ .٫جبحن ؤن َىا ٥صْع مِم للٗال٢اث الٗامت
الغ٢جُت ف ْل ألاػماث ْ .(Kleinnijenhuis, et al, 2015جبحن ؤن ْؾاثل ؤلاٖالم الغ٢جُت ْالخ٣ىُاث ؾاَجذ بُغٍ٣ت
ٞغٍضة مً هِٖٓا إلصاعة الٗال٢ت الٗاإلاُت ْحكجل َظٍ السهاثو “ألاعبٗت ال٨باع” :الخ٩املْ ،إم٩اهُت الٓنٓ،٫
الاجهاْ ،٫الخٟاٖلُتَْٗ .خبر الاجهاْ ٫الخٟاٖل َجا ألا٦ثر ؤَجُت ٖلى اإلاؿخٓٔ الٗالمي ف بصاعة الٗال٢اث الٗامت٢ْ ،ض
ً
ٞغنا ظضًضة للكغ٧اث لالؾخٟاصة مً مىهاث الخٓانل الاظخجاع ف الؿىٓاث
ٞخدذ ٢ىٓاث الخٓانل الاظخجاع
ألازحرة ،خُض ًلخ٣ي اإلاؿخسضمٓن ٍْخٓانلٓن ٍْدباصلٓن ألا٩ٞاع بل ْختى ًيكئٓن مىخجاثْ ،جغجبِ بصاعة الٗال٢اث
الٗامت الٗاإلاُت السبحرة باإلاخُلباثٞ ،هي جخٗل ٤باألَغا ٝاإلاٗىُت اإلاخجشلت ف اإلآْٟحن ْألاصْاع ْاإلاؿاْلُاث ْالٗجلُاث
ْالُِا٧لْ ،ج٨ىٓلٓظُا اإلاٗلٓماث اإلاُٗىت ْ٦ظل ٪ز٣اٞت الاجهاالث ْ .( Herbst , 2014جلٗب مٓا ٘٢الخٓانل الاظخجاع
ً ً
صْعا مِجا ف الخىاْ ٫ؤلاًجابي لً٣اًا الكباب الجامع ْ ،یج ً٨مً زاللِا بخضار هٕٓ مً يبِ ال٣ﯿم ْالؿلٓ٥
للكباب الجامع ْ ،ؤن الكباب الؿٓصاوي ٌؿخسضم مٓ٢ع الﯿٓجﯿٓب ْجٓیتر بضعظت يُٟٗت )ْصاّٖ هللا.( 2014،
َْىا ٥مً ًغٔ )ببغاَُم (0101 ،ؤن مٓ ٘٢الٟیـ بٓ ٥ؤ٦ثر قب٩اث الخٓانل الاظخجاع اؾخسضاما ٖلى اإلاؿخٓٔ

551

مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻴﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو-ل ـ ﻳﻮﻧ
الخاؾؼ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ص .مدمﻮص دمحم غﻮض صوٍضاع  ،صوع الػلقاث الػامت الغقمُت في مﻮاحهت أػمت لامن الفنغي ﺑحن
ػلب الجامػاث الؿػﻮصًت :صعاؾت جؼﺒُﻘُت غلى ػلب حامػت قﻘغاء

الٗالمْ ،جبحن ؤن اؾخسضام الٓؾاثل الاجهالُت ؤلال٨ترْهُت مِجت ف مساَبّ الغؤي الٗام للخإزحر ٖلﯿّ ْحٗجل ٖلى
حك٨ﯿل اججاَاجّ٦ ،جا حٗجل قب٩اث الخٓانل الاظخجاع ٖلى الخإزحر ٖلى الغؤي الٗام ٖاَٟﯿا ْمٗغٞﯿا ْؾلٓ٦ﯿا
ْٕایجابﯿاٍْ .ج ً٨لًٗٓ َُئت الخضعَـ بالجامٗاث الؿٗٓصًت ؤن ًدٟؼ َالبّ ٖلى يغْعة الخجؿ ٪بُ٣م املجخج٘
ْٓ٢اهِىّْ ،جٓيُذ زُٓعة الؿلُٓ٦اث الِضامت اإلآظِت يض الضْلت ْاإلاجخل٩اث٦ ،جا ًٓظض ٢هٓع ف اإلاىاهج الضعاؾُت
ف الجامٗاث الؿٗٓصًت ُٞجا ًخٗل ٤باخخٓائها ٖلى اإلاٟاَُم ْألا٩ٞاع اإلاخٗل٣ت باألمً ال٨ٟغي )الشٍٓجي ْخؿً.(0101 ،
٦جا جازغ الخ٨ىٓلٓظُا الخضًشت لٓؾاثل الخٓانل الاظخجاع ْْٞغة اإلاٗلٓماث ٖلى الضًج٣غاَُتْ ،صْع مدترف الٗال٢اث
الٗامت ف ْؾاثل ؤلاٖالم الطسجتْ ،جٓظض الٗضًض مً ؤلاًجابُاث ْالؿلبُاث للخ٨ىٓلٓظُا الجضًضةْ ،حؿاَم الٗال٢اث
الٗامت ف جدؿحن الضًج٣غاَُت باؾخسضام الخٓاعْ ،الخٓانلْ ،الخ٨ٟحرْ ،حؿخسضم ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع بك٩ل
خٓاعي ٌٗٓص بالىٖ ٟ٘لى الضًج٣غاَُت ْاملجخج٘ ٩٦ل ٍْ .(Kent ,2013).ج ً٨ان حؿاَم م٣غعاث الش٣اٞت ؤلاؾالمُت ف
الجامٗاث ف جد ٤ُ٣ألامً ال٨ٟغي للُالب مً زال ٫مججٖٓت مً ألاصْاع الش٣اُٞت ،الا٢خهاصًتْ ،الؿُاؾُت
)الؿبُع .(0105 ،
٦جا ا٦دؿبذ ْؾاثل الخٓانل ؤلاظخجاع ٢ضع ٦بحر مً اَخجام الٗلجاء ٖلى الؿاخت الٗلجُت ْألا٧اصًجُتْ ،الظًً،
بضْعَم٧ ،اهٓا ٌؿخجُبٓن ٍْٓا٦بٓن الخُٓعاث ف اؾخسضام ْجإزحر َظٍ الٓؾُلت الجضًضة ) Khang, et al,
ْ.(2012حؿاٖض الٗال٢اث الٗامت ف صعاؾت ف اإلااؾؿاث الؿٗٓصًت ف بمضاص َم اإلاؿدشجغًٍ الؿٗٓصًحن باإلاٗلٓماث
ً
ً
خٓ ٫ألاػماث الا٢خهاصًتْ .ؤن لِا صْعا مِجا ف بمضاص اإلاؿدشجغًٍ ببٌٗ اإلاٗلٓماث خٓ ٫ألاػماث الا٢خهاصًت
)الخؿٓنَْ .(0100 ،ؿِم الِٟـ بٓ٧ ٥إخض ؤق٩ا ٫قب٩اث الخٓانل الاظخجاع ف الخٗاْن بحن الُالبٍْ ،ىٗ٨ـ
اؾخسضامّ ٖلى اعائهم ْؤ٩ٞاعَم )دمحم . (0100 ،ؤن الٗال٢اث الٗامت حٗجل ف ٦ال الاججاَحن للُ٨ان اإلاٗجيْ ،الظي ًجً٨
اٖخباعٍ الٗجُلْ ،الججِٓع اإلاٗجي ْالظٔ ًج ً٨اٖخباعٍ اإلآظّ لّ خجلت الٗال٢اث الٗامت٦ ،جا ؤن الٗىانغ اإلاِجت ف
الٗال٢اث الٗامت ه حٗغٍ ٠الججِٓع باإلاٟاَُم الٗامت ًٖ الٗجُل ْالخإزحر ٖلى َظٍ الخهٓعاث مً زال ٫التر٦حز ؤْ
الخ٣لُل ؤْ الخطسُم ؤْ ػٍاصة اإلاٗلٓماث خٓ ٫الٗجُل خُض ًخم ه٣لِا للججِٓع٦ ،جا خهلذ الٗال٢اث الٗامت ٖلى
مؼٍض مً الاخترام لبىاء الٗالمت الخجاعٍت .ف الٓاٍْ . (Hazarika,2 011) ٘٢ج ً٨ال ٫ٓ٣ؤن ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع
جًُُ٢ ٠جت للٗال٢اث الٗامتْ ،جبحن ؤن ٓ٢ة ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع ج ١ٟٓب٨شحر ألاصلت ٖلى ٗٞالُت ْؾاثل ؤلاٖالم
الخ٣لُضًت ٧إصاة اجها ٫باليؿبت للُالب ٍْٓ .ظض ألًٖاء َُئت الخضعَـ صْع ف حٗؼٍؼ ألامً ال٨ٟغي لضٔ َالب ظامٗت
خاثل بضعظت ٖالُت ،ف مجاالث حٗؼٍؼ ألامً ال٨ٟغي اإلاخجشلت ف ألاَضا ٝالخٗلُجُت ،املخخٓٔ الٗلمي ،الٓؾاثل َْغاث٤
الخضعَـْ ،الخٍٓ٣م ٦ .جا جٓظض ٞغْ ١بحن ؤًٖاء َُئت الخضعَـ ف حٗؼٍؼ ألامً ال٨ٟغي بازخال٧ ٝلُاتهم ؤْ صعظاتهم
الٗلجُت )الكجغيْ ،الجغاصاثٍْ .(0100 ،خم مجاعؾت الٗال٢اث الٗامت ف اإلاغا٦ؼ الٓػاعاث َْٗخبر صْع الٗال٢اث الٗامت
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ف مغخلت ما ٢بل خهٓ ٫ألاػمت ف اإلاغجبت ألاْلىْ ،فى اإلاغجبت الشاهُت صْعَا ؤزىاء خضْر ألاػمتْ ،فى اإلاغجبت ألازحرة صْعَا
بٗض خضْر ألاػمت )الخٍٓجغيْ .(0101 ،حؿخسضم الٗال٢اث الٗامت بضعظت ٦بحرة ف اإلاىٓجاث الٛحر َاصٞت للغبذْ ،فى
الٛالب جىٓغ اإلاغؤة بلى ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع اجها ٢لُلت الٟاثضة ،ف خحن ؤن الغظاً ٫بضْن اإلاؼٍض مً الش٣ت ف
الاؾخسضام الٟٗا ٫لٓؾاثل الخٓانل الاظخجاع ْ ،جبحن ؤن اإلاىٓجاث التي بها بصاعاث للٗال٢اث الٗامت ؤ٦ثر اخخجاال
لخبجي ْاؾخسضام ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع ٍْٓ ،ظض ه٣و ف البُاهاث الخجغٍبُت خٓ ٫الُغ ١التي ٌؿخسضمِا مجاعؾٓ
الٗال٢اث الٗامت ف اؾخسضام ْؾاثل الخٓانل ؤلاظخجاع ُُْٟ٦ت جإزحرَم ؤْ حُٛحر مجاعؾت الٗال٢اث الٗامت ) Taylor,
 .(& Kent, 2010بال ؤن ٖضص مً الضعاؾاث حكحر بلى ْظٓص ؤؾباب لل٣ل ٤مً ؤن بٌٗ اإلاىٓجاث جدبجي مجاعؾاث ٚحر
مىاؾبت ْٚحر ؤزالُ٢ت ف ْؾاثل ؤلاٖالم الاظخجاُٖت ْالكب٩اث الاظخجاُٖت )ٍْ .Macnamara, ,2010ا٦ض  :75مً
اإلاؿئٓلحن ًٖ الٗال٢اث الٗامت ؤن ِْٓع اإلاضْهاث ْْؾاثل الخٓانل الاظخجاع ٢ض ّ
ٚحرث َغٍ٣ت ماؾؿاتهم ف
الخٓانل م٘ الججِٓعْ ،ؤ٦ثر َظٍ الخُٛحراث ؤ٦ثر ْيٓ ًخا ف الاجهاالث الساعظُت للٗال٢اث الٗامت مً الاجهاالث
الضازلُت٦ ،جا ؤن ْؾاثل ؤلاٖالم الخ٣لُضًت جخل٣ى صعظاث ؤٖلى مً اإلاضْهاث ْْؾاثل الخٓانل ؤلاظخجاع مً خُض
الض٢ت ْاإلاهضاُ٢ت ْ ٫ٓ٢الخ٣ُ٣ت ْٓ٧جها ؤزالُ٢ت.( Wright, & Hinson ,2009

أوحﻪ الاجفاق والازخلف مؼ الضعاؾاث الؿاﺑﻘت والفجﻮة الﺒدشُت:
 اج٣ٟذ م٘ ؤٚلب الضعاؾاث الؿاب٣ت ٖلى ؤَجُت اؾخسضام الٗال٢اث الٗامت لٓؾاثل الخٓانل الاظخجاع التي ابغػث
ؤَجُت َظٍ الُْٟٓت للجاؾؿاث املخلُت ْالٗاإلاُت ْالُالب ْمؿئٓل الٗال٢اث الٗامت ،خُض اؾخُآٖا الاؾخٟاصة
مً زضماث الٍٓب ف جٍُٓغ اؾتراجُجُتها الاجهالُت ٖبر ألاهترهذ ف الٗضًض مً املجاالث مشل الترٍْج ،بصاعة
ً
ً
الؿجٗت ،بصاعة ؤألػماث ،خُض انبذ الججِٓع ناوٗا ْمغؾال للجدخٓٔ ْلم ٌٗض مجغص مؿخ٣بل ،م٘ يغْعة صمج
اؾتراجُجُاث الخٓانل الاظخجاع يجً ؤؾالُب بصاعة ألاػماث ;ٖ Cheng, 2018كغي ;0107مباع; 0101 ،٥
& Moreno, et al, 2015; Kleinnijenhuis, et al, 2015; Valentini , 2015; Herbst , 2014; Kent ,2013; Taylor,
Kent, 2010; Curtis, et al, 2010; Wright, & Hinson ,2009
 اج٣ٟذ م٘ الٛالبُت الٗٓمى مً الضعاؾاث الؿاب٣ت ف اؾخسضام ؤصاة الاؾخبُان لخججُ٘ البُاهاث ألاْلُت مً
اإلاؿخ٣صخي مجهم.
 جخ ٤ٟم٘ ٚالبُت الضعاؾاث الؿاب٣ت باٖخباع الٗال٢اث الٗامت مخٛحر مؿخ٣ل.
 جخ ٤ٟم٘ ال٣لُل مً الضعاؾاث ف اؾخسضام مهُلر الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت )ٖكغي.(0107 ،
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 جسخل ًٖ ٠الضعاؾاث الؿاب٣ت ف مجخج٘ الضعاؾت ْْخضة اإلاٗاًىت خُض اٖخجضث الضعاؾت الخالُت ٖلى َالب
الجامٗاث الؿٗٓصًت٦ ،جا جسخل ًٖ ٠الضعاؾاث الؿاب٣ت ف ؤبٗاص مخٛحر الٗال٢اث الٗامت خُض جىاْلذ الضعاؾت
الخالُت مدٓع الٗال٢اث الٗامت مً زال ٫الٓع بضْعَا ْاؾِاماتها٦ْ ،ظل ٪ف ابٗاص مخٛحر ألامً ال٨ٟغي الظٔ
جىاْلخّ الٗضًض مً الضعاؾاث مشل صعاؾت )الؿبُع  (0105 ،التي اَخجذ بضعاؾت م٣غعاث الش٣اٞت ؤلاؾالمُت ف
الجامٗاث الؿٗٓصًتْ ،صعاؾت )الكجغي ْالجغاصاث (0100 ،التي جىاْلذ ألامً ال٨ٟغي مً زال ٫مداْع ألاَضاٝ
الخٗلُجُت ،مدخٓٔ الخٗلُم ،ؤؾالُب َْغاث ٤الخضعَـْ ،الخٍٓ٣م(

 الفجﻮة الﺒدشُت
مً زال ٫اؾخٗغاى ؤْظّ الاجٟاْ ١الازخال ٝبحن الضعاؾت الخالُت ْالضعاؾاث الؿاب٣تً ،ج ً٨ؤلاقاعة بلى ؤن
الضعاؾت الخالُت جخ ٤ٟم٘ ال٣لُل مً الضعاؾاث الؿاب٣ت ف مٓيِٖٓا الٗامَْ ،ضِٞا الٗام بال ؤجها جسخل ٠ف مداْلتها
عبِ اإلاك٩لت البدشُت باإلاخٛحراث الخضًشت اإلاخجشلت ف ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع ٦ ،جا اؾخسضمذ هجٓطط بدثي ظضًض
ًهٓع الٗال٢ت بحن الٗال٢ت بحن الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ْاؾخسضامِا ف خل ؤػمت ألامً ال٨ٟغي للُالب الجامُٗحن،
يجً ؤَغ مخ٩املت جإزظ بٗحن الاٖخباع ٧ل ظٓاهب ألاػمت.
إلاػاعاملنهجي للضعاؾت

 .1مكهلت الضعاؾت
ل٣ض ٧اهذ ٧لجت ألامً ف اإلااضخي حٗجي مٟاَُم ٖؿ٨غٍت بدخّ ،بط ٧اهذ الضْ ٫حؿعى لخ ٟٔألامً الساع للًَٓ
ْالضازل للجٓاًَْ ،ل ً٨حٛحرث جل ٪اإلاٟاَُم ف الٓ٢ذ الخايغِْْ ،غ حٗبحر ظضًض ٌؿمى ب )مىٓٓمت ألامً الَٓجي(
اإلاخجشلت ف ألامً الؿُاسخي ،الا٢خهاصي ،الش٣اف  ،البُئي ،الهخ  ،الٛظاجي ،الاظخجاع  ،الىُٟي ال ؾُجا ألامً ال٨ٟغي
الظٔ ًجشل ؤَم ؤع٧ان َظٍ اإلاىٓٓمت َْٗجي ؾالمت الىٓغ الظَجي ْالخضبغ الٗ٣ل للٓنٓ ٫بلى الىخاثج الصخُدت بال ٚلٓ
ْال جٟغٍِْ ،الظي حهض ٝبلى ٚغؽ الُ٣م ْاإلاباصت ؤلاوؿاهُت التي حٗؼػ عْح الاهخجاء ْالٓالء هلل زم لٓالة ألامغْ ،جغؾُش
مِٟٓم ال٨ٟغ الٓؾُي اإلاٗخض ٫الظي ججحز بّ الضًً ؤلاؾالمي الخىُْ ،٠جدهحن ؤ٩ٞاع ألاٞغاص مً الخُاعاث ال٨ٟغٍت
الًالتْ ،الخٓظِاث اإلاكبَٓت ْجغبُتهم ٖلى ال٨ٟغ الصخُذ الظي ًضٖٓ بلى ْخضة الهْ ٠هبظ الٟغ٢ت ْالازخال،ٝ
ْجغؾُش مبضؤ ؤلاخؿاؽ باإلاؿاْلُت ججاٍ ؤمً الًَٓ بالخٟاّ ٖلى م٣ضعاجّ ْم٨دؿباجّ )ال٣لُُيَ0151 ،ـ( .
ُ
َظا ْحٗض ْاَغة ؤلاعَاب ف الٗالم هخاظا لؤل٩ٞاع الًالت ْالتي ججشل ؤزُغ ؤق٩ا ٫التهضًضاث ألامىُت ل٨شحر مً
الضْ ،٫مؿتهضٞت بظل ٪ؤمً ْاؾخ٣غاع ْمؿخ٣بل مجخجٗاتها ،لخد ٤ُ٣مُام٘ ْؤَضا ٝزاعظُت ،ال جغٍض اؾخسضام
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ؤصْاتها اإلاباقغة ،مٗخجضة ف طلٖ ٪لى بٌٗ املخغ٧اث التي حٗجل ٖلى زل ٤ألاػماث صازل الضْ ٫اإلاؿتهضٞت )الضلُمي،
0101مْ .(07 :ما خضر ف اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت مً ؤخضار بعَابُت زال ٫الٗ٣ض ألاْ ٫مً ال٣غن الخال ْالتي
ً
ججاْػث  050خاصزا ما بحن جٟجحر ْاٖخضاء ْازخُا ٝف مضن مخٟغ٢ت ،هخج ٖجها ٢خل ْإنابت ) (507عظل ؤمً٢ْ ،خل
ً
ْإنابت ) (111مٓاًَ ْمُ٣م ٧ان هخاظا إلاشل َظٍ ألا٩ٞاع )الخغبي0117 ،م(08 :
ٍْغٔ املسخهٓن ؤن للجامٗت زالزت ؤَضا ٝؤْلِا مٗغُٞت جخجدٓع خٓ ٫اإلاٗغٞت ْقُِٖٓاْ ،زاهحها ا٢خهاصًت ج٨جً
ف جٍُٓغ ا٢خهاص املجخج٘ ْجلبُت اخخُاظاجّ مً الاؾدشجاع ف عؤؽ اإلاا ٫البكغي ْالاؾخٟاصة مً زبراجّ ،للخٛلب ٖلى
مك٨الث الا٢خهاص ْجىجُت ما ًدخاط بلُّ مً مِاعاث ُْ٢م ا٢خهاصًتْ ،زالثها اظخجاُٖت جٓ٣ص الؾخ٣غاع املجخج٘
ْجىجُخّ ْالخٛلب ٖلى مك٨الجّ ًْ٢اًاٍ الاظخجاُٖت )ؤلاصاعة الٗامت للخسُُِ.(0101 ،
ْل٣ض ْا٦بذ الجامٗاث الؿٗٓصًت ،الخٛحراث الخاصزت ٖلى الؿاخت املخلُت ْالٗاإلاُت ،ملخاْلت الخض مً ؤػمت
الخُغْ ٝاإلاٛاالة ف ؤْؾاٍ الكباب مً زال ٫بوكاء ْخضاث للخُٖٓت ال٨ٟغٍت ف الجامٗاث تهض ٝبلى جغؾُش الٓؾُُت
ْالاٖخضا ٫بحن الكبابَ ،ظا ٍْج ً٨ؤن حؿِم الٗال٢اث الٗامت ْالاٖالم ف الجامٗاث بضْع ٗٞا ٫مً زال ٫الٗضًض مً
ً ً
ً
ً
الخجالث مؿخسضمت ف طل ٪ؤخضر ج٣ىُاث الاجهاْ ٫ه٣ل اإلاٗلٓماث ْالتي ججشل عاٞضا ؤؾاؾُاْ ،ع٦ىا مِجا ف بىاء
مىٓٓمت ؤلاوؿان الاظخجاُٖت ْالش٣اُٞت ،إلآا٦بت الخدٓالث ْالخُٓعاث اإلاٗغُٞت ف َظا الٗهغَ ،ظا ْ٢ض ؤقاع ؤخض
الباخشحن بلى الٗضًض مً السهاثو التي ججٗل مً ؤلاهترهذ ْؾُلت اجها ٫مًٟلت ًٖ ٚحرَا مً الٓؾاثل ف مجا٫
الٗال٢اث الٗامت ،خُض ؤنبدذ ؤخض ؤَم الٓؾاثل طاث الجاطبُت اإلاغجٟٗت بحن مؿخسضمى الٗال٢اث الٗامت ،خُض
جدؿم باإلاغْهت ف اؾخسضامِاْ ،ؾِٓلت الضزٓ ٫الى ؤي مٓ ٘٢مً اإلآا ٘٢اإلاخىٖٓتْ ،ج٣ضًم ألاٞغاص ؤهٟؿِم لآلزغًٍ
”“Self- Presentationبدغٍت ٦بحرة ْصْن ُٓ٢ص )مجبل.(0108 ،
لظلً ٪ج ً٨نُاٚت مك٩لت البدض ف الدؿائ ٫الغثِـ الخال  :ما الضْع الظٔ ًج ً٨ؤن حؿاَم بّ الٗال٢اث الٗامت
الغ٢جُت ف مٓاظِت ْحٗؼٍؼ ألامً ال٨ٟغي لُالب الجامٗاث الؿٗٓصًت؟ ٍْخٟغٕ مىّ مججٖٓت مً الدؿائالث الٟغُٖت
الخالُت:
 .0ما ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع التي ًًٟلِا َالب ظامٗت ق٣غاء؟
 .0ما الٓ٢ذ الظي ً ًُّ٣الُالب ف اؾخسضام ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع ؟
 .5ما مضٔ ْع الُالب بضْع الٗال٢اث الٗامت ف ظامٗت ق٣غاء؟
 .1ما ؤَم الاؾِاماث التي جدِ٣٣ا الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت لُالب ظامٗت ق٣غاء؟
 .3ما الٗال٢ت بحن الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ْحٗؼٍؼ ألامً ال٨ٟغي؟
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 .1ما جإزحر ؤبٗاص الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت )الٓع ْالاؾِاماث( ف مٓاظِت ؤػمت ألامً ال٨ٟغي )الخُٖٓت ،حٗؼٍؼ
الدؿامذ ،وكغ الٓع ْجىجُت الُ٣م ( مجخجٗحن ْمىٟغصًً؟

 .2أهضاف الضعاؾت
تهضَ ٝظٍ الضعاؾت بلى جد ٤ُ٣الٗضًض مً ألاَضا ٝاإلاغجبُت بخد ٤ُ٣حؿائالث الضعاؾت ْاإلاخجشلت ف :
 .0الخٗغٖ ٝلى ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع التي ًًٟلِا َالب ظامٗت ق٣غاء.
 .0اؾخ٨كا ٝالٓ٢ذ الظي ً ًُّ٣الُالب ف اؾخسضام ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع
 .5الٓنٓ ٫بلى مؿخٓٔ ْع الُالب بضْع الٗال٢اث الٗامت ف ظامٗت ق٣غاء.
 .1اؾخ٨كا ٝاَم الاؾِاماث التي جدِ٣٣ا الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت لُالب بجامٗت ق٣غاء.
 .3الخج ً٨مً مٗغٞت ؤ٦ثر ؤبٗاص ألامً ال٨ٟغٔ الظٔ ًج ً٨ؤن جازغ  ُّٞالٗال٢اث الغ٢جُت مً ْظِت هٓغ الُالب
 .1الخٓنل بلى هٕٓ َْبُٗت الٗال٢ت بحن الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ْحٗؼٍؼ ألامً ال٨ٟغي.
 .7الٖٓ ٝٓ٢لى جإزحر ؤبٗاص الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت )الٓع ْالاؾِاماث( ف مٓاظِت ؤػمت ألامً ال٨ٟغي )الخُٖٓت،
حٗؼٍؼ الدؿامذ ،وكغ الٓع ْجىجُت الُ٣م (.

 .3أهمُت الضعاؾت
جبرػ ؤَجُت الضعاؾت الخالُت ف يٓء مؿاَجتها اإلاخٓٗ٢ت مً الناخُخحن لاماصًمُت ْالتى جخجشل ف ؾض الٟجٓة
اإلاٗغُٞت ف ألاصبُاث البدشُت مً زال ٫ج٣ضًم ْازخباع هجٓطط للٗال٢ت بحن الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ْألاػمت اإلاخٗل٣ت
باألمً ال٨ٟغي لضٔ َالب الجامٗاث٦ ،جا ًج٨جها ٞخذ الاٞا ١اإلاؿخ٣بلُت للٗضًض مً الضعاؾاث ٖلى يٓء ما حؿٟغ ٖىّ
مً هخاثج َظٍ الضعاؾت٦ْ ،ظلً ٪ج٨جها اإلاؿاَجت ف ؤلازغاء ال٨ٟغي ْالىٓغي للٗال٢ت بحن الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت
ً
ً
ْألامً ال٨ٟغي٢ْ .ض حؿِم َظٍ الضعاؾت بؾِاما مخٓايٗا ف ؾض الٟجٓة اإلاٗغُٞت للضعاؾاث ْالبدٓر اإلاخٗل٣ت
بالٗال٢ت الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ف الجامٗاث ْصْعَا ف جدْ ٤ُ٣حٗؼٍؼ ألامً ال٨ٟغي للُالب ف اإلا٨خبت الؿٗٓصًت
زانت ْالٗغبُت ٖامت٦ .جا حؿِم الضعاؾت الخالُت ف الىاخُت الخُبُُ٣ت بلى لٟذ اهدباٍ اإلاؿاْلحن ف الجامٗاث
الؿٗٓصًت هدٓ صمج الٗال٢اث الٗامت م٘ ج٨ىٓلٓظُا الاجهاْْ ٫خضة الخُٖٓت ال٨ٟغٍت ف الجامٗاث ف بَاع مخ٩امل
بهض ٝوكغ الخُٖٓت باالججاَاث ال٨ٟغٍت الًالتْ ،حٗؼٍؼ الدؿامذ بحن الُالب ْهبظ الٗى٦ْ ،٠ظل ٪جشْ ٠ُ٣حٗلُم
الُالب ُُٟ٦ت وكغ الٓع ال٨ٟغي بحن ػمالئهمْ ،جىجُت الُ٣م الضاٖجت لؤلمً ال٨ٟغي يجً ؤعْ٢ت الجامٗت٦ ،جا ًجً٨
ان حؿِم هخاثج البدض ف ْي٘ اؾتراجُجُت ْعئٍت مٓخضة الؾخسضام ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع ف مداعبت ألا٩ٞاع
الًالت ْالاججاَاث ال٨ٟغٍت اإلاىدغٞت بحن ؤْؾاٍ الكبابْ ،ج٣ضًم مججٖٓت مً الخٓنُاث التي ٢ض حؿِم ف جبجي
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ً
ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع ألا٦ثر ٢غبا مً الكباب الجامع ْالتي حؿخُُ٘ الخإزحر ف ؤ٩ٞاعَم ْحُٛحر اججاَاتهم ججاٍ
ؤػمت ألامً ال٨ٟغي.

 .4ﻓغوض الضعاؾت:
تهض ٝالضعاؾت بلى الخد ٤٣مً مضٔ ؤْ زُإ الٟغْى الخالُت:
ًٓ .0ظض مؿخٓٔ مخٓؾِ مً الٓع ٖىض مؿخٓٔ الضاللت )∞= ( 0.05لضٔ الُالب ظامٗت ق٣غاء بضْع الٗال٢اث
الٗامت ف ظامٗت ق٣غاء.
ًٓ .0ظض مؿخٓٔ مخٓؾِ مً الاؾِاماث التي جدِ٣٣ا الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ٖىض مؿخٓٔ الضاللت )∞=( 0.05
لضٔ الُالب بجامٗت ق٣غاء.
ًٓ .5ظض مؿخٓٔ مخٓؾِ مً مٗغٞت الُالب بةم٩اهُت مؿاَجت الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ف جد ٤ُ٣ألامً ال٨ٟغي
ٖىض مؿخٓٔ الضاللت )∞= ( 0.05لضٔ َالب ظامٗت ق٣غاء.
 .1جٓظض ٖال٢ت اعجباٍ بًجابُت طاث صاللت مٗىٍٓت بحن الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ْحٗؼٍؼ ألامً ال٨ٟغي .للُالب
بجامٗت ق٣غاء ٖىض مؿخٓٔ الضاللت )∞=.( 0.05
ًٓ .3ظض جإزحر بًجابي طْ صاللت مٗىٍٓت ألبٗاص الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت )الٓع ْالاؾِاماث( ٖلى ؤػمت ألامً ال٨ٟغي
)الخُٖٓت ،حٗؼٍؼ الدؿامذ ،وكغ الٓع ْجىجُت الُ٣م ( مجخجٗحن ْمىٟغصًً ٖىض مؿخٓٔ الضاللت )∞=.( 0.05

 .5خضوص الضعاؾت:
جٓظض بٌٗ املخضصاث اإلاغجبُت بجٓي٘ البدض ْالتي ًج ً٨اظجالِا ف الخال :
 .0الخضْص اإلا٩اهُت٢ :ام الباخض بخُبُ ٤البدض ٖلى َالب ظامٗت ق٣غاء ف مغ٦ؼَا الغثِـ بك٣غاءْ ،بٌٗ ٧لُاث
الضْاصمي٧ْ ،لُت ؾاظغ باإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت.
 .0الخضْص الؼماهُت :جم جُبُ ٤الضعاؾت اإلاُضاهُت للضعاؾت زال ٫الٟهل الضعاسخي الشاوي للٗام الجامع -0159
َ0111ـ.
 .5الخضْص اإلاخٗل٣ت بجٓيٕٓ البدض :ا٢خهغث َظٍ الضعاؾت ٖلى بٗضًً  ِ٣ٞللٗال٢اث الٗامت َْجا الٓع بضْع
الٗال٢اث الٗامت ْاؾِاماتها٦ْ ،ظلٖ ٪لى ؤعبٗت ؤبٗاص لؤلمً ال٨ٟغي ْاإلاخجشلحن ف الخُٖٓت باالججاَاث ال٨ٟغٍت
اإلاىدغٞت ،حٗؼٍؼ الدؿامذ ْهبظ الٗى ،٠صْعَم ف وكغ الٓع ال٨ٟغيْ ،جىجُت الُ٣م الضاٖجت لؤلمً ال٨ٟغي ،صْن
ٚحرَم مً ؤبٗاص ألامً ال٨ٟغي.
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الضعاؾت الخؼﺒُﻘُت

.1منهج الضعاؾت:
لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝالضعاؾت اٖخجض الباخض ٖلى اإلاىهج الٓنٟي الخدلُل الظٔ ٌٌٗغ ّٞالباخض ٖلى ؤهّ “الُغٍ٣ت
اإلاؿخسضمت ف صعاؾت الٓٓاَغ ؤْ اإلاك٨الث الٗلجُتْ ،طل ٪مً زال ٫اؾخسضام ألاؾلٓب الٗلمي ف ْنِٟا ْجدلُلِا،
ْطل ٪بٛغى الٓنٓ ٫بلى جٟؿحراث حٗخجض ٖلى اإلاىُ ٤الٗلميْ ،جٓٞغ صالثل ْبغاَحن حؿاٖض الباخض ف جإَحر اإلاك٩لت
ْؤبٗاصَاْ ،مً زم اؾخسضام ألاؾالُب املسخلٟت مً اؾخبُان ،مالخٓتْ ،م٣ابلت ف ؾبُل الٓنٓ ٫بلى هخاثج مٓيُٖٓت
مغجبُت بجٓيٕٓ البدض” ْ٢ض اؾخسضمّ الباخض ف جدلُل ؤبٗاص ْمٓ٩هاث الٗال٢اث الٗامت ْألامً ال٨ٟغيَ .ظا ْ٢ض
اٖخجض الباخض ٖلى ألاؾلٓب اإلا٨خبي ف جججُ٘ البُاهاث الشاهٍٓت طاث الهلت بالٗال٢اث الٗامت ْألامً ال٨ٟغي مً
مهاصعَا املسخلٟت اإلاخجشلت ف اإلاغاظ٘ الٗغبُت ْألاظىبُت مً ٦خب ،مجالث ٖلجُت ،صعاؾاث ْبدٓر مغجبُت بجخٛحراث
ً
البدض٦ ،جا اؾدىض الباخض ٖلى الخهٖٓ ٫لى البُاهاث ألاْلُت مً مهاصعَا طاث الهلت بُٗىت الضعاؾت اٖخجاصا ٖلى
٢اثجت الاؾخ٣هاء التي ؤٖضَا الباخض لِظا الٛغى.

 .2أصاة الضعاؾت:
حٗخبر ألاصاة ألاؾاؾُت التي اٖخجض ٖلحها الباخض ف جججُ٘ البُاهاث ألاْلُت ه الاؾخبُانْ ،طل ٪لخد ٤ُ٣اَضاٝ
البدض ْازخباع ٞغْيّ ْ٢ض ٢ام الباخض بجغاظٗت الضعاؾاث الؿاب٣ت التي جىاْلذ الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت )ٖكغي،
٦ْ ( 0107ظل ٪جبحن ؤهّ ًيبػ ؤن ًٓ٩ن لضٔ الججِٓع الظٔ ًخل٣ى الغؾالت ؤلاٖالمُت الكٗٓع بإَجُت الضْع الظٔ جاصًت
جل ٪الٓؾُلت )٦ْ ،(Valentini , 2015ظل ٪البض مً ْيٓح الاؾِاماث التي ًج ً٨ؤن حؿِم بها الٗال٢اث الٗامت ف
مٗالجت ألاػماث ) (Cheng, 2018زلُٟت ;0108 ،اصعَـٖ ; 0107 ،هام ْآزغْن ;0101 ،نالر;0101 ،الخؿٓن،
 ;0100الخٍٓجغيْ .(0101 ،البض مً جٓيُذ ْمٗغٞت ؤبٗاص ؤػمت ألامً ال٨ٟغي ْالازاع اإلاترجبت ٖلحهاُُٟ٦ْ ،ت اٖضاص
بغامج عٖاًت للُالب لخُٖٓتهم باالججاَاث ال٨ٟغٍت اإلاىدغٞت )الشٍٓجي ْخؿًَ0153 ،ـ(ْ ،حٗؼٍؼ ُ٢م الدؿامذ ْهبظ
الٗى) ٠الكجغي ْالجغاصاث ; 0107 ،الؿبُع ْ (0105 ،يغْعة جىجُت صْع الُالب ف وكغ الٓع ال٨ٟغي بحن ػمالئهم
ً
)الشٍٓجي ْخؿًْ (0105 ،اًًا خخجُت جغؾُش الُ٣م الضاٖجت لؤلمً ال٨ٟغي )الؿبُع ْ .(0105 ،ل٣ض ٢ام الباخض
ً
اؾدىاصا بلى الضعاؾاث الؿاب٣ت ْاَضاْ ٝخضاث الخُٖٓت ال٨ٟغٍت بالجامٗاث الؿٗٓصًت بخهجُم ٢اثجت اؾخبُان
هُٖٓت حؿعى ٞئلظابت ٖلى حؿائالث البدض ْجدٞ ٤ُ٣غْيّ.
( )3/2صضق ﺑناء أصاة الضعاؾت٢ْ :ض جم الخد ٤٣مً نض ١البىاء باؾخسغاط مٗامل اعجباٍ ال٣ٟغة بالضعظت
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ال٩لُت ل٩ل ٖىهغ مً ٖىانغ ؤصاة الضعاؾت باؾخسضام ٢ْ .Point Bi-serial Correlation Coefficientض ؤقاعث الىخاثج
ً
بلى ؤن مٗامالث الاعجباٍ ٧اهذ ؤ٦بر مً ) (1.5ل٣ٟغاث ؤصاة الضعاؾت ْ٣ٞا لـ ).(Nunnally and Bernstein, 1994: 139
ُْٞجا ًخٗل ٤صْع الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت٣ٞ ،ض جغاْخذ مٗامالث الاعجباٍ ل٣ٟغاث الٓع بضْع الٗال٢اث الٗامت
)ْ ،(1.119-1.737ل٣ٟغاث بؾِاماث الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ف ٚضاعة ألاػماث) ،(1.111-1.731ؤما ُٞجا ًخٗل٤
بجخٛحر الٓع ال٨ٟغي ٣ٞض جغاْخذ مٗامالث الاعجباٍ ل٣ٟغاث الخُٖٓت باالججاَاث ال٨ٟغٍت اإلاىدغٞت )،(1.755-1.819
ْل٣ٟغاث حٗؼٍؼ الدؿامذ ْهبظ الٗىْ ،(1.310-1.851)٠ل٣ٟغاث صْع الُالب ف وكغ الٓع ال٨ٟغي م٘ ػمالئهم
)ْ ،(1.901-1.181ل٣ٟغاث جىجُت الُ٣م الضاٖجت لؤلمً ال٨ٟغي )ْ ،(1.191-1.951ه مغجٟٗت ْم٣بٓلت ،مجا ٌكحر بلى
صاللت م٣بٓلت لهض ١بىاء ؤصاة الضعاؾتٍْ ،خطر طل ٪ف الجضْ ٫ع٢م )(0
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حضوى عقﻢ ()1
مػامل الاعجﺒاغ ﺑحن مل ﻓﻘغة والضعحت الهلُت لهل غنصغمن غناصغالضعاؾت
املخغحراث

لابػاص

الٓع بضْع
الٗال٢اث

الٗال٢اث

الٗامت

الٗامت

بؾِاماث
الٗال٢اث
الٗامت ف
ألاػماث

ألامً

الخُٖٓت

ال٨ٟغي

باالججاَا
ث ال٨ٟغٍت
اإلاىدغٞت

لابػاص

الفﻘغاث

مػامل الاعجﺒاغ

الفﻘغاث مػامل الاعجﺒاغ
1

**.656

حٗؼٍؼ

20

**.683

2

*.409

الدؿامذ

21

**.566

3

**.626

ْهبظ

22

**.830

4

**.709

الٗى٠

23

**.541

5

**.757

24

**.584

6

**.446

صْع

25

**.756

7

**.613

الُالب

26

**.887

8

**.512

ف وكغ

27

**.684

9

**.606

الٓع

28

**.804

10

**.754

ال٨ٟغي

29

**.868

11

**.734

30

**.916

12

**.630

31

**.913

13

**.662

32

**.930

14

**.733

33

**.770

15

**.873

34

**.928

16

**.896

17

**.882

18
19

املخغحراث

الامً
ال٨ٟغي

**.883
**.810
.

*مػنﻮى غنض (** )1.15مػنﻮي غنض ()1.11
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جىجُت

35

**.899

الُ٣م

36

**.786

الضاٖجت

37

**.779

لؤلمً

38

**.819

ال٨ٟغي

39

**.812

40

**.694
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( )4/2زﺒاث أصاة الضعاؾت :جم خؿاب مٗامل الاحؿا ١الضازل ألصاة الضعاؾت باؾخسضام مٗاصلت ٦غْهبار ؤلٟا
) (Cronbach Alphaل٩ل مخٛحر مً مخٛحراث الضعاؾتْ ،مداْعٍ الٟغُٖت٢ْ ،ض ٧اهذ ُ٢م مٗامل الشباث لججُ٘ املجاالث
مغجٟٗت ْجتراْح بحن ؤ٢ل ُ٢جت للجداْع )ْ (1.770ؤ٢صخى ُ٢جت للجداْع )٦ْ ،(1.935ظل ٪للجخٛحراث جتراْح بحن
)ْٖ (1.981)ْ (1.901لى مؿخٓٔ اإلاخٛحراث ؤلازىحن ف ال٣اثجت بج٣ضاع )ْ(1.981ه وؿب زباث م٣بٓلت ْمغجٟٗت ف
البدٓر ْالضعاؾاث ؤلاوؿاهُت)٦ ،(Nunnally and Bernstein, 1994:191جا ًخطر ف الجضْ ٫ع٢م ).(0
حضوى عقﻢ ()2
مػامل الاحؿاق الضازلي ألصاة الضعاؾت
غضص الفﻘغاث

لغونﺒار الفا

الٓع بضْع الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت

3

1.772

اؾِام الٗال٢اث الٗامت ف ألاػماث

8

1.911

05

1.914

الخُٖٓت باالججاَاث ال٨ٟغٍت اإلاىدغٞت

1

1.936

حٗؼٍؼ الدؿامذ ْهبظ الٗى٠

1

1.952

صْع الُالب ف وكغ الٓع ال٨ٟغي

7

1.953

جىجُت الُ٣م الضاٖجت لؤلمً ال٨ٟغي

8

1.945

ئحمالي مدﻮعالامن الفنغي

07

1.981

ئحمالي الﻘائمت

41

1.981

مخغحراث الضعاؾت
مداوعالػلقاث الػامت الغقمُت

أبػاص املخغحر

ئحمالي مدﻮعالػلقاث الػامت الغقمُت
مداوعلامن الفنغي

مجخمؼ وغُنت الضعاؾت:
ججشل مجخج٘ الضعاؾت ف ظجُ٘ الُالب اإلاىخٓجحن الظًً ًضعؾٓن بجامٗت ق٣غاء ْف ٧لُاتها اإلاىدكغة ف ٧اٞت
اإلاىاَْ ٤البالٖ ٜضصَم )َ (57,511الب َْالبت مجخج٘ الضعاؾت٢ْ ،ض اٖخجض الباخض ٖلى ؤؾلٓب الُٗىاث الٛحر
اخخجالُت ْجم ازخُاع هٕٓ الُٗىت اإلاِؿغة للباخضْ ،طل ٪لخٗضص ألاما ً٦الجٛغاُٞت التي جخٓاظض بها ٞغْٕ الجامٗت،
ْلًُ ٤الٓ٢ذْ ،نٗٓبت الخٓانل م٘ الُالبْ ،لدكابّ نٟاث الُالب ف الجامٗت٢ْ ،ض ا٢خهغ الباخض ٖلى جججُ٘
ً
البُاهاث مً م٣غ الجامٗت الغثِسخي بك٣غاءْ ،بٌٗ ٧لُاث الضْاصمي٧ْ ،لُت الٗلٓم ْآلاصاب بؿاظغ ،هٓغا إلن ٖضص
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جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
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ال٩لُاث ف َظٍ ألاماً ً٦بل٧ (00) ٜلُت مٓػٖت ٖلى ق٣غاء )٧ (1لُاث ْٖضص َالبها )ْ ،(1131الضْاصمي )٧ (3لُاث
ْٖضص َالبها )ْ ،(9108ؾاظغ )٧ (0لُت ْٖضص َالبها )ْٖ ،(0101ضص ال٩لُاث ف الشالزت ؤما ً٦ججشل ) (% 31مً
بظجال ٖضص ال٩لُاثٍْ ،بلٖ ٜضص َالبها )َ (01.188البا َْالبتٍْ ،جشلٓن ما وؿبخّ )(% 10مً بظجال ٖضص الُلبت
الظًً ًضعؾٓن بالجامٗت ،خُض اؾخُإ الباخض جججُ٘ ) (581اؾخجاعة اؾخبُان باؾخسضام ظٓظل صعاًْ ٠جم ٖجل
عابِ لالؾدباهت ْماسر ٓ٧صٔ لِا ْاعؾالِا بلى الؼمالء ف َظٍ ال٩لُاث ،جم مغاظٗتها ْالخإ٦ض مً نالخُتها ْجم جدلُلِا
بال٩امل .

نمﻮطج ومخغحراث الضعاؾت:
ً
بىاء ٖلى مك٩لت الضعاؾت ْؤَضاِٞا ْٞغْيِا اؾخُإ الباخض ؤن ًً٘ جهٓعا لىجٓطط الضعاؾت ًٓ٣م ٖلى
الٗال٢اث اإلاخباصلت بحن اإلاخٛحراث ٦جا ًخطر ف الك٩ل ع٢م )(0

قهل عقﻢ ()1
نمﻮطج الضعاؾت
ألامً ال٨ٟغي

الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت

الٓع بالٗال٢اث الٗامت

الخُٖٓت باالججاَاث ال٨ٟغٍت
اإلاىدغٞت
حٗؼٍؼ الدؿامذ
ْهبظ الٗى٠

اؾِاماث الٗال٢اث الٗامت

صْع الُالب ف وكغ الٓع

جىجُت الُ٣م الضاٖجت لؤلمً
ال٨ٟغي
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أؾلﻮب قُاؽ املخغحراث:
ْ٢ض اٖخجض ؤؾلٓب الُ٣اؽ ٖلى مُ٣اؽ لُ٨غث ) (Likertالسجاسخي الظي ًددؿب ؤْػان جل ٪ال٣ٟغاث مً )مٓا٤ٞ
ً
ً
ججاما( ٍْجشل ) 3صعظاث( بلى )ٚحر مٓا ٤ٞججاما( ٍْجشل )صعظت ْاخضة(.
ؤلاظابت ٖلى حؿائالث الضعاؾت
ْلئلظابت ٖلى الدؿائ ٫ألاْ :٫ما ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع التي ًًٟلِا َالب ظامٗت ق٣غاء؟ٍْ .بحن الجضْ ٫ع٢م
ً
) (5اؾخجاباث الُالب إلؾخسضام ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع ألا٦ثر صزٓال ٖلحها ٧الخال :
حضوى عقﻢ ()3
املخﻮؾؼاث الحؿاﺑُت والاندغ اﻓاث املػُاعٍت الؾخجاﺑاث الؼلب لخفظُل ملﻮ اقؼ الخﻮاصل الاحخماعي
وؾُلت الﻮاصل

الػضص

النؿﺒت

الترجِب

و احـ آب

011

%01

ألاْ٫

ؾناب قاث

81

%00

الشاوي

جﻮٍتر

19

%08

الشالض

انؿخجغام

13

%07

الغاب٘

ًﻮجُﻮب

11

%00

السامـ

ﻓِـ ﺑﻮك

1

%0

الؿاصؽ

لننض ئن

0

%1

الؿاب٘

ً
ًخطر مً الجضْ ٫ع٢م ) (5ؤن ؤ٦ثر ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع ؤَجُت ْجًُٟال مً ٢بل الكباب َٓ الٓاحـ آب،
ً
بيؿبت جًُٟل ٍْ ،%01لحها ف الترجِب جٍٓتر ْؾىاب قاث بىٟـ اليؿبت ْ ،%00ؤزحرا لى٨ض بن بيؿبت جًُٟل %1
ً
ج٣غٍبا.
ْلئلظابت ٖلى الدؿائ ٫الشاوي :ما الٓ٢ذ الظي ً ًُّ٣الُالب ف اؾخسضام ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع ؟ ٍْبحن
الجضْ ٫ع٢م ) (1اؾخجاباث الُالب للٓ٢ذ الظي ً ًٍٓ٣ف اؾخسضام ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع ٧الخال :
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حضوى عقﻢ ()4
الﻮقذ الظى ًﻘظُﻪ الؼلب في اؾخسضام وؾائل الخﻮاصل الاحخماعي
الﻮقذ املؿخغغق

الخنغاع

النؿﺒت

الترجِب

اقل من ؾاغخحن ًﻮمُا

38

%03

الشالض

من ؾاغخحن ألقل من  4ؾاغاث

011

%01

الشاوي

من أعبؼ ؾاغاث ألقل من  6ؾاغاث

011

%01

الشاوي

ألثرمن  6ؾاغاث ًﻮمُا

001

%55

ألاْ٫

ًدبحن مً الجضْ ٫ع٢م ) (1ؤن ) (% 55مً الُالب ًًٓ٣ن مً ْ٢تهم ف اؾخسضام ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع
ً
ً
ًٓمُا (% 01) ْ ،مجهم ًًٓ٣ن مً ْ٢تهم مً ؾاٖخحن بلى ؤ٢ل مً ؤعب٘ ؾاٖاث ًٓمُا ف اؾخسضام ْؾاثل الخٓانل
ً
الاظخجاع ٦ ،جا ؤن )  (% 01مجهم ًًٓ٣ن مً ؤعب٘ ؾاٖاث بلى ؤ٢ل مً ؾذ ؾاٖاث ًٓمُاْ ،ؤزحرا اليؿبت اإلاخبُ٣ت
)ًٓ٣ً (%03ن ؤ٢ل مً ؾاٖخحن ف اؾخسضام جل ٪الٓؾاثل.
ازخﺒاعاث الفغوض إلاخصائُت
لخد ٤ُ٣ؤَضا ٝالضعاؾت ْازخباعاث الٟغْى ؤلاخهاثُت ٣ٞض اؾخسضم الباخض ؤؾالُب الخدلُل الاخهاجي طاث
الهلت بازخباعاث الٟغْى ؤلاخهاثُت ٦جا ًل :
لخدﻘُق الهضف الشالث من أهضاف الضعاؾت ْاإلاخجشل ف “ الٓنٓ ٫بلى مؿخٓٔ ْع الُالب بضْع الٗال٢اث
الٗامت ف ظامٗت ق٣غاء” ْلخدَ ٤ُ٣ظا الِضا٣ٞ ٝض نا ٙالباخض الٟغى الخال “ ًٓظض مؿخٓٔ مخٓؾِ مً الٓع
ٖىض مؿخٓٔ الضاللت )∞= ( 0.05لضٔ الُالب بضْع الٗال٢اث الٗامت ف ظامٗت ق٣غاء”٢ْ ،ض اؾخسضم الباخض
ً
اإلاخٓؾُاث الخؿابُت ْالاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت لٓع الُالب ججاٍ الٗال٢اث الٗامت ف الجامٗت مغجبت جىاػلُا ٦جا ًخطر ف
ً
الجضْ ٫ع٢م )٦ ،(3جا اؾخسضم اًًا ازخباع )ث( لُٗىت ْاخضة الزخباع الٟغى .
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ْ٢ض ا٦ضث الىخاثج ٖلى ؤن الٓع الٗام لضْع الٗال٢اث الٗامت ٧ان مغج ٟ٘بجخٓؾِ خؿابي )ْ (5.91اهدغاٝ
مُٗاعي )٧ْ (1.188اهذ ؤ٦ثر الٗباعاث مً خُض ْع الُالب ألَجُتها ه “ؾاٖضث ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع ٖلى
الخ٣لُل مً ؤَجُت الٓؾاثل الصخُٟت ْْؾاثل ؤلاٖالم الخ٣لُضًت اإلاؿخسضمت ف ٖجل الٗال٢اث الٗامت “بجخٓؾِ
خؿابي )ْ (1.3اهدغا ٝمُٗاعي )ْ ،(1.815فى الترجِب ألازحر مً خُض الٓع ؤن الُالب ْؾاثل الخٓانل ؤلاظخجاع “
ؾاٖضث ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع ٖلى ػٍاصة خجالث الٗال٢اث الٗامت ف ظامٗت ق٣غاء “بجخٓؾِ خؿابي )(5.91
ْاهدغا ٝمُٗاعي ).(1.188
٦جا اؾخسضم الباخض ؤؾلٓب ازخباع )ث( لُٗىت ْاخضة ٖىض ُ٢جت مخٓؾُت م٣ضاعَا )ْ (5ه الُ٣جت الٓؾُى
إلاُ٣اؽ لُ٨غث السجاسخيْ ،جبحن ؤن ُ٢جت )ث( حؿأْ )ْ (7.905بُ٣جت مٗىٍٓت )ْ (1.111) (Sig 2-Tieldه ؤ٢ل مً
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مؿخٓٔ اإلاٗىٍٓت )ْ (1.13بالخال ًخطر صخت الٟغى ؤن ْع الُالب بضْع الٗال٢اث الٗامت ف الجامٗت مخٓؾِ،
ْطل ٪ألهّ ٚحر مٗىٓي ٖىض اإلا٣اعهت بُ٣جت ازخباع م٣ضاعَا ). (1
ولخدﻘُق الهضف الغابؼ من أهضاف الضعاؾت ْاإلاخجشل ف “ اؾخ٨كا ٝاَم الاؾِاماث التي جدِ٣٣ا الٗال٢اث
الٗامت الغ٢جُت لُالب بجامٗت ق٣غاء “ ْلخدَ ٤ُ٣ظا الِض٣ٞ ٝض نا ٙالباخض الٟغى الخال “ ًٓظض مؿخٓٔ
مخٓؾِ مً الاؾِاماث التي جدِ٣٣ا الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ٖىض مؿخٓٔ الضاللت )∞= ( 0.05للُالب بجامٗت ق٣غاء“٢ْ ،ض
اؾخسضم الباخض اإلاخٓؾُاث الخؿابُت ْالاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت لٓع الُالب إلؾِاماث الٗال٢اث الٗامت ف الجامٗت مغجبت
ً
ً
جىاػلُا ٦جا ًخطر ف الجضْ ٫ع٢م )٦ ،(1جا اؾخسضم اًًا ازخباع )ث( لُٗىت ْاخضة الزخباع طل ٪الٟغى .
حضوى عقﻢ ()6
املخﻮؾؼاث الحؿاﺑُت والاندغ اﻓاث املػُاعٍت الؾخجاﺑاث الؼلب
غن ﻓﻘغاث مؿاهمت الػلقاث الػامت في لاػماث مغجﺒت جناػلُا
الغقﻢ
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املخﻮؾؽ الاندغاف
الحؿابي مػُاعي

الفﻘغاث
ًج ً٨اؾخسضام الٗال٢اث الٗامت ٧إصاة مِجت لسضمت
الُالب ٖبر ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع
حؿاٖض الٗال٢اث الٗامت ف حٗغٍ ٠اإلاؿخُٟضًً بسضماث
الجامٗت باؾخسضام ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع
ًج ً٨ؤن ٌؿاٖض الُالب الٗال٢اث الٗامت بالجامٗت ف
ج ًٍٓ٩املخخٓٔ اإلاىاؾب للخجالث ؤلاٖالهُت ٖبر مٓا٘٢
الخٓانل الاظخجاع
ًج ً٨لخجالث الٗال٢اث الٗامت ٖبر ْؾاثل الخٓانل
الاظخجاع ؤن حؿاَم ف حُٛحر ؤ٩ٞاع ْاعاء الُالب خٓ٫
مٓا ٠٢مدضصة.
ٌؿاٖض اؾخسضام مخدضزحن عؾجُحن مً الصسهُاث
اإلاكِٓعة ٖبر ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع مً ٢بٓ ٫جل٪
الخجالث مً ٢بل الكباب.
ٌؿاٖض اؾخسضام الٗال٢اث الٗامت لٓؾاثل الخٓانل
الاظخجاع مً جٓٞحر حٛظًت عاظٗت ؾغَٗت ًٖ آعاء الُالب
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حؿاَم بصاعة الٗال٢اث الٗامت بالجامٗت بضْع ٞاٖل ف
جُٖٓت الُالب بجا لِم ْما ٖلحهم
جٓ٣م الجامٗت باؾخ٣هاء ؤصخاب اإلاهلخت للخٗغٖ ٝلى
ْظِاث هٓغَم ف ظٓصة زضماتها.
اإلاؿخٓٔ الٗام إلؾِاماث الٗال٢اث الٗامت ف الجامٗت
ججاٍ ألاػماث
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ْ٢ض ا٦ضث الىخاثج ٖلى ؤن بؾِاماث الٗال٢اث الٗامت ٧اهذ مغجٟٗت بجخٓؾِ خؿابي )ْ (1.19اهدغا ٝمُٗاعي
)٧ْ (1.381اهذ ؤ٦ثر الٗباعاث مً مٗغٞت الُالب بةؾِاماث ْؤَجُت الٗال٢اث الٗامت “ ًج ً٨اؾخسضام الٗال٢اث
الٗامت ٧إصاة مِجت لسضمت الُالب ٖبر ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع “بجخٓؾِ خؿابي )ْ 1.19اهدغا ٝمُٗاعي
)ْ ،(1.781فى الترجِب ألازحر مً خُض اؾِاماث الٗال٢اث الٗامت “ جٓ٣م الجامٗت باؾخ٣هاء ؤصخاب اإلاهلخت
للخٗغٖ ٝلى ْظِاث هٓغَم ف ظٓصة زضماتها” بجخٓؾِ خؿابي )ْ (5.31إهدغا ٝمُٗاعي ).(1.381
٦جا اؾخسضم الباخض ؤؾلٓب ازخباع )ث( لُٗىت ْاخضة ٖىض ُ٢جت مخٓؾُت م٣ضاعَا )ْ (5ه الُ٣جت الٓؾُى
إلاُ٣اؽ لُ٨غث السجاسخيْ ،جبحن ؤن ُ٢جت )ث( حؿأْ )ْ (01.101بُ٣جت مٗىٍٓت )ْ (1.111) (Sig 2-Tieldه ؤ٢ل مً
مؿخٓٔ اإلاٗىٍٓت )٢ْ ،(1.13ض ٧ان اإلاخٓؾِ الخؿابي للجدٓع )ْ (5.0باهدغا ٝمُٗاعي )ْ(1.810بالخال ًخطر صخت
الٟغى ؤن ْع الُالب بضْع الٗال٢اث الٗامت ف الجامٗت مخٓؾِْ ،طل ٪ألهّ ٚحر مٗىٓي ٖىض اإلا٣اعهت بُ٣جت ازخباع
م٣ضاعَا ). (1
ْمً ؤظل جد ٤ُ٣الهضف الخامـ من أهضاف الضعاؾت “ الخج ً٨مً مٗغٞت ؤ٦ثر ؤبٗاص ألامً ال٨ٟغي الظٔ ًجً٨
ؤن جازغ  ُّٞالٗال٢اث الغ٢جُت مً ْظِت هٓغ الُالب “ ٣ٞض نا ٙالباخض الٟغى الخال “ ًٓظض مؿخٓٔ مخٓؾِ مً
مٗغٞت الُالب بةم٩اهُت مؿاَجت الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ف جد ٤ُ٣ألامً ال٨ٟغي ٖىض مؿخٓٔ الضاللت )∞=( 0.05
لضٔ َالب ظامٗت ق٣غاء”.
ْ٢ض ٢ام الباخض بدؿاب اإلاخٓؾِ الخؿابي ْالاهدغا ٝاإلاُٗاعي لٗباعاث املخاْع ألاعبٗت طاث الهلت باألمً
ال٨ٟغي ٦جا ًدبحن ف الجضْ ٫ع٢م )(7
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 .01شجُ٘ ػمالجي ٖلى خًٓع الىضْاث ْاملخايغاث اإلاخٗل٣ت 5.87
باألمً ال٨ٟغي
لاوى
1.974
احمالى مدﻮعصوع الؼلب فى نكغ الﻮعي الفنغى ﺑحن الؼلب 3.93
ًمنن أن حؿاهﻢ الػلقاث الػامت الغقمُت في الجامػت من زلى الغؾائل الالنترونُت غلى .............
0
0.037
5.98
.58الخُٕٓ ف ظجُٗاث زحرًت لسضمت ال٣ٟغاء ْاملخخاظحن
..53ب٢امت مىخضًاث َالبُت تهخم بً٣اًا ألامً ال٨ٟغي
0
0.005
5.95
ً
ً
0
0.005
5.95
.57الخإُ٦ض ٖلى َاٖت ْالة ألامغ باٖخباعٍ ْاظبا قغُٖا
5
0.031
..51جُٖٓت الُالب بسُٓعة جبجي ُ٢م ْمٗخ٣ضاث ال جخ ٤ٟم٘ 5.90
الُٗ٣ضة ؤلاؾالمُت الٓؾُُت
1
0.011
.59الابخٗاص ًٖ جضاْ ٫الاقاٖاث اْ اإلآا ٘٢التي ججـ ؾجٗت 5.87
الًَٓ
3
0.013
5.81
.51يغْعة مجاعؾت ألاوكُت ْالٟٗالُاث الغٍايُت اإلاُٟضة
1
0.000
5.71
 .55جدٟحز الُالب ٖلى الخجؿ ٪بُ٣م املجخج٘ ْزٓابخّ
7
0.170
5.70
.11ج٣ضًغ الٗلجاء الغباهُحن ْالؼْص ٖجهم
ئحمالي مدﻮعجنمُت الﻘُﻢ الضاغمت للمن الفنغي
الشاني
1.959
3.86

املؿخﻮى
مغجٟ٘
مغجٟ٘
مغجٟ٘
مغجٟ٘
مغجٟ٘
مغجٟ٘
مغجفؼ
مغجٟ٘
مغجٟ٘
مغجٟ٘
مغجٟ٘
مغجٟ٘
مغجٟ٘
مغجٟ٘
مغجٟ٘
مغجفؼ

ٍْخطر مً الجضْ ٫ع٢م ) (7ؤن ٧ل مداْع ألامً ال٨ٟغي مغجٟٗت ْظاء ف الترجِب ألاْ ٫بم٩اهُت مؿاَجت الُالب
بضْع ٞاٖل ف وكغ الٓع ال٨ٟغي بحن ػمالئهم بجخٓؾِ خؿابي )ْ (5.95اهدغا ٝمُٗاعي )ْ ، (1.971فى الترجِب الشاوي
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مدٓع حٗؼٍؼ الدؿامذ ْهبظ الٗى ٠بجخٓؾِ خؿابي )ْ (5.81اهدغا ٝمُٗاعي )ْ (0.131فى طاث الترجِب جىجُت الُ٣م
الضاٖجت لؤلمً ال٨ٟغي بجخٓؾِ خؿابي )ْ (5.871اهدغا ٝمُٗاعي ٢ضعٍ )ْ ،(1.939فى الترجِب ألازحر الخُٖٓت
باالججاَاث ال٨ٟغٍت اإلاىدغٞت بجخٓؾِ خؿابي )ْ ،(5.85اهدغا ٝمُٗاعي )٢ْ ،(1.997ض ٧اهذ جغجِب الٗباعاث ف
املخٓع السام ﺑالخﻮغُت ﺑاالججاهاث الفنغٍت املندغﻓت بم٩اهُت مؿاَجت بغامج الٗال٢اث الٗامت مً زالْ ٫ؾاثل
الخٓانل الاظخجاع ٖلى وكغ الغؾاثل ؤْ الُٟضًَٓاث ؤْ الٗباعاث التي جا٦ض ٖلى ًُٞلت الدؿامذ ْ٢بٓ ٫آلازغ
بجخٓؾِ خؿابي )ْ ( 5.91اهدغا ٝمُٗاعي ) (0.019
بم٩اهُت مؿاَجت بغامج الٗال٢اث الٗامت مً زالْ ٫ؾاثل الخٓانل الاظخجاع ٖلى وكغ الغؾاثل ؤْ الُٟضًَٓاث
ؤْ الٗباعاث حؿاٖض ٖلى ج ٔٓ٣هللا ف الؿغ ْالٗلً ف هٟٓؽ الُالب بجخٓؾِ خؿابي )ْ (5.19اهدغا ٝمُٗاعي )
 ، (0.093ف خحن ٧اهذ ؤ٦ثر الٗباعاث ؤَجُت مً ْظِت هٓغ الُالب ف مدﻮع حػؼٍؼ الدؿامذ ونﺒظ الػنﻒ الٗباعة “ مً
اإلاج ً٨ؤن حؿِم الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت )التي حؿخسضم ْؾاثل الخٓانل الال٨ترْهُت ( ف وكغ الغؾاثل الال٨ترْهُت
ؤْ الىهُت التي جدظع مً ألامٓع اإلاخٗل٣ت بسُٓعة ؤٖجا ٫الٟئت الًالت ف املجخج٘ “ بجخٓؾِ خؿابي )ْ (5.91اهدغاٝ
مُٗاعي) ْ (0.000ا٢لِا ؤَجُت “ مً اإلاج ً٨ؤن حؿِم الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت )التي حؿخسضم ْؾاثل الخٓانل
الال٨ترْهُت ( ف وكغ الغؾاثل الال٨ترْهُت ؤْ الىهُت التي جخٗل ٤بال٨ك ًٖ ٠خاالث الاهدغا ٝال٨ٟغي “ بجخٓؾِ
خؿابي) ْ (5.71اهدغا ٝمُٗاعي) ُْٞ .(0.091جا ًخٗل ٤بجدٓع صْع الُالب ف وكغ الٓع ال٨ٟغي بحن ػمالئهم ٧اهذ
ؤ٦ثر الٗباعاث ؤَجُت مً ْظِت هٓغَم “حؿخُُ٘ الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ف الجامٗت ف اإلاؿاَجت مً زال ٫الغؾاثل
الال٨ترْهُت ف مكاع٦ت ػمالجي ف جغؾُش ؤَجُت ٖضم السغْط ٖلى َاٖت ْالة ألامغ” بجخٓؾِ خؿابي) ْ (1.11اهدغاٝ
مُٗاعي) ْ (0.111ازغ الٗباعاث ؤَجُت مً ْظِت هٓغَم “حؿخُُ٘ الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ف الجامٗت ف اإلاؿاَجت
مً زال ٫الغؾاثل الال٨ترْهُت ف حصجُ٘ ػمالجي ٖلى خًٓع الىضْاث ْاملخايغاث اإلاخٗل٣ت باألمً ال٨ٟغي” بجخٓؾِ
خؿابي) ْ (5.87اهدغا ٝمُٗاعي )ْ .(0.113فى الجهاًت ُٞجا ًخٗل ٤بجدٓع جنمُت الﻘُﻢ الضاغمت للمن الفنغي ٣ٞض
٧اهذ ؤ٦ثر الٗباعاث ؤَجُت مً ْظِت هٓغَم “ًج ً٨ؤن حؿاَم الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ف الجامٗت مً زال ٫الغؾاثل
الال٨ترْهُت ٖلى الخُٕٓ ف ظجُٗاث زحرًت لسضمت ال٣ٟغاء ْاملخخاظحن “ بجخٓؾِ خؿابي) ْ (5.98اهدغا ٝمُٗاعي)
ْ (0.037آزغ اَخجاماث الُالب “ ًج ً٨ؤن حؿاَم الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ف الجامٗت مً زال ٫الغؾاثل
الال٨ترْهُت فى ج٣ضًغ الٗلجاء الغباهُحن ْالؼْص ٖجهم” بجخٓؾِ خؿابي)  (5.70باهدغا ٝمُٗاعي) .(0.170
ولخدﻘُق الهضف الؿاصؽ الخٓنل بلى هٕٓ َْبُٗت الٗال٢ت بحن الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ْحٗؼٍؼ ألامً ال٨ٟغي،
٣ٞض اؾخسضم الباخض الٟغى ال٣اثل “ جٓظض ٖال٢ت اعجباٍ بًجابُت طاث صاللت مٗىٍٓت بحن الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت
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ْحٗؼٍؼ ألامً ال٨ٟغي .للُالب بجامٗت ق٣غاء ٖىض مؿخٓٔ الضاللت )∞=٢ْ .”( 0.05ض اؾخسضم الباخض اعجباٍ بحرؾٓن
بحن اإلاخٛحراث اإلاؿخ٣لت ْالخابٗت ْجٓنل الباخض لٓظٓص ٖال٢ت اعجباٍ مٓظبت بحن الٗال٢اث الٗامت ْاإلاؿاٖضة ف خل
ؤػمت الامً ال٨ٟغي لُالب ظامٗت ق٣غاء خُض جبحن مً ظضْ ٫ع٢م )(7ؤن ُ٢جت ) (Rاإلاٗضلت جبحن الاعجباٍ بحن الٗال٢اث
الٗامت الغ٢جُت ْألامً ال٨ٟغي خُض بلٛذ ُ٢جتها ) (1.113ؤي ؤن َىا ٥اعجباٍ َغصي مٓظب ْمخٓؾِ بُجهجا٦ْ .ظل٪
ً
ًبحن الجضْ ٫ع٢م )ْ (8طل ٪هٓغا إلن ٧ل ٖال٢اث الاعجباٍ بحن ابٗاص اإلاخٛحر اإلاؿخ٣ل ْابٗاص اإلاخٛحر الخاب٘ مٓظبت ْجتراْح
بحن ) (1.1بلى ) (1.9ؤي ان ٖال٢اث الاعجباٍ جتراْح مً مخٓؾُت بلى ٍٓ٢تْ .بظلً ٪دبحن صخت الٟغى ال٣اثل بٓظٓص
ٖال٢ت اعجباٍ بًجابُت بحن الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ْبحن ألامً ال٨ٟغي مً ْظِت هٓغ َالب ظامٗت ق٣غاء٦ ،جا ًخطر
ف الجضْلحن ع٢م ).(9)ْ(8
حضوى عقﻢ ()8
قُمت مػامل الاعجﺒاغ ﺑحن الػلقاث الػامت ولامن الفنغي
Durbin-Watson
1.688

Model
R
R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1
.807a
.652
.645
.55412
الٗامت الٗال٢اث صْع a. Predictors: (Constant),
ال٨ٟغي ألامً b. Dependent Variable:
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حضوى عقﻢ ()9
غلقت إلاعجﺒاغ ﺑحن أبػاص الػلقاث الػامت ولامن الفنغي
الخُٖٓت
الٓع بضْع اؾِاماث
باالججاَاث
الٗال٢اث الٗال٢اث
ال٨ٟغٍت
الٗامت
الٗامت
اإلاىدغٞت
الٓع بضْع الٗال٢اث
الٗامت
اؾِاماث الٗال٢اث
الٗامت
الخُٖٓت باالججاَاث
ال٨ٟغٍت اإلاىدغٞت
حٗؼٍؼ الدؿامذ ْهبظ
الٗى٠
صْع الُالب ف وكغ
الٓع
جىجُت الُ٣م الضاٖجت
لؤلمً ال٨ٟغي

جىجُت الُ٣م
حٗؼٍؼ صْع الُالب
الضاٖجت
الدؿامذ ف وكغ
لؤلمً
ْهبظ الٗى ٠الٓع
ال٨ٟغي

Pearson
Correlation
Pearson
1
**.750
Correlation
Pearson
1
**.785** .813
Correlation
Pearson
1
**.821
**.690** .657
Correlation
Pearson
**.898
**.779
**.654** .645
Correlation
Pearson
**.716
**.660
**.772** .608
Correlation
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
1

1
**.816

1

ولخدﻘُق الهضف الؿابؼ “الٖٓ ٝٓ٢لى جإزحر ؤبٗاص الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت )الٓع ْالاؾِاماث( ف مٓاظِت ؤػمت
ألامً ال٨ٟغي )الخُٖٓت ،حٗؼٍؼ الدؿامذ ،وكغ الٓع ْجىجُت الُ٣م (  .مً زال ٫الخد ٤٣مً صخت الٟغى ال٣اثل “
ًٓظض جإزحر بًجابي طْ صاللت مٗىٍٓت ألبٗاص الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت )الٓع ْالاؾِاماث( ٖلى ؤػمت ألامً ال٨ٟغي
)الخُٖٓت ،حٗؼٍؼ الدؿامذ ،وكغ الٓع ْجىجُت الُ٣م( مجخجٗحن ْمىٟغصًً ٖىض مؿخٓٔ الضاللت )∞=.”( 0.05
٣ٞض ٢ام الباخض باؾخسضام ؤؾلٓب جدلُل الخباًً اإلاخٗضص ) (Manovaللخٗغٖ ٝلى الٗال٢ت بحن مخٛحر الٗال٢اث
ً
ً
الٗامت مججال ف الخإزحر ٖلى اإلاخٛحر الخاب٘ )ؤػمت ألامً ال٨ٟغي( مجخجٗا ْابٗاص اإلاخٛحر الٟغُٖت اإلاخجشلت ف )الخُٖٓت
ال٨ٟغٍت ،حٗؼٍؼ الدؿامذ ،صْع الُالب ف وكغ الٓع ْ ،جىجُت الُ٣م الضاٖجت لؤلمً ال٨ٟغي( ٦جا ًدبحن ف الجضْ ٫ع٢م
)(01

537

King Khalid University Journal of Humanities,
29,Issue
Issue
2020
- https://hj.kku.edu.sa
Volume 7,
1, 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

حضوى عقﻢ ()11
ازخﺒاع MANOVAلﻘُاؽ الازخلﻓاث املػنﻮٍت ﺑحن لابػاص الخﻮغُت الفنغٍت
مجمﻮع
املخغحراث
املغبػاث
31.715
الخُٖٓت ال٨ٟغٍت
33.953
حٗؼٍؼ الدؿامذ
19.301
صْع الُالب ف وكغ الٓع
جىجُت الُ٣م الضاٖجت لؤلمً 17.007
ال٨ٟغي
بظجال ُ٢م ألامً ال٨ٟغي
13.503
ازخباع ُٞللى  pillaiللىجٓطط 1,880
ازخباع ُٞللى  pillaiألبٗاص 1.115
الٗال٢اث الٗامت

صعحاث
الحغٍت
0
0
0
0

مخﻮؾؽ مجمﻮع
املغبػاث
187.873
190.055
309.871
315.099

9,001
7,909
00,381
01.008

0

13.503

1.150

ازخﺒاعF

املػنﻮٍت
Sig
1,110
1,111
1,111
1,11

مغبؼ اًخا
الجؼئىEta2
1.307
1.930
1.538
.1.735

1.111

1.113

ٍْخطر مً الجضْ ٫ع٢م ) (9ؤن جإزحر الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ٖلى البٗض ألاْ ٫اإلاخجشل ف الخُٖٓت باالججاَاث
ال٨ٟغٍت اإلاىدغٞت مً ْظِت هٓغ الُالب ْاإلاخجشل ف ُ٢جت بِخا الجؼجي )٧ْ ،(%30.7اهذ ُ٢جت ) (ٝحؿأْ ) ( 9,001
بجؿخٓٔ مٗىٍٓت ) ،(1.110ف خحن ججشل جإزحر الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ٖلى البٗض الشاوي اإلاخجشل ف حٗؼٍؼ الدؿامذ
ْهبظ الٗى ٠مً ْظِت هٓغ الُالب ْاإلاخجشل ف ُ٢جت بِخا الجؼجي )٧ْ ،(%93.0اهذ ُ٢جت ) (ٝحؿأْ ) ( 7,909
بجؿخٓٔ مٗىٍٓت )٧ْ ،(1.111ان جإزحر الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ٖلى البٗض الشالض اإلاخجشل ف صْع الُالب ف وكغ الٓع
ال٨ٟغي بحن ػمالئهم مً ْظِت هٓغَم ْاإلاخجشل ف ُ٢جت بِخا الجؼجي ) ٧ْ ،(% 35.8اهذ ُ٢جت ) (ٝحؿأْ ) ( 00,381
بجؿخٓٔ مٗىٍٓت ) ،(1.111ف خحن اجطر ؤن جإزحر الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ٖلى البٗض الغاب٘ اإلاخجشل ف جىجُت الُ٣م
الضاٖجت لؤلمً ال٨ٟغي مً ْظِت هٓغ الُالب ْاإلاخجشل ف ُ٢جت بِخا الجؼجي ) ٧ْ ،(% 73.5اهذ ُ٢جت ) (ٝحؿأْ )
 ( 1,150بجؿخٓٔ مٗىٍٓت )٧ْ ،(1.111ان جإزحر الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ٖلى بظجال مداْع ألامً ال٨ٟغي مً ْظِت
هٓغ الُالب ْاإلاخجشل ف ُ٢جت بِخا الجؼجي )ْ .(% 11.3طلٌٗ ٪جى ٢بٓ ٫الٟغى بٓظض جإزحر ألبٗاص الٗال٢اث الٗامت
الغ٢جُت ٖلى ؤبٗاص ألامً ال٨ٟغي مىٟغصًً ْمجخجٗحن
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مناقكت النخائج والخﻮصُاث
جٓنل الباخض مً زال ٫الضعاؾت اإلاُضاهُت بلى الىخاثج الخالُت:
ً
 .0اخخل الٓاحـ ؤب اإلاغجبت ألاْلى ف ؤ٦ثر ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع ْلٓظا بلُّ بيؿبت ٍْ ،%01لُّ ؾىاب قاث
ً
بيؿبت ) (% 00زم جٍٓتر بيؿبت ) (% 08زم اوؿخجغام بيؿبت )ٍْٓ ،(% 07جُٓب بيؿبت )ْ ،(% 00ؤزحرا ِٞـ بٓ٥
بيؿبت ).(% 0

ً
 (% 55) .0مً الُالب ًًٓ٣ن مً ْ٢تهم ؤ٦ثر مً ؾاٖاث ف اؾخسضام ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع ًٓمُا(% 01)ْ ،
ً
مجهم ًًٓ٣ن مً ْ٢تهم مً ؾاٖخحن بلى ؤ٢ل مً ؤعب٘ ؾاٖاث ًٓمُا٦ ،جا ؤن ) (% 01مجهم ًًٓ٣ن مً ؤعب٘ ؾاٖاث
ً
بلى ؤ٢ل مً ؾذ ؾاٖاث ًٓمُاْ ،ؤزحرا اليؿبت اإلاخبُ٣ت )ًٓ٣ً (% 03ن ؤ٢ل مً ؾاٖخحن ف اؾخسضام جل٪
الٓؾاثل.
 .5الٓع الٗام لضْع الٗال٢اث الٗامت ٧ان مغج ٟ٘بجخٓؾِ خؿابي )ْ (5.91اهدغا ٝمُٗاعي ).(1.188
ً .1ج ً٨ؤن حؿاَم الٗال٢اث الٗامت بضْع ٞاٖل ف بٖالم الُالب ْإزباعَم ب٩اٞت ألاخضار ْاإلاؿخجضاث الا٧اصًجُت
ْالش٣اُٞت ْطاث الهلت باألمً ال٨ٟغي ف الجامٗت ،خُض ٧ان اإلاخٓؾِ الخؿابي م٣ضاعٍ )ْ (1.19باهدغاٝ
مُٗاعي )(1.381
ً
ْ .3ع الُالب بضْع الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ف ظامٗت ق٣غاء ٧ان مخٓؾُا بهٟت ٖامت بجخٓؾِ خؿابي )(5.0
ْباهدغا ٝمُٗاعي )(1.810
 .1جٓظض ٖال٢ت اعجباٍ َغي مخٓؾِ بحن الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ْألامً ال٨ٟغي خُض بلٛذ ُ٢جت ) (Rاإلاٗضلت
)٦ ،(1.113جا جٓظض ٖال٢ت اعجباٍ بحن ٧ل ؤبٗاص الٗال٢اث الٗامت ْألامً ال٨ٟغي.
ًٓ .7ظض جإزحر للٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ٖلى البٗض ألاْ ٫اإلاخجشل ف الخُٖٓت باالججاَاث ال٨ٟغٍت اإلاىدغٞت مً ْظِت
هٓغ الُالب ْاإلاخجشل ف ُ٢جت بِخا الجؼجي )٦ْ ،(%30.7ظلٖ ٪لى البٗض الشاوي اإلاخجشل ف حٗؼٍؼ الدؿامذ ْهبظ
ً
الٗى ٠مً ْظِت هٓغ الُالب ْاإلاخجشل ف ُ٢جت بِخا الجؼجي )ْ ،(%93.0اًًا ٖلى البٗض الشالض اإلاخجشل ف صْع
ً
الُالب ف وكغ الٓع ال٨ٟغي بحن ػمالئهم مً ْظِت هٓغَم ْاإلاخجشل ف ُ٢جت بِخا الجؼجي ) ْ ،(% 35.8اًًا ٖلى
البٗض الغاب٘ اإلاخجشل ف جىجُت الُ٣م الضاٖجت لؤلمً ال٨ٟغي مً ْظِت هٓغ الُالب ْاإلاخجشل ف ُ٢جت بِخا الجؼجي )
٧ْ ،(% 73.5ان جإزحر الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ٖلى بظجال مداْع ألامً ال٨ٟغي مً ْظِت هٓغ الُالب ْاإلاخجشل
ف ُ٢جت بِخا الجؼجي ).(% 11.3
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الخﻮصُاث
ً
ْ٣ٞا للضعاؾاث الؿاب٣ت ْهخاثج الضعاؾت الخالُت ًج ً٨للباخض ؤن ًً٘ مججٖٓت مً الخٓنُاث للجامٗاث
الؿٗٓصًت بكإن ػٍاصة صْع ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع ف جد ٤ُ٣ؤَضا ٝالٗال٢اث الٗامت ْجىجُت ألامً ال٨ٟغٔ لضٔ
الُالب.
 .0مً ألاًٞل حُٗحن ازهاثُحن ف قب٩اث الخٓانل الاظخجاع ف بصاعة الاٖالم ْالٗال٢اث الٗامت بالجامٗاث جٓ٩ن
مِجتهم بوكاء مججٖٓاث م٘ الُلبت ْجدضًض ْنُاٚت ْجهجُم الغؾاثل الِاصٞت ْاإلاجحزة ْالجاطبت للُلبت ٖبر
ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع .
ً .0يبػ ُ٢ام بصاعة الٗال٢اث الٗامت ْالاٖالم بٟخذ ؤ٢ؿام جابٗت لِا ف ؤما ً٦جٓاظض ال٩لُاث ْجٓ٩ن مِجتها الخٓانل
الٟاٖل م٘ الُلبت ف جل ٪ال٩لُاث ْه٣ل ٧ل الغؾاثل ؤلاٖالمُت للُالب ف جل ٪ال٩لُاث.
ًًُٟ .5ل جٓخُض الجِٓص ْإ٢امت ٞغٖ ١جل مكتر٦ت بحن ٖجاصة ال٣بْٓ ٫الدسجُل ْالٗال٢اث الٗامت بٛغى بوكاء
مججٖٓاث عؾجُت م٘ الُالب ٖبر الٓاحـ آب ْجٍٓتر بٛغى ه٣ل ٧اٞت الغؾاثل ؤلاٖالمُت ْجباصلِا م٘ الُلبت.
 .1مً الٓاضر ؤن بصاعة الٗال٢اث الٗامت ْؤلاٖالم بالجامٗت لم حؿخٛل ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع الاؾخٛال ٫ألامشل
ف الخٓانل م٘ الُالب بٛغى حٗغٍِٟم ْا٢ىاٖم ْخثهم ٖلى الخٟاٖل م٘ ألاخضار الٗامت ْالسانت بالجامٗت،
لظلً ٪جب ْي٘ زُت اؾتراجُجُت جدضص ألاَضاْ ٝالٓؾاثل ْالغؾاثل ؤلاٖالمُت التي ًيبػ جٓنُلِا للُالب ،مً
ؤظل جُٖٓتهم بإزُاع الججاٖاث اإلاخُغٞت ْا٩ٞاعَا.
ً .3جب ُ٢ام الٗال٢اث الٗامت بالجامٗت بالخٓظّ هدٓ اؾخسضام مخدضزحن عؾجُحن مً الصسهُاث اإلاكِٓعة ٖبر
ْؾاثل الخٓانل الاظخجاع ٖىض الخٓانل م٘ الُالب ْزانت مً الٗلجاء الغباهُحن ختى ًج ً٨ػٍاصة ٢بٓ ٫جل٪
الخجالث مً ٢بل الكباب.
ً .1جب جٓخُض الجِٓص ْصمج ْخضاث الخُٖٓت ال٨ٟغٍت بالجامٗاث ٣٦ؿم جاب٘ للٗال٢اث الٗامت ْؤلاٖالم ،ختى
ًًجً الخيؿُ ٤ال٩امل ْجٓظُّ عؾاثل بٖالمُت للُالب ب٩ل الٟٗالُاث ْألاخضار طاث الهلت بالُالب
ْاإلاؿخُٟضًً.

لاﺑدار املؿخﻘﺒلُت
ًج ً٨للباخض ان ً٣ترح مججٖٓت مً البدٓر اإلاؿخ٣بلُت بىاء ٖلى ما اؾٟغث ٖلُّ الضعاؾت الخالُت ْالٗال٢اث
الؿببُت بحن مخٛحراث الضعاؾت ٦جا ًل :
 .0صْع الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ف بصاعة ٖال٢اث الٗجُل الال٨ترْوي.
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 .0الاٖالم الجضًض ْازغة ف الاجها ٫الججاَحري ٖبرالٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت .
 .5صْع الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ف بصاعة ٖال٢اث الٗجُل ْالٓالء الال٨ترْوي.
 .1صْع الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ف عيا الٗجُل الال٨ترْوي .
قائمت املغاحؼ الػغبُت
ابً مىٓٓع ،ؤبٓ الًٟل ظجا ٫الضًً دمحم بً م٨غْم .(0983).لؿان الٗغب) ،3ٍ .بحرْث :صاع الهاصع(.
ؤبٓ الٗىحن ،ظجٗت ٖبض الٟخاح .(0117).الٗال٢اث الٗامت ف اإلااؾؿاث الُجىُت.

http://site.iugaza.edu.ps

/courses/mycourse978/ /jelenein
اصعَـ،زالض ببغاَُم.(0107).الٗال٢اث الٗامت الضْلُت ْصْعَا ف بصاعة ألاػماث الؿٓصاهُت ،عؾالت ص٦خٓعاة ٚحر
ميكٓعة٧ .لُت الضعاؾاث الٗلُا ،ظامٗت الؿٓصان للٗلٓم ْالخ٨ىٓلٓظُا.
الخٍٓجغيٞ ،اجً ٖبض املجُض ؾلُان  .(0101).صْع الٗال٢اث الٗامت ف بصاعة الاػماث ف مغا٦ؼ الٓػاعاث الٗغاُ٢ت مً
ْظِت هٓغ اإلاضًغًٍ .عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكٓعة ف ؤلاصاعة الٗامت .ظامٗت الحرمٓ ،٥ألاعصن.
الشٍٓجي ،دمحم بً ٖبض الٗؼٍؼْ ،دمحمٖ ،بض الىانغ عاضخي .(0101) .صْع اإلاٗلم الجامع ف جد ٤ُ٣ألامً ال٨ٟغي لُالبّ ف
يٓء جضاُٖاث الٗٓإلات .مجلت الٗلٓم التربٍٓت ْالىٟؿُت .ظامٗت ؤم ال٣غٔ.7-17 ،(0711)070 .
الخؿٓنُٞ ،هل ٖبض هللا الخؿٓن .(0100) .صْع الٗال٢اث الٗامت ف بصاعة ألاػماث الا٢خهاصًت :صعاؾت جُبُُ٣ت ٖلى
ؾٓ ١اإلاا ٫الؿٗٓصًت .عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكٓعة .عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكٓعة٢ .ؿم الٗال٢اث الٗامت
ْؤلاٖالن٧ .لُت ؤلاٖالم .ظامٗت ال٣اَغة.
عامي ،اػَغ .(0105) .اؾخسضام مٓا ٘٢الخٓانل الاظخجاع ف الٗالم الٗغبي ،مجلت التربُت . 03.ظامٗت ٖجان ألاَلُت،
ٖجان.
الؿبُع ْ ،هُان بً ٖبُض صَام .(0105) .صْع الجامٗاث الؿٗٓصًت ف حٗؼٍؼ ألامً ال٨ٟغي :صعاؾت جدلُلُت للج٣غعاث
ؤلاؾالمُت ف الجامٗاث ؤلاؾالمُت .عؾالت ص٦خٓعاٍ ٚحر ميكٓعة٧ ،لُت الضعاؾاث الٗلُا .ظامٗت هاً ٠الٗغبُت
للٗلٓم ألامىُت.
الؿضٌـٖ ،بض الغخجًَ0103) .ـ( .الكغَٗت ؤلاؾالمُت ْصْعَا ف حٗؼٍؼ ألامً ال٨ٟغي .بدض م٣ضم يجً ٗٞالُاث
الاظخجإ الخيؿُ٣ي الٗاقغ إلاضًغي مغا٦ؼ بدٓر الٗضالت الجىاثُت ْم٩اٞدت الجغٍجت خٓ ٫ألامً ال٨ٟغي
بالخٗاْن م٘ ظامٗت َُبت زال ٫الٟترة  .0103/8/8-1اإلاضًىت اإلاىٓعة .ظامٗت هاً ٠الٗغبُت للٗلٓم ألامىُت.
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ؾُٗض ،دمحم ؾُٗض بال. (0107) .٫صْع الٗال٢اث الٗامت ف بصاعة ألاػماث الؿُاؾُت )صعاؾت ْنُٟت جدلُلُت بالخُبُ٤
ٖلى ْالًت الىُل ألاػع.(١عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميكٓعة ف ٖلٓم الاجها ٫جسهو الٗال٢اث الٗامت ْؤلاٖالم.
٧لُت الضعاؾاث الٗلُا .ظامٗت الؿٓصان للٗلٓم ْالخ٨ىٓلٓظُا.
الكجغي ،مؿلم زحر هللاْ ،الجغصاث ،مدجٓص زالض .(0100) .صْع اًٖاء َُئت الخضعَـ ف حٗؼٍؼ الامً ال٨ٟغي لضي
َالب ظامٗت خاثل .املجلت الٗغبُت للضعاؾاث ألامىُت ْالخضعٍب.011-035 ،(31)07 .
نالرٖ ،بض ال٣اصع الىٓع باب٨غُْْٟ .(0101) .ت الٗال٢اث الٗامت ججاٍ ألاػماث :صعاؾت ْنُٟت جدلُلُت بالخُبُٖ ٤لى
ُٖىت مً ماؾؿاث السضمت اإلاضهُت الخٓ٩مُت ْالًت السغَٓم )0103-0105م(  .عؾالت م٣ضمت لىُل صعظت
ص٦خٓعاٍ الٟلؿٟت ف ؤلاٖالم ،جسهو الٗال٢اث الٗامت .ظامٗت الجؼٍغة.
ٖغٞت ،دمحم ؾُٗضَ0101) .ـ(  .ألامً ال٨ٟغي .مجلت البدٓر ألامىُت ،الٗضص ) ،(51الغٍاى.
ٖكغي ،بًجان ؾامي خؿحن .(0107).صْع الٗال٢اث الٗامت الغ٢جُت ف ؤلاصاعة ؤلال٨ترْهُت لؤلػماث الؿُاؾُت ْجإزحرَا
ٖلى الكباب صعاؾت جُبُُ٣ت ٖلى الٗجلُت الٗؿ٨غٍت باإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصًت )ٖانٟت الخؼم( .عؾالت
ماظؿخحر ٚحر ميكٓعة .ف ؤلاٖالم٢ ،ؿم الٗال٢اث الٗامت ْؤلاٖالن٧ ،لُت ؤلاٖالم ،ظامٗت ال٣اَغة.
ٖهام ،عَْ ٤ُٞالل َ ،الت هبُل ؾُٗض ،مغسخي ،هغمحن ٖبض الخجُض ْبكأ،ؤماوي هبُل .(0101).صْع ؤلاصاعة ؤلاٖالمُت
لؤلػماث ف بصاعة ؤػماث الُ٣إ الؿُاح  .مجلت ٧لُت الؿُاخت ْالٟىاص.03-0 .(0)00 .١
ال٣لُُي ،ؾُٗض بً ٖل َ0151) .ـ( .الخسُُِ الاؾتراجُج لخد ٤ُ٣ألامً ال٨ٟغي باإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗٓصي .صعاؾت
م٣ضمت للجاججغ الَٓجي ألاْ ٫لؤلمً ال٨ٟغي جدذ قٗاع ) اإلاٟاَُم ْالخدضًاث( بجامٗت اإلال ٪ؾٗٓص مجشلت ف
٦غسخي ألامحر هاً ٠بً ٖبضالٗؼٍؼ لضعاؾاث ألامً ال٨ٟغي ف الٟترة 00ـ 03ظجاص ألاْ ٫لٗام َ0151ـ.
مباع ،٥عٍان .(0101) .الٗال٢اث الٗامت ْالخدٓ ٫هدٓ اإلاجاعؾت ؤلال٨ترْهُت .مجلت الٗلٓم ؤلاوؿاهُت .مجلض )ب(-009 ،
.007
مباع ،٥عٍان.(0101).الٗال٢اث الٗامت ْالخدٓ ٫هدٓ اإلاجاعؾت ؤلال٨ترْهُت .مجلت الٗلٓم ؤلاوؿاهُت)11 .ب(-009 ،
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