
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هلل ايزُٖؿا خايز بٔ ذلُز بٔ عبزر. 

 خز١َ اجملتُع ٚايتعًِٝ املغتُض  ن١ًٝ ؾاصىأعتاس أصٍٛ ايرتب١ٝ امل

 ٜٔ ععٛر اإلعال١َٝ ظاَع١ اإلَاّ ذلُز

 

 

 

 
 
 
 

األصاليب الرتبوية لوقاية طالب املزحلة الجاىوية مً صلبيات اإلعالو 
 اجلديد )تويرت( مً وجهة ىظز املغزفني الرتبويني مبديية الزياض

 

                          

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (ASEP)دراصات عزبية يف الرتبية وعله اليفط 

 

 

 

 

 

 

463 
 

املزحلة الجاىوية مً صلبيات اإلعالو األصاليب الرتبوية لوقاية طالب 
 اجلديد )تويرت( مً وجهة ىظز املغزفني الرتبويني مبديية الزياض

 هلل ايزُٖؿا خايز بٔ ذلُز بٔ عبزر. 

 خز١َ اجملتُع ٚايتعًِٝ املغتُض  ن١ًٝ ؾاصىأعتاس أصٍٛ ايرتب١ٝ امل

 ٜٔ ععٛر اإلعال١َٝ ظاَع١ اإلَاّ ذلُز

 :املضتخلص 
ِذفت الذساطٛ إىل الكؼف عَ اآلثاس الظمبٗٛ املرتتبةٛ عمةٜ اطةادذاً  ةملر املشسمةٛ الجإٌٖةٛ       
مبذٍٖٛ الشٖاض لإلعملً ادتذٖذ )تٕٖرت( ، ٔوَ ثي الٕؿٕه إىل  األطالٗب الرتبٕٖٛ لٕقاٖٛ  ةملر  

ٍٖةٛ  املشسمٛ الجإٌٖٛ وَ طمبٗات اإلعملً ادتذٖذ )تةٕٖرت( وةَ ٔدّةٛ ٌاةش املؼةشفب الرتبةٕٖب مبذ      
الشٖةةاض ٔ اطةةادذً الباسةةح املةةٍّر الٕؿةة ٘ )املظةةش٘( باعابةةاسٓ املةةٍّر الةمىةة٘ األ جةةش وٍاطةةبٛ    
لطبٗةٛ الذساطٛ اذتالٗٛ ٔاالطاباٌٛ أداٚ هلا سٗح مت حتكٗىّا ٔ الاأ ذ وَ ؿذقّا ٔثباتّا ٔقذ 

ر أظّةةشت ٌاةةاٟر الذساطةةٛ أُ أفةةشاد الذساطةةٛ وٕافلةةُٕ بؼةةذٚ عمةةٜ اآلثةةاس الظةةمبٗٛ الطةةادذاً  ةةمل     
ٛ ( ٔأٔؿةت  6333وةَ   >536املشسمٛ الجإٌٖٛ لإلعملً ادتذٖذ )تٕتري( مبإطط سظاب٘ بمة  )   الذساطة

باكجٗةةةف الةةةااور ٔالٍةةةذٔات الإعٕٖةةةٛ لمطةةةملر وةةةَ قبةةةن إداسات املةةةذسغ بالاةةةةأُ وةةة  املؼةةةشفب     
 الرتبٕٖب اليت تٕكح اآلثاس الظمبٗٛ الطادذاً تٕٖرت3ٔأٔؿت املةمىةب عمةٜ سةشغ وشاقبةٛ ا       

الرتبٕٖب باكجٗف وؼةاس اّي   ٔأٔؿت أٖلًا ٌ ٕغ الطملر وَ خمله وٍاِر  الرتبٗٛ اإلطملوٗٛ
   تٕٖرت ٔالةىن عمٜ تأؿٗن اللٗي ٔاملبادئ األخملقٗٛ   تغشٖذاتّي املٕدّٛ لمطملر 3

تٕٖرت ،  األطالٗب الرتبٕٖٛ ،  ملر املشسمٛ الجإٌٖٛ   ، املؼشفب الرتبٕٖب ، الكمىات امل ااسٗٛ=  
 املٍّر الٕؿ ٘ )املظش٘  (3

Educational Methods to Protect High School Students from the 
Negatives of New Media (Twitter) Point of View of the Educational 

Supervisors in Riyadh 
Khalid bin Mohammed bin Abdullah Al-Dahmash 
Abstract 

The study aimed to uncover the negative effects of using high school 
students in Riyadh city for the new media (Twitter), and then access to 
educational methods to protect high school students from the disadvantages of 
new media (Twitter) from the viewpoint of the educational supervisors in 
Riyadh. The researcher adopted the descriptive (the survey) approachas the 
most appropriate scientific method for the nature of the current study, and the 
questionnaire which has approved to be the most appropriate tool for the 
nature of such study, been refereedand confirmed as validand stable. The 
results of the study showed that the study individuals strongly agree on the 
negative effects of high school students’use of new media (Twitter) with an 
arithmetic average of (2.39 out of 3.00). The study recommended teacher’s 
departments in cooperation with educational supervisors for the sake of 
intensifying students'awareness programs and seminars to clarify the negative 
effects of using Twitter. Educators are also         recommended to instill in 
their students -through the Islamic education curricula –the observation of 
Allah and they are also recommended to intensify their participation in 
Twitter and work on rooting ethical values and principles in their Tweets to 
students. 
key words:Educational methods, high school students, educational 
supervisors, Twitter, the descriptive approach (survey). 
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  مكدمة: 
ٔ وةَ املضاٖةا    أِي شترتعات اللشُ اذتادٙ ٔالةؼشَٖ" وَ االٌرتٌت  تةذ ػبكٛ " 

اليت متٗض بّا ادتٗن اذتةال٘ سٗةح طةّمت الإاؿةن ٔتبةاده املةمٕوةات ِةزٓ الالٍٗةٛ         
ت زتاىةةةةةا اتاجملاىةةةةة تأؿةةةةبش ّاب لةةةةمٔبةةةةمل سةةةةٕادض  ٔسةةةةذت الةةةةةا  ٔدةماةةةةْ

أٔسدِةا ) املٕقة     االحتةاد الةذٔل٘ لملتـةاالت    فشظب إسـاٟٗٛ ؿادسٚ عَ ٛوةمٕواتٗ
( "بم  عذد وظادذو٘ االٌرتٌت  5353مٕوات ، الشمس٘ لٕصاسٚ االتـاالت ٔتلٍٗٛ املة

% وةَ زتىةٕس طةكاُ الةةا        93ومٗاس ( أٙ وةا ٖةةاده    7،4)  5353  الةا    عاً 
ً " ِةزا اإلقبةاه دةاٞ ٌاٗذةٛ لمالةذً      5333%   عةاً  :سب  اٌت الٍظةبٛ ال تاذةأص   

ٌرتٌةت  الاكٍٕلٕد٘   زتاه االتـاالت ٔاطادذاً اهلٕاتةف امىٕلةٛ   تـة ح اال   
مماةةةٛ دتىٗةة  ال ٠ةةات الةىشٖةةٛ     أٔقاتةةافشؿةةًا لللةةاٞ   الٍٗةةٛال ِةةزٓأتاسةةت سٗةةح 

األعملً ادتذٖةةةةذ " وٕاقةةةة  الإاؿةةةةن  بةةةة ٖظةةةةىٜ ظّةةةةٕس وةةةةا خاؿةةةةٛ بةةةةةذ  بةةةةاجملاى  
 تٍٕعة تاالداىاع٘"  بأػكاهلا املاةذدٚ وجن تٕٖرت ، فٗع بٕك ، ٔطةٍار ػةات 333 ا    

  إسةةذاخ   ةةشٚ ِاٟمةةٛ      أطةةّىتسٗةةح    اهلةةذن ٌ ظةةْ   ات لةةتلكٍّةةا   أػةةكاهلا
( " أطةةّىت ػةةبكات    5343) عىةةاس ،  ٔ  رلةةي ٖلةةٕه   الإاؿةةن املباػةةش بةةب األفةةشاد   

الإاؿةةن االداىةةاع٘   إسةةذاخ   ةةشٚ سلٗلةةٛ   الإاؿةةن املباػةةش ٔػةةّذت ِةةزٓ         
ٗ  ت  بةذاٖاتّا زتاىةةا   تاملٕاق  تطٕسا ٔاٌاؼةاسا "" سٗةح  اٌة    عمةٜ ٌطةا     ٛافرتاكة

ح أُ اصداد وةة  الٕقةةةت لٗاشةةٕه وةةَ أداٚ إعملوٗةةٛ ٌـةةٗٛ      ستةةذٔد، ثةةي وةةا لبةة   ٔكةةٗ  
وكإبٛ إىل أداٚ إعملوٗٛ مسةٗةٛ ٔبةةـشٖٛ تةة ثش   قةشاسات املاةأثشَٖ ٔاطةاذاباتّي "       

اغمغةةن   البٗةةٕت ٔتلةةاشي ارتـٕؿةةٗات فىةةا  ةةاُ     تِةةزٓ املٕاقةة  اطةةاطاعت أُ  
 الظةةةةاب  ستةةةةزٔسا ٔستشوةةةةا أؿةةةةبح وظةةةةىٕسا "ٔواةةةةذأاًل عمةةةةٜ وٍـةةةةات الإاؿةةةةن    

هلةةا أثةةش    ةةاُ ُٔإاالداىةةاع٘ بإٌٔاعّةةا املدام ةةٛ ٔأػةةكاهلا املاةةةذدٚ  ِةةزٓ الالٍٗةةٛ     
خاؿةةٛ عمةةٜ ف٠ةةٛ  ثريات الظةةمبٗٛ أختمةةٕ وةةَ الاةة  اجيابٗةةا عمةةٜ اجملاىةةةات إال أٌّةةا ال 

لاةأثريات  مبةةضه عةَ ِةزٓ ا    ٕظة ٗلدةضٞ وةَ ِةزا الةةا  ِٔةي      املىمكةٛ  الؼبار ٔػةبار  
أُ " ٍِةةةاك تةةةأثريات  طةةةمبٗٛ عمةةةٜ      ( :534الظةةةمبٗٛ سٗةةةح  ؼةةة ت دساطةةةٛ )لغةةة  ،    

 شاِٗةةةٛ ٔالةٍةةةف كالاششٖض عمةةةٜ الالؼةةةبار ٌاٗذةةةٛ الطةةةادذاً ِةةةزٓ الؼةةةبكات  ةةة   
  " 3ٔتؼذٗ  ادتشميٛ ٔاألفةاه سري اللإٌٌٗٛ

  مغهلة الدراصة 
بذاٖٛ وشسمٛ الؼبار وشسمٛ االٌذفاس ٔالبشةح عةَ  ةن    وشسمٛ الجإٌٖٛ  تةاا 

ِةزٓ  اطاشٕرت وا ِٕ دذٖذ  ٔبالزات فٗىا ٖطشح عا وٍـات اإلعملً ادتذٖذ فلذ 
ٖاذةضأ وةَ سٗةاتّي الٕٗوٗةٛ ٔعمةٜ       طةملر ٔأؿةبشت دةضٞ ال   العمةٜ اِاىةاً   املٍـات 

ال أٌّةا  وةَ اللةذسٚ عمةٜ الإاؿةن ٔالبٍةاٞ املةةش  إ       ِةزٓ املٍـةات  الشسي وا متٗضت بةْ  
هلةةا تةةأثريات طةةمبٗٛ سةةزس وٍّةةا الرتبةةٕٖب بظةةبب قلةةاٞ الٕقةةت الطٕٖةةن   زتاىةة      

إُ اطةةةادذاً وٕاقةةة  الإاؿةةةن االداىةةةاع٘      " ( :534،  خمٗةةةٕٙ) ٔاعاةةةا افرتاكةةة٘ 
االداىاعٗةةٛ  اةةأثرياتل ةةرتات  ٕٖمةةٛ  ٖةة دٙ إىل  اللةةٗ  ٔالاةةٕتش باإلكةةافٛ إىل  ال   

وَ داٌب الطملر حياةاز إىل ٌةٕس    ٛاىاعٗاالد هلزٓ املٍـاتفالاةشض ٔالٍ ظٗٛ  " 
الةيت   اطبٗلةات (عذىةاُ ٔوةَ ِةزٓ ال    5347عبةذ املٕدةٕد،   ( وةَ اللةبط الظةمٕ ٘"    

ٛ    بري بب  ةملر  ٔإقباه اُ هلا أثش ٔتأثري  سٗةح  "  تطبٗة  تةٕٖرت   املشسمةٛ الجإٌٖة
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    ٛ فأؿةةبح وةةَ أِةةي     املىمكةةٛ ػةةكل ن تطبٗةة  تةةٕٖرت ق ةةضٚ ِاٟمةةٛ    البٍٗةةٛ االتـةةالٗ
( ٔبٍٗةةةت  دساطةةةٛ ؿةةةادسٚ عةةةَ    >534) الظةةةٕٖذ ، " ٟن الإاؿةةةن بةةةب الظةةةةٕدٖب  ٔطةةةا

ػش ٛ "دمٕباه ٖٔب اٌذٖكع ت ٗذ أُ الظةٕدٖب طذمٕا أعمٜ ٌظبٛ منٕ عاملًٗا وَ 
لذٔسٓ   تغطٗٛ اإلسذاخ بظشعٛ عالٗةٛ ٔ ٌلةن   "  سٗح عذد وظادذو٘ وٕق  تٕتري 

 أ جةةةش اطةةةادذاوًا لاةةةٕتري املةشفةةةٛ ٔأظّةةةشت ٌاةةةاٟر وظةةةح إلٗكرتٌٔةةة٘ أُ الظةةةةٕدٖب
( وةةَ شتامةةف   9433ولاسٌةةٛ بالؼةةبكات االداىاعٗةةٛ األخةةشٝ فىةةَ إ)ةةال٘ عٍٗةةٛ )     

%  ٌـةة ّي ٖللةةُٕ وةةابب طةةاعاب :;ال ٠ةةات الةىشٖةةٛ بمغةةت ٌظةةبٛ اطةةادذاً تةةٕتري 
ٔأ ةةذ املش ةةض  ( 5346إىل ثةةملخ طةةاعات ٖٕوٗةةا   واابةةةٛ ِةةزٓ الؼةةبكٛ ") الةةبّمله ،   

داوةةةةٛ املمةةةي طةةةةٕد" أُ اإلفةةةشاه   اطةةةادذاً ِةةةزٓ   الةةةٕ حب أل ةةةاخ الؼةةةبار  
ٔ ؼةة ت دساطةةٛ ) املٍـةةٕس   املٕاقةة  لةةْ هثاسِةةا الظةةمبٗٛ ٔخاؿةةٛ عمةةٜ ف٠ةةٛ الؼةةبار "      

(  إىل أُ ٍِةةاك بةةةذ أخملقةة٘ ٌاٗذةةٛ الطةةادذاً " تةةٕٖرت " ٖةةٍةكع طةةمبًا عمةةٜ       5345
ةةٛ    ( أُ ٌظةبٛ ارتطةٕسٚ وشت   5353ٍت دساطٛ قاً بّا ) الؼشاسٙ ،ٗب الؼبار(   ىا

اطةةادذاً تةةٕٖرت بةةب  ةةملر املشسمةةٛ الجإٌٖةةٛ  " ٔتٕؿةةمت  الذساطةةٛ ٌ ظةةّا إىل أُ "      
ٛ ِٕ وٕقة   ٖالجإٌ االداىاع٘ اطادذاوا لذٝ  ملر املشسمٛ الإاؿن وٕاق  أ جش

ٛ  4.085 تٕٖرت مبإطط سظاب٘ بم    " ٔتكىَ  ارتطٕسٚ    اطادذاً  ملر املشسمة

زا الةىةش مبشسمةٛ املشاِلةٛ املإطةطٛ سٗةح تةاةا       ٛ لإٖرت ألٌّي ميشُٔ   ِٖالجإٌ
       ٛ         دساطةةٛ    ؼةة تٔ ِةةزٓ املشسمةةٛ ػةةذٖذٚ األِىٗةةٛ بالٍظةةبٛ هلةةي   سٗةةاتّي الةىشٖةة

ِةة٘   املشسمةةٛ   " تةةٕٖرت "  اطةةادذاواً   ٠ةةٛ الةىشٖةةٛ األ جةةش  أُ ال(  ;534  ،ٗالةاةة )
( ِٔةةةزٓ ال ٠ةةةٛ وةةةَ كةةةىَ املشسمةةةٛ الةىشٖةةةٛ لطةةةملر   طةةةٍٛ  53اىل 49وةةةَ  الةىشٖةةةٛ )

  أُكىةةةَ ارتطةةةٕسٚ عمةةةٜ ِةةةزٓ ال ٠ةةةٛ   ِةةةزٓ املشسمةةةٛ الةىشٖةةةٛ     تاملشسمةةةٛ الجإٌٖةةةٛ ٔ
اٟن وَ اهلكي إواً الكبط اٌ ةاالتْ ٔطمٕ ٗاتْ ال ٖظاطٗ  الطالب   ِزا الظَ 

املشسمةةةٛ   ةةةملرطةةةمٕك  طةةةمبٗٛ  إىل سةةةذٔخ حتةةةٕالت  تأدالةةةيت الشطةةةاٟن الظةةةمبٗٛ 
ٙ   ِزٓ الاشةٕالت الظةمبٗٛ أؿةبشت وـةذس      ٛ ٖالجإٌ خاؿةٛ   قمة  لمىذاىة  الظةةٕد

ٞ الرتبٕٖب وٍّي   ظن سٗار الشقٗب ٔفلذاُ دٔس األطةشٚ ٔاملذسطةٛ ،     ٜ  ٔبٍةا  وةا  عمة

األطالٗب الرتبٕٖٛ لٕقاٖةٛ   =  ِزٓ الذساطٛ ِٕ الٕؿٕه إىل  إلْٗتلذً ٔالزٙ اطة٘ 
وَ ٔدّٛ ٌاش املؼشفب   ملر املشسمٛ الجإٌٖٛ وَ طمبٗات اإلعملً ادتذٖذ )تٕٖرت(

 رتبٕٖب مبذٍٖٛ الشٖاض3ال

 : أصئلة الدراصة 
 طةةةادذاً  ةةةملر املشسمةةةٛ الجإٌٖةةةٛ مبذٍٖةةةٛ الشٖةةةاض  الثةةةاس الظةةةمبٗٛ آل/ وةةةا ا 4غ

 ؟  (تٕتريلإلعملً ادتذٖذ )
  وا األطالٗب الرتبٕٖٛ لٕقاٖٛ  ةملر املشسمةٛ الجإٌٖةٛ وةَ طةمبٗات اإلعةملً        5غ/

 مبذٍٖٛ الشٖاض؟( وَ ٔدّٛ ٌاش املؼشفب الرتبٕٖب تٕتريادتذٖذ )

 أهداف الدراصة 
  َالظمبٗٛ املرتتبٛ عمٜ اطادذاً  ملر املشسمةٛ الجإٌٖةٛ مبذٍٖةٛ     اآلثاسالكؼف ع

 الشٖاض لإلعملً ادتذٖذ )تٕٖرت(3
   الٕؿةةةٕه إىل  األطةةةالٗب الرتبٕٖةةةٛ لٕقاٖةةةٛ  ةةةملر املشسمةةةٛ الجإٌٖةةةٛ وةةةَ طةةةمبٗات

 مبذٍٖٛ الشٖاض3 اإلعملً ادتذٖذ )تٕٖرت( وَ ٔدّٛ ٌاش املؼشفب الرتبٕٖب
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 : أهنية الدراصة 
ِٔة٘ اطةادذاً   أال قلةاٖا الةـةش    بأسةذ تّةاي   أٌّةا تكىَ أِىٗٛ ِةزٓ الذساطةٛ     

ٛ وٍـةةةٛ تةةةٕٖرت  ٔتكىةةةَ   مبذٍٖةةةٛ الشٖةةةاض وةةةَ قبةةةن  ةةةملر املشسمةةةٛ الجإٌٖةةةٛ الةاوةةة
وةةةَ  بٗةةةةٛ وظةةةادذوْٗ ٔدٔسِةةةي  كٗةةةاُ وةةة ثشَٖ   اجملاىةةة  حياةةةاز         أِىٗاّةةةا

ٖلةذً وةَ أِىٗةٛ ٌاشٖةٛ      وةَ خةمله وةا   ٗةٛ بؼةكن أ ةا    االِاىاً بّي ٔتالةح األِى 
 ٔتطبٗلٗٛ =

 : األهنية اليظزية 

       ٛتكاظب ِزٓ الذساطٛ أِىٗاّا وَ خةمله الٕؿةٕه إىل األطةالٗب الرتبٕٖةٛ لٕقاٖة
 ةةملر املشسمةةٛ الجإٌٖةةٛ وةةَ طةةمبٗات اإلعةةملً ادتذٖةةذ )تةةٕٖرت( وةةَ ٔدّةةٛ ٌاةةش         

 املؼشفب الرتبٕٖب مبذٍٖٛ الشٖاض3
 الاةمٗي  ٔإداسٚت ٔاملةمٕوات اليت حياادّا املظ٠ٕلب   ٔصاسٚ الاةمٗي تٕفش البٗاٌا

  وذٍٖٛ الشٖةاض حتذٖةذًا عةَ ٔاقة   اطةادذاً  ةملر املشسمةٛ الجإٌٖةٛ لإلعةملً          
 ادتذٖذ )تٕٖرت(

       تجةةشٙ ِةةزٓ الذساطةةٛ  املكابةةٛ الرتبٕٖةةٛ مبةةا حتٕٖةةْ وةةَ و ةةاِٗي ٔأدبٗةةات ٔأِةةذان
ر املشسمةةٛ الجإٌٖةةٛ وةةَ طةةمبٗات اإلعةةملً     سةةٕه األطةةالٗب الرتبٕٖةةٛ لٕقاٖةةٛ  ةةمل    

 ادتذٖذ )تٕٖرت(
    ٔتةأثريٓ عمةٜ  ةملر املشسمةٛ      "  تةٕٖرت " تظمط اللٕٞ عمٜ تأثري اإلعملً ادتذٖةذ

 مبذٍٖٛ الشٖاض 3 الجإٌٖٛ
            طاكُٕ ِةزٓ الذساطةٛ مبؼة٠ٗٛ ا  وٍطمة  لبةاسجب لماةةشن عمةٜ املضٖةذ   ِةزا

 اجملاه3

 : األهنية التطبيكية 
  ِةةةزٓ الذساطةةةٛ   وظةةةاعذٚ أؿةةةشار اللةةةشاس   ٔصاسٚ    عٍةةةْ طاكؼةةةف فٗىةةةاتظةةةّي

الاةمةةٗي   وذٍٖةةٛ الشٖةةاض حتذٖةةذًا   ٔكةة  الةةااور الملصوةةٛ      ٔإداسٚالاةمةةٗي 
 زتاه تٕعٗٛ لطملر مبدا ش ٔطمبٗات اإلعملً ادتذٖذ تٕٖرت 

        تظةةّي ِةةزٓ الذساطةةٛ   تبـةةري اجملاىةة  عاوةةٛ ٔاجملاىةة  الرتبةةٕٙ بؼةةكن خةةاق
ادتذٖةةةذ " تةةةٕٖرت " ٔالةىةةةن عمةةةٜ اذتةةةذ وةةةَ طةةةمبٗات       اإلعةةةملًٛ وٕكةةةٕس بأِىٗةةة

 اطادذاوّا 3

 : حدود الدراصة 
   ٛٗالٕؿةةةٕه إىل األطةةةالٗب الرتبٕٖةةةٛ لٕقاٖةةةٛ  ةةةملر املشسمةةةٛ      = اذتةةةذٔد املٕكةةةٕع

الجإٌٖٛ وَ طمبٗات اإلعملً ادتذٖذ )تٕٖرت( وَ ٔدّٛ ٌاةش املؼةشفب الرتبةٕٖب    
 مبذٍٖٛ الشٖاض3

  ٛوةةةَ الةةةةاً  األٔه بلةةةت ِةةةزٓ الذساطةةةٛ   ال ـةةةن الذساطةةة٘  = اذتةةةذٔد الضواٌٗةةة
 ِة 4775-4774ادتاوة٘ 

 ٌٛٗوذٍٖٛ الشٖاض 3= اذتذٔد املكا 
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   مصطلحات الدراصة 
 : األصاليب 

)ةةة  أطةةةمٕر ٔ األطةةةمٕر   المةةةةغٛ = الطشٖةةة  ٔ الٕدةةةْ، ٔ ادتىةةة  أطةةةالٗب )ابةةةَ  
 (5333وٍإس،

 :الرتبية 
 ( :>>4ابَ وٍإس ، )   ا ٖشبٕ مبةٍٜ صاد ٔمنا3الرتبٗٛ لغٛ ،وَ سب 

  الوقاية: 
       ٌ ) املةذةةةي  وةةةَ األرٝ ْبكظةةةش الةةةٕأ وـةةةذس ٔقةةةٜ ٖلةةة٘ الؼةةة٘ٞ أٙ  ةةةآ ٔؿةةةا

 (  5344الٕطٗط ، 

 : اإلعالو اجلديد  
 -5     الكىبٗةٕتش 3 4 =ِٕ الةىمٗٛ االتـالٗٛ الٍاجتٛ وةَ اٌةذواز ثملثةٛ عٍاؿةش    

 ( 5343،  شٙٗىالؼى)   الٕطاٟط املاةذدٚ -6  الؼبكات

 تويرت  : 
عباسٚ عَ خذوٛ تذَٖٔ وـغشٚ زتاٌٗٛ متكَ وظادذوّا وَ إسطاه الاةمٗلةات  

 ( 5346ٔتظىٜ تغشٖذٓ  ٔمتكٍّي وَ قشاٞٚ وا ٖشطمْ اآلخشُٔ 3) طٕلٕوُٕ ٔ ػشًٔ ،

  املزحلة الجاىوية: 
ْ  ٔتةشن الظٗاطٛ الاةمٗىٗٛ الظةٕدٖٛ املشسمٛ الجإٌٖٛ بأٌّا= وشسمٛ هلا   بٗةاة

ارتاؿةةةٛ وةةةَ سٗةةةح طةةةَ الطةةةملر ٔخـةةةاٟف منةةةِٕي، ِٔةةة٘ تظةةةاذع٘ " ألٕاٌةةةا وةةةَ     
 (  35346 ) سكٗي ،  ثملخ طٍٕات بّا  ٔوذٚ الذساطٛ ,الإدْٗ ٔاإلعذاد

 ي :املغزف الرتبو 
وظاعذٚ املةمىب عمٜ الٍىٕ املّحب، ٔسن املؼكملت الاةمٗىٗةٛ  خبري فحب ٔظٗ اْ 

3 ) سظب ،  رتبٕٖٛ ٔالاةمٗىٗٛ الٕدّٛ الـشٗشٛاليت تٕادّّي، ٔتٕدْٗ الةىمٗٛ ال
4<<< ) 

 والدراصات الضابكة  اليظزي  اإلطار 
 األصاليب الرتبوية 

تةةةذ األطةةالٗب الرتبٕٖةةٛ وةةَ أِةةي الطةةش  الةةيت ٖظةةادذوّا الرتبةةٕٖب    تٕدٗةةْ  
وةةَ املةةة ثشات ٔالةٕاوةةن  ارتاسدٗةةةٛ ٔلةةٗع ٍِةةةاك أطةةمٕر ٔاسةةةذ       لٕقةةةاٖاّيالطةةملر  
واةةةذدٚ ٔ  تةةةذدِا ٔتٍٕعّةةا   أطةةالٗباطةةادذاوْ   )ٗةة  املٕاقةةف إمنةةا   باإلوكةةاُ

عاوةةن وظةةاعذ   اخاٗةةاس وةةا ٍٖاطةةب سةةاه الطالةةب ٔالاةةشٔن  امٗطةةٛ بةةْ ٔحتلةة       
مت وشاعاٚ ال ٕاس   ٔتٕظٗ ّا بؼكن دٗذ  أسظَ إرا اهلذن املٍؼٕد وَ اطادذاوّا 

 إدساك إُقة  سةاه الطالةب     ال شدٖٛ بةب الطةملر ٔاملشسمةٛ الةىشٖةٛ الةيت ٖةٗؼةّا ٔٔا      
الرتبةٕٙ املٍاطةب ٔعاوةن     األطةمٕر الةٕاوةن املظةاعذٚ    اخاٗةاس     أِةي رلي ٖةذ وةَ  

فةالٍ ع البؼةشٖٛ تٍلةاد ٔتظةاذٗب  لبطةمٕر       ٔاإلسػادوّي لالبن الطالب لمٍـح 
األوجةةن ٔ اذتظةةَ ٔعمةةٜ اللةةاٟىب عمةةٜ الرتبٗةةٛ البشةةح عةةَ  ةةن وةةإِ دذٖةةذ وةةَ      

جٛ اليت تٍاطب وظاذذات ٔ واغريات الةـش الةزٙ ٌةٗؼةْ   الرتبٕٖٛ اذتذٖ األطالٗب
ٔالاشذٖات اليت ٖٕادّْ الرتبٕٖب خاؿٛ و  الاطٕس تكٍٕلٕدٗةا االتـةاه ٔ اٌاؼةاس    
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ٔطةةاٟن الإاؿةةن االداىةةاع٘ ٔتةمةة  الطةةملر بّةةا  ٔتةةةذد تطبٗلاتةةْ ٔتٍٕعّةةا " للةةذ    
ألخةف بةب   ِٗأت وٕاق  الإاؿن االداىاع٘ ملظادذوّٗا عاملا خاؿا بّي  ٔعمةٜ ا 

ف٠ٛ املشاِلب وَ الطملر ٔأؿبشت دضٞ الٖاذضٞ وَ سٗاتّي الٕٗوٗةٛ " )الـةباُ ،   
ِةزا الاٍةٕس   ( ِزٓ املٕاق  أدت إىل ظّٕس طمٕ ٗات طمبٗٛ واةذدٚ بب الطملر >534
البةةذ أُ ٖٕا بةةٛ أٖلةةًا تٍةةٕس   األطةةالٗب الرتبٕٖةةٛ املٕدّةةٛ ألبٍاٍٟةةا    اطبٗلةةات  ال

شسمةةةٛ الةىشٖةةةٛ الةةةيت ميةةةش بّةةةا ٔاساٗاداتةةةْ الٍ ظةةةٗٛ    الطةةةملر مبةةةا ٖاٍاطةةةب وةةة  امل 
 ٔالرتب3ٖٕٛ

  اإلعالو اجلديدNew media   

وةة  الاشةةٕالت ٔالةةاغريات لٕطةةاٟن اإلعةةملً  الالمٗذٖةةٛ  ٔالاطةةٕس الاةةاسخي٘       
زتاه ثٕسٚ االتـاه ٔالإاؿن   زتاه تكٍٕلٕدٗا االتـاه ٔتلٍٗٛ املةمٕوات ِزا 

 ٕ دوةةر الام ةةاص وةة    سٗةةح ْوٍةة ٚمت االطةةا ادوةةات٘ الالةةذً الةةالحب ٔاالٌ ذةةاس املةم
ٖظا ٗذ وةَ خـةاٟف   (  :534الكىبٕٗتش لٗـبح الام اص إعملوًا دذٖذا )سذاصٙ ،

      ٛ لٗـةبح أ جةش سلةٕس"ا ٔاٌاؼةاس"ا       اإلعملً وةَ سٗةح إوكاٌٗةٛ الإاؿةن ٌٔؼةش املةشفة
ٖٔاٗح إوكاٌٗٛ املؼاس ٛ ٔالا اعن ار ٖؼري وـةطمح اإلعةملً ادتذٖةذ إىل اطةادذاً     

"  (سٗةح ٖلةٕه     5345") عبذاجملٗةذ ،   ىةا أػةاس إىل رلةي     الالٍٗةٛ ثٍاٟٗةٛ االجتةآ    
اإلعملً ادتذٖذ ِٕ الزٙ ٖظادذً الٕطاٟن الشقىٗٛ الةيت تاىٗةض بال اعمٗةٛ ٔثٍاٟٗةٛ     

آ ولابةةةةن الٕطةةةةاٟن الالمٗذٖةةةةٛ الةةةةيت تةاىةةةةذ عمةةةةٜ االجتةةةةآ األسةةةةادٙ وجةةةةن    االجتةةةة
 " الامٗ ضُٖٕ ٔالشادٖٕ ٔاليت ال تاطمب   عىمّا أٖٛ تلٍٗٛ

 أبزس مسات اإلعالو اجلديد 
 3 لاشٕه وَ الٍااً الاىاثم٘ إىل الٍااً الشقى٘ا 
  د ٔاسةذ  ت اٗت االتـاه ٔتةحب أُ الشطالٛ االتـالٗٛ وَ املىكَ أُ تإدْ إىل فش

 3 أٔ إىل )اعٛ وةٍٗٛ
  تضاوٍٗةةٛ ٔتةةةحب إوكاٌٗةةٛ إسطةةاه الشطةةاٟن ٔاطةةالباهلا   ٔقةةت وٍاطةةب لم ةةشد        أال

 3الٕقت  ٌ ع طمب وَ املؼاس ب أُ ٖظادذوٕا الٍااً  ٖااملظادذً ٔال 
            قابمٗٛ الاشٕٖةن ِٔة٘ قةذسٚ ٔطةاٟن االتـةاه عمةٜ ٌلةن املةمٕوةات وةَ ٔطةٗط إىل

 3 هخش
  إوكاٌٗةةٛ تٕؿةةٗن األدّةةضٚ االتـةةالٗٛ بةةإٌٔاس  ةةجريٚ وةةَ     قابمٗةةٛ الإؿةةٗن تةةةحب 

 أدّضٚ أخشٝ
 ا   ٛ )وّةا طةا       لكٌٕٗٛ= الب٠ٗٛ األطاطٗٛ ادتذٖذٚ لٕطاٟن االتـاه ِة٘ ب٠ٗةٛ عاملٗة

 ( 5346،  ا 

 إىل =   ( :534)سذاصٙ ، ىا أٔسدِا  ٔباإلوكاُ تلظٗي اإلعملً ادتذٖذ 
  ٛ3إعملً قاٟي عمٜ األدّضٚ امىٕل 
 3اٟي عمٜ الٕطاٟن الالمٗذٖٛ  الزٙ حتٕه إىل ت اعم٘ إعملً ق 
  اآلل٘ 3إعملً قاٟي عمٜ وٍـٛ اذتاطب 
   ٚ3   إعملً قاٟي عمٜ ػبكٛ االٌرتٌت ٔتطبٗلاتّا املاةذد  
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ال ةةةٗع بةةةٕك ،    (  facebook( تةةةٕٖرت ، )  Twitterٔتةةةةذدت أػةةةكاهلا وٍّةةةا )  
 (  الٕاتظةةةةةار SnapChat(  )WhatsApp( ، طةةةةةٍار ػةةةةةات ) Youtubeالٕٗتٕٖٗةةةةةب )

سظب وا ٔقذ ٔؿن  عذد وظادذو٘ االٌرتٌت   املىمكٛ الةشبٗٛ الظةٕدٖٛ ٔسريِا ،
ومٗةُٕ وظةادذً    عةاً    63(  إىل  5353) ٔصاسٚ االتـاالت ٔتلٍٗٛ املةمٕوات ، أٔسدتْ 

ٌظةبٛ وظةادذو٘    أُومُٕٗ وظادذً ٖغةحب رلةي    57سٗح  :534ولاسٌٛ بةاً  5353
 Business ٌؼةةشِا وٕقةة  إسـةةاٟٗٛٔ ؼةة ت  ،  % 935;مكةةٛ تـةةن االٌرتٌةت   املى 

Insider  ُوَ وظادذو٘ االٌرتٌت   الظةٕدٖٛ ٖظادذوُٕ ػبكٛ ) تةٕٖرت (   74أ %
ٔتةاا ِزٓ الٍظبٛ األعمٜ اطادذاوا   الةا  )املٕقة  الشمسة٘  لةٕصاسٚ االتـةاالت     

 (   5353ٔتلٍٗٛ املةمٕوات ، 

    ) تويرت ((Twitter )– التغزيد -   
ٙ  "تٕٖةت " وـةطمح  وَ امسْ ( Twitter ) تٕٖرت أخز ظّةش    الاغشٖةذ  ٖةةحب  ٔالةز

  وذٍٖٛ  Obvious  ىؼشٔس تطٕٖش  ج٘ أدشتْ ػش ٛ 5339املٕق    أٔاٟن عاً 
طاُ فشاٌظٗظكٕ األوري ٗٛ طّن االطادذاً ٔوإفش بةذٚ لغات صوَ كىٍّا المغٛ 

ٖلةةةذً خذوةةةٛ  أدّةةةضٚ اهلٕاتةةةف الز ٗةةةٛالةشبٗةةةٛ ٖٔاةةةٕفش عمةةةٜ ػةةةكن تطبٗةةة   عمةةةٜ  
   سةشن اٌاؼةش  473تاذةأص   سطةالٛ ال  بإسطةاه الاذَٖٔ املـغش ٔاليت تظةىح لمىغةشد   

( "  أُ تةٕٖرت ٖاىٗةض مبضاٖةا عةذٚ وٍّةا "       ;534ٔقةذ ر ةش ) رةاسٙ ،    األخةريٚ  الظٍٕات
طةةّٕلاْ ، ٔطةةشعاْ ، زتاٌٗاةةْ ، أداٚ فاعمةةٛ لمإاؿةةن وةة  الةةةا  " سٗةةح بمةة  عةةذد          

 499(" 5353ْٗ  ٖٕوٗةةًا سظةةب وةةأسد   ) املٕقةة  الشمسةة٘ لؼةةش ٛ تةةٕٖرت ،   وظةةادذو
 ومُٕٗ وظادذً ٌؼط ٖٕوٗا سٕه الةا  " 

ٌلةةمل عةةَ   535ٔ ؼةةف املٕقةة  الشمسةة٘ ) لةةٕصاسٚ االتـةةاالت ٔتلٍٗةةٛ املةمٕوةةات ،      
( أٌْ وَ خمله تلٗةٗي  البٗاٌةات الكةبريٚ    BI Intelligence , Insider Businessوٕق 

% وةةَ 74   ذةةي ادتّىةةٕس  ٔحتمٗةةن األطةةٕا  ٔالرت ٗبةةٛ الظةةكاٌٗٛ  أُ   فٗىةةا ٖاةمةة
وظادذو٘ االٌرتٌت   الظةٕدٖٛ  ٖظادذوُٕ " تٕٖرت " ميجمُٕ األعمةٜ اطةادذاوا   

   الةا  ٔ األعمٜ   ٌظبٛ  الٍىٕ   الةا  

%( وةةَ عٍٗةةٛ الذساطةةٛ   9;وةةا ٌظةةباْ ) ( أُ 5346ٔأٔكةةشت دساطةةٛ ) الةلةةٗاٌ٘ ،   
 الةةةب ٔ البةةةٛ  وةةةَ  ةةةملر الجإٌٖةةةٛ مبذٍٖةةةٛ الشٖةةةاض ٖظةةةادذوُٕ    (3;7قٕاوّةةةا )

 ٛ ٔدةةاٞت ػةةبكٛ "تةةٕٖرت"   املشتبةةٛ األٔىل وةةَ سٗةةح ت لةةٗن       الؼةةبكات االداىاعٗةة
 3 االطادذاً

  الجاىويةالعنزية لطالب املزحلة خصائص 
طةةةٍٛ ِةةة٘ وشسمةةةٛ الجإٌٖةةةٛ تظةةةىٜ مبشسمةةةٛ       ;4-48املشسمةةةٛ الةىشٖةةةٛ وةةةابب   

املشسمةةةةٛ مبةةةةاغريات عةةةةذٚ دظةةةةىٗٛ ٔعلمٗةةةةٛ ٔعا  ٗةةةةٛ   ةةةةملر ِةةةةزٓ املشاِلةةةةٛ ٔميةةةةش
 =(  5345ٔاداىاعٗٛ ) ال ذٝ ،

  : أوال : اجلاىب اجلضني 
ٖبةذأ ٖلةن الٍىةٕ     قٕتْ ادتظىٗٛ ٔالةلمٗٛ ٖٔضٖذ  ٕلْ ٔتكُٕ سٕاطْ أ جش دقٛ

  َ ٖضٖةةةذ االِاىةةةاً لذٖةةةْ مباّةةةشٓ    عىةةةا  ةةةاُ عمٗةةةْ   املشسمةةةٛ الظةةةابلٛ ٔتاشظةةة
 (  5347الضع  ، دتاٌب اذتش ٘ ٖضٖذ ٌؼا ْ ٔقٕتْ 3)، ٔ  ا اارتاسد٘ ٖٔةاحب بّ
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   ثاىيًا : اجلاىب العكلي 
تٍىٕ قذساتْ الةلمٗٛ بؼكن ومشٕظ ٔتضداد لذٖةْ امللةذسٚ الةلمٗةٛ  اللةذسٚ عمةٜ      
الادٗةن ٔالةا كري ٔالاةةةبري عةَ ٌ ظةْ ٔاملٗةةن إىل الاةةبري بؼةكن وظةةاىش عةَ سشٖاةةْ        

 َ ، لةةزا الةةبةض ٖظةةى٘ ِةةزٓ املشسمةةٛ   الزٍِٗةةٛ ٖٔاّةةش اِاىاوةةْ بةةاالخامله بةةاآلخشٖ
 (  ٗةةةح تكةةةُٕ لذٖةةةْ اللةةةذسٚ عمةةةٜ الٕؿةةةٕه>533) فةةةشز ،  وشسمةةةٛ الٗلاةةةٛ الةلمٗةةةٛ

 3  وـادس املةشفٛ املدام ٛ  االٌرتٌت ٔ ٔالكاب ٔٔطاٟن اإلعملً مبدامف إٌٔاعّا

 ثالجاً : اجلاىب العاطفي 

  ِةةزٓ املشسمةةٛ ٖـةةبح والمةةب املةةضاز ِٔةةزا الالمةةب   املةةضاز ٖةةشتبط   الغالةةب      
 الاةةْ الٍ ظةةٗٛ ٔ   ِةةزٓ املشسمةةٛ ٖـةةبح قةةادسا عمةةٜ تكةةَٕٖ عملقةةات وةة  اآلخةةشَٖ     

 (  5347ٔتبذأ املٕٗه الةا  ٗٛ حنٕ ادتٍع األخش ) ؿاحل ، 

   رابعًا : اجلاىب االجتناعي 
ص ٔإظّةةاس سدٕلاةةْ  ٔاالعاىةةاد عمةةٜ الةةٍ ع     ّٖةةاي الطالةةب   ِةةزٓ املشسمةةٛ بةةإبشا   

ٔاملٗةةةن إىل الاشةةةشس ٔالبةةةةذ عةةةَ طةةةٗطشٚ الكبةةةاس عمٗةةةْ ٔاطةةةالمللٗاْ ٔسةةةب االٌاىةةةاٞ   
ٔتكةةَٕٖ ؿةةذاقات ٔسبةةٛ لملٗةةادٚ ٔالظةةٗطشٚ ٔتلةةذٖشٓ وؼةةاعش االسةةرتاً الةةيت ٖبةةذّٖا   

 ِة (3>474اآلخشَٖ لْ )علن ،

   خامضا : اجلاىب االىفعالي 
 ةالٗةةٛ   ِةةزٓ املشسمةةٛ  ظةةشعٛ الغلةةب  ٔاالٌ ةةةاه تةةضداد لذٖةةْ اذتظاطةةٗٛ االٌ

األطبار ٔ زلي طشعٛ الشكا ٖٕٔل٘ اِاىاً بةشدٔد ال ةةن الـةادسٚ     ألت ْالؼذٖذ 
َ وةةَ    أوةةةاًجتاِةةةْ ٔاملضادٗةةٛ املالمبةةٛ ٔعةةةذً قذستةةْ عمةةٜ كةةةبط اٌ ةاالتةةْ       اآلخةةشٖ

 ً( 3 5338) صِشاُ  ،  اآلخشَٖ

 واإلعباعات االصتخدامات ىظزية 
( ٔأدٔاسٓ عمٍٗةةةا أُ ٌلةةةةْ      New Media عةةةملً ادتذٖةةةذ ) لكةةة٘ ٖ ّةةةي اإل 

( ٔوةَ الٍاشٖةات الةيت     5344الٍاشٖات اليت ٔفشت لْ طٍذا ٌاشٖةا ٔفكشٖةًا ) ؿةاد  ،    
    ٛ  اِاىةت بذساطةةٛ ٌاشٖةات االتـةةاه بةةب ادتىةاِري دساطةةٛ ٔظٗ ٗةةٛ ٔوٍاىةٛ ٌاشٖةة

 مبجابٛ تةذُّ الٍاشٖٛ ِزٓ أُ(  5343،  سذارسٗح ٖشٝ )  ٔاإلػباعات االطادذاوات

ه  " ٔ مىةا أصداد تةةشض األفةشاد    االتـةا  ٔطةاٟن  تةأثري  دساطات زتاه   فكشٖٛ ٌلمٛ
لٕطةةاٟن األعةةملً املدام ةةٛ ِةةزا ٖةطةة٘ داللةةٛ عمةةٜ ولةةذسٚ األفةةشاد عمةةٜ البشةةح عةةَ      

 املةمٕوٛ اليت تم  اساٗاداتّي ٔتؼب  سسباتّي 3

لذٝ  ةن فةشد    " أُ ٖشٝسٗح " اتض"" الةملقٛ بب االطادذاً ٔاإلػباس ٖٕٔكح 
ٔخةةاٚ ِةةزا  عةةذدا وةةَ الةٕاوةةن االداىاعٗةةٛ ٔالٍ ظةةٗٛ تٕلةةذ سادةةات وةٍٗةةٛ لم ةةشد    

ال شد جتةمْ ٖشطي تٕقةْ عَ وذٝ تمبٗةٛ ٔطةاٟن اإلعةملً ملاطمباتةْ ٔسسباتةْ ولاسٌةٛ       
باملـةادس األخةةشٝ  ة٘ ٖؼةةب  ِةزٓ اذتادةةات فٗرتتةب عمةةٜ ِةزا اخاٗةةاسٓ بةب ٔطةةاٟن       
اإلعملً املٍاطبٛ لْ ٖٔاي إػباس بةض وَ ِزٓ اذتادات باإلكافٛ إىل سـٕه ٌاةاٟر  

ات ٔواطمبةةات دذٖةةذٚ تبةةذأ وةةَ الا اعةةن وةة       أخةةشٝ  اوٍةةٛ تةة دٙ إىل ٌؼةة  سادةة    
 ( 5339ٔالظٗذ  الةٍاؿش الٍ ظٗٛ ٔاالداىاعٗٛ 333 " ) وكأٙ ،
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 منٕرز  اتض

  ( McQuail, Denis and Windahl . Sevrn1993) 

 

 

 
 

 

 

 

 

ٔتشٝ ٌاشٖٛ االطادذاوات ٔاإلػباعات أُ األفشاد قادسُٔ عمٜ حتذٖذ أٙ ٔطاٟن 
إلػةةباس اإلعةملً الةيت ٖشٖةةذُٔ اطةادذاوّا ٔأٙ امللةةاوب الةيت ٖشٖةذُٔ الاةةةشض هلةا       

سادةةات وةٍٗةةٛ لةةذّٖي ٖٔ ةةرتض وةةذخن االطةةادذاوات ٔاإلػةةباعات أُ قةةٗي الٍةةاغ   
ٔاِاىاوةةةاتّي ٔأدٔاسِةةةي االداىاعٗةةةٛ هلةةةا اللةةةذسٚ املظةةةبلٛ   ؿةةةٗاسٛ ٔاخاٗةةةاس وةةةا       
ٖ وٍةةُٕ بةةْ وةةَ خةةمله وةةا ٖلشٌٞٔةةْ أٔ ٖؼةةاِذٌْٔ أٔ ٖظةةىةٌْٕ وةةَ ٔطةةاٟن اإلعةةملً 3      

(2006 ، Rizkallah ) 

   عليها اليظزيةاألصاظ اليت قامت : 

أُ ادتىّةةةٕس ٌؼةةةط، ٔ اطةةةادذاوْ لٕطةةةاٟن االتـةةةاه اطةةةادذاً وٕدةةةْ إلػةةةباس        
وةَ بةب أٌةٕاس     اساٗاداتْ، ٔأٌْ خيااس الٕطٗمٛ اليت تؼب  ِةزٓ االساٗادةات، ٔخياةاس   

ٍٖاطةةةبْ، ٖٔإقةةةف ِةةةزا    الةةةزٙامللةةةاوب امللذوةةةٛ   الٕطةةةٗمٛ اإلعملوٗةةةٛ امللةةةىُٕ    
 5343Baumgartner, J. andٕدشافٗةةٛ )  االخاٗةةاس عمةةٜ بةةةض املةةاغريات الذمي   

Jonathan ) 

ٙ  )ٖٔز ش  حتلة   ٔاالػةباعات  ٌاشٖةٛ االطةادذاوات   أُ ( 5339  ،ٔالظةٗذ  وكةأ

 سٟٗظٛ = أِذان ثملثٛ

  ٘ َ  الكؼةف  إىل الظةة ٛ  عة ً   ٗ ٗة  تؼةب   االتـةاه الةيت   ال ةشد لٕطةاٟن   اطةادذا

 .ٔتٕقةاتْ ساداتْ
  ٔالا اعن االتـاهٔطاٟن  وَ وةٍٗٛ لٕطٗمٛ الاةشض دٔاف  ػشح  ٙ  حيةذخ  الةز

 .هلزا الاةشض ٌاٗذٛ
 االتـةةاه عىمٗةةٛ االتـةةاه ل ّةةي ٔطةةاٟن اطةةادذاً ٌاةةاٟر عمةةٜ الاأ ٗةةذ 

 ادتىاِريٙ 3
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   أىواع االعباع 
اإلػةةباس ِةةٕ إسكةةاٞ سسبةةٛ أٔ بمةةٕ  ِةةذن ٔٔفةة  ٌاشٖةةٛ االطةةادذاً ٔاإلػةةباس فةةإُ      

   ادذاً ٔطةةاٟن األفةةشاد ٖٕؿةة ُٕ بةةأٌّي وةةذفٕعُٕ مبةة ثشات ٌ ظةةٗٛ ٔاداىاعٗةةٛ الطةة   
 ( 5343اإلعملً بغٗٛ اذتـٕه عمٜ ٌااٟر خاؿٛ ٖطم  عمّٗا "اإلػباعات")سظَ ، 

   :ولالعباع أىواع 
  اػباعات امإٝ= تشتبط بامإٝ الزٙ تلذوْ الٕطٗمٛ اإلعملوٗٛ ِٔ٘ ٌٕعب 

   ٔالٍةةةٕس األٔه = إػةةةباعات تٕدّٗٗةةةٛ أٙ ا اظةةةار ال ةةةشد ملةمٕوةةةات دذٖةةةذٚ أ
 .املةمٕوات بةض وَ دــٛ ٔالاةميوّاسات عاوٛ أٔ وا

  ٌ٘إػباعات اداىاعٗٛ، أٙ سبط املامل٘ لمىةمٕوات اليت حيـن = الٍٕس الجا
 عمّٗا بةملقاتْ االداىاعٗٛ 3

        إػباعات الةىمٗٛ= تشتبط إػةباعات الةىمٗةٛ بالٕطةٗمٛ اإلعملوٗةٛ راتّةا، ٔتٍلظةي
 إىل ٌٕعب =

  وَ ارتٕن ٔاللم 3الٍٕس األٔه =  إػباعات ػبْ تٕدّٗٗٛ وجن اذتذ 
      ٘الٍٕس الجاٌ٘ =  إػباعات ػبْ اداىاعٗٛ تاىجن بضٖادٚ عملقةٛ ال ةشد املاملة

 ادذً ال ةشد ٔطةاٟن اإلعةملً لمةادمف    ٗبالؼدـٗات اإلعملوٗٛ سٗةح طظة  

 ( 5336ٔاملمن 3 ) امساعٗن ،  بالةضلٛ وَ اإلسظاغ

  : الدراصات الضابكة 
  ( 0202دراصة الغزاري )-  

ا ش اطةةةادذاً  ةةةملر املشسمةةةٛ الجإٌٖةةةٛ ملٕاقةةة  الإاؿةةةن   عٍةةةٕاُ الذساطةةةٛ = شتةةة 
االداىاع٘ ٔ بٗةٛ طمٕ ٗاتّي فّٗا وَ ٔدّٛ ٌاش وةمىةّٗي باةمةٗي اللشٖةات      

ِذفت الذساطٛ =  إٖلاح املدا ش املرتتبٛ عمةٜ اطةادذاً    املىمكٛ الةشبٗٛ الظةٕدٖٛ 3
ي ٗ باةمة باملةمىة ٛ لٕطاٟن الإاؿن الداىاع٘ وَ ٔدّٛ ٌاش ٖ مبٛ املذاسغ الجإٌ

 ( وةمىةاً  ;;5ٔاطادذً الباسةح املةٍّر الٕؿة ٘ ٔبمغةت عٍٗةٛ الذساطةٛ  )         ات 3ٖاللش
   ٕ ح ٗةةب األٔه وةةَ سٗةةالرتت دةةاٞ   رتٖٔتٕؿةةمت الذساطةةٛ لٍاةةاٟر = وٍّةةا أُ وٕقةة  تةة

( ، ٔ ؼ ت أٖلةًا أُ   8;73ٛ لذٝ  ملر املشسمٛ الجإٌٙ  مبإطط سظاب٘ ) ٗاألِى
ٕ      ٔ املظإٝ الةاً لمىدا ش ٛ ٖة االحنشان املرتتبةٛ عمةٜ اطةادذاً  مبةٛ املةذاسغ الجاٌ

ٔأٔؿت الذساطٛ بلةشٔسٚ ت ةٗةن   3 لااور الإاؿن االداىاع٘ داٞ مبظإٝ وشت  
ْ وةةَ املدةةا ش املرتتبةةٛ  ٗةةٛ ٔالإدٗةةٛ الإعٗةةدٔس املذسطةةٛ ٔاإلػةةشان الرتبةةٕٙ   عىم 

 ٕ االداىةةةاع٘ ٔ ةةةزلي ٛ لةةةااور الإاؿةةةن ٖةةةعمةةةٜ اطةةةادذاً  مبةةةٛ املةةةذاسغ الجاٌ
ٛ فـةةةةٕال سةةةةٕه شتا شِةةةةا ٔ ةةةةش  الٕقاٖةةةةٛ ٔت ةٗةةةةن دٔس  ٗ املٍةةةةاِر املذسطةةةةبتلةةةةى

اإلسػادٙ   املذاسغ لٕقاٖٛ الطةملر وةَ االحنشافةات الظةمٕ ٗٛ  ٔ ةزلي أٔؿةت       
بإدشاٞ املضٖذ وَ الذساطات سٕه شتةا ش بةشاور الإاؿةن االداىةاع٘ ٔطةبن ٔقاٖةٛ       

  ملر املشسمٛ الجإٌٖٛ  3

 (  0202و ) دراصة التو 
بةٍةةةٕاُ = الؼةةةاٟةات   ٔطةةةاٟن الإاؿةةةن االداىةةةاع٘= تةةةٕٖرت منٕردةةةا3 ِةةةذفت        

ٔاطةةةادذً 3 الذساطةةٛ إىل الاةةةشن ولةةةىُٕ الؼةةاٟةٛ   تةةٕٖرت أسشاكةةةّا ٔأطةةالٗبّا      
(  95الباسةةح  املةةةٍّر الكىةةة٘ ٔالكٗ ةة٘ باطةةةادذاً أطةةةمٕر حتمٗةةن امللةةةىُٕ لةةةةذد )    
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ٔتٕؿةةةةمت الذساطةةةةٛ إىل أُ  اإلػةةةةاعات 3تغشٖةةةةذٓ ارتاؿةةةةٛ  ظةةةةار ٠ِٗةةةةٛ وكافشةةةةٛ  
ولىُٕ الؼاٟةات   تغشٖذات تٕتري تأخز أػكااًل ٔإٌٔاعًا واةذدٚ وشتبطٛ باملٕاقف 
اليت تاّش فّٗا ٔتٍٕعت أػةكاهلا وةَ دٍٖٗةٛ ٔاداىاعٗةٛ ٔأوٍٗةٛ ٔظّةشت   أطةالٗب        

ٔأٔؿةةت الذساطةةٛ باؼةةذٖذ الشقابةةٛ عمةةٜ وشٔدةة٘    عةةذٚ وجةةن االطةةاغمله ٔالظةةدشٖٛ 3 
ات    تةةٕتري ، ٔ ةةزلي تٍىٗةةٛ الةةٕع٘ الجلةةا    اجملاىةة  وةةَ خةةمله إقاوةةٛ  اإلػةةاع

 دٔسات ٔبشاور تذسٖبٗٛ  باإلعملً ادتذٖذ   املذاسغ ٔاملةاِذ ٔادتاوةات 3

  0202دراصة العباصي واملالهي 
بةٍةةةٕاُ =ٔاقةةة  اطةةةادذاً تةةةٕٖرت   املشسمةةةٛ الجإٌٖةةةٛ وةةةَ ٔدّةةةٛ ٌاةةةش املةمىةةةات      

ِةةةذفت الذساطةةةٛ =إىل وةشفةةةٛ 3 ض اجيابٗاتةةةْ ٔطةةةمبٗاتْ ٔالطالبةةةات   وذٍٖةةةٛ الشٖةةةا
=ٔاقةة  اطةةادذاً تةةٕٖرت   املشسمةةٛ الجإٌٖةةٛ وةةَ ٔدّةةٛ ٌاةةش املةمىةةات ٔالطالبةةات       

 ْ ٔاطةةادذوت الباسجاةةاُ املةةٍّر 3 وذٍٖةةٛ الشٖةةاض ٔالاةةةشن عمةةٜ اجيابٗاتةةْ ٔطةةمبٗات
ٔ  743الٕؿ ٘ ٔبمغت عٍٗةٛ البشةح     عةذً  ٔتٕؿةمت الذساطةٛ إىل  3 وةمىةٛ   653 البةٛ 

ٔأٔؿةةةت الذساطةةةٛ  3  األوةةةأُدةةةٕد ٔعةةة٘ بأخملقٗةةةات اطةةةادذاً " تةةةٕٖرت " ٔأطةةةالٗب     
ادتّةةات املداـةةٛ بةةالاجلٗف لمإعٗةةٛ  بإػةةشانبلةةشٔسٚ علةةذ ٔسؾ عىةةن   املةةذاسغ 

 الطالبات ٔتبـريِي بظمبٗات " تٕٖرت "

  ( 0202دراصة العنزي  ) 
 الإاؿةةن لٕطةةاٟن املةةشاِلب الطةةادذاوات االداىاعٗةةٛ بةٍةةٕاُ األبةةةاد 

  ٛ ٛ  االداىاعٗةٛ دساطة ٜ  ٔؿة ٗ ٛ  عمة َ  عٍٗة ٛ  وة ٛ   مبة ٛ  املشسمة ٛ  الجإٌٖة  دةذٚ 3  مبذٍٖة
ٛ  األبةاد عمٜ ِذفت الذساطٛ إىل = الاةشن ً  االداىاعٗة  الإاؿةن  ٔطةاٟن  الطةادذا

 دذٚ  بلةت عمةٜ عٍٗةٛ وةَ  ةملر      مبذٍٖٛ املشسمٛ الجإٌٖٛ  ملر لذٝ االداىاع٘

ٛ  املةذاسغ  بةةض  ٛ  الجإٌٖة ٚ  مبذٍٖة ٔتٕؿةمت الذساطةٛ إىل     البةًا 3  302 ر تلةذس   دةذ
ٌااٟر عذٚ أبشصِا االطادذاً امل شه لاطبٗلات الإاؿةن االداىةاع٘ قلةاٞ  ةملر     

 املشسمٛ الجإٌٖٛ قشابٛ طب  طاعات ٖٕوٗا   تطبٗلةات الإاؿةن االداىةاع٘ ٔسمةب    

 ٜ ٛ  الظةم  بٍٗةت ٌاةاٟر    ادتاٌةب  املٕكةٕعات  تمةي  عمة َ  األػةداق  الذساطة  الةزٖ

املٕاقةة  الةةيت حتاةةٜ باملاابةةةٛ   وٕكةةٕعات ملر املشسمةةٛ الجإٌٖةةٛوةّةةي  ةة ٍٖةةاقؽ
األؿذقاٞ اللذسٚ عمةٜ الاىٗٗةض بةب     ٖذسك ال % ٔقذ:8ٖأخزِا وَ األؿذقاٞ بٍظبٛ 

تمي املٕاق  فٗةاي تٕدّٗةْ إىل أوةٕس طةمبٗٛ خاؿةٛ   ظةن تةذٌ٘ ات ةاض وظةإٝ          
 %  3;،>5األطشٚ إىل 

      0202دراصة خباري 

طةةبار طةةٕٞ اطةةادذاً ٔطةةاٟن الإاؿةةن االداىةةاع٘ " تةةٕٖرت "    عٍةةٕاُ الذساطةةٛ = أ 
ِذفت الذساطةٛ إىل الاةةشن عمةٜ أطةبار طةٕٞ اطةادذاً ٔطةاٟن الإاؿةن         3 منٕردا " 

 الةب ٔاطةادذً    493االداىاع٘ وَ خمله  تٕٖرت  ٍىةٕرز ٔبمغةت عٍٗةٛ الذساطةٛ      
 ٘ شاد تٕؿةةةمت الذساطةةةٛ إىل أُ ٍِةةةاك ات ةةةا  طةةةاٟذ بةةةب أفةةة  3 الباسةةةح املةةةٍّر الٕؿةةة 

الذساطٛ عمٜ طٕٞ اطادذاً تٕٖرت بب الطملر سٗح بم  املإطةط اذتظةاب٘ املةٕصُٔ    
ٔأٔؿةةةت الذساطةةةٛ = بلةةةشٔسٚ الةىةةةن عمةةةٜ   ( 3 6،45ألطةةةبار طةةةٕٞ اطةةةادذاً تةةةٕٖرت )  

وةةَ األطةةشٚ ،ٔ الةىةةن عمةةٜ  بةةذٞااطةةابةاد األطةةبار امل دٖةةٛ لظةةٕٞ اطةةادذاً " تةةٕٖرت "  
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تكجٗف الةااور اإلعملوٗةٛ  لمإعٗةٛ بأِىٗةٛ االطةادذاً األوجةن " لاةٕٖرت " ٔأٔؿةت         
 أٖلًا بلشٔسٚ متكب ادتّات الشقابٗٛ االلكرتٌٔٗٛ ملةاقبٛ املدال ب 3

 (  0202دراصة لغيب  ) 
الةةذٔاٌ٘ لةذٝ    كات الإاؿن االداىاع٘ ٔعملقاّا بالظمٕكعٍٕاُ الذساطٛ = ػب

   ُ ِةذفت الذساطةٛ = إىل   3  ملر املشسمٛ الجإٌٖٛ   ستافاٛ الةاسكةٛ مبٍطلةٛ دةاصا
الةةةةذٔاٌ٘  كات الإاؿةةةن االداىةةةاع٘ ٔالظةةةمٕكوةشفةةةٛ الةملقةةةٛ بةةةب اطةةةادذاً ػةةةب 

 ملر املشسمٛ الجإٌٖٛ   ستافاٛ الةاسكٛ مبٍطلٛ داصاُ ٔاآلثاس الظمبٗٛ املرتتبٛ 
ٔتٕؿةةمت الذساطةةٛ إىل ٌاةةاٟر عةةذٚ 3 بةةًا(  ال4:8عمةةٜ رلةةي ، ٔبمغةةت عٍٗةةٛ الذساطةةٛ ) 

شاِٗةٛ  كأبشصِا = وَ أِي اآلثاس الظمبٗٛ الطادذاً ِزٓ الؼبكات  ٔالاششٖض عمٜ ال
ٔالةٍف، ٔتؼذٗ  ادتشميٛ ٔاألفةاه سري اللا3ٌٌٕٛٗ ٔأٔؿت الذساطةٛ = بأِىٗةٛ قٗةاً    
وظةة ل٘ الرتبٗةةٛ بإعةةذاد بةةشاور ٔقاٟٗةةٛ ٔاسػةةادٖٛ لابـةةري  ةةملر املشسمةةٛ الجإٌٖةةٛ          
باآلثاس الظةمبٗٛ  هلةزٓ الةااور ، ٔالةىةن عمةٜ سقابةٛ وةا ٍٖؼةش   تمةي الةااور وةَ            

 ولاوب شتال ٛ لملٗي

  0202دراصة : الطيار 
بةٍةةٕاُ = ػةةبكات الإاؿةةن االداىةةاع٘ ٔأثشِةةا عمةةٜ اللةةٗي لةةذٝ  ةةملر ادتاوةةةٛ 

ِةذفت الذساطةٛ   3 )تٕٖرت منٕردةا( دساطةٛ تطبٗلٗةٛ عمةٜ  ةملر داوةةٛ املمةي طةةٕد        
وةشفةةٛ تةةأثري تةةٕٖرت عمةةٜ اللةةٗي لةةذٝ  ةةملر داوةةةٛ املمةةي طةةةٕد ٔبٗةةاُ اآلثةةاس    إىل= 

ٔتٕؿةةمت الذساطةةٛ   الةةب 3 55:7الظةةمبٗٛ املرتتبةةٛ عمةةٜ رلةةي ٔبمغةةت عٍٗةةٛ الذساطةةٛ 
إىل ٌااٟر عذٚ أبشصِا = أُ وَ أِي اآلثاس الظمبٗٛ ِٕ اللذسٚ عمٜ إدشاٞ عملقات سةري  

  ٍ ٔأٔؿةةت الذساطةةٛ = بأِىٗةةٛ    3ٍٖٗةةٛ ع األخةةش ٔإِىةةاه الؼةةةاٟش الذ  ػةةشعٗٛ وةة  ادتةة
تكجٗةةف الةةذٔسات ٔالٍةةذٔات الةمىٗةةٛ  الةةيت تٕكةةح لمطةةملر األثةةش الظةةم  عمةةٜ اللةةٗي  

 ٔامل اِٗي ٔالظمٕك ٔاهلٕٖٛ الذٍٖٗٛ 3

 ( 0202دراصة  العضياىي  ) 
 ً ٛ  الؼةبكات  عٍٕاُ الذساطٛ = اطةادذا ٝ  االداىاعٗة ٛ  ٔ البةات   ةملر  لةذ  املشسمة

ٛ  الجإٌٖٛ ٛ  إلػةباعات الشٖةاض ٔا  مبذٍٖة ِةذفت الذساطةٛ إىل الاةةشن    3 وٍّةا  املاشللة
 ٝ ٛ   ةملر  اطةةادذاً وةذ ٛ  ٔ البةات املشسمةة  لمؼةبكات  الشٖةةاض مبذٍٖةةٛ الجإٌٖة

ٖظةادذوٌّٕا سٗةح  بلةت الذساطةٛ عمةٜ       الةيت  الؼةبكات  أبةشص  ٔوةشفٛ ,االداىاعٗٛ
الشٖةةاض  مبذٍٖةةٛ الجإٌٖةةٛ  الةةب ٔ البةةٛ   املشسمةةٛ ( 480 )عٍٗةةٛ بمةة  عةةذدِا 

وةةَ الطةةملر  الذساطةةٛ عٍٗةةٛ %  وةةَ  86 ٌظةةباْ وةةا 3ٔتٕؿةةمت الذساطةةٛ إىل أُ
األٔىل وةةَ سٗةةح  املشتبةةٛ   " ٖظةةادذوُٕ الؼةةبكات االداىاعٗةةٛ ٔسةةن "  تةةٕٖرت  

 3االطادذاً 

  ( 0200دراصة املغذوي) 
عٍٕاُ الذساطٛ = الإاؿةن االلكرتٌٔة٘ وةَ وٍاةٕس إطةملو٘ ٔوةذٝ حتللّةا لةذٝ         

ِةةذفت الذساطةةٛ إىل = الاةةةشن 3 املىمكةةٛ الةشبٗةةٛ الظةةةٕدٖٛ  ةةملر الاةمةةٗي الجةةإٌٙ ب
عمةةٜ وةةذٝ حتلةة  سلةة  اللةةٕابط الذٍٖٗةةٛ ٔاالداىاعٗةةٛ ٔاألخملقٗةةٛ لةةذٝ  ةةملر       

 4833املشسمٛ الجإٌٖٛ باملىمكٛ ، ٔاطادذً الباسح املٍّر االطاطملع٘ ٔعٍٗةٛ بمغةت   
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ِ     الب ٔ البٛ وَ  ملر املشسمٛ الجإٌٖةٛ 3  ٍةاك عةذد وةَ    ٔتٕؿةن الباسةح إىل أٌةْ 
اللةةٕابط األخملقٗةةٛ ٔالجلافٗةةٛ ٔاالداىاعٗةةٛ البةةذ وةةَ وشاعاتّةةا وةةَ قبةةن  ةةملر         

 املشسمٛ الجإٌٖٛ باملىمكٛ 3

  0202دراصة : العصيني 
بةٍةةةٕاُ إدوةةةاُ االٌرتٌةةةت ٔعملقاةةةْ بةةةالإاف  الٍ ظةةة٘ االداىةةةاع٘ لةةةذٝ  ةةةملر     

 إدوةاُ  ةملر   ِذفت إىل الٕؿٕه إىل الةملقةٛ بةب  3 املشسمٛ الجإٌٖٛ مبذٍٖٛ الشٖاض
3 املشسمٛ الجإٌٖٛ مبذٍٖٛ الشٖاض لملٌرتٌت ٔلإافة  الٍ ظة٘ ٔاالداىةاع٘ لمطةملر    

 َ  3;6 ةةملر املشسمةةٛ الجإٌٖةةٛ مبذٍٖةةٛ الشٖةةاض بمةة  عةةذدِي      بلةةت عمةةٜ عٍٗةةٛ وةة
 الةةب ٔتٕؿةةمت الذساطةةٛ إىل ٌاةةاٟر عةةذٚ أبشصِةةا أُ ٍِةةاك عملقةةٛ طةةمبٗٛ بةةب إدوةةاُ     

ٔأٔؿةت  3 ر املشسمةٛ الجإٌٖةٛ مبذٍٖةٛ الشٖةاض     االٌرتٌت ٔالإاف  الٍ ظ٘ لةذٝ  ةمل  
الذساطةةةٛ =بلةةةشٔسٚ علةةةذ دٔسات تذسٖبٗةةةٛ وٕدّةةةْ لطةةةملر املشسمةةةٛ الجإٌٖةةةٛ باملىمكةةةٛ 
ٔأٔلٗاٞ أوٕس ِي لإعٗاّي باآلثاس الظمبٗٛ إلدواُ الطةملر لملٌرتٌةت ،  ىةا أٔؿةت     
بأِىٗةةةٛ تةةةٕفري بةةةشاور عملدٗةةةٛ وٕدّةةةْ لطةةةملر املشسمةةةٛ الجإٌٖةةةٛ وةةةذوحب ػةةةبكات    

 االٌرتٌت ٔتؼذٗةّي عمٜ االٌذواز   اذتٗاٚ الٕاقةٗٛ 3

  هـ 0202دراصة نزصي األمري ىايف ظامعة امللو عبد العشيز 
بةٍةةةٕاُ =اآلثةةةاس الظةةةمبٗٛ ملٕاقةةة  الإاؿةةةن االداىةةةاع٘  عمةةةٜ الظةةةمٕك اللٗىةةة٘      

ٔتٕؿمت لٍااٟر أبشصِا أُ االِاضاص اللٗى٘ لذٝ الؼةبار بةذأ بةالإّس بةةذ     3 لمؼبار
ٗةةن الجةةاٌ٘ وةةَ الٕٖةةب ٔظّةةٕس وةةا ٖظةةىٜ بؼةةبكات الإاؿةةن االداىةةاع٘ "     ةةشٚ ادت

تةٕتري " ٔسةريٓ ٌٔةار عةَ رلةي أٖلةا ظةٕاِش طةمبٗٛ وةا ٖظةىٜ بةال رئغ األخملقة٘             
ٔأٔؿةةت الذساطةةٛ بلةةشٔسٚ ٔكةة  بةةشاور ٌٕعٗةةٛ تٕعٕٖةةٛ وٕدّةةْ       3 لةةذٝ ف٠ةةٛ الؼةةبار  

ّا عمةٜ وٍإوةٛ   لمؼبار لاشزٖشِي وَ اآلثةاس الظةمبٗٛ ملجةن ِةزٓ الةااور ٔاٌةكاطة      
 3الؼبار اللٗىٗٛ 

 : الدراصات العزبية 
  ( 0202دراصة  لبوسيدي حفيظة ) 

عٍةةٕاُ الذساطةةٛ = أثةةش تكٍٕلٕدٗةةا االتـةةاه ٔاملةمٕوةةات اذتذٖجةةٛ عمةةٜ املىاسطةةات     
 ٙ ِٔةذفت الذساطةٛ  إىل الكؼةف    3 االتـالٗٛ لذٝ الؼبار املش اِ  املاىذسغ ادتضاٟةش

املشاِة  باكٍٕلٕدٗةا االتـةاه ٔستألةٛ فّةي أػةكاه       عَ  بٗةٛ الةملقةٛ الةيت تةشبط    
ت اعملتّةةا وةة  شتامةةف الظةةٗاقات املةشفٗةةٛ ٔاالداىاعٗةةٛ ٔالجلافٗةةٛ ٔالاكٍٕلٕدٗةةٛ     

   ٘ ٔتٕؿةمت الباسجةٛ إىل أُ اطةادذاً الؼةةبكات    3 ٔاطةادذوت الباسجةٛ املةٍّر الٕؿةة 
 3االداىاعٗٛ تشك أثاس ٔاكشٛ عمٜ املشاِلب  الةضلٛ عَ ستٗط األطشٚ

 (  0222إبزاهيه )  دراصة- 

 ٛ ِٔةةةذفت 3 بةٍةةةٕاُ اآلثةةةاس االداىاعٗةةةٛ لمجةةةٕسٚ املةمٕواتٗةةةٛ  عمةةةٜ األطةةةشٚ املـةةةشٖ
الذساطةةةٛ عمةةةٜ الاةةةةشن عمةةةٜ اآلثةةةاس االداىاعٗةةةٛ لمجةةةٕسٚ املةمٕواتٗةةةٛ  عمةةةٜ األطةةةشٚ    

   وةَ الؼةبار   ال ٠ةٛ الةىشٖةٛ وةَ       - 483 –املـشٖٛ   ٔ بلت الذساطةٛ عمةٜ عٍٗةٛ    
ً املةةٍّر الٕؿةة ٘ ٔتٕؿةةن الباسةةح إىل أُ وةةَ أِةةي أطةةبار عةةذً (   باطةةادذا 68 48) 

الرتابةةةةط األطةةةةشٙ ِةةةةٕ إٌؼةةةةاٞ عملقةةةةات خاؿةةةةٛ وةةةة  األؿةةةةذقاٞ بٕاطةةةةطٛ الؼةةةةبكٛ      
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الةٍكبٕتٗةةٛ ٔأٔؿةةت الذساطةةٛ بلةةشٔسٚ ٌؼةةش الةةٕع٘ الةةذٖحب ٔاألخملقةة٘ بةةب الؼةةبار       
 الظمبٗٛ الٍاجتٛ وَ ِزٓ الااور اآلثاسذتىاٖاّي وَ 

 : الدراصات األجيبية 

(0202 )  Sander  دراصة - 
ٛ ٗاٚ ادتٍظة ٗة عٍٕاُ الذساطٛ = ٔطاٟن الإاؿن االداىةاع٘ ٔشتا شِةا عمةٜ اذت   

ا  ٔطةاٟن  ٗ ّي الؼبار الٍؼاه ادتٍظة٘   طة  ٖف ِٗٔذفت إىل وةشفٛ  3 لمؼبار
ٛ   ٖة ات الشوضٗة ٛ ٔ الةىمٗة الإاؿن االداىاع٘ و  األخز   االعابةاس املةٕاد اإلعملو  

طةةٍٛ (  >4 -  47  ال ٠ةةٛ الةىشٖةٛ وةةابب )   >;عٍٗةٛ الذساطةةٛ   ٔبمغةةت ِةزٓ املٕاقةة  3 
وَ  ملر املذاسغ   بمذٗكا ٔتٕؿمت الذساطٛ إىل ٌااٟر أبشصِا أُ بةشاور الإاؿةن   
االداىةةاع٘ أؿةةبشت طةةاسٛ ذتظةةي املةةةاسك لملحنشافةةات ادتٍظةةٗٛ بةةب  ةةملر ِةةزٓ    

سٗةاتّي ادتٍظةٗٛ   ال ٠ٛ ِٔزا األوش البذ أُ ٖ خز مبأخز ادتذ ألُ رلي ٖ ثش عمٜ 
 وظالبمًل 3  

(   0222لبويد  ) , Boyd دراصة    
ِةةذفّا دساطةةٛ  مماسطةةات املةةشاِلب األوةةشٖكٗب املٍدةةش ب   ػةةبكات الإاؿةةن   

        ( ممةةَ تةةرتأح أعىةةاسِي بةةب     7>ٔبمغةةت عٍٗةةٛ الذساطةةٛ )  3 االداىةةاع٘ اإللكرتٌٔٗةةٛ  
( طةةةٍٛ    الٕالٖةةةات املاشةةةذٚ األوشٖكٗةةةٛ ٔاطةةةادذوت الباسجةةةٛ أطةةةمٕر       57 -47) 

ٔتٕؿةةةةةمت الذساطةةةةةٛ إىل أُ ِةةةةةزٓ الؼةةةةةبكات أؿةةةةةبشت ومالةةةةةٜ ستبةةةةةب       3 امللابمةةةةةٛ 
لمىةةةشاِلب  مياسطةةةُٕ فٗةةةْ الٍىٗىةةةٛ ٔسريِةةةا وةةةَ الظةةةمٕ ٗات ارتا ٠ةةةٛ ممةةةا ٔلةةةذ 

ساطةةٛ بلةةةشٔسٚ  ٔأٔؿةةت الذ  ارتةةٕن لةةذٝ الكبةةاس وةةَ طةةمٕ ٗات أبٍاٟةةْ  املةةشاِلب 3       
 تٍاٗي تمي الااور االداىاعٗٛ مبؼاس ٛ املشاِلب أٌ ظّي

 الضابكة :  الدراصات مً احلالية  الدراصة اصتفادة أوجه 
 ٚلمٕؿٕه إىل  األٌظب ٔاألدٔات املٍّر حتذٖذ   الظابلٛ الذساطات وَ االطا اد

ٖذ )تٕٖرت( األطالٗب الرتبٕٖٛ امللرتسٛ لٕقاٖٛ الطملر وَ  طمبٗات اإلعملً ادتذ
 وَ ٔدّٛ ٌاش املؼشفب الرتبٕٖب مبذٍٖٛ الشٖاض 3

 ٞ3 الظابلٛ الذساطات باالطا ادٚ وَ الٍاشٙ اإل اس بٍا 
 ٛالظابلٛ الذساطات باإلفادٚ وَ املٍاطبٛ اإلسـاٟٗٛ األطالٗب وةشف. 
 3 ٛالاأ ذ بةذً تكشاس الذساط 

  : أوجه الغبه بني الدراصة احلالية والدراصات الضابكة 
 رت ت ِةةةزٓ الذساطةةةٛ وةةة  الذساطةةةات الظةةةابلٛ   زتةةةاه البشةةةح الةةةةاً ِٔةةةٕ    اػةةة

 طمبٗات " تٕٖرت "  3  
       تا ةة  ِةةزٓ الذساطةةٛ وةة  الذساطةةات الظةةابلٛ   املةةٍّر سٗةةح مت اطةةادذاً املةةٍّر

 الٕؿ ٘ بؼكن عاً 3

   أوجه االختالف بني الدراصة احلالية والدراصات الضابكة 
الظةةابلٛ   سةةذِا املٕكةةٕع٘ وةةَ خةةمله      ختامةةف ِةةزٓ الذساطةةٛ  عةةَ الذساطةةات    

الٕؿٕه اىل األطالٗب الرتبٕٖٛ لٕقاٖٛ  ةملر املشسمةٛ الجإٌٖةٛ وةَ طةمبٗات اإلعةملً       
 ادتذٖذ )تٕٖرت( وَ ٔدّٛ ٌاش املؼشفب الرتبٕٖب مبذٍٖٛ الشٖاض 3
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 ميهجية الدراصة وإجزاءاتها: 
 :ميهج الدراصة 

املةةةٍّر اطةةةادذً الباسةةةح  الذساطةةةٛ ٔاإلدابةةةٛ عمةةةٜ تظةةةا التّا  أِةةةذانلاشلٗةةة  
( بأٌْ املٍّر "الةزٙ ٖةاي   >:4،ق 5345املظش٘< ِٕٔ  ىا ٖةشفْ )الةظان ،الٕؿ ٘ 

بٕاططٛ اطاذٕار )ٗ  أفشاد زتاى  البشح أٔ عٍٗٛ  بريٚ وٍّي، ٔرلي بّذن 
ٔؿةف الاةاِشٚ املذسٔطةٛ وةَ سٗةح  بٗةاّةا ٔدسدةٛ ٔدٕدِةا فلةط، دُٔ أُ ٖاذةةأص          

الزٙ ٖةاا وةَ أ جةش املٍةاِر    طاٍااز األطبار وجمًل"، ٔرلي إىل دساطٛ الةملقٛ أٔ ا
لمذساطٛ اذتالٗٛ، العاىادٓ عمةٜ ٔؿةف الٕاقة  اذتلٗلة٘ لماةاِشٚ ٔوةَ ثةي         وملٟىٛ

 حتمٗن الٍااٟر ٔبٍاٞ االطاٍاادات   كٕٞ الٕاق  اذتال3٘

  الدراصة:وعيية جمتنع 
وذٍٖةةةٛ ٖاكةةةُٕ زتاىةةة  الذساطةةةٛ اذتالٗةةةٛ وةةةَ )ٗةةة  املؼةةةشفب الرتبةةةٕٖب          

( خمله فرتٚ إدةشاٞ الذساطةٛ خةمله ال ـةن الذساطة٘       665الشٖاض ٔالبال  عذدِي ) 
ِة3) املٕق  الشمس٘ لةإلداسٚ الةاوةٛ لإلػةشان الرتبةٕٙ مبذٍٖةٛ      4774/4775األٔه عاً 
 ِة( 4774الشٖاض ، 

ٔمذٔدٖةةٛ زتاىةة  الذساطةةٛ اتبةة  الباسةةح أطةةمٕر اذتـةةش الؼةةاون ٔرلةةي وةةَ      
طةةٛ عمةةٜ  اوةةن زتاىةة  الذساطةةٛ< ٔبةةةذ الاطبٗةة  املٗةةذاٌ٘  خةةمله تطبٗةة  أداٚ الذسا

 ( اطاباٌٛ ؿاذتٛ لماشمٗن اإلسـا3ٟ٘ 635سـن الباسح عمٜ ) 

 :أداة الدراصة 
ًٚ دتى  البٗاٌات< ٔرلي ٌاشًا ملٍاطباّا  عىذ الباسح إىل اطادذاً االطاباٌٛ أدا

 ألِذان الذساطٛ، ٔوٍّذّا، ٔزتاىةّا، ٔلإلدابٛ عمٜ تظا التّا3 

 ء أداة الدراصة:بيا 
بةةةذ اال ةةملس عمةةٜ األدبٗةةات، ٔالذساطةةات الظةةابلٛ رات الـةةمٛ مبٕكةةٕس الذساطةةٛ     
اذتالٗٛ، ٔ  كٕٞ وةطٗات ٔتظا الت الذساطٛ ٔأِذافّا مت بٍةاٞ األداٚ )االطةاباٌٛ(،   
ٔتكٌٕةةت   ؿةةٕستّا الٍّاٟٗةةٛ وةةَ ثملثةةٛ أدةةضا3ٞ ٔفٗىةةا ٖمةة٘ عةةشض لكٗ ٗةةٛ بٍاّٟةةا،        

 شل  وَ ؿذقّا، ٔثباتّا=ٔاإلدشاٞات املابةٛ لما

          اللظةةي األٔه= حياةةٕٙ عمةةٜ ولذوةةٛ تةشٖ ٗةةٛ بأِةةذان الذساطةةٛ، ٌٔةةٕس البٗاٌةةات
ٔاملةمٕوةةات الةةيت ٖةةٕد الباسةةح )ةّةةا وةةَ أفةةشاد الذساطةةٛ، وةة  تلةةذٖي اللةةىاُ           

 بظشٖٛ املةمٕوات امللذوٛ، ٔالاةّذ باطادذاوّا ألسشاض البشح الةمى٘ فلط3
  ( َع64اللظةةةي الجةةةاٌ٘= ٖٔاكةةةُٕ وةةة ) ( 4بةةةاسٚ، وٕصعةةةٛ عمةةةٜ ستةةةٕسَٖ، ٔادتةةةذٔه )

 ٖٕكح عذد عباسات االطاباٌٛ، ٔ ٗ ٗٛ تٕصٖةّا عمٜ امأس3

 ( ذلاٚص االعتبا١ْ ٚعباصاتٗا1دزٍٚ )

 عزر ايعباصات احملٛص

 16 (تٛتريعتدزاّ طالب املضس١ً ايجا١ْٜٛ يإلعالّ اجلزٜز )الايغًب١ٝ  اآلثاص

 15 (تٛترياملضس١ً ايجا١ْٜٛ َٔ عًبٝات اإلعالّ اجلزٜز )األعايٝب ايرتب١ٜٛ يٛقا١ٜ طالب 

 عباص٠ 31 االعتبا١ْ
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مت اطةةادذاً ولٗةةاغ لٗكةةشت الجملثةة٘ لمشـةةٕه عمةةٜ اطةةاذابات أفةةشاد الذساطةةٛ،  
سةةري وٕافةة (3 ٔوةةَ ثةةي   -وٕافةة   -ٔفةة  دسدةةات املٕافلةةٛ الاالٗةةٛ= )وٕافةة  بؼةةذٚ   

وةةَ الةبةةاسات الظةةابلٛ دسدةةٛ، الاةةةبري عةةَ ِةةزا امللٗةةاغ  ىٗةةًا، بإعطةةاٞ  ةةن عبةةاسٚ  
( دسدةةٛ 4( دسداةةاُ، سةةري وٕافةة  ) 5( دسدةةات، وٕافةة  )6ٔفلةةًا لماةةال٘= وٕافةة  بؼةةذٚ ) 

 ٔاسذ3ٚ

ٔلاشذٖةةةذ  ةةةٕه ف٠ةةةات ولٗةةةاغ لٗكةةةشت الجملثةةة٘، مت سظةةةار املةةةذٝ بطةةةشح اذتةةةذ  
 5(، ثي مت تلظٗىْ عمٜ أ ا قٗىٛ   امللٗةاغ ) 5=  4 –6األعمٜ وَ اذتذ األدٌٜ )

(< 4ٔبةةةةذ رلةةةي مت إكةةةافٛ ِةةةزٓ اللٗىةةةٛ إىل أقةةةن قٗىةةةٛ   امللٗةةةاغ )    (، :339=  6 ÷
لاشذٖذ اذتذ األعمةٜ هلةزٓ ال ٠ةٛ، ِٔكةزا أؿةبح  ةٕه ال ٠ةات  ىةا ِةٕ وٕكةح             

 ادتذٔه الاال٘= 
 ( تكغِٝ ف٦ات َكٝاؼ يٝهضت ايجالثٞ )سزٚر َتٛعطات االعتذابات(2دزٍٚ )

 ايف١٦ ّ

 سزٚر ايف١٦

 إىل َٔ

 3.33 2.35 َٛافل بؾز٠ 1

 2.34 1.68 َٛافل  2

 1.67 1.33 غري َٛافل  3

ٔمت اطةةادذاً  ةةةٕه املةةذٝ   اذتـةةةٕه عمةةٜ سكةةةي وٕكةةٕع٘ عمةةةٜ وإطةةةطات     
 اطاذابات أفشاد الذساطٛ، بةذ وةادتاّا إسـاًٟٗا3 

 :صدم أداة الدراصة 
ؿذ  أداٚ الذساطٛ ٖةحب الاأ ذ وَ أٌّا تلٗع وا أعذت  ىا ٖلـذ بْ مشٕه 

الةٍاؿةةش الةةيت تةةذخن   الاشمٗةةن وةةَ ٌاسٗةةٛ، ٔٔكةةٕح عباساتّةةا وةةَ   االطةةاباٌٛ لكةةن 
ٌاسٗٛ أخشٝ،  ٗح تكُٕ و ّٕوٛ لكن وةَ ٖظةادذوّا ٔقةذ قةاً الباسةح بالاأ ةذ       

 وَ ؿذ  أداٚ الذساطٛ وَ خمله=

 ِّنني(:الصدم الظاهزي ألداة الدراصة )صدم احمله 
تلةةٗع وةةا لماةةةشن عمةةٜ وةةذٝ الـةةذ  الاةةاِشٙ لملطةةاباٌٛ، ٔالاأ ةةذ وةةَ أٌّةةا  

( عمٜ عذد وةَ امكىةب   4ٔكةت للٗاطْ، مت عشكّا بـٕستّا األٔلٗٛ )ومش  سقي 
( ستكىةب )ومشة    8املداـب   وٕكٕس الذساطٛ، سٗح ٔؿن عذد امكىةب إىل ) 

(، ٔقةةذ  بمةةب وةةَ الظةةادٚ امكىةةب تلٗةةٗي دةةٕدٚ االطةةاباٌٛ، وةةَ سٗةةح قةةذستّا  5سقةةي 
وذٝ وملٞواّا ألِذان الذساطةٛ، ٔرلةي   عمٜ قٗاغ وا أعذت للٗاطْ، ٔاذتكي عمٜ 

وَ خمله حتذٖةذ ٔكةٕح الةبةاسات، ٔاٌاىاّٟةا لمىشةٕس، ٔأِىٗاّةا، ٔطةملواّا لغٕٖةًا،         
ٔإبذاٞ وا ٖشٌْٔ وَ تةذٖن، أٔ سزن، أٔ إكافٛ لمةباسات3ٔبةةذ أخةز اآلساٞ، ٔاال ةملس    

ىةةب، عمةةٜ املمشٕظةةات، مت إدةةشاٞ الاةةةذٖملت الملصوةةٛ الةةيت ات ةة  عمّٗةةا سالبٗةةٛ امك
 (63ٔوَ ثي إخشاز االطاباٌٛ بـٕستّا الٍّاٟٗٛ )ومش  سقي 

 :صدم االتضام الداخلي لألداة 

لماشلةةة  وةةةَ ؿةةةذ  االتظةةةا  الةةةذاخم٘ لملطةةةاباٌٛ، مت سظةةةار وةاوةةةن استبةةةاه    
< لماةةةشن عمةةٜ دسدةةٛ استبةةاه  ةةن    (Pearson'sCorrelationCoefficient)بريطةةُٕ 

 ٛ لمىشٕس3عباسٚ وَ عباسات االطاباٌٛ بالذسدٛ الكمٗ
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 يًُشٛصايزصد١ ايه١ًٝ األٍٚ َع َعاَالت اصتباط بريعٕٛ يعباصات احملٛص  (3اجلزٍٚ )

 األٍٚ احملٛص

 ((تٛتريعتدزاّ طالب املضس١ً ايجا١ْٜٛ يإلعالّ اجلزٜز )الايغًب١ٝ  اآلثاص)

 َعاٌَ االصتباط باحملٛص صقِ ايعباص٠ َعاٌَ االصتباط باحملٛص صقِ ايعباص٠

1 3.564** 9 3.542** 

2 3.595** 13 3.741** 

3 3.572** 11 3.633** 

4 3.667** 12 3.742** 

5 3.839** 13 3.518** 

6 3.711** 14 3.795** 

7 3.652** 15 3.657** 

8 3.642** 16 3.659** 

 فأقٌ  3.31** راٍ عٓز َغت٣ٛ ايزالي١  

( أُ قةةةٗي وةاوةةةن استبةةاه  ةةةن عبةةةاسٚ وةةةَ الةبةةةاسات وةةة   6ٖالةةح وةةةَ ادتةةةذٔه ) 
( فأقةن< ممةا ٖؼةري إىل    3334ستٕسِا وٕدبٛ، ٔدالةٛ إسـةاًٟٗا عٍةذ وظةإٝ الذاللةٛ )     

ؿةةةذ  االتظةةةا  الةةةذاخم٘ بةةةب عبةةةاسات امةةةٕس األٔه، ٔوٍاطةةةباّا للٗةةةاغ وةةةا أبعةةةذت  
 للٗاط3ْ 

 يًُشٛصايزصد١ ايه١ًٝ ايجاْٞ َع احملٛص َعاَالت اصتباط بريعٕٛ يعباصات  (4اجلزٍٚ )

 ايجاْٞ احملٛص

 ((تٛتري)األعايٝب ايرتب١ٜٛ يٛقا١ٜ طالب املضس١ً ايجا١ْٜٛ َٔ عًبٝات اإلعالّ اجلزٜز )

 َعاٌَ االصتباط باحملٛص صقِ ايعباص٠ َعاٌَ االصتباط باحملٛص صقِ ايعباص٠

1 3.588** 9 3.628** 

2 3.533** 13 3.634** 

3 3.665** 11 3.577** 

4 3.584** 12 3.627** 

5 3.733** 13 3.528** 

6 3.729** 14 3.677** 

7 3.836** 15 3.751** 

8 3.765** = = 

 فأقٌ  3.31** راٍ عٓز َغت٣ٛ ايزالي١  

( أُ قةةةٗي وةاوةةةن استبةةاه  ةةةن عبةةةاسٚ وةةةَ الةبةةةاسات وةةة   7ٖالةةح وةةةَ ادتةةةذٔه ) 
( فأقةن< ممةا ٖؼةري إىل    3334ستٕسِا وٕدبٛ، ٔدالةٛ إسـةاًٟٗا عٍةذ وظةإٝ الذاللةٛ )     

ؿةةذ  االتظةةا  الةةذاخم٘ بةةب عبةةاسات امةةٕس الجةةاٌ٘، ٔوٍاطةةباّا للٗةةاغ وةةا أبعةةذت        
 للٗاط3ْ 

 :ثبات أداة الدراصة   
داٚ الذساطةةةةةٛ وةةةةةَ خةةةةةمله اطةةةةةادذاً وةاوةةةةةن الجبةةةةةات  مت الاأ ةةةةةذ وةةةةةَ ثبةةةةةات أ

ٖٕٔكةح ادتةذٔه    (،Cronbach'sAlpha (α))( أل ةا  شٌٔبةاخ  أل ا شٌٔباخ )وةادلٛ 
 ( قٗي وةاوملت الجبات أل ا شٌٔباخ لكن ستٕس وَ ستأس االطابا83ٌٛ)
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 َعاٌَ أيفا نضْٚباذ يكٝاؼ ثبات أرا٠ ايزصاع١ (5دزٍٚ )

 عزر ايعباصات االعتبا١ْ

ثبات 

 االعتبا١ْ

 (تٛتريعتدزاّ طالب املضس١ً ايجا١ْٜٛ يإلعالّ اجلزٜز )الايغًب١ٝ  اآلثاص
16 3.848 

األعايٝب ايرتب١ٜٛ يٛقا١ٜ طالب املضس١ً ايجا١ْٜٛ َٔ عًبٝات اإلعالّ اجلزٜز 

 (تٛتري)
15 3.841 

 3.955 31 ايجبات ايعاّ

(، ِٔزا ٖذه 88;33) ( أُ وةاون الجبات الةاً عاٍه سٗح بم 8ٖالح وَ ادتذٔه )
عمةةٜ أُ االطةةاباٌٛ تاىاةة  بذسدةةٛ ثبةةات وشت ةةةٛ ميكةةَ االعاىةةاد عمّٗةةا   الاطبٗةة    

 املٗذاٌ٘ لمذساط3ٛ

 :إجزاءات تطبيل الدراصة 
بةذ الاأ ذ وَ ؿذ  )االطاباٌٛ( ٔثباتّا، ٔؿةملسٗاّا لماطبٗة ، قةاً الباسةح     

 باطبٗلّا وٗذاًٌٗا باتباس ارتطٕات الاالٗٛ= 

   ٖاالطاباٌٛ إلكرتًٌٔٗا3تٕص 
  ( ( اطابا3ٌٛ  635)  االطاباٌات، ٔقذ بم  عذدِا 

 :أصاليب املعاجلة اإلحصائية 

لاشلٗ  أِذان الذساطٛ، ٔحتمٗن البٗاٌات اليت مت جتىٗةّةا، فلةذ مت اطةادذاً    
الةذٖةةذ وةةَ األطةةالٗب اإلسـةةاٟٗٛ املٍاطةةبٛ باطةةادذاً اذتةةضً اإلسـةةاٟٗٛ لمةمةةًٕ         

ٔالةيت ٖشوةض هلةا اخاـةاسًا      Statistical Package for Social Sciencesاالداىاعٗةٛ  
 (SPSS3بالشوض )

 ٔبةذ رلي مت سظار امللاٖٗع اإلسـاٟٗٛ الاالٗٛ=

    الاكةةةشاسات، ٔالٍظةةةب امل٠ٕٖةةةٛ< لماةةةةشن عمةةةٜ خـةةةاٟف أفةةةشاد الذساطةةةٛ، ٔحتذٖةةةذ
 اطاذاباتَّ جتآ عباسات امأس الشٟٗظٛ اليت تالىٍّا أداٚ الذساط3ٛ

  اذتظةةاب٘ املةةٕصُٔ )املةةشدح( "املإطةةطWeighted Mean ٜٔرلةةي لماةةةشن عمةة >"
وإطط اطاذابات أفشاد الذساطٛ عمٜ  ن عبةاسٚ وةَ عبةاسات امةأس،  ىةا أٌةْ       

 ٖ ٗذ   تشتٗب الةباسات سظب أعمٜ وإطط سظاب٘ وٕص3ُٔ 
  " ٘املإطط اذتظةابMean       ٔرلةي ملةشفةٛ وةذٝ است ةاس، أٔ ات ةاض اطةاذابات >"

اطٛ عَ امأس الشٟٗظٛ، وة  الةمةي بأٌةْ ٖ ٗةذ   تشتٗةب امةأس سظةب        أفشاد الذس
 أعمٜ وإطط سظاب3٘

    ٙاالحنةةةشان املةٗةةةاس"Standard Deviation"    لماةةةةشن عمةةةٜ وةةةذٝ احنةةةةشان >
اطاذابات أفةشاد الذساطةٛ لكةن عبةاسٚ وةَ عبةاسات وةاغريات الذساطةٛ، ٔلكةن ستةٕس           

سةةن أُ االحنةةشان املةٗةةاسٙ   وةةَ امةةأس الشٟٗظةةٛ عةةَ وإطةةطّا اذتظةةاب3٘ ٖٔمل    
ٖٕكةةح الاؼةةات   اطةةاذابات أفةةشاد الذساطةةٛ لكةةن عبةةاسٚ وةةَ عبةةاسات وةةاغريات          
الذساطةٛ، إىل داٌةةب امةةأس الشٟٗظةةٛ، فكمىةةا اقرتبةةت قٗىاةةْ وةةَ الـةة ش تش ةةضت  

 االطاذابات، ٔات ض تؼااّا3
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 حتليل ىتائج الدراصة وتفضريها: 
اليت تٕؿمت إلّٗا الذساطٛ اذتالٗٛ، ٖاٍأه ِزا ال ـن عشكا ت ـٗمًٗا لمٍااٟر 

ٔرلةي وةةَ خةةمله اإلدابةةٛ عةةَ أطة٠مٛ الذساطةةٛ ٔفةة  املةادتةةات اإلسـةةاٟٗٛ املٍاطةةبٛ،   
 ٔوَ ثي ت ظري ِزٓ الٍااٟر، ٔرلي عمٜ الٍشٕ الاال٘=

 ( ؟توتريصتخداو طالب املزحلة الجاىوية لإلعالو اجلديد )الثار الضلبية آلاما  :األول لضؤالا إجابة 
طادذاً  ةملر املشسمةٛ الجإٌٖةٛ لإلعةملً ادتذٖةذ      الثاس الظمبٗٛ آلاعمٜ لماةشن 

، مت سظار الاكشاسات، ٔالٍظب امل٠ٕٖٛ، ٔاملإطةطات اذتظةابٗٛ، ٔاالحنشافةات    ( تٕتري)
طةادذاً  الثةاس الظةمبٗٛ   آلااملةٗاسٖٛ، ٔالشتب الطاذابات أفةشاد الذساطةٛ عمةٜ عبةاسات     

 ، ٔداٞت الٍااٟر  ىا ٖم٘=( تٕتري)  ملر املشسمٛ الجإٌٖٛ لإلعملً ادتذٖذ
عتدزاّ طالب املضس١ً ايجا١ْٜٛ يإلعالّ اجلزٜز الثاص ايغًب١ٝ آلاأفضار ايزصاع١ سٍٛ اعتذابات  (6دزٍٚ )

 املٛافك١( َضتب١ تٓاطيًٝا سغب َتٛعطات تٛتري)

 ايعباصات ّ

 رصد١ املٛافك١ ايتهضاص
املتٛعط 

 احلغابٞ
االسلضاف 

 ايضتب١ املعٝاصٟ
 َٛافل ايٓغب١

 بؾز٠ 

 َٛافل 

غري  

 َٛافل 

َٔ ْتا٥ر اعتدزاّ ايطالب يتٜٛرت تٓاَٞ  1

ايغًٛى ايغًيب األخالقٞ ٚايعزٚاْٞ بؾهٌ 

 ًَشٛظ يز٣ ايطالب

 14 82 236 ى

2.64 3.573 1 
% 68.2 27.2 4.6 

ًٜشغ تزْٞ املغت٣ٛ ايتشصًٝٞ يز٣  2

 ايطالب بغبب ٖزص ايٛقت ايطٌٜٛ يف تٜٛرت

 19 73 213 ى

2.63 3.633 2 
% 69.5 24.2 6.3 

سزٚخ َؾانٌ  َغتُض٠ بني ايطالب  16

 ٚٚايزِٜٗ  بغبب  اعتدزاّ تٜٛرت

 17 83 232 ى

2.61 3.593 3 
% 66.9 27.5 5.6 

عاِٖ اعتدزاّ تٜٛرت يف ؼضص نجري َٔ  9

 ايطالب َٔ ايكِٝ املج٢ً يًُذتُع

 13 95 194 ى

2.63 3.572 4 
% 64.2 31.5 4.3 

اعتدزاّ تٜٛرت أثض فهضًٜا ع٢ً ايطالب مما  6

دعًِٗ  ٜتأثضٕٚ باحملت٣ٛ املطضٚح  رٕٚ 

 تزقٝل

 25 76 231 ى

2.58 3.643 5 
% 66.5 25.2 8.3 

اعتدزاّ تٜٛرت أر٣ إىل  اإلصٖام اجلغزٟ  7

 ٚايصشٞ يًطالب
 25 83 197 ى

2.57 3.642 6 
% 65.2 26.5 8.3 

اعتدزاّ ايطالب يتٜٛرت أر٣  إىل فكزإ  13

ا٤ يف ٝبعض ايطالب ايؾعٛص باخلذٌ ٚاحل

 نياجلٓغ ايعالق١ بني 

 24 85 193 ى

2.56 3.638 7 
% 63.9 28.2 7.9 

نجض٠ اعتدزاّ ايطالب يًعباصات اخلارؽ١  14

 يًشٝا٤ َٔ ْتا٥ر رخٛهلِ تٜٛرت
 17 132 183 ى

2.55 3.631 8 
% 63.6 33.8 5.6 

نجض٠ األَضاض ايٓفغ١ٝ ٚتعهض املظاز يز٣  8

 ايطالب َٔ ْتا٥ر  ايزخٍٛ يف تٜٛرت
 42 117 143 ى

2.33 3.739 9 
% 47.4 38.7 13.9 

اعتدزاّ تٜٛرت دعٌ ايطالب أنجض دضا٠٤  11

 يًزخٍٛ ع٢ً املٛاقع اإلباس١ٝ
 49 114 139 ى

2.33 3.732 10 
% 46.1 37.7 16.2 

ايطالب ًَِٝٗ إىل ايٛاقع ًٜشغ ع٢ً  3

االفرتاضٞ باعتدزاَِٗ املغتُض يتٜٛرت 

 بزٜاًل عٔ ايٛاقع ايشٟ ٜعٝؾْٛ٘

 41 134 127 ى

2.28 3.693 11 
% 42.1 44.3 13.6 

عزّ ايكزص٠ ع٢ً ايتعبري ٚتٓاَٞ َغت٣ٛ  4

ايكًل يز٣ ايطالب ْتٝذ١ العتدزاَِٗ 

 املفضط يتٜٛرت

 67 121 114 ى

2.16 3.763 12 
% 37.7 43.1 22.2 

تضادعت َؾاصن١ ايطالب يف املٓاعبات   12

األعض١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ بؾهٌ ًَشٛظ 

 ْتٝذ١ اعتدزاّ تٜٛرت

 63 138 131 ى

2.13 3.727 13 
% 33.4 45.7 23.9 

اطرٜار سز٠ اخلالف بني ايطالب َٔ ْتا٥ر  15

 اعتدزاَِٗ تٜٛرت
 54 157 91 ى

2.12 3.683 14 
% 33.1 52.3 17.9 

قًت َغؤٚي١ٝ ايطالب ػاٙ أعضِٖ  بؾهٌ  5

ًَشٛظ بغبب ايٛقت ايطٌٜٛ ايشٟ ٜكضْٛ٘ 

 يف تٜٛرت

 63 155 87 ى

2.39 3.693 15 
% 28.8 51.3 19.9 

منٛ املؾاعض ايغًب١ٝ يز٣ ايطالب ْتٝذ١  13

 ملكاصْتِٗ مبا ٜطضس٘ اآلخضٕٚ يف تٜٛرت
 83 117 132 ى

2.36 3.781 16 
% 33.8 38.7 27.5 

 3.368 2.39 املتٛعط ايعاّ
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ثةةةاس الظةةةمبٗٛ آلاأُ أفةةةشاد الذساطةةةٛ وٕافلةةةُٕ بؼةةةذٚ عمةةةٜ  (9ٖالةةةح   ادتةةةذٔه )
مبإطةةط سظةةاب٘ بمةة  ( تةٕتري طةادذاً  ةةملر املشسمةةٛ الجإٌٖةٛ لإلعةةملً ادتذٖةةذ )  ال
(، ِٕٔ وإطط ٖل    ال ٠ٛ الجالجٛ وَ ف٠ات امللٗاغ الجملثة٘ )وةَ   6333وَ  >536)

(، ِٔةة٘ ال ٠ةةٛ الةةةيت تؼةةري إىل خٗةةاس وٕافةةة  بؼةةذٚ عمةةٜ أداٚ الذساطةةةٛ       6333إىل  5368
املظةةإٝ ( ٔالةةيت بٍٗةةت أُ  5353ٔتا ةة  ِةةزٓ الٍاٗذةةٛ وةة  ٌاٗذةةٛ دساطةةٛ الؼةةشاسٙ )    

ٕ   الةةةاً لمىدةةا ش املرت  الإاؿةةن  لةةااورٛ ٖةةتبةةٛ عمةةٜ اطةةادذاً  مبةةٛ املةةذاسغ الجاٌ
 داٞ مبظإٝ وشت  3 االداىاع٘

طةةادذاً  ةةملر   الثةةاس الظةةمبٗٛ   آلاأُ أبةةشص   (9)ٖٔالةةح وةةَ الٍاةةاٟر   ادتةةذٔه    
( 9، >، 49، 5، 4تاىجةةن   الةبةةاسات سقةةي ) ( تةةٕترياملشسمةةٛ الجإٌٖةةٛ لإلعةةملً ادتذٖةةذ )  

 وٕافلٛ أفشاد الذساطٛ عمّٗا بؼذٚ ،  الاال٘= اليت مت تشتٗبّا تٍاصلًٗا سظب

 ( وَ ٌااٟر اطادذاً الطملر لاةٕٖرت تٍةاو٘ الظةمٕك    4داٞت الةباسٚ سقي "=ِ٘ٔ )
الظةةم  األخملقةة٘ ٔالةةةذٔاٌ٘ بؼةةكن ومشةةٕظ لةةذٝ الطةةملر " باملشتبةةٛ األٔىل وةةَ   

( 6وةةَ  5397سٗةةح وٕافلةةٛ أفةةشاد الذساطةةٛ عمّٗةةا بؼةةذٚ مبإطةةط سظةةاب٘ بمةة  )     
حياةذُٔ   اذتةٕاس    ٔت ظش ِةزٓ الٍاٗذةٛ بةأُ اطةادذاً الطةملر لاةٕٖرت جيةمةّي       

وةة  األخةةشَٖ ممةةا ٖضٖةةذ وةةَ تٍةةاو٘ الظةةمٕك الظةةم  األخملقةة٘ ٔالةةةذٔاٌ٘ بؼةةكن  
(  5353ومشٕظ لةذٝ الطةملر ٔتا ة  ِةزٓ الٍاٗذةٛ وة  ٌاٗذةٛ دساطةٛ الؼةشاسٙ )          

املظةةإٝ الةةةاً لمىدةةا ش املرتتبةةٛ عمةةٜ اطةةادذاً  مبةةٛ املةةذاسغ     ٔالةةيت بٍٗةةت أُ  
 داٞ مبظإٝ وشت  3 الإاؿن االداىاع٘ لااورٛ ٖالجإٌ

  ( ِٔةة٘=" ٖمشةةن تةةذٌ٘ املظةةإٝ الاشـةةٗم٘ لةةذٝ الطةةملر     5دةةاٞت الةبةةاسٚ سقةةي )
بظةةبب ِةةذس الٕقةةت الطٕٖةةن   تةةٕٖرت " باملشتبةةٛ الجاٌٗةةٛ وةةَ سٗةةح وٕافلةةٛ أفةةشاد       

( ٔت ظةش ِةزٓ الٍاٗذةٛ    6وةَ   5396الذساطةٛ عمّٗةا بؼةذٚ مبإطةط سظةاب٘ بمة  )       
ٍُٕ اطةةادذاوْ عمةةٜ سظةةار ٔقةةت    بةةأُ اطةةادذاً الطةةملر لاةةٕٖرت جيةمةةّي ٖةةذو    

دساطةةةاّي ممةةةا ٖةةة دٙ إىل تةةةذٌ٘ املظةةةإٝ الاشـةةةٗم٘ لةةةذٝ الطةةةملر بظةةةبب ِةةةذس  
(  ;534الٕقت الطٕٖن   تٕٖرت ٔتا   ِزٓ الٍاٗذٛ وة  ٌاٗذةٛ دساطةٛ الةىةشٙ )     

ٔالةةيت بٍٗةةت االطةةادذاً امل ةةشه لاطبٗلةةات الإاؿةةن االداىةةاع٘ قلةةاٞ  ةةملر     
 ت ٖٕوٗا   تطبٗلات الإاؿن االداىاع3٘املشسمٛ الجإٌٖٛ قشابٛ طب  طاعا

 ( سةذٔخ وؼةا ن  وظةاىشٚ بةب الطةملر ٔٔالةذّٖي        49داٞت الةباسٚ سقي "=ِ٘ٔ )
بظبب  اطادذاً تٕٖرت " باملشتبةٛ الجالجةٛ وةَ سٗةح وٕافلةٛ أفةشاد الذساطةٛ عمّٗةا         

( ٔت ظةةش ِةةزٓ الٍاٗذةةٛ بةةأُ اطةةادذاً  6وةةَ  5394بؼةةذٚ مبإطةةط سظةةاب٘ بمةة  )  
 جيةمةةةةّي خيةةةةال ُٕ تٕدّٗةةةةات ٔالةةةةذّٖي املاةملةةةةٛ باألِاىةةةةاً     الطةةةةملر لاةةةةٕٖرت 

بذساطاّي مما ٖ دٙ إىل سذٔخ وؼا ن  وظاىشٚ بب الطملر ٔٔالذّٖي  بظةبب   
 اطادذاً تٕٖرت3

 ( طاِي اطةادذاً تةٕٖرت   حتةشس  ةجري وةَ الطةملر       >داٞت الةباسٚ سقي "=ِ٘ٔ )
   ٕ افلةةٛ أفةةشاد الذساطةةٛ  وةةَ اللةةٗي املجمةةٜ لمىذاىةة  " باملشتبةةٛ الشابةةةٛ وةةَ سٗةةح و

( ٔت ظةةةش ِةةةزٓ الٍاٗذةةةٛ بةةةأُ  6وةةةَ  5393عمّٗةةةا بؼةةةذٚ مبإطةةةط سظةةةاب٘ بمةةة  )   
اطادذاً الطملر لإٖرت جيةمّي ٖاةشكُٕ لجلافات دخٗمْ مما ٖ دٙ إىل حتةشس  
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 جري وةَ الطةملر وةَ اللةٗي املجمةٜ لمىذاىة  ٔتا ة  ِةزٓ الٍاٗذةٛ وة  ٌاٗذةٛ            
أُ ٔالةيت بٍٗةت    ِةة  ;475الةضٖةش   ٌةاٖف ااوةةٛ املمةي عبةذ     األوةري دساطٛ  شطة٘  

االِاضاص اللٗى٘ لذٝ الؼةبار بةذأ بةالإّس بةةذ   ةشٚ ادتٗةن الجةاٌ٘ وةَ الٕٖةب          
وا ٖظةىٜ بؼةبكات الإاؿةن االداىةاع٘ " تةٕتري " ٔسةريٓ ٌٔةار عةَ رلةي           ٔظّٕس

 أٖلا ظٕاِش طمبٗٛ وا ٖظىٜ بال رئغ األخملق٘ لذٝ ف٠ٛ الؼبار3
 ( اطا9داٞت الةباسٚ سقي "=ِ٘ٔ )   دذاً تٕٖرت أثش فكشًٖا عمٜ الطملر مما دةمةّي

ٖاةةأثشُٔ بةةامإٝ املطةةشٔح  دُٔ تةةذقٗ  " باملشتبةةٛ ارتاوظةةٛ وةةَ سٗةةح وٕافلةةٛ         
( ٔت ظةةش ِةةةزٓ  6وةةةَ  ;538أفةةشاد الذساطةةةٛ عمّٗةةا بؼةةةذٚ مبإطةةط سظةةةاب٘ بمةة  )     

الٍاٗذٛ بأُ اطادذاً الطةملر لاةٕٖرت جيةمةّي ٖاةشكةُٕ لاةأثري فكةشٙ وظةاىش        
 دةمةةةّي  ٖاةةةأثشُٔ بةةةامإٝ املطةةةشٔح  دُٔ تةةةذقٗ  ٔتا ةةة  ِةةةزٓ      ممةةةا ٖةةة دٙ إىل 

( ٔالةةيت بٍٗةةت أُ ولةةىُٕ الؼةةاٟةات    >534الٍاٗذةةٛ وةة  ٌاٗذةةٛ دساطةةٛ الاةةًٕ ) 
تغشٖذات تٕتري تأخز أػةكااًل ٔإٌٔاعةًا واةةذدٚ وشتبطةٛ بةاملٕاقف الةيت تاّةش فّٗةا         

 ٔتٍٕعت أػكاهلا وَ دٍٖٗٛ ٔاداىاعٗٛ ٔأو3ٍٛٗ

 ٟ طةةةادذاً  ةةةملر الثةةةاس الظةةةمبٗٛ آلا( أُ أقةةن  9ر   ادتةةةذٔه )ٖٔالةةح وةةةَ الٍاةةةا
( اليت مت 46، 8، 48تاىجن   الةباسات سقي )( تٕترياملشسمٛ الجإٌٖٛ لإلعملً ادتذٖذ )

 تشتٗبّا تٍاصلًٗا سظب وٕافلٛ أفشاد الذساطٛ عمّٗا ،  الاال٘=

 ( ِٔةةة٘=" اصدٖةةةاد سةةةذٚ ارتةةةملن بةةةب الطةةةملر وةةةَ ٌاةةةا  48دةةةاٞت الةبةةةاسٚ سقةةةي ) ٟر
اطادذاوّي تٕٖرت " باملشتبٛ الشابةٛ عؼش وَ سٗح وٕافلةٛ أفةشاد الذساطةٛ عمّٗةا     

( ٔت ظةش ِةزٓ الٍاٗذةٛ بةأُ اطةادذاً الطةملر       6وَ  5345مبإطط سظاب٘ بم  ) 
لاةةٕٖرت ٖضٖةةذ وةةَ سةةٕاسِي وةة  صوملّٟةةي ممةةا ٖةة دٙ إىل اصدٖةةاد سةةذٚ ارتةةملن بةةب    

اٗذٛ و  ٌاٗذٛ دساطٛ لغ   الطملر وَ ٌااٟر اطادذاوّي تٕٖرت ٔتا   ِزٓ الٍ
 ( ٔالةةيت بٍٗةةت أُ وةةَ وةةَ أِةةي اآلثةةاس الظةةمبٗٛ الطةةادذاً ِةةزٓ الؼةةبكات          :534)

 3شاِٗٛ ٔالةٍف، ٔتؼذٗ  ادتشميٛ ٔاألفةاه سري اللإٌٌٗٛكٔالاششٖض عمٜ ال
 ( قمٛ وظ ٔلٗٛ الطملر جتآ أطةشِي  بؼةكن ومشةٕظ    8داٞت الةباسٚ سقي "=ِ٘ٔ )

ٖللٌْٕ   تٕٖرت " باملشتبٛ ارتاوظةٛ عؼةش وةَ سٗةح     بظبب الٕقت الطٕٖن الزٙ 
( ٔت ظةةش ِةةزٓ 6وةةَ  >533وٕافلةةٛ أفةةشاد الذساطةةٛ عمّٗةةا مبإطةةط سظةةاب٘ بمةة  )    

الٍاٗذٛ بأُ اطادذاً الطملر لإٖرت ل رتٚ  ٕٖمةٛ وةَ الٕقةت جيةمةّي ّٖىمةُٕ      
ٔادبةةاتّي األطةةشٖٛ ممةةا ٖةة دٙ إىل قمةةٛ وظةة ٔلٗٛ الطةةملر جتةةآ أطةةشِي  بؼةةكن          

بب الٕقت الطٕٖةن الةزٙ ٖللةٌْٕ   تةٕٖرت ٔتا ة  ِةزٓ الٍاٗذةٛ وة          ومشٕظ بظ
ٛ ٌاٗذةةةٛ دساطةةةٛ    ٔالةةةيت بٍٗةةةت أُ اطةةةادذاً الؼةةةبكات     5349)  لبٕصٖةةةذٙ س ٗاةةة

االداىاعٗٛ تشك أثاس ٔاكشٛ عمٜ املشاِلب  الةضلٛ عَ ستةٗط األطةشٚ  ىةا    
ً    5339إبةةشاِٗي )  دساطةةٛتا ةة  وةة  ٌاٗذةةٛ    ( ٔالةةيت بٍٗةةت أُ وةةَ أِةةي أطةةبار عةةذ

الرتابةةةط األطةةةشٙ ِةةةٕ إٌؼةةةاٞ عملقةةةات خاؿةةةٛ وةةة  األؿةةةذقاٞ بٕاطةةةطٛ الؼةةةبكٛ      
 الةٍكبٕت3ٛٗ

   ( ِٔةةة٘=" منةةةٕ املؼةةةاعش الظةةةمبٗٛ لةةةذٝ الطةةةملر ٌاٗذةةةٛ       46دةةةاٞت الةبةةةاسٚ سقةةةي )
مللةةةاسٌاّي مبةةةا ٖطشسةةةْ اآلخةةةشُٔ   تةةةٕٖرت " باملشتبةةةٛ الظادطةةةٛ عؼةةةش وةةةَ سٗةةةح    
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( ٔت ظةش ِةزٓ الٍاٗذةٛ    6وةَ   5339وٕافلٛ أفشاد الذساطٛ مبإطط سظةاب٘ بمة  )   
بةةأُ اطةةادذاً الطةةملر لاةةٕٖرت جيةمةةّي ٖاةشكةةُٕ لاةةأثريات فكشٖةةٛ طةةمبٗٛ ممةةا       
ٖةةة دٙ إىل منةةةٕ املؼةةةاعش الظةةةمبٗٛ لةةةذٝ الطةةةملر ٌاٗذةةةٛ مللةةةاسٌاّي مبةةةا ٖطشسةةةْ      

 اآلخشُٔ   تٕٖرت3

  اإلعـالو  األصاليب الرتبوية لوقاية طالب املزحلـة الجاىويـة مـً صـلبيات     ما  :الجاىيلضؤال اإجابة
 ؟ ( مً وجهة ىظز املغزفني الرتبويني مبديية الزياضتوترياجلديد )

األطةةالٗب الرتبٕٖةةٛ لٕقاٖةةٛ  ةةملر املشسمةةٛ الجإٌٖةةٛ وةةَ طةةمبٗات       لماةةةشن عمةةٜ  
، مت سظةةةةار الاكةةةةشاسات، ٔالٍظةةةةب امل٠ٕٖةةةةٛ، ٔاملإطةةةةطات   ( تةةةةٕترياإلعةةةةملً ادتذٖةةةةذ )

ات أفةةشاد الذساطةةٛ عمةةٜ عبةةاسات  اذتظةةابٗٛ، ٔاالحنشافةةات املةٗاسٖةةٛ، ٔالشتةةب الطةةاذاب  
األطةةالٗب الرتبٕٖةةٛ لٕقاٖةةٛ  ةةملر املشسمةةةٛ الجإٌٖةةٛ وةةَ طةةمبٗات اإلعةةملً ادتذٖةةةذ         

 ، ٔداٞت الٍااٟر  ىا ٖم٘=( تٕتري)
األعايٝب ايرتب١ٜٛ يٛقا١ٜ طالب املضس١ً ايجا١ْٜٛ َٔ عًبٝات أفضار ايزصاع١ سٍٛ اعتذابات  (7دزٍٚ )

 املٛافك١ٓاطيًٝا سغب َتٛعطات ( َضتب١ تتٛترياإلعالّ اجلزٜز )

 ايعباصات ّ

 رصد١ املٛافك١ ايتهضاص
املتٛعط 

 احلغابٞ
االسلضاف 

 ايضتب١ املعٝاصٟ
 َٛافل ايٓغب١

 بؾز٠ 

 َٛافل 

غري  

 َٛافل 

تهجٝف ايرباَر ٚايٓزٚات ايتٛع١ٜٛ يًطالب َٔ قبٌ  12

إراصات املزصؼ بايتعإٚ َع املؾضفني ايرتبٜٛني اييت 

 تٛضح اآلثاص ايغًب١ٝ العتدزاّ تٜٛرت  

 19 91 192 ى

2.57 3.613 1 
% 63.6 33.1 6.3 

ٜعٌُ املعًُني َٔ خالٍ َٓاٖر  ايرتب١ٝ اإلعال١َٝ  1

 ْفٛؼ ايطالبع٢ً غضؼ َضاقب١ اهلل يف 

 16 116 173 ى

2.51 3.598 2 
% 56.3 38.4 5.3 

َتابع١ اآلبا٤ ألبٓا٥ِٗ ايشٜٔ يزِٜٗ سغابات يف تٜٛرت  2

نٞ ٜهْٛٛا دظ٤ َٔ تفهريِٖ َٚالسع١ عًٛنِٗ 

 بطضٜك١ غري َباؽض٠

 23 135 174 ى

2.53 3.635 3 
% 57.6 34.8 7.6 

تٜٛرت ٚايعٌُ ع٢ً ايرتبٜٛني تهجٝف َؾاصنتِٗ يف  13

ع٢ً تأصٌٝ ايكِٝ ٚاملبارئ األخالق١ٝ يف تػضٜزاتِٗ 

 املٛد١ٗ يًطالب

 36 89 177 ى

2.47 3.699 4 
% 58.6 29.5 11.9 

تفعٌٝ رٚص املعًُني عٝح الٜكتصض رٚصِٖ ع٢ً ايكا٤  6

املار٠ فكط ٚامنا ٜتذاٚط سيو بتبصري ايطالب مبا 

اٖتُاَاتِٗ ٜزٚص سٛهلِ َٔ َؾهالت َٚؾاصنتِٗ 

 فُٝا ٜطضح عرب تٜٛرت

 46 91 165 ى

2.39 3.738 5 
% 54.7 33.1 15.2 

تعٌُ املزصع١ ع٢ً تظٜٚز ايطالب باخلربات ايالط١َ  5

يًُؾاصن١ ايفاع١ً ٚاهلارف١ يف ايكضاٜا اييت تِٗ 

 ايطالب يف تٜٛرت

 34 119 149 ى

2.38 3.683 6 
% 49.3 39.4 11.3 

األْؾط١ ايطالب١ٝ يف املزصع١ يتبصري اعتػالٍ  4

 ايطالب بغًبٝات اعتدزاَِٗ يتٜٛرت
 36 121 145 ى

2.36 3.686 7 
% 48.3 43.1 11.9 

عكز يكا٤ات سٛاص١ٜ َفتٛس١ بني ايطالب ٚاملؾضفني   13

 ايرتبٛبني  ملٓاقؾ١ عًبٝات تٜٛرت
 49 98 155 ى

2.35 3.744 8 
% 51.3 32.5 16.2 

ثكاف١ األَٔ املعًَٛاتٞ عرب تٜٛرت يف دلاٍ ْؾض  3

ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ َٔ خالٍ ايزٚصات ايتزصٜب١ٝ 

 بايتعإٚ َع اجلٗات سات ايعالق١

 135 93 137 ى

2.31 3.839 9 
% 35.4 29.8 34.8 

ٜكّٛ اإلصؽار ايطالبٞ بتصُِٝ  صعا٥ٌ ٖارف١  ٚبجٗا   15

 يًطالب يتٛعٝتِٗ مبداطض تٜٛرت ع٢ً َٓع١َٛ

 ايكِٝ

 99 139 94 ى

1.98 3.831 13 
% 31.1 36.1 32.8 

غضؼ  خًل ايعف١ ٚاحلٝا٤ َٔ قبٌ ايٛايزٜٔ  يف  11

 أبٓا٥ِٗ

 138 138 86 ى

1.93 3.799 11 
% 28.4 35.8 35.8 

تكّٛ املزصع١ بطضح بضاَر تزصٜب١ٝ ٚصٜاض١ٝ  ْٛع١ٝ  14

 يؾػٌ أٚقات ايفضاغ يز٣ ايطالب

 121 113 71 ى

1.83 3.781 12 
% 23.5 36.4 43.1 

ع٢ً ٚطاص٠ ايتعًِٝ تضُني املٓاٖر مبداطض تٜٛرت  7

 ٚاْعهاعات٘ ايغًب١ٝ  ع٢ً ايطالب

 133 137 62 ى

1.76 3.773 13 
% 23.5 35.5 44.3 

 128 121 53 ى تٛظٝف َٗاصات ايطالب يف االعتدزاّ اهلارف يتٜٛرت 9

1.75 3.734 14 
% 17.5 43.1 42.4 

تؾذٝع ايطالب ع٢ً تبين قضاٜا ثكاف١ٝ َٚعضف١ٝ  8

 تُِٗٗ َٚٓاقؾتٗا عرب  تٜٛرت
 135 115 52 ى

1.73 3.739 15 
% 17.2 38.1 44.7 

 3.434 2.17 املتٛعط ايعاّ
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األطالٗب الرتبٕٖٛ لٕقاٖةٛ  ( أُ أفشاد الذساطٛ وٕافلُٕ عمٜ :ٖالح   ادتذٔه )
مبإطةط سظةاب٘ بمة     ( تةٕتري الجإٌٖٛ وةَ طةمبٗات اإلعةملً ادتذٖةذ )     ملر املشسمٛ 

(، ِٕٔ وإطط ٖل    ال ٠ٛ الجاٌٗٛ وَ ف٠ات امللٗةاغ الجملثة٘ )وةَ    6333وَ  :534)
 (، ِٔ٘ ال ٠ٛ اليت تؼري إىل خٗاس وٕاف  عمٜ أداٚ الذساط53673ٛإىل  ;439

ٕٖةةٛ لٕقاٖةةٛ  ةةملر   األطةةالٗب الرتب( أُ أبةةشص :ٖٔالةةح وةةَ الٍاةةاٟر   ادتةةذٔه )   
، 4، 45تاىجن   الةباسات سقةي ) ( تٕترياملشسمٛ الجإٌٖٛ وَ طمبٗات اإلعملً ادتذٖذ )

( الةةةيت مت تشتٗبّةةةا تٍاصلٗةةةًا سظةةةب وٕافلةةةٛ أفةةةشاد الذساطةةةٛ عمّٗةةةا بؼةةةذٚ ،          9، 43، 5
  الاال٘=

  ( ِٔة٘=" تكجٗةف الةااور ٔالٍةذٔات الإعٕٖةٛ لمطةملر وةَ        45داٞت الةباسٚ سقةي )
ات املةذسغ بالاةةأُ وةة  املؼةشفب الرتبةٕٖب الةةيت تٕكةح اآلثةاس الظةةمبٗٛ       قبةن إداس 

الطادذاً تةٕٖرت  " باملشتبةٛ األٔىل وةَ سٗةح وٕافلةٛ أفةشاد الذساطةٛ عمّٗةا بؼةذٚ          
( ٔت ظةةش ِةةزٓ الٍاٗذةةٛ بةةأُ تكجٗةةف الةةااور  6وةةَ  :538مبإطةةط سظةةاب٘ بمةة  ) 

أُ وةةة  املؼةةةشفب  ٔالٍةةةذٔات الإعٕٖةةةٛ لمطةةةملر وةةةَ قبةةةن إداسات املةةةذسغ بالاةةةة      
الرتبٕٖب اليت تٕكح اآلثاس الظةمبٗٛ الطةادذاً تةٕٖرت ٖةةضص وةَ وةشفةٛ الطةملر        

لٕقاٖةةٛ  ةةملر املشسمةةٛ  هلةةزٓ اآلثةةاس الظةةمبٗٛ ٔاألباةةةاد عةةَ الاةةأثش بّةةا ممةةا ٖةة دٙ    
ٔتا ةة  ِةةزٓ الٍاٗذةةٛ وةة  ٌاٗذةةٛ   (تةةٕتريالجإٌٖةةٛ وةةَ طةةمبٗات اإلعةةملً ادتذٖةةذ ) 

( ٔالةةيت بٍٗةةت كةةشٔسٚ تٍىٗةةٛ الةةٕع٘ الجلةةا    اجملاىةة  وةةَ   >534دساطةةٛ الاةةًٕ ) 
خةةةةمله إقاوةةةةٛ دٔسات ٔبةةةةشاور تذسٖبٗةةةةٛ  بةةةةاإلعملً ادتذٖةةةةذ   املةةةةذاسغ ٔاملةاِةةةةذ   

ٔالةةيت بٍٗةةت   >534الةباطةة٘ ٔاملةةالك٘   دساطةةٛٔادتاوةةةات  ىةةا تا ةة  وةة  ٌاٗذةةٛ   
املذاسغ باػشان ادتّةات املداـةٛ بةالاجلٗف لمإعٗةٛ      كشٔسٚ علذ ٔسؾ عىن  

 5347الطالبات ٔتبـريِي بظةمبٗات " تةٕٖرت " ٔتا ة  وة  ٌاٗذةٛ دساطةٛ = الطٗةاس        
ٔاليت بٍٗت أِىٗٛ تكجٗف الذٔسات ٔالٍذٔات الةمىٗٛ  الةيت تٕكةح لمطةملر األثةش     

 الظم  عمٜ اللٗي ٔامل اِٗي ٔالظمٕك ٔاهلٕٖٛ الذ3ٍٖٛٗ
  ٚ( ِٔ٘=" ٖةىن املةمىب وَ خمله وٍاِر  الرتبٗٛ اإلطملوٗٛ 4سقي )داٞت الةباس

عمٜ سشغ وشاقبٛ ا    ٌ ٕغ الطملر " باملشتبٛ الجاٌٗٛ وَ سٗح وٕافلٛ أفةشاد  
( ٔت ظةش ِةزٓ الٍاٗذةٛ    6وةَ   5384الذساطةٛ عمّٗةا بؼةذٚ مبإطةط سظةاب٘ بمة  )       

سةشغ وشاقبةٛ ا      بأُ عىن املةمىب وَ خمله وٍاِر  الرتبٗٛ اإلطملوٗٛ عمٜ 
ٌ ٕغ الطملر ٖةضص وَ الشقابٛ الزاتٗٛ لةذٝ الطةملر أثٍةاٞ اطةادذاوّي لاةٕٖرت      

 3(تٕتريلٕقاٖٛ  ملر املشسمٛ الجإٌٖٛ وَ طمبٗات اإلعملً ادتذٖذ )مما ٖ دٙ 
 ( ِٔةة٘=" واابةةةٛ اآلبةةاٞ ألبٍةةاّٟي الةةزَٖ لةةذّٖي سظةةابات   5دةةاٞت الةبةةاسٚ سقةةي )

ت كريِي ٔوملساٛ طمٕ ّي بطشٖلٛ سري وباػةشٚ "  تٕٖرت  ٘ ٖكٌٕٕا دضٞ وَ 
باملشتبةٛ الجالجةٛ وةَ سٗةح وٕافلةٛ أفةشاد الذساطةٛ عمّٗةا بؼةذٚ مبإطةط سظةةاب٘           

( ٔت ظش ِزٓ الٍاٗذٛ بأُ واابةٛ اآلبةاٞ ألبٍةاّٟي الةزَٖ لةذّٖي     6وَ  5383بم  ) 
سظابات   تٕٖرت  ة٘ ٖكٌٕةٕا دةضٞ وةَ ت كريِةي ٔوملساةٛ طةمٕ ّي بطشٖلةٛ         

ػشٚ ٖةضص وَ املاابةٛ الذقٗلٛ لماأثريات الظمبٗٛ عمٜ األبٍاٞ ٔوةادتاّا سري وبا
لٕقاٖةةٛ  ةةملر املشسمةةٛ الجإٌٖةةٛ وةةَ طةةمبٗات اإلعةةملً      بـةةٕسٚ طةةشٖةٛ ممةةا ٖةة دٙ   

 3(تٕتريادتذٖذ )
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 ( ِٔةةة٘=" عمةةةٜ الرتبةةةٕٖب تكجٗةةةف وؼةةةاس اّي   تةةةٕٖرت  43دةةةاٞت الةبةةةاسٚ سقةةةي )
قٗةٛ   تغشٖةذاتّي املٕدّةٛ لمطةةملر "    ٔالةىةن عمةٜ تأؿةٗن اللةٗي ٔاملبةادئ األخمل     

باملشتبٛ الشابةةٛ وةَ سٗةح وٕافلةٛ أفةشاد الذساطةٛ عمّٗةا بؼةذٚ مبإطةط سظةاب٘           
( ٔت ظةةش ِةةزٓ الٍاٗذةةٛ بةةأُ تكجٗةةف الرتبةةٕٖب وؼةةاس اّي        6وةةَ  :537بمةة  ) 

تةةةٕٖرت ٔالةىةةةن عمةةةٜ تأؿةةةٗن اللةةةٗي ٔاملبةةةادئ األخملقٗةةةٛ   تغشٖةةةذاتّي املٕدّةةةٛ     
لٕقاٖةٛ  ةملر   ـٕه الطةملر عمةٜ الإدٗةْ الةملصً ممةا ٖة دٙ       لمطملر ٖةضص وَ س

 3(تٕترياملشسمٛ الجإٌٖٛ وَ طمبٗات اإلعملً ادتذٖذ )
 ( ِٔةة٘=" ت ةٗةةن دٔس املةمىةةب  ٗةةح الٖلاـةةش دٔسِةةي عمةةٜ  9دةةاٞت الةبةةاسٚ سقةةي )

اللةةاٞ املةةادٚ فلةةط ٔامنةةا ٖاذةةأص رلةةي بابـةةري الطةةملر مبةةا ٖةةذٔس سةةٕهلي وةةَ           
اىاواتّي فٗىا ٖطشح عا تٕٖرت " باملشتبٛ ارتاوظٛ وَ وؼكملت ٔوؼاس اّي اِ

( 6وةةَ  >536سٗةةح وٕافلةةٛ أفةةشاد الذساطةةٛ عمّٗةةا بؼةةذٚ مبإطةةط سظةةاب٘ بمةة  )     
ٔت ظش ِزٓ الٍاٗذٛ بأُ ت ةٗةن دٔس املةمىةب  ٗةح الٖلاـةش دٔسِةي عمةٜ اللةاٞ        
املادٚ فلةط ٔامنةا ٖاذةأص رلةي بابـةري الطةملر مبةا ٖةذٔس سةٕهلي وةَ وؼةكملت            

ؼاس اّي اِاىاواتّي فٗىا ٖطشح عا تٕٖرت ٖةضص وَ دٔس املةمىةب   تٕدٗةْ   ٔو
لٕقاٖةٛ  ةملر املشسمةٛ الجإٌٖةٛ وةَ       ملبّي حنٕ تأثريات تٕٖرت عمّٗي مما ٖ دٙ 

   ٔتا   ِزٓ الٍاٗذةٛ وة  ٌاٗذةٛ دساطةٛ الؼةشاسٙ       (تٕتريطمبٗات اإلعملً ادتذٖذ )
ٛ ٗةة ٔاإلػةةشان الرتبةةٕٙ   عىم دٔس املذسطةةٛ ( ٔالةةيت بٍٗةةت كةةشٔسٚ ت ةٗةةن     5353) 

ٕ املرتتبةةٛ  ْ وةةَ املدةةا شٗةةٛ ٔالإدٗةةالإع  ٖٛةةعمةةٜ اطةةادذاً  مبةةٛ املةةذاسغ الجاٌ
ٛ فـةةٕال سةةٕه ٗ املٍةةاِر املذسطةةبلةةىٔ ةةزلي ت الإاؿةةن االداىةةاع٘ لةةااور
ِةةا ٔ ةةش  الٕقاٖةةٛ ٔت ةٗةةن دٔس اإلسػةةادٙ   املةةذاسغ لٕقاٖةةٛ الطةةملر وةةَ  شتا ش

 الظمٕ 3ٛٗ تاالحنشافا

األطةةالٗب الرتبٕٖةةٛ لٕقاٖةةٛ  ةةملر    ( أُ أقةةن :وةةَ الٍاةةاٟر   ادتةةذٔه )   ٖٔالةةح
، >، :تاىجةن   الةبةاسات سقةي )   ( تةٕتري املشسمٛ الجإٌٖٛ وَ طمبٗات اإلعملً ادتذٖةذ ) 

 ( اليت مت تشتٗبّا تٍاصلًٗا سظب وٕافلٛ أفشاد الذساطٛ عمّٗا ،  الاال٘=;
 ( ِٔة٘=" عمةٜ ٔصاسٚ الاةمةٗي   :داٞت الةباسٚ سقي )      تلةىب املٍةاِر مبدةا ش تةٕٖرت

ٔاٌةكاطاتْ الظمبٗٛ  عمٜ الطملر " باملشتبٛ الجالجٛ عؼش وَ سٗةح وٕافلةٛ أفةشاد    
( ٔت ظةةش ِةةزٓ الٍاٗذةةٛ بةةأُ   6وةةَ  43:9الذساطةةٛ عمّٗةةا مبإطةةط سظةةاب٘ بمةة  )    

تلىب املٍاِر مبدا ش تٕٖرت ٔاٌةكاطاتْ الظمبٗٛ  عمةٜ الطةملر ٖةةضص وةَ ٔعة٘      
لٕقاٖةةٛ  ةةملر املشسمةةٛ الجإٌٖةةٛ وةةَ طةةمبٗات    ممةةا ٖةة دٙ الطةةملر مبدةةا ش تةةٕٖرت

 3(تٕترياإلعملً ادتذٖذ )
   ( ِٔةة٘=" تٕظٗةةف وّةةاسات الطةةملر   االطةةادذاً اهلةةادن     >دةةاٞت الةبةةاسٚ سقةةي )

لإٖرت " باملشتبةٛ الشابةةٛ عؼةش وةَ سٗةح وٕافلةٛ أفةشاد الذساطةٛ عمّٗةا مبإطةط           
( ٔت ظةش ِةزٓ الٍاٗذةٛ بةأُ تٕظٗةف وّةاسات الطةملر          6وةَ   43:8سظاب٘ بم  ) 

ٕ تةةٕٖرت ممةةا ٖةة دٙ  االطةةادذاً اهلةةادن لاةةٕٖرت ٖةةةضص وةةَ تةةٕدّّي االجيةةاب٘ حنةة    
 3 (تٕتريلٕقاٖٛ  ملر املشسمٛ الجإٌٖٛ وَ طمبٗات اإلعملً ادتذٖذ )

 ( تؼذٗ  الطملر عمٜ تبحب قلةاٖا ثلافٗةٛ ٔوةشفٗةٛ    ;داٞت الةباسٚ سقي "=ِ٘ٔ )
تّىّي ٔوٍاقؼةاّا عةا  تةٕٖرت " باملشتبةٛ ارتاوظةٛ عؼةش وةَ سٗةح وٕافلةٛ أفةشاد           
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( ٔت ظةةش ِةةزٓ الٍاٗذةةٛ بةةأُ   6وةةَ  43:6الذساطةةٛ عمّٗةةا مبإطةةط سظةةاب٘ بمةة  )    
وٍاقؼاّا عا  تٕٖرت تؼذٗ  الطملر عمٜ تبحب قلاٖا ثلافٗٛ ٔوةشفٗٛ تّىّي ٔ

لٕقاٖةةٛ  ةةملر املشسمةةٛ   ٖةةذف  الطةةملر لملطةةادذاً اإلجيةةاب٘ لاةةٕٖرت ممةةا ٖةة دٙ      
 3(تٕتريالجإٌٖٛ وَ طمبٗات اإلعملً ادتذٖذ )

 ىتائج الدراصة وتوصياتها ومكرتحاتها 
 :أبزس ىتائج الدراصة 

 تٕؿمت الذساطٛ إىل عذٍد وَ الٍااٟر، ٔوَ أبشصِا=

 ( ؟توتريصتخداو طالب املزحلة الجاىوية لإلعالو اجلديد )الثار الضلبية آلاما  :األول لضؤالا إجابة 
طةةادذاً  ةةملر املشسمةةٛ   الثةةاس الظةةمبٗٛ  آلاأفةةشاد الذساطةةٛ وٕافلةةُٕ بؼةةذٚ عمةةٜ     

 3(تٕتريالجإٌٖٛ لإلعملً ادتذٖذ )

( تةٕتري طةادذاً  ةملر املشسمةٛ الجإٌٖةٛ لإلعةملً ادتذٖةذ )      الثةاس الظةمبٗٛ   آلاأبشص 
 تاىجن  =

 ٌااٟر اطادذاً الطملر لإٖرت تٍاو٘ الظمٕك الظةم  األخملقة٘ ٔالةةذٔاٌ٘    و َ
بؼكن ومشٕظ لذٝ الطملر ٔت ظةش ِةزٓ الٍاٗذةٛ بةأُ اطةادذاً الطةملر لاةٕٖرت        
جيةمةّي حياةةذُٔ   اذتةةٕاس وة  األخةةشَٖ ممةةا ٖضٖةةذ وةَ تٍةةاو٘ الظةةمٕك الظةةم     

اٗذٛ و  ٌاٗذٛ األخملق٘ ٔالةذٔاٌ٘ بؼكن ومشٕظ لذٝ الطملر ٔتا   ِزٓ الٍ
املظةةإٝ الةةةاً لمىدةةا ش املرتتبةةٛ عمةةٜ   ( ٔالةةيت بٍٗةةت أُ   5353دساطةةٛ الؼةةشاسٙ ) 

  ٕ ٘  لةةااورٛ ٖةةاطةةادذاً  مبةةٛ املةةذاسغ الجاٌ دةةاٞ مبظةةإٝ   الإاؿةةن االداىةةاع
 وشت  3

        ٖمشةةن تةةذٌ٘ املظةةإٝ الاشـةةٗم٘ لةةذٝ الطةةملر بظةةبب ِةةذس الٕقةةت الطٕٖةةن
اطةةةادذاً الطةةةملر لاةةةٕٖرت جيةمةةةّي ٖةةةذوٍُٕ  تةةةٕٖرت ٔت ظةةةش ِةةةزٓ الٍاٗذةةةٛ بةةةأُ  

اطادذاوْ عمٜ سظةار ٔقةت دساطةاّي ممةا ٖة دٙ إىل تةذٌ٘ املظةإٝ الاشـةٗم٘         
لذٝ الطملر بظبب ِذس الٕقت الطٕٖن   تٕٖرت ٔتا   ِزٓ الٍاٗذٛ وة  ٌاٗذةٛ   

( ٔالةةةيت بٍٗةةةت االطةةةادذاً امل ةةةشه لاطبٗلةةةات الإاؿةةةن  ;534دساطةةٛ الةىةةةشٙ )  
املشسمٛ الجإٌٖٛ قشابةٛ طةب  طةاعات ٖٕوٗةا   تطبٗلةات       االداىاع٘ قلاٞ  ملر

 الإاؿن االداىاع3٘
      سذٔخ وؼا ن  وظاىشٚ بب الطملر ٔٔالذّٖي  بظةبب  اطةادذاً تةٕٖرت ٔت ظةش

ِزٓ الٍاٗذٛ بأُ اطادذاً الطملر لإٖرت جيةمّي خيال ُٕ تٕدّٗةات ٔالةذّٖي   
وظةةةاىشٚ بةةةب    املاةملةةةٛ باألِاىةةةاً بذساطةةةاّي ممةةةا ٖةةة دٙ إىل سةةةذٔخ وؼةةةا ن   

 الطملر ٔٔالذّٖي  بظبب  اطادذاً تٕٖرت3
    طةةاِي اطةةادذاً تةةٕٖرت   حتةةشس  ةةجري وةةَ الطةةملر وةةَ اللةةٗي املجمةةٜ لمىذاىةة

ٔت ظش ِزٓ الٍاٗذٛ بةأُ اطةادذاً الطةملر لاةٕٖرت جيةمةّي ٖاةشكةُٕ لجلافةات        
دخٗمْ مما ٖ دٙ إىل حتشس  جري وَ الطملر وَ اللٗي املجمةٜ لمىذاىة  ٔتا ة     

ٌةاٖف ااوةةٛ املمةي عبةذ الةضٖةش       األوةري دساطٛ  شط٘ الٍاٗذٛ و  ٌاٗذٛ  ِزٓ
أُ االِاةةضاص اللٗىةة٘ لةةذٝ الؼةةبار بةةذأ بةةالإّس بةةةذ   ةةشٚ  ٔالةةيت بٍٗةةت  ِةةة ;475

وا ٖظىٜ بؼبكات الإاؿن االداىاع٘ " تةٕتري "   ادتٗن الجاٌ٘ وَ الٕٖب ٔظّٕس
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       ٔ غ األخملقة٘ لةذٝ   ٔسريٓ ٌٔار عَ رلةي أٖلةا ظةٕاِش طةمبٗٛ وةا ٖظةىٜ بةال ري
 ف٠ٛ الؼبار3

          اطادذاً تٕٖرت أثش فكشًٖا عمةٜ الطةملر ممةا دةمةّي  ٖاةأثشُٔ بةامإٝ املطةشٔح
دُٔ تةةةةذقٗ  ٔت ظةةةةش ِةةةةزٓ الٍاٗذةةةةٛ بةةةةأُ اطةةةةادذاً الطةةةةملر لاةةةةٕٖرت جيةمةةةةّي      
ٖاةشكةةةُٕ لاةةةأثري فكةةةشٙ وظةةةاىش ممةةةا ٖةةة دٙ إىل دةمةةةّي  ٖاةةةأثشُٔ بةةةامإٝ         

( ٔالةيت   >534اٗذٛ وة  ٌاٗذةٛ دساطةٛ الاةًٕ )     املطشٔح  دُٔ تذقٗ  ٔتا   ِزٓ الٍ
بٍٗةةةت أُ ولةةةىُٕ الؼةةةاٟةات   تغشٖةةةذات تةةةٕتري تأخةةةز أػةةةكااًل ٔإٌٔاعةةةًا واةةةةذدٚ  
 وشتبطٛ باملٕاقف اليت تاّش فّٗا ٔتٍٕعت أػكاهلا وَ دٍٖٗٛ ٔاداىاعٗٛ ٔأو3ٍٛٗ

( تةٕتري طةادذاً  ةملر املشسمةٛ الجإٌٖةٛ لإلعةملً ادتذٖةذ )      الثةاس الظةمبٗٛ   آلاأقن 
 تاىجن  =

   ٓاصدٖةةةاد سةةةذٚ ارتةةةملن بةةةب الطةةةملر وةةةَ ٌاةةةاٟر اطةةةادذاوّي تةةةٕٖرت ٔت ظةةةش ِةةةز
الٍاٗذٛ بأُ اطادذاً الطملر لإٖرت ٖضٖذ وةَ سةٕاسِي وة  صوملّٟةي ممةا ٖة دٙ       
إىل اصدٖةاد سةةذٚ ارتةةملن بةب الطةةملر وةةَ ٌاةةاٟر اطةادذاوّي تةةٕٖرت ٔتا ةة  ِةةزٓ    

ٍةةت أُ وةةَ وةةَ أِةةي اآلثةةةاس     ( ٔالةةةيت بٗ :534الٍاٗذةةٛ وةة  ٌاٗذةةٛ دساطةةٛ لغةة   )     
شاِٗةٛ ٔالةٍةف، ٔتؼةذٗ     كٔالاشةشٖض عمةٜ ال   الظمبٗٛ الطادذاً ِزٓ الؼةبكات  

 3ادتشميٛ ٔاألفةاه سري اللإٌٌٗٛ
          ٙقمٛ وظ ٔلٗٛ الطملر جتةآ أطةشِي  بؼةكن ومشةٕظ بظةبب الٕقةت الطٕٖةن الةز

ٖللةةٌْٕ   تةةٕٖرت ٔت ظةةش ِةةةزٓ الٍاٗذةةٛ بةةأُ اطةةةادذاً الطةةملر لاةةٕٖرت ل ةةةرتٚ        
مةةةٛ وةةةَ الٕقةةةت جيةمةةةّي ّٖىمةةةُٕ ٔادبةةةاتّي األطةةةشٖٛ ممةةةا ٖةةة دٙ إىل قمةةةٛ           ٕٖ

وظةةة ٔلٗٛ الطةةةملر جتةةةآ أطةةةشِي  بؼةةةكن ومشةةةٕظ بظةةةبب الٕقةةةت الطٕٖةةةن الةةةزٙ  
ٛ ٖللةةٌْٕ   تةةٕٖرت ٔتا ةة  ِةةزٓ الٍاٗذةةٛ وةة  ٌاٗذةةٛ دساطةةٛ       )  لبٕصٖةةذٙ س ٗاةة

ٔالةةةيت بٍٗةةةت أُ اطةةةادذاً الؼةةةبكات االداىاعٗةةةٛ تةةةشك أثةةةاس ٔاكةةةشٛ عمةةةٜ   5349
ٛ اِلب  الةضلٛ عةَ ستةٗط األطةشٚ  ىةا تا ة  وة  ٌاٗذةٛ        املش إبةشاِٗي )   دساطة

( ٔالةيت بٍٗةةت أُ وةَ أِةةي أطةبار عةةذً الرتابةط األطةةشٙ ِةٕ إٌؼةةاٞ عملقةةات       5339
 خاؿٛ و  األؿذقاٞ بٕاططٛ الؼبكٛ الةٍكبٕت3ٛٗ

            ُٔمنةةٕ املؼةةاعش الظةةمبٗٛ لةةذٝ الطةةملر ٌاٗذةةٛ مللةةاسٌاّي مبةةا ٖطشسةةْ اآلخةةش
زٓ الٍاٗذةةٛ بةةأُ اطةةادذاً الطةةملر لاةةٕٖرت جيةمةةّي ٖاةشكةةُٕ     تةةٕٖرت ٔت ظةةش ِةة  

لاأثريات فكشٖٛ طمبٗٛ ممةا ٖة دٙ إىل منةٕ املؼةاعش الظةمبٗٛ لةذٝ الطةملر ٌاٗذةٛ         
 مللاسٌاّي مبا ٖطشسْ اآلخشُٔ   تٕٖرت3

  األصاليب الرتبوية لوقاية طالب املزحلـة الجاىويـة مـً صـلبيات اإلعـالو      ما  :الجاىيلضؤال اإجابة
 ؟ ( مً وجهة ىظز املغزفني الرتبويني مبديية الزياضتوتري) اجلديد

األطةالٗب الرتبٕٖةٛ لٕقاٖةٛ  ةملر املشسمةٛ الجإٌٖةٛ       أفشاد الذساطٛ وٕافلةُٕ عمةٜ   
 3(تٕتريوَ طمبٗات اإلعملً ادتذٖذ )

األطةةةالٗب الرتبٕٖةةةٛ لٕقاٖةةةٛ  ةةةملر املشسمةةةٛ الجإٌٖةةةٛ وةةةَ طةةةمبٗات اإلعةةةملً  أبةةةشص 
  =تاىجن ( تٕتريادتذٖذ )

       تكجٗف الااور ٔالٍذٔات الإعٕٖٛ لمطملر وَ قبةن إداسات املةذسغ بالاةةأُ وة
املؼةةشفب الرتبةةٕٖب الةةيت تٕكةةح اآلثةةاس الظةةمبٗٛ الطةةادذاً تةةٕٖرت ٔت ظةةش ِةةزٓ         
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الٍاٗذٛ بأُ تكجٗف الااور ٔالٍذٔات الإعٕٖةٛ لمطةملر وةَ قبةن إداسات املةذسغ      
ح اآلثةةاس الظةةمبٗٛ الطةةادذاً تةةٕٖرت   بالاةةةأُ وةة  املؼةةشفب الرتبةةٕٖب الةةيت تٕكةة   

ٖةضص وَ وةشفٛ الطملر هلزٓ اآلثاس الظةمبٗٛ ٔاألباةةاد عةَ الاةأثش بّةا ممةا ٖة دٙ        
  (تٕتريلٕقاٖٛ  ملر املشسمٛ الجإٌٖٛ وَ طمبٗات اإلعملً ادتذٖذ )

       ٖةىةةن املةمىةةب وةةَ خةةمله وٍةةاِر  الرتبٗةةٛ اإلطةةملوٗٛ عمةةٜ سةةشغ وشاقبةةٛ ا
ٌ ٕغ الطملر ٔت ظش ِزٓ الٍاٗذٛ بأُ عىن املةمىب وَ خمله وٍةاِر  الرتبٗةٛ   
اإلطملوٗٛ عمٜ سشغ وشاقبٛ ا    ٌ ٕغ الطملر ٖةضص وَ الشقابٛ الزاتٗٛ لذٝ 

ٖةٛ  ةملر املشسمةٛ الجإٌٖةٛ وةَ      لٕقاالطملر أثٍاٞ اطادذاوّي لإٖرت ممةا ٖة دٙ   
 3(تٕتريطمبٗات اإلعملً ادتذٖذ )

       َواابةةةٛ اآلبةةاٞ ألبٍةةاّٟي الةةزَٖ لةةذّٖي سظةةابات   تةةٕٖرت  ةة٘ ٖكٌٕةةٕا دةةضٞ وةة
ت كريِةةي ٔوملساةةٛ طةةمٕ ّي بطشٖلةةٛ سةةري وباػةةشٚ ٔت ظةةش ِةةزٓ الٍاٗذةةٛ بةةأُ     

َ واابةةةٛ اآلبةةاٞ ألبٍةةاّٟي الةةزَٖ لةةذّٖي سظةةابات   تةةٕٖرت  ةة٘ ٖكٌٕةةٕا دةةضٞ وةة     
ت كريِةةي ٔوملساةةٛ طةةمٕ ّي بطشٖلةةٛ سةةري وباػةةشٚ ٖةةةضص وةةَ املاابةةةٛ الذقٗلةةٛ   

لٕقاٖةةٛ  لماةةأثريات الظةةمبٗٛ عمةةٜ األبٍةةاٞ ٔوةادتاّةةا بـةةٕسٚ طةةشٖةٛ ممةةا ٖةة دٙ         
 3(تٕتري ملر املشسمٛ الجإٌٖٛ وَ طمبٗات اإلعملً ادتذٖذ )

     بةادئ  عمٜ الرتبٕٖب تكجٗف وؼاس اّي   تٕٖرت ٔالةىةن عمةٜ تأؿةٗن اللةٗي ٔامل
األخملقٗةةةٛ   تغشٖةةةذاتّي املٕدّةةةٛ لمطةةةملر ٔت ظةةةش ِةةةزٓ الٍاٗذةةةٛ بةةةأُ تكجٗةةةف     
الرتبٕٖب وؼاس اّي   تٕٖرت ٔالةىن عمٜ تأؿٗن اللٗي ٔاملبادئ األخملقٗةٛ    
تغشٖذاتّي املٕدّٛ لمطةملر ٖةةضص وةَ سـةٕه الطةملر عمةٜ الإدٗةْ الةملصً ممةا          

 3(تٕترياإلعملً ادتذٖذ ) لٕقاٖٛ  ملر املشسمٛ الجإٌٖٛ وَ طمبٗاتٖ دٙ 
          ت ةٗن دٔس املةمىب  ٗح الٖلاـةش دٔسِةي عمةٜ اللةاٞ املةادٚ فلةط ٔامنةا ٖاذةأص

رلي بابـري الطملر مبةا ٖةذٔس سةٕهلي وةَ وؼةكملت ٔوؼةاس اّي اِاىاوةاتّي        
فٗىةةا ٖطةةةشح عةةةا تةةةٕٖرت ٔت ظةةةش ِةةةزٓ الٍاٗذةةةٛ بةةةأُ ت ةٗةةةن دٔس املةمىةةةب  ٗةةةح  

ٚ فلط ٔامنةا ٖاذةأص رلةي بابـةري الطةملر مبةا       الٖلاـش دٔسِي عمٜ اللاٞ املاد
ٖذٔس سٕهلي وَ وؼكملت ٔوؼاس اّي اِاىاواتّي فٗىا ٖطةشح عةا تةٕٖرت ٖةةضص     

لٕقاٖةٛ  وَ دٔس املةمىب   تٕدْٗ  ملبّي حنةٕ تةأثريات تةٕٖرت عمةّٗي ممةا ٖة دٙ       
 تٕتري(3 ملر املشسمٛ الجإٌٖٛ وَ طمبٗات اإلعملً ادتذٖذ )

  االطادذاً اهلةادن لاةٕٖرت ٔت ظةش ِةزٓ الٍاٗذةٛ بةأُ       تٕظٗف وّاسات الطملر  
تٕظٗةةةةف وّةةةةاسات الطةةةةملر   االطةةةةادذاً اهلةةةةادن لاةةةةٕٖرت ٖةةةةةضص وةةةةَ تةةةةٕدّّي  

لٕقاٖةةةٛ  ةةةملر املشسمةةةٛ الجإٌٖةةةٛ وةةةَ طةةةمبٗات  االجيةةةاب٘ حنةةةٕ تةةةٕٖرت ممةةةا ٖةةة دٙ  
 3 (تٕترياإلعملً ادتذٖذ )

 قؼاّا عا  تٕٖرت تؼذٗ  الطملر عمٜ تبحب قلاٖا ثلافٗٛ ٔوةشفٗٛ تّىّي ٔوٍا
ٔت ظةةش ِةةزٓ الٍاٗذةةٛ بةةأُ تؼةةذٗ  الطةةملر عمةةٜ تةةبحب قلةةاٖا ثلافٗةةٛ ٔوةشفٗةةٛ      
تّىّي ٔوٍاقؼةاّا عةا  تةٕٖرت ٖةذف  الطةملر لملطةادذاً اإلجيةاب٘ لاةٕٖرت ممةا          

 3(تٕتريلٕقاٖٛ  ملر املشسمٛ الجإٌٖٛ وَ طمبٗات اإلعملً ادتذٖذ )ٖ دٙ 

 :توصيات الدراصة  
 ٕؿ٘ مبا ٖم٘=ٖ مت الإؿن إلّٗا، فإُ الباسح  كٕٞ الٍااٟر اليت 
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       تكجٗف الااور ٔالٍذٔات الإعٕٖٛ لمطملر وَ قبةن إداسات املةذسغ بالاةةأُ وة
 املؼشفب الرتبٕٖب اليت تٕكح اآلثاس الظمبٗٛ الطادذاً تٕٖرت3

       ٖةىةةن املةمىةةب وةةَ خةةمله وٍةةاِر  الرتبٗةةٛ اإلطةةملوٗٛ عمةةٜ سةةشغ وشاقبةةٛ ا
 3ٌ ٕغ الطملر 

       َواابةةةٛ اآلبةةاٞ ألبٍةةاّٟي الةةزَٖ لةةذّٖي سظةةابات   تةةٕٖرت  ةة٘ ٖكٌٕةةٕا دةةضٞ وةة
 ت كريِي ٔوملساٛ طمٕ ّي بطشٖلٛ سري وباػشٚ 3

       عمٜ الرتبٕٖب تكجٗف وؼاس اّي   تٕٖرت ٔالةىةن عمةٜ تأؿةٗن اللةٗي ٔاملبةادئ
 األخملقٗٛ   تغشٖذاتّي املٕدّٛ لمطملر 3

  ٔسِةي عمةٜ اللةاٞ املةادٚ فلةط ٔامنةا ٖاذةأص        ت ةٗن دٔس املةمىب  ٗح الٖلاـةش د
رلي بابـري الطملر مبةا ٖةذٔس سةٕهلي وةَ وؼةكملت ٔوؼةاس اّي اِاىاوةاتّي        

 فٗىا ٖطشح عا تٕٖرت 3

 :مكرتحات للدراصات املضتكبلية 
  ٔقاٖٛ  ملر املشسمٛ الجإٌٖٛ وَ طةمبٗات  وةٕقات إدشاٞ دساطات وظالبمٗٛ سٕه

 3(تٕترياإلعملً ادتذٖذ )
     ٔقاٖةةٛ  ةةملر املشسمةةٛ   طةةبن اذتةةذ وةةَ وةٕقةةات    إدةةشاٞ دساطةةات وظةةالبمٗٛ سةةٕه

 3(تٕتريالجإٌٖٛ وَ طمبٗات اإلعملً ادتذٖذ )

 العزبية : املزاجع     
 , بريٚت , يبٓإ  . 7,ز  1( يغإ ايعضب  , راص صارص  , ط 2333ابٔ َٓعٛص ) -

( اآلثاص االدتُاع١ٝ يًجٛص٠ املعًَٛات١ٝ ع٢ً األعرض٠ املصرض١ٜ , صعراي١ َادغرتري      2336إبضاِٖٝ, أْٛص  ) -

  نًٝرر١ اآلراب,قغررِ االدتُرراع , داَع١ عني مشػ, َصض . 

( َبررارئ عًررِ االتصرراٍ ْٚعضٜررات ايتررأثري ,: ايررزاص ايعاملٝرر١ يًٓؾررض ٚايتٛطٜررع , ايطبعرر١    2333امساعٝررٌ ) -

 ٠ , َصض .األٚىل, ايكاٖض

( أثررض تهٓٛيٛدٝررا االتصرراٍ ٚاملعًَٛررات احلزٜجرر١ عًرر٢ املُاصعررات االتصرراي١ٝ    2316بٛطٜررزٟ سفٝعرر١ )  -

يرررز٣ ايؾرررباب املرررض اٖرررل املتُرررزصؼ اجلظا٥رررضٟ, صعررراي١ رنترررٛصاٙ غرررري َٓؾرررٛص٠ يف عًرررّٛ اإلعرررالّ       

 ٚاالتصاٍ, داَع١ اجلظا٥ض, اجلظا٥ض 
اٖررل ْٚعضٜررات ايؾدصرر١ٝ, راص ايؾررضٚم, ايطبعرر١   ( ايُٓررٛ ايٓفغررٞ يًطفررٌ ٚاملض  1994محررز ,  طٜررزإ ) -

 ايضابع١, دز٠, املًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ . 

ٌ  َٛاقع باعتدزاّ املضتبط١ ايٓفغ١ٝ ( االضطضابات 2017  (أمسا٤ ,خًٟٝٛ - ٞ  ايتٛاصر  االدتُراع
 ايرتب١ٜٛ ايعًّٛ دل١ً رصاع١ َٓؾٛص٠ ,  ,اجلاَع١ طًب١ يز٣

 بػظ٠ , ايعزر ايضابع .  اإلعال١َٝ اجلاَع١ -

( ٚاقررع اعررتدزاّ تررٜٛرت يف املضسًرر١ ايجاْٜٛرر١ َررٔ ٚدٗرر١ ْعررض      2319راْٝرر٘ ,ايعباعررٞ , املررايهٞ ,عٗررٛر )   -

 يًزصاعات ايزٚي١ٝ املعًُات ٚايطايبات يف َز١ٜٓ ايضٜاض اجيابٝات٘ ٚعًبٝات٘ رصاع١ َٓؾٛص, اجمل١ً
 ٚايٓفغ١ٝ ,األصرٕ . ايرتب١ٜٛ

ٛ   ه( ؽب 2317)صؽٝز , يػب٢ - ايعرزٚاْٞ يرز٣ طرالب املضسًر١      ىات ايتٛاصٌ االدتُراعٞ ٚعالقتٗرا بايغرً

 ١ مبٓطك١ داطإايجا١ْٜٛ يف ذلافع١ ايعاصض

 , ايكاٖض٠, َصض .6ّ( عًِ ْفػ ايُٓٛ ايطفٛي١ ٚاملضاٖك١, راص عًِ ايهتب ط2335طٖضإ, ساَز ) -

 طٖضإ َطابع .4 ط ٚاملضاٖك١, ايطفٛي١ ايُٓٛ ْفػ ( عًِ (214   امحز ايظعيب, -

املهتررب ( ريٝررٌ املعًُررني يًذٝررٌ ايجرراْٞ  َررٔ ايٜٛررب , تض رر١        2314عررٛيَٕٛٛ , غررٜٛٔ , ؽررضّٚ يررني  )   -

 ايرتب١ٝ ايعضبٞ .

https://saep.journals.ekb.eg/?_action=article&au=70586&_au=%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%84%D8%BA%D8%A8%D9%89
https://saep.journals.ekb.eg/?_action=article&au=70586&_au=%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D9%84%D8%BA%D8%A8%D9%89
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 َصض . , ايكاٖض٠ ,٦(  رصاعات يف اإلؽضاف ايفين, َهتب١ األزلًٛ  , ط  1999عٝز , سغني )   -

, ايعررزر  26  ( اإلعررالّ اجلزٜررز يف عصررض املعًَٛررات, دلًرر١ رَؾررل , اجملًررز      2313)  مسررري٠ , ؽررٝداْٞ   -

 األٍٚ.

 ٚتأثريٖرا  )ترٜٛرت ( االدتُاعٞ يتٛاصٌا ملٛقع ايغعٛرٟ ايؾباب ( اعتدزاَات 2315ايغٜٛز ,ذلُز ) -
ِ  رصدر١  عًر٢  ٌ  عالقرتٗ ّ  بٛعرا٥ ّ  ايتكًٝزٜر١, عرح   اإلعرال ٌ  َرؤرض  يف َكرز ٌ  ٚعرا٥  ايتٛاصر

ّ  امل١ٝٓٗ ن١ًٝ ٚاإلؽهاالت االدتُاع١ٝ ايتطبٝكات ٍ  اإلعرال ّ  داَعر١ , ٚاالتصرا ٔ  ذلُرز  اإلَرا  بر
 ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ .ٖر  , ايضٜاض , املًُه١  1436 األٚىل  ار٣ 20 -اإلعال١َٝ  ععٛر

( رلاطض اعتدزاّ طالب املضسًر١ ايجاْٜٛر١ ملٛاقرع ايتٛاصرٌ      2323ايؾضاصٟ , َغٓز , ايؾُا١ًٜ ,طٜز  )  -

االدتُررراعٞ ٚطبٝعررر١ عرررًٛنٝاتِٗ فٝٗرررا َرررٔ ٚدٗررر١ ْعرررض َعًُرررِٝٗ بتعًرررِٝ ايكضٜرررات يف املًُهررر١    

  ٌ  ,3,ز 186 زرعررر األطٖرررض, داَعررر١ ٠يايررررتب ٠يايعضبٝررر١ ايغرررعٛر١ٜ . رصاعررر١ َٓؾرررٛص٠ , دلًررر١ نررر

 .  َصض , ايكاٖض٠

 ( عًِ ايٓفػ ايتطٛصٟ ايطفٛي١ ٚاملضاٖك١,   راص املغري٠ , عُإ األصرٕ . 2311صاحل, أبٛ دارٚ ) -

, ايبٛابرر١ ”( األعررالّ اجلزٜررز: رصاعرر١ يف َزاخًرر٘ ايٓعضٜرر١ ٚخصا٥صرر٘ ايعاَرر١    2311صررارم , عبرراؼ )  -

 ايعضب١ٝ يعًّٛ اإلعالّ ٚاالتصاٍ  

(ؽرربهات ايتٛاصررٌ االدتُرراعٞ ٚأثضٖررا عًرر٢ ايكررِٝ يررز٣ طررالب اجلاَعرر١ )تررٜٛرت     2314ايطٝرراص, فٗررز  ) -

 منٛسدا( رصاع١ تطبٝك١ٝ ع٢ً طالب داَع١ املًو ععٛر ,ايضٜاض , املًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ .
 , راص املعتظ, ايطبع١ األٚىل, األصرٕ    (   ايتهاٌَ بني اإلعالّ ايتكًٝزٟ ٚاجلزٜز 2317عًٞ , سذاطٟ  ) -

(  ايتأثريات االدتُاع١ٝ  ٚاجملتُع١ٝ يؾباب اجلاَع١ ايشٜٔ ٜتعإًَٛ َرع   2314ملٛدٛر , سغٔ ) عبزا  -

َٛاقع ايتٛاصٌ ,رصاع١ َكاص١ْ ب١٦ٝ ايشنٛص ٚاإلْاخ يف ايكاٖض٠ ٚصعٝز َصض ٚاملٓطك١ ايغراس١ًٝ  

 ., صعاي١ َادغتري غري َٓؾٛص٠ , َعٗز ايزصاعات ٚايبشٛخ ايب١ٝ٦ٝ , داَع١ عني مشػ , َصض 

,  1( ْعراّ ايتعًرِٝ ٚعٝاعرت٘ , راص اٜررتاى يًطباعر١ ٚايٓؾرض ٚايتٛطٜرع , , ط        2312عبز احلُٝز ,سهرِٝ )  -

 ايكاٖض٠ , َصض .

 ( فٕٓٛ ايتعاٌَ َع املضاٖكني , راص ايضا١ٜ يًتٛطٜع ٚايٓؾض , ايكاٖض٠ , َصض . 2314عبزايهضِٜ, صاحل) -

١ , راص اخلضجيٞ يًٓؾض ٚايتٛطٜع , ايضٜراض ,  (ايُٓٛ اإلْغاْٞ ايطفٛي١ ٚاملضاٖك  1419عكٌ, ذلُٛر  ) -

 املًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ .

(  أمناط ٚرٚافع اعتدزاّ ايؾباب املصضٟ يًفٝػ برٛى ,  رصاعر١ َٓؾرٛص٠ دلًر١     2313عُاص, صالح )  -

 , َصض 22األٖضاّ, عزر 

ٞ  ايتٛاصٌ اقع َٛ اعتدزاّ ع٢ً ايطالب ( إرَإ 2319ايصبإ ) عبري, - ٔ  ٘ٚعالقتر  االدتُراع  براألَ
ِ  ٚايترٛصط  ايرٓفػ   ايرتبٜٛر١  يًزصاعرات  ايزٚيٝر١  ايغرٝربا١ْٝ رصاعر١ َٓؾرٛص٠ ,اجملًر١     يف اجلرضا٥

 . 2ايعزر 6 ٚايٓفغ١ٝ اجملًز

 ايجاْٜٛر١  املضسًر١  ٚطايبرات  طرالب  يرز٣  االدتُاعٝر١  ايؾبهات ( اعتدزاّ 2313ايعضٝاْٞ , ْاٖػ ) -
  , َهتبرر١ املًررو فٗررز ايٛطٓٝرر١ ,  َٓٗررا, رصاعرر١ َادغررتري املتشككرر١ ايضٜرراض ٚاإلؽررباعات مبزٜٓرر١

 ايضٜاض , املًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ .

( إرَرررإ االْرتْرررت ٚعالقتررر٘ برررايتٛافل ايٓفغرررٞ االدتُررراعٞ يرررز٣ طرررالب   2313ايعصرررُٝٞ ,  عرررًطإ)  -

املضسًرر١ ايجاْٜٛرر١ مبزٜٓرر١ ايضٜرراض  , صعرراي١ َادغررتري , داَعرر١ ْرراٜف  ايعضبٝرر١ يًعًررّٛ األَٓٝرر١ ,        

 عضب١ٝ ايغعٛر١ٜ .ايضٜاض , املًُه١ اي

( األبعرررار االدتُاعٝررر١ إل عرررتدزاَات املرررضاٖكني يٛعرررا٥ٌ ايتٛاصرررٌ      2318ايعُرررضٟ , عبرررزا يرررضمحٔ )   -

االدتُراعٞ رصاعر١ ٚصررف١ٝ عًر٢ عٝٓرر١ َرٔ طًبرر١ املضسًر١ ايجاْٜٛرر١ مبزٜٓر١ دررز٠ رصاعر١ َٓؾررٛص٠,        

درررز٠ , املًُهررر١ , 3, عرررزر. 26دلًررر١ داَعررر١ املًرررو عبرررز ايعظٜرررظ , اآلراب ٚايعًرررّٛ اإلْغرررا١ْٝ. دلًرررز.  

 ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ .

ٞ  ٠ ,  راص ايهتراب يفًغرف  ٠يٍي( االغررتاب رصاعر١ ترأ     2318)  طاصم بٞ,يايعت -  يًٓؾرض  اجلراَع
  َصض  ايكاٖض٠, ع,يٚايتٛط

 ,  ايكاٖض٠, َصض .1(  ْعضٜات اإلعالّ ٚاػاٖات ايتأثري, عامل ايهتب ,  ط 1998عبز احلُٝز ,ذلُز) -
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ايرتب١ٝ اإلعال١َٝ نٝف ْتعاَرٌ َرع اإلعرالّ , َهتبر١ املًرو فٗرز ايٛطٓٝر١        (  2313فٗز , ايؾُُريٟ  ) -

 املًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ .,  , ايضٜاض 1يًٓؾض , ط 

ّ( َررٓٗر املزصعرر١ ايجاْٜٛرر١ يف ظررٌ ؼررزٜات ايكررضٕ ايٛاسررز ٚايعؾررضٜٔ,  راص  2339فررضز, عبررزا يًطٝررف ) -

 ايجكاف١ يًٓؾض ٚايتٛطٜع , عُإ , األصرٕ .

( ايتٛافرررل ٚايتٓرررافض برررني اإلعرررالّ ايتكًٝرررزٟ ٚاإلعرررالّ اإليهرتْٚرررٞ, ٚصقررر١       2312) زٟ قٝٓرررإ ,ايػاَررر  -

َكز١َ إىل ْز٠ٚ اإلعالّ ٚاألَٔ اإليهرتْٚٞ, داَع١ األَري ْاٜف ايعضب١ٝ يًعًّٛ األ١َٝٓ ,   عج١ٝ

 ايضٜاض , املًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ .

ثاص ايغًب١ٝ ملٛاقرع ايتٛاصرٌ االدتُراعٞ     ٖر ( اآل1428نضعٞ األَري ْاٜف ظاَع١ املًو عبز ايعظٜض)  -

 ع٢ً ايغًٛى ايكُٝٞ يًؾباب

  , ايطبع١ اخلاَغ١دلُع ايًػ١ ايعضب١ٝ بايكاٖض٠( اصزاص  2311)  املعذِ ايٛعٝط -
( ترراثري ؽرربهات ايتٛاصررٌ االدتُرراعٞ عًرر٢ دٗررٛر املررتًكني رصاعرر١ َكاصْرر١         2312املٓصررٛص, ذلُررٛر )   -

نًٝررر١ اآلراب ٚايرتبٝررر١  يًُٛاقرررع االدتُاعٝررر١ ٚاملٛاقرررع ايهرتْٚٝررر١ , صعررراي١ َادغرررتري َٓؾرررٛص٠ ,      

 األنارمي١ٝ ايعضب١ٝ املفتٛس١ ,ايزمناصى . 

ٞ  ايتٛاصٌ ٚعا٥ٌ اعتدزاّ ع٤ٛ ( أعباب 2318غاصٟ )  , َادز - أمنٛسدرًا" رصاعر١    "ترٜٛرت  االدتُراع

  .1, عزر  4َٓؾٛص٠ اجمل١ً ايزٚي١ٝ يًزصاعات ايرتب١ٜٛ ٚايٓفغ١ٝ , اجملًز. 
ايررررزاص املصررررض١ٜ ايًبٓاْٝرررر١    ْعضٜاتررر٘ املعاصررررض٠,  االتصرررراٍ ٚ(  2336َهاٟٚ,سغرررٔ , ايغررررٝز , يًٝرررر٢)  -

 , َصض .2ايكاٖض٠  ,

 (  ْعضٜات االتصاٍ  , راصايفذض  يًٓؾض ٚايتٛطٜع , ايكاٖض٠ , َصض . 2313ذلُز ,سذاب) -

( ايؾررا٥عات يف ٚعررا٥ٌ ايتٛاصررٌ االدتُرراعٞ تررٜٛرت منٛسدررا, رصاعرر١ َٓؾررٛص٠ ,       2319ذلُررز , ايتررّٛ )   -

ايعرررزر األٍٚ  , احلرررزٚر   4ّٛ اإلْغرررا١ْٝ , داَعررر١ احلرررزٚر ايؾرررُاي١ٝ , دلًرررز    دلًررر١ ايؾرررُاٍ يًعًررر  

 ايؾُاي١ٝ, املًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ .

( ضٛابط ايتٛاصٌ االيهرتْٚٞ َٔ َٓعٛص إعالَٞ َٚز٣ ؼككٗا يرز٣ طرالب   2311املػشٟٚ , عارٍ )  -

رتبٝرر١  ,داَعرر١ األطٖررض ,  ايتعًررِٝ ايجرراْٟٛ باملًُهرر١ ايعضبٝرر١ ايغررعٛر١ٜ  , رصعرر١ َٓؾررٛص٠ , دلًرر١ اي   

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ , َصض .

ضُٔ بضْراَر َادغرتري ايصرشاف١     -( تكضٜض عٔ َا١ٖٝ اإلعررررررررررالّ اجلزٜررررررررررز  2313َٗا, عام اهلل ) -

 غظ٠, نًٝررررررر١ اآلراب, قغِ ايصشاف١ ٚاإلعرالّ. -, اجلاَع١ اإلعال١َٝ -
يعُضٜر١ َرٔ احلُرٌ إىل ايؾرٝدٛخ١  ٚاهلرضّ , راص ايضٜراض       ( عًِ ْفػ املضاسرٌ ا  2312, عُض )   املفز٣ -

 يًٓؾض , ايضٜاض .

ٍ  ذلُرز  - ٍ  دزٜرز  ( َغرح  2313, ذلُرز )  ,ايربٗال ّ  سرٛ  املًُهر١  يف االدتُاعٝر١  ايؾربهات  اعرتدزا
   , 16012 ايعررزر ,االدتُرراعٞ ايتٛاصررٌ بكٝرر١ ؽرربهات عًرر٢ تررٜٛرت ٜفضررًٕٛ ايغررعٛرٜٕٛ

http://www/alriyadh.com/com/2012/04/26.article730585.html 

  2323املٛقع ايضمسٞ  يٛطاص٠ االتصاالت ٚتك١ٝٓ املعًَٛات ,  -

ٍ  2337عبزايضمحٔ )  ايٓشالٟٚ, - , راص ايفهرض , رَؾرل ,    25,ط   ٚأعرايٝبٗا  اإلعرال١َٝ  ايرتبٝر١  ( أصرٛ

 عٛصٜا .

ٔ  االتصراالت  ٥ر١ يٙ -  املٛقرع  عًر٢  َٓؾرٛص٠  اْرات يب (2020 )  ٠,يايغرعٛر  املعًَٛرات  ٠يٚتكر

 , ملًُه١ ايعضب١ٝ ايغعٛر١ٜ  . اضيايض  , ١٥يهلل االيهرتْٚٞ

(  رصاعات يف ْعضٜات اإلعالّ, ايعضب١ٝ يًٓؾض ٚايتٛطٜرع, ايكراٖض٠, ايطبعر١ األٚىل,     2313ُٖت , سغٔ) -

 َصض .
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