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شبكات التواصل االجتماعي وأثرها يف تنمية املسؤولية اجملتمعية لدى 

 الشباب اجلامعي

 دساعخ شجَ رغشٗج٘خ

 *فتحي محمد شمس الديهد. 

 :هقذهخ

أؽببت الم٦١ضببئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶببمل٥بب٨لم١ٚقببفٵفلم١ةببٴلنٖببعؿل٩ٖضببٮفلٍ٪بب ل٥َف١يببملأٳل َبب للللل

٢مل ؾببٖملٍف٥ببمثلأٶبب لأ٧لل٥بب٨لأ َببفتلم١ة٪٦ٶببملم١تغببعٵملٯ٥غببعٯٍفللموؽبباللٯم١ةنببٰٵعلم١غببف٥للل

م٦١ضببئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶببمل ٦ٖٮ٥ٰٮببفلم١ٰمصببٌلنَ٪ببٴل ببؤ٧لأٳلٝٶببف٧لصببٰمرلٝببف٧ل٥٪ي٦ببملأٯلٕببعتم ثلٵٚببٌللل

ٯأٵقببف ل٭ببٴلأ٥ببعلٵيبب ل٢ٍببٲلٝبب٠ل٥٪ي٦ببملأٯلٕببعتللللث٢ٍببٲلٍفنٚبب٬لم٦َ١بب٠ل٦١ؾبب٢ ملم٦١ية٦ببٌلٝٞبب٠ل

ٰلللللللللل جٴ(لم١ٚٶببف٣ل بب٬ل٢١ ٖببفهل٢ٍببٲلم١ةببٰما٧ل٥ببفل ببٶ٨لم ٙةؾببفتلٯم١٪يببف٣لم١تٶوببٴل أٯلم١٪يببف٣لموٵ١ٰٞبب

ٯ٭ببب ٫للثٯم جة٦ببفٍٴثلٕف٦١ضبببئٯ١ٶملم جة٦فٍٶبببمل٭ببٴلعبببؤ٧لٝببب٠لٕببعتلنبببئ علإَٔف١ببب٬ل٢ٍببٲلم١تٶوبببملللل

َٕببفٟلفبف أثلأٯلمٵيف ٶببمللأم٦١ضبئٯ١ٶملٵ٦ٞبب٨لأ٧لنٞب٧ٰلصبب٢تٶمثلٍتبعلم ٥ة٪ببفًلٍب٨لم ٩ ببعمكلٕبٴلللللل

ل(1 .٨٥لخاٟلم١ٚٶف٣ل ؤَٕفٟلن ٚ٘لأ٭ مٓلم٦١ية٦ٌل غ٠ٞل٥تفعع

أؽبت الٯصبٶ٢ملم نؾبفٟلم٦١بئ عألٕبٴلللللللٯٙ لصف٭٦العبتٞفللم١ةٰمؽب٠لم جة٦بفٍٴلم١ةبٴلللل

مألأ مثلم١ٶ٥ٰٶبملٕبٴلىٮبٰ ل٥٪ بٲلج ٵب ل٦١ٖٮب٣ٰلم٦١ضبئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶبمل٥ب٨لخباٟلم١ةبؤ ٶعلٕبٴللللللللللللل

مألأببب مثلٯنٰجٶٮف٭بببفلخفؽبببمل١ببب ٱلم١غبببتفرلم١ببب ٳلٵ٦يببب٠لم١غبببعٵ ملمألٝتبببعلٕبببٴلم٦١ية٦َبببفلللللللل

لم١َع ٶببببمثل  ٶبببب لمنفأببببالم١ٖعؽببببمل٢١غببببتفرثل١٪ٚبببب٠لإٔٞببببف ٭٤لٯ٥٪فٙغببببملٙقببببفٵف٭٤لم١يٚفٕٶببببمللللللل

٥ةيببفٯاٵ٨لٕببٴلا١ببٜلم١ بب ٯتلم١نتٶَٶببملا١ببٲللللللثٯم جة٦فٍٶببملٯم١ضٶفصببٶملٯ٥ببفلٵعّتبب٧ٰلٕببٴل٢ٚ٩بب٬لللل

ٕقبببفرمللج ٵببب أل ل ٙٶببب ل١ٮبببفثلٯأؽبببت العبببتٞفللم١ةٰمؽببب٠لم جة٦بببفٍٴلمألٝيبببعلنٖف٢ٍٶبببمللللللل

ٯمألٝيبببعلٙع بببفل٥ببب٨لم٦١ضبببة  ٣لٕؤؽبببتللم١ة٢َٶببب٘ل٢ٍبببٲلم٦١بببفتألم٦١ٞةٰ بببملٯا ببب مرلم١بببعأٳثلٯٝببب مللللل

ثل ب٠لٯنَب ٱلمأل٥بعلا١بٜل بؤ٧لللللل٦٥ٞ٪بفللٵقفلم١ةْٶٶبعلٕبٴل٥ ةٰم٭بفلللموففٕملا١ٲل٥ ةٰٱلم١ؾٖ ملٯأ

أؽببت الٯصببٶ٢مل٥بب٨لٯصببف ٠لم١قببْللٕببٴلم٦١ية٦ببٌلم١ةببٴلنغبب٠ٞلم١ٞيٶببعل٥بب٨لمألج٪بب مللم١ضٶفصببٶملل

ٯموٍا٥ٶملٯم١يٚفٕٶم.
 2)

ل

ٯنضَٴل٭ ٫لم١  مصملا١بٲلم١ةَبعٓل٢ٍبٲلم٦١ضبئٯ١ٶملم جة٦فٍٶبمل١ب ٱلم١غبتفرلم١يبف٥َٴثللللللللل

م٣لعبتٞفللم١ةٰمؽب٠لم جة٦بفٍٴثلخفؽبملعبتٞملم١ٖبٶشل بٰٛلللللللل٨٥لخاٟلٙٶفسلأ ع٭فلٍتبعلمصبة  لل

ثل٥ب٨لخباٟلت مصبملعبت٬لنيعٵتٶبمل٢ٍبٲللللللل٩ٰٝٮفلأٝتبعلم١غبتٞفللمصبة  م٥فلٕبٴلم٦١ية٦بٌلم٦١ؾبعٳلللللل
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٦ٍ ٵمل٨٥لم١غتفرلم١يف٥َٴثل ٮب ٓل ؽب لم٦١ا٥بللم١ةبٴلنغب٠ٞلمتٶَبملمألتٯم لم١ةبٴل٥ب٨للللللللللٍٶ٪م

٭ب ٫لم١غبتٞملٕبٴلن٪٦ٶبملم٦١ضبئٯ١ٶمللللللم٨ٞ٦٦١لأ٧لن٣ٰٚل ٮفلعبتٞملم١ٖبٶشل بٰٛثلٯٙٶبفسل٥ب ٱلٕف٢ٍٶبمللللللل

ٵيف ٶببملمولم٦١ية٦َٶبمل١ب ٱلم١غببتفرلم١يبف٥َٴلٯا١بٜلٍتببعل ع٩بف٥يلنب  ٵتٴلٵٰفببللم صبة  م٥فلللللللل

١غبتٞفللم١ةٰمؽب٠لم جة٦ببفٍٴلخفؽبملعببتٞملم١ٖبٶشل بٰٛلٯٝٶٖٶببملنٰىٶٖٮبفلٕببٴلتٍب٤لم٦١ضببئٯ١ٶملللللللل

ٕٞبف لم١ةبٴلللم٦١ية٦َٶمل١ب ٱلم١غبتفرل٥ب٨لخباٟلنٰفبٶللمعٵٚبملنٰىٶٖٮبفلٯأ١ٶب٬ل٢٦ٍٮبفل١  ٥بملمأللللللللللل

لنٖٶ لم٦١ية٦ٌلٯن ٚ٘ل٥ٖٮ٣ٰلم٦١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶم.

 هشكلخ الذساعخ:

نَةتعلم٦١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶمل٨٥لم١ٚقفٵفلم٦١ٮ٦ملم١ةبٴلنبعنتلل نٶَبملم١ٖبعتلٕبٴلم٦١ية٦بٌثللللللل

ٯأب ٯتلمألتٯم لم١ةبٴلٵٚب٣ٰل ٮبفلٕبٴلم٦١ية٦بٌثل٥ب٨لخباٟللللللللللم٦١ٰمم٪بملخفؽملٯأ٩ٮبفلنة٢َب٘ل ٦ٖٮب٣ٰلللل

للم١ةببٴلٵيبب لأ٧لٵٚبب٣ٰل ٮببفلمألٕببعمتلٕببٴلم٦١ية٦َببفلثلٯأؽببت الللللن  ٵبب لم٦١ضببئٯ١ٶفللٯم١ٰمجتببفل

عتٞفللم١ةٰمؽ٠لم جة٦فٍٴلٕٴلم١ٖةعألمألخٶعأل٥ب٨لم٦١٪ؾبفللموٍا٥ٶبملم١ةبٴلٵبة٤ل٥ب٨لخا١ٮبفلللللللل

ٍعؿل٦٩بفا ل٦٢١ضبئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶبمل٥ب٨لخباٟلٍبعؿل َبـلمألتٯم لم١ةبٴلٵٚب٣ٰل ٮبفلمألٕبعمتلللللللللللل

 -Pages)للأٯلؽبببٖ فللٕبببٴلم١ةي٦َبببفللٍتبببعل٥ ة٢بببٔلأعبببٞف١ٮفلصبببٰمرلٝف٩بببال٥ي٦ٍٰبببفلللللل

Gropesلأٯل٥بب٨لخبباٟلن عببٶ٨لن٢ببٜلم١ةي٦َببفلل٢١بب ٍٰألٯم١ غبب ل١ةت٪ببٴلتٯ مل٥ية٦َٶببفلٵ٦يبب٠لللللللل)

ل٥ضئٯ١ٶمل١ ٱلٙنفٍفللٝتٶعأل٨٥لمألٕعمتل ف٦١ية٦ٌلخفؽملم١غتفر.

ٯ٥٪بب لىٮببٰ لعببتٞفللم١ةٰمؽبب٠لم جة٦ببفٍٴلأ نببتللىٮببٰ لم١ةي٦َببفللم ٕةعمفببٶملٍتببعللل

م١ٚقببفٵفل ف١غببتفرثلٯ٭ببٰلمأل٥ببعلم١بب ٳلىٮببعلج٢ٶببفلللعببتٞفللم١ةٰمؽبب٠لم جة٦ببفٍٴلأببٰٟلٍبب تل٥بب٨ل

ٕببٴلم١يف٩بب لم١ضٶفصببٴل٥بب٨لخبباٟلاتم ألم١ٖف٢ٍٶببفللم١يٰ ٵببملٕٶ٦ببفلمؽببن٢لل٢ٍٶبب٬ل يببٰ مللم١ع ٶببٌللل

ٵ٪ببفٵعلٕبٴل٥ؾببعثل بب٤ل َب لا١ببٜل ب أللن٢ببٜلم١ةي٦َبفللنؤخبب ل٥٪ببفأٴلللللل25م١َع بٴثلٯن  ٵبب مل بٰ أللل

٧لٵٚبب٣ٰلم١غببتفرل٥بب٨لخا١ٮببفللتٵ٪ٶببمل..لٯّٶببع٫(لٯٝببفلل- ٵففببٶمل-مٙةؾببفتٵمل–٥ ة٢ٖببمل مجة٦فٍٶببمل

  ٤ٍلٕٞعألن٢ٜلم١ٚقبفٵفل٥ب٨لخباٟلم١ غب لٯم١ةؤٵٶب ل١ٮبفل ب٠لٯم ٍة٦بفتلٕبٴل َبـلمألأٶبف٧ل٢ٍبٲللللللللللللل

لم٦١ٶ٢ٶغٶفللمو١ٞةعٯ٩ٶمل١٪غعلن٢ٜلمألٕٞف لٕٴل٩نفٗلج٦ف٭ٶعٳلٯمصٌ.

الْق   ْل ػل   ٔ دّس ش   جكبد الزْاص   ل   ي ٌُ   ب رزجل   ْس هش   كلخ الذساع   خ ف   ٖ     ّه    

ثبػزجبسُ  ب الش  جكخ ا اض  ش اًزش  بسا ف  ٖ الوغزو  غ    -ظ ث  ْ خبص  خ ش  جكخ ال   ٘  –االعزو  بػٖ 

الوص  شٕو ّث  ٘ي رٌو٘  خ الوغ  إّل٘خ الوغزوؼ٘  خ ل  ذٓ الش  جبة الغ  بهؼٖ ه  ي خ     الزغوؼ  بد  

  . ( ّالحشذ ّالزأٗ٘ذ لِبGropes-Pagesاالفزشاظ٘خ )

 أُو٘خ الذساعخ:

 نة٦ي٠لأ٭٦ٶملم١  مصملٕٴ:
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ٕٴلل-خفؽملعتٞملم١ٖٶشل ٰٛ–لأ٭٦ٶملم١ةَعٓل٢ٍٲلتٯ لعتٞفللم١ةٰمؽ٠لم جة٦فٍٴ -1

لت٤ٍلٯن٪٦ٶملم٦١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶمل١ ٱلم١غتفرلم١يف٥َٴ.

خفؽملعتٞمل-م١ٰٰٙٓل٢ٍٲلمصة  م٥فللم١غتفرلم١يف٥َٴل١غتٞفللم١ةٰمؽ٠لم جة٦فٍٴ -2

  فٍةتف لم١غتفرلم١غعٵ ملمألٝتعلٕٴلم١ٮع٣لم١ضٞف٩ٴلٕٴلم٦١ية٦ٌلم٦١ؾعٳ.ل-م١ٖٶشل ٰٛ

ٶمل٥ ٠لم١  مصمل٢ٍٲلم١غتفرلم١يف٥َٴلٍٶ٪ملم١  مصملم١ٰٰٙٓل٢ٍٲلٕف٢ٍٶملم١ةيع ملم٦٢َ١ -3

 ٕٴلت٤ٍلم٦١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶملٯن٪٦ٶةٮفل١ ٵٮ٤.

خفؽمل–م١ةَعٓل٢ٍٲلمعٵٚملمصة  م٣لم١غتفرلم١يف٥َٴل١غتٞفللم١ةٰمؽ٠لم جة٦فٍٴل -4

 ٨٥لخاٟلم١ةيع مل٥ ٠لم١  مصم.ل-عتٞملم١ٖٶشل ٰٛ

لم١غ -5 ل ٮف لٵ٣ٰٚ لم١ةٴ لٯمألتٯم  لمأل٩غنم لأ عا لم١  مصملم١ٰٰٙٓل٢ٍٲ لٍٶ٪م تفرلم١يف٥َٴ

 ٍتعلعتٞفللم١ةٰمؽ٠لم جة٦فٍٴلأ ٪فرلم١ةيع مل٥ ٠لم١  مصم.

ل -6 لم جة٦فٍٴ لم١ةٰمؽ٠ لعتٞفل لمصة  م٣ لٍ٪  لٯمو٩فث لم١ ٰٝ  ل ٶ٨ لم١ٖعٯٗ ل–٥َعٕم

 ٯٍاٙةٮفل ٦ضةٰٱلم٦١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶمل١ ٵٮ٤.ل-خفؽملعتٞملم١ٖٶشل ٰٛ

 أُذال الذساعخ:

ل٢١ٰؽٰٟلا١ٲل لم١  مصم لتٯ لعتٞفللم١ةٰمؽ٠لنضَٲل٭ ٫ ٭ ٓل  ٶضٴلٯ٭ٰل٥َعٕم

ل ل ٰٛ–م جة٦فٍٴ لم١ٖٶش لعتٞم ل١ ل-خفؽم لم٦١ية٦َٶم لم٦١ضئٯ١ٶم لن٪٦ٶم م١غتفرللٱٕٴ

م١يف٥َٴلٍٶ٪ملم١  مصمل٨٥لخاٟلم١ةيع مل٥ ٠لم١  مصمثلٯ٭٪فٛلٍ تل٨٥لمأل٭ مٓلم١ٖعٍٶمل

لٗوكي رحذٗذُب فٖ الزبلٖ:١ٮ ٓلم١  مصملم١ع ٶضٴل

م٥يلم١ة  ٵتٴل م١ةيعٵتٴ(لٕٴلن٪٦ٶملم٦١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶمل١ ٱلم١ةَعٓل٢ٍٲلٕف٢ٍٶملم١تع -1

 م١غتفرلم١يف٥َٴلٍٶ٪ملم١  مصم.

لم١ٖٶشل ٰٛلل -2 ل١غتٞم لم١  مصم لٍٶ٪م لم١يف٥َٴ لم١غتفر لمصة  م٥فل لمتٶَم م١ةَعٓل٢ٍٲ

 ٯتٯ ٭فلٕٴلن٪٦ٶملم٦١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶمل١ ٵٮ٤.

م١  مصملٕٴلمصة  م٣للم١ةَعٓلم١ٖعٯٗل ٶ٨لم١ ٰٝ لٯمو٩فثل٨٥لم١غتفرلم١يف٥َٴلٍٶ٪م -3

 عتٞملم١ٖٶشل ٰٛلٯتٯ ٭فلٕٴلن٪٦ٶملم٦١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶمل١ ٵٮ٤.

م١ةَعٓل٢ٍٲلأ عالمنيف٭فللم١غتفرلم١يف٥َٴلٍٶ٪ملم١  مصملأ ٪فرلمصة  م٣لعتٞملم١ٖٶشل -4

  ٰٛلأ ٪فرلنيع ملم١  مصمثل٩ ٰلم٦١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶملٯأصف١ٶتٮ٤ل١ ٦ٍٮف.

ٞملم١ٖٶشل ٰٛلٕٴلت٤ٍلم٦١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶمل٨٥لت مصملنؤ ٶعلم١ة  ٵ ل٢ٍٲلمصة  م٣لعت -5

 ٙت٠لم١غتفرلم١يف٥َٴلٍٶ٪ملم١  مصم.
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 الو بُ٘ن اإلعشائ٘خ:

للشجكبد الزْاصل االعزوبػٖ: -1

ل لنةعٝز لخ ٥م لنٚ ٣ ل٥ٰمٌٙ لم١ ٵ٨لل٢ٍٲ٭ٴ لمألٕعمت ل ٶ٨ لم نؾفٟ لنتفتٟ لٯنَزٵز  ٪فر

ل  لٵٮة٧ٰ٦ ل٨٦١ لأٯ لٯمأل٩غنم لم ٭ة٦ف٥فل ل٩ٖش لفني٦َٮ٤ ل٥ٶٰٟ لمٷخعٵ٨ثلٝةغفٓ ٯأ٩غنم

ٯنض٦لل٦٢١ضة  ٥ٶ٨ل ة ٦ٶ٠لٯ٥غف٭ ألٯ٥غف ٝملم١ؾٰ لٯ٥ٚفمٌلم١ٖٶ ٵٰلٯم٦١ٚفمٌلم١ؾٰنٶمل

ل٢ٍ لنَة٦  لمألٯٟ لم٦١ٚف٣ لٕٴ لم١  ٥فل ل٭ ٫ لٯّفٵم ل٥يف٩ٴث ل٨٥للٲ غ٠ٞ ل٥ة٪ٍٰم ٥ي٦ٍٰم

م١نعٗل٢١ةٖف٠ٍل ٶ٨لم٦١ضة  ٥ٶ٨ل٥ي٠:ل م٦١ فت مثلم١عصف ٠ثلم١تعٵ ثلم١ٖٶ ٵٰثلم٦١ فت مثلنتفتٟل

ل٢٦ٖفلثل٥ ٯ٩فلثل٥٪فٙغفللمجة٦فٍٶم(.م١

لالوغإّل٘خ الوغزوؼ٘خ:  -2

٠ٍ٦ٍلٵ٧ٰ٥ٰٚل ٬للأٳ٭ٴلمصةَ متل٥ٞةض ل١ ٱلم١ٖعتلٵ ٬َٕل٦٢١غف ٝمل٥ٌلمٷخعٵ٨لٕٴل

٠لم١ ٯ لنٚت١  ٥ملم٦١ية٦ٌثلٯم٦١ضف٭٦ملٕٴلأ٠لم٦١غٞاللم١ةٴلٵةَعف٧ٰل١ٮفلٝي٦فٍمثلأٯل

ن٪ٖٶ ٫ثل  ٶ لن٧ٰٞل٢ٍٶ٬ل٥ي٦ٍٰمل٨٥للم١ ٳلأٙعن٬لم١ي٦فٍمل٬١لٯم٠٦َ١ل٢ٍٲلم٦١غف ٝملٕٴ

٨٥لتمخ٠لم١ٖعتلل٩ف ٌم ١ةزم٥فللم١ةٴلٵٚ ٥ٮفل٦٢١ية٦ٌثلٕف٦١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶمل٭ٴل٠٦ٍل٢٥ز٣ل

٩ٖض٬ثلٯ لٵ٢ٞٔل ٮفل٨٥لٙت٠لأٳلع ؼلأخعثلٯا٦٩فل٨٥لٵة٦ةٌل ف١ عٵملم١ٞف٢٥ملم١ةٴلن٢ز٬٥ل

 ٕٴلم١ٚٶف٣ل فأل٦ٍفٟلٯم٦١ضئٯ١ٶفللنيف٫لم١تٶوملم٦١ ٶنمل ٬.

لالشجبة الغبهؼٖ:  – 3

لم١غتفرلا١لٯٵٚؾ ل ٮف لٕٶٮفلم١يف٥َملٯٵ٧ٰٞل٦ٍع٫لٲم١ٖةعأل٨٥لم١ ٶفألم١ةٴلٵ٪ق٤لٕٶٮف

لٯنٚت٠لل25ل–ل11ل٨٥ ل٢ٍٲلم٠٦َ١لٯم ٩يفالٯمو  مً لٯم١٪غفكلٯم١ٚ  أ ل ف١ٰٚأ لٯنةض٤ ٍف٥ف

لمثثلٯم١ةَف٠٥ل٥ٌلم١ةٚ٪ٶفللم١  ٵيمألٕٞف لم١ي ٵ أثلٯنة٦ٶزل غ ألم١ ضفصٶمل١ألٯففًلم١ي ٵ أ

م٦١ْف٥عألٯم١ةؾ ٳل٢١ٰمٌٙلٯ٥غٞان٬ثلٯنَةتعل٥عأ٢ملمخةتف لٯن نٶلل٦٢١ضةٚت٠لا لللٯ عٯ

لا١ لم١ٖةعأ لٯم١ةيع ملٯن ةف ل٭ ٫ لنٖةٚعل٢١ تعأ لم١ ٶفألٲأ٩ٮف لٯم١ةؤ٭ٶ٠ل٦١ٰمجٮم ٢ٍٲللموٍ مت

ل٥ ة٢ٔلم٦١ضةٰٵفللٯمألٯج٬.

 

 الذساعبد الغبثقخ:

لم١ةٴلنعنتل لم١ت  لٕٴلم١  مصفللم١ضف ٚم لأ٨ٞ٥لل٨٥لخاٟ  ف٦١ٰفًٰل٥ ٠لم١  مصم

لػلٔ الٌحْ الزبلٖ: نٚضٶ٦ٮفلا١ٲل٥ ٰ ٵ٨لأصفصٶٶ٨ل
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 الوحْس ا ّ : الذساعبد الزٖ رٌبّلذ الوغإّل٘خ الوغزوؼ٘خ.

 بٗب الوغزوؼ٘خ.ـالوحْس الضبًٖ: الذساعبد الزٖ رٌبّلذ شجكبد الزْاصل االعزوبػٖ ّالقع

 الوغزوؼ٘خ:الوحْس ا ّ : الذساعبد الزٖ رٌبّلذ الوغإّل٘خ 

ل (2112)ّف٘ق ا غبو ّهحوذ ػ بًخ أفٯٟ
ل3  )

لم٦١ضئٯ١ٶمل لنٚٶٶ٤ ل٢ٍٲ م١ةَعٓ

لّزأل لٙنفً لم١يف٥َفللٕٴ ل٢ٍٲلم٢تم ل ف١ةنتٶ٘ لٝف ٯٟ ل٦٩ٰا  ل٢١يف٥َفللٯٕ٘ م جة٦فٍٶم

(لمف١ لٯمف١تمثلٯ ٢ِلم١ةزم٣لم١يف٥َفلل ف٦١ضئٯ١ٶمل382ٯا١ٜل ف١ةنتٶ٘ل٢ٍٲلٍٶ٪مل ٢ْال 

%ثلٯٝف٧لم٦١يفٟلم١ٖعٍٴلم١ فػل ف١تَ لم١ٚف٩ٰ٩ٴل56.43ٟلم جة٦فٍٶملٯٕ٘ل٦٩ٰا لٝف ٯ

لمأة٠لم١تَ لم ٙةؾفتٳلم٦١عنتمل58.66ٯ١ٲل ٰا٧ل٩ضتٴل ٢ِلمألٙ لمأة٠لم٦١عنتمل ل ٶ٪٦ف %ث

ل ل٩ضتٴ ل ٰا٧ لٯ٥غف ٵٌل53.36مألخٶعأ ل عم٥ي لٯجٰت لٍ ٣ لا١ٲ لا١ٜ لم١تفأيف٧ لٯٵَزٯم %

لم ل٥غف ٝم لٯفَٔ لم١يف٥َفلث لٕٴ لم جة٦فٍٶم ل ف٦١ضئٯ١ٶم لم١يٰم٩ لخفؽم لٕٴ ١يف٥َفل

ل٥٪ٮفل لنَف٩ٴ لم١ةٴ لم١يعٯٓ ل ضت  لٯا١ٜ ل٦٢١ية٦ٌ لٯمو٩ضف٩ٶم لٯم جة٦فٍٶم م ٙةؾفتٵم

ل٨٥لم١عص٣ٰلل٩يعمم١يف٥َفلل ٢ٚ١ملم٦١ٰم تلٯم١ة٦ٰٵ٠لٯمٍة٦فتلم١يف٥َفللٕٚلل٢ٍٲل٥ٶزم٩ٶةٮف

لم١ن٢تم. لم١ةٴلٵ َٕٮف ((Ondja'a, Bertin 2017ٯٕٴل٩ٖشلمومف لأفٯٟللم١  مصٶم
(4)

 

لم١ٞف٥ٶعٯ٧لٕٴللم١ةَعٓ لم١َف١ٴلٯم١يف٥َفللٕٴلتٯ١م ل٥ئصضفللم١ة٢َٶ٤ ٢ٍٲلتٯ لٯ٥ضف٭٦م

لتٯم  ل١يف٥َم ل٩ٍٰٶم لأف١م لت مصم لخاٟ ل٨٥ لٯم جة٦فٍٶم لم١تغعٵم لم١ة٪٦ٶم لٙقفٵف ل٥َف١يم

 University of Douala)لأ٧ل لا١ٲ لم١٪ةف ي لأعف ل لم٦١ٚف ال لمصة  م٣ لخاٟ لٯ٨٥ ث

ل٭ف٥ ل٥ؾ  م لنَ  لم١َف١ٴ لم١ة٢َٶ٤ لٯمجة٦فٍٶمل٥ئصضفل لن٢َٶ٦ٶم ل٥ضف٭٦فل لٯنٚ ٣ ل٦٢١ية٦ٌث ف 

ٯ ٶوٶملٯمٙةؾفتٵملٯ ٚفٕٶملٝتٶعأل٦٢١ية٦ٌثلٯنٰؽ٢الا١ٲلأ٧ل٥ضف٭٦ملجف٥َملتٯم لٝف٩الٕٴل

٥يف ل:لم١  ٥مثلٯم  ةٞف ثلٯم١ ٍٰأثلٯم١ٚٶفتأثلٯ ٪فرلم١ٚ  مللٯٝف٩الأ٭٤لم١ؾَٰ فللم١ةٴل

اصٮف٣لجف٥َملتٯم لٕٴلٙقفٵفلم١ة٪٦ٶملت١ال٢ٍٶٮفلم٦١ٚف الل٩ٚؼلم١ة٦ٰٵ٠لَٝ٪فؽعلن٠٢ٚل٨٥ل

م١تغعٵملٯم جة٦فٍٶمثلٯٝف٩الأ٭٤لم١ةٰؽٶفللأ٧لن٣ٰٚل٥ئصضفللم١ة٢َٶ٤لم١َف١ٴل بٍفتألم١٪يعل

ل ف٦١ية٦ٌل لؽ٢م ل٢ٍٲ ل٢١تٚفر لم جة٦فٍٶم ل ٦ضئٯ١ٶةٮف لٯم ٍةعمٓ لٯ٥ضف٭٦ةٮف لتٯ ٭ف ٕٴ

 ة٦ٌلٯخ٢٘لم١ٰىف ٔل ٬ٯمٍة٦فتلم٦١ضئٯ١ٶملم جة٦فٍٶملٯمٍةتف ٭فل ٦يف مل٥ٚ ٥ملوٵٚفهلم٦١ي

لم٦١ضة م٥م. لم١ة٪٦ٶم ل ل١ة ٚٶ٘ ل٭ ٓ (Ho, Thuy T.T 2017 ٶ٪٦ف
(5)

ل٢ٍٲلل م١ةَعٓ

نؾٰ مللٯ٦٥ف صفللم٦١ضئٯ١ٶملم جة٦فٍٶمل٦٢١ئصضفللم١ؾْٶعألٯم٦١ةٰصنملٕٴلٕٶة٪ف٣ل٥ٌل

لم٦١ضئٯ١ٶمل ل٦٥ف صفل لٕٴ لت٥يٮف لٝٶٖٶم لٯ    ل١ٮف لم١تٶوٶم لم٦١ضئٯ١ٶفل ل٢ٍٲ م١ةَعٓ

لٙت٠ ل٨٥ لم١تاتلم جة٦فٍٶم لٕٴ لٯم٦١ةٰصنم ل٢ٍٲلم١ م صملٯمٍة٦ للثم٦١ئصضفللم١ؾْٶعأ

لا١ٲل لمصة٪فت م ل٦٢١ئصضفل لم جة٦فٍٶم لم٦١ضئٯ١ٶم لىٰم٭ع ل١ة٪يٶع لم١٪ٍٰٴ لم١ت   أص٢ٰر
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١ٲلم١ةٚف ٵعلٯم٦١ٰمٌٙلمو١ٞةعٯ٩ٶملاففٕملا٥ٚف اللعت٬ل٥٪ي٦مل٥ٌل٦٥ي٢ٴلن٢ٜلم٦١ئصضفللٯ

م١ م صملا١ٲلأ٧لٕٮ٤لٯ٦٥ف صفللم٦١ضئٯ١ٶملٯنغٶعل٩ةف يللث١ٲلم٦١اأيملم١غ ؾٶمل٢١تفأ ا

لن عٝٮفل لم١ةٴ لم٦١ةٚ ٥م لم١ت٢ م٧ لٕٴ لمأل َفت لن٢ٜ لنغت٬ لٕٶة٪ف٣ لٕٴ ل٦٢١ئصضفل م جة٦فٍٶم

لن٣ٰٚل لأٶ  لم١ضٰٗ لٙنفٍفل ل٥ي٠ لم١ ف جٶم ل ف١تٶوم لٯنةؤ ع لٯم١ٚف٩ٰ٩ٶم لم ٙةؾفتٵم م١يٰم٩ 

٬لٯننٰ ل٥ضئٯ١ٶفنٮفلم٦١ئصضفللم١ؾْٶعألٯم٦١ةٰصنمل تٶٌل٥٪ةيفنٮفلٯٕٴلم١ٰٙال٩ٖض٬لنٰج

لم١ضٰٗ لٯ٥ةن٢تفل لم٦١ية٦ٌ ل٩ ٰ لٯم١ةٰؽٶفلللثم١تٶوٶم ل َـلمٷ ف  لا١ٲ ٯن ٢ؼلم١ م صم

ثلأ ز٭فل١ةَزٵزلم٦١ضئٯ١ٶملم جة٦فٍٶملٕٴل٥ئصضفللمأل٦ٍفٟلم١ؾْٶعألٯم٦١ةٰصنملٕٴلم١تات

لن٢ٜل لٕٴ لم١ةٰصٌ ل٢ٍٲ لم١ٚفت أ لم١ٖف٢ٍم لم١ٰٚٱ لأ٩ٮ٤ ل  ٤ٞ لأٝتع ل ؾٰ أ لم١غتفر ت٤ٍ

ل .م٦١غعٯٍفل 2013)ّحغبصٕ ًظو٘خ  )ػْض حغٌٖٯصَٲ
 6)

لٯمٌٙ ٢ٍٲ م١ةَعٓ 

ل٥ٚةعل نٚ ٵ٤  ٤ ٯ٨٥ م٦١ٖةٰأم م١ٚ س جف٥َم م٢تم ١ ٱ م٦١ية٦َٶم م٦١ضئٯ١ٶم لنؾٰ 

(ل533 لٰٙم٥ٮف متٚٶم ٍٶ٪م م١ م صم مخةف ل ٯٙ  ١ة٪٦ٶةٮف م١ي٦فٍم خ ٥م ا١ٲ ٵعنٞز ١تع٩ف٥ي

ل٥ةٰصل أ٧ ١ٲا م١٪ةف ي ٯأعف ل م١ْع ٶم ٖمم١ق ع٦فٟ ٕٴ م١ة٢َٶ٦ٶم م١ٖعٯً ٨٥ ٯمف١تم مف١تف

لٯٝف٩ا ٝتٶعأ    جم أٳ%ل12.8ل ٢ِ م١ م صم ٥يف ل ج٦ٶٌ ٕٴ ٦٢١ضئٯ١ٶم م٢ٞ١ٶم م١  جم

لم٦١ضئٯ١ٶملم١ ٵ٪ٶم نا٭ف م١ٰم٪ٶم  ٤ م٦١ية٦َٶم م٦١ضئٯ١ٶم ٥يفٟ ٢ٍٲ ٦٢١ضئٯ١ٶم ت جم أ٢ٍٲ

لمألخاٙٶم لٯ٭ . ٯم١غ ؾٶم م١ منٶم م٦١ضئٯ١ٶم  ٤ ٯم٦١ضئٯ١ٶم )ثذّٓ ػجذ الشحوي ٓ

2116)
 1)

ل١ ٱلل لم١ضَٰتٳ لم٦١ية٦ٌ لٕٴ ل٢١غتفرلم١يف٥َٴ لم جة٦فٍٴ لم١ ٯ  م١ةَعٓل٢ٍٲ

لم جة٦فٍٴل لم١ ٯ  ل٥َٰٙفل لم١عٵفؿلٯن  ٵ  ل ٦ ٵ٪م لصَٰت لم٢٦١ٜ لجف٥َم لمار ل٨٥ ٍٶ٪م

لم١تفأ لم٦١٪ٮيلم١ٰؽٖٴلٯم١  مصملٯ١ة ٚٶ٘لأ٭ مٓل مصةتٶف٧ل٧ٰٞ٥ل٨٥لٙف٣ل ةنتٶ٘لمصة  ٣

ل32١  لٕٚعأ ل٨٥ل ( لم١  مصم لٯن٩ٰٞالٍٶ٪م لم١  مصم ل٨٥ لمف١ ل423ٚٶفسلم١ٮ ٓلم٦١عجٰ )

٨٥لم١٪ةف يلٝف٧ل٨٥لأ٭٦ٮفلفَٔلم١ ٯ لم جة٦فٍٴللٯمف١تملٯنٰؽ٢الم١  مصملا١ٲل٥ي٦ٍٰم

ل ٦ةٰصللأضف ٴل لم جة٦فٍٶم لم١غتفرلم١يف٥َٴلٯفَٔلموأضفسل ف٦١ضئٯ١ٶم م١ ٱلٵئتٵ٬

ل لم١َٶ٪م٩55.1ضتة٬ لنلث%لٕٴ لص٢تٶم لٍٰم٠٥ لم١غتفرلٯٯجٰت لٕٮ٤ لٍ ٣ ل٥ي٠ لا١ٜ ٚٔلٯ مر

ل ؤ٭٦ٶمل لم١نار لنٍٰٶم لٕٴ لم١يف٥َم لتٯ  لٯفَٔ لٯم١ةنٍٰٴ لم جة٦فٍٴ لم٠٦َ١ ١نتٶَم

ٯأٵقفلفْٰكللثٯٙٶ٦ملم٦١غف ٝملم جة٦فٍٶملٯأ٩ٮفل٤١لنضٮ٤لٕٴلن٢تٶملمأةٶفجفنٮ٤لم٦١ية٦َٶم

ل  لٕٴ لم ٵيف ٶم لم٦١غف ٝم ل٢ٍٲ لم١ض٢تٶم ل يا١ٮف لأ١ٚا لم١ةٴ لٯ٥ةن٢تفنٮف لخ ٥ملم١ ٶفأ عم٥ي

لم١َف٥مل لم١  ٥فل لٕٴ لم٦١غف ٝم لٵعٕق٧ٰ لني٢َٮ٤ لم١ةٴ لم١غ ؾٶم لٯم٦ٰأفنٮ٤ م٦١ية٦ٌ

ٯٍ ٣لٯجٰتلن ٖٶزلٯنغيٶٌل١ٮ٤لٯٍ ٣لٙ٪فٍملم١غتفرلم١يف٥َٴل ٚٶ٦ملٯأ٭٦ٶملم١ ٯ للث٦٢١ية٦ٌ

لم جة٦فٍٶمل لم٦١غٞال ل٥ٰمجٮم لٕٴ لم١يف٥َم لمار ل ٬ لٵ٣ٰٚ لأ٧ لٵ٨ٞ٦ لم١ ٱ م جة٦فٍٴ

ل١ٯأ٢ٮف ل فوففٕم لٕٶ٦فلقَث ل٢١نار لم١يف٥َم لنٚ ٥ٮف لم١ةٴ لٯمأل٩غنم لم١تعم٥ي لٕف٢ٍٶم ٔ

لم٦١ية٦ٌ ل١ا٩ عمكلٕٴل عم٥يلخ ٥م (2116)حل٘وخ قبدسٕ ٯصَال. ٵ ةؼل ةٮٶوةٮ٤
 8)

ل



 شجكبد الزْاصل االعزوبػٖ ّأصشُب فٖ رٌو٘خ الوغإّل٘خ الوغزوؼ٘خ لذٓ الشجبة الغبهؼٖ

 دساعخ شجَ رغشٗج٘خ

 283 0202يووية /  يىاير – الحادى والعشريه العدد – التليفزيونو اإلذاعة لبحوث العلمية المجلة

لٍٶ٪مل ل٢ٍٲ ل ف١ةنتٶ٘ لٯا١ٜ لم جة٦فٍٶم لم٦١ضئٯ١ٶم ل٩ ٰ لم١غتفر ل٩يع لٯجٮ٬ م١ةَعٓل٢ٍٲ

ل ل٨٥ ل ل٩ٰٞ٥133م لٯل55عفر ل نعل11اٝع لمخةٶف ٭٤ لن٤ ل٥ ٵ٪ملأ٩يٲ( ل٨٥ لٍغٰم ٶم ٵٚم

١ٲلأ٬٩ل لٵٰج لٕعٗل ٶ٨لمصةيف فللم١غتفرل٨٥لٯجٮ٬لاٯ٭ف ٧ل ف١يزم عثلٯنٰؽ٢الم١٪ةف يل

لم٦١ضةٰٱل ل٥ةْٶع لم١ٲ لنعجٌ لٕعٯٗ لٯنٰج  لم١ي٪شث ل٦١ةْٶع لٵعجٌ لم٦١ضئٯ١ٶم ل٩ ٰ ٩يع٭٤

ل٦٢١ية٦ٌ. لم نٌٖل٥ضةٰٱلم١ة٢َٶ٤لامتلم١ شل ف٦١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶملٯأ٭٦ٶةٮف  م١ة٢َٶ٦ٴثل٦٢ٕٞف

ل ل٨٥ لٝا (2115)ص بء خشٗجخ ًّْسح الجقوٖ ٯأفٯٟ
 5)

ل ٶ٨لل لم١َاٙم ل٢ٍٲ م١ةَعٓ

٢١ٰم٨ثلٯٝ ١ٜلم١ٞغٔل٨ٍلم١ٖعٯٗلٕٴلم١ةق ٶمللٯم ٩ة٦فرم٦١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶملٯم١ةق ٶمل

ل ل٦١ةْٶعملل م١٪ًٰ لنعجٌ لٯم١ةٴ لل–م١غ ؾٶم لل–م١ة ؾؼلل–م٦َ١ع لم جة٦فٍٶم ل–م١ ف١م

لم١  م لٯن٩ٰٞالٍٶ٪م لم١غٮعٳ(ث ل م١ خ٠ ل٨٥ ل٨٥لمارلٯمف١تفلل213صم لمف١ لٯمف١تم )

٥ٖعتألل٥164ٖعتألاٰٝ لٯل135جف٥َملم ٥ف٣ل٥ ٦ لم ٨لصَٰتلموصا٥ٶمل ٦ ٵ٪ملم١عٵفؿل 

لٯ٥ٚٶفسل لٯم١غ ؾٶم لم١ةق ٶم لٯ٥ٚٶفس لم٦١ية٦َٶم لم٦١ضئٯ١ٶم ل٥ٚٶفس لننتٶ٘ لٯن٤ م٩فث(

لٯأعف للم١٪ةف يلم١ٲلٯجٰتلم نتفكلتمٟلاأؾ ل ٶ٨ل٠ٝل٨٥لم ٩ة٦فرل٢١ٰم٨ل٢ٍٲلم١َٶ٪مث ف ٶف

م٦١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶملٯم١ةق ٶملٯم ٩ة٦فرل٢١ٰم٨ثلٯٯجٰتلٕعٯٗلتم١ملاأؾف ٶفل ٶ٨ل٥عنَٖٴل

لٯ ل٢١ٰم٨ث لم ٩ة٦فر لٕٴ لم جة٦فٍٶم لٯم٦١ضئٯ١ٶم لم١غ ؾٶم لم١ةق ٶم عف للأٯ٥٪ ٖقٴ

لم١ة٪تئل لٯأ٨ٞ٥ ل٢١ٰم٨ لٯم ٩ة٦فر لم١ةق ٶم ل ٶ٨ لم جة٦فٍٶم لم٦١ضئٯ١ٶم ل٥ةْٶع ل١ةٰصل م١٪ةف ي

لم١غ ؾٶم. ف ٩ة لٯم١ةق ٶم لم جة٦فٍٶم ل٦٢١ضئٯ١ٶم لم٢ٞ١ٶم لم١  جم ل٨٥ ل٢١ٰم٨ ٯأفٯٟلل٦فر

(2115)ْٗعف الؼٌضٕ 
 13)

لم جة٦فٍٶملل لم٦١ضئٯ١ٶم ل١ة٪٦ٶم لا عفتٳ ل ع٩ف٥ي لٯن٪ٖٶ   ٪فر

لم١ةيعٵتٴلأٶ ل لعت٬ لم١تفأ لم٦١٪ٮي لم١غتفرلم١ضَٰتٳلٯمصة  ٣ ل٨٥ ل١ ٱلٍٶ٪م ٯم٦١ٰمم٪م

ل لم جة٦فٍٶم لم٦١ضئٯ١ٶم ل٥ٚٶفس ل فف نملمت٘ ل٥ةٞفٕوةف٧ ل٥ي٦ٍٰةف٧ ل٢ٍٲ ٯم٦١ٰمم٪م

ل  لٯٍ ت٭٤ لنتٰٛ لمارلجف٥َم ل٨٥ لم١ةيعٵتٶمل15ٯنيعٵتٶم( لم٦١ي٦ٍٰم لٯخقَا ٥ٖعت٫(

 م٦١ةْٶعلم٦١ضة٠ٚ(ل٢١تع٩ف٥يلمو عفتٳل٦ٝفلخقَالم٦١ي٦ٍٰةف٧ل١إلجعمرمللم١ٚٶفسلم١ٚت٢ٴل

لم١ةيعٵ لٯخقَالم٦١ي٦ٍٰم لم١تع٩ف٥يث لأ ع ل ٮ ٓلم١ةَعٓل٢ٍٲ ل١ٚتفسلٯم١تَ ٳل٩ٖضٮف تٶم

ل لم جة٦فٍٶم لٕعٯٗلٕٴلم٦١ضئٯ١ٶم لم١ةيعٵتٶملل ٶ٨نةتَٴلٯأىٮعللم١٪ةف يلٯجٰت م٦١ي٦ٍٰم

١ٲلٖٝفرألمألصف١ٶ لمو عفتٵملاٯم١قف نمل١ؾف١للم٦١ي٦ٍٰملم١ةيعٵتٶملٯأ جٌلم١تفأ لا١ٜل

لم٦١ضة  ٥ملٕٴلم١تع٩ف٥يلٯم١ةٴلأ تةالٕف٢ٍٶةٮفلٕٴلٝيٶعل٨٥لم١  مصفللم٦١غف ٮم.

 شجكبد الزْاصل االعزوبػٖ ّالقعبٗب الوغزوؼ٘خ. الذساعبد الزٖ رٌبّلذالضبًٖ:  الوحْس

م١ةَعٓل٢ٍٲلأ علعتٞفللم١ةٰمؽ٠لم جة٦فٍٴل (11 (2115 )حغٌٖ ػْضوأفٯٟل

ٕٴلن٪٦ٶملم٦١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶمل١ ٱلم١غتفرل٨٥لخاٟلننتٶ٘ل ع٩ف٥يلن  ٵتٴل٢ٍٲل٥ي٦ٍٰمل

ل ل ةنتٶ٘ لٙف٣ لأٶ  ل ف١ٚ سث لٍا  لعتف ٴ ل٥ي٢ش لعتفر لم٦١ية٦َٶمل٨٥ ل٦٢١ضئٯ١ٶم ٥ٚٶفس
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ل  ل٥ضةٰٱ لٍ٪  لاأؾف ٶم لت ١م لامل لٕعٯٗ ل٭٪فٛ لأ٧ لم١٪ةف ي لٯأ تةا ل ٶ٨ل٢ٍ3.35ٶٮ٤ث )

٥ةٰصللم١  جفللم٦١ي٦ٍٰملٕٴل٥ضةٰٱلم٦١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶملٙت٠لننتٶ٘لم١تع٩ف٥يلٯ َ ٫ل

لم١تَ ٳ. لم١ةنتٶ٘ لل١ؾف١ل (2114)عِ٘بى حغي أٗوي ٯأفٯ١ا
 12)

لتٯ لل ل٢ٍٲ م١ٰٰٙٓ

ٕٴلل2311ٵ٪فٵعلل25ٰمؽ٠لم جة٦فٍٴلٕٴلن٪٦ٶملم١ٍٰٴلم١ضٶفصٴل١غتفرل ٰ ألعتٞفللم١ة

ل لٰٙم٥ٮف لٍٶ٪٬ ل٢ٍٲ ل٥ٶ م٩ٶم لت مصم ل ٠٦َ لٯٙف٥ا ل ة ٢ٶ٠لل(454 ٥ؾعث لٯٙف٥ا عف فث

%ل٨٥لم١غتفرلمصة  ٣ل83ٝيعل٨٥لأ٥ق٧ٰ٦ل١ؾٖ مل"٢ٝ٪فلخف١ لصَٶ "لٯنٰؽ٢الا١ٲلأ٧ل

لٯأ لم١ٖٶشل ٰٛث لعتٞم لخفؽم لم جة٦فٍٴ لم١ةٰمؽ٠ لم١ةٴلعتٞفل لم٦١ٰفٍٰفل لأ٭٤ ل٨٥ ٧

ٵ٪فٙغٮفلم١غتفرل٭ٴلم٦١ٰفٍٰفللم١ضٶفصٶمثلٯأ٧لعتٞفللم١ةٰمؽ٠لم جة٦فٍٴلخفؽملعتٞمل

.لٯٕٴل٥ فٯ١ةٮفل٦١َعٕمل2311ٵ٪فٵعلل25م١ٖٶشل ٰٛلٝف٧ل١ٮفلتٯ مل٥ية٦َٶفلٝتٶعملٕٴل ٰ أل

ٱلمجعمرمللم١ة٦فسلم٥ٰ٢َ٦١فللم١ضٶفصٶملٍتعلعتٞفللم١ةٰمؽ٠لم جة٦فٍٴلٯٍاٙةٮفل ٦ضةٰ

لم٦١قف٥ٶ٨لٙف٥ال  (2114دال٘ب الوذثْلٖ ٥ؾ مٙٶم
 13)

لٰٙم٥ٮفل ل ل٢ٍٲلٍٶ٪٬ بجعمرلت مصم

مف١ ل٨٥لت مصٴلموٍا٣لم١ةع ٰٳل يف٥َةٴلت٥ٶفكلٯم١ٚف٭عأثلٯنٰؽ٢الا١ٲلأ٧ل٥ٌٰٙلل233

عتٞملم١ٖٶشل ٰٛلٵؤنٴلٕٴلم٦١عنتملمألٯ١ٲل صة  م٥فلل٥ٰمٌٙلم١ةٰمؽ٠لم جة٦فٍٴل٨٥لٙت٠ل

لم لأ٭٤ ل٨٥ لٯأ٧ لم جة٦فٍٴلم١َٶ٪مث لم١ةٰمؽ٠ لعتٞفل ل صة  م٣ لم١َٶ٪م لتَٕا لم١ةٴ ألصتفر

ل٨٥ل لأ١ٰٮ٤ لٵ ٯ  ل ٦ف لمألٕعمت لٯٍٴ لنغٞٶ٠ لمألخعٵ٨ث ل٥ٌ لمألٕٞف  لٯ٥غف ٝم لنتفتٟ ٝف٩ا:

خٶعملٯصٶ٢ملن٦٢َٶملنضفٍ ل٢ٍٲلأأأ مثلصٶفصٶمثلٯ٥٪فٙغملمألأ مثلم١ضٶفصٶملٯم جة٦فٍٶمثلٯ

ل لأفٯ١ا ل ٶ٪٦ف لٯم١ة٢ٞٶٖفل. ل فأل  فث (2114عوش صجشٕ )م١ٚٶف٣
 14)

ل٢ٍٲلل م١ةَعٓ

ل ل ٰٛ لم١ٖٶش ل٦١ٌٰٙ لم١غتفر لٯٙالل-مصة  م٥فل لم جة٦فٍٴ لم١ةٰمؽ٠ ل١غتٞفل ٝ٪٦ٰا 

ٯ٥ضةٰٱلموت مٛلم٦١ة ٚ٘ل١ ٵٮ٤ل٩ةٶيملمصة  ٣لم٦١ٌٰٙل٦١ةف َملمألا٥فلثلٯأ تللل-مألا٥فل

لأ اثل لت مصملل2312ا٥فللٯَٙالٍف٣ ل٢ٍٲ لٯمٍة٦ ل ل ٰ صَٶ ث لأأ مثلمصةفت أ عا٭ف

٥٪غٰ لٍتعلعتٞملم١ٖٶشل ٰٛلل653عف فثلٯٙف٥ال ة ٢ٶ٠لل(354 م٩ٶمل٢ٍٲلٍٶ٪٬لٰٙم٥ٮفل٥ٶ 

لمصة  م٣ل لٝيفٕم ل ٶ٨ لمعتٳ لم نتفك ل١ٰجٰت لٯنٰؽ٢ا لم٦١ ةف أث لمألا٥فل ل٨ٍ ل٩غع٭ف ن٤

)الغ٘ذ م١غتفرل٦١ٌٰٙلم١ٖٶشل ٰٛلٯ٥ضةٰٱلمت مٝٮ٤ل١ألا٥فلل٥ ٠لم١  مصم.لٯأعف لٝال٨٥ل

(4211ػجذ الوْلٔ ّاحوذ الششثٌٖ٘ 
 15)

لنؤ ٶعلل ا١ٲلأ٧لعتٞفللم١ةٰمؽ٠لم جة٦فٍٴل١ٮف

لمجعمرلت مصمل٥ٶ م٩ٶمل٢ٍٲل لٯا١ٜل َ  مف١ لل(134 ٯمفلل٢ٍٲلمأل٨٥لم١ٖٞعٳل٢١نارث

ل٥ٰٙٶمل لمصةعمنٶيٶم لٯجٰت ل٢ٍٲلفعٯ أ لمٝ م ل٦ٝف ل ف١ت عٵ٨ث لم١ ٢ٶيٶم لٕٴلم١يف٥َم ٯمف١تم

لا١ٶٮفل١ ٦فٵمل٥ضة  ٥ٴلعتٞفللم١ةٰمؽ٠لم جة٦فٍٴل٨٥لم١ةؤ ٶعمللم١ٖٞ عٵملم١ةٴلٵةَعفٰم

لٯمصةٮ ٕال ل١ة٢ٜلم١غتٞفل. (2114)ُبلخ حغي الغضاس ٍتعلمصة  م٥ٮ٤
 16)

نٚ ٵ٤لنؾٰ لل

٥ٚةعلل١ ٯ لم٦١ئصضملم١ةع ٰٵملٕٴلّعسلٙٶ٤لم٦١ٰمم٪ملم١ع٦ٙٶملٕٴل اثل٥ فٯٟ:لننٰٵعل

لم١ع٦ٙٴثل لم١ةَف٠٥ لٯ٥َفٵٶع لفٰم ل لٯفٌ لم١ع٦ٙٶمث ل٢١ةٞ٪١ٰٰجٶف لم١ م٦ٍم لم١ة٢َٶ٦م م١تٶوفل
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لٯ ؽ للن لٯأ ف ٭فث لم١ع٦ٙٶم لم٦١ٰمم٪م ل٥ٖٮ٣ٰ لٯأ تل ل٦٢١  صمث لم١ةع ٰٳ لم١ ٯ  َيٶ٤

لأ لٕٴل م١تفأيم لم١ة ٖٴ لٕٴ: لم٦١ؾعٳ لم٦١ية٦ٌ ل٢ٍٲ لٯص٢تٶفنٮف لم١ع٦ٙٶم لم١يٰ أ ل٥ فمع عا

لٯم ختف ل لم١غف َفل لم٩ةغف  لم٦١ية٦َٶمث ل ف١َاٙفل لٯموفعم  لم ٩َزم١ٶم لٯ٭٦ٶمث ٝٶف٩فل

لٝال٨٥ لأفٯٟ ل ٶ٪٦ف (2114 ح)عو٘شح قٌذٗل ّهحوذ ػؽْلم٢ْ٦١ٰمم.
 11)

م١ةَعٓل٢ٍٲلل

لم١َاٙفللم جة٦فٍٶمل ل٢ٍٲ لم١  ٵيم لم نؾفٟ لم١غتفرل١نعٗ لمصة  م٣ ل٢ٍٲ لم٦١ةعنتم مأل ف 

لمأل لا١صتمخ٠ لٯأعف ٯم لٯخف جٮفث لنضة  ٣لٲعأ لم١َٶ٪م ل٨٥ لمألٝتع لم١٪ضتم م٦١ فت فلللأ٧

ل ٪ضتملل(م١غفل لم٦١ٞةٰ م زٵيفل٨٥لم٢١ْملم١َف٥ٶمل٧ٰ٥ل٥%ثلٯأ٧لم٦١ت ٰ ٶ٨لٵضة  54ٵ٥ٰٶف

٩ي٢ٶزٵمل م١ٖعم٩ٰٞلم مرلأٯلم١َع ٶزٳ(لٍ٪ لم١  ٵ ل٢ٍٲلم١غفلثلمأل٥علم١ ٳلأ عل٢ٍٲلٯمو

(Jones & Mitchell 2015)م١ةٰمؽ٠لم جة٦فٍٴل ؾٰ ألٝتٶعأ.لٯأفٯٟل٠ٝل٨٥ل
 18)

ل

لن  لخاٟ ل٨٥ لم١ع٦ٙٶم لم٦١ٰمم٪م ل ٢٤نَعٵٔ لم١ضف ٚمث ل ف١  مصفل لم٦١ٰجٰتأ لم١ةَعٵٖفل لٶ٠

مصة  م٣ل٭ ملم١ةَعٵٔل٠٦َ١ل٥ٚٶفسل٦٢١ٰمم٪ملم١ع٦ٙٶملٕٴل َ ٵ٨ل٭٦ف:لص٢ٰٛلم أةعم٣ل٢ٍٲل

ن٦٢ٶ ملٕٴل(515 مو٩ةع٩اثلم٦١غف ٝملم٦١ ٩ٶمل فصة  م٣لمو٩ةع٩اثلٯن٤لننتٶ٘لم١  مصمل٢ٍٲل

ل لم١ضفتس ل٨٥ لم٩يا٩ للا١ٲم١ؾٰٖٓ ل٩ٶٰ ل٩ٰ  ع٧ ل٥٪نٚم لٕٴ ل٥ م س ل  ٦ش م١َفعع

 Northern New Englandلٯ لم٦١ٰمم٪مل(ث لنَعٵٔ لٵ٨ٞ٦ لأ٬٩ لا١ٲ لم١  مصم نٰؽ٢ا

ل٢ٍٲلأ٩ٮف لم٦١ ٩ٶمل"ل:م١ع٦ٙٶم لم٦١غف ٝم لٯم١ةضف٥للٯأ٩غنم ل٨٥لص٢ٰٝٶفللم أةعم٣ ٥ي٦ٍٰم

لمو٩ةع٩ا ل فصة  م٣ ل٢ٍٲلمو٩ةع٩الن٪ٚؼل زٵفتأل"م٦١ة٢َٚم لٯأ٧لت جفللص٢ٰٛلم أةعم٣ ث

لت  ل٨٥ لأ٢ٍٲ لٝف٩ا لم١تَ ٵ٨ لٝا لٕٴ لم١ت٪فل لٯت جم لم١غتفرث لأ٦ٍف  لم١ت٪ٶ٨. ٯ٭ ٓلجفل

(Gathegi 2014)
 15)

لٍتعلل ل٦٢١غف ٝم لم١ فجم ل ٶ٨ لم١ةٰما٧ لن ٚٶ٘ لفعٯ أ لنؤٝٶ  ا١ٲ

لم٦١ فمعل لن٠ٚ ل  ٶ  لم١ٚف٩ٰ٩ٶمث لٯم١٪ٰمأٴ لٯم١ ؾٰؽٶم لم جة٦فٍٴ. لم١ةٰمؽ٠ عتٞفل

ل لمصة  م٣ ل٨ٍ ل ف١ٞلن٢ٜم١٪فج٦م لم١  مصم لٯ  أل ل٥ضةٚتاث لم٩ةغف لغم١ٰصف ٠ ل٥ ٱ ل٨ٍ ٔ

٦فٍٴثل ٤ل٩فٙغالٙقٶةٶ٨ل٨٥لم١ٚقفٵفلم٦١ة٢َٚمل ف٦١غف ٝملٯم١ةٴلنة٤لعتٞفللم١ةٰمؽ٠لم جة

لمألٕعمتل لأ٩غنم ل٢ٍٲ لٯنؤ ٶع٭٦ف لٯم١ةغٮٶع لم١ٖٞعٵمث لم٢٦١ٞٶم لٯ٭٦ف: لم١ٰصف ٠ لن٢ٜ لخاٟ ٨٥

ل٥ضة لن٢َٶ٤ لأ٧ لا١ٶٮف لم١ةٰؽ٠ لن٤ لم١ةٴ لم١٪ةف ي لأ٭٤ لٯ٨٥ لم١ٰصف ٠ث لن٢ٜ لعتٞفلل٢ٍٲ   ٥ٴ

ل فم١ةٰمؽ٠لم جة٦فٍٴلمأل لم١ٞفٕٴخنف لم٦١ة٢َٚم ل لٵ يٲل ف ٭ة٦ف٣ لٯأ٬٩لٵي لصة  م٥ٮف ث

ل.م١ةٰصٌلٕٴلأ٦اللمأل٨٥لم١ضٶتعم٩ٴلٯأ٨٥لم٥ٰ٢َ٦١فل

 اإلؼبس الٌظشٕ للذساعخ:

لم١يٰم٩ لم٦١ ة٢ٖمل ل١ةٰفٶل ل ٶ٪ٮ٤ لٕٶ٦ف ل٢١ةٞف٠٥ ل٩يعٵٶ٨ ل٥ خ٢ٶ٨ ل٢ٍٲ لم١  مصم نَة٦ 

 ُوب ػلٔ الٌحْ: ف١  مصمل
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 :Behaviorist Theoryأّال: الٌظشٗخ الغلْا٘خ 

ل ل٭ ٫ٵعٱلأؽ فرل لم١َفتمللؤم١٪يعٵم ل٨٥ ل٥ي٦ٍٰم ل٨ٍ لٍتف أ لم١ض٢ٰٛلمو٩ضف٩ٴ ٧

م١ةٴلٵة٦٢َٮفلم١ٖعتلٯٵٞةضتٮفلأ ٪فرل٥عمأ٠ل٫ٰ٦٩لم٦١ ة٢ٖمثلٯٵة ٤ٞلٕٴلنٰٞٵ٪ٮفلٰٙم٩ٶ٨لم١ ٥فُل

ٯ٭ٴلٰٙٱلم١ٞٔلٯٰٙٱلم صةيف ألم٢١ةف٧لنّضٶعم٧ل٥ي٦ٍٰملم صةيف فللم١غعمٶمثلٯٵعج٧َٰل

وملٯم جة٦فٍٶملم١ةٴلٵةَعؿل١ٮفلم١ٖعت.لا١ٜلا١ٲلم١َٰم٠٥لم١تٶ
 23)

ل

ٯن ٯ ل٭ ٫لم١٪يعٵملأٰٟل٥ ٰ ل٢٦ٍٶملم١ة٤٢َلٕٴلمٝةضفرلم١ة٤٢َلم١ي ٵ لأٯلٕٴل٥٪٬َلأٯل

لٕف٧لأٝيعلم١ض٢ٰٛلمو٩ضف٩ٴل٥ٞةض ل٨ٍلمعٵ٘لم١ة٤٢َثلٯ ٧لص٢ٰٛلم١ٖعتلٙف ٠لأاٍفتن٬ثلٯ١ م

ل٢١ةَ ٵ٠لأٯلم١ةْٶٶعل بٵيفتلىعٯٓلٯأجٰمرلن٢َٶ٦ٶمل٥َٶ٪م.

لٗزحذد أثشصُب فٖ الزبلٖ:٪يعٵملم١ض٢ٰٝٶمل٥ي٦ٍٰمل٨٥لم٦١ٖف٭ٶ٤لمألصفصٶملٯ٢١

ل ؤ٬٩ل٥ي٦ٍٰملمصةيف فلل٩فنيمل٨ٍل٥يٶعمللم٦١ ٶللSkinnerٵَع٬ٕلصٞٶ٪ع لالغلْ : - )

م١ ف جٴثلٯل٭ٰلا٥فلأ٧لٵة٤لت٬٦ٍلٯنَزٵز٫لٕٶةٰٚٱلأ ٯ ٬لٕٴلم٦١ضةٚت٠لأٯل لٵة٢ٚٲلت٦ٍف ل

لٕٶ٠ٚلمأة٦فٟلأ ٯ ٬لٕٴلم٦١ضةٚت٠.

لخف جٴلالوض٘ش ّاالعزغبثخ: - ل٦١يٶع لٯمصةيف م ل٩ةٶيم ل٭ٰ لم١ض٢ٰٛ لنَ ٵ٠لنْٶع لٕٶ٨ٞ٦ ث

ل.م١ض٢ٰٛلأٯلنْٶٶع٫لٯٕٚفل١َ تل٨٥لم٦١يٶعمللم١ ف جٶم

(ل٨٥لخاٟلنيف  ٬لأ٧لن٢ٚٴلم١ة ضٶ٪فللThorndikeٵغٶعل ٰ ٩ مٵٜ لالزؼضٗض ّالؼقبة: -

ٕٶ٪ةٚؼل٨٥لم صةيف مللٯم٦١ٞفٕآلل ؾٖملٍف٥ملٵ ٤ٍلم١ض٢ٰٛلٯٵيتة٬ثلٕٴلأٶ٨لأ٧لم١َٚفر

لٯ ف١ةف١ٴل٨٥لن ٍٶ٤لٯنيتٶ لم١ض٢ٰٛ.

لم١ٖعتلالزؼلن: - لص٢ٰٛ لٕٴ لتم ٤ لعت٬ لنْٶع ل٢٦ٍٶم لم١ مخ٢ٶمل٭ٰ لم١َٰم٠٥ ل٨٥ ل َ ت لنعنتل ث

ل.ٯم١ ف جٶملٯن٦ةفال ف صة٦عم ٵملٯم١ٚف ٢ٶمل٢١ةَ ٵ٠

 الو بُ٘ن الشئ٘غ٘خ للٌظشٗخ الغلْا٘خ:

لثؼط الو بُ٘ن الزبل٘خ: ٶملٕٴنة٦ي٠لم٦١ٖف٭ٶ٤لم١ع ٶضٶمل٢١٪يعٵملم١ض٢ٰٝ

ٵ٦ي٠لم١ض٢ٰٛل٠ٝلم٦١يف٭علم١٪ٖضٶمل٢١ٖعتلصٰمرلٝف٩ال٭ ٫لم٦١يف٭عللالغلْ  ّاالعزغبثخ: -

ل٥يٶعللٰٙ   ل٢ٍٲ ل٠َٕ ل تٯت ل٨٥ لم١ٖعت ل١ ٱ لٵيٮع ل٥ف ل٠ٝ لٕٮٴ لم صةيف م لأ٥ف لَٕا ث أٯ

لٵةَعؿل٬١.ل

٤لٵ٦ف سلٯٵَزاثلٯٕٴل٭ٰلاّٖفٟلٯنقف ٠لٯخ٦ٰتلٯمخةٖفرلم١ض٢ٰٛلم٦١ة٤٢َلاامل١لاإلؼ بء: -

ل لٵ٪نٖٴ؛للمألص٢ٰر٭ م لأةٲ ل بّٖف٬١ لٯا١ٜ لم٦١ةٰمٕ٘ لّٶع لم١ض٢ٰٛ ل٥ ٰ لم٦١عع  ٵ فٯٟ
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لٕٶيٶت٬ل لم٦١ن٢ٰر لم١ضٰٳ لم١ض٢ٰٛ لٵيٮع لأ٧ لا١ٲ لم٦١عّٰر لّٶع لم١ض٢ٰٛ لٵ٠ْٖ أٶ 

لٯٵَزا٫.

لم٦َ١ٶ٠ل٢ٍٲلل(:الضْاةالزؼضٗض الوْعت ) - لا١ٜل ب ف م لم١ض٢ٰٛلم٦١ن٢ٰرلٯٵة٤  ٦َ٪ٲلا ف م

لم١ض٢ٰٛللٛم١ض٢ٰ ل٩ٖش لنٞعم  لا١ٲ لم١٪زٍم لا١ٲ لٯٵئتٳ لٵَزا٫ ل٦٥ف لم٦١ن٢ٰر م١ضٰٳ

لم٦١ن٢ٰرلااملنٞع لم٦١ٰٙٔ.

ٵَ٪ٴلم٠٦َ١ل٢ٍٲلىٮٰ لم١ض٢ٰٛلم٦١ن٢ٰرلٯا١ٜل ةَعٵـلم٦َ١ٶ٠ل٦١يٶعلل:الزؼضٗض الغبلت -

ل َ لىٮٰ ل لاام١ملم٦١يٶعلّٶعلم١ضف ل٥تفععأ ل ٤ ّٶعلصف لأ ٪فرلم١ض٢ٰٛلّٶعلم٦١عّٰرث

لن٢ٰ مل.لم صةيف ملم٦١

 ف١نعٵٚملم١ض٢ٰٝٶمللم١ة٤٢َأ لأ٭ مٓل٢٦ٍٶملأٵ٦ي٠ل٭ ملم٦١ٖٮ٣ٰللالزشك٘ل الزذسٗغٖ للغلْ : -

ا١ٲلنغٞٶ٠لص٢ٰٛلج ٵ لٯ٥ٚتٰٟلٵ ٠ل٥ ٠لم١ض٢ٰٛلم١ ٳلٵضَٲلا١ٲللم٤٢َ٦١؛أٶ لٵضَٲل

لم١ض٢ٰٛلنئتٳلٕٴلم١٪ٮفٵمل اام١ة٬لثلٯٵضة٦علم٦١َف١يل ةَزٵزل٠ٝلاففٕملمٵيف ٶمل٢ٍٲل٭ م

لم١ض٢ٰٛللم٦١ن٢ٰر.ا١ٲلنٰٞٵ٨ل

(لعلم١ٰمٌٙلٕٴلم١ تعأل تَٕملٯمأ أٵت ألم٦ْ١عل ٦يٶعمللع ٵ ألٯٵقٌلم١ٖعتلأ٥ف٣لمأل٥لالغوش: -

لٯٙ لٵ٧ٰٞلم٦ْ١علأٶفل٢ٍٲلم١نتٶَملٯٕٴلم١ٰمٌٙلٯ٭ٰلمألٕق٠لٯمألٝيعلمصة  م٥فل.

ل١٪ًٰل٨٥لم١َٚفرلم١َاجٴلالؼقبة )الخجشح الوٌ شح(: - لمألص٢ٰرلٵةَعؿلم٦َ١ٶ٠ لٕٴل٭ م

لٵ٦٪٬َل٨٥لم١ٚٶف٣ل ٬ل٥ضةٚتا.(لااملٙف٣ل ف١ض٢ٰٛلّٶعلم٦١عّٰرلٕٶ٬ل٦٥فلتعأل٥٪ٖعأٝ  

ٵن٢ لم٦١عع ل٨٥لم٦َ١ٶ٠لأ٧لٵ٦ف سلم١ض٢ٰٛلّٶعلم٦١عّٰرل ةٞعم ٫لل:الووبسعخ الغبلجخ -

لا١ٲل٩ةف يلصف١تمل لم٦٦١ف صم لم١ةغتٌل لل–ٕةئتٳل٭ ٫ م١ةَ لٯم٠٢٦١ل_لأةٲلٵؾ٠ل١  جم

لٵضةنٶٌلٍ٪ ٭فل٦٥ف صة٬.

 :Learning by Trial & Error Model: ًوْرط الزؼلن ثبلوحبّلخ ّالخؽأ صبً٘ب

ٵؾ٪ٔل٦٩ٰا لم١ة٤٢َل ف٦١ فٯ١ملٯم١ نؤلف٨٦لم١٪يعٵفللم١ض٢ٰٝٶملم١ةعم نٶملٯ لصٶ٦فلللللل

لٯم١ع ل ل ف خةٶف  لم١ة٤٢َ ل٥ي٠ لأخعٱ ل ٦ض٦ٶفل لم١٪٦ٰا  ل٭ م لٯٵَعٓ ل٥٪ٮفث لم١ٰىٶٖٶم

"Learning by Selecting & Connecting"ٜل ٰ ٩ ٵ لٯ  نٶم  Thorndike's"ث

Connectionism"لم١٪ٖشلمأل٥عٵٞٴلاتٯم تل ٰ ٩ ٵٜل  Edward Lee ل٩ضتملا١ٲلٍف٤١

Thorndike)م١ ٳلمٰ لإٔٞف ٭فل. 

لم٦١ فٯ١ملٯم١ةيع مثل       ل٦١ت أ ل١  ٯثل٢٦ٍٶملم١ة٤٢َلٯٕٚف  لم١٪٦ٰا لٕٴلنٖضٶع٫ ٯٵ٪ن٢٘ل٭ م

لم صةيف فللٯم٦١يٶعملل لم  نتفمفلل ٶ٨ ل ٪ةف يلأٳلأ٧ ل٢ٍٲلختعمللم١ٖعت لمٍة٦فتم  نةغ٠ٞ
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ل٥َٮفثل لٯٵةٖف٠ٍ لٵٰمجٮٮف لم١ةٴ لم٦١يٶعأ لم٦١ٰمٙٔ لأٶفٟ ل ٮف لٵ٣ٰٚ لم١ةٴ لم١ض٢ٰٝٶم م٦١ فٯ ل

 ل  ٶ ل ة٤٢َلم صةيف ملم٦١٪فصتمل٨٥لخاٟلم٦١ فٯ١ملٯم١ نؤ.

 :االفزشاظبد ّالو بُ٘ن ا عبع٘خ لٌوْرط الوحبّلخ ّالخؽأ 

 :ملٯم١ نؤل٢ٍٲلٍ تل٨٥لم١ٖعفٶفللمألصفصٶملٯ٥٪ٮف٦٩ٰا لم١ة٤٢َل ف٦١ فٯ١لٵ٣ٰٚ

 .ٯم١ة  ٵ لن ٤ٞلج٦ٶٌل٢٦ٍٶفللم١ة٤٢َلٰٙم٩ٶ٨لم صةَ متلٯمأل عل-1

 .٠ٝلن٤٢َلٙف ٠ل٢١زٵفتأل-2

 .ٕٴلم١ة٤٢َلأف للٵٚت٠ل٢ٍٶٮفلم٦١ة٤٢َثلٯ لٵ فٯٟلني٪تٮفلٯن٢ٜل٭ٴلأف للاعتف٬ٍل-3

٥ٶٰٟلأؽٶ٢مل١ ٵ٬ثلٯ٩ةٶيمل٦١فلن٢ٚة٬ل٭ ٫للم١ٚ  ألم٢َٚ١ٶملٯم٦١ٮف مللٍ٪ لمو٩ضف٧ل٭ٴل٩ةف ل-4

 .م٦١ٶٰٟل٨٥ل٥عم٧لٯن  ٵ 

 للٵزتمتلم١ة٤٢َل ف٩ةغف لمأل ع.ل-5

 هجبدئ الزؼلن الشئ٘غخ:

ٵئٝ ل ٰ ٩ ٵٜل٥ت ألم١ة٤٢َل٨٥لخاٟلم١ تعألٯم٦٦١ف صملٯم١ةيعٵ ثلأٳلأ٧لم١ٖعتلٵة٤٢َل

 ػلٔ الٌحْ الزبلٖ:لم١ض٢ٰٛلم٦١٪فص ل٨٥لخاٟلم١ نؤ

 . نتفمفللٵة٤لٯٕ٘ل٥ت ألم٦١ فٯ١ملٯم١ نؤا٧لنغٞٶ٠لم ل-1

نَةتعل٩ةف يلم١ض٢ٰٛلأٯلم٦١ فٯ١ملم١ةٴلٵ٣ٰٚل ٮفلم١ٞف ٨ل Law of effect : ٙف٧ٰ٩لمأل عل-2

م١ ٴل ٦يف ملم١ةْ ٵملم١عمجَمل١ٮ ٫لم٦١ فٯ١مثلٕف٦١ فٯ للم١ةٴلنٖغ٠لٯ لن ٚ٘لم١ْعؿل

لم١ لٯٍ ٣ لم ٩زٍف  ل٨٥ لأف١م لٍ٪ٮف لٵ٪ةي ل٥ف لٍفتأ ل٥٪ٮف لأ٧لم٦١ٚؾٰت لأٶ٨ لٕٴ عففث

 .م٦١ فٯ للم١ةٴلن ٚ٘لّعفٮفلٵ٪ةيلٍ٪ٮفلأف١مل٨٥لم١عففلٯم  نٶفل

لٰٙأللLaw of exercise :لٙف٧ٰ٩لم٦١عم٧لأٯلم١ة  ٵ ل-3 لنزتمت ٵعٱل ٰ ٩ ٵٜلأ٧لم١َفتأ

 . ف٦٦١ف صملٯنقَٔل َ ٣لم٦٦١ف صم

زٍملا١ٲلٵٚؾ ل ف صةَ متلأف١ملم١ةٮٶئلأٯلم١٪لLaw of readiness :لٙف٧ٰ٩لم صةَ متل-4

ن٪ٖٶ لمصةيف مل٥ة٦٢َمل٥فلأٶفٟل٥ٰٙٔل٥يٶعٳل٥َٶ٨.لٕضعل ٰ ٩ ٵٜل٥ت ألم صةَ متل   ١مل

لللأف١ملم١ٰؽاللم١َؾتٶمل٨٥لأٶ لٙف ٢ٶةٮفل٢١ةٰؽٶ٠لأٯلٍ ٣لم١ةٰؽٶ٠.

 :أًوبغ الزؼلن اإلًغبًٖ ػٌذ صْسًذٗك

عٯم لل٥ٶزل ٰ ٩ ٵٜلٕٴلص٢ٰٛلمو٩ضف٧لم٦٢َ١ٴل٥ضةٰٵفٍللأٯلأ٦٩فمف لٕٴلفٰرلمتٶَملم١

م١ةٴلن٦ٶزل٭ ملم١٪٦للأٯلامٛثلٯٕٴلفٰرل٩ٍٰٶملم١٪غفكلم٢َٚ١ٴلٯ٢٦ٍٶفللم١ةٖٞٶعلم١ةٴلٵ٣ٰٚل

 .٢ٍٶٮفل٠ٝل٦٩لثلٯٵة  ل٥٪ٮفلٯصٶ٢مل١ةٰٞٵ٨لم  نتفمفلل ٶ٨لم٦١يٶعمللٯم صةيف فل
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لٯٵةي٢ٲلٕٴلل:ركْٗي الشاثؽخ -1 لٯم١ ٶٰم٧. ل١ ٱلمو٩ضف٧ لٯٵٰج  لم١ة٤٢َث لأ٦٩فك لأت٩ٲ ٯ٭ٰ

 .ة٤٢َل ٮفلم٠ٖل٦ٍعألٍغعألأعٮعلم١ ٗل٢ٍٲلم١تفرم١نعٵٚملم١ةٴلٵ

ٵ٨ٞ٦لن٦يٶ٬٢ل ن٠ٖلٵٰٟٚلأ٢ٰٱلٯ٭ٰلٵ٪يعلا١ٲلٙنَمل٨٥ل :ركْٗي الشاثؽخ هغ ا فكبس -2

 .م١ ٢ٰٱلأ٥ف٬٥

لم١ة٤٢َثل :الزؼلن ػي ؼشٗق الزحل٘ل ّالزغشٗذ -3 ل٥ٰفًٰ لٍ٪فؽع لن ٢ٶ٠ ل٢ٍٲ ٵَة٦ 

ٯ٥َعٕمل٥فل٭ٰلأصفصٴلٯ٥غةعٛللٯم١ة٦ٶٶزل ٶ٨ل٭ ٫لم١َ٪فؽعثلٯمٝةغفٓلم١َاٙفلل ٶ٪ٮفث

 .ٕٶٮف

ٯٵة٦ي٠لٕٴلن٤٢َلم١نف١ ل٥َ٪ٲلج٢٦ملل:الزؼلن ػي ؼشٗق الز ك٘ش االًزقبئٖ أّ االعزذال ل-4

٨٥لم١ي٠٦لٕٴل١ْملأج٪تٶمل٨ٍلمعٵ٘لمصة  م٣لٰٙمٍ لم١٪ ٰلٯم١ؾعٓلٯ٥َف٩ٴلم٦٢ٞ١فل.ل

 .ٯٝ ١ٜلأ٠لم١نف١ ل٦١ضؤ١مل٭٪ صٶملٯم١تع٭ف٧ل٢ٍٶٮف

 ػلٔ الذساعخ:ًّوْرط الزؼلن ثبلوحبّلخ ّالخؽأ خ رْظ٘ف الٌظشٗخ الغلْا٘

٨٥لإٔق٠لم٦١ مخ٠لم١٪يعٵمللٯ٦٩ٰا لم١ة٤٢َل ف٦١ فٯ١ملٯم١ نؤلم١٪يعٵملم١ض٢ٰٝٶملنَ 

لم٦١ضئٯ١ٶمل لن٪٦ٶم ل٢ٍٲ لم جة٦فٍٴ لم١ةٰمؽ٠ لعتٞفل لأ ع لت مصم ل٨٥ لم١تفأ  لن٨ٞ٦ م١ةٴ

لم٦١ية٦َٶمل١ ٱلم١غتفرلم١يف٥َٴثلٯا١ٜل٦٢١تع مللمٷنٶم:

ٕٴلم١ةَعٓل٢ٍٲلنؤ ٶعل٢٦ٍٶملم١ة  ٵ ل٢ٍٲلمنيف٭فللم١غتفرلم١ض٢ٰٝٶمليعٵملنٖٶ لم١٪ -1

 م١يف٥َٴل٩ ٰلم٦١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶم.ل

م٦١ضفٍ أل٢ٍٲلم١ةَعٓل٢ٍٲلمتٶَملم نيف٭فللم١٪فنيمل٨٥لنَعؿلم١غتفرلم١يف٥َٴل -2

 ١غتٞفللم١ةٰمؽ٠لم جة٦فٍٴلٯنؤ ٶعلا١ٜل٢ٍٲلص٢ٰٝٮ٤لم٦١ ة٠٦.ل

ٶعمللم١ض٢ٰٝٶملم٦١ضةٚت٢ٶمل١ ٱلم١غتفرلم١يف٥َٴثلٯ٭ٰلم١ةؤ لم١ض٢ٰٝٶملنٰفللم١٪يعٵم -3

ل م١ة٪٦ٶمل لم١  مصم ل٥ٰفًٰ ل٢ٍٲ لم١ة  ٵتٶم لم٢٦َ١ٶم لأل ع لم١ةةتٌ ل٨٥ لٵةقل ٥ف

لم جة٦فٍٶم(.

ل٢ٍٲل -4 لنؤ ٶع٭ف لٯ٥ ٱ لٯم١ ؾف ؼلم١ٖٞعٵم لم١٪ٖضٶم ل فأل َفت لم١ض٢ٰٝٶم لم١٪يعٵم م٭ة٦ف٣

لم٢٦َ١ٶ لأ ٪فر ل١ألٕعمت لم جة٦فٍٶم لمألتٯم  لٯ٥ضةٰٱ لم١ة  ٵتٶملت جم لم نؾف١ٶم م

 ٯم٩َٞفصٮفل٢ٍٲلأ ؿلم١ٰمٌٙ.

ٵٰفلل٦٩ٰا لم١ة٤٢َل ف٦١ فٯ١ملٯم١ نؤلأ علم١ةيعٵ لٯم١ة  ٵ ل٢ٍٲلنٰىٶٔلعتٞفلل -5

 م١ةٰمؽ٠لم جة٦فٍٴلٕٴلت٤ٍلمألٕٞف لٯ٨٥ل ٤لنٰجٶٮٮفل٦٢١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶم.
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 رغبؤالد الذساعخ 

لنضَٲلم١  مصمل١إلجف مل٨ٍلم١ةضفإٟلم١ع ٶضٴلم١ةف١ٴ:

لم١ٖٶشللل- لعتٞم لم جة٦فٍٴلخفؽم لعتٞفللم١ةٰمؽ٠ لن  ٵتٴل صة  م٣ ل ع٩ف٥ي لٕف٢ٍٶم ٥ف

لٯٵ٪تي٘ ٰٛلٕٴلن٪٦ٶملم٦١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶمل١ ٱلٍٶ٪مل٨٥لم١غتفرلم١يف٥َٴلم٦١ؾعٳ؟..ل

لػلٔ الٌحْ الزبلٖ:٨٥ل٭ ملم١ةضفإٟل٥ي٦ٍٰمل٨٥لم١ةضفإ للم١ٖعٍٶمل

ٴل ن لت جفللإٔعمتلم٦١ي٦ٍٰمل٭٠لنٰج لٕعٯٗلامللت ١ملاأؾف ٶمل ٶ٨ل٥ةٰصنل-1

لم١تع٩ف٥يل لننتٶ٘ ل َ  لم٦١ية٦َٶم لم٦١ضئٯ١ٶم ل٥ضةٰٱ لٕٴ لٯم١قف نم ٯم١ةيعٵتٶم

لم١ة  ٵتٴ؟

لم٦١ي٦ٍٰمل-2 لت جفل ل ن  ل٥ةٰصنٴ ل ٶ٨ لاأؾف ٶم لت ١م لامل لٕعٯٗ لنٰج  ل٭٠

لٯ َ ل ل٥تفععأ لم١تع٩ف٥ي لننتٶ٘ ل َ  لم٦١ية٦َٶم لم٦١ضئٯ١ٶم ل٥ضةٰٱ لٕٴ م١ةيعٵتٶم

ل؟ملأعٮع( عٮعثلعٮعٵ٨ثل ا 

٭٠لنٰج لٕعٯٗلامللت ١ملاأؾف ٶمل ٶ٨لم١ ٰٝ لٯمو٩فثلٕٴلم٦١ي٦ٍٰملم١ةيعٵتٶملل-3

ل َ لاجعمرلم١تع٩ف٥يلم١ة  ٵتٴل٩ ٰلم٦١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶم؟

 فشّض الذساعخ:

الخزجبس ٯٕٚفل٢١٪يعٵملم١ض٢ٰٝٶملٯ٦٩ٰا لم١ة٤٢َل ف٦١ فٯ١ملٯم١ نؤثلٕؤ٧لم١  مصملنضَٲل

لال شّض الزبل٘خ:

لألٕعمتلل ّ :ال شض ا  - لم١عن  ل٥ةٰصنٴ ل ٶ٨ لاأؾف ٶم لت ١م لامل لٕعٯٗ نٰج 

لم١تع٩ف٥يل ل َ  لم٦١ية٦َٶم لم٦١ضئٯ١ٶم ل٥ضةٰٱ لٕٴ لٯم١قف نم لم١ةيعٵتٶم م٦١ي٦ٍٰةٶ٨

لم١ة  ٵتٴلٕٴللمنيف٫لم٦١ي٦ٍٰملم١ةيعٵتٶم.

:لنٰج لٕعٯٗلامللت ١ملاأؾف ٶمل ٶ٨ل٥ةٰصنٴلم١عن لألٕعمتلم٦١ي٦ٍٰملال شض الضبًٖ  -

ٕٴلم٦١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶمل َ لننتٶ٘لم١تع٩ف٥يلم١ة  ٵتٴل٥تفععأثلٯ َ لم١ٚٶفسللم١ةيعٵتٶم

لم١ةةتَٴل عٮعثلعٮعم٧ثل ا ملعٮٰ (لٕٴلمنيف٫لم١ٚٶفسلم١ةةتَٴ.

مأؾف ٶمل ٶ٨لم١ ٰٝ لٯمو٩فثلٕٴلم٦١ي٦ٍٰمللت ١ملاملل لنٰج لٕعٯٗال شض الضبلش:   -

 م١ة  ٵتٴ.ل٘لم١تع٩ف٥يم١ةيعٵتٶملٕٴل٥ضةٰٱلم٦١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶمل َ لننتٶ

 هٌِظ الذساعخ ّأدّارِب:

لم١  مصملم٦١٪ٮيلعت٬لم١ةيعٵتٴل  (ثلأٶ لن٩ٰٞالSemi Experimentalنَة٦ ل٭ ٫

لنَعٵـل لٕٶٮف لٵة٤ لٯم١ةٴ لٯفف نم(ث ل نيعٵتٶم ل٥ةضفٯٵةٶ٨ ل٥ي٦ٍٰةٶ٨ ل٨٥ لم١  مصم ٍٶ٪م

ل٤١لن ل ٶ٪٦ف  قٌلم٦١ي٦ٍٰملم٦١ي٦ٍٰملم١ةيعٵتٶمل٦٢١ةْٶعلم٦١ضة٠ٚل أٳل٢١تع٩ف٥يلم١ة  ٵتٴ(ث
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م١قف نمل٬١ثل ٤لنةَعؿلم٦١ي٦ٍٰةف٧ل لم١ةيعٵتٶملٯم١قف نم(ل َ ل٩ٮفٵملم١تع٩ف٥يل خةتف ل

٢ٍٲلَٕف١ٶملم١تع٩ف٥يلم١ة  ٵتٴلٯأ ع٫لمرمللم١ٚٶفسلم١ٚت٢ٴلٯم١تَ ٳلامن٬ثل ٮ ٓلم١ةَعٓلوجع

لٕٴلم٦١ةْٶعلم١ةف ٌل ن٪٦ٶملم٦١ضئٯ١ٶملم جة٦فٍٶم(.

فأ لٕٴلنؾ٦ٶ٤لم٦١ي٦ٍٰفللم١ةيعٵتٶملٯم١قف نملٯ ٚٶفسلمصة  ٣لم١ت الزصو٘ن الزغشٗجٖ: -

ل لم١تع٩ف٥ي لننتٶ٘ ل ٙت٠ ل٥عمأ٠ ل٢ٍٲ لم١تع٩ف٥يل–٥ةٞع  لننتٶ٘ لم١تع٩ف٥يلل- َ  لننتٶ٘  َ 

لأعٮعل٦٢١ي٦ٍٰملم١ةيعٵتٶم(.ل3ل-عٮعٵ٨- غٮع

 هغزوغ الذساعخ:

ل-ٍٶ٨لع٦ش-ن٧ٰٞل٥ية٦ٌلم١ت  لٕٴلمارل٢ٝٶفللٯأٙضف٣لموٍا٣ل يف٥َفلل م١ٚف٭عأ

ل.2315-2318ف(لٕٴلم١َف٣لم١يف٥َٴل ٪ٮ

 ػٌ٘خ الذساعخ:

ل أ لم١تفأ  ل33خةف  لم٦١ي٦ٍٰم لإٔعمت لٵغ٧ٰ٢ٞ لجف٥َٶفث لعف ف لٯم١ةيعٵتٶملم( ١قف نم

ل  لنٚضٶ٦ٮ٤ لٯن٤ ل٦ٍ ٵمث ل نعٵٚم لمخةٶف ٭٤ لن٤ لٯ 15م١ ٵ٨ لم١قف نم لم١َٶ٪م لٵ٦ي٧ٰ٢ (ل15(

٢ٍٲل٥ٚٶفسلم٦١ضئٯ١ٶمللٵ٦ي٧ٰ٢لم١َٶ٪ملم١ةيعٵتٶمثلٯن٤لمخةٶف ٭٤ل ٪فرمل٢ٍٲلم٩ ٖفؿلت جفنٮ٤

م جة٦فٍٶملٯ ّتةٮ٤لٕٴلم١ قًٰل٢١تع٩ف٥يثلٯن٤لننتٶ٘ل٥ٚٶفسلم٦١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶمل٢ٍٲل

م٦١ي٦ٍٰملم١ةيعٵتٶمل ٥ٚٶفسلٙت٢ٴ(ثل ٤لن٤لنٚضٶ٦ٮ٤ل١ياثل٥ي٦ٍٰفلل٥ةٞفٕوملٍ تل٠ٝل٥٪ٮفل

(ثلأٶ لٙف٥ال٠ٝل٥ي٦ٍٰمل فخةٶف ل٥ٰفًٰلخفػل ٮفلنةت٪ٲل٨٥لخا٬١لٙقٶمل٥ية٦َٶمل5 

ل ٯ لؽٖ م لأتٯمللم١ةغتٶٜلpageن٪غئل١ٮف لم١ٖٶشل ٰٛلٯم٠٦َ١ل٢ٍٲلمصة  م٣ ل٢ٍٲلعتٞم )

لا٩غفرل لٝٶٖٶم ل٢ٍٲ لم١تفأ  لٵ  ل٢ٍٲ لن  ٵتف لن٢ٰٚم لأٶ  لم١غتٞٴث لٯم١ ٤ٍ لٯم١ غ  مألٕٚٴث

لٯم٠٦َ١ل٢ٍٲل٩غع٭فل لم٦١ئٵ ٵ٨ل١ٮفث لٯأغ  لعتٞٶف لم١ةٴلن٤لمخةٶف ٭ف لم١ٖٞعأ م١ؾٖ فللٯت٤ٍ

لن٤ لم١ةٴ لٯم٦١ٰفٍٰفل لموٍا٣لل٥ية٦َٶفث لتٯ  لم١غٰم ًث لأمٖفٟ لنضٰٟ ل٭ٴ: مخةٶف ٭ف

لموٵيف ٴثل٥ٰمجٮملم١ةٮ ٵ مللم١تٶوٶم.

( ْٗظح ال شّق فٖ هزغ٘ش الوغإّل٘خ الوغزوؼ٘خ ث٘ي الوغوْػز٘ي الزغشٗج٘خ ّالعبثؽخ 1عذّ  سقن )

 Mann-Whitneyّٗزٌٖ -ثبعزخذام اخزجبس هبىقجل اعشاء الزغشثخ 

 الوزْعػ الوغوْػخ
االًحشال 

 ؼ٘بسٕالو

حغن 

 الؼٌ٘خ

هزْعػ 

 الشرت

هغوْع 

 الشرت
 (Uق٘وخ )

هغزْٓ 

 الذاللخ

ل231.53ل13.83ل15ل3.464ل1.31لم١ةيعٵتٶم
ل3.335ل81.533

ل251.53ل11.11ل15ل3.453ل1.4لم١قف نم
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ل ٶ٨للم١ضف ٘لٯٵةقلل٨٥ل ٶف٩فللم١ي ٯٟ لم٦١ية٦َٶم لٕعٯٗلٕٴلم٦١ضئٯ١ٶم لٯجٰت ٣ ٍ

ل.٠لاجعمرلم١ةيع مٙتلم٦١ي٦ٍٰةٶ٨لم١قف نملٯم١ةيعٵتٶم

 أدّاد عوغ ث٘بًبد الذساعخ:

ل لم جة٦فٍٶم ل٥ٚٶفسلم٦١ضئٯ١ٶم لخاٟ ل٨٥ لم١ ف١ٶم ل ٶف٩فللم١  مصم لج٦ٌ  Socialن٤

Responsibility Scaleلم٦١ٚفٵٶشلل ل٢ٍٲ لم ماً ل َ  ل ةؾ٦ٶ٬٦ لم١تفأ  لٙف٣ ٯم١ ٳ

لم٦١ٚٶفسلٕ لن٧ٰٞ لٯٙ  لم٦١ية٦َٶمث ل ٦ٚٶفسلم٦١ضئٯ١ٶم لٍاٙم ٴلؽٰ ن٬لٯمألتٯمللم١ةٴل١ٮف

ل ل٨٥ ل٭ٴل41مألٯ١ٶم لأصفصٶم ل٥ فٯ  لأ  َم ل١ٚٶفس لم١ منٶم :ٕٚعأ م٦١ضئٯ١ٶملل- م٦١ضئٯ١ٶم

م٦١ضئٯ١ٶملم١ٰم٪ٶم(لٯنؤٝ لم١تفأ ل٨٥لم١غعٯكلم١ضٶ٥ٰٞةعٵملل-م٦١ضئٯ١ٶملمألخاٙٶم.ل-م١ ٵ٪ٶم

٦٢١ٚٶفسل ةنتٶ٬ٚل٢ٍٲلٍٶ٪ملمصةناٍٶمل٥غف ٮمل١ ؾف ؼلٍٶ٪ملم١ت  لمألصفصٶمثلٕة٤لم١ةؤٝ ل

ل(.3.83تفللم٦١ٚٶفسل٨٥لخاٟل٥َف٠٥ل  تفللموٍفتأ(لٯٙ ل ٢ْالٙٶ٦ة٬ل ٨٥ل 

 اخزجبسا الصذق ّالضجبد: 

(ثلٯن٤ل3.11م نضفٗلم١ مخ٢ٴلٯٙ ل ٢ْالٙٶ٦ة٬ل ل٥َف٠٥ن٤لم١ةؤٝ ل٨٥ل تفللمألتمألٯٕ٘ل

ل َعؿ ل٦٢١ٚٶفس لم١يف٭عٳ لم١ؾ ٗ لمخةتف  لٕٴ ل٨٥للم ٍة٦فت ل٥ي٦ٍٰم ل٢ٍٲ  ٶف٩فن٬

م٦١ ٦ٞٶ٨
)* 
موٍا٣ثل٤٢ٍلم١٪ٖشثل٤٢ٍلم جة٦فًثلم١ةع ٶمل٢١ةؤٝ ل٨٥لؽاأٶة٬للٕٴل٥يف ل:ل

لم نٖفٗل ٶ٨ل ل ٢ْال٩ضتم لٯٙ  لم١ٖٚعملث لؽٶفّم لٯصا٥م ل٬١ث لأٍ  لم٦١ٚٶفسل٦١ف ل٥٪فصتم ٯ٨٥

ل%لٯ٭ٲل٩ضتملٍف١ٶملن ٟل٢ٍٲلؽاأٶملم٦١ٚٶفس.ل53م٦١ ٦ٞٶ٨ل٢ٍٲلج٦ٶٌلٕٚعمللم٦١ٚٶفسل

 خؽْاد الجشًبهظ الزذسٗجٖ:

ل ع٩ف٥ي لنؾ٦ٶ٤ لم جة٦فٍٴلن٤ لعتٞفللم١ةٰمؽ٠ ل١ٚٶفسلتٯ  لعتٞمل–لن  ٵتٴ خفؽم

ػلٔ  ٢ٍٲلن٪٦ٶملم٦١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶمثلٯنؾ٦ٶ٤ل٥ٚٶفسل٦٢١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶمل-م١ٖٶشل ٰٛ

لالٌحْ الزبلٖ:

لل: ثشًبهظ رذسٗجٖأّال ل٥عمأ٠ ل١ ٦ضم لنٚضٶ٦م لن٤ لم٦١ية٦َٶم ػلٔ الٌحْ ١ٚٶفسلم٦١ضئٯ١ٶم

لالزبلٖ:

لم١ةٴل٭ٴلملذء:ـجـخ الـلـهشح -1 ل٨٥لخٵ٦١عأ٢م لم١ةَـا١ٮـة٤ لم١تفأـف ٓلٯم١ة٦ٮـف ل ٶ٨  لـٶ 

لٯعـ   ٶـٯم٦١ة لأ٭ــ٨ لم١تع٩ف٥ـعل لخـ مٓ ل٨٥ لا١ٜ لٯٵة٤ لم١ي٢ضـي لم١ة٦ٮـاٟ ٶ ٵملـم

لٲ.ـمألٯ١

لٯ٭ٴلالوشحلخ االًزقب  -2 لم١ع ٶضم لم٦١غ٢ٞم ل٢ٍٲ لم١قٰر لا١ٚفر لا١ٲ لم٦١عأ٢م لنٮ ٓل٭ ٫ :

لم جة٦فٍٴ لم١ةٰمؽ٠ ل٥ٌٰٙ لمصة  م٣ لم٦١ضئٯ١ٶمللنٰىٶٔ لن٪٦ٶم لٕٴ ل ٰٛ" "م١ٖٶش



 شجكبد الزْاصل االعزوبػٖ ّأصشُب فٖ رٌو٘خ الوغإّل٘خ الوغزوؼ٘خ لذٓ الشجبة الغبهؼٖ

 دساعخ شجَ رغشٗج٘خ

 293 0202يووية /  يىاير – الحادى والعشريه العدد – التليفزيونو اإلذاعة لبحوث العلمية المجلة

ل ٶ٨ل لٯم١َاٙم لم١ض٢تٶمث لٯآ ف ٫ ل ٰٛ ل٢١ٖٶش لم١ض٢تٴ لم صة  م٣ لٯنٰفٶل م جة٦فٍٶم

لم٦١ضئٯ١ٶملم جة٦فٍٶملٯ٥ٰمٌٙلم١ةٰمؽ٠لم جة٦فٍٴ.

ٯٕٴل٭ ٫لم٦١عأ٢ملٵة٤لن  ٵ لإٔعمتلم١َٶ٪مل٢ٍٲلا٩غفرلم١ؾٖ فلللهشحلخ الؼول ّالجٌبء: -3

ٯم١ة  ٵ ل٢ٍٲلمصة  م٣ل٥ٮف مللم١ةغتٶٜلل"م١ٖٶشل ٰٛ"لفٍٴٕٴل٥ٌٰٙلم١ةٰمؽ٠لم جة٦

ل٦٥ف صمل لأج٠ ل٨٥ لم جة٦فٍٶم لم٦١ٰفٍٰفل لمخةٶف  ل ٤ لٯ٨٥ لٯم٦١٪فؽعأ ٯم١ غ 

لم٦١ضئٯ١ٶملم جة٦فٍٶملٯن٪٦ٶةٮفل١ ٱلم١ٖوملم٦١ضةٮ ٕم.

لأٚٚٮفلهشحلخ اإلًِبء:  -4 لم١ةٴ لمأل٭ مٓ ل٢ٍٲ لم١ٰٰٙٓ لا١ٲ لنٮ ٓ لم١ةٴ لم٦١عأ٢م ٯ٭ٴ

ل٢ٍٲلم١ٖٶشلم١تع٩ف٥يلم١ة  لا٩غفإ٭ف لٕٴلم١ؾٖ فللم١ةٴلن٤ لم٦١غف ٝم لأي٤  ٵتٴلٯاٵفتأ

ل٦١َعٕمل٥ ٱلٕف٢ٍٶمل لننتٶ٘ل٥ٚٶفسلم٦١ضئٯ١ٶملم جة٦فٍٶمل ٙٶفسل َ ٳ( لٯاٍفتأ .ٰٛ 

ل١ ٱلم١َٶ٪ملم١ةيعٵتٶم.لم٦١ية٦َٶمم١تع٩ف٥يلم١ة  ٵتٴلٕٴلن٪٦ٶملم٦١ضئٯ١ٶمل

م٩ةٮفرلم١تع٩ف٥يلم١ة  ٵتٴل٦١ أل ا مللٯ٭ٴل٥ةف َملم١َٶ٪ملم١ةيعٵتٶمل َ هشحلخ الوزبثؼخ:  -5

أعٮعل٥ةةف١ٶمل٦١َعٕملأ علم١تع٩ف٥يلم١ة  ٵتٴلٯم١ةْٶعلم١ ٳلأأ  ٬لٯننٰ لم١ؾٖ فللم١ةٴل

لن٤لا٩غفإ٭فل٢ٍٲلم١ٖٶشل ٰٛل.

ل٨٥لخاٟلصبً٘ب: هق٘بط الوغإّل٘خ الوغزوؼ٘خ: لم٦١ية٦َٶم ل٥ٚٶفسلم٦١ضئٯ١ٶم لنؾ٦ٶ٤ لٯن٤

ل(لٍتف ألنٚٶش:41 

 ل.م٦١ضئٯ١ٶملم١ منٶم

 .لم٦١ضئٯ١ٶملم خاٙٶم

 .لم٦١ضئٯ١ٶملم١ي٦فٍٶم

 .م٦١ضئٯ١ٶملم١ٰم٪ٶم 

 آل٘خ رٌ ٘ز الجشًبهظ الزذسٗجٖ:

 لمف١تفل.ل1مارلٯل8مف١ لٯمف١تمل٥ٚض٦مل ٶ٨لل15ٍ تلإٔعمتلٍٶ٪ملم١  مصم:ل

 لصفٍمل18ٍ تلصفٍفللم١تع٩ف٥ي:ل

 ل٥ ألم١تع٩ف٥ي:ل ٦ف٩ٶملأٵف٣

 ا عبل٘ت الوغزخذهخ فٖ الجشًبهظ:

 لم١ة  ٵ لم٢٦َ١ٴل-م١ ٰم مل–نغٞٶ٠لم٦١ي٦ٍٰفل-٦١٪فٙغفللم١ي٦فٍٶملم-م٦١ ففعمل

 .لنٚٶٶ٤ل٠ٝلٵ٣ٰلن  ٵتٴل٨٥لأٵف٣لم١تع٩ف٥يلم١ة  ٵتٴ
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 ثلٯ٥عأ٢ملم١ةةتٌل١يا ملأعٮعلنٚٶٶ٤لعف٠٥ل٢١تع٩ف٥يلم١ة  ٵتٴلٕٴلم٢١ٚفرلم١٪ٮف ٴل٢١تع٩ف٥ي

 . َ لم٩ةٮفرلم١تع٩ف٥يلم١ة  ٵتٴ

 ٌ ٘ز ّرق٘٘ن الجشًبهظ:ر

 الِذل بهْظْػِ الغلغخ
اعشاءاد الزٌ ٘ز 

 ّأل٘برَ
 ال ٌ٘بد الوغزخذهخ

صهي 

 الغلغخ
 الزبسٗخ

م١ةَبببف ٓلٯ ٪بببفرلل-ل1

لم١َاٙم.

نَعٵببببببٔلٍببببببف٣للل-

 ف١تع٩ببف٥يلٯخنببللل

لصٶعلم١ي٢ضفل.

لم١تفأ لل- ٙٶف٣

لإٔعمتل  ةؤ٭ٶ٠

م٦١ي٦ٍٰمل

لٕٴل ٢١ خٰٟ

م١تع٩ف٥يلم١ة  ٵتٴل

لٯم١ةٖف٠ٍل٬َ٥.

لأ٭٦ٶملل- نٰفٶل

م١تع٩ف٥يلم١ة  ٵتٴل

ل٦٢١ي٦ٍٰم.

ل٥ٌلل- م٦١٪فٙغم

لأٰٟل م٦١غف ٝٶ٨

ل١ٚفرملل ج ٯٟ

لم٦١ةتٌل ل م١تع٩ف٥ي

لٕٴلم١ة  ٵ .

نٰفٶللم١ٖ٪ٶفللل-

لصٶة٤ل م١ةٴ

ل٢ٍٶٮفل م ٍة٦فت

لٕٴلم١ة  ٵ .

نَعٵٔلل-

م٦١غف ٝٶ٨ل

لعتٞفلل  ةنٰ 

م١ةٰمؽ٠ل

م جة٦فٍٴل

لٯٍاٙةٮفل ٯ٩غؤنٮف

 ف٦١ضئٯ١ٶمل

لم٦١ية٦َٶم.

ل

لم١تفأ ل ةَعٵٔل- ٙٶف٣

لألٕعمتل ٩ٖض٬

لم١ةي عٵتٶملم٦١ي٦ٍٰم

ل غ٠ٞل٥ ةؾع.

ٙٶف٣لم١تفأ ل ٰؽٔلل-

لم١ة  ٵتٴل م١تع٩ف٥ي

لٯمعٵٚمل لصٮ٢م  ٢ْم

لخاٟل ل٨٥ صٮ٬٢

لم١َعؿل مصة  م٣

ل   Powerم١ةٚ ٵ٦ٴ

point.)ل

لم١تفأ لل- ٵ٣ٰٚ

لإٔعمتل ل٢ٍٲ  ف١ةَعٓ

لخاٟل ل٨٥ م٦١ي٦ٍٰم

لمف١ ل ل٠ٝ نٚ ٵ٤

ل١٪ٖض٬.

لم١تفأ لل- ٥٪فٙغم

إٔعمتلم٦١ي٦ٍٰملأٰٟل

لٯأ٭ م٬ٕل م١تع٩ف٥ي

لن  ل٥ٌلٯم٦١ؤ٥ٰٟ ٚٶ٬ٚث

لأ٭٦ٶمل ل٢ٍٲ م١ةؤٝٶ 

ل ٦ٰمٍٶ ل م ١ةزم٣

لٯأ٭٦ٶمل م٢١ٚفرمل

لم١ ٰم ل ٮف.

لم١تفأ لل- مصةَعمؿ

لعتٞفلل ننٰ 

لم جة٦فٍٴل م١ةٰمؽ٠

لٯٍاٙةٮفل ٯ٩غؤنٮف

 ف٦١ضئٯ١ٶمل

لم٦١ية٦َٶم.

ل

لم١ ٰم ل-

لم١ةٰفٶلل-

لم١َعٯؿلم١ةٚ ٵ٦ٶمل-

 Powerpoint)ل
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٥ٖٮببببببببببببببببببببببببب٣ٰللل-ل2

م٦١ضبببببببببببببببببببببئٯ١ٶمل

م٦١ية٦َٶبببببببببببببببببببببمل

يف٭ع٭ببببببببببببببببفثلٯ٥

ٯم٦١ٖف٭ٶ٤لم١ فموبملل

م٦١عنتنببببببمل ٮببببببفثلل

ٯم٦١ٮببببف مللم١ةببببٴل

ٵ٦ٞببب٨لمصبببة  م٥ٮفلل

ٕبببببببببببٴل٥ٰمٙبببببببببببٌلل

م١ةٰمؽبببببببببببببببببببببببب٠ل

م جة٦ببفٍٴل١ة٪٦ٶببمل

م٦١ضبببببببببببببببببببببئٯ١ٶمل

لم٦١ية٦َٶم.

لٕٞعألل- نٰفٶل

ل٨ٍل م١تفأ 

م٦١ضئٯ١ٶمل

لم٦١ية٦َٶم.

لإٔعمتلل- ٥غف ٝم

لٕٴل م٦١ي٦ٍٰم

ل٥ٖٮ٣ٰل ن  ٵ 

م٦١ضئٯ١ٶمل

لم٦١ية٦َٶم.

ل٥يف٭علل- نَ ٵ 

لم٦١ضئٯ١ٶ ملن ٩ٴ

م٦١ية٦َٶمل

ٯم٦١ٖف٭ٶ٤ل

م١ فمومل

لم٦١عنتنمل ٮف.

ل

ل٢ٍٲلل- م١ةَعٓ

لم١ةغتٶٜل ٥ٮف مل

لٯم١ غ ل مألٕٚٴ

لعتٞفلل ٍتع

م١ةٰمؽ٠ل

م جة٦فٍٴل

لٕٴل ٯمصة  م٥ٮف

لنٮ٤ل لم١ةٴ م١ٚقفٵف

لم١غتفر.

لم١تفأ لأ٥ف٣لل- نضفإٟ

ل٨ٍل٥ٖٮ٣ٰل م٦١ي٦ٍٰم

لم٦١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶم.

نٚ ٵ٤ل َـلم١نارلل-

نؾٰ منٮ٤ل٨ٍل٥ٖٮ٣ٰل

ل١ٶملم٦١ية٦َٶم.م٦١ضئٯ

ٙٶف٣لم١تفأ ل فععمٛلل-

لن  ٵ ل لٕٴ م٦١ي٦ٍٰم

لن ٩ٴل ٥يف٭ع

لم٦١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶم.

ل

ٙٶف٣لم١تفأ ل ٦َعٕملل-

لإٔعمتل لمصة  م٣ ٝٶٖٶم

ل١غتٞفلل م٦١ي٦ٍٰم

لم١ةٰمؽ٠لم جة٦فٍٴ.

ٙٶف٣لم١تفأ ل ةٰفللل-

لم١ةغتٶٜل ٥ٮف مل

لٍتعل لٯم١ غ  مألٕٚٴ

لم١ةٰمؽ٠ل عتٞفل

م جة٦فٍٴل

لتٍ لٕٴ ٤لٯمصة  م٥ٮف

لم٦١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶم.

ن  ٵ ل٢٦ٍٴلألٕعمتلل-

لأٰٟلـم٦١ي٦ ٍٰم

لم١ٖ٪ٶ فللـ َـ

ل غ تٞفللـم٦١ٰجٰتأ

لم جة٦فٍٴل م١ةٰمؽ٠

لن ٦ٶ٠ل لٝٶٖٶم ٥ي٠

لٯم١ٖٶ ٵٰ٭فلل م١ؾٰ 

ٰػثلـٯم١٪ؾ

لم١ٮفعةف لــفٕـفاٯ م

لم٦١ضئٯ١ٶمل ٦١ٰفًٰ

لٶم.ـم٦١ية٦َ

لم١ ٰم .ل-

لم١ةٰفٶل.ل-

نؾ ٶللمألٕٞف لل-

ل٢١٪يعٵمل ٯٕٚف

لم١ض٢ٰٝٶم.
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مخةٶبببببببببببببببببببببببببف لل-ل3

م٦١ٰفبببببببببببببٍٰفلل

ٯم١ةببببب  ٵ ل٢ٍبببببٲل

ا٩غبببفرلم١ؾبببٖ فللل

ٍتببببببببعلعببببببببتٞفللل

ل٢ٍٲلل- م١ةَعٓ

م١ٚقفٵفل

لم١ةٴل م٦١ية٦َٶم

لٕٴل لم١غتفر نٮ٤

م٦١ية٦ٌل

لم١تفأ ل ةٰاٵٌلل- ٙٶف٣

ل اثل لٕٴ م٦١غف ٝٶ٨

لٯٵن٢ ل ٥ي٦ٍٰفل

لٍ تل لٵ٪فٙغٰم لأ٧ ٥٪ٮ٤

لم١ةٴل لم١ٚقفٵف ٨٥

لم .م١ ٰل-

لم١ةٰفٶل.ل-

م١ة  ٵ لل-

لم٢٦َ١ٴ.

لل183ٗ
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م١ةٰمؽبببببببببببببببببببببببب٠ل

لم جة٦فٍٴ.

لم٦١ؾعٳ.

نغٞٶ٠لل-

م٦١ٰفٍٰفلل

ل٠ٝل لن٧ٰٞ   ٶ 

(ل٥5ي٦ٍٰمل٨٥ل 

ل٥غف ٝٶ٨.

٥٪فٙغملل-

م٦١ي٦ٍٰمل

ل غ٠ٞل ٢١ٚقفٵف

لٯمخةٶف  ل٥٪ٖعت

لمجة٦فٍٶمل ٙقٶم

لأٯل لتٵ٪ٶم أٯ

لٕومل لنٮ٤ أخاٙٶم

لٕٴل م١غتفر

م٦١ية٦ٌل

م٦١ؾعٳل

لم١ةٴل ٢١ؾٖ م

ل٠ٝل صة٣ٰٚ

ل ؤ٩غف ٮفل ٥ي٦ٍٰم

لعتٞمل ٍتع

م١ةٰمؽ٠ل

م جة٦فٍٴل

ل"م١ٖٶشل ٰٛ".

ل٠ٝلل- لن٣ٰٚ أ٧

ل ٰفٌل ٥ي٦ٍٰم

ل  ٶضٴل ٭ ٓ

ل٨٥ل ٯ٥ي٦ٍٰم

لم١ٖعٍٶمل مأل٭ مٓ

لم١ةٴل ٢١ؾٖ م

لٵ٪٧ٰلم٩غف ٮف.

لمألتٯم لل- نٰاٵٌ

لإٔ عمتل ٶ٨

لٕٴل م٦١ي٦ٍٰم

لم١ؾٖ مل اتم أ

لم٦١ضئٯٟل ٯن  ٵ 

 Admin)ل

لٕٴل لم١غتفر نٰمج٬

لم٦١ؾعٳثل م٦١ية٦ٌ

لمخةٶف لٙقٶمل ٯ٨٥ل ٤

لعتٞمل لٍتع ١نعأٮف

لم جة٦فٍٴل م١ةٰمؽ٠

ل"ٕٶشل ٰٛ".

ل ٶ٨لل- لم١تفأ    ل

َاٙمل ٶ٨لم٦١ضئٯ١ٶملم١

لٯتٯ ل م٦١ية٦َٶم

م٦١ي٦ٍٰفللٕٴلا ف أل

لم١غتفرل ٙقفٵف

لٯ٥٪فٙغةٮف.

لم١تفأ لل- ٥يفت١م

لإٔٞف ل ل٩ٚ ٵم  ؾٰ أ

لم١َٶ٪مل لإٔعمت ل٨٥ ٍ ت

 نعٵٚملنئتٳل١َؾٔل

لا٭٪ٴل١ ٵٮ٤.

ل٥ٌل لم١تفأ  ٥٪فٙغم

لم٦١ي٦ٍٰمل إٔعمت

لن٤ل لم١ةٴ م٦١ٰفٍٰفل

لٯم٩ة فرل مخةٶف ٭ف

ل  ل(٥Adminضئٯٟ

ل٢١ؾٖ م.

ا٩غفرلم١ؾٖ فللل-ل4

٦٢١ي٦ٍٰببببببببببببببببفلل

ل٠ٝلل- لن٣ٰٚ أ٧

ل ب٩غفرل ٥ي٦ٍٰم

لم١تفأ لل- ٵ٢ٞٔ

ل ب٩غفرل م٦١ي٦ٍٰفل

لم١ ٰم لم٦١ٖةٰل.ل-

ل جٌلم١ؾ ٱ.ل-

ل183

لٗ

ل
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م١ياثل٢ٍٲل٥ٰٙبٌلل

عبببببتٞملم١ةٰمؽببببب٠ل

م جة٦بببببببببببببببببببفٍٴل

"م١ٖببببببٶشل ببببببٰٛ"لل

ٯن  ٵبببببب ل٥ٍٰبببببب للل

وماٙٮببفلٯنٰاٵببٌلل

مألتٯم لٯم٦١ٮ٦ببفلل

 ببببببببببببٶ٨لإٔببببببببببببعمتل

لم٦١ي٦ٍٰم.

لم١ فؽمل م١ؾٖ م

ل٥ٌٰٙل ل٢ٍٲ  ٮف

ل"م١ٖٶشل عتٞم

ل ٰٛ".

لنٰاٵٌل- لٵة٤ أ٧

لٯ٥ٮ٦فلل أتٯم 

لم١ؾٖ مل اتم أ

لأٍقفرل  ٶ٨

م٦١ي٦ٍٰمل

لم١ٰمأ أ.

ل٠ٝلل- لن ةف  أ٧

لعَف مل ٥ي٦ٍٰم

لم١ فؽمل ٢١ؾٖ م

لٯم٠٦َ١ل٢ٍٲل  ٮفث

لنؾ٦ٶ٦ٶ٬.

لن  ٵ لل- لٵة٤ أ٧

ل٢ٍٲل م٦١ي٦ٍٰم

لمصة  م٣ل ٥ٮف ل

لم١ةٰمؽ٠ل عتٞم

م جة٦فٍٴل

ل ٰٛ"ثل "م١ٖٶش

ٯمصة  م٣ل

م٦٦١ٶزملل

لم٦١ةٰمٕعأل ٮف.

لٰٙم٩ٶل- ٨لٯفٌ

ل٥ ةٰٱل ٯج ٯٟ

لم١ةٴل ١إلففٕفل

لٯفَٮفل صٶة٤

لم١ؾٖ مل ٢ٍٲ

ل ٠ٞل م١ فؽم

٥ي٦ٍٰمثلٯنَٶٶ٨ل

ل٥ضئٯٟل ع ؼ

ل٥ةف َمل ٨ٍ

م١ة٢َٶٚفلل

ٯم٦١٪غٰ ملل

ل٥فل ٯأ ٓ

ل٥ٌل ٵةَف ؿ

لٰٙم٩ٶ٨لم١ؾٖ م.

لٕٴل م١ؾٖ فل

لن٤ل لم١ةٴ م٦١ٰفٍٰفل

لم نٖفٗل٢ٍٶٮف.

نية٦ٌل٠ٝل٥ي٦ٍٰملل-

لمأل لنٰاٵٌ تٯم لٯٵة٤

ل ٶ٨ل لٕٶ٦ف ٯم٦١ٮ٦فل

لم٦١ي٦ٍٰمل إٔعمت

لأأ ل لٵة١ٰٲ   ٶ 

إٔعمتلم٦١ي٦ٍٰملاتم أل

ل٢ٍٲل لٯم١٪ٚفط م١ ٰم 

ل٢ٍٲل لٯم١عت م١ؾٖ م

لٯاففٕفلل ٥غف ٝفل

لم٦١٪ق٦ٶ٨ل مألؽ ٙفر

لٯٵة١ٰٲل لم١ؾٖ مث ا١ٲ

لاففٕمل آخع

م١٪ؾٰػلٯم٦١ٚف لثل

لٯٵة١ٰٲل ٯمأل  فثث

لٕعتلآخع

اففٕملم١ؾٰ ثلٯآخعل

لٯآخعل لم١ٖٶ ٵٰث ٥ٚفمٌ

لم١ؾٖ مل١ ٦عمٙتم

لٯ٥ ٱل ٯم٦١غف ٝفل

لم١ٰٚم٩ٶ٨ل ل٥ٌ م٩ضيف٥ٮف

لجعٱل ٯمأل٭ مٓلم١ةٴ

لم نٖفٗل٢ٍٶٮف.

ٵغف ٛلم١تفأ لإٔعمتل-

م١َٶ٪ملٕٴل٠٦ٍل َـل

م٦١غف ٝفلل

ٯموففٕفللألّعمؿل

لم١ة  ٵ .

ل

لم١ة  ٵ لم٢٦َ١ٴ.
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م١ةٚٶببٶ٤لم١تع٩ببف٥يللل-ل5

ٯم مببببباًل٢ٍبببببٲل

 فللٯفبببٌلم١ؾبببٖ

لم١ةٴلن٤لا٩غفإ٭ف.

أ٧لٵٞةض لإٔعمتل-

ل٥ٮف أل م١َٶ٪م

م١ةٚٶٶ٤ل

لم٦١ٰفٍٰٴ.

لإٔعمتل- لٵٚف ٧ أ٧

ل ٶ٨ل م١َٶ٪م

لموٵيف ٴل م١ض٢ٰٛ

لٕٴل ٯم١ض٢تٴ

لعتٞمل مصة  م٣

م١ةٰمؽ٠ل

م جة٦فٍٴل

ل"م١ٖٶشل ٰٛ".

لٵة٤ل- أ٧

مصةَعمؿل

لم١ةٴل م١ؾٖ فل

لا٩غفإ٭فل ن٤

لم١٪ٚفطل ٯاجعمر

لم١ؾ ٱل ٯ جٌ

لأ١ٰٮف.

ل غٞعل- لم١تفأ  ٙٶف٣

ل٢ٍٲل لم١َٶ٪م إٔعمت

لٯأقٰ ٭٤ل م١ةزم٥ٮ٤

لم١تع٩ف٥يثل لٕةعأ مٰٟ

ل٥ ٱل لأٰٟ ٯصئم١ٮ٤

م صةٖفتأل٨٥لم١تع٩ف٥يل

لٯ٥ ٱل لأٶفنٮ٤ ٕٴ

لن٪٦ٶمل لٕٴ اصٮف٬٥

لم جة٦فٍٶمل م٦١ضئٯ١ٶم

ل١ ٵٮ٤ل.

ل- لٕٴ ١ٚفرمللٵ٪فٙغٮ٤

لأٶ ل ل٨٥ م١تع٩ف٥ي

لموٵيف ٶفل.ٯلم١ض٢تٶفل

ٵٚ ٣ل١ٮ٤ل٦٩ٰا لنٚٶٶ٤ل-

لج٢ضفلل ٦١ي٠٦

ل ؾٰ أ لم١تع٩ف٥ي

لٍتف أل لٯ٭ٴ ٍف٥مث

لمألصو٢مل ل٨٥ لٍ ت ٨ٍ

ل٢١ةَتٶعل م٦١ٖةٰأم

ل  عٵم.

لم١ٚٶفسلل- لننتٶ٘ ٵة٤

لإٔعمتل ل٢ٍٲ م١تَ ٳ

لم٦١ي٦ٍٰم.

لا١ٲلل- لم١تفأ  ٵضة٦ٌ

ل٨٥ل لٕعت ل٠ٝ نٚٶٶ٤

لم٦١ي٦ٍٰمل إٔعمت

ل٢١تع٩ف٥يل غ٠ٞلٍف٣.

لم١ةٚٶٶ٤لل-

ل جٌلم١ؾ ٱل-

ل123

لٗ

ل

لٙٶف٣لم١تفأ ل ٦ةف َمل-ل َ لعٮعلٯمأ لنٚٶٶ٤ل ٥ةف َم(ل6

لن٤ل لم١ةٴ م١ؾٖ فل

لعٮعل ل َ  م٩غف ٮف

لٯمأ .

ل123لم خةتف 

لٗ

ل

ٙٶف٣لم١تفأ ل ٦ةف َملل-ل َ لعٮعٵ٨ نٚٶٶ٤ل ٥ةف َم(ل1

لن٤ل لم١ةٴ م١ؾٖ فل

لم٩غف ٮفل َ لعٮعٵ٨.

ل123لم خةتف 

لٗ

ل

ٙٶف٣لم١تفأ ل ٦ةف َملل-لعٮٰ ل3 َ ل نٚٶٶ٤ل ٥ةف َم(ل8

لن٤ل لم١ةٴ م١ؾٖ فل

ل ا مل ل َ  م٩غف ٮف

لأعٮع.

ل123لم خةتف 

لٗ

ل
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 ًزبئظ الذساعخ:

ال شض ا ّ : رْعذ فشّق راد داللخ ئحصبئ٘خ ث٘ي هزْعػ الشرت  فشاد الوغوْػز٘ي  -

الزغشٗج٘خ ّالعبثؽخ فٖ الوغإّل٘خ االعزوبػ٘خ ثؼذ رؽج٘ق الجشًبهظ الزذسٗجٖ فٖ ارغبٍ 

 الوغوْػخ الزغشٗج٘خ.

ي الوغوْػز٘ي الزغشٗج٘خ ّالعبثؽخ ( ْٗظح ال شّق فٖ هزغ٘ش الوغإّل٘خ الوغزوؼ٘خ ث2٘عذّ  سقن )

 Mann-Whitneyّٗزٌٖ  -ثبعزخذام اخزجبس هبى

 الوغوْػخ الجؼذ
حغن 

 الؼٌ٘خ

هزْعػ 

 الشرت

هغوْع 

 الشرت
 (Uق٘وخ )

هغزْٓ 

 الذاللخ

الوغإّل٘خ 

 الوغزوؼ٘خ

ل323.53ل21.31ل15لم١ةيعٵتٶم
ل3.331ل24.533

ل144.53ل5.63ل15لم١قف نم

لم لم١ي ٯٟ ل ٶف٩فل ل٨٥ ل ٶ٨لٵةقل لم٦١ية٦َٶم لم٦١ضئٯ١ٶم لٕٴ لٕعٯٗ لٯجٰت ١ضف ٘

لم١ةيعٵتٶم لم٦١ي٦ٍٰم لمنيف٫ لٕٴ لم١تع٩ف٥ي لننتٶ٘ ل َ  لٯم١ةيعٵتٶم لم١قف نم ثلم٦١ي٦ٍٰةٶ٨

ّػلَ٘ ٗقجل ال شض ا ّ  القبئل: رْعذ فشّق راد داللخ ئحصبئ٘خ ث٘ي هزْعػ الشرت 

ثؼذ رؽج٘ق الجشًبهظ   فشاد الوغوْػز٘ي الزغشٗج٘خ ّالعبثؽخ فٖ الوغإّل٘خ االعزوبػ٘خ

 .الزذسٗجٖ فٖ ارغبٍ الوغوْػخ الزغشٗج٘خ

لا١ٲلٯٵعجٌلم١تفأ ل ل لم٦١ية٦َٶم لم٦١ضئٯ١ٶم لنؤ ٶعلم١تع٩ف٥يلم١ة  ٵتٴلٕٴلن٪٦ٶم ٩ةٶيم

ٖٝفرألمألصف١ٶ لٯم١ٖ٪ٶفللمو عفتٵملم٦١ضة  ٥ملم١ةٴلأ تةالٕف٢ٍٶةٮفلٕٴلٝيٶعل٨٥لم١  مصفلل

ل م١ؾ٦ ٳلٯم١زّتٴل لٵةٖ٘ل٥ٌلت مصم ل ٙفص٤ل2331ٯ٭ٰل٥ف ل ٍٰؿل2338( (ثل2312(ث

ل٢ٍٲل لٯ٠٦ٍ لم١ةيعٵتٶم لم٦١ي٦ٍٰم ل١ ٱ لم٦١َعٕٶم لم٦١ةْٶعمل ل٢ٍٲ لم١تع٩ف٥ي ل ٝز أٶ 

ل٦٢١ةْٶعملل لم١٪يع لٯن٤ لٵ٥ٰٶفث لٵضة  ٫ٰ٥ لمنؾف١ٴ ل ٰصٶل لنة٢َ٘ لج ٵ أ ل٥ٮف مل اٝضف ٮ٤

لٯم٦١َةٚ  لمألٕٞف  ل٢ٍٲ لم١ةؤ ٶع لم١تفأ  لٕ فٯٟ ل٢١ةْٶٶعث لأ٭ مٕٮف ل فٍةتف ٭ف لأٯلم٦١َعٕٶم مل

نَ ٵ٠لموت مٛلٯاٍنفرلمعٗلأخعٱل٢١ةٖٞٶعلخفؽملٕٶ٦فلٵة٢َ٘ل ةؤ ٶعمللعتٞفللم١ةٰمؽ٠ل

لم جة٦فٍٴثل٥فلأتٱل١  ٯثلنْٶٶعملل٥َعٕٶملٯص٢ٰٝٶملٯم٩َٖف١ٶمل١ ٱلم٦١ت ٰ ٶ٨.

اد الوغوْػخ شال شض الضبًٖ: رْعذ فشّق راد داللخ ئحصبئ٘خ ث٘ي هزْعؽٖ الشرت  ف -

لوغزوؼ٘خ ثؼذ رؽج٘ق الجشًبهظ الزذسٗجٖ هجبششحو ّثؼذ الزغشٗج٘خ فٖ الوغإّل٘خ ا

 .الق٘بط الززجؼٖ )شِشو شِشاىو ص صخ شِْس( فٖ ارغبٍ الق٘بط الززجؼٖ
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( ْٗظح ال شّق فٖ الوغإّل٘خ الوغزوؼ٘خ للوغْػخ الزغشٗج٘خ ثؼذ رؽج٘ق الجشًبهظ هجبششح 3عذّ  سقن )

 .Fridmanم اخزجبس فشٗذهبى ّالق٘بط الززجؼٖ )شِشو شِشاىو ص صخ أشِش( ثبعزخذا

 2اب هزْعػ الشرت الق٘بط الجؼذ
هغزْٓ 

 الذاللخ

الوغإّل٘خ 

 الوغزوؼ٘خ

 2.5 الزغشٗج٘خ هجبششح

15.611 1.111 
 2.2 ثؼذ شِش

 2.4 ثؼذ شِشٗي

 3.3 شِْس 3ثؼذ 

ٯٵةقلل٨٥ل ٶف٩فللم١ي ٯٟلم١ضف ٘لٯجٰتلٕعٯٗلٕٴلم٦١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶمل٦٢١ي٦ٍٰمل

لٕٴلم١ةيعٵ لأعٮع( ل ا م لعٮعم٧ث لٯم١ٚٶفسلم١ةةتَٴل عٮعث لننتٶ٘لم١تع٩ف٥يل٥تفععأ ل َ  تٶم

رْعذ فشّق راد ّػلَ٘ ٗقجل ال شض الضبًٖ القبئل: لمنيف٫لم١ٚٶفسلم١ةةتَٴل َ ل ا ملأعٮع.

داللخ ئحصبئ٘خ ث٘ي هزْعؽٖ الشرت  فبد الوغوْػخ الزغشٗج٘خ فٖ الوغإّل٘خ الوغزوؼ٘خ 

لزذسٗجٖ هجبششحو ّثؼذ الق٘بط الززجؼٖ )شِشو شِشاىو ص صخ ثؼذ رؽج٘ق الجشًبهظ ا

 شِْس( فٖ ارغبٍ الق٘بط الززجؼٖ.

لم٦١ضئٯ١ٶمل لن ضٶ٨ لٕٴ لم١تع٩ف٥ي لٕف٢ٍٶم لمصة٦عم ٵم ل٨ٍ ل١ةٞغٔ لم١٪ةٶيم ٯنغٶع

لن ضٶ٨ل لٕٴ لٕف٢ٍٶم ل٬١ لم١تع٩ف٥ي لأ٧ لٵَ٪ٴ ل٥ف لٯ٭ٰ لم١ةيعٵتٶمث لم٦١ي٦ٍٰم ل١ ٱ م٦١ية٦َٶم

٥ٞف٩ٶملم٦١ت ٰثلم١ةَتٶعل٨ٍلٯجٮمل٩يعلامأل٥علم١ ٳلٵَٰتلا١ٲللم٦١ضئٯ١ٶملم جة٦فٍٶمثلٯ٭ٰ

لٍتعلعتٞملم١ٖٶشل ٰٛثلٯاأضفص٬لأ٩ ٵ٣ٰٚلل٬ٍتعل٥غف ٝة٬لٕٴلم١ؾٖ فللم١ةٴلٙف٣ل ؤ٩غف ٮف

ل٦١ٮف ملل لأ٧لمٝةضف ٬ ل٦ٝف لم جة٦فٍٴث لعتٞفللم١ةٰمؽ٠ لٍتع لٯٙة٬ ل٨٥لٙقفر ل٥ٖٶ   غٴر

لٵ لٕٶ٦ف لخفؽم لم جة٦فٍٴ لم١ةٰمؽ٠ لعتٞفل ل٥ٌ لمألٕٚٴلم١ةَف٠٥ لٯم١ةغتٶٜ ل ف١ غ  ة٢َ٘

لم١ٖٶشل ٰٛلخفؽمل ل ٖ٪ٶفللعتٞم ل٥َعٕة٬ ل١زٵفتأ لٕٴلم١ةيع م ل١اصة٦عم  ٦٢١٪غٰ مللت٬َٕ

ل٢ٍٲلم١يف٩ لم٦١ٮ٪ٴلم١ةٴل٨٥لم٨ٞ٦٦١لأ٧لنٖٶ لخعٵيٴل٢ٝٶفللموٍا٣ل٥ضةٚتا.
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ال شض الضبلش: ال رْعذ فشّق دالَ احصبئ٘خ ث٘ي الزاْس ّاإلًبس فٖ الوغوْػخ  -

 .الزذسٗجٖ ٘خ فٖ هغزْٓ الوغإّل٘خ الوغزوؼ٘خ ثؼذ رؽج٘ق الجشًبهظالزغشٗج

 الغٌظ الؼذد الوغب 
هزْعػ 

 الشرت

هغوْع 

 الشرت

ق٘وخ 

U 
 Zق٘وخ 

هغزْٓ 

الذاللخ 

الوحغْثخ 

 هي الؼٌ٘خ

 1.212 1.461- 31 211 13.41 راش 3 الوغإّل٘خ الزار٘خ

 264 12.61 أًضٔ 2

 ا خ ق٘خالوغإّل٘خ 

 ّالذٌٗ٘خ

 1.545 1.633- 44 214 14.61 راش 3

 246 16.41 أًضٔ 2

الوغإّل٘خ 

 االعزوبػ٘خ

 1.212 1.451- 31 211 13.41 راش 3

 264 12.61 أًضٔ 2

 1.461 1.331- 44 214 14.31 راش 3 الوغإّل٘خ الْؼٌ٘خ

 251 16.21 أًضٔ 2

الذسعخ الكل٘خ 

 للوق٘بط

 1.262 1.211- 35 215 13.21 راش 3

 254 12.31 أًضٔ 2

نغٶعل٩ةف يلم١ي ٯٟلم١ضف ٘لا١ٲلٍ ٣لٯجٰتلٕعٯٗل ٶ٨لم١ ٰٝ لٯمو٩فثلٕٴلم٦١ي٦ٍٰمل

ٗقجل  ّػلٔ رلكم١ةيعٵتٶملٕٴل٥ضةٰٱللم٦١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶمل َ لننتٶ٘لم١تع٩ف٥يلم١ة  ٵتٴثل

خ ال رْعذ فشّق دالَ احصبئ٘خ ث٘ي الزاْس ّاإلًبس فٖ الوغوْػ :ال شض الضبلش القبئل

 الزغشٗج٘خ فٖ هغزْٓ الوغإّل٘خ الوغزوؼ٘خ ثؼذ رؽج٘ق الجشًبهظ الزذسٗجٖ.

ٯنغببٶعلم١٪ةببف يلا١ببٲلٕف٢ٍٶببملم١تع٩ببف٥يلم١ةبب  ٵتٴلٕببٴلن٪٦ٶببملم٦١ضببئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶببمل١بب ٱللللللللل

م١بببب ٰٝ لٯمو٩ببببفثثلأٶبببب لأ٧لمصببببة  م٣لم١ةٚ٪ٶببببفللم١  ٵيببببمل١غببببتٞفللم١ةٰمؽبببب٠لم جة٦ببببفٍٴللللللل

٥بب٨لخبباٟلم ٍة٦ببفتل٢ٍببٲلمتٯنٮببفلٯم١ بب ٥فللم١ةببٴللللللللٯنٰىٶٖٶٮببفل١ة٪٦ٶببملم٦١ضببئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶببمللللل

نةٶ ٮببفلٵ٦ٞبب٨لمصببة  م٥ٮفل٥بب٨لٙتبب٠لم١بب ٰٝ لٯمو٩ببفثل٢ٍببٲلأبب لصببٰمرثلٯنَنببٲلأ ببعملمٵيف ٶببفلٕببٴللل

لن٪٦ٶملم٦١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶملأفٟلنٰىٶٖٮفلٕٴلا١ٜلم نيف٫.
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 رْص٘بد الذساعخ

مألٕٞف لن٪ن٢٘لنٰؽٶفللم١  مصمل٦٥فلنٰؽ٢الا١ٶ٬لم١٪ةف يثل  ٶ لنيٶعل٥ي٬ٍٰ٦ل٨٥ل

لفٖ الزبلٖ:م١ت يٶملم٦١ة٢َٚمل ف٦١ٰفٍٰفللامللم١ؾ٢ملٯ٭ٰل٥فلٵ٨ٞ٦لاج٦ف٬١ل

م صةٖفتأل٨٥لننتٶ٘لم١تع٩ف٥يلم١ة  ٵتٴلٕٴلن٪٦ٶملم٦١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶمل٢ٍٲلٕوفلل٦ٍعٵملل-

لم١ٖوفلل لأٝيع ل٨٥ لأ٩ٮ٤ لم١  مصفل لنغٶع لم١ ٵ٨ لٯم٦١عم٭ٚٶ٨ث لمألمٖفٟ لخفؽم ٥ ة٢ٖم

ل جة٦فٍٴ.مصة  م٥فل١غتٞفللم١ةٰمؽ٠لم

ن ٍٶ٤لم٦١٪ف٭يلم١  مصٶمل عصف ٠ل٭فتٕملأٰٟلم٦١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶملمأل٥علم١ ٳلٵزٵ ل٨٥للل-

لاأضفسلم١نارل ؤ٭٦ٶملتٯ ألٕٴلم٦١ية٦ٌثل٨٥لخاٟلنَٖٶ٠ل٥ٖٮ٣ٰلم٦١ٰمم٪م.

لنٰفٶللٝٶٖٶمللل- ل٥ٌ ل١غتٞفللم١ةٰمؽ٠لم جة٦فٍٴث لم١ض٢ٶ٤ ٩غعلم١ٍٰٴلأٰٟلم صة  م٣

لٯٝٶٖٶملنٰىٶ٬ٖلٕٴلم١يٰم٩ لم١ة٪٦ٰٵملٕٴلم١ ٯ١م.م١ ؾٰؽٶملٍتع٭فثللأ٦فٵم

م٠٦َ١ل٢ٍٲلا٩غفرلٝٶف٩فللعتف ٶملٍتعلعتٞفللم١ةٰمؽ٠لم جة٦فٍٴلخفؽملعتٞملم١ٖٶشللل-

لم٦١ئ عٵ٨ل  لٯم٠٦َ١ل٢ٍٲلت٤ٍ (لinfluencers ٰٛلن٧ٰٞل  ٤ٍل٨٥لم١ ٯ١ملم٦١ؾعٵمث

 فٍةتف ٭٤للٍتعلعتٞفللم١ةٰمؽ٠لم جة٦فٍٴل٢١ةؤ ٶعلٕٴلٙنفٍفللعتف ٶمل٨٥لم١ي٦ٮٰ 

لٙفتأل أٳلٍتعلم٦١٪ؾفللم١غتٞٶم.

ل١غتٞفلللم١ةٰصٌلل- لمأل٥ي٠ لم صة  م٣ لنٰفل لم١ةٴ لم١ة  ٵتٶم لٯم١ ٯ مل لم١٪ ٯمل ٕٴ

ل لم جة٦فٍٴ ل ٰٛ–م١ةٰمؽ٠ لم١ٖٶش لعتٞم لن  ٵيفللل-خفؽم ل٥ةف َم ل٢ٍٲ ٯم٠٦َ١

لم١يٰم٩ لم١ٖ٪ٶمل ٮفلٯنٰىٶٖٮفل١  ٥ملأّعمؿلم١ ٯ١ملم١ة٪٦ٰٵم.
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 هشاعغ الذساعخ

لل-1 لم١ ٦ٰ ٳث لٝ٪ٰالالوغإّل٘خ الوغزوؼ٘خ للوإعغبد هي ا لف لل٘بءؽف١ل لتم  ل٦ٍف٧: ث

ل.2314م٦١َعٕملم٦٢َ١ٶمث

لل-2 لتم لالوغإّل٘خ االعزوبػ٘خ للششابد ّاخ ق٘بد االػوب ٥ ٦ لٍت لأضٶ٨لم١نف ٴث ثل٦ٍف٧:

ل2316لم١يٚفٕمل٢١٪غعلٯم١ةٰاٵٌث

لم٦١ضئٯل-3 لنٚٶٶ٤ لٍٖف٩مث ل٥ ٦  ل٥ ٦  لمألّف لأ٦٢ٲ ل٦٩ٰا لٯٕٶ٘ لٯٕ٘ ل٢١يف٥َفل لم جة٦فٍٶم ١ٶم

ل لٕٴ ل   ل٥٪غٰ  لم١يف٥َفللٕٴلٙنفًلّزأث ل ف١ةنتٶ٘ل٢ٍٲلم٢تم هإروش الوغإّل٘خ ٝف ٯٟ

ل٣ل.ل2311ثلجف٥َملم١ز ٙفرلمأل ت٩ٶمثلالوغزوؼ٘خ للغبهؼبد

-ل 4 Ondja'a, Bertin, University Social Responsibility: Achieving Human 

and Social Development in Cameroon, unpublished PhD, University 

of Cincinnati, 2017, Education, Criminal Justice, and Human 

Services: Educational Studies. 

5- Ho, Thuy T. T. Corporate Social Responsibility Perceptions and 

Activities of Small and Medium Enterprises in Vietnam, Master of 

Science (MS), Ohio University, 2017, Environmental Studies 

(Voinovich). 

ٍٰؿلأض٪ٲلٯأيفاٳل٩ي٦ٶ٬ثلٯمٌٙلم٦١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶمل١ ٱلم٢تملجف٥َملم١ٚ سلم٦١ٖةٰأمل-6

ل  ل١ة٪٦ٶةٮفث لم١ي٦فٍم لخ ٥م لم١ٲ لٵعنٞز ل١تع٩ف٥ي ل٥ٚةعل غضح: هغلخ عبهؼخ القذط ٯنؾٰ 

ل.2313(ثل1ثل 33ثلًلاسعبدالو زْحخ لألثحبس ّالذ

لم٦١ية٦ٌلل-1 لٕٴ ل٢١غتفرلم١يف٥َٴ لم جة٦فٍٴ لم١ ٯ  ل٢ٍٲث لم ٨ لمهلل لٍت  لم ٨ لم١عأ٨٦   ٯٳلٍت 

لم٢٦١ٜلصَٰتثل م١ٚف٭عأ:لل-م١ضَٰتٳ هغلخ الجحش ت مصمل٥ٶ م٩ٶمل٢ٍٲلٍٶ٪مل٨٥لمارلجف٥َمل

ل.2316(ل3ثل ل11ًللالؼلوٖ فٖ الزشث٘خ

لمنيف٭فللم١غتفرل٩ ٰل-8 ٥ٚف ٩مل٢ٍٲلعتفرل٥ ٵ٪مللم٦١ضئٯ١ٶملم جة٦فٍٶملت مصملأ٢ٶ٦ملٙفت ٳث

ل.2316(ل16نع ٰٵمثلجف٥َملٙفؽ ٳل٥ع فلثلًلم١يزم ع:ل٥ي٢ملت مصفلل٩ٖضٶملٯٯ٭عم٧ثل 

ل ٶ٨لل-5 لٯصٶل ل٦ٝةْٶع لم٦١ية٦َٶم لم٦١ضئٯ١ٶم لم١ت٦ٚٴث لصَ  لٯ٩ٰ أ لخعٵتم ل٥ ٦  لؽ ٵ٘ ؽٖفر

ل٢١ٰم٨ل١ ٱلم١غتفرلم١يف٥َٴل ٦ لٯم ٩ة٦فر لم١غ ؾٶم لم١عٵفؿثم١ةق ٶم لل ٵ٪م هغلخ  م١ٚف٭عأ:

ل.2315ثلتٵض٦تع(ل44ثلًلاالسشبد الٌ غٖ
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لم جة٦فٍٶملل-13 لم٦١ضئٯ١ٶم لن٪٦ٶم لٕٴ لا عفتٳ ل ع٩ف٥ي لٕف٢ٍٶم لم١َ٪زٳث لصنف٧ لم ٨ ٵٰصٔ

ٯم٦١ٰمم٪مل١ ٱلٍٶ٪مل٨٥لمارلجف٥َملنتٰٛلت مصملعت٬لنيعٵتٶمثل م١عٵفؿ:لم٦١ي٢ملم١َع ٶمل

ل.2315صتة٦تع(لل63ثلًل31فٵٔل٣ٰ٢َ٢١لمأل٥٪ٶمثل٥يلف٥َمل٢١٩  مصفللمأل٥٪ٶملٯم١ة  ٵ ثلج

أض٪ٴلٍٰؿثلأ علعتٞفللم١ةٰمؽ٠لم جة٦فٍٴلٕٴلن٪٦ٶملم٦١ضئٯ١ٶملم٦١ية٦َٶمل١ ٱلم١غتفرلل-11

ل٦٩ٰاجف"ث لٍا  لعتفر ل٥ي٢ش لل"نيع م لجف٥َملهغلخ الجحش الؼلوٖ فٖ الزشث٘خ ّزأ: ث

ل.2315(ثل1م١ٚ سلم٦١ٖةٰأمثلم١َ تل

لتٯل-12 لأ٥ٶ٨ث لم١ضٶفصٴلجٶٮف٧لأضٶ٨ لم١ٍٰٴ لن٪٦ٶم لم جة٦فٍٴلٕٴ لعتٞفللم١ةٰمؽ٠ ت مصمل– 

ل ل١غتفرل ٰ أ لل25أف١م لم١ةع ٰٵمثلسعبلخ هبعغز٘ش غ٘ش هٌشْسحٵ٪فٵعث لم١  مصفل ل٥َٮ  ث

ل.2314لجف٥َملم١ٚف٭عأث

لم جة٦فٍٴلل-13 لم١ةٰمؽ٠ ل٥ٰمٌٙ ل٢ٍٲ لم١ضٶفصٶم لم٥ٰ٢َ٦١فل لم١ة٦فس لم٦١  ١ٰٴث لم عم٭ٶ٤ تم١ٶف

الوغلخ ق٧ٰ٦ل١ ٱلتم صٴلموٍا٣لم١ةع ٰٳل ف١يف٥َفللم٦١ؾعٵمثل ٯٍاٙةٮفل ٦ؾ مٙٶملم٦١

ل.2314تٵض٦تع(لل–أٝةٰ علل45لًلثل٢ٝٶملموٍا٣ثلجف٥َملم١ٚف٭عأثالوصشٗخ لجحْس اإلػ م

لنغف ٛلم٥ٰ٢َ٦١فللٍتعلم١غتٞفللم جة٦فٍٶملٯم٩َٞفصفن٬ل٢ٍٲلمت مٛلل-14 ص٦علؽتعٳلؽفتٗث

ل لٍٶ٨لع٦شلهٌشْس سعبلخ هبعغز٘ش غ٘شم١غتفرلم٦١ؾعٳل١ألا٥مث لمٷتمرلجف٥َم ل٢ٝٶم ث

ل.2314

م١ضٶ لٍت ٱلم١ٰ٦١ٲلم١ضٶ ثلأأ٦ ل٩ؾ ٴلم١غع ٶ٪ٴثلعتٞملم١ةٰمؽ٠لم جة٦فٍٴلٯأ ف ٭فل٢ٍٲلل-15

لم١َع ٶمل١ق٦ف٧ل لم٦١ي٢م ل م١ٶ٨٦: لم١ت عٵ٨ث لم١ة٢َٶ٤لم١يف٥َٴل ٢٦٦ٞم مأل٨٥لم١ٖٞعٳل١ ٱلم٢تم

ل.2314(ل15ًلث٥1يجٰتألم١ة٢َٶ٤لم١يف٥َٴثلجف٥َملم٣ٰ٢َ١لٯم١ةٞ٪١ٰٰجٶفثل

٭ف١ملأض٨ل ٨لصَ لم١يزم ثلتٯ لم٦١ئصضملم١ةع ٰٵملٕٴلّعسلٙٶ٤لم٦١ٰمم٪ملم١ع٦ٙٶمل"نؾٰ لل-16

ثل م نملم١ةع ٰٵٶ٨لم١َعرثلث٘شّد: هغلخ دساعبد ػشث٘خ فٖ الزشث٘خ ّػلن الٌ ظ٥ٚةعلثل 

ل.2314ثلتٵض٦تع(ل56ً

لمل-11 لم١َفمٴث لٍت  ل٢ٍٴ لٯ جفر لٍنٰأ لج٦فٟ ل٥ ٦  لٙ٪ ٵ٠ث لأأ٦  ل٢ٍٲلص٦ٶعأ لم٦١ةعنتم أل ف 

لم١َاٙفلل ل٢ٍٲ لمو٩ةع٩ا( لت تعم ل  ع٩ف٥ي لم١  ٵيم لم نؾفٟ ل١نعٗ لم١غتفر مصة  م٣

ل  لمألصعأث لٯخف   لتمخ٠ ثلاإلعكٌذسٗخ: هغلخ اإلعكٌذسٗخ للجحْس الضساػ٘خم جة٦فٍٶم

ل.ل2313(ل3ثل58ًجف٥َملموصٞ٪  ٵمثل٥ي

18- Jones, Lisa M. and  Mitchell, Kimberly J: Defining and Measuring 

Youth Digital Citizenship, New Media and society, vol. 54, 2015. 
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19- Gathegi, John N, Social Media Networking Literacy: Rebalancing 

Sharing, Privacy, and Legal Learning and Digital citizenship, 

Communications, Computer and Information Science, vol. 492. 

2014. 

 :أعوبء الغبدح الوحكو٘ي 

 أّال: أعبرزح ّخجشاء فٖ هغب  اإلػ م:

ل٢ٝٶملموٍا٣لجف٥َملم١ٚف٭عأ.–أ.لتل عٝفللٍت لم١َزٵز:لأصةفالموامٍملٯم١ة٢ٶٖزٵ٧ٰلل-

لجف٥َمل ٪ٮف.ل-٢ٝٶملمٷتمر–أ.لتلٍع ٴلم١نٰخٴ:ل  ٶشلٙض٤لموٍا٣لل-

ل٢ٝٶملموٍا٣لجف٥َملم١ٚف٭عأل-٦١ضفٍ ل ٚض٤لموامٍملٯم١ة٢ٶٖزٵ٧ٰل:لمألصةفالمأ.ت.٣لم ٥ٶعألص٦فلل-

ل٢ٝٶملم١ةع ٶملم١٪ٍٰٶملجف٥َملت٥ٶفك.-  ٶشلٙض٤لموٍا٣لم١ةع ٰٳلت.لٍت لم١عأٶ٤لت ٯٵظلل-

 صبً٘ب: أعبرزح ّخجشاء فٖ ػلن الٌ ظ ّاإلػ م:

لأ.تلٍفتٟل٦ٝفٟلخقعثلأصةفال٤٢ٍلم١٪ٖشثل٢ٝٶملمٷتمرثلجف٥َمل ٪ٮف.ل-

ل٣ل٥ؾنٖٴل٥ ٦ لم١ ٵ ثلم صةفالم٦١ضفٍ ل ٚض٤ل٤٢ٍلم١٪ٖشثل٢ٝٶملمٷتمرثلجف٥َمل ٪ٮف.أ.ت.ل-

لأ.ت.٣لأٵ٨٦ل٥ؾنٖٴلم١ٚع٢ٖ٩ٴثلم صةفالم٦١ضفٍ ل ٚض٤ل٤٢ٍلم جة٦فًثل٢ٝٶملمٷتمرثلجف٥َمل ٪ٮف.ل-

ل
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 أعئلخ هق٘بط الوغإّل٘خ الوغزوؼ٘خ:

 أّال: الوغإّل٘خ الزار٘خ:

 هؼبسض هحبٗذ هْافق الؼجبسحل٣

للللأخؾؼل َـلم١ٰٙال١ة٪٦ٶملامنٴل ٚفٕٶفل1

للللأٯمج٬ل٥غٞانٴلتٯ٧لم صةَف٩مل ؤؽ ٙف ٴل2

م٦١غف ٝملٕٴلأ٠ل٥غٞاللمألخعٵ٨ل٥ضئٯ١ٶملل3

لتٵ٪ٶ٬

للل

لأاٱلل4 لٵضت  لمألؽ ٙفر لأأ  لأ ٱ لأٶ٨ أن خ٠

ل١ألخعٵ٨

للل

للللأعَعل ف١عففلنيف٫ل٩ٖضٴل5

ل٢ٍٲلل6 لا٩ٮف ٬ ل٢ٍٲ لأأعػ ل ٬ لم٣ٰٙ ل٠٦ٍ أٳ

لأ٠٦ٝلٯج٬

للل

ل١ٮفلل1 لأخنل لم١ةٴ لم٦١ٰمٍٶ  لٕٴ ل ف٦١ مٝعأ م١ةز٣

لتم ٦ف

للل

لٕٴلل8 لم٦١ ةفجم ل٢١يٮفل لم١ةتعً لٯمجتٴ ٨٥

لم٦١ية٦ٌ

للل

للللمصةَٶ٨ل ؤؽ ٙف ٴل١ ٠ل٥غٞانٴلم١غ ؾٶمل5

للللأؽعٓل٠ٝلم٦١فٟلم١ ٳل  ٰانٴلٯمن٦ةٌل ٬ل13

لللل لأ٭ة٤ل ٰؽٖٴل ؤ٩ٴلّٶعلمجة٦فٍٴل11

لع ؼلم ٭ة٦ف٣ل12 ل٠ٝ ل٢ٍٲ لٕٚلللٵي   غو٬٩ٰ

لتٯ٧لم١٪يعلألٯففًلمألخعٵٶ٨

للل

للللم١ةز٣لتٵ٪ٶفل ةَف١ٶ٤لم١ ٵ٨ل13

لم جة٦فٍٴلل14 لم١ةٰمؽ٠ لعتٞفل لتم ٦ف منؾٖل

ل٢١ةٰمؽ٠ل٥ٌلم خعٵ٨ل٨٥لمألؽ ٙفر

للل

 صبً٘ب الوغإّل٘خ االخ ق٘خ:

 هؼبسض هحبٗذ هْافق الؼجبسحل٣

للللأن خ٠لتم ٦فلٕٴل٥غٞاللمألخعٵٶ٨ل1

للللتم ٦فلو٩ٚفالأٶفألم٦١ ةفجٶ٨أنتعًل ف١ ٣لل2

للللأنٰتتلألصةفانٴل ف١يف٥َمل١ٞض ل٥ٰتنٮ٤ل3

للللأٍٶعلٝةتٴلٯ٥ ٝعمنٴلألؽ ٙف ٴل4

للللأ١يؤل٢١ْظلماملنٰٕعللا١ٲلم١ٖعؽمل5
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للللأإ٨٥ل ١ٰٚ٦ملأ٧لم١ْفٵملنتع لم١ٰصٶ٢مل6

للللأ٩ؾللتم ٦فلأؽ ٙف ٴل ٪ؾف للتٵ٪ٶملٯأخاٙٶمل1

لم١ ل8 لٍ٪  لم خعٵ٨ لٯجٮملأٙفمٌ ل١َعؿ  ٵ 

ل٩يعٳ
للل

أج لؽَٰ ملٕٴلمصةَف نٴل٢١ٞة لٯم٦١ ٝعمللل5

ل٨٥لمؽ ٙف ٴ
للل

ل٥ ٢ؾفلل13 لأ٧ٰٝ لأ٧ لٕٶي  لهلل ل٥ ٢ؾف ٥فت٥ا

لألؽ ٙف ٴ
للل

للللأأعػلتم ٦فل٢ٍٲلم صة٦فًل٦٢١ٰمٍولم١ ٵ٪ٶمل11

 صبلضب: الوغإّل٘خ الغوبػ٘خ:

 هؼبسض هحبٗذ هْافق الؼجبسحل٣

لل1 لٍاٙفل لنٰٞٵ٨ ل٢ٍٲ ل٥ٌلأأعػ مجة٦فٍٶم

لا٥ا ٴ

لل
ل

لمصف٭٤ل غ٠ٞل٥ضة٦علٕٴلمأل٦ٍفٟلم١ةنٍٰٶمل2
للل

لمعف مللل3 لم١تَـ لن نٴ لٍ٪  ل ف١قٶ٘ أعَع

لم٦١عٯ 
للل

لأ فت ل ةٚ ٵ٤لم٦١ضفٍ أل١ٞتف لم١ض٨لٯم٦١عفٲل4
للل

ل لماٍيلجٶعم٩ٴلٯمأعػل٢ٍٲل مأةٮ٤ل5
للل

لمصعًل١ةٚ ٵ٤لم٦١ضفٍ أل٨٦١لٵ ةفجٮفل6
للل

لتل1 لٍ٪  ل ف١قٶ٘ لٕٴلأعَع ل٦٢١غف ٝم ٍٰنٴ

لم٦١٪فصتفللم جة٦فٍٶم
للل

لم٦١ية٦ٌلل8 لٵ  ٣ ل ٦ف لأ٭ مٕٴ ل١ة ٚٶ٘ مصَٴ

لٯٵ٪َٞشل ف١ٖف  أل٢ٍٶ٬
للل

لمن  لٙعم منٴل َ لمصةغف ألأ٭٠لم١يٚمل١ ٱل5
للل

لأصفٍ لمصعنٴل فأل٦ٍفٟلم٦١٪ز١ٶمل13
للل

لمصعنٴلنٰٕعل١ٴل٠ٝلمأةٶفجفنٴل11
للل
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 ساثؼب: الوغإّل٘خ الْؼٌ٘خ:

 هؼبسض هحبٗذ هْافق سحالؼجبل٣

للللأ٣ٰٙل ؤأٶفرلم٦١٪فصتفللٯم١ ٝعٵفللم١ٰم٪ٶمل1

أعَعلأ٧لتٯ ٳلٕٴلم٦١٪فصتفللم١َف٥مل لٙٶ٦ملل2

ل٬١

للل

للللأعَعلأ٧لتٯ ٳلٕٴلم٦١ية٦ٌل لٙٶ٦مل٬١ل3

للللأ ٱلأ٧لمأةعم٣لم١٪يف٣لٯمج ل٢ٍٲل٠ٝلٕعتل4

لٯم ٩غنملل5 لم١ةتعٍفل لج٦ٌ لٕٴ مصف٭٤

ل٦٢١ ةفجٶ٨

للل

للللأ٩ٴلجزرل٥ٮ٤لٕٴلم٦١ية٦ٌأعَعلل6

للللمعف ٛلٕٴلمن فتلم١ن٢تمل ف١يف٥َمل1

للللأإ٨٥ل ؤ٧لم١ عٵملنٚٔلٍ٪ لأ ٯتلمألخعٵ٨ل8

للللأعَعل ف١ٖ عل١ا٩ة٦فرل١ٰم٪ٴل5

لم١عص٦ٶملل13 لٯم٥ٰ٢َ٦١فل لمألختف  لٕٴ أ ٘

لم١ؾفت أل٨ٍلم١ ٯ١م

للل

ل فألأ مثلم١ةٴلنٌٚلٕٴلم٦١ية٦ٌلٯمنٖف٠ٍلل11 م٭ة٤

ل٥َٮف

للل

ل

ل

ل

ل

لل


